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  زاده غفوري زندگينامه دكتر علي گل

  
هجري شمسـي مطـابق    1302ارديبهشت  25در تاريخ  زاده غفوري علي گل

  .هجري قمري در شهر قزوين به دنيا آمد 1342نهم شوال 
شهر قزوين كه مديريت  ادب ساله ابتدايي را در دبستان تحصيالت شش

خـان بـر عهـده داشـت، گذرانـد و از همـان ابتـدا         ميرزا كوچـك  را پسر آن
استعدادش را در فراگيري درس و علم نشان داد و در امتحانات نهايي شـش  

  .كسب كردساله ابتدايي در شهر قزوين رتبه نخست را 
سالگي و زماني كه در نيمه دوره متوسطه بود، پدر را از دست داد  14در 

سـپس بـه   . مين مخارج زندگي خانواده مشغول به كار شدأو براي كمك به ت
در يـك كـالس    - خوانـد  كه در آن درس مي - ديانتپيشنهاد مدير مدرسه 

تر به تدريس رياضي پرداخت و به اين ترتيـب شـغل معلّمـي را بـراي      پايين
 .خود انتخاب كرد

  :تحصيالت علوم ديني و حوزوي

كه از قم بـه   الحسن رفيعي حكميحاج ميرزا ابواولين دروس قرآني را نزد 
و دروس اوليـه  ) هجـري شمسـي   1318از سـال  (قزوين آمده بود آموخـت  

پس از آن به تهران آمد وبه . المقدمات را نزد او و شاگردانش فرا گرفت جامع
بـه تحصـيل   مرحوم برهـان  مدت سه سال در مدرسه و مسجد لُرزاده و نزد 

14  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

  .پرداخت صرف و نحو و جلسات درس و بحث درمقدمات
هاي ناب علوم ديني او را از سـال   شوق تحصيل و دسترسي به سرچشمه

مرحوم حجـت  به حوزه علميه قم كشاند و در محضر استاداني چـون   1321
و ) فقـه (و مرحوم حـاج سـيدمحمد تقـي خوانسـاري     ) فقه(كمري  كوه
اهللا  اهللا مرحـوم شـاهرودي و آيـت    اهللا مرحوم صدرالدين صدر و آيت آيت

ــو ــردي مرح ــه  (م بروج ــارج فق ــول و درس خ ــاج  )اص ــه ح ، عالم
شـركت   )حكمت و فلسفه اسـالمي و تفسـير  (سيدمحمدحسين طباطبايي 

  .رسيد اجتهاد درجهكرد و به 
و  فقـه  در مطالعـات  ادامـه  به ديني، علوم ترويج با زمان هم 1326 سال از

اصول و منطق و فلسفه و ادبيات عرب و علوم اجتماعي، در قـم و نجـف و 
  .تهــران پرداخت

  :تحصيالت دانشگاهي

لبسـانس را در   وارد دانشگاه تهران شد و دوره ليسانس و فـوق  1344از سال 
با موفقيت بـه اتمـام    حقوق قضاييدانشكده حقوق دانشگاه تهران در رشته 

يل راهي فرانسه شد تـا مـدرك دكتـراي تخصصـي     رساند و براي ادامه تحص
حقوق اسالمي و مطالعات در رشته ) ميالدي 1972(شمسي 1351رادر سال 

امامـت  «عنوان رساله ايشان . دريافت كند دانشگاه سوربن پاريساز  تطبيقي
» آخـرين پيـامبران  ) ص(از نظر شيعه، تحرّك نبوت بعد از حضرت محمد

 .بود

بي و فرانسه تسلط كامل و با زبان انگليسي آشـنايي  هاي عر ايشان به زبان
هاي مختلـف بشـري    داشت و در ادامه مطالعاتش در شناخت علوم و فرهنگ

به اكثر كشورهاي دنيا سفر كرد و به عرفـان خاصـي در رفتـار و اعتقـاداتش     
  .دست يافت
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  :تماعيزندگي اج

پس از بازگشت از فرانسه به دعوت دانشگاه تربيت معلم بـه تـدريس در   
با دسـتورات اسـالم   دانشسراي تربيت معلم پرداخت كه نتيجه آن در كتاب 

دكتر محمد جواد باهنر و سپس به همـراه  . بندي شده است جمع آشنا شويم
بـراي   تعليمات دينيهاي درسي  به تهيه و تدوين كتابمرحوم رضا برقعي 

هاي دبستان، راهنمايي و دبيرسـتان و   ام جديد آموزش و پرورش در دورهنظ
آموزان دبيرسـتان همـت گماشـت و از     براي دانش هايي از قرآن درسكتاب 

اي  هـاي اصـلي اسـالم نقـش عمـده      اين طريق در آشنايي نسل جوان با پايـه 
  .داشت

اندازي و تدريس در مراكـز علمـي و نهادهـاي     همچنين در تأسيس و راه
بـه منظـور تربيـت نسـلي     موسسه و مدارس علـوي و رفـاه   فرهنگي نظير 

مرحـوم عالّمـه   فرهيخته و آشنا به اصول و تعاليم اسـالمي در همكـاري بـا    
  .روزي داشتند تالش شبانه كرباسچيان و مرحوم روزبه

را در  اسـالمي دفتر نشـر فرهنـگ   موسسات فرهنگي و انتشاراتي نظيـر  
سيس كردنـد و بـه انتشـار كتـب دينـي      أمشاركت با مرحوم برقعي و باهنر ت

و  مهنـدس بازرگـان  در همكـاري بـا   شركت سهامي انتشار پرداختند و در 
هاي متعدد در زمينه هـاي مختلـف اسـالمي و     ساير دوستان و با تاليف كتاب

تجديد چـاپ  اجتماعي كه توسط اين مؤسسات و ساير انتشارات چندين بار 
ارتقاي فرهنگ عمومي و بخصوص نسل جوان از ابعـاد گونـاگون    شدند، در

  .علمي و ديني و اجتماعي نقش مؤثري داشتند
هاي اجتماعي و اسالمي كـه در حسـينيه ارشـاد داشـتند تحـت       سخنراني

مـورد   گفتـار مـاه  هاي جلسـات   و سخنراني نظامات اجتماعي اسالمعنوان 
ان قرار گرفت، كه آنها بعدها بصورت كتاب منتشـر  استقبال مردم و دانشجوي

هـايي ماننـد    همچنين سلسله مقاالتي از ايشان در مجـالت و ماهنامـه  . شدند
  .در زمينه حقوق اسالمي و سياست جزايي و مدني چاپ شدند مكتب تشيع

16  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

الحسـنه   هـاي تعـاوني قـرض    هاي خيريه و صندوق در راه اندازي انجمن
و تاسيس مراكـز خـدمات بهداشـتي و    ) ع(ان حسينخيريه هيأت محب مانند

قـدم   همـراه و پـيش   آرياشـهر  بيمارستان سوم شعبان و مسجددرماني نظير 
از ابتكارات خاص ايشان، اجراي روش تدريس جديد در مورد علـوم  . شدند

  .ديني و قرآني در مساجد و وارد كردن تخته سياه به مساجد به جاي منبر بود
وجه در مورد شخصيت ايشان، استفاده از توجه مردم به نكته بسيار قابل ت

المنفعـه بـا    روحاني محل در جهت بهبود وضع خودشان با انجـام امـور عـام   
هـاي روسـتايي و    نظيـر سـاخت و تـرميم راه   . كمك و همت خود مردم بـود 

كه منطقه كيالن دماوند انبار براي  ساخت و ترميم مساجد و غسالخانه و آب
آنجا رفت و آمد داشتند و در ارتباطي صميمانه بـا مـردم آن    به 1319از سال 

  .ديار، چندين سال به آموزش علوم ديني آنان پرداخته بودند

  :هاي سياسي فعاليت

هـاي   هاي انتقادي و ارتباط با برخي از دانشجويان مبـارز و فعاليـت   سخنراني
دند، چنـد  سياسي فرزندانش كه به خاطر مبارزات ضدرژيم به زندان افتاده بو
بـه دليـل   . بار او را هم به بازجويي و بازداشت در رژيم قبل از انقالب كشاند

هاي مبارز از او و طرز تفكر او داشـتند،   ها و شخصيت شناختي كه اكثر گروه
مورد حمايت اكثـر  1358در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي در مرداد 

يك ميليون و پانصـد هـزار راي   ها قرار گرفت و با بيش از  ها و سازمان گروه
دهنده حوزه انتخـابي تهـران، بـه عنـوان نماينـده       يأميليون ر 5/2از مجموع 

مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب شد و در تدوين نهايي قـانون اساسـي   
شركت كرد و تأثيرات مثبتي درثبت قوانين مترقي در جهـت احقـاق حقـوق    

  . مردم داشت
ارزش هـر چيـزى بـه ارزش    «: گويـد  ساسي مـي او در تبيين اهداف قانون ا

گويـد، بايـد    گوييم دين يا اسالم، يا هر كس هر چه مـى  وقتى مى. آثارش است
اى  ى اسـالم و پيغمبـر گرامـى جملـه     در برنامـه . كنـد  ببينيم كه در عمل چه مى
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هـر   ،»يضع عـنهم اصـرهم و االغـالل التـى كانـت علـيهم اصـرواغالل       «: هست
دارد و حتـى مـذاهب و اديـان قبـل از اسـالم كـه اول       اى اصر و اغـالل   جامعه
بنابراين قانون اساسـى مـا   . ها اصرواغالل شدند بخش بودند، بعد خود آن رهايى

. وقتى اساسى و كارساز خواهد بود كـه بـه دردهـاى اجتمـاعى رسـيدگي كنـد      
برنـد ولـى توحيـد را بـه      اشكال بزرگ اديان اين است كه اسـم توحيـد را مـى   

برند در صورتى كه بايد توحيد را به روى زمين آورد و از زمين به  ها مى آسمان
توحيـد و مقـررات   بهتـر اسـت اول   . يعنى آثار توحيد را اجرا كرد. آسمان برد

هـا فكـر    كـه بعضـى   كرامت و ارزش انسانى،را بگوييم و بعـد   اصيل اسالمى
 گـر جديـد بيايـد و يـك     نكنند حاال كه توحيد و اسالم هست بايد يـك سـلطه  

اگر ما توانستيم اين اغـالل، ايـن زنجيرهـا را از گـردن     . پيدا شود استبداد دينى
ايم چند زنجير  شود كه ما آمده ايم، و اال چنان تلقى مى مردم باز كنيم كارى كرده

  .1»طور سرگردان بشود ديگر هم به دست و پاى اين جامعه ببنديم كه همين
حكومت را در قبال مردم  كه وظايف اصل سوم قانون اساسياو در تهيه 

اش را در دفـاع از   هـاي مترقـي   كند نقش موثري داشت و انديشه مشخص مي
بگذاريـد ايـن اصـل را مـردم بـراي      «: گونه بيان كرد و گفت اين اصل اين

حكومت بنويسند تا تبعيت مردم از حكومت منـوط بـه اجـراي وظـايف     
خواهـد ايـن    مردم خدايي دارند و خـدا مـي  . حكومت در قبال آنها باشد

  ».اين اتمام حجت است. مردم به حقوقشان برسند
شود زيرا اگر مردم آگاه نباشند،  ابتداي اين اصل از آگاهي شروع مي«

آيـد،   خورند، پس هر كسي كه سر كار مي رود و گول مي كاله سرشان مي
افكار . اول بايد مردم را آگاه كند و سانسور در اظهار افكار مخالف نباشد

  .2»م بايد به گوش مردم بخورد تا مردم به زندگي آگاه شوندمخالف ه
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18  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

در اين اصل بر وظيفه حكومت جمهـوري اسـالمي در بكـارگيري تمـام     
هاي سياسـي و   هاي عموم، پيشبرد آزادي توان خود براي ارتقاي سطح آگاهي

هـا   اجتماعي و تهيه امكانات رشد و تحصيل و پـرورش اسـتعدادهاي انسـان   
ــده اســت  ــد ش ــين. تاكي ــامگي و   همچن ــتبداد، خودك ــه اس ــو هرگون مح

و ايجـاد امنيـت قضـايي عادالنـه و      هاي نـاروا  انحصارطلبي و رفع تبعيض
تساوي عموم در برابر قانون از وظايف اصلي و اوليه حكومت شناخته شـده  

  1.است
، ديگر مثل سابق يـك  »الحق اليجري الَحد االّجري عليه«: گوييم وقتي مي

گانه و رئيس قوه مجريـه   ايد و بگويد من رئيس كل قواي سهتواند بي نفر نمي
  .ها هستم و از مسئوليت هم مبرا هستم ي اين و همه

بـه   1358وي در هنگام امضاي متن نهايي قانون اساسـي كـه در آبانمـاه    
در اداره امور كشور با «: نويسد پايان رسيد و از اسناد مهم تاريخي است مي

و به اين ترتيب نظـر خـود را در مـورد     »افقمنظام شورايعالي جمهوري مو
اش را از  ي مشاركت و نظـارت مـردم در اداره امـور كشـور و نگرانـي      نحوه

  2.دارد طلبانه در اين امور اعالم مي بازگشت روابط سلطه
بـا بـيش از يـك     1358ي اول مجلـس شـورا در سـال     در انتخابات دوره

دهنـده حـوزه انتخـابي     ون رايميلي 1/2ميليون و سيصد هزار راي از مجموع 
  .ه عنوان نماينده مردم انتخاب شدتهران ب

او در مجلس اول شورا در اجراي وظايف نمايندگي خود و براي دفاع از 
حريم اسالم و قانون اساسـي و آراي مـردم و تـأمين مصـالح مـردم نظـرات       
انتقادي مؤثري داشـت و بـه طـرح سـؤاالتي پرداخـت كـه بسـياري از آنهـا         

هاي سياسي ايجاد شـده پاسـخي    گذاشته شد و در هياهوي جنجال مسكوت

                                                      
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون سوم اصل. 1

متن اصلي قانون اساسي كه به امضاي نمايندگان رسيده و در محـل كتابخانـه مجلـس نگهـداري     . 2
 .شود مي
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عملكـرد قضـايي مسـئوالن    ، از جمله سؤاالتي كه در مـورد  1دريافت نكرد
داشتند، بخصوص در مواردي كه موضـوع خـون و آبـروي مـردم و      قضايي

مطرح بودند و سؤال در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي كه  دماء و اَعراض
ي بايد با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت طبق قانون اساس

هـاي اوقـاف و بنيـاد     همچنين درمـورد نحـوه هزينـه امـوال و دارايـي     . گيرد
هاي پرداخت شده به ساير كشورها پيش از انقالب و برنامـه   مستضعفان، وام

ها و سرنوشت خريد ناوهاي جنگي و طرح سوال در مورد اسـرار   استرداد آن
  .كه اكثراً بالجواب باقي ماندندحادثه طبس، 

در اثر جو بوجود آمده در مجلس 1360پس از يكسال، يعني از اوايل سال
و در اثر برخوردهاي نامناسب با نمايندگان و به دليل اينكه فضا را براي اداي 

ديـد از شـركت در مجلـس امتنـاع كـرد و در       وظايف نمايندگي مساعد نمي
وقتي كـار انسـان بـه    : اي با ذكر داليل خود، عنوان كرد ي هفت صفحه نامه

هـاي عميـق اجتمـاعي از     فرسا و نگرانـي  رسد كه مطالبي جان جايي مي
يابد، بخصوص در  را نمي تضييع حقوق دارد، ولي امكان اظهار و بيان آن

مقام دادخواهي و تظلّم، در صورتي كه دادخواهي در مورد كساني باشـد  
حـال در مقـام داوري و    عـوا هسـتند و در عـين   كه خودشان هم طرف د

اند، زبان حال چنين شخصي در چنـين مـوقعيتي    گيري قرار گرفته تصميم
و عنـوان نمـود، از آنجـا كـه     » انَّما اَشكُو بثِّي و حزني الَي اهللا«: اين است كه

 اسالمي و ايرانـي و انسـاني  فضاي مجلس و نحوه عملكرد آن با معيارهاي 
، ست و امكان اظهار آزادانه نظرات از نمايندگان سلب شـده اسـت  در تضاد ا

گيـرد و از حضـور در مجلـس خـودداري      تصميم به عدم مشاركت مـي 
و خواستار قرائت آن نامه در صـحن علنـي مجلـس شـد تـا باعـث       كند،  مي

آگاهي موكالن خود شود كه اين نامـه هيچگـاه در مجلـس خوانـده نشـد و      
گيـري از نماينـدگان حاضـر در     نشد و بـا يـك رأي   اجازه انتشار آن نيز داده

                                                      
 غفوري زاده گل علي دكتر نوشته مجلس در يكساله ي كارنامه كتاب. 1

20  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

كه از لحاظ حقوقي و شرعي و قانوني مـورد  ! مجلس او را مستعفي شناختند
توان يك نماينده معتـرض را در ايـن سـطح و بـا ايـن       سؤال است كه آيا مي

  1!حذف نمود؟) و نه موكّلين خود او(تعداد رأي، توسط نمايندگان ديگر 
شكسته  براي حضور در مجامع بيشتر شد و او دل ها پس از آن محدوديت

از ظلمي كه به جامعه و خانواده و فرزندانش شده بود و ظلمي كه به مردم و 
شد، در كنج خلوت خود به مطالعـات و تحقيـق در    اعتقادات مذهبي آنان مي

باره مسايل اجتماعي و ديني از جمله بازخواني و بـازداني قـرآن پرداخـت و    
الت موجود در اجتماع را در ارتباط با مسايل مذهبي و دينـي  هاي معض ريشه

تـوان بـه جلسـات درس بـا موضـوع       از جملـه مـي  . مورد بررسـي قـرار داد  
ضرورت بازنگري فقهي و سير تحول در فقاهت و اجتهاد از صدر اسـالم  
تا عصر حاضر، كوششي در راه تبيين و تفكر در مورد توحيد و مصـاديق  

قضا در اسالم و نظام قضايي منسوب بـه اسـالم،    شرك در جامعه امروز،
ها، خاتميت، مديريت و رهبـري، مفهـوم گنـاه در اسـالم و      معيار ارزش

اكنـون در دسـترس    اشاره كرد، كه متون آن هم هاي اصلي دعوت اسالم پايه
  .عالقمندان قرار دارد

هر از چندگاهي نيز كه فضاي مطبوعاتي كشور كمي اجازه داد تا نظـرات  
كتـاب  و  2هاجرهاي  هايي از ايشان در روزنامه ر هم مطرح شود مصاحبهديگ

اي كه احكام ارتداد در محاكم قضايي براي برخي  چاپ شد و در زمانه 3هفته
شـد، بـه صـراحت و از ديـدگاه      از سخنرانان در مجامع عمـومي صـادر مـي   

هيچ حكم و مجازات دنيـوي بـراي ارتـداد    تخصصي فقهي اعالم كرد كه 
توان  به نظرات ديگري رسيده باشد، نمي و كسي را كه با تحقيق نداردوجود 
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 پيـام  نامـه  هفتـه  بداننـد،  را چيز همه دارند حق همه: عنوان با غفوري زاده گل علي دكتر با گفتگو. 2
 1378 مرداد پنجم ،276 شماره هاجر،

 هفتـه،  كتـاب  نامـه  هفته باشد، برنده پيش بايد كتاب :عنوان با غفوري زاده گل علي دكتر با گفتگو. 3
 1380 ديماه پانزدهم ،38 شماره
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  .ات نمودچنين مجاز محكوم و اين
وي همچنين نقطه نظرات خود را در ساير موارد همچون آزادي تفكـر و  
بيان و فقاهت و اجتهاد و احكام فقهـي و قضـايي نيـز مطـرح نمـود كـه بـه        

گيـرد كـه در نـوع خـود      قرار مي مندان صورت نوشته و نوار در اختيار عالقه
  .براي اهل نظر و تحقيق روشنگر و مفيد خواهد بود

 ،كار و تالش صادقانه و عالمانه، پس از عمري روح بزرگسرانجام آن 
تـرك گفـت تـا در     1388مـاه   دي 11جمعه اش را در ظهر روز  بدن دنيايي

 .بهشت زهرا قرار دارد آرام گيرد مزارش كه در

كه همواره در قلب ما و دوستدارانش جاي دارد،  روحش شاد و يادش
  گرامي باد

  
  )با نام ناشر(هاي منتشر شده  هايي از كتاب عنوان

  )فجر - انتشار( با دستورات اسالم آشنا شويم -1
  )فتح -انتشار ( اسالم و اعالميه جهاني حقوق بشر -2
  )فرنو -دفتر نشر فرهنگ اسالمي  - انتشار( كنگره اسالمي حج -3
  )چاپخش( نقدي بر اليحه قصاص -4
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (با دكتر بهشتي و دكتر باهنر( شناخت اسالم -5
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (با دكتر باهنر و مرحوم برقعي( خداشناسي -6
 -دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمي    ( راه و رسم زنـدگي از نظـر امـام سـجاد     -7

  )فراهاني
  )حسينيه ارشاد( نظامات اجتماعي اسالم -8
  )حقوق اساسي به زبان ساده( آگاهي در باره قانون اساسي -9

  )گفتار ماه ـانتشار ( انفال يا ثروت هاي عمومي -10
  )فجر(خطوط اصلي اقتصاد اسالمي  -11
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(ها  برنامه ايمان آورده -12

22  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(روابط مالي و اقتصادي  -13
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(اخالق اجتماعي  -14
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (تربيت فرزند( زادنامه يا شكوفه حيات -15
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(براي شما فرزندها و فرزنددارها  -16
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(حق فرزندان و شاگردان به اوليا و مربيان  -17
دفتــر نشــر فرهنــگ ) (فرانســه،گليســي، عربيان( بياييــد اينگونــه باشــيم -18

  )اسالمي
  )فراهاني( زبان قرآن را ياد بگيريم -19
  )انتشار( روش تربيتي قرآن -20
  )انتشار(به گفتار قرآن بينديشيم  -21
  )فجر( قرآن امانتي الهي -22

  )فتح( انفاقات و صدقات در قرآن -23 
  )فتح( موقعيت زنان در قرآن -24
  )فجر) (فارسي ـانگليسي ( نماز -25
  )فجر(سرگذشت و شهادت ) ع(امام حسين -26
  )فرنو -دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (ع(امام رضا -27
  )فجر) (ع(جعفر بن تحليلي از اوضاع اجتماعي زمان حضرت موسي -28
  )فجر( با ترجمه انگليسي) ع(ده گفتار از امام حسين -29
  )فجر( شيعه و نبوت -30
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي( گرايي يهيليسم، فلسفه پوچن -31
  )مولف( اسالم و نهضت اخير ايران -32
  )نشر محمد( روحانيت و زندگي -33
  )چاپخش(كوششي در راه تبيين و تفكر دركلمات قصار قرآن  -34
  )چاپخش( كارنامه يكساله مجلس -35
  )مؤلف( هاي اصلي دعوت اسالم پايه -36
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  )مؤلف( تبيين و تفكر در مورد توحيدكوششي در راه  -37
  )مؤلف( ضرورت بازنگري فقهي و سير تحول فقاهت و اجتهاد -38

  
  :كتب آماده انتشار

  نظام قضايي منسوب به اسالم قضا در اسالم و -1
  بخشي از آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسي گذشت -2
  ها معيار ارزش -3
  مفهوم گناه در قرآن -4
  رهبريمديريت و  -5

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  سخن ويراستار

  
  داران پي كاري گيرند تا همه صومعه          نقدها را بود آيا كه عياري گيرند

  خواجه حافظ شيرازي

  
، بـزرگ مـردي كـه    زاده غفوري دكترعلي گلدر سومين سالگرد هجران 

دانسـت، بـر    پروري را نوعي شرك ميدفقيه بود، اما به دنبال مقلّد نبود و مقلّ
آن شديم تا كتاب حاضر را كه از نوارهاي درس ايشان پيـاده شـده و بارهـا    

، بـا برخـي اصـالحات    توسط خود ايشان تصـحيح و بـازنگري شـده اسـت    
  .در دسترس عالقمندان قرار دهيم راستاريوي

در اين نوشته، به دليل پياده شدن از روي نوار صحبت ايشان، گـاهي نيـز   
ا حيـف دانسـتيم كـه آن    ت هايي قسمت ممكن است هـا را   كرار شده باشد، امـ
 ن مسئله به شكل ديگر و با عمق ديگري مطرح شده، زيرا هربار آحذف كنيم

 .نمايـد  تـر  خواننـده را از ايـن موضـوع عميـق    رك دشود  باعث ميكه  است
انـد، در   ن مباحث در جلسات متعدد مطرح شدهكه اي همچنين با توجه به اين
و مــا نخواســتيم  ضــاً يــادآوري از مباحــث قبــل شــدهابتــداي هــر جلســه بع

خوانندگان را از نكات مختلفي كـه ايشـان در مـورد موضـوع خاصـي بيـان       
  .اند محروم نماييم هنمود

26  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

پيشبرد تعقل و تفكر در جامعه و آگاهي بخشي  كه اين كتاب به يد آنبه ام
اي كه مورد نظر ايشان بود كمك كنـد و مـؤثر واقـع شـود و نسـل       به جامعه

هـاي قبـل بـه     هايي كه از دوره با بازنگري در انديشههاي آينده  و نسلحاضر 
هـاي   راه از البالي تبليغات گوناگون ورشد و تكامل خود را  راهمانده،  يجا

  .يابدتلقين شده ب
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  گفتار نويسنده پيش

  
بازنگري فقهي، اجتهاد و فقاهـت و آثـار   اين نوشته تحت عنوان ضرورت 

رسد و در باره يكـي از   به نظر شما مي گوناگون و شُعبات مثبت و منفي آن
  .استمسايل اساسي دنياي دينداري و دينداران 

است، كه از يك طرف بـه   اجتهادبحث ما در مورد موضوعات مربوط به 
رسد، و از طـرف ديگـر بـه زمـان      صدر اسالم و برداشت اسالم از اجتهاد مي

كه اكنون اجتهاد به چه صـورتي در   بحث در مورد اين. شود حاضر متصل مي
ا و عناوين ه كه در طول اين چهارده قرن چه مسايلي با انواع بازي آمده و اين

ها و پيشوند و پسوندها بر اسالم گذشته و چه زحماتي  سازي مختلف و لقب
در اين راه كشيده شده و چه آثار مطلوب يا نامطلوبي به دست نسـل حاضـر   

خواهد مسلمان باشد، چگونـه   بخصوص يك انسان بيدار كه مي. رسيده است
كليف خود را بفهمـد،  تواند از درون اين مطالب و از البالي اين مسايل، ت مي

، بطـور جـدي عمـل كنـد و     1»التَموتُنَّ االّ و اَنتُم مسـلمون «: ي و به توصيه
  . تواند راه خود را پيدا كند چگونه مي

اي كه امروز به نام فقاهت و اجتهاد وجود دارد، براي نسل آينده  مجموعه

                                                      
 .نميريد مسلمان جز زينهار، ... ؛102 آيه عمران، آل ي سوره. 1

28  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

خوردهـا و   طـور كـه امـروز زد و    در واقع همان. آورد هم مسايلي را پيش مي
هايي به نام جهـاد عليـه ايـن و آن و تكفيرهـا و تهديـدها درسـت        توزي كينه
شود و در بسياري موارد نيز روشن است كـه مباشـران ايـن گونـه امـور،       مي

هاي ديگران هستند، چه بسا اين باليـا در   دانسته يا ندانسته ابزار كار سياست
لذا براي . نواحي ديگر بشودهاي آينده نيز دامن گير بعضي از جوامع در  نسل

هايي تحت عنوان اجتهاد كـه در   رسد بحث روشن شدن راه آينده، به نظر مي
حقيقت ضامن اجرا و اعتبار و بقاي اسالم است، بسيار ضروري و مورد نيـاز  

  .باشد
رسد كه توجه دوبـاره و اساسـي و نقّادانـه بـه فقـه و مسـايل         به نظر مي

هاي غير قابل اجتناب است تـا آنـان كـه     ضرورتمربوط به فقه و اجتهاد، از 
شـمارند و   خود را ديندار، مسلمان، شيعه و اهل تقدس و مسجد و نمـاز مـي  

هاشان حول و حوش مسايل مذهبي، از قبيل منبر و محـراب و مكّـه و    برنامه
زند، متوجـه خـود و عواطـف     گونه مسايل دور مي حج و امور مربوط به اين

هـاي رنگارنـگ و    عناوين گونـاگون مـورد سوءاسـتفاده    شان باشند تا به پاك
چرا كه در طي قرون و اعصـار ايـن مسـايل    . انحرافات احتمالي قرار نگيرند

گرايـي   هاي اصـولي و ابهـام   دانسته و ندانسته گرفتار انحرافات و تغيير جهت
  .شده است

ناپذير است كه گرچه وابستگان به اين  هاي اجتناب اين بحث از ضرورت
كننـد، ولـي    آن را لمس نكرده و نمـي  -خود به داليل مختلف -ها ه بحثگون

انديشـان در مسـايل اساسـي بشـر،      بينـان و روشـن   براي اهـل تحقيـق، واقـع   
شناسي ديني و جريانـات حكـومتي در    عالقمندان به مذهب شناسي و جامعه

تـوان گفـت    از لحاظ سياسي هم مـي . ايران، از اهميت بااليي برخوردار است
اند، بلكه تركيبي عجين شده هستند، و  نه تنها ممزوج شده دين و سياستكه 

  . اند ي هم انداخته چه بسا در اكثر موضوعات، كم و بيش پنجه در پنجه
هاي  جا به بررسي مسايل حياتي و مورد حاجت و ابتالء در جامعه در اين
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آمدهاي آن سـر   ها و پي طور مستقيم و غيرمستقيم، با آن مذهبي و سنّتي كه به
پردازيم، بخصوص در كشوري مانند ايران كه از يك سلسـله   و كار دارند مي

هايي به اميد يـافتن يـك زنـدگي     بندها و تزريقات فكري رها شده و با وعده
اي بـه نـام    انساني، در صدد تغيير نظام حكومتي برآمده، و حكومت و جامعه

تر اسـت   اين امر روشن اسالم و به ظاهراسالمي تشكيل داده است، ضرورت
  .ها برداشته شود ها و ابهام افزايي تا پرده از روي ابهام

ممكن است بنظر برسد كه بعـد از صـرف ايـن همـه نيروهـاي مـادي و       
معنوي از اين جامعه در اين قبيل مطالب، آيـا امـروزه بـاز هـم جـايي بـراي       

مانـده   بـاقي  - با همـه خصوصـياتي كـه دارد    -پرداختن به اين گونه مسايل 
  !است يا بايد تنها در رديف امور باستاني براي اهل آن مطرح باشد؟

 14بايد به اين نكته توجه داشت كه انصافاً حيف است كـه يـك پرونـده    
بخصوص بـا  . قرنه بعد از ظهور اسالم، از نظر نسل امروز و فردا پنهان بماند

ميـان  هاي اهل صـالح و تحقيـق كـه كـم و بـيش در       توجه به ثمرات تالش
اند و دقت نظرهايي كه در مورد مباحث حقـوقي و   محققان در اين رشته بوده

مدني در فقه اسالمي و باالخص در فقه شيعه انجام گرفته، شايسته است كـه  
منظور از اين مباحث هم ايـن  . آثار آن در فرهنگ بشري انعكاس داشته باشد

د و از جهـات  ها توجه كافي مبـذول شـو   است كه به جهات مثبت اين تالش
هـاي سـياهي در چهـره فقـه و      ها آفريده است و لكـه  منفي آن هم كه فاجعه

ي  تـا ديگـر كسـي انديشـه    . اجتهاد بوجود آورده، از اين به بعد پرهيز شود
حكم ارتداد ديگري را به هر عنوان به خود راه ندهد و چنان حكمي كـه  

هاي ارزنده بشري و فرهنگ  شود را صادر نكند مقابله فكر با زور تلقي مي
هر كدام به تناسب درجه تأثيرشان در رشد جامعه، در كنار هم و در خـدمت  

هـا، دسـت     ارتقاء و واالتر ساختن آهنگ رشد، در كاروان رو به تكامل انسان
  .هاي آينده را شكوفاتر كنند به دست هم، جامعه و نسل

ي مختلـف  هـا  ي ميان مدعيان رهبري مـذهبي در دوره  در اين مورد رابطه

30  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

اسالمي از يك سو و اميران و حاكمان مسلط بـر اوضـاع و احـوال مـردم در     
كه چـه كارهـايي در    شود و اين نشين از سوي ديگر مطرح مي نواحي مسلمان

قلمرو نفوذ اين دو دسته از پيشوايان انجام گرفته است و همچنين آثاري كـه  
هنـوز  . انـد  مردمِ داشـته  اين دو گروه متنَفّذ در سرنوشت اعتقادي و اجتماعيِ

هايي از اعمال هر دو گروه، در اوضاع و احوال فكري و  هم كم و بيش نشانه
هـاي   هم در شرايط زمانيِ حسـاس كـه بيـداري    سياسي و اقتصادي مردم، آن

خصوصاً اين كه آنان تا چه حد به تناسـب  . طلبيده، وجود دارد خاصي را مي
اند و از فرصت ها كم و  كار خود بوده شرايط زماني و امكانات جهاني، بيدارِ

اند، يا احيانـاً روزگـاراني را    بيش در راه رشد و تعالي جامعه خود بهره گرفته
هـاي پـر ارزشـي را از دسـت      اند و فرصـت  پروري گذرانده با غفلت و غافل

  .اند داده
با بياني نه از نوع مطالب معمول ( قواعد فقهدر ادامه نيز مطالبي در مورد 

  . ، و لزوم بازنگري در آن بيان شده است)و غالباً تكراري
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  :مقدمه اول

هـاي   فرصتي بود تا در مورد مطالعـات و بررسـي   1340تا  1334هاي  از سال
يـاد   فقـه چه امروز به عنوان  بخصوص آن(شناسي  ي اسالم ام در زمينه گذشته

، نـوعي  )گوينـد  مـي تفسـير  را  چه امـروز آن  سي و آنشنا شود و نيز قرآن مي
هـاي قبلـي، يـك سلسـله      بازشناسي بعمل آورم و با تجديد نظر در يادداشت

  .هاي جديد فراهم آمد برداشت
تدريج گرد آورده شده بود،  سال به 40ها كه در مدت حدود  اين يادداشت

يعه و غير شيعه، همراه بارها مطالعه و تدبر در قرآن و كتب معروف فقه در ش
هاي مناسب مورد بازخواني و اصـالح قـرار گرفـت و در فاصـله      در فرصت

نشسـت بـا    110صورت جلسات درس در حدود  به 1364تا  1360هاي  سال
 هـايي از آن  گونه مسايل مطرح شد و اينك قسمت برخي از عالقمندان به اين

كنـد، بـاب    اب ميجا كه ماهيت بحث ايج خوانيم و از آن را در اين نوشته مي
ي  ي بررسي مطالـب آن، بـر عهـده    تحقيق و تفحص هنوز باز است و در باره

و  -ي بشري ي خود را به جامعه آوردهاي محققانه اهل تحقيق است كه دست
عرضه كنند، تا شايد فقه معناي اصيل اوليه خود را باز يابـد   -نه تنها اسالمي

الي چرخ زندگي مردم باشد  كه چوب و كارگشاي زندگي مردم باشد، نه اين
  . هاي موجود اضافه نمايد هايي را به ظنّ و غرقه در انبوهي از امور ظنّي، ظنّ

  :تذكراتي در مورد اين نوشته
هاي شفاهي بوده و شكل مكالمه  جا كه عبارات به صورت درس از آن -1

را داشته است، چه بسا از نظر فـن نويسـندگي مسـتلزم اصـالحات لفظـي و      
باشد ولي به نظر رسيد بهتر است در اين مرحله با كمترين تغييرات  دستوري

عمـل آورده و   كه البته اهل نظر اصالحات الزم و ضروري را به(عرضه شود 
 ).يادآوري خواهند نمود
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خواهنـد از كـم و كيـف     مخاطب در اين نوشته كساني هستند كه مـي  -2
ر اسالم و در بعد فقـه و  هايي كه د مسايل اسالمي آگاهي پيدا كنند و مسلمان

انـد و اكنـون    هـا وقـت گذاشـته    قرآن كمابيش اطالعاتي دارند و چه بسا سال
اين نوشته شامل هشدارهايي اسـت بـه   . ي بازبيني و باز انديشي هستند آماده

اهـل  كساني كه طبق عرف معمول شده در ميان عوام النّاس شـيعه، خـود را   
اع كـم و زيـاد، مسـتأكل بـه ديـن      دانند و غرق در فرضـيات در شـع   مي علم
هايي تحت عنـوان علـم و ديـن     اند يا به تعبيرات اسالمي، مباهي به يافته شده

 . هستند

ورت تجديد نظر در خـود و عمـل   طور جدي ضر رسد همه به به نظر مي
  را در نظر داشته باشند 2»اين تذهبون«و توجه به  1»رصالب ارجِعِفَ«به 

   

                                                      
 .... بنگر دوباره باز ؛4 آيه ملك، ي سوره. 1

 رويد؟ مى كجا به ... ؛26 آيه تكوير، ي سوره. 2
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  :مقدمه دوم

آنچـه    ي هايي است براي اهـل تحقيـق در زمينـه    كتاب مجموعه يادآورياين 
از آن ياد شده است و بررسـي تحـول تـاريخي از     فقه و اجتهادتحت عنوان 

هاي منسـوب بـه اسـالم، از جملـه      دير زمان و تاريخ تحول فكري در جامعه
و تحوالت حاصله از صـدر اسـالم تـا     اجتهادتحول فكري مربوط به معناي 

  .ها حاضر و لزوم نوانديشي و تحول در اين زمينهعصر 
بـا توجـه    فقاهت و اجتهاد،ي  همچنين يادآوري سلسله مسايلي در زمينه

به تحوالت اجتماعي و سياسي كه امـواجي از آن جوامـع بشـري را متوجـه     
  .طلبد هايي نموده است كه بررسي مجدد آن را مي نكته

در فقه و اجتهاد و مسايل مربوط به آن  بازنگري اساسي و نقادانهامروزه 
هايي كه در طي  از انحرافات و ابهامبازشناسي مفهوم اصلي فقه و اجتهاد و 

  .هاي غير قابل اجتناب است قرون و اعصار به آن گرفتار شده، از ضرورت
 هاي اوليـه  اصالتتوان به عدم توجه كافي به  انحرافاتي كه از علل آن مي

اشاره كرد و البته اين مطالب از نتايجي است كه همـه   دنفرا زماني انديشيو 
  . چيز آن گفته نشده و بعدها كامل خواهد شد

داران  تداخل و همراهي دين و سياست و استفاده از عواطف مذهبي ديـن 
در طول تاريخ، ضرورت اين بازنگري را براي اهل تحقيـق و عالقمنـدان بـه    

ي  لـذا در نوشـته  . ابر نموده استشناسي ديني چند بر شناسي و جامعه مذهب
حاضر سعي شده تا جايي كه امكان دارد، با روشنگري، پرده از ابهامـاتي كـه   

  . اين مقوالت را در برگرفته است، برداشته شود
 فقه و اجتهادهمچنين در اين نوشته سعي شده است كه در زمينه مفهـوم  

اسـالم و تشـيع،    قرن اخير در جوامع منسوب به 15ي  و تحول دوره به دوره
  .هايي به عمل آيد بررسي
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اميد است با تبيين و تفكّر در مباحث حقوقي و مدني در فقـه اسـالمي و   
باالخص فقه شيعه براي ارتقاي فرهنگ بشـري و رشـد و تكامـل انسـان در     

  .هاي مؤثري برداشته شود امعه قدمج
مورد  بديهي است كه اهل نظر از تذكرات محققانه و منصفانه خود در هر

 ، مضـايقه )با توجه به گستردگي مطالـب و ضـرورت اهليـت در هـر مـورد     (
  .نخواهند داشت

  
  زاده غفوري علي گل

  1388سال  -آخرين بازنگري 
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  بخش اول
  اجتهاد

  
خواهيم در باره اجتهاد مورد مطالعه قرار دهيم، عبـارت از   چه را اكنون مي آن
ي اول به طور اجمال و بـه تـدريج در بـاره هـر      مورد است كه در مرحله 12

از تر بحث خواهد شد و اشاراتي بـه يـك سلسـله     ها كمي گسترده يك از آن
  :مسايل مورد نياز جامعه خواهيم داشت

  معنا و مفهوم اجتهاد -1
قـرن، در   15ي اجتهاد و تاريخ تحول فقـه در طـول    اي به تاريخچه اشاره -2

ي شـيعه در ايـن تحـول و تحـوالت بعـدي       مناطق اسالمي و نقش ائمـه 
  مربوط به آن

سه نظـر   جايگاه اجتهاد در تاريخ اعتقادي، عملي و سياسي اسالم و طرح -3
اصحاب حديث، اصـحاب رأي،  (هاي اصلي اجتهاد اسالمي  ي پايه درباره

  )اصحاب ظاهر
هاي اخـتالف در روش اجتهـاد و    تحولي جديد در مفهوم اجتهاد و ريشه -4

  پيدايش انحصار در مذاهب فقهي
تقسيم مسايل اسالمي به اصول و فروع و لزوم تجديد نظري اساسـي در   -5

  )ها به علل و آثار و نتايج اين گونه تقسيم بنديبا اشاره (اين مورد 
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  تجزّي و تفكيك در اجتهاد -6
ها درهر عصـر و   شرايط احراز اجتهاد و معيار تشخيص ادعاها از واقعيت -7

  زمان
رجوع به غير در مسايل و احكام مذهبي و شرايط و حدود آن بـا اشـاره    -8

  ي تقليد رايج شده در بين شيعه به مسئله
  اجتهاد اقسام -9

  اي به بعضي از فقيهان آزادمنش فقه آزاد و راهگشا و اشاره -10
آمدهاي  رابطه ميان عالمان مذهبي مشهور شده وحكّام زمان، و آثار و پي -11

  آن 
شرايط اجتهـاد و فقاهـت در عصـر حاضـر و ايـن كـه آيـا مجتهـد يـا           -12

  وجود دارند؟) اند از ميان آنان كه مشهور شده( مجتهداني

  اجتهاد و ضرورت و موقعيت آن

را  و آثار سياسي و فكـري آن  موقعيت اجتهادو  ضرورتدر اين بحث ابتدا 
بـه عنـوان    تقليـد، و موضـوع   اجتهادبررسي خواهيم كرد و سپس به مفهوم 

چه امـروزه از ايـن دو پديـده در ذهـن      ي دستاورد اجتهاد و آن مصرف كننده
  .پردازيم ، مياغلب مسلمين، بخصوص شيعيان وجود دارد

هاي  ها موضوع تاريخ هستند و انسان جا كه انسان از آن :ضرورت اجتهاد
ي آن هستند، لذا يافتن خودآگـاهي تـاريخي و ايـدئولوژيك،     فهميده سازنده

راهنمــاي رفتــاري مطمــئن، خوديــابي و كوشــش بــراي نجــات از بنــدها و  
  . ن شودها، براي هر انسان يك ضرورت است تا به راستي انسا بندگي

هـاي انسـاني و    به دنبال بحث در مورد انسـان و ارزش  :موقعيت اجتهاد
زيـرا  . شـود  ها و ارزشيابي هاست كه موقعيت اجتهاد مطرح مـي  معيار ارزش

ي اساسي مصلحان بشـري و از جملـه مؤسسـين     اجتهاد همچنان كه خواسته
خواهند به  يهايي است كه م مدار اديان اصيل است، براي راهيابي انسان انسان

دين خود به عنـوان روش زنـدگي واقـف گردنـد و بـه تبـع آن، نسـبت بـه         
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 فقه چه بعدها در ميان مسلمين عنـوان   واقع شده در اين زمينه و آنانحرافات
  .يافته است، آگاه شوند و احكام

همچنين كساني كه بعدها در طول تاريخ و نسل بعد از نسل به ايـن دنيـا   
شان مطـرح بـوده و بـه     هند سلسله مسايلي كه در محيطخوا گذارند، مي پا مي

نام فرهنگ، تمدن، تاريخ و يا به عنوان مقدسـات، عـرف و عـادت، حقـوق،     
قانون و آداب و رسوم و باالخره دين و عناويني از اين قبيل به آنـان عرضـه   

  .شود را بهتر بشناسند شده و مي
توان بدرستي انسـان   هر فردي كه قدرت انديشه و تفكر دارد را زماني مي

ها، جاي خود را پيدا كند و درك كند  ناميد كه در اين جهان و در سير انديشه
كه آيا جايي كه قبالً براي او تهيه شده، مناسب حال و استعداد او هسـت؟ و  

  كند يا نه؟ آيا رشد او را در بر دارد و آن را تأمين مي
 خودبينشي، رسيدن بـه  بلوغ فكريي  ي يك انسان در آستانه اولين مسئله

از بين تلقينات و القاي مقدساتي كه  تشخيص اموراست، يعني يافتن توانايي 
عـرف و  از گذشته به جاي مانده است و شـناخت تـأثير خـانواده در القـاي     

  . ي خيرخواهي به نسل بعد منتقل كرده باشند را با انگيزه هر چند آنعادت، 
قـرار   بلـوغ فكـري  ي  آسـتانه حال بايد ديد چگونه يـك انسـان كـه در    

قـرون و اعصـار    تلقينـات كند كه از البـالي   گيرد، توانايي اين را پيدا مي مي
، يـا غيـر مقـدس و ناپـاك     مقدس و پاك شناخته شده القائاتومكتوبات و 

هـاي مختلـف عرضـه و     معرفي شده، كه بوسيله گذشتگان و متفكـران دوران 
چـه در  . (خـود را پيـدا كنـد    برسـد و راه  خود بينشيتدوين شده است، بـه  

كنـد و چـه در سـاير اجتماعـات و      محيط و اجتماعي كه شخص زندگي مي
  )هاي ديگر ها و زمان ها از اقوام و طوايف و نيز مكان ها و فرهنگ تمدن

ب    اي به دنيا مي هر فرد انسان كه در خانواده آيد، كما بيش با توجه بـه حـ
صياتي حـاكم اسـت، بـه عـرف و     ذات، كه در هر نسلي به نحوي و با خصو

گيـرد و حتـي از بابـت     داننـد، خـو مـي    را خـوب مـي   عادت موجود كـه آن 
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ها و دست آوردهـاي خـود و ديگـران، دانسـته يـا       خيرخواهي و انتقال يافته
ي چيزهـايي را   ندانسته، سعي دارد اعتقادات و عرف و عادت و تمدن و همه

  . بعدي خود بسپارد هاي داند، به آيندگان و نسل كه خودش خوب مي
هاي حكومت و دارندگان اختيار  چه را كه دستگاه به اين مجموعه بايد آن

هاي مالي و فرمانفرمايي و نظام اقتصـادي خاصـي كـه بـر      و صاحبان قدرت
هاي قبل از او حاكم است و همگي خواستار تداوم و  محيط زندگي او و نسل

وعه شامل چيزهايي هستند كـه  طبعاً اين مجم. استمرار آن هستند، اضافه كرد
ها بنماينـد و   پذيري ها و سلطه ها را متمايل به قبول آن فرمانبري بتوانند انسان

  . مانع طغيان عليه وضع حاكم و تحميالت موجود گردند
هاي از قبـل تعيـين   خوب و بد هاي خاص تربيتي و  به دنبال آن، فرهنگ

هـاي مهيـا شـده، اوضـاع      هاي مشخص و با معنـي و مفهـوم   شده و در قالب
بـر اسـاس آن    مطلوب و نـامطلوب هـاي   نمايد كه انسان خاصي را اقتضا مي
ها و  ها نيز در همان قالب ها و ارزيابي شوند و ميزان ارزش معيارها شناخته مي

  .حاضر است ي الگوهايي هستند كه حاكم بر جامعه
اما غالباً ايـن  اش را رفع كند  خواهد نيازهاي اوليه از سوي ديگر انسان مي

شـود كـه    مـي  بايدها و نبايدهايياي از  رفع نيازها مستلزم پذيرفتن مجموعه
ايـن  . دهـد  هاي بعدي زنـدگي تشـكيل مـي    زيربناي فكري او را براي دوران

هايي خاص نگه داشته و چـه   ها را در قالب انسانبايدها و نبايدها، مجموعه 
انسـان بـراي بلـوغ    دهد، ولـي   يها را نم بسا به او اجازه خروج از اين قالب

ي تشـخيص   ي مستقل دست پيدا كند و به مرحلـه  فكري، بايد به انديشه
هاي تحميـل شـده تـالش     اش از قالب برسد و براي نجات خود و جامعه

  .كند و در مسير رشد مستمر قرار بگيرد
چنين زيستني ادامه خواهد داشت تا زماني كه يك انسان يا يـك جامعـه   

بلوغ اي مستقل راه يابد كه از آن بـه   را پيدا كند كه خود به انديشهتوانايي آن 
انسـان و يـك   زماني كه يك يعني . شود تعبير ميبلوغ انساني و فكري يعني 
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صنف فكري به حدي برسد كه تشخيص دهد كه چه كارهايي در طول زمان 
يي را به اش انجام گرفته و او چه كارها ها، درباره او و جامعه و با طرح برنامه

عنوان يك انسان براي نجات خود و جامعه و براي انسان بودن و در جريـان  
  . رشد مستمر قرار گرفتن، بايد انجام دهد

ي انسان، قبل از  هاي خارج از اراده العمل فعل و انفعاالت و عمل و عكس
تولد او، در ميان خانواده و اجتماع و در زمان و مكاني كه به دنيا آمده، بـا آن  

هـا و قـوانين، بعـدها     فرهنگ و تمدن، عرف و عادت، حقوق، اخالق و آئين
شـوند   هاي پسنديده و رفتار بهنجار معرفي مي براي او معيار و ميزان و روش

آيـد و   حسـاب مـي   و رفتارخالف آن، روش نابهنجار و روش ناپسـنديده بـه  
  .دارد هاي منفي، حتي طردها و تكفيرها و كشتارها را به دنبال العمل عكس

هاي مـذهبي، كارهـايي را موجـب بهشـتي و      هاي ديني و عرف در محيط
دانند و تعبيرهاي مختلفي هـم در ايـن زمينـه وجـود      انسان مي! جهنمي شدن

هـاي   هاي ذهنيِ خـو گرفتـه و متـأثر از محـيط     همچنين متأسفانه حكم. دارد
اعتقادات مـذهبيِ حـاكم بـر جـو     تربيتي وجود دارند كه مخالف يا موافق 

هـا و مصـالح    روشو موضـوعاتي كـه موافـق يـا مخـالف       بوده،اجتماعي 
هستند، گاه انسـان را بـه طرفـي     هاي سياسي و نظامي و اقتصادي حكومت

كنند كه انسان حتـي از   دهند و گرفتار مي هايي قرار مي كشانند و در جريان مي
يابـد و ناچـار بـه     ه نجـاتي نمـي  گردد، و چـه بسـا را   خودش هم شرمنده مي

  .پردازد مي گري توجيه

  معني لغوي اجتهاد و مفهوم آن

اسـت و بـه معنـاي     جهـد يـا   جهدمصدر باب افتعال از ريشـه   اجتهادلغت 
تـر   كوشش دقيق و مداوم و مستمر براي راهيابي به اشراف و يافتن ديد وسيع

اي از  هـا گوشـه  مانند كسي كه در پـاي كـوهي قـرار گرفتـه اسـت، تن     . است
بيند و هرقدر تالش كند و باالتر برود، اشـراف بيشـتري پيـدا     اي را مي منطقه

ها توجـه   ديد، يا به آن بيند كه وقتي پايين كوه بود نمي كند و چيزهايي مي مي
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حـال بـراي ايـن كـه     . يافت نداشت و در آن حد از وضوح و وسعت در نمي
چيزهايي را كه قـبالً ديـده بـود،     واقعيت اطراف را بهتر درك كند بسياري از

بايد مجدداً از نقطه اوج نگاه كند و مسـايل مربـوط بـه خـود و محـيطش را      
  .تر دست پيدا كند كند تا به درك بهتر و جامع بازبيني دوباره و چندباره

دوباره و چندباره  عمل صالح،جا كار اساسي و اولين و مهمترين  در اين
كه به او منتقل شده و رسـيدن بـه يـك    هايي است  ارزيابي كردن ارزش
اسـت كـه فـرد     كوششي يافتن فكر جديد، همـان  .باشد خوديابي جديد مي

 اجتهـاد براي خودآگاهي فكري و تاريخي و رفتـاري بـه آن نيـاز دارد و آن    
  .است

مثل كسي كه در شهري پر از دود و خاك يا در زير سقف بازارهـاي پـر   
ها قرار داشته باشد، جايي مثل بازار قـديم   ها و حجره گرد و غبار و زير زمين

هـا   كردند و خاك اره نجارها كه با همان ابزار قديمي و سنتي چوب را اره مي
وآمـدها روي زمـين خـاكي برپـا      شد و گرد و خاكي هم از رفـت  پراكنده مي

تابيـد،   شد، كه اگر از سوراخ سقف بازار يك شعاع باريك نور آفتاب مـي  مي
داد، وگرنه كسي كه از صـبح تـا    ها خودش را نشان مي وخاك تازه توده گرد

غروب آنجا به كار نجاري مشغول است، به موجب عادت متوجه نيست كـه  
حال اگـر كسـي از ايـن    ! كند كند و چه هوايي را تنفس مي دركجا زندگي مي

بازار و خيابان باالتر برود و بازهم بـاالتر و بـاالخره بـاالي كـوهي بلنـد كـه       
بينـد كـه    بر شهر و دود و غبارها است برود و از آنجا نگاه كنـد، مـي  مشرف 

جـا   ور است، در حـالي كـه مـردم آن    شهر چطور در گرد و غبار و دود غوطه
فقـط وقتـي از جـاي    . دانند سرگرم زندگي عادي هستند، توجه ندارند و نمي

توانند وضع موجود خـود را تشـخيص بدهنـد كـه آن      بلندتري نگاه كنند مي
گونه محيطي است و آنگـاه بـه    ايي كه سرگرم امور جاري خود هستند چهج

فس كرد، يا بايد فكـر ديگـري   انديشه بيافتند كه آيا بايد اين هواي آلوده را تن
  !كرد؟
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اين فكر ديگر همان كوشش براي خودآگاهي تاريخي و فكـري و رفتـاري   
ننـد بسـياري از   هر چند اين كلمـه نيـز ما  (گوييم  مي اجتهاد است كه ما به آن

  ).اي داشته، اين روزها به ابتذال كشيده شده است كلمات كه روزي مفهوم زنده
و طـي   پذيراي مشكالت و ناماليمات راه تشخيص شـدن يعني  اجتهاد

هاي موجود بر سر راه گذشتن و عبـور   طريق كردن و باال رفتن و از سنگالخ
  .كردن

وضـع موجـود پرهيـز     طلبي و خوكردن به در اين مسير بايد از راحت
بـرداري از وضـع موجـود و     هاي عرف و عادت و بهـره  كرد و از جاذبه

  .نظر كرد پذيرفتن خوب و بدهاي تلقيني صرف
خوب و بدهاي پذيرفته شده در خانواده و محـيط درس و تربيـت، يـا از    
آن مؤثرتر، جو حكومتي و محيط مذهبي و ديني، انسان را از حركت مسـتقل  

و تنها در همان حدي كه مورد پذيرش عموم و يا در تأييد حكّام دارد  باز مي
امـا يـك انسـان بـه جهـت اسـتعداد و       . شـمارد  زمان باشد، آن را مجـاز مـي  

مسئوليت انساني خود بايد خودش را آماده كند كه از وضع موجود و از افـق  
چـه بـراي او و قبـل از     جـا بـه آن   محيط حاكم بر خودش باالتر برود و از آن

چيزهـايي كـه بـه انسـان بـه عنـاوين        .اند، دوباره نگاه كند ولدش تهيه كردهت
كنند، به اين منظور كه او هم بايد از  مختلف علمي و عملي تلقين كرده و مي

اند و در  ها را غيرقابل ترديد و اعتراض شناسانده آن! همان چيزها پيروي كند
كه مـالك خـوب و بـد    اند و چنان وانمود شده است  حريم تقدس قرار داده
جا است كه بزرگترين مسئوليت انسـان خودنمـايي    اين. بودن هم همين است

 اجتهـاد  كند، كه اگـر بخـواهيم از آن بـه يـك كلمـه تعبيـر كنـيم بـه آن         مي
بـا  (گونه جهد و كوشش و اين جهد و تالش  يعني پذيرا شدن اين. گوييم مي

، ماننـد اختالفـي كـه بـين     توجه به همان اختالفي كه بين جهد و جهد است
غَسل و غُسل است، كه غَسل يعني شستن و غُسل يعني شستن با يك نظم و 

ت خاصترتيب و ني.(  
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شـود   ، بايد گفت كه براي بدست آوردن خيلي چيزها ميجهددر رابطه با 
يـك كوشـش خـاص و از طـرق خـاص اسـت كـه        جهـد   تالش كرد و اما

رساند، انسـان در هـر    ود را به قله ميطور كه كوهنورد از راه مناسب خ همان
اگر تالش نكند بـه  . ي آن مرحله از بررسي برساند موردي بايد خود را به قله

كـه كسـاني يـا     -علل گوناگون يـا در اثـر مـوانعي كـه بـر سـر راه هسـت        
هـاي   و گردنـه  - كننـد  هاي پويا درسـت كـرده و مـي    هايي براي انسان جريان
در وسـط راه سـرگردان و اسـير و سرگشـته     العبوري كه وجـود دارد،   صعب

كنند كه  ها دل خوش مي آيد، خسته شده هايي كه پيش مي در منزلگاه. ماند مي
انـد، ولـي ديگـر     اند و كم و بيش بعضي چيزها را فهميـده  به كوهنوردي رفته

در . يابنـد  تر موجـود را در خـود نمـي    همت بيشتر باالرفتن و رفع موانع مهم
مانند و سپس به راه ادامه  ها مي ها مدت كمي در آن منزلگاهحالي كه راهنورد

  .دهند مي
هـا و بـراي    جهد يعني آماده شدن براي شدت سختيشود گفت كه  مي

جا انسان بتواند مسايل موجود را با چشم خـود   اي كه از آن رسيدن به قلّه
ود آزادانه ببيند و با شعور خود آزادانه قضاوت كند و با وجدان دروني خ

  .آزادانه بپذيرد
، چه مراحلي را بايد طي كرده باشد تا بـه  مجتهدبينيم كه يك  بنابراين مي

اساسـاً در چـه سـطحي و عمقـي از انديشـه و       اين درجه از رشـد برسـد و  
استقامت بايد باشد، تا قدرت و توانايي الزم براي درك و تشخيص و اظهـار  

  .نظر در مسايل مربوطه را كسب نمايد
يعنـي پـذيرفتن ايـن جهـد و      ترين مسئوليت انسان اجتهاد است، بزرگ

ت و منظـور     هد، كه تالش با نظم و ترتيب خاصي است و بـا نيـكوشش و ج
ايـن هـدف همانـا    . گيرد تا انسان را بـه هـدفش برسـاند    خاصي صورت مي

آزادانه انديشيدن و با شعور و عقل خود آزادانه قضاوت كردن و پذيرفتن 
در اين مسير مهمترين وظيفه . ر اساس وجدان دروني خويش استها ب آن
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هر فرد رها ساختن و بيرون آوردن خود از مسايل تلقين شده و پذيرفتـه  
شده و رايج در عرف و اجتماع و دسـت يـافتن بـه بزرگتـرين سـرمايه      

  .انساني، يعني فكر، تعقل و انديشه است
تـه شـده در اجتمـاع، كـه     طبيعي است كه در ابتدا بر هم زدن امـور پذيرف 

شـود و ايـن همـان     هايي مواجه مي چندين نسل ادامه داشته است، با مقاومت
بر سـر راه قـرار دارد و بايـد از      هايي است كه مانند سنگالخ جهل و تعصب

ها عبور كرد و خود را به آن قله رساند يا بـه حـدي از ارتفـاع رسـيد كـه       آن
  .دهدبتواند بهتر ببيند و بفهمد و تشخيص 

رسد كه ادعاهاي موجـود در ايـن زمينـه بـا حقيقـت       ضروري به نظر مي
مسئله و واقعيت موجود از يكديگر بازشناسي شوند، البته از طرق انسـاني و  

  . طلبانه صحيح، نه از طرق هواپرستانه و جاه
هاي بسيار است، يكـي   مستلزم زحمت كشيدن و كوشش و تالش اجتهاد

ها هـم ايـن اسـت كـه نتيجـه چنـين        تهاد رسيدهي به اج از مشكالت پيچيده
هاي اجتماعي، آن هـم در يـك    هايي چه بسا برهم زننده پذيرفته شده كوشش

ها و احيانـاً   اعتنايي ها و بي در اين صورت قطعاً با اعتراض. يا چند نسل باشد
اي باشد كـه تعصـب و    شوند، و اگر در زمانه در گوشه انزوا افتادن مواجه مي

است، ممكن است حتي با تكفير هم مواجه شوند و مسايلي كـه  جهل حاكم 
  . در طول تاريخ چندين قرنه همين مملكت ايران وجود داشته است

اي كه از دست كساني كه به عنوان دين شناس و حامي  هاي فهميده انسان
همان كسـاني  . هاشان به آسمان رفته بود اند، ناله عقايد مردم شناخته شده بوده

اند كـه   هاي وقت داشته به عنوان فقيه و محتسب، روابطي با حكومت كه غالباً
چنين افـرادي هركـدام   . ها به طور گسترده منعكس بوده است در بعضي زمان

كـه امثـال    پنـاه و يـا آزادانـديش افتادنـد تـا جـايي       به نوعي به جان مردم بي
واني ها را در سن جالقضات قاضيو ! كردند دانشمند را تكفير مي سهروردي
را مبـاح  منصور حالج كردند و خون امثال  ها مبتال مي ها و سختي به شكنجه
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كردنـد، جـز آن كـه     گفتند و چه مي ها چه مي به راستي مگر آن! دانستند ميـ 
طبـق   - ها و بارهاي تحميل شـده  دامانسان را در برابر  رشد و آزادانديشي
 -انسـاني ديگـران  دادند و بدون هيچ تجاوزي بـه حقـوق    آنچه تشخيص مي

  كردند؟  مطرح مي
االرض كشـته   ها به عنوان مفسد فـي  اين دانشمندان و صدها نفر نظاير آن

بايد گفت زهـي  ! يا مسموم شدند و يا مرتد شناخته و محكوم به اعدام شدند
  !هاي عميق براي اين مدعيان ها و غفلت شرمي بي

هستند كـه در تـاريخ نـام     دار اي از افراد اسم و رسم البته اين افراد، نمونه
هـا و   ها به جـا مانـده، وگرنـه بسـيارند كسـاني كـه در زنـدان        ونشاني از آن

ها با فتواهايي كه فقها و مجتهدهاي اصطالحي در هر زماني صادر  گاه شكنجه
هايي كه بين شيعه و سنّي برپـا   و خونريزي ها جنگ. اند اند، محكوم شده كرده

هايي از ايـن   در مناطق ديگر، و سوءاستفاده ها نشده، و يا در ميان غير مسلما
هـايي كـه خـود     تـوزي  كينـه  ممرّ و مجرا انجام گرفته و كشـت وكشـتارها و  

  .آوري براي تاريخ بشري و تحوالت فكري هستند هاي شرم داستان
آمـده اسـت    آزادانديشـي  اين باعث بسي تأسف است كه ديني كه براي

. كننـد  كه در برابر آزادانديشي ايستادگي مـي  گونه به دست مدعياني بيافتد اين
فهمد تـا  يك انسان بايد خودش را از اين مرحله نجات دهد و درست ب! آري

  .بتواند بگويد انسان است

  :ر مذهب و مكتب و دو ركن اصلي آنماهيت اجتهاد در ه

متناسـب بـا آن و    بيـنش درسـت از نادرسـت و يـافتن     تشخيص: ركـن اول 
  .نگري است جهان

ي آن بـه   بر اساس آن تشخيص و در صورت لزوم ارايـه  رفتار: ركن دوم
  .باشد ديگران مي

طور كه چشم دارد كه ببيند، فكر هم دارد تا بفهمـد ايـن    يك انسان همان
جهان كجاست؟ او كيست؟ چه بايد بكند؟ و چـه اصـولي بايـد بـر زنـدگي      
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ها و  ي انسان مهي مشترك ه فردي و اجتماعي او حاكم باشد؟ البته اين وظيفه
  .ي دنيا است در همه

تـوان گفـت، بـا     خوشبختانه با توجه به فعاليت ذهن و شعور در آدمي مي
 درِ فهميـدن هنـوز هـم بـاز اسـت،      وجود تمام موانع عرفـي واجتمـاعي،  

هـا را ديـد،    تـوان سـتاره   طور كه در هر كجاي دنيا با نگاه به آسمان، مي همان
تواننـد بـراي حركـت ذهنـي      غرافيـايي نمـي  هاي تاريخي و ج ديگر مرزبندي

  .حسوب شوند و محدوديت ايجاد كنندها مانعي م انسان
است  بينشو يافتن يك  تشخيصي اول  بنابراين تكليف انسان در مرحله

در همـين   طرز زندگي بهتـر ي دوم  بعد مرحله. كه بايد از روي اجتهاد باشد
از جمله كسي كه . كند مي محيطي است كه انسان در آن متولد شده و زندگي

كنـد، الزم اسـت از    نـام اسـالم زنـدگي مـي     اي بـه  در يك محـيط و جامعـه  
يعنـي بايـد   . آگاه شود برنامه زندگيو  بينشي  هاي اسالم در دو زمينه آورده

چه مسايلي هست كـه بـه نـام اسـالم و گـاهي بـا        مسلمان بودنببيند براي 
شود و اجتهادش در اين  پسوندها و پيشوندهايي به نام پيغمبر اسالم گفته مي

چه اصالت ندارد و مانع رشد اسـت،   چه اصالت دارد را از آن آناست كه 
  .اسالم ناميد، درك و بيان كند ي توان گفته چه را كه مي بشناسد و آن

هـاي   هـا و خواسـته   ان ديگر از جمله مسـيحيت و گفتـه  اين اركان در ادي
هـاي حضـرت موسـي هـم مطـرح       حضرت عيسي و در دين يهـود و گفتـه  

هـاي مختلـف،    ها و كاردينال ها، اُسقُف در طول تاريخ، كليساها، كشيش.است
اند و چيزهـايي بـه نـام     بندي كرده هاي خودشان مطالب را دسته طبق خواسته

تلفي از قداست و به تناسب اوضـاع و احـوال بيـان    هاي مخ مسيح و با عنوان
هـاي   در مذهب يهود هم به همين ترتيب، در مـورد اصـالت وگفتـه   . اند كرده

هاي او براي انساني شدن جهان مطالب مختلفي گفته  حضرت موسي و آورده
شان در كنار هم بودند، همه دست برادري  ادياني كه اگر پيغمبران. شده است
انـد،   و يك هدف و مقصد اساسي در مورد وحدت بشر داشته دادند به هم مي
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مانند استادان يك دانشگاه كه همه دست به دست هـم داده و در بـاال بـردن    (
كوشند و بايـد بكوشـند،    ي دنيا مي سطح فهم دانشجويان يك كشور و يا همه

  ).زيرا اصوالً در محيط علم، جز محبت وكشف حقيقت، هدفي وجود ندارد
ــد ــا نباي ــه جــايي برســانيم كــه يــك سلســله دشــمني و    ام مســايل را ب

هايي بوجود بيايد و در عمل ديده شود كه برداشت مردمِ تـابع ايـن    كشمكش
. هاي بعدي شود پيامبرها، از اين اديان، منشاء دعواهاي تمام نشدني ميان نسل

آن گونه كه يكي تحت عنوان اسالم و يا خدمت به اسـالم و يـا خـدمت بـه     
امبر اسالم و ديگري به نام مسيحيت و خدمت به حضرت عيسي يـا  دين و پي

به نام يهوديت و خدمت به حضرت موسي و ادعاي اصـالت و برتـري نـژاد    
اند، نفس راحتـي   ي بشري كه همه از يك خانواده يهود، هرگز نگذارند جامعه

  !بكشند

  انواع اجتهاد

اجتهـاد در  و  اصولاجتهاد در : كنند را به دو قسمت كلي تقسيم مي اجتهاد
  . فروع و احكام

هـا   در آن تقليداست و  واجببر تمام مسلمانان  اجتهاد در اصول عقايد
  . جايز نيست

، كه قبـل  توجه به عظمت جهان، توحيداي مانند  مباحث اصولي و ريشه
كـه در    و ايـن  توجه به انسانيت انسـان و بعد از انسان وجود داشته و دارد، 

دنيا بـراي   چه در يم و دليل وجودي ما چيست و درك آنكجاي دنيا قرار دار
  .فهم انسان وجود دارد

هـا   ، مسايل تخصصي و نقلي هستند و بديهي است در مـورد آن فروعدر 
هـا دارنـد، رجـوع     به كساني كه آشنايي بيشتري از كيفيت صدور و داللت آن

  . شود
 مـذاهب  امـام اي است كـه بـه نـام     در نظر اهل تسنن اين رجوع به عده

البتـه در  . انـد وايـن يـك نـوع اجتهـاد در فقـه و فـروع اسـت         معروف شده
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هاي كالمي و اعتقادي و مسايل توحيدي هـم اجتهـاد مطلـق در جـاي      بحث
  . خودش هست

در اصطالح شيعه وقتي كسي عالوه بر مسايل اعتقادي كـه اجتهـاد در آن   
ت اول حتمي است، در شناخت فروع و مسايل عملي ديني بـه مـدارك دسـ   

آشنا شد و احكام را مستند به يك منبع قابل اعتمـاد ماننـد قـرآن، بـه عنـوان      
تواند بگويـد مـن    وظيفه براي خود و يا هر مسلمان ديگري تشخيص داد، مي

  .مجتهد هستم
خواهيم ببينيم كه چه چيزهايي جزو اصـول اسـت و از چـه     جا مي در اين

بـوت و معـاد، بـه ايـن     زماني و روي چه مصالحي تقسيم بنـدي توحيـد و ن  
صورت پيدا شده است؟ البته در اين مورد هيچ آيه قرآني وجود ندارد كه اين 

بندي كرده باشد و بعدها در هر مذهبي چيزهايي كـم   بندي و دسته چنين طبقه
هم در شيعه به اين سه اصل اضافه شده، و بـه   عدل و امامتيا اضافه شده، 

 .گوينـد  مـي  فروع ديني مطالب  بقيهگويند و به  مي اصول دين و مذهبآن 
اصول دين و فروع بندي به صورت   هاي ديني معمولي هم اين طبقه دركتاب

  1.است دين و اخالقيات
هاي نادرسـتي   گيري كردند و نتيجه اي هم مسايل را اصلي و فرعي مي عده

هـا، آثـار سـوء فراوانـي داشـته       داشتند، كه در طرز تربيت مسلمين، طي نسل
  .است

  اجتهاد در اصول

ي مسلمين الزم و  هميشه و براي همهاجتهاد در اصول بايد توجه داشت كه 
هـا   هاي مهم و اساسي در دينداري است، كـه بـه آن   ضروري است، و از نكته
شود و در حال حاضـر اغلـب مـدعيان دينـداري در      توجه كافي نشده و نمي

                                                      
 از اگـر  حتـي  نيسـت،  مهـم  نداشت اخالقيات كسي اگر كه است شده وانمود چنان متأسفانه البته. 1

 »لَه عهد ال لمن دين ال« :كه كردند نمي توجه اين به و !باشد زمان وعلماي فقهاء
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  !محكومند، نه آگاه واقع
آن كس كه اصالت معتقدات اسالمي و در  مسلمان نيست مگر كه حال آن

. را با فهم خود دريابـد » ال اله اال اهللا« يعني، را درك كندتوحيد  ي اول درجه
تمام مسلمانان بايد در اصول اين سعي و كوشش را انجام دهند تا به اجتهـاد  

در فروع هم مسايل بيشتر تخصصي و نقلي هستند، نه عقلي و فكري . برسند
ت    و بديهي است  كه بايد به كساني رجوع شود كه آشـنايي بيشـتري از كيفيـ

. هـا وجـود دارد   صدور و داللت و نتيجه گيري و حاصل تجربيات عملـي آن 
اي هم كه  رسند، و عده اي با كوشش خود در فروع به اجتهاد مي بنابراين عده

دهند، در شرايط خاصي مي توانند از نظـرات اهـل    اين كوشش را انجام نمي
ص استفاده كنندتخص.  

اي است كه به عنوان انسان بودن و وجـود   اين يك بحث اصولي و ريشه
هاي متمادي قبل و بعد از انسان، بايد به اين توجـه داشـته    اين جهان در قرن

و ما از آن  كجا هستيم، براي چه هستيم و چه چيز را بايد بفهميمباشيم كه 
اي،  ر از اين كه در چـه خـانواده  نظ صرف(كنيم  تعبير مي اجتهاد در اصولبه 

ايم و با چه فرهنگ و چه تمـدني رشـد    در چه شهري يا كشوري متولد شده
  ). ايم يافته

هـاي   هـاي فتواهـاي متحـدالمĤل و رسـاله نـويس      حتي از نظر صادركننده
اجتهاد در اصول عقايد بر همـه الزم  شود كه  گونه بيان مي معمولي هم، اين

و هيچ كس نيسـت كـه در ايـن جهـت      جايز نيستو تقليد در آن ها  است
بتوانـد   تعقل و تفكر و خوديابي و خودانديشـي عذري داشته باشد و بدون 

البتـه همـين   . ادعا كند كه مسلمان است و مـدعي دينـداري و توحيـد باشـد    
آن هـم توسـط   ! شـود  مطلب نيز به صورت نوعي تقليد ازگذشتگان نقل مـي 

نـوعي از اجتهـاد در مـردم ندارنـد و     بعضي از كسـاني كـه تمايـل بـه هـيچ      
  .كنندگان باشند در برابر ديكته ها تنها مصرف كنندگاني خواهند آن مي
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كم هستند انسان هايي كه به شكرانه داشتن ، 1»و قَليلٌ من عبادي الشَّكُور«
عقل و شعور، خودشـان راه خـود را بفهمنـد و بپيماينـد و جـان را از انـواع       

پـيش از تولـد ارادي و بلـوغ    (تولد يا بعـد از تولدشـان   هاي پيش از  اسارت
هـا و خـود    هـاي بـين آن   ، نجـات دهنـد و خـود را از بيگـانگي    )شان انساني
شان خالص كننـد و هـر روز و هـر زمـان در هرجـا كـه هسـتند بـه          انساني

اين خطـاب را   ، و2»اَعوذُ باهللا انْ اَكونَ منَ الجاهلين« :خودشان تلقين كنند كه
  .4»و ال تَكونَنَّ منَ الجاهلين«، 3»التَكُن منَ الغافلين«: گيرند كهجدي ب

در فرهنـگ علمـي و عملـي     اجتهاد در اصـول در حقيقت اگر نيازي به 
به شـود،   هاي ديني و مذهبي وجود دارد و يا احساس مي بشري و نيت آورده

وانهادن اصر و ها  ها از پيوندهاي تحميلي بدانديش جهت رهاسازي انسان
و تحـت  ! هم اصر و اَغاللِ كهنـه و هـم در انـواع جديـدتر     5.و اَغْالل است

مردم كـه  . عنوان اجتهاد و فقاهت و مرجعيت و القاب و عناويني از اين قبيل
خواهند راه رضـاي خـداي خـود را     از روي عواطف پاك ديني و مذهبي مي

ود را بازكننـد و بـه   يافته و رهرو آن باشند، وقتي چشم عقـل و بصـيرت خـ   
ببينند كه به جاي خـروج   ،هاي خود بپردازند بندي و باز ارزيابي ارزش جمع

كه اصل دعـوت اسـالم بـوده     -از عبادت عباد و عدم ستايش غير خدا 
هـاي مـذهبي عجيـب و     هاي متعدد و اسـارت  چگونه گرفتار اله - است

از  يف فرعـي شود گفت كه براي يافتن يك سلسـله تكـال   مي .اند غريب شده
وجهان بيني توحيدي انحراف يافته و مصداق اين جملـه قـرآن    توحيداصل 

                                                      
 .سپاسگزارند اندكى من بندگان از و ... ؛13 آيه سبا، ي سوره. 1

 .باشم جاهالن از كه خدا به برم مى پناه ... ؛67 آيه بقره، ي سوره. 2

 .مباش غافالن از .... ؛205 آيه اعراف، ي سوره. 3

 .مباش نادانان از زنهار ... ؛35 آيه انعام، ي سوره. 4

هاي اسـالم و پيـامبر    ؛ به تعبير قرآني رهايي از اصر و اغالل از اركان برنامه157سوره اعراف آيه . 5
 .اسالم معرفي شده است
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ماء  «و  1»و ما يؤْمنُ أَكْثَرُهم بِاللَّه إِالَّ و هم مشْرِكُونَ«: اند كه شده إِالَّ أَسـ يإِنْ ه
آباؤُكُم و وها أَنْتُمتُميم2»س.  

مسلمان بايـد در اصـول اعتقـاداتش    ويسند كه هر ن ا ميه هرچند در كتاب
ايي كه انجام شـده جلـوي ايـن اجتهـاد     ه مجتهد باشد، ولي در عمل با تلقين

گرفته شده است و اخيراً هم با طرح برخي مسايل اصالً قدرت تفكر و تعقل 
 اصـول ناسي هم از مردم گرفته شده است تا مبـادا كسـي بتوانـد در    ش و دين

ش هسـتند  ا آنـان مـدعي   اهـ  ي بر خالف آن هش به نتيجا بيانديشد و با انديشه
  .ا هم برآينده آن انديشه  برسد و چه بسا در مقام انكار و تقبيح و حتي تخطئه

  اجتهاد در فروع

، )اصـول (بيني و اعتقـاد بـه مبـدأ و معـاد      بعد از شناخت اصل و ريشه جهان
رسد، كه در واقع شـاخ و بـرگ آن بـه     مي ها و رفتارهاي عملي راهنوبت به 

بنـابراين هـر   . اسـت  هاي دينداري آداب و رسوم و برنامهآيد و  حساب مي
تواند و بايد با تالش و تقـالي خـود    فرد عاقلي در هر شرايطي كه هست مي

هاي اصلي يك دين و يا يك عقيده و مذهب پي ببرد و پـس از   به سرچشمه
ـ  تواند به برنامه هايي وجود دارد كه از آن طريق مي آن هم راه ك انسـان  هاي ي

هـا و   ها را از شـاخه  معتقد به آن اصول آگاه شود، و درستي يا نادرستي ريشه
  .هاي معتقد به آن اصول دريابد آثار عملي افراد و جامعه

در مورد فروع، اين بحث وجود دارد كه راه اجتهاد بـراي همـه بـاز    
است و منحصر به طبقه و افـراد خاصـي نيسـت و اولويـت خـاص در      

فكريِ  آري، در نظام. براي كسي يا گروهي در كار نيست تحصيل اجتهاد
اي با لباس خاص وجود ندارند و انديشيدن براي  اصيل اسالم، ديگر عده

                                                      
 شـريك  ]را چيزى او با[ اينكه جز آورند نمى ايمان خدا به بيشترشان و ؛106 آيه يوسف، ي سوره. 1

 .گيرند مى

 .ايد كرده نامگذارى پدرانتان و شما كه هايى نام جز اين نيست ؛23 آيه نجم، ي سوره. 2
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در مـورد اسـالم،    .هاي اصلي، يك مالك كلي اسـت  يابي به سرچشمه راه
چه كه موضوع رسالت  گوييم از طريق انديشيدن و آگاهي به قرآن و به آن مي

يـك   - نه آن چيزهايي كه بعداً به آن اضافه شـده اسـت   - م بودهپيغمبر اسال
هـايي را   فهمد كه چه چيزهايي را بايد بدانـد و چـه برنامـه    انسان مسلمان مي

مندي از مزاياي اسالم و تحقق يك جامعه اسالمي بايـد بـه انجـام     براي بهره
  . برساند

اي بعـد از  هـ  بنابراين چه در زمان گذشته و تحت عناوين مختلف در قرن
هاي حاكم نبايد خـود را بـه نـام دعـوت      ظهور اسالم و چه در آينده، قدرت
اين مسئله همـواره مـورد ابـتالي تفكـر     . اسالم خدايي و انساني تحميل كنند

هاي رشد دهنده و  هاي اسالمي و دعوت ها بوده و خواهد بود كه آورده انسان
و زوايـد و مسـايل   امند هاي عملي براي يك فرد و كل جامعه اسالمي كد راه

  تحميلي آن كدام؟
چه از مسايل اصيل است  و پي بردن به آن قدرت استنباطجا است كه  اين

شـود و   چه افزوده شده يا كم شده يا به انحراف افتاده است، مطرح مـي  و آن
ناميد كه يك انسان انديشمند بتوانـد  ي اجتهاد  توانايي و ملكهتوان  آن را مي

ببرد، و بايد ديد با گذر از البالي قـرون و اعصـار چگونـه     به اين مسايل پي
  شود به اين نوع مطالب دقيق و در عين حال اساسي پي برد؟ مي

  شرايط اساسي اجتهاد

، كار ساز و قابـل اعتمـاد باشـد، دو شـرط اساسـي الزم      اجتهادبراي اين كه 
  :است

  داشتن قدرت انديشه آزاد: اول

ي آزاد وجـود داشـته باشـد كـه بتوانـد از       انديشه اجتهاد، بايد قدرت در
 سرچشـمه كند و خود را بـه   عبورالبالي اين همه مطالب اضافه و كم شده 

برساند و در بـين راه بـا برخـورد بـه موانـع گونـاگون تـاريخي و فكـري و         
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چه راجع به راهنوردي در دامنـه تپـه مطـرح     مانند آن. ابهامات، متوقف نشود
شي دل خود را خوش نكند به اين كه يك تپـه  كرديم كه كسي با اندك كوش

 اعلـم العلمـاء  و بنشيند و خـود را احيانـاً   ) هم نه چندان باال آن(را باال رفته 
  . گوش به فرمان او باشند و توقع داشته باشد كه در نوسانات، همه! بداند

  .كند بازشناسيبتواند مسايل را  خالي از تعصب و تقليدو  دقّتبا  :دوم
شـود، بـا دقـت و خـالي از      ي شـناخت مـي   بع و وسايلي كه مايهبايد منا

را بشناسيم، طبعاً  قرآن خواهيم مثالً وقتي مي. شود بازشناسي تعصب و تقليد
بايـد متوجـه   . آن را درك كنـيم  معاني، و سپس ي تدوين تاريخچهبايد ابتدا 

بفهمـيم  بشناسـيم و   آن راتاريخ تجميع قرآن و كتابت و نشر دقايق باشـيم،  
كه اين مجموعه به چـه ترتيـب جمـع شـده و چـه سـيري از نظـر الفـاظ و         

هاي عملـي را بخـود ديـده و     برداشت معاني و مفاهيم از نظر اصول و برنامه
  .معروف شده است سنّتچه چيزهايي به 

  سطوح مختلف اجتهاد

هـاي   اي و فروع، اجتهاد بـه قسـمت   هاي مسايل پايه برحسب لزوم، در بحث
ها پرداختـه   هاي مربوطه تا حدودي به آن شود كه در كتاب تقسيم مي مختلفي

هاي مختلفي در اين زمينه انجام  بندي در طول تاريخ اسالم تقسيم. شده است
ترتيـب   ةاالحكام السلطاني به نامالماوردي از جمله در كتابي كه . گرفته است

اسـت و از هفـت    بنـدي كـرده   تر دسته تر و تا حدي دقيق ها را منظم داده، آن
  .شود برد كه در جاي خودش به آن پرداخته مي رشته در مورد اجتهاد نام مي

اند كه كم و بيش  ها و در طول تاريخ اسالم افرادي بوده بندي در اين طبقه
هايي فـراهم آمـده    اند و زمينه ها شده منشأ نوعي تحول در آرا و طرز برداشت

هـاي تحقيـق جديـدتري     و رشـته  ها پيگيـري شـود   است كه نوعي از انديشه
و بـه   پيشوايان انديشه اسـالمي ها تحت عناويني نظير  بدست آيد، كه از آن

  .شود ياد مي ي تفكر اسالمي ائمهاصطالح 
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  اشاعره و معتزله

و  اشـعريين به عنوان مثال در مورد اصول اعتقادات دو گروه مشخص يعنـي  
انند و مسلمان هم هسـتند  د وجود دارند كه هر دو خود را مسلمان مي معتزله

ــرآن اســتناد مــي  ــاد شــده در ق ــه اصــول ي ــد، منتهــا داراي اخــتالف  و ب كنن
  .هايي در اصول هستند برداشت

هـاي   يابي اي براي انديشه و ريشه اساساً مسايل مطرح شده در قرآن، زمينه
تـر   ها گسترده ها ميدان انديشه را در اين زمينه تر در آن است و اين گروه دقيق

، يكي از مسايلي است كـه بايـد ببينـيم    عدالت در خدا طرح صفت. اند تهياف
  چيست؟ معتزلهگويند و نظر  ي آن چه مي دربارهاشعريين 

گويند كه موضوع عدالت را در مورد خدا اساساً نبايد طـرح   مي اشعريين
كرد زيرا كه خارج از اراده و خواست او، حسن و قُبح عقلي در كار نيسـت،  

ال «اسـت و نيـز    2»يحكُم مـا يريـد   «و 1»انَّ اهللا يفعلُ ما يشَاء«اق بلكه او مصد
  .3»ونلُم يسئَه ل وفعما يع لُيسئَ

گوينـد   ها مـي  اين برداشت را قبول ندارند و بر خالف آن عدليهيا  معتزله
بايد در خدا و كارهايش ملحوظ باشد و در قرآن هم  عدلكه حقيقت صفت 

إنَّ اهللاَ الَيظلَم النّـاس  «و  4»للعبِيد بِظالّمٍ لَيس اهللا انَّ« :مؤكداً آمده است كه
كـه در   عطـا  ابن واصلجا شروع شد كه  جريان اين اختالف هم از آن. 5»شَيئاً

نشسته بود بـه ايـن دليـل كـه آن بحـث را قبـول        اشعريجلسه درس استاد 
عقيده (ناميده شدند  معتزلهنداشت خود را به كناري كشيد و به همين خاطر 

                                                      
 .دهد مي انجام گيرد تعلق كاملش مشيت چه هر به خدا همانا :18 آيه حج سوره. 1

 .كند حكم بداند صالح و بخواهد چه هر به خدا همانا :يكم آيه مائده سوره. 2

 بازخواسـت  كردارشـان  از خلـق  ولـي  نشـود  بازخواسـت  كند مي چه هر بر او :23 آيه انبيا سوره. 3
 .شوند مي

 خـود  بنـدگان  حق در هرگز خدا:10 آيه حج سوره، 51 آيه انفال سوره، 182 آيه عمران آل سوره. 4
 .كرد نخواهد روا ستم

 .كرد نخواهد ظلم كسي هيچ به خدا همانا :44 آيه يونس سوره. 5
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  ).نيز به نظر عدليه نزديكتر است عشري شيعه اثني
به طور كلي مطرح شد و ايـن كـه   صفات ثبوتيه و سلبيه ي  بعدها مسئله

ات؟ و نيـز مفهـوم صـفات و    آيا صفات خدا عين ذات هستند يا زايـد بـر ذ  
در خـدا، و در درجـات بعـدي     حيات و قدرت و علمسپس صفات اصـلي  

كه به خاطر آن چه تكفير  آن مطرح شد،قديم بودن  يا حدوث قرآنموضوع 
هـاي ديگـر نيـز اجـرا      هايي در آن موارد انجام شده و چه بسا تا قـرن  و تنبيه

  .خواهد شد
اين موضوعات در رابطه با اجتهاد و مسايل قابل استنباط مطرح اسـت تـا   

است و چه چيزهايي از  مسلّمات و محكماتمشخص شود چه چيزهايي از 
اجتهـاد در برابـر نـص    موارد اختالف آرا؟ حتي در مورد اين تلقين كه بـه  

د معروف شده و از آن راه نيز موانعي در راه درست انديشيدن مذهبي به وجو
طلبـد   اند، اين خود موضوعي قابل بررسي است و نوعي اجتهاد را مـي  آورده

  به چه معني است و مصاديق آن در قرآن كدام است؟  نص كه اساساً

  راه حل تضاد و اختالف آرا و فتاوي: شناخت محكمات و متشابهات

يكي از موارد اجتهاد است، تـا بتـوان    شناخت محكمات در قرآنبه نظر من 
و  متشـابهات شـناخت  . را از امور مسـلّم و قطعـي در اسـالم دانسـت     ها آن

ها نيز از موارد اجتهاد است تـا بعـدها كسـي يـا گروهـي       حكمت در بيان آن
نتواند ادعا كند كه مطلبي از اسالم و يا خالف اسالم است، چنانكه بارهـا در  

ه و گذشته و حتي زمان حاضر هم ادعاهاي فراواني در اين باره وجـود داشـت  
  . دارد

تـوانيم بگـوييم كـه وجـه      شـناخته شـوند، مـي    محكمات در قرآنوقتي 
مشترك بين تمام مسلمين است و حتي وجـه مشـترك بـين تمـامي اديـان و      

هـا بـه مسـايل فكـري و عقلـي       ها هستند، كه طبعاً باعث بازگشـت آن  انسان
دان اما در حال حاضر اختالفات بيش از حدي در ميان خود معتق. خواهد بود

ي  و اندازه) شايد بتوان گفت به صورت غير قابل جمع. (به اسالم وجود دارد
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آن به قدر اختالفاتي است كه در ميزان تفكر و تعقـل متفكـران و نيـز عمـق     
  تفكرات و تعقالت وجود دارد، 

چه موجب گرايش و اعتقاد به مكتبي به عنوان  بنابراين بايد ديد اساساً آن
ي بوده است و واقعاً مسلمانان روي چه امر يا اموري اسالم شده، چه چيزهاي

وحدت و اتفاق دارند و از ابتدا چه انتظاراتي از اسالم بود كه باعث رشـد و  
توان دريافـت   ي آن شد و بعدها به چه صورتي در آمد؟ به وضوح مي توسعه

هـاي خـود را عـين     هر دسته و گروه و يا هر متفكر مستقلي برداشـت كه 
هـاي   بايسـت بـا طـرح برداشـت     حال آنكـه مـي  . دانسته است اسالم و دين

اصـول انسـاني را    احترام به انديشـه آزاد و مسـتدل،  مختلف و حفظ اصل 
كه اختالف آرا موجب  محترم شمرد و در عمل نيز آن را رعايت نمود، نه اين

هـاي آنـان شـود،     محكوميت يا احياناً حذف يا امحاي ديگرانديشان و انديشه
ن اسالم بار است و متأسفانه در جوامع اسالمي و مدعيا وع فاجعهكه اين موض

  .و شيعه اتفاق افتاده است
هـاي جهـان بينـي اسـت،      گذشته از مطالبي كه مربوط به اصـول و ريشـه  

قسمتي از اجتهاد هـم بـه مسـايل جـاري و مـورد ابـتال در زنـدگي مربـوط         
هـاي معـروف   در اين موارد آرا و نظـرات فقهـاي اهـل تسـنن و فق     .شود مي

معتبـر و قابـل قبـول و بيـانگر اسـالم       غيرشيعه در قرن دوم و سوم هجـري، 
  !شناخته شد

بعد از آن هم مرتباً فقيه و محدث و قاضي و حاكم و حافظ و نظاير ايـن  
هـا مسـئله    اي تا مـدت  در ميان شيعه نيز به گونه. ها و عناوين پيدا شدند لقب

مطرح بود و بعد هم نواب خاص و عام و غيره مطرح شدند و  امام و امامت
اين بحث تا به امروز بوده و در آينده هم وجود خواهد داشت و بايد ديد كه 

  باالخره چه خواهد شد؟
كردند اختالفات به جاهايي خواهـد   دراين مورد و به دليل اين كه فكر مي

آوري نبـوده و   قابـل جمـع  هاي آينده چه بسا اصالً مسايل  رسيد كه در دوران

58  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

ــان    ــلمين امك ــان مس ــترك مي ــه مش ــافتن وج ــت    ي ــه جه ــد، ب ــذير نباش پ
اجتهـاد در فقـه   ها اعمال حاكميـت كردنـد و    انديشي، در آن زمان مصلحت

تقسـيم كردنـد كـه     چهار رشـته هاي زمان خود به  را در مسلمان اصطالحي
. انـد  روف شـده معشافعي و فقه مالكي فقه  حنبلي،فقه  حنفي،امروزه به فقه 

اين چنين مقرر شد كه دانشمندان در رشته فقه در آينده نيز، تابع يكـي از آن  
اي به وجود نيايد، كه ممكن بـود   و جداگانه فرقه مستقل چهار فرقه باشند و

  . ها و بلكه صدها برسد تعداد آن به ده
شود  مسدوداي  در مسايل ريشه اجتهاددرحقيقت خواستند به نوعي باب 

يگر مجتهدان بعدي اين حق را نداشته باشند كه از اجتهاد آن چهار نفـر،  كه د
انديشـيدند،   اي در باره مسايل فقهي مي كه هريك تابع اصلي بودند و به گونه

  .و به نوعي ديگر فكر كنند به بيرون
مطرح شده است، كه  عشريه و زيديه شيعه اثنيدر كنار آن اجتهاد از نظر 

توجه به اين مسـئله اسـت كـه     اجتهاد،رسي در بحث يكي از مسايل قابل بر
 مفتوح بودن باب اجتهادديد غير شيعه به اين مسئله با ديد شيعه كه قايل به 

توانست بيابـد؟   است، در طول زمان چه تفاوت هاي اصولي يافته است يا مي
البته اين مسدود بودن باب اجتهاد بعدها مورد تجديد نظر فقهاي اهل سـنّت  

ر گرفته و گرايش به اين است كه براي يك انسان مسلمان اين راه بـاز  نيز قرا
كند، حتي اگـر انديشـه او بـه     باز انديشياي  است كه در مورد مسايل ريشه

 اي اند يـا بـه گونـه    راهي منتهي شود كه ديگران تا بحال در آن راه فكر نكرده
 ظحفطور كه گفته شد اين امر بايد با رعايت  البته همان. اند ديگر عمل نكرده

  . صورت گيرداصول و محكمات مسلم و قطعي و معلوم 
شـناخت اصـول   در بحث اصول اعتقادي هم اين بحـث هسـت كـه در    

آيا يك مسلمان حق دارد بـه خـود   اعتقادات معروف شده به عنوان اسالم، 
با فكر و تشـخيص  حقيقت اسالم فكر كند تا در نتيجه يك نمازگزار مسلمان 

و نه به صـورت تقليـدي و بـه     ،»اَشهد اَنَّ محمداً عبده و رسوله« :خود بگويد
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طـور از   عنوان تكرار كلمات و فرمولي خاص از جمالت؟ يا ايـن كـه همـين   
گوينـد دانسـته يـا ندانسـته فقـط       روي تقليد چشم را ببندد و هرچه به او مي

ي مـن در پايـان هـر     به عقيـده ! ندارد تكرار كند؟ حال اگر هم نفهميد مانعي
شود بازگو كـردن ايـن تشـهد بـه عنـوان       قسمت از نماز كه تشهدي گفته مي

اي است كه انسان در نماز از ناحيـه درون خـود و بـا قطـع و يقـين       قطعنامه
اي كه فـرد بايـد صـادر     تجديد عهد و گواهي آگاهانه(كند  شخصي صادر مي

ايـن  ). بـاً از روي عـادت و تقليـدي اسـت    كند كه معموال چنين نيست و غال
طور كه در  شهادت بايد يك شهادت دركي و عيني و حتي حسي باشد، همان

از . »تو بايد چيزي را ببيني و سپس شهادت بدهي«: گويند اسالم به شاهد مي
لمثـل هـذا   «: گفـت  كـرد و مـي   پيامبر هم نقل شده كه به آفتـاب اشــاره مـي   

پـس او  . چيزي كه روشن اسـت شـهادت دهيـد    يعني براي چنين ،»فاشهدوا
اَشـهد اَن ال الـه اال اهللا و اَشـهد اَنَّ    «: تواند به مردم تعليم دهد و بگويد كه نمي

ايـن  . را بدون توجه به معنا و مفهوم شـهادت بگوييـد   »محمداً عبده و رسولُه
كرد؟  جرا مياهللا اين تشهد را چگونه ا شود كه خود رسول سوال هم مطرح مي

انديشيد و جمالتي كـه بعـد از تشـهدها رسـم      و در حين گفتن آن به چه مي
كرد؟ او چطور  را ادا مي خود پيامبر چگونه آن ،شود شده و سه سالم گفته مي

ي ايـن   دهند؟ البتـه همـه   داد و امروز مردم چگونه سالم مي در نماز سالم مي
  .شناخت استموضوعات در جاي خود مسايلي در خور توجه و 
اجتهاد در مسايل مختلف اين نوع مسايل در رابطه با اجتهاد و هم چنين 

مسلّمات قابل توجه است، تا مشخص شود چه چيزهـايي از   و قابل استنباط
است و چه چيزهايي از موارد اختالف آرا است؟ ممكـن اسـت    و محكمات

گفته شود كه اين گونه مسايل چگونه بـه ميـدان فكـر و انديشـه و عمـل در      
ها سـخن   هاي اسالمي آمده و در مساجد و منابر و مجالس درس، از آن حوزه

شـود كـه پـس از گذشـت      در ثاني اين سوال مطرح مـي  به ميان آمده است؟
ها، طرح آن بـراي مـا و نسـل     ، از اين كشمكش)قرن 14ود حد(چندين قرن 
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اي در بر دارد و اساساً ثبوت يك نظـر و نفـي و سـلب نظـر      حاضر چه فايده
تواند داشته باشد و خواهد داشت؟ و ما با وجود كثرت  ديگري، چه اثري مي

مسايل الزم التشخيص و ضروري، چرا بايد براي بررسي و پيگيري بخـواهيم  
الحساب به يك پاسـخ اجمـالي    بپردازيم؟ در اين خصوص بايد عليها  به آن

هـا در جامعـه    گونه بحث اشاره كرد تا در ضمن بيان مطالب آينده به تأثير اين
  .مي و آثار گوناگون آن پي ببريماسال

، يـك راه حـل بـراي مـوارد تضـاد و      محكمـات و متشـابهات  شناخت 
ي است، تـا بتـوان امـور    راه محكمات در قرآناختالف آرا است و شناخت 

نيز بـه جسـتجوي    متشابهاتدر اسالم را مشخص كرد و با  مسلّمه و قطعي
بـه عنـوان وجـه مشـترك بـين تمـام        محكمات در قـرآن . حكمت پرداخت

شود زيرا بازگشت به مسايل فكـري و عقلـي اسـت و از     مسلمين شناخته مي
ت و آنچـه  وجود اختالف در مسلمانان جلوگيري كـرده و در مـورد مشـتركا   

موجب گرايش و اعتقاد به مكتبي به عنوان اسالم شـده اتفـاق نظـر حاصـل     
شود و بايد ديـد از ابتـدا چـه انتظـاراتي از اسـالم وجـود داشـته و ايـن          مي

  انتظارات چگونه رشد و توسعه يافته و چه بر سر آن آمده است؟

  مفهوم اجتهاد در مقابل تقليد

تـرين   اد براي احاطه يـافتن بـه اساسـي   در مفهوم معمول شده، اجتهاد، استعد
و در مقابل، تقليد، پيـروي  . شرع و تمرين در يافتن مقاصد شارع است قواعد

  . بدون دليل و معرفت از آراي كسي ديگر عنوان شده است
الـدين   محـي نظرات متعددي مطرح شده اسـت از جملـه    تقليددر مورد 

ما تقليد در دين خدا مطلقاً به نظر «: گويد مي فتوحات مكّيهدر كتاب  عربي
  .»جايز نيست، چه از زنده و چه از مرده

بايد توجه داشت كه بعضي هم از يك نقطه نظـر ديگـر تقليـد را تـرويج     
كه هدف اصلي آنان توجه دادن قسـمتي  ! شمارند كرده و اجتهاد را مطرود مي

 و داعي قطباست كه به عنـوان   مرشدانياز مردم داراي عواطف مذهبي به 
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همچنين نوعي اشتغال به امور درونـي اسـت و   . اند ها معرفي شده و امثال آن
در مورد انجام تكاليف و برنامه مذهبي پيرو رهبران مورد عالقه خود هسـتند  
ب شـديد مـال و جـاه        كه آنان را افرادي اخالقي و مهذّب و نـاآلوده بـه حـ

هركس مدعي « :كه كه از ايشان نقل شده استداود نقشبندي امثال . دانند مي
  .1»گذار است اجتهاد گردد و گرديده است، بدعت

بعضي ديگر نيز براي جلوگيري از تفرقه و تشتّت آرا در جامعه اسـالمي،  
تنها چهار نفر را كه مبتكر در بيان فروع و راه استنباط فروع از اصول شناخته 

ي  ي اربعـه  ئمهااينان همان . اند اند، داراي صالحيت ادعاي اجتهاد دانسته شده
تـا  (انـد   هستند كه حتي بعضي ديگر مدعي عصـمت آنـان در فقـه شـده     فقه

ت هريـك از آن  )! رحمتي باشد براي امت اسـالمي  هـا را بـراي اداي    و تبعيـ
   2.دانند تكاليف مذهبي در جهت فقه اصطالحي، جايز مي

  
   

                                                      
 شكوري ترجمه حيدر، اسد نوشته ،234 صفحه ،)ع(صادق امام. 1

 25 صـفحه  االجتهـاد،  لمـدعي  الجهاد اشد كتاب در اجتهاد اثبات و نفي مورد در را بيشتر تفصيل. 2
 كرد مطالعه توان مي نقشبندي، داود نوشته
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  بخش دوم
ي اجتهاد و جريان تحول فقه و اجتهاد از  تاريخچه

  اسالم تا زمان حاضرصدر 

  
چـه معنـا و    خود پيـامبر در زمان  اجتهاد پردازيم كه اكنون به اين مطلب مي

به چه صـورتي مطـرح    خلفاي راشدينمفهومي داشته و پس از آن در زمان 
در زمان بني اميه و به خصـوص  . رفته است بوده و در چه مواردي به كار مي

هم مطرح شد و در زمان بني  ايتروو  حديثزمان معاويه عالوه بر اجتهاد، 
هاي فكري اروپـايي تـأثيرات زيـادي در     عباس با ورود افكار يوناني، جريان
، در امامـان شـيعه  همچنين نقـش  . است  طرز تفكر دانشمندان اسالمي داشته

اس و   و نيز در دوران بني) ع(و امام جعفر صادق) ع(زمان امام محمد باقر عبـ
عباس در فقه و اجتهـاد ايجـاد    ساله حكومت بني 500تغييراتي كه در دوران 

و پايگاه مهـم   تاريخ سياسي اجتهاد در ايرانو اينكه . كنيم شد را بررسي مي
و حكومـت شـيعه، نقـش سـالطين در دوره صـفويه و قاجـار و رفتـار         فقه

ه، و مجتهـدين و پيشـوايان معـروف شـده و نقـش         سالطين قاجار بـا زنديـ
  ميه در اين مورد چگونه بوده است؟علي  هاي معروف شده حوزه

  منابع و مĤخذ اجتهاد در فقه

درباره تاريخ قرآن و . ها منبع اوليه قرآن است ي مسلمان در فروع، از نظر همه
اي  كه از قرآن شده، بحـث جداگانـه   هاي مختلف آوري و قرائت تاريخ جمع
االحكـام حـدود    اما محكمات قرآن و مخصوصاً فروع آيـات . وجود دارد

آيه با مكرراتش از شش هزار و ششصد آيه قرآن، يعني كمتر از يك  500



/فقاهت و اجتهاد : فصل اول   63

 6(آيـه   380آيات قرآن كه با حذف مكررات، حدود ) درصد 8(سيزدهم 
گانـه آن   52هستند كه مربوط به احكام فقهي، در ابواب مختلف ) درصد

هـا نيـز هنـوز تكرارهـايي وجـود دارد و       وجود دارند كـه در خـود آن  
ها بسـيار   يابي و صدور و داللت و تاريخچه نزول و كيفيت ضبط آن ريشه

  .مهم است
است، كه شيعه دوازده امـام ديگـر    منبع دوم، سيره و سنت پيغمبر اسالم
كند، و معتقد است كه همان صفاتي  را از نظر اعتبار حكم به پيغمبر ملحق مي

مطـالبي را بگوينـد و همـان    را دارا هستند كه بتوانند به عنـوان بيـان اسـالم    
هـا هـم وجـود     مصونيت از خطا و اشتباهي كه در پيغمبـر الزم اسـت، در آن  

  .شود ها ياد مي از آن سنّتدارد، و در هرحال به نام 
هـا داده شـده،    غير از قرآن و سنت پيغمبر كه بعدها عنوان احاديث به آن
ر اهـل تسـنن   اگر مطلبي حكمش در قرآن و سنت نبود چه بايد كرد؟ از نظـ 

  .استقياس  و منبعاجماع  منبع سوم
طريق سنجيدن و مقايسه كردن قياس و  ي ديگري از اهل تسنّن منبع عده

، مصـالح مرسـله  يعني خوب دانستن چيـزي يـا    استحساناند، و  را نپذيرفته
يعني رعايت مصلحت زمـاني و مكـاني و جهـات ديگـر جامعـه اسـالمي و       

  .آنان مورد قبول استبشري را تشخيص دادن، براي 
، غير از قرآن و احاديث صـحيحه قابـل انتسـاب بـه امـام،      شيعهدر ميان 

اما اين اجماع در بـين اهـل تسـنّن چـه      .مطرح است اجماع و عقلي  مسئله
معنايي دارد و از چه زماني معمول شد؟ كلمه اجماع و مستند حجيت كلمـه  

ز سؤاالت مهمي اسـت  اجماع چيست و اجماع در شيعه چگونه است؟ همه ا
  .اي به آن خواهيم داشت هاي بعدي اشاره كه در بحث

 عقلغير از قرآن و سنّت و اجماع، استنباط حكم از طرف شيعه از طريق 
را از  اصول اوليهكه عقل در استنباط حكم ديني چه نقشي دارد؟  است و اين

كـه بـه اصـطالح     اصول ثانويـه آورند، امـا   قرآن يا از سنت معتبر بدست مي
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كـه جـزو    استصحاب، برائت، احتياط و تخييرنام دارند، مانند  اصول عمليه
  .آيند، عقلي هستند به حساب مي اصول چهارگانه عمليه

اهميت عقل و رأي در باره عمل به تكاليف ديني  اصحاب رأيطبق نظر 
بيشتر از مسايل منقول است و اگر بخواهند مشروعيت هر عملي را منسـوب  

كـه حـديثي در آن    ي رفتاري از پيامبر كننـد، در صـورتي   ه گفتار و يا نمونهب
هـا و   بر اساس ايـن نظـر، گفتـه   . ماند مورد موجود نباشد، تكليف نامعلوم مي

بـردن بـه روح مسـايل بـوده و در مـوارد       اعمـال پيامبر، رهنمودي براي پـي 
تكيه آيد  وجود ميناگفته و امور مستحدثه و تازه و نو كه بعدها در جامعه به 

  .شود بر عقل و رأي توصيه مي

  جايگاه اجتهاد در تاريخ اسالم

  :عدم بت پرستي و پرستش غير
قُل انّما اَنا بشَرٌ مثلُكُم يوحي إلَي أنّما إلهكُم إله واحد فَمن كانَ يرجوا لقاء «

هبة ربادشرِك بِعالي حاً ومالً صالل ععمه فَليبداً ر1.»أح  

پيامبر اسالم با بيان اين جمله از قرآن و نظاير آن راه و روشـي را بـه نـام    
 الـه  ال«اسالم به مردم ارايه كرد و در حقيقت اصول اسالمي تحت عنـوان  

ي موجـود در جامعـه را    ، بـا ظرافتـي كـه دارد، ادلّـه    توحيدبا بيان  »اهللا اال
هـاي مختلـف    و صـورت  پرستي بت كند، تا ديگر نفي مي) درگذشته و آينده(

 كـه پرسـتي اسـالمي    بتآن وجود نداشته باشد، به خصوص به نام اسالم و 
  !امروزه ما شاهد انواع آن هستيم

در حقيقت به دليـل بقـاي انسـان در     آن است كهاميد به لقاء رب مفهوم 
نهايت، انسان بايد پاسخگوي انسانيت خـود باشـد،    برابر آفرينش و وجود بي

                                                      
 همانـا  كـه  شـود  مى وحى من به  ولى هستم بشرى شما مثل هم من :بگو ؛110 آيه كهف، ي سوره. 1

 شايسـته  كـار  بـه  بايد دارد اميد خود پروردگار لقاى به كس هر پس .است يگانه خدايى شما خداى
 .نسازد شريك پروردگارش پرستش در را كس هرگزهيچ و بپردازد،



/فقاهت و اجتهاد : فصل اول   65

  . بيان شده است لقاء رباين مسئله به عنوان در قرآن 
بـه تناسـب حـال،     ي عملي برنامهداشتن به معناي  ،»فَليعمل عمالً صالحاً«

با در نظر داشتن دو اصل توحيد و اميـد بـه    زمان، مكان و موقعيت است كه
  .انجام دهد عمل صالحلقاء رب، 

عبادت گرفتار نشود و  شركتأكيد بر اين مطلب است كه انسان در بالي 
جامعه و تحت لواي اسالم، به صورت شرك در نيايد و مشرك نشود و  رب
  .فردي مسلم سر از شرك در نياورديا 

ها توجهاتي است كه داده شد و اسالم با اين كيفيت جاي خـود را در   اين
هـاي   اي را نويد داد، اما از آن به بعد، مسـئله صـورت   دنيا باز كرد و افق تازه

ديگري در طول تاريخ پيدا كرد و من به سهم خود بـه ايـن موضـوع اشـاره     
ي فعلي مسلمين و هم جامعـه   نمايم كه در حال حاضر هم جامعه اجمالي مي

هاي بعد، تحت تأثير افكار ياد شده بعد از پيغمبر اسـالم قـرار گرفتـه     و نسل
واحي مختلف بعد از پيامبر اسالم و پس از اين كه اسالم در اطراف و ن. است

ي بشـري از   منتشر شد، در اثر تحوالت اجتماعي و با توجه به اين كه جامعه
هاي مختلف تشـكيل يافتـه اسـت، ديگـر      ها و تمدن كشورها، نژادها، فرهنگ

حل مسايل جامعه اسالمي به آن صورتي كه در زمان خود ايشان و با نفـوذي  
  . پذير نبود شد، امكان كه داشتند انجام مي

جه تحت نظام و لواي همان تفكر و تعقل دايمِ اسـالمي كـه ايشـان    در نتي
كرد، يك سلسـله مسـايلي پـيش آمـد كـه در زمـان        همه را به آن تشويق مي

از بـاب مثـال در تـاريخ    . ها اشاراتي به آن داشـتند  حيات ايشان بعضي وقت
فرسـتادند، بـه او    مـي  يمـن را به طـرف   معاذبن جبل است كه وقتي پيغمبر،

جا معرّف نظـام اسـالمي    دادند كه از نظر اخالقي چگونه در آن تي ميدستورا
از او پرسيدند كه در باره حـل و فصـل مسـايل و دعـاوي و احكـام و      . باشد

مقرراتي كه بايد در بين مردم نظامي عادالنـه را برقـرار كنـد، چگونـه عمـل      
از  در آن حدودي كه آيات قرآنخواهي كرد؟ او جواب داد كه البته از روي 
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ايشـان  ). اي داشـتند  ها بـراي خودشـان مجموعـه    چون آن(دانم  محكمات مي
حلي پيدا نشد، براي تبيين و توضـيح   سؤال كردند اگر در اين آيات قرآني راه

از اين روشي كه در : دهد ها از چه چيز كمك خواهي گرفت؟ او پاسخ مي آن
سـنّت  شما ديدم و در عمل شما كه مالزم همان آيات نازل شده است، يعني 

پرسند كه اگـر در آن جهـت هـم چيـزي پيـدا نكـردي، چـه         از او مي. پيامبر
جا مسايلي  گذارد كه ممكن است در آن بنابراين جاي اين را باز مي(كني؟  مي

در ) سنت پيغمبر صريحاً پاسخي نباشدپيش آيد كه نه در آيات قرآن و نه در 
 اصول توحيـد و كنم و با حفظ  فكر مي يعني. »اَجتَهِد برأيي«:گويد جواب مي

ي  پس در حقيقت در تاريخچـه . كنم مسئله را حل و فصل مي عدل اسالمي،
  .آمده است» اَجتَهِد برأيي« مسئله اجتهاد است كه لفظ

ين مردم خودنمـايي كـرد كـه در    بعد از پيغمبر اسالم مسايل مختلفي در ب
ي اصلي مورد عمل و  زمان حيات ايشان مطرح نبود، در اين بين چهار مسئله

  .ابتالي مردم بود
بود و با اين دليـل كـه بعـد از پيغمبـر      جانشيني پيغمبر ي مسئله از جمله

هـا   هايي بشـود، بعضـي   اسالم ممكن بود انحرافاتي پيش بيايد و سوء استفاده
هايي كه قبال داشتند و به جاهايي كه  دادند كه به همان روش مي اصالً ترجيح

چيزي كه بعـداً از آن  . از آن آمده بودند برگردند و مهاجرت و مراجعت كنند
  .يعني بازگشت از دين اسالم تعبير شد ارتداد به

هـاي   گيري ديگر اين كه خود مسئله ارتداد چيست و مرتد كيست؟ نتيجه
شود و آزادي انديشـه را   بعد انجام شد و هنوز هم ميهاي  غلطي كه در زمان

را روي آن  ضروري دين و مذهب و نگارنده مكتبگيرند و نام  از مردم مي
شـود و   اين در حقيقت جنايتي است كه در حق اسـالم مـي  گذارنـد و   مي

گوينـد اگـر كسـي مرتـد شـود بايـد او را        و مي گذارند كسي فكر كند نمي
ي  آن زمان اين مسئله. مرتد و ارتداد را بررسي كرد چهالبته بايد تاريخ! كشت

روز بود كه نحوه برخورد مسلمين با اين موضوع چطور باشـد و احتيـاج بـه    
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انديشه و تعقل داشت كه ضروريات دين را مشخص كند و يك نوع اجتهـاد  
انساني درست روي آن انجام بگيرد، با توجه به اين كه اجتهاد، يافتن راه حل 

 .آيد كالتي است كه در هر زماني پيش ميبراي مش

اي در  بود كـه عـده  استنكاف از پرداخت ماليات ي  به عنوان مثال مسئله
مورد حكومت مسلط و مجري احكام و مقـررات بعـد از پيغمبـر اشـكاالتي     
داشتند و حاضر نبودند اموال و ماليات اسالمي را كه زكات و صـدقات بـود،   

  ها چطور رفتار بشود؟ كه با آنصحبت از اين بود  .بپردازند
از نظر عملـي در عبـادات بـه وجـود      بود كههاي عبادي  بدعت همچنين

اسـت، كـه در اذان    »حي علي خَيرِ العمل«آمد، به عنوان مثال تغيير دادن جمله 
بعد از دو سال . شد گفته مي »حي علي الفَالح«زمان نماز توسط پيغمبر بعد از 

و حكومت خليفه اول، در زمـان خليفـه دوم، در حقيقـت    و چند ماه خالفت 
يك نوع اجتهاد در اين مورد به كار رفت كه تشخيص دادند كه گفتن اين كه 

است، با توجه به نيازي كه در آن زمان بود كه بايد مهاجرت و  خيرالعملنماز 
مجاهدت و جهاد شود، اين جمله را الزم نديدند و فقـط در نمـاز صـبح بـه     

و در نمازهاي ديگر هم اصالً آن را ، »ومالصالة خَيرُ منَ النَّ«گويند  ميجاي آن 
معني كردنـد   خيراالعمالرا  خيرالعملها  البته بايد گفت كه آن. حذف كردند

بگيريم، در هـر زمـاني    خيراالعمالو گفتند اين طور نيست كه بتوانيم نماز را 
حال به هر ترتيب  .محسوب شود خيراالعماليك عمل است كه ممكن است 
ها اين جمله را در نمازشان بـه   بينيم غير شيعه اين اجتهاد صورت گرفت، مي

گويد و در زمـان پيغمبـر    طور كه شيعه مي گويند، نه آن ترتيبي كه ذكر شد مي
  .شد گفته مي

  ي اجتهاد بعد از پيامبر سه نظريه درباره

كه تكليف  مذهبي و اين هاي شناسي و آورده بعد از پيامبر اسالم در مورد دين
  :پيدا شد سه نظر عمدههاي بعد چيست،  مردم مسلمان در زمان

آوري  كه براي تعيين تكليف دينـي مـردم، جمـع    :اصحاب حديث) الف
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اعتقاد اين عـده بـر   . كردند را توصيه مي عمل به سيره و رفتار پيامبرگفتار و 
يان حديث و آنچـه از  اين است كه از آيات قرآن گذشته، مسايل را از طريق ب

پيغمبر اسالم در توضيح آيات و يا در طرز عمل شنيديم، بيان كنيم و ديگران 
با توجه به . كنند به همين ترتيب عمل كنند هم در هرجاي ديگري زندگي مي

كه مركز و محور اين جريان در مدينه بوده، بنابراين كساني كه بعـدها بـه    اين
  .معروف شدند اصحاب حديث، بيشتر به عنوان فقيه در مدينه پيدا شدند

 عقل و رأي شان به تشخيص عقل و اهميت كه تمايل :اصحاب رأي) ب
جـاي   اين گـروه بـه  . در باره عمل به تكاليف ديني بيشتر از مسايل منقول بود

كه بخواهند مشروعيت هر عملي را به يك گفتار و يا يك نمونه رفتـاري   اين
حديثي در فالن مورد رسـيده باشـد، مشـروع     كه اگر(از پيامبر منسوب كنند 

هـا و عملكـرد پيـامبر را     ، گفتـه )مانـد  است و اگر نباشد تكليف نامعلوم مـي 
كردنـد و در مـوارد    بردن به روح مسايل زندگي تلقي مـي  رهنمودي براي پي

كـه بعـدها در جامعـه بوجـود     ) تازه و نـو (ناگفته و ناكرده و امور مستحدثه 
ها و يـا   كساني كه به خاطر مسافرت. كردند را توصيه مي آيد، تكيه به عقل مي

ها از مدينه دور بودند و ناچار بودند براي مشـكالت زنـدگي خـود     مهاجرت
حل اسالمي پيـدا   با رعايت يك سلسله اصول قرآن و احاديثي كه داشتند، راه

گويا ابوحنيفه تنها به هفده حديث اعتمـاد كامـل داشـته اسـت و بعـداً      (كنند 
لـذا، ناچـار بودنـد بـا توجـه بـه       ). كنيم كه حديث صحيح چيسـت  ره مياشا

دسـته را   هاي موجود، يك راه حـل عقلـي و فكـري پيـدا كننـد، ايـن       داشته
اعتقاد اين دسته اين بود كه بايد براي حل مشـكالت،  . ناميدند اصحاب رأي

ر توانيم اگـ  راه حل فكري و عقلي و متناسب با زمان و مكان پيدا كرد، و نمي
حتماً مستند قرآن و حديث داريم به آن عمل كنيم و اگر نه، مسئله را به طور 

  .مبهم و بالتكليف رها كنيم
پيـدا شـدند كـه معتقـد بودنـد بايـد در        ظاهريهبه دنبال آن  :ظاهريه) ج

چه كلمات در ظاهر آن ارايـه   احاديث و اخبار و منقوالت اصحاب، تنها به آن
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نبايد موضوعات ديگر را دخالـت داد و ضـميمه نمـود،    دهند اكتفا كرد و  مي
در حـالي كـه اصـحاب حـديث و     . زيرا موجب ايجاد انحرافات خواهد شـد 

معروف اسـت كـه   . كردند اصحاب رأي، به اين مسئله چنين خشك نگاه نمي
 اولين كسي بود كه اين مطلب را اظهار كرد و اين مطلـب چنـان   زيدبن علي

اين راه را ادامه  داودبعد از او پسرش . يدا شدندپ ظاهريهتأثيري گذاشت كه 
هجري قمري اتفـاق افتـاد، اخـتالف     270داد و بعد از رحلت او كه در سال 

نظراتي در اين زمينه باعث شد كه اين فكر به صورت ديگري تحـت عنـوان   
  .مطرح شود اصوليونو  اخباريون

   هاي اختالف در روش اجتهاد انحصار در مذاهب فقهي و ريشه

تا زماني كه رهبران اصلي دين، خود در ميان مردم بودند، احـاديثي كـه الزم   
گفتند و اقالً قاطع اختالفـات بودنـد و كسـاني كـه در      بود يا شنيده بودند مي

جاهايي مانند عراق آن روز، كوفه، بصره يا در مصر و نواحي ديگـري ماننـد   
اچار بايد انديشه را هم كردند كه براي حل مسايل ن شام بودند، بيشتر فكر مي

تجلّي كرد، كه  قياساين طرز فكر در بعضي مناطق به صورت . دخالت دهند
استحسـان  و يا  استحساناز منابع فقه است، و در بعضي مناطق تحت عنوان 

هـا همـه    اين. مطرح شد عرف و عادتيا مسايل  مصالح مرسلهو يا  مطالب
هـاي مناسـب زمـان و مكـان      حل راه ي اسالمي به به تدريج در اثر نياز جامعه

  . مطرح شدند
البته در آن زمان هنوز ميـداني بـراي بحـث و تفكـر و مجادلـه در مـورد       

چنان زياد نشـده بـود    مسايل اصولي باز نشده بود، و هنوز گسترش اسالم آن
بايد توجه داشت كه در دنياي . كه مسايل خالف و ضد و نقيض مطرح شوند

و روم و چين و هندوچين مسايلي مطرح بود و از ميان آن روز يونان و ايران 
مذاهب قبلي هر كدام آثاري نوشته بودند و انديشمنداني هم بودند و طبعاً در 

هـايي هـم داشـتند، و اصـوالً      مواجهه با انديشه اسـالمي سـؤاالت و جـواب   
ايـن  . شـد  هـا پاسـخ داده مـي    ي بشري مشكالتي داشت كه بايد به آن جامعه
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ي صـدور فتـوا در    مسئله. هاي اول هنوز خيلي حاد نشده بود المسايل در س
شود، مردم چـه عملـي    يك شهر، وقتي در جايي دور شرايط خاصي واقع مي

بايد انجام دهند؟ مركز صدور فتـوا از همـان ابتـدا در مدينـه بـود كـه اكثـر        
جـا اقامـت داشـتند و مسـلمين هـم روي       بعـد از پيغمبـر هـم در آن    صحابه

مانند توجهي كـه امـروز مـردم    . (جا داشتند توجه خاصي به آن عواطف ديني
كننـد هـر كـس در آن جـا اسـت،       هاي علميه دارند و فكر مـي  عوام به حوزه

اي در جاي ديگـري   داند و اگر دانشمند حرّ و آزاده جواب مسايل ديني را مي
آن روز هم مدينه چنين وضعي داشـت و  !) باشد، به آن توجه چنداني ندارند

شد، متن احاديثي را كه شنيده بودنـد   ها هم در برابر سؤاالتي كه مطرح مي آن
هايي هم كه نوشته شد، به  كردند، و بعدها خواهيم ديد كه در كتاب بازگو مي

گفتند شنونده مانند پيله در  نظري كنند و مي دادند اظهار خودشان جرأت نمي
 . كند فهمد عمل مي زمان پيغمبر قرار گرفته، هرچه مي

است كـه بـه نـواحي دور دسـت هـم       تابعين، زمان صحابهبعد از دوران 
بايست پاسخ دهند و در شهرهاي ديگـري خصوصـاً در عـراق و شـام و      مي

البتـه  . هاي علمي براي خود بوجود آوردنـد  هاي مصر مركزيت بعضي قسمت
در قرن اول يك دسته هم فقهاي منفرد بودند كه دارندگان فتوا شناخته شـده  

اين قابل توجه است كه اجتهـاد و  . كردند بودند و آزادانه نظر خود را بيان مي
ها به چه ترتيب بود كه عالوه بر مسـايل اصـولي، در مـورد     اسالم در نظر آن

مثالً در شام كسي مرجع فقهي . مسايل عملي هم اين گونه فقها مستقل بودند
اشخاصـي  . اسـت  شد كه در بعلبك متولد شده و در بيروت سـاكن بـوده   مي

كه در ميان اهل تسنن آرايـي داشـتند، بـراي بيـان مطالـب       سعد و ليثمانند 
هـا بيشـتر توسـط نويسـندگان و      انـد، و آراي آن  اسالمي مرجع شناخته شـده 

كردند، به عنوان سند معتبـر   قضاتي كه در عمل و كارهاي اجرايي فعاليت مي
البته ايشـان در  . شود نام برد را هم مي ابن ابي ليليدر اين بين . شد اعالم مي

هم حشر ونشر داشته و گاهي هم  ابوحنيفهاند و با  بوده )ع(امام صادقزمان 
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مخصوصاً در مـورد مسـايل مـورد    . اند رفته با ايشان به مالقات امام صادق مي
گفتگوهـايي در آن جلسـات    رأي و قيـاس ابتالي آن روز، از جمله در باره 

  . در جاي خود به آن اشاره كرد مشترك در ميان بود كه بايد
انحصـار  از اين زمان به بعد اصول فقهي تركيب ديگري پيـدا كـرد و آن   

  .بوده است ي اربعه ائمهبه مجتهدين معروف آن زمان و  اجتهاد
الزم به تذكر اسـت در رابطـه بـا مـذاهب چهارگانـه اهـل تسـنن و فقـه         

هـاي عملـي ديـن     ي تحت عنوان احكام فرعـي و برنامـه  مسايلاصطالحي و 
ها واصطالحات قابل بحث و تجديـد   به عقيده من تمام اين حرفاسـالم،  

گونه بيانات و  در اين. باشد هاي دقيق مجدد مي نظر است و نيازمند بررسي
قبـل   .سازي دارد اي به اسالم داده شده كه نياز به پاك ، چهرهمسايلطرح 

ن چهار مذهب را كـه  از بررسي، مناسب است كه به طور اجمال مؤسسين اي
انـد، بـه    به عنوان مجتهدين اصيل فقه عملي در ميان اهل تسنن شناخته شـده 

از آن به بعد علما و مجتهدين بعدي طبعاً از ميان شاگردان و . خوبي بشناسيم
شـدند، اگـر چـه از نظـر ارايـه آراي       تابعين يكي از اين چهار نفر معرفي مي

شـدند و نظـرات بـديع و     المي پيـدا مـي  اي در جامعه اس فقهي افراد برجسته
ي دنيـاي امـروز، از    شد، اما طبق معمول مسلمين غيرشيعه اي هم داده مي تازه
عملي به داليلي و به نوعي تابع يكي از اين چهار مذهب هستنند  مسايلنظر 

  .كنيم ها اشاره مي كه به شرح حال آن
ه خاطر اين بـود  اين انحصار به چهار فرقه مذهبي چنانكه يادآوري شد، ب

كه آراي فقهي در اثر گستردگي بسيار متشتّت و يا بيش از حد پراكنده نگردد 
در زمـان  . هـا پيـدا نشـود    حساب و نامحـدودي در آن  هاي بي و تقسيم بندي

 مسايلمقرر شد كه اجتهادهاي مربوط به فقه و  - خليفه عباسي - عبدالملك
ي اصـول   هدين بعدي دربارهعملي به همان چهار مذهب محدود بماند و مجت

توان گفت كه ايـن   مي. اند، بحث و تحقيق و اجتهاد كنند ها داده نظراتي كه آن
بـود، منتهـي امـروز بـه صـورتي در همـين        انسداد باب اجتهـاد آزاد نوعي 
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از نظر شـيعه از اول هـم چنـين    . موضوع هم نوعي تحول بوجود آمده است
باب اجتهاد باز بوده اسـت  ) جهت عملي و نه البته در(نبود، و از نظر تئوري 

هـاي ديگـري    البته اگر بگذارند و بـه صـورت  . و خواهد بود و بايد هم باشد
باب اجتهاد را سد نكنند، كه البته چنين شـده اسـت، و جلـوي تفكـر آزاد را     

  !اند نگيرند، كه البته گرفته

  گذاران آنها ي اهل تسنّن و بنيان مذاهب چهارگانه

اصـيل   مجتهديناجمال، مؤسسين چهار مذهب را كه به عنوان  اكنون به طور
  .كنيم اند معرفي مي فقه عملي، در ميان اهل تسنّن شناخته شده

  )هجري قمري 150-80(ابوحنيفه 

اسـت و بـر حسـب     حنفييكي از مذاهب معروف و مهم فقهي، مذهب 
 نعمـان  محمـدبن در بـاره شـخص   . شـود  تقدم تاريخي در ابتدا معرفـي مـي  

نقل شده است كه ايشان در حد خود انساني مايـل بـه عمـل بـه      )بوحنيفها(
طلبـي   طالب رياست و جـاه . موازين شرعي بوده كه به آن اعتقاد داشته است

هـاي بسـياري نيـز     نبوده و براي عدم همكاري با دستگاه خالفت به زحمـت 
جمله  ي بين خلفاي عباسي و فقيهان روز، از ي رابطه درباره. دچار بوده است

هايي را كه براي بعضي فقهاي معروف  اند كه حتي هدايا و جايزه ايشان نوشته
هـا را تصـديق كـرده و قبـول مسـئوليتي       فرستادند تا مشروعيت حكومت مي

نقـل   طالـب مكّـي   ابـي ) 215صفحه ( مناقبدر كتاب . پذيرفتند نمايند، نمي
سم بـود كنيـز يـا    كه ر(كند كه يك بار ده هزار درهم به همراه يك جاريه  مي

براي ايشان فرستادند به اين عنوان كـه  ) فرستادند جاريه را به عنوان هديه مي
كند، اما ايشان رد كردنـد   چون شما در سن باال هستيد، او به شما خدمت مي

وقتي از ايشان دليل اين را پرسيدند كـه چـرا مقـام قضـاوت را     . و نپذيرفتند
لَـه نَفـس يحكُـم بِهـا      يكُـونُ للقَضاء االّ رجـلٌ  اليصلَح «: كنيد؟ گفتند قبول نمي

، يعنـي صـالحيت   »علَيك و علي ولدك و قُوادك و لَيست تلـك الـنَفس لـي   
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اي داشته باشد كه بتواند در صورت لزوم  قضاوت ندارد مگر كسي كه روحيه
و به ضرر خليفه وقت و يـا بـه ضـرر فرزنـدان او، اگـر اشـتباهي و لغزشـي        

هـم  . اي كردند، حكم مجازات و توبيخ و جبـران خسـارت دهـد    سوءاستفاده
شـان، بـر    سوءاستفاده از موقعيـت  چنين بتواند در صورت تخلف و تجاوز و

كنند حكـم بدهـد، امـا     عليه فرماندهاني كه در نظام حكومت و فرماندهي مي
قابل اين بدين ترتيب او باز هم در م. بينم اي را در خود نمي من چنين روحيه

، )328صـفحه  ( جلـد سـيزدهم   تاريخ بغداددر كتـاب  . پيشنهاد مقاومت كرد
كنـد و بـه سـمت حكومـت      آمده است كه وقتي ديدند ايشـان مقاومـت مـي   

آيد و نيامدنش هم معنايي دارد و مردم عوام را نتوانسـتند بيشـتر از ايـن     نمي
بعد از اين كه مدتي  ،»فلما أبي دسوا عليه السم و قتلوه«فريب دهند در نتيجه 

او را حبس كرده و رفتار بد و سختي بـا او انجـام دادنـد، بوسـيله سـم او را      
  .كشتند

او فقيهي بود كه بعدها به خاطر همين مقاومـت و اسـتقالل فكـري، ايـن     
توانـد رئـيس يـك مـذهب باشـد،       صالحيت را در او تشخيص دادند كه مي

  . مطرح نبودبراي او  مسايلوگرنه در زمان خودش اين 

  )قمري هجري 179-93(انس  بن مالك

 93است كه ايشان اهل مدينه بـود و در سـال    مالك بن انسدومين فقيه 
 83هجري قمري يعني سيزده سـال بعـد از ابوحنيفـه متولـد شـد و در سـن       

اي جالب داشـته   نظريه اكراه،اند، در مورد  كه نوشته چنان. سالگي از دنيا رفت
وايش اين بود كه اگر كسي را به زور وادار بـه طـالق كننـد،    و بيان كرده و فت

با استفاده از اين حرف و به استناد ايـن فتـوا،   . طالقش قبول و مشروع نيست
در كساني كه با حكومت روز مخالف بودند، ايـن رأي را توسـعه دادنـد كـه     

اسالم هر كاري كه از روي اكراه باشد، صحيح و مشروع نيست و اعتبـار  
ها بيعتي بود كه آن روزها با فشار و اختناق و تهديد  از جمله آن. داردديني ن

ي ادعايي وقت تالش كرده بود كـه بـه ايـن     گرفته شده بود و حاكم و خليفه
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را از نظـر   اكراهمخالفان، مسئله . وسيله مشروعيت ظاهري به كارهايش بدهد
ظـاهري و  هـا   آن فقيه طوري طرح و تبليغ كردند كـه معلـوم شـد آن بيعـت    

هـا   اند و رسميت و صحت ندارد، بنـابراين نـه تنهـا آن بيعـت     گمراهانه بوده
ها  الوفا نيست بلكه غلط و گناه است زيرا كه خالفت و امامت ادعايي آن الزم
  ! االتباع نيست الزم

به همين دليل از ناحيه دستگاه خالفت افرادي را فرستادند كه ظـاهراً بـه   
صورت يك مسلمان ظاهرالصالح، اين مسئله را بطور صريح سـؤال كنـد، و   

اي شـود،   صريحاً جواب داد كه در حالت اكراه اگـر سوءاسـتفاده   مالكوقتي 
ـ نتيجه آن شرعي و مقبول نيست، آن طور كه در كتـاب   از  ةاسـ و السي ةاالمام

در جلد دهم نقل شـده، كـار آن عـالم حتـي بـه       ابن كثيردر تاريخ  ابن قتيبه
براي گفتن آن رأي صواب . تازيانه خوردن از عمال و كارگزاران حاكم كشيد

زجر و عذابش دادند كه چرا با دستگاه خالفت سر سازش نـدارد، امـا او بـا    
شـين كردنـد، در آخـر    ن فشارهاي زيادي ديد و او را منـزوي و خانـه   اين كه

هاي مهم اجتهاد در اسـالم اسـت    را نوشت كه از كتابالموطَّأ عمرش كتاب 
  .كنيم تر بحث مي شناسي در باره آن مفصل كه در بحث كتاب

  )هجري قمري 204-150( حمد بن ادريس شافعيم

فقيه مصر و يمن بود، كه از نظر معيشت، وضع  محمد بن ادريس شافعي
در سـال  . زندگي سختي داشت و ناچار شد كه مهاجرت كند و به يمن بـرود 

 54هجري يعني همان سالي كه ابوحنيفه از دنيا رفت او بـه دنيـا آمـد و    150
دانسـتند، اطـراف او    در يمن چون او را فرد دانشمندي مي. سال هم عمر كرد

از نظر فقهـي مركزيتـي    نجراندرسي برقرار كردند و در  را گرفتند و بحث و
اي  والي آنجا بود، ترسيد كه مسـئله  هارونشخصي كه از طرف . بوجود آورد

در رابطه با نظام پيش بيايد و با اينكه او هـم فـردي دانشـمند و آگـاه بـود و      
چندان هم موافق كارهاي هارون نبود، اما بـه هـر حـال گزارشـي بـه مركـز       

هنـوز مركـز   (قرار شد كه او را به پايتخت يعني بغداد اعـزام كننـد   نوشت و 



/فقاهت و اجتهاد : فصل اول   75

در يك محاكمه حضوري كه گويـا خـود   ). خالفت به طوس منتقل نشده بود
هـايي مطـرح شـد و فقهـاي      جا حاضر بوده، سؤاالت و پاسـخ  هارون هم آن

بودند، نظر دادند كه او  صاحب رأياز نزديكان هارون كه نُه نفر ! اصطالحي
خواستند اين كار را انجام دهند ولي به طوري كـه نقـل    و مي! كشته شودبايد 
و در نتيجـه صـالح ندانسـتند او را     بيانـاتي را مطـرح كـرد    شافعياند،  كرده

اي  بكشند و او را زنده نگه داشتند، اما او از مركز مهاجرت كرد تا در گوشـه 
آراي . پرداخـت به مطالعاتش بپردازد و بعدها به تدريس و تربيت شاگردانش 

 شـيعه ، بـه فقـه   مالـك و ابوحنيفـه  فقهي او نسبت به دو فقيه ديگـر يعنـي   
  .تر است نزديك

  )هجري قمري 241-164( احمد بن حنبل

 حنبلـي اسـت و فقـه او را    حنبـل كه معروف به احمد بن حنبل شيباني
 164تولـد او در سـال   . گويند، از نظر اصولي بـه اشـاعره نزديـك اسـت     مي

او يك اخـتالف اساسـي بـا ديگـر     . سال زندگي كرد 77د و هجري قمري بو
 قرآن مخلوق نيسـت، فقهاي معروف زمان خود داشت و قايل به اين بود كه 

قايل بـود، مسـئله    قدمتيكالم خداست و خدا هم خالق است، او براي قرآن 
و چـه  ! هـا را سـرگرم كـرده بـود     هـا مسـلمان   قرآن، آن سـال  حدوث و قدم

هـايي شـد و چـه     هـا ريختـه شـد و چـه بحـث      گونه رابطه نهايي در اي خون
هايي از مسلمين بر سر اين مسـئله كـه قـرآن حـادث اسـت يـا قـديم،         وقت

  !مخلوق است يا غير مخلوق، تلف شد
كـرد و   از خلفاي عباسي زندگي مـي  مأمون و معتصم و واثقاو در زمان 

هـايي مرتكـب    ها نسبت به او به خاطر فقهاي دور و برشان، چـه جنايـت   آن
جنايت فقها و فقاهت كه اگـر بـه دنـده    اگر توفيقي باشد در مورد (شدند 

). كنـيم  ، در جاي خود بحـث مـي  انحراف بيفتد چه فسادهايي به دنبال دارد
خالصه مسئله قدمت قرآن را خيلي برجسته كردند، انگار كه عالم اسالم جـز  

زمانِ رو آوردن بـه   در حالي كه تازه. ها هيچ مسئله ديگري نداشت اين حرف
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هـاي اسـالم و دنيـاي روز     ها بود، كه در مـورد آورده  علم و تحقيق و بررسي
بخـش،   متأسفانه به جاي مطالب اساسي و كارساز و نجـات . آشنايي پيدا كنند

هايي واقع شد و  بايد گفت كه چه بسيار جنايت. ها را مطرح كردند اين حرف
. وهايي سرگردان اين مطالب شدندها و نير چه عمرهايي تلف شد و چه نسل

كرد و تعصب  هم در باره اين موضوع مقاومت مي احمد بن حنبلحتي خود 
ماه از عمرش را  29يا  28داد، به طوري كه نوشته اند، مدت  خاصي نشان مي

اشـاره  ) 579صـفحه  (در زندان گذراند، به طوري كه در كتاب تـاريخ شـيعه   
وآزار  وردند و احضـار و استفسـار و اذيـت   آ بردند و مي شده، او را مرتب مي

فرستادند تا شايد او را راضـي كننـد تـا بـا دسـتگاه       كردند و افرادي را مي مي
در حـال حاضـر در عربسـتان سـعودي     . كرد سازش كند و او اين كار را نمي

  .هستند فقه حنبلياكثراً از نظر فقهي تابع 
اهل تسنن و ساير  فقه بعهي ار ائمهجا به ذكر چند عبارت كوتاه از  در اين

  :پردازيم پيشوايان فقهي مي
هـايم درسـت و نادرسـت     من كسي هسـتم كـه در گفتـه   : مالك بن انس

  . ها را دريابيد هست؛ آن را بر قرآن عرضه كنيد و خودتان درست
اگر نظـر مـن را بـا حـديثي معتبـر ناسـازگار يافتيـد و درسـت         : شافعي

  . ندانستيد، كنار بگذاريد
داند، حرام است كـه بـه آن    هر كسي كه دليل فتواي من را نمي: ابوحنيفه

اين رأي من است و اگر كسي بهتر بگويد و دليل داشته باشد مـن  . عمل كند
  . كنم آن را قبول مي

كننـد، امـا شـما از     نظر از اشخاص تقليد مـي  افراد تنگ :احمد ابن حنبل
هـا نيـز از اشـتباه     را آنها فكر كنيد زي اشخاص تقليد نكنيد بلكه به مطالب آن

صـفحه   - تأليف اسد حيـدر ) ع(به نقل از كتاب امام صادق( .در امان نيستند
224(  

ي آراي مجتهـدين نـه رأي    شريعت عبـارت اسـت از مجموعـه   : شعراني
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  . مجتهدي واحد
توان قبول كرد يا رد كـرد، جـز در مـورد     سخن هر كس را مي :ابن تيميه

و عدم مغـايرت بـا   (رسول خدا، آن هم بعد از تشخيص صحت صدور كالم 
  ).عقل و وجدان

  هاي فقهي مذاهب معروف كتاب

  :هاي فقه حنفي كتاب

از كُتب معروفي كه در معرفي فقـه حنفـي نوشـته شـده، كتـابي اسـت بـه نـام         
ميان شيعه به عنوان پاسخ و اشاره به اين كتاب و طـرح و  كه بعداً در  المبسوط

. هـم كتـابي بـه همـين نـام نوشـته اسـت        شيخ طوسيآن،  مسايلپاسخگويي 
است كـه يكـي از   الصغير  الجامعو  الكبير الجامعتر در فقه حنفي  هاي مهم كتاب

و متـوفي   132متولد سـال  ( محمد ابن شيبانيشاگردان برجسته ابوحنيفه به نام 
  .باشد هاي اصيل و معتبر در فقه حنفي مي نوشته است كه از كتاب) 189سال  به

  :هاي فقه مالكي كتاب

. نوشته شده است مالك بن اَنَستوسط خود الموطَّأ در فقه مالكي كتاب 
هـاي   هـا، كتـاب   البته بعدها شاگردان وعالقمندان به آن مذهب و مجتهدان آن

 ابواسحاق اندلسيتوسـط   ةفي اصول الشريعالمراقبات ديگري نوشتند، مانند 
در فقه مالكي نوشـته   احمد ابن محمد ابن رشدكه توسط  البداية المجتهدو 

  .شده است

  :هاي فقه شافعي كتاب

اسـت كـه در    الرسـالة ، كتـاب  فقه شافعيهاي معروف در  از جمله كتاب
االشباه كه در فقه است و هم چنين كتاب  اَالُماصول فقه نوشته شده و كتاب 

اسـت كـه در موضـوع خـودش بسـيار       الدين سيوطي جمالتأليف  النظائر و
محمـد ابـن شـهاب    در اين فقه كتاب ديگري از . معتبر و مورد توجه است
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امام محمـد  وجـود دارد و   نهاية المعتزلة في شرح المنهاجبه نام  الدين شمس
فقـه المـذهب   الموجبة فـي  كه از نظر مذهب شافعي بوده، كتابي به نام  غزالي

  .باشد نوشته است كه قابل توجه و عالقه اهل تحقيق مي االمام الشافعي

  :هاي فقه حنبلي كتاب

احمد است كه خود  المسندهاي معروف در اين فقه همان كتاب  از كتاب
نوشـته، البتـه بعـدها كسـان ديگـري نيـز در ايـن زمينـه          ابن هالل شـيباني 

گفتيم در حال حاضر در كشور عربستان طور كه  اند و همان هايي نوشته كتاب
عبـداهللا ابـن حنبـل ابـن     از جمله . شود از نظر فقه از فقه حنبلي پيروي مي

 ابـن جـوزي   چنين نوشته و هم المغني كتابي مفصل در ده جلد به نامقدمي 
  .كتابي در اين مورد نوشته است
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  بخش سوم

  شرايط اجتهاد 

  تجزّي در اجتهاد

. در اجتهـاد اسـت   تجـزّي و تفكيـك  اساسي مسئله هاي  يكي ديگر از بحث
اصـولي، در   مسـايل يعني كسي توانايي و امكان داشته باشـد كـه عـالوه بـر     

هاي روزمره زندگي هم از روي تحقيـق صـاحب نظـر     عملي و برنامه مسايل
ي  بهتر و بديهي است كه هر انسان مسـلماني تكليـف روزمـره   . مستقل باشد

بعبارت ديگر بسيار شايسـته و  . مسلمان بداند خودش را به عنوان يك انسان
پسنديده است كه يك فرد مسلمان بداند در رابطه با ديگـران و خـودش، در   

اش با مبدأ آفرينش، چگونه بايد باشـد   رابطه با جهانِ آفرينش، و نيز در رابطه
  .ي مطمئني بايد داشته باشد و چه برنامه

ـ  طور كه خود قرآن يك كتـاب   همان و دعـوت كننـده بـه     دبرتعقّـل و ت
است، و آيات مربوط به علم و مشـتقّات علـم از بيشـترين مـواردي      انديشه

اما  .لذا هركسي بايد خودش بداندها ياد شده است،  است كه در قرآن از آن
احتيـاج بـه تحقيـق     مسـايل چنان توسعه پيدا كرد كه آگاهي به  آن مسايلاگر 

ن است كه اين در توان اكثـر افـراد   تري داشت، ممك تر و عميق بيشتر و وسيع
  .اي يافت عادي نباشد و بايد راه چاره

البته اگر چنانچه كسي توانست اسالم را كه دين تدبر و تعقّـل و انديشـه   
ي راهش را خود پيدا كند، چه بهتـر، زيـرا    است، به خوبي درك كند و برنامه

ف اسـت كـه   اي بين انسان و مبدأ آفرينش نيست و هر كس مكل هيچ واسطه
اصـوالً اسـالم از ايـن جهـت     . هـايش عمـل كنـد    و بر اساس دانسته بداند
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خواستني و پذيرفتني است كه دين دعوت بـه دانسـتن اسـت، نـه ديـن      
ولي چـون  ! دعوت به ندانستن و پيروي كردن عاميانه و غافالنه از ديگران

هـا را بخـوبي و    ماهيت بعضي از چيزها طوري اسـت كـه اگـر بخـواهيم آن    
ستي بدانيم، نيروي زياد، وقت زياد و تحقيق زياد الزم دارد، براي كسي كه در

و در تمام ابعاد و در تمام موضوعات، خـودش تـالش    مسايلنتواند در تمام 
در هـر حـدي كـه    به حد اجتهاد برسد، با توجه به اين كـه   وكوشش كند و

ـ  توانست اجتهادش در همان حد معتبر است و بايد به دانسته ودش هاي خ
تواند با شرايطي كه هست، از اهل تحقيق و پـاكي و صـداقت    ، ميعمل كند
 .جويا شود

در اجتهـاد   تفكيـك يـا   تجـزّي نكته دقيق اين اسـت كـه تحـت عنـوان     
كس معذور  خواهيم بگوييم كه اجتهاد در اصول، تكليف همه است و هيچ مي

اصـول   .مربـوط بـه اصـول اسـالم را خـودش بفهمـد       مسايلنيست و بايد 
ايـن يـك وظيفـه     اعتقادي منحصر به همان اصول دين پنجگانه نيست و

هر انسـاني،  . اي داشته باشند عقلي براي همه است، كه جهان بيني متفكرانه
خواهد كه راه اساسـي زنـدگي خـود را از نظـر فكـري و       انسانيتش از او مي

در . مايـد ريـزي ن  اعتقادي درك كند و بيابد و بر آن اساس براي خود برنامـه 
 مسـايل هـاي رفتـاري، يعنـي تكـاليف روزمـره و       هاي عملي و برنامه قسمت

مربوط به اجتماع و تطورات و تغييرات اجتماعي هم، هر كسي بايـد موضـع   
تواند خود به دانش برسد و وقتي هم  خود را مشخص كند و هر مقدار كه مي

اجتهـاد   توانـد طبـق   رسيد بايد به اجتهاد و تشخيص خود عمل كنـد و نمـي  
اما باز اين راه باز گذاشته شده است كه اگر كسي . ديگري نادانسته رفتار كند

 غير تلقينـي خودش اجتهاد و علم شخصي و قطعي  مسايلنتوانست در همه 
تواند با شرايطي كه هسـت از اهـل    پيدا كند و مستقالً تكليفش را بفهمد، مي

كه عالوه بر اجتهـاد، از  كساني . اطالع و تحقيق و پاكي و صداقت جويا شود
انديشـي و   نظر عدالت و اعتماد به طرز فكر و طرز كار و طرز بيان و درسـت 
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شناسي و اثري كه در اجتماع ممكن است داشـته باشـند، قابـل اعتمـاد      جهان
مربوط به كارهاي روزمره  مسايلباشند، تا در هر موضوع مورد نياز، حتي در 

  . ها كمك گرفت زندگي بشود از آن
لبته باز براي روشن شدن راه خود و نه سرسپردگي و سلب اختيـار و  ا

كه هر طور كه خودش بهتر يافت، در نهايـت بايـد بـا     درك و فهم خويش،
كنم در هيچ حالي با پاي ديگران راه رفـتن،   من فكر مي. پاي خودش برود
پيـدا   تقليد كوركورانهي كه تحت عنوان مسايلو اين  !شود دين حساب نمي

تواند باشد، تا چه رسد به اين كـه   به هيچ وجه حكم خدا و رسول نمي شده،
  !!بگوييم مردم اساساً موظف هستند كه به دنبال تقليد بروند

دانـد     داند، از كسي كـه مـي   هر كسي كه نمياين امري است عقلي كه 
آن هم با احراز حسن نيت و آنچه در تعبير اسالم به آن  بپرسد و بهره بگيرد

گويند، و با شرايط اهليت و اعتماد و خصوصياتي كه كسي  مي تقويعدل و 
بايد داشته باشد، تا بشود به او رجوع كرد، البته در هر امري هم به كسي كـه  

  . توان رجوع كرد صالح است مي

  )داراي شرايط و صالحيت( رجوع به غير

ضــروري و  مســايلبــه تناســب هريــك از موضــوعات مــورد نيــاز بــراي درك 
هـا و   به افراد متعددي برحسـب آگـاهي   هاي خود، هر انساني ممكن است برنامه

بـه  . ، رجوع نمايـد )نفر و يا بيشتر باشند 15يا  10هر چند (هاي هريك  تخصص
كه هريك از اين افراد ممكن است بعد از احـراز شـرايطي كـه در يـك      دليل اين

ان الزم اسـت، در يـك مسـئله    اجتهاد، از جهت عدالت و وجود اعتماد و اطمينـ 
شود به كسي بگويند  بنابراين نمي. تخصص، اهليت بيان، و فتوا پيدا كرده باشند

طور دربست به حرف يك نفر يا شخص خاصـي بـرود وگرنـه از     كه بايد به
هـا مـردم گرفتـار آن     همانند باليي كه در بعضي زمـان  !شود مسلماني خارج مي

مورد كه خود انسان مجتهد شد، بـه اجتهـادش عمـل    در هرحال، در هر . اند شده
كند و واجب هم هست كه عمل كند و نبايد بـر خـالف و در جهـت مقابـل      مي
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در هر مورد هم كه قادر نشـد، بـه تناسـب موضـوع     . اجتهادش كاري انجام دهد
تواند به مجتهدي كه در آن يك يا چند مـورد، داراي نظـر معتبـر شـده و بـه       مي

  .خيص رسيده و تخصص يافته است، مراجعه كنداصطالح به حد تش

  راه زندگي از طريق رشد عقل دروني

خاني و حكومت ملوك الطوايفي و  ي نظير خانمسايلدر مورد احكام مذهبي، 
هاي عقـب   جاري زندگي مسايلفاشيستي و استبداد و انحصار رايج در ساير 

ي زندگي انسـاني  راه پيدا كردن به مجرااين جا مسئله . مانده، وجود ندارد
تكليـف  و راه عقل همان چيزي است كه  از طريق رشد عقل دروني است،

معلـوم اسـت كـه    . خدايي براي رشد يافتنِ يك انسان ايمان آورده اسـت 
هـا و   تكليف خدايي هم داير مدار رأي ايـن و آن و تـاج و تخـت حكومـت    

دا كرد كـه  بايد كساني را پي. ها نيست مصالح اين قشر و آن طيف و نظاير آن
 عدالت و صداقت و آگاهي بـه زمـان  اند و  اند و فهميده راه درست را رفته

داننـد و صـالحيت    دارند، آن هم در همان حدي كه به يقـين و درسـتي مـي   
  .اظهارنظر در آن را دارند

كنيم كه يكي از شرايط مهم و اساسـي در مـورد مطالـب     باز هم تأكيد مي
چه را به خوبي  آنل به اين دستور است كه براي دينداران حقيقي، توجه كام

بـه زبـان   . داننـد  چـه را نمـي   ، نـه آن دانند و به آن يقين دارند، بيان كنند مي
داننـد و از روي   چيزي را كه نمي »اَن يقفُوا عند ما ال يعلَمون« :مذهبي و عقلي

  . جهل و بدون اطالع نبايد گفت و بايد نسبت به آن علم و آگاهي پيدا كرد
تكليف عقلي و شرعي هر  نيز باز تجزي در اجتهادي  بنابراين در مسئله

جا كه هـركس توانسـت خـودش طـي      تا آن .كسي به دنبال علم رفتن است
دانـد   كـه مـي  كند، مقداري را كـه خـودش نتوانسـت بشناسـد، از كسـي       مي
پرسد و بعـد از شـناخت    حساب، بلكه با چشم باز مي پرسد، آن هم نه بي مي

هـاي مختلـف    پزشكي كـه در زمينـه   مسايلدرست مانند . كند كافي عمل مي
هاي گوناگوني وجود دارد، مانند قلب و استخوان و چشم و مغـز و   تخصص
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داشته باشند در صورت احتياج به افرادي كه در آن قسمت تخصص ... كبد و
در طريق رشد خويش، نه در طريق ابزار كار براي شود، آن هم  مراجعه مي

پس انسان ممكن اسـت بـه ده نفـر طبيـب      !ديگري شدن بدون آگاهي الزم
طور نيست كه بگويند كه يا خودت طبيب باش، يـا   مختلف مراجعه كند، اين

پيدا كنـي و   اگر نيستي، بايد بطور كامل و دربست براي همه چيز يك طبيب
چنين چيزي نيست، چون مسئله علم و عقل ! در همه موارد از او پيروي كني

آور و تعيـين   ي مسـتقل و اطمينـان   يـافتن انديشـه   است و تكليف اصـلي 
  . ي زندگي با حفظ شعور انساني است برنامه

  شرايط احراز اجتهاد

كـه   توانـد مـدعي باشـد    خواهيم بررسي كنيم كه چه كسي مـي  جا مي در اين
شـود، يـا در صـورت     مجتهد است و براي تعيين تكليف خودش مجتهد مـي 

  .تواند مورد رجوع ديگران هم قرار بگيرد هاي الزم، مي وجود اهليت

  اصول بدون واسطه و اصول با واسطه

عملـي و يـا بـه     مسـايل قبالً به اين نكته بايد اشاره شود كه مسئله اجتهاد در 
اصطالح در فروع، يعني پي بردن از يك سلسله اصولي كه براي انسان محرز 

بنابراين در حقيقت همه . ي كه متفرع بر آن اصول هستندمسايلشده است، به 
را به همين جهت به اين نـام مشـخص    اصلگردند و  مطالب به اصول بر مي

اي  به نـوعي بـه ريشـه    اند كه همانند شاخ و برگ يك درخت، هر كدام كرده
: دهم كـه گفتـه شـود    من ترجيح مي فروع مهمهپس به جاي . وابسته هستند

كه بعضي از دست اول هستند و يـك زمينـه    ،)الواسطه مع(اصول با واسطه 
عقلي و فكري مستقيم دارند، كه آن را با هـر كسـي كـه درك و شـعور دارد     

هـيچ مقـدمات قبلـي     عقل و شعور و انصـاف، شود مطرح كرد و به جز  مي
و بعـد هـم    قـدرت درك يعني  انديشه آزاد،تنها همان . خواهد ديگري نمي
طوري كه سابقاً هرگاه  الزم است، مانند هر مسئله علمي اوليه، به عدم تعصب
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يعنـي   علوم اوايل،گفتند  آمد، مي سخني از فقه و فقاهت و اجتهاد به ميان مي
طـور كـه    همـان . ر كسي مطـرح كـرد  شود با ه همه آن علومي كه در ابتدا مي

اي  است، يعني با هركسي و در هـر مرحلـه  اصول از  توحيدگوييم، بحث  مي
اي از موقعيت اجتمـاعي   اي از ادراك يا در هر مرحله از شعور، در هر مرحله

اما مـثالً در مـورد فهـم ادبيـات يـك زبـان،       . را مطرح كرد توان آن باشد، مي
بعد تاريخ و شروعش را و تحوالتش  ،آن زبان راهاي  گويند بايد اول لغت مي

 و به عقيده ما معنـي (فقهي اصطالحي  مسايلدر . را در هر مقطعي ياد گرفت
كـه بـا هـر     و درك همان اصـولي اسـت   تفقّه در ديناصلي فقه يعني همان 

شود مطرح كرد و براي هر انسان با شعوري قابل درك و طرح  كسي ابتدا مي
گوينـد ايـن حـديث مـتن      اگر كسي حديثي خواند مي براي مثال ).هم هست

معنايي دارد؟ ناقلش كه بوده و درجه اعتمـاد بـه    اصلي عبارتش چيست؟ چه
بندي و اعتبار در چـه   او چقدر است؟ جهت صدورش چيست؟ از نظر درجه

اي بـه عنـوان كارشـناس      طور كه شـاهد هسـتيم، عـده    موقعيتي است؟ همان
ص ايـن مطالـب      دانـيم،  هـا را مـي   ه اينگويند تنها ما هستيم ك مي مـا متخصـ

  . نيست علوم اوايلها ديگر از زمره  گونه دانستن لذا امروزه اين. هستيم
از آن دسته علوم اوايل است و در قرآن هم كه  »ال اله ا ال اهللا«مثالً علم به 

اين همه صحبت از علم مي كند، روي همان علوم اوايـل و همـه كـس فهـم     
يعنـي واجـب اسـت تـو ايـن را       ،»اعلَم انَّه ال اله اال اهللا«: گويد ميمثالً . است

  .»ال اله اال اهللا«: بداني كه 
 ال الـه اال اهللا ي اساسي اين است كه ما ببينيم اصوالً درك ما از  يك مسئله

چيست؟ تا بر اساس آن، نتايج ديگر را بگيـريم، نـه ايـن كـه آن قـدر غـرق       
، بـه تـدريج   ال اله اال اهللا ها شويم كه تخصص بازيها و  اصطالحات و لفاظي

  ! ها و بندگي غير خدا تبديل شود سازي به شرك و واسطه
اصول است كه بـر   اصول با واسطهيك سلسله  ،با توجه به همين مطلب

رسـد كـه از    ي دقيقي است كه به نظر مي اين نكته. مبتني است بدون واسطه
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اعلم انـه ال الـه اال   «است كه آيه قرآن به  بسيار قابل توجه اسالم شناسي نظر
ممكن است كسي مجتهد اصـطالحي بشـود، ولـي از    . اشاره كرده است »اهللا

برخالف صـريح آيـه   . بهره مانده باشد غفلت داشته و بي »ال اله اال اهللا «درك
اال و  ،اله ،الاي  به آن نداشته باشد و در باره اين جمله چهار كلمه علمقرآن، 

كه دستورالعمل و زير بناي بسيار عميقي براي تمام موارد زندگي فـردي   اهللا،
و اجتماعي، و داروي تمام دردها و مشكالت انسان و انسانيت است، تنها بـه  

خواهنـد بـه    مثالً وقتي مي. گفتن و بدون توجه به مفهوم عميق آن اكتفا نكند
بگوينـد، و در  اي را حمـل كننـد ايـن جملـه را      دشمن حمله كنند، يا جنـازه 

ي  مراحل مختلف زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و چـه بسـا در نهايـت درجـه       
هـاي گونـاگون را    پرستي و حتي بتانحطاط و بندگي، اين كلمه را بگويند 

  .رواج دهند ال اله اال اهللا تحت شعار

  :و رسيدن به فالح ال اله اال اهللاي گفتن  رابطه

اسالم، بعد از آن كه رسالت خود را علنـي  ي پيغمبر  در ميان جمله هاي اوليه
 .»قُولوا ال اله اال اهللا تُفلحـوا « :كرد، يعني سه سال بعد از بعثت، آمده است كه

پـاي بنـد باشـيد تـا بـه       »ال الـه اال اهللا «معني اين جمله اين است كه شما به 
سعادت برسيد، و تنها در اين صورت است كه به فـالح و رشـد اليـق خـود     

يكي از اهداف اساسي بشر در زبـان قـرآن    فالح،با توجه به معني . رسيد مي
ها و رسيدن بـه كمـال شايسـته و     است، كه شامل رشد اجتماعي انسان فالح

راه . كنـد  بالفعل است، و براي رشد استعدادهاي بالقوه انساني ايجاد زمينه مي
ال الـه اال   رسيدن به اين هدف از ديدگاه پيامبر اسالم، اين است كه انسان بـه 

اي را در مـورد ايـن شـعار     بي مناسبت نيست كه در همين جا نكته. برسد اهللا
باشد، يعني جمله اخباري ياد آوري كنيم، كه اگر به اصطالح  توحيداسالمي 

فهمنـد و   اين را بدانيد كه الهي غير از اهللا نيست، و گويا يك عده اين را مـي 
مقصود گوينده اين است كه تو بايد به باشد، جمله انشايي اگر . دهند خبر مي

مفهـوم و مصـداق الـه بـراي تـو      دنبال هيچ الهي نروي و خوب بداني كه 
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و اين همه اصرار و تأكيد كـه   ،»اعلَم انَّه ال اله اال اهللا«: در قرآن آمده چيست؟
هاي بشر از اين است كه دنبـال   روي آن شده براي اين است كه تمام بدبختي

جنبه معنوي  الهخصوصاً با توجه به اين كه . هاي ديگر كشانده شده است اله
رهبـران   اش همـان  مصداق بسيار قابـل توجـه   گيرد و و معبودي به خود مي

هـا و از جملـه در خـود اسـالم كـه       هستند، در تمام مذاهب و مسـلك ديني 
 داشت كـه مبـادا جامعـه بـه     كرد و بر حذر مي بيني مي پيغمبر اسالم هم پيش

ها خودشان را  دهد كه چگونه بعضي از آن تاريخ نشان مي! گرفتار شود شرك
كـه  (كه نمايندگان خدا در روي زمين هستند  اند و به عنوان اين جلوه داده اله

همين اآلن هم در اين اوضاع و احـوال مملكـت، مـردم گرفتـار ايـن مسـئله       
يك عده  - ثُ ال يشعرمن حي - ، بدون اين كه متوجه كُنه مسئله باشند)هستند

  .اند خودشان را اله و در مقابل اهللا قرار داده
دعي اجتهـاد بـه      درك اين موضوع بسيار مهم است كه يك وقت يـك مـ

قدر خودخواه شود كه غير از خود را نبيند و رأي خـود را   جايي نرسد كه آن
 محكمات قـرآن را كنـار بگـذارد و بـراي فريـب      !برتر و آسماني تصور كند

چند حديث گمنام و ! هاي عليل مستضعفان فكري، به متشابهات بپردازد ذهن
متروك و مطرود را از گوشه و كنار كتاب ها در بياورد و دست آويز مقاصـد  

همانند خلفاي بني عباس اسالم و اعتقادات مذهبي مردم و ! خود قرار دهد
  !هاي خود بسازد ها و يكه تازي را سپر و نردبان رياست طلبي

  توحيد :اصل االصول در اسالم

را درك  ال الـه اال اهللا تأكيد من بر اين است كه آن كسي مجتهد است كه اول 
االصول بپذيرد  همچنين قبل از هر چيز اين اصل را به عنوان اصل. كرده باشد

تواند خود را بـر مـردم مسـلط سـازد و خـود را در       كه هيچكس نبايد و نمي
ردم را دعوت و يا حتـي تهديـد بـه اطاعـت از     قرار داده و مالوهيت معرض 

نظـر و   نظر را بر ديگران مسدود سازد و هر صاحبه و راه اظهارخويش نمود
مخالفي را طوري ميخكوب نمايد كـه منتهـي بـه سـد راه تكامـل فكـري در       
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 اهللاو بايد معتقد باشد كه بر اسـاس اسـالم نبايـد غيـر از     . جامعه ديني گردد
خـدا خواسـتار آزادي عقـل و    ومت داشته باشد و چيزي بر قلب مردم حك

نيز از اركان اعتقادات اسالم است و بعضي  توحيد در اطاعت،. انديشه است
  . كشند به غلط، مسئله اطاعت را پيش مي

و  االصـول  اصـل تأكيد من بر اين مسئله است كه اولين شرط اجتهاد در 
خـواهيم   ما مياست، و گرنه شناخت زبان عربي تنها يك راه است و  توحيد

يعنـي  (از طريق زبان عربي، عمق رسالت پيغمبر را كـه بـه زبـان مـردم     
ايشان هم خوشبختانه در اول كار مسـئله را   .بيان شده است، بفهميم) عربي

اين مطالـب   ،اعلَموا انَّه ال اله اال اهللا: تمام كرده و با صداي رسا اعالم كرد كه
بوده و هست و بايـد   االصول دعوت اسالمي اصلهم اساس اسالم و پايه و 

اش هم اين  نشانه !و هرچه بر خالف اين شد، ديگر دين اسالم نيستباشد 
هاي اسالمي بعد از چهـارده قـرن دارنـد، و     باري است كه جامعه زندگي ذلت

 الم كم و بـيش فـاجر يـا   هر حاكم جابري آمده با يك ع. اند هميشه اسير بوده
طور مرئـي   قاصري ساخته و مردم را با همكاري، بلكه با نوعي مكّاري، كه به

عـالم و  يك وقتـي هـم اگـر    . و يا نا مرئي صورت گرفته، اسير ساخته است
اند، باالخره معلـوم   با هم اختالف در كم و كيف منافع و اغراض داشته حاكم

و مصلحتي بوده، و اگر هـم گـاهي    شده است كه به اصطالح دعواي زرگري
ي معصومين شيعه بوده است،   طوري كه در زمان ائمه اختالف عميقي بوده، به

 مسايلاند؟ كه تمام اين  بايد دقت و بررسي شود كه به چه ترتيب عمل كرده
تـا تمـام   . و هر مقطع تاريخي در جاي خودش قابل بحـث و بررسـي اسـت   

اگر بخواهند مشرك نباشند، چه راهي را بايد شان را بفهمند، كه  مردم تكليف
بروند و به راستي چگونه حتي در تنظيم تـاريخ، غـرض اصـلي بـه اسـارت      

 !ها بوده است كشيدن افكار و انديشه

  شرايط مقدماتي اجتهاد

و  بيدارياالصول اسالمي، شرط اول است و شرط بعدي  درك اصلي از اصل
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و هم قـدرت بيـداري بخشـي و     است، هم در مورد وصول به اجتهاد آگاهي
  .آگاهي دهي به مردم

كنـيم و چنـد    را يادآوري مـي  1بعد از اين مقدمه، ابتدا هفت شرط اجتهاد
با توجه به ابتاليي كه مردم در اين زمان  - تر را تر و عميق شرط ديگر اصولي

كه يك عده مجتهد خـود را در مقـام    در زماني. كنيم عنوان مي -اند  پيدا كرده
اجرا و در موقعيت حكومت و به قول خودشان پياده كردن اسـالم راسـتين و   

  .اند ، قرار داده)ع(و علي) ص(اسالم محمد
براي اين كه بيداري بيشتري پيدا كنيم، اول آن شروط اصـلي را توضـيح   

  .پردازيم دهيم و بعد به شرايط تكميلي مي مختصري مي
ي به لطايف آن است، كـه در  شرط اول، فهميدن كالم عرب و آشناي :اول

حقيقت علوم ادبي شامل لغت و صرف و نحو و فصاحت و بالغـت و غيـره   
هـاي دقيـق و مبـاني و     اي است براي دسـتيابي بـه نكتـه    اين وسيله. باشد مي

جـا   طوري كه اگر خود مـا آن  مقاصد، از البالي الفاظ و كلمات و عبارات، به
فهميـديم،   ها چه مي شنيديم، از آن ميحاضر بوديم و از پيغمبر اين كلمات را 

  فهميم؟ ها چه مي يا در مورد آياتي كه در قرآن براي ما مانده است، از آن
شناختن كساني كه اين مطالب در مورد آيات يا احاديث را روايـت   :دوم

بعداً اشـاره  . گويند مي علم رجالها، كه به آن  اند، و اندازه اطمينان به آن كرده
شود، كه اهل تحقيق در  استفاده مي رجال كَشّياز  علم رجالكنيم كه در  مي

كرده  زندگي مي بويه آلشناسي و از شاگردان شيخ مفيد بوده و در زمان  مردم
كه باز كتابي در علم رجـال ترتيـب داده و    شيخ طوسيهمچنين خود . است

باب مطـالبي   هايي كه ديگران دراين را نوشته، و نيز تاريخچه الفهرستكتاب 
. اند اند، كه هركدام از راويان اخبار در چه زماني و در چه شرايطي بوده نوشته

انـد، و بايـد دانسـت كـه فايـده و اثـر        كه عمدتاً در قرن پنجم هجـري بـوده  
هايي كه به عنوان علم رجال نوشته شـده ايـن نيسـت كـه تنهـا همـان        كتاب

                                                      
 )1335 سال( غفوري زاده گل علي دكتر شويم، آشنا اسالم دستورات با كتاب :اجتهاد شرط هفت. 1
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هـايي كـه    در كتـاب . بول شوداند ق ها مطالعه شود و هر چيزي هم گفته كتاب
هـا شـش نفـر محـدث      انـد، بعضـي   بندي كرده بعدها راويان احاديث را طبقه
 )ع(امـام صـادق  اند، يا در بعضي از احاديث به  معروف در شيعه را باال برده

گفته شده كه چنين و چنـان بـوده    روات در مورد چهار تن از. اند نسبت داده
ظَنّي و نيمه تاريخي بـوده و قابـل    مسايله ها هم اينالعاده هسـتند،   و فوق

   .بررسي و نقد و بازشناسي هستند
هر حديث را چه كسـي،   به هر حال اين مسئله الزم است كه انسان بداند

چه زماني و از چه كسي نقل كرده اسـت، تـا ميـزان اعتمـاد و اعتبـار آن تـا       
تـا از   حدودي روشن شود و در مرحله بعد روي معناي عباراتش دقت شود،

اين نوع گرفتاري يعني ابهام روات و نقليات و حتي جعل و نقـل اتصـاالت،   
در مورد كتب و روات و افراد مشكوك و مجهول كه فقه ما دچار آن اسـت،  

جعل احاديث و مبتال بـه   هاي سال گرفتار ي اسالمي سال جامعه .پيش نيايد
دانـيم آن   معمول، كه مـي هاي  الخط بوده است آن هم با آن رسم نقل احاديث

اي نوشته خودش را بررسـي و   ها چاپ به اين صورت نبوده تا نويسنده وقت
تر منتشر نمايد، لذا، يك مجتهد بايد دقيقاً به  تصحيح كند و در سطحي وسيع

يك حديث واحد در يـك  اين نكته توجه داشته باشد و اين طور نباشد كـه  
د آن را سند يك حكم مهم شـرعي  نوشته و رساله و كتابي پيدا كند، و بع

با سرنوشت دين و مردم بازي كند ، و به اين ترتيـب  و يا قضايي قرار دهد
. و يا آبروي اسالم را با عمل كردن به احاديث غير صـحيح از بـين ببـرد   

اي انجام شده اسـت و نيـاز    اي به گونه هايي از آن در هر دوره متأسفانه نمونه
  . زمينه نيز وجود دارد شديد به نقد و بررسي در اين

هـا اسـت،    صـحيح آن  بندي احاديث و تشخيص صحيح و غير طبقه :سوم
طور كه اشاره شد، در ميـان   اين هم باز همان. گويند مي علم روايتكه به آن 

صحيح، حسن، موثق، بود كه احاديث به انـواع   عالمه حلّيشيعه و در زمان 
او تقسـيم انـواع روايـات و     قبـل از . بندي شد تقسيم، ...ضعيف و مجهول و
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ها به شكل ديگري بود، و از آن به بعد به همين ترتيـب تقليـد    بندي آن درجه
  .شود ها از آن ياد مي شده است و در كتاب
انـد، مـالك صـحت     طور كه خـود پيغمبـر اسـالم گفتـه     به هر حال همان

هـا   كه خوشبختانه اين اصل هنـوز در كتـاب  . است موافقت با قرآنروايات، 
مورد استناد بوده و باقي مانده است، گو اين كه در عمـل بسـياري از مـوارد،    

به اين نكته نيز بايد توجـه داشـت كـه مخصوصـاً      .قرآن مهجور مانده است
 زندقه وكُفر و تكفيـر وقتي بازار پيدايش مذاهب مختلف گرم شد، اصطالح 
آراي بعضي از زدن به  در عرف علما و حكّام معمول شد و حتي اعدام و دار

نظـران ديگـر انجـام     ها، در مورد بعضي فقها و علما و صـاحب  القضات قاضي
بندي احاديث را درك كنـد،   مجتهد بايد بتواند طبقهدر هر صورت . گرفت
  . چنين تاريخ سياسي و فقهي را بداند و هم

فقه اصطالحي اصولي دارد و . است قواعد و اصول فقهآشنايي با  :چهارم
اهــل تســنن . بايــد آن را درك كــرد، كــه قســمت زيــادي از آن عقلــي اســت

كـه در علـم    شـافعي نوشـته   اَألُم هايي در اين زمينه دارند، ماننـد كتـاب   كتاب
نوشته  الفقه اصولهايي كه بعدها در شيعه به عنوان  االصول نوشته شده، يا كتاب

ت كه بررسـي احكـام فقهـي را از روي آن قواعـد     شده، و سلسله قواعدي اس
  .كنند ي اربعه است كه معموالً ذكر مي آورند و به اصطالح فقها ادلّه بدست مي

 اصـول عمليـه  در مواردي هم كه آيه و يا حديث صريحي نباشد، مسـئله  
مطرح است كه در فقه  احتياط و تخييرو نيز اصل  استصحاب و برائتيعني 

قواعد ديگري نظير اين كه آيا امر داللت بر وجـوب  . ستشيعه مرسوم شده ا
كه چه نوع امرهايي در قرآن هست؟ يك قسمت از  كند؟ و اين كند يا نمي مي

شود، در اين  هاي علميه خوانده مي هايي كه اين روزها معموالً در حوزه كتاب
بـوده  رسند، چرا كه در دورانـي   موارد است كه البته كافي و وافي به نظر نمي

شناسـي و فقـه، حـاكم بـوده اسـت و نيـاز بـه         كه جو خاصي بر عرف ديـن 
  . هاي آينده به آن خواهيم پرداخت بازنگري و بازانديشي دارد كه در بحث
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و قدرت  تفسير و درك معاني قرآن،داشتن اطالع الزم و كافي از  :پنجم
ـ  . استعلم تفسير انضمام و تطبيق آياتي كه مربوط به  ان آن خصوصـاً در مي

اي كه در مورد احكام است، كه فهرست ريز آن را هـم بعـداً بيـان     پانصد آيه
مستند احكـام  شود كه  آيه مي 380بعد از حذف مكررات در حدود . كنيم مي

در ايـن  . آويز آراي مجتهدين در احكام شرعي و فرعـي اسـت   و دست فقهي
  .زمينه كارهاي ضروري كه تا به حال انجام نشده بسيار است

تاريخ اسالم، و به خصوص  رياضياتاطالعات عمومي، از جمله  :شمش
و حداقل علوم عمومي ديگر، كه مورد جغرافياي كشورها و نواحي اسالمي 

 مسـايل و يـا در   ارثمربوط بـه   مسايلو در  قبله شناسيدر . حاجت است
كـه در   مسـايل و اين قبيل  ربا و بانكمربوط به  مسايل تشريح،و اقتصادي 

مان معمول است و خصوصاً اطالع از اوضاع سياسـي دنيـا و موقعيـت    اين ز
  .مسلمين در هر زمان و مكان است

از . هـم باشـد   خوش فهـم و زيـرك  ها، بايـد   ي اين عالوه بر همه :هفتم
اسـت   سير تحـول فقـه  تر، اطالعات مربوط به  تر و اساسي ها مهم ي اين همه

به بعـد و از دوران   بويه آلدر اين نوشته به قسمتي از آن بخصوص از دوره (
ها را ندانـد،   اگر مجتهدي اين). اي خواهيم كرد اشاره غيبت كبريمعروف به 

انـدازد   شود كه هم خودش را به هالك و ضاللت مي هايي مي گرفتار گمراهي
  . ندكشا و هم مردم را به گرفتاري و تاريكي و ضاللت مي

ي اطاقِ در بسـته بنشـيند و    ها را نداند، و در گوشه اگر كسي باشد كه اين
بخواهد احكام اسالم را از اين كتـاب و آن نوشـته و تفسـير و تـاريخ، يـا از      

اَحلّوا قَومهم « :شود كه مصداق اين مطلب مي! ها، استنباط كند اسناد و كتابخانه
اي به خاطر عدم آگاهي، خود مردم  عده طور كه امروز هم ، همان1»دار البوار

  .اند مسلمان را به وضع فاجعه باري كشانده و مبتال ساخته

                                                      
 و خود و ساختند مبدل كفر به را خدا نعمت كه را كساني حال نديدي هيچ :28 آيه ابراهيم سوره. 1

 .خود را به ديارهالك رهسپار شدند قوم
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  )از جهت فقهي اصطالحي(شناسي  قرآن: شرايط خاص و فني

شأن نزول آيات قرآني و  تاريخ قرآن ويكي از شرايط اجتهاد اين است كه 
الاقل آياتي كه مربوط بـه احكـام اسـت حـدود     . (را كامالً بداند تفسير آيات

شأن نزول آيـات احكـام، معنـي    ) آيه 380آيه، با حذف مكررات حدود  500
هـا   هـا گفتـه شـده و دقـايقي كـه در آن      عبارات، تفسير و آرايي كه درباره آن

  .وجود دارد

  فهرستي از آيات مربوط به احكام

كنـيم، كـه البتـه شـايد      بوط به احكام اشاره ميبه فهرستي از مطالب آيات مر
ي سوره و آيه خسته كننده به نظـر بيايـد،    براي افراد غير اهل فن، ذكر شماره

ضمنا يك آگاهي اجمالي از آياتي به دست . ولي براي اهل تحقيق مفيد است
آيد كه شامل بيان مطالبي مربوط به احكام عملـي و بـه اصـطالح احكـام      مي

  . فقهي است
مربوط به طهـارت و غسـل و وضـو، از دوازده آيـه قـرآن ريشـه        سايلم
 11سوره مائـده،   5سوره نساء،  43سوره بقره،  232گيرد كه بيشتر آيات،  مي

  .باشند سوره فرقان مي 48سوره توبه و  28سوره انفال، 
. ، كه تقريباً هشت نوع آيه در اين زمينه وجـود دارد ةصالآيات مربوط به 

 8روزي و اوقـاتش،   در مورد نمازهاي شبانه آيه 9د مطلق نماز، آيه در مور 4
 5آيه در مورد كيفيـت نمـاز،    9آيه در باره مقدمات نماز،  9آيه در باره قبله، 

آيـه در   11آيه در بـاره احكـام متعـدد نمـاز،      7آيه در مورد مستحبات نماز، 
آيه  5بش نيز آيه در باره وضو و براي وجو 5روزي،  مورد نمازهاي غير شبانه

  .وجود دارد
آيه در باره خـراج، در   5آيه،  6ها،  درباره اخذ صدقات و رساندن به امين

مورد خمس يك آيه صريح وجود دارد و از سه، چهار آيه هم سعي شده كـه  
  .براي آن استفاده شود
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آيه، در باره توابع احكـام   10آيه، در باره افعال حج  2درباره وجوب حج 
  .آيه 10حج 

آيـه، در   10آيـه، كـه در تشـريع آن     50باره جهاد، درباره مجموعه آن در
  .تر است آيه كه صحيح 7آيه، در باره انواع ديگر آن  15چگونگي آن 

آيه، درباره مكاسـب   6آيه، درباره اكتساب مطلقاً،  3درباره امر به معروف 
آيـه، در   1آيـه، در رهـن    3آيه، در دين  10آيه، در بيع و احكامش  6محرمه 
آيـه، در   2آيـه، در اجـاره    3 آيـه، در وكالـت   6آيه، در مورد صلح  2ضمان 

  .آيه 3آيه، در سوگند  3در وديعه آيه،  3شركت 
آيـه، در   4و عمومـاتش  ) گمشـده (آيه، در لُقَطه  6در مشروع بودن نكاح 

آيه، در مسئله بندگي و بردگـي و عتـق دو آيـه، در     5آيه، در اقرار  5غضب 
آيه، در وقف و صدقات  1آيه، در باره سفيه  11آيه، در باره ايتام  15وصيت 

  .آيه 2آيه، در نذر  3... و
 3شـود از   آيه، در مورد مضاربه هم مـي  3در سبق و رمايه  آيه، 3در عهد 

  . آيه استفاده كرد
 71عمـران، آيـه    سوره آل 201و  115، 104در مورد امر به معروف آيات 

سـوره   3و  2سـوره لقمـان و آيـات     42سوره حج، آيه  41سوره توبه و آيه 
  .نصر قابل توجه هستند

  . سوره بقره قابل توجه است 187و  185، 184، 183در مورد روزه آيات 
 162سوره بقره، آيـه   277و  115سوره انفال، آيات  41درباره خمس آيه 

 4م، آيات سوره رو 39سوره نمل، آيه  27سوره نور، آيه  41سوره نساء، آيه 
  .سوره بينه، گويا هستند 5سوره الليل و آيه  17سوره لقمان، آيه  5و 

، 120، 119، 118، 31، 28سوره بقره، آيـات   98در رابطه با غير مسلمين آيه 
سوره انفـال،   57تا  51سوره مائده،  144، 139، 45سوره آل عمران،  150و  149
سـوره يـونس،    63و  62توبـه،  سـوره   119و  71، 23سوره توبه،  73و  67، 62

  .باشند سوره ممتحنه، قابل توجه مي 21سوره مجادله،  29سوره هود،  113
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هـاي مشـهور    هاي آيات بر اسـاس چـاپ   الزم به توضيح است كه شماره
   .قرآن است

  تاريخ قرآن

داريم كه در جاي  تاريخ قرآنناگفته نماند كه بحث مستقل ديگري در مورد 
هاي تفسير كه در بـين   هم چنين بحثي در مورد كتاب. يمخود به آن مي پرداز

انـد،   هاي تفسيري معتبـر شـناخته شـده    اهل تسنن و در ميان شيعه چه كتاب
رسد كـه   به نظر مي. كه هريك تا چه حد قابل اعتماد هستند وجود دارد و اين

در مورد آيات قرآني، چهار نوع تفسير وجود دارد كه آگاهي و احاطه به اين 
  .براي حصول اجتهاد واقعي، حتمي و الزم است يلمسا

  محكمات و متشابهات قرآن

دانم كه مطرح شود، ايـن اسـت كـه يـك      بحث مهمي كه در اين جا الزم مي
آن تميـز دهـد و    متشـابهات آيـات قـرآن را از   محكمات مجتهد حتماً بايـد  

اصــول و خــوب بشناســد و هميشــه تكيــه او بايــد روي محكمــات يعنــي 
 يقينـي باشد، يعني  آورده اسالمياين محكمات هم بايد . باشد االصول اصل

رشد باشد كه پيغمبر اسالم آن را آورده است، و به جهت تأثير مهـم آن روي  
. انـد  پذيرنـد و پذيرفتـه   است كه مردم اسالم را به عنوان دين خدا مي جامعه

از روي ي باشد كه خود بشـر بـه تـدريج    مسايلتواند يك سلسله  همچنين مي
ها رسيده است و پيغمبران گذشته هم از باب ايـن كـه در طـول     تجربه به آن

. انـد  هايي داشـته  اند، به آن اشاره اند و از آگاهان جامعه بوده ها قرار داشته نسل
در هر حال بشر امروزه در اثر مرور زمان به آن نتـايج علمـي و اجتمـاعي و    

خوي امانت، خوي صداقت براي نتايجي مانند . عرفي و اخالقي رسيده است
ي نيستند كه طرحشـان بعـد   مسايلها  اين. ي زندگي اجتماعي بهتر شدن چهره

ها به همان صورت كلي و قديمي تازگي داشـته باشـد، مگـر بـا يـك       از قرن
كشف راز عدم رعايت آن توسط مدعيان و قدرتمندان و تر و  ارزيابي دقيق
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   .سردمداران جامعه
ين معني كه چطور ممكن است كسـي بـه نـوعي از    به ا مسايلطرح اين 

بيني برسد كه واقعاً به امانت احترام بگذارد و خيانت اساساً بـه ذهـنش    جهان
يا بـا ترسـاندن از عـذاب    ! پند و نصيحت خطور نكند، نه اين كه باز با قالب

هاي آزار رساننده بـه   پس از مرگ و امثال آن بخواهند او را از خيانت و بدي
باز بدارند، هر چند به خودي خود يـا حتـي بـه جبـر زمـان از روي      ديگران 

  !اضطرار تمايل به آن كارها دارد
ها بايد يك ريشه اصلي روانكاوانه پيدا كند و اسـالم و يـا هـر     بحث اين

يـابي و   هـا كمـك كنـد، بايـد ريشـه      خواهـد بـه انسـان    دين ديگري كـه مـي  
قرآن يـا هـر نهـاد و مكتـب      در اين قسمت بايد ببينيم نظر. سازي بكند ريشه

هـا و رشـد و حركـت     انساني ديگر چيست تا انسان هماهنگ با جهان پـاكي 
ريشـه را تنهـا بـا گفـتن يـك       هاي خشك و بـي  كه دستورالعمل باشد، نه اين

ها تكرار كنند و اسمش را هم محكمات بگذارند، تـازه بـا   امر و نهيسلسله 
همين اصول اخالق و آداب در تر معلوم شود كه بسياري از  يك تحقيق عميق

شود و بـه نفـع چـه     طول زمان به دست چه نوع زورمداراني تبليغ شده و مي
  !يابد زورمداران ديگري انجام يافته و مي

را از  مسـايل اي برخـورد كـرد و    ريشـه  محكمـات بنابراين بايد در مورد 
ي  شهگوييم احكام از ري وقتي مي. حاصل در آورد حالت ابهام و تكرارهاي بي

هـا يقـين حاصـل     است، بايستي ديد و سنجيد و در ارزيابي حكم و حكمت
كرد كه آن مطالب بر اساس حكمت و شعور انساني استوار بوده و هسـت و  
هر انساني كه خوب فكر كند و منصفانه قضاوت كند، بـه آن نتـايج خواهـد    

 مانند تحقيقات علمي كه هركس در هرجا و عالقمنـد بـه هـر مـرام و    . رسيد
رسـد   همان نتيجـه مـي   مذهبي كه باشد، اگر مثالً در مورد آب تحقيق كند، به

جـذب  از طريق . كه آب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است
شود راه اثبات حقانيت يك كتاب ديني را به دسـت آورد،   است كه مي درون

96  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

و  براي تشخيص صحت و سقم دارد و تنها با بيـان  مالك و معياريعني يك 
تهديـدهاي  هاي كوركورانه و به دنبـال آن هـم    تكرار يك سلسله امر و نهي

پايان بعـدي،   هاي بي به عذاب و عقاب و در صورت تخلف، رنج رنج دهنده
ها هم دانسته يا ندانسته چيزهـايي   بعضيبه خصوص كه . قابل قبول نيست

را كه در اصل قرآن نبوده و نيست، در طول تـاريخ فقـه بـا تشـخيص و     
هاي شخصي يا زماني و مكـاني و گروهـي، بـه عنـوان      مصلحت انديشي

، غافـل از ايـن كـه داد و فريادهـا و     انـد  حكم خدا اضافه و تحميل نمـوده 
اعتراضات علماي پاك و از جمله در ميان شيعه و نوع اعتراضـات ائمـه، بـه    

هاي بعدي و بازي با دين بوده و هست، وگرنه ديـن   همين نوع اضافه سازي
  .چيزي نيست كه عقل و وجدان انساني آن را نپذيردخدا 

: ذكر شده كـه  135و  102در گفتار ) مجموعه شش جلدي(البالغه  در نهج
ي آن سكوت شده اسـت، منتهـي ممكـن اسـت      خيلي چيزها است كه درباره

هايي  اي برايش احكام درست كنند و هوسبازانه يا بر اساس گمان استنباط عده
چـه را مربـوط    هايي بدهند، به خصوص آن حكم خدا، حكم كنند و بعد به نام

به جان و مال و ناموس و آبرو و حيثيت جامعـه اسـت، در مسـير آراي خـود     
در آن خطبـه بـه   ! قرار دهند و مردم مسلمان هم اسـمش را بگذارنـد اجتهـاد   

ـ اهللا ا نَّا« :خـوريم كـه آمـده اسـت     تأكيداتي در اين زمينه بر مي م لـيكُ ع رضفتَ
، خدا چيزهايي را بـه عنـوان فريضـه بـر شـما قـرار داده       »هاضيعوال تَفَ ضرائفَ

  . اعتنايي و تحريف قرار ندهيد ها را ناديده نگرفته و مورد بي است، پس آن
ـ و «است، سـپس   فرايضپس تكليف اول شناخت  حـ لَ د ـ كُ ـ م ح ال دوداً فَ

ـ  الَا نِم عكُاهنَو «است و  شناخت حدود در روابطيعني ، »وهادعتَتَ ال شـياء فَ
اش خود نگهداري از تجاوز به حقـوق غيـر    كه موارد نهي، الزمه، »وهاهكُنتَتَ

يـك چيزهـايي    »وهـا فُلَّكَتَال تَسياناً فَها ندعم يلَ اشياء ون َم عكُكت لَس«است، 
  .هم ذكر نشده و به جريان زندگي احاله شده است
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  اصول احكام

اصل همواره نبايد به دنبال عوامل محدود كننده رفت، بلكـه  در مورد احكام، 
نه اين كه براي هر چيزي و به قصد محـدود   اول، عامل آزادي انسان است،

  .حساب حكم درست كنند هاي بي سازي

  :تناسب حكم خدا با صفات خدا

با توجه به برداشتي كه هر كسي از خداي خالق خود دارد، حكمي هم كه 
چيـزي   متناسب با خدايي آن خـدا باشـد،  دهد، طبعاً بايد  به خدا نسبت مي

. بين حاكميت خدا و رشد انسان تضاد ايجـاد شـود  نباشد كه به اصطالح 
دانـيم، اگـر    مـي عـادل   براي مثال چون به عنوان يك اصل اوليه مـا خـدا را  

تواند بـه خـدا    آن حكم نميهست،  ظلمحكمي يا آثار و تبعات آن مستلزم 
. 1أنَّ اهللا لَيس بِظَلّـامٍ للعبيـد   :زيرا كه و حكم شرعي باشد،نسبت داده شود، 

احكام  در مورد االصول اصلاين جمله از آيات محكم قرآن است و خود از 
تواند يك استنباطي صورت گيرد و  بنابراين نمي. عنوان شده به نام شرع است

و حاال يا به يك فرد يا به يك  حكم ظلم باشداش حكمي باشد كه آن  نتيجه
، و آن را بـه خـدا هـم    )ها از يك نوع هستند كه همه انسان(جنس مانند زنان 

  .نسبت بدهند
ها هم نوشته شده و بـه   هرچند حديثي هم درست شده و در بعضي كتاب

هـا و صـدها    و حتـي ده ! دروغ هم به خدا و رسول نسـبت داده شـده باشـد   
اش ذكر شده باشـد،   ارعابِِ براي شك و ترديد كنندهحديث نيز در تهديد و 

اين همه تأكيد كه در مورد نسبت دروغ دادن بـه خـدا و   . باز اعتباري ندارد
رسول و امام شده است و حتي بعدها آن را در رديـف مـبطالت روزه قـرار    

هاي مختلف مـورد   اند، به خاطر همين چيزها بوده و اين مسئله در دوران داده

                                                      
 حـق  در هرگـز  خـدا  و فرسـتاديد  پـيش  خود دست به را عذاب اين ،182 آيه عمران، آل ي سوره. 1

 .كرد نخواهد ستم خود بندگان
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  ! ردم بوده استابتالي م
واقعاً گروهي دور از تقوا و انصاف و به نام خدا و رسول، احكام دلخـواه  

كشـاندند كـه در مقـام     كردند و يا افـرادي را مـي   خود را بر مردم تحميل مي
دعوت يا تبليغ، مطالبي را به نفع دارندگان مقاصد سـوء مـالي و اقتصـادي و    

حكم گران به عنوان  حاكمان و سلطهها به نفع  ها و نوشته استبدادي، در كتاب
 در مواردي است كه آن رجوع به غيري  لذا مسئله. چيزهايي را بنويسندخدا 
صـالحيت اجتهـاد و   باشـد، يعنـي عـالوه بـر      اهليت اظهار نظرداراي  غير

خودش بايد صاحب نظر شده باشد و با چشـم بـاز    تحصيل شرايط اجتهاد،
منابع اصيل ديني بدانـد و شـرايط ديگـري     كند به استناد مطلبي را كه بيان مي

در او تحقـق يافتـه   كمال نفساني و آگاهي اجتماعي و اعتمـاد،  هم از نظر 
  .باشد

در مورد رجوع به غير كه قبالً توضيح داديم، اين مسئله اخيراً بـه عنـوان   
اين موضوع را از اين جهت ! مرجعيت تقليد و مراجع تقليد مطرح شده است

توان براي انجام تكـاليف   دهيم كه معلوم شود چگونه مي يمورد بحث قرار م
گيري از مزاياي انساني در سايه هدايت دينـي، بـه راهـي قابـل      شرعيه و بهره

اعتماد و مورد اطمينان دست يافت كه متكي به عقل و وجـدان و مسـتند بـه    
  . نسبت داد )حتي نه به پيغمبر(را به خدا  سند قطعي ديني باشد، كه بتوان آن

  شرايط مرجع

اگـر  (شود  اين عبارت مخصوصاً از نظر شيعه و به ظاهر از امام ششم نقل مي
شرايط سياسي زماني و حكـومتي چـه   ) ع(توجه شود كه در زمان امام صادق

توانـد   بوده است، مفهوم و اعتبار و ارزش درجه صحت اين گفتـار بهتـر مـي   
نيـز ايـن مسـئله را نقـل     چنين در باره امام دوازدهم شيعيان  هم). معلوم شود

ـ  قَالفُ نَم انَن كَه معاقث الووادا الحمَا و«: اند كه كرده هـاء صائـ نَناً ل فسظـاً  ه، حاف
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لدينهم ،خالفاً على همرِالطيعاً واه، م واله، فَملناَ وامِلع ـ قَي ّلدوقتـي دربـاره   1»وه ،
آيـد و   اقتضاي پيشرفت زمان پيش ميي كه بعداً به مسايلحوادث واقعه يعني 

ـ اَ و«: گويـد شود، مي احتياج به اظهار نظر و تعيين تكليف دارد و سؤال مي ا م
الحوادث الواقةع انَن كَم بـا توجـه بـه    (كسي كـه از فقهـا باشـد     ،»هاءقَالفُ نَم

كنم كه تفقّه در دين كه تكليف عمـومي   تأكيد مي). شرايط فقها و فقاهـت 
است، و اسـتنباط   مسايل مستلزم آگاهي عمومي به اصول و جهتاست، 

ي است كه متفرع بر اين اصـول هسـتند، در رابطـه بـا     مسايليك سلسله 
شود، امـا   اجتماعي و جاري زندگي كه مربوط به فقه و اجتهاد مي مسايل

  .در هر حال نبايد در غير مجراي آن اصول اوليه بوده باشد
ـ « بيـان احكـام فقـه اسـت،    شرط اول در حصول موقعيت،  ـ م ـ  انَن كَ نَم 

هاي عملي حاصل شده، شرايط  گاه پس از آن كه فقاهت و آگاهي آن ،»هاءقَالفُ
شـرايط   شرايط مرجع وروحي و درونيِ ديگري نيز الزم است كه به عنوان 

  . شوند كه چهار شرط عمده است ذكر مي ي فقها عمده
داشته باشد، و مغرور و  نفسصيانت يعني مجتهدي كه  صائناً لنفسه، -1

  .گردنكش نشود
باشد و نقشي را كه در  حفظ دينيعني هدف اصلي او  حافظاً لدينه، -2

هـا نگـاه    هم خود را از لغزش. اصالح فرد و جامعه دارد، در نظر داشته باشد
دارد و هم بدون مالحظه شخصي، عاطفي، قـومي و غيـره، نگاهبـان احكـام     

خودش يك سلسله احكام فرعي بدسـت آمـده، آن    باشد، نه اين كه به خيال
هم از راه يك سلسله نقليات و حدسيات و تقليدات را به جاي دين قلمـداد  

ها را از اركان اصلي دين و مذهب فـرض كنـد و اصـل ديـن را از      كند و آن
 .ميان ببرد

يعني بتواند بر خود و بر هواي نفساني خود مسلط مخالفاً علي هواه،  -3

                                                      
 الحسـن  اإلمـام  إلـى  المنسـوب  التفسير در مشابه مضمون به چنين، هم. 88 ص ،2 ج بحاراألنوار،. 1

 .300: ص السالم، عليه العسكري
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هـا و   ن قدرت روحـي داشـته باشـد كـه بتوانـد در برابـر خواسـته       باشد، چنا
نه اين كه از تملّق خوشش . تمايالت شخصي و طايفگي و صنفي مقاوم باشد

بيايد، دو رو باشد، هركسي را كه بي چون و چرا در بسته و سر بسته موافـق  
دار بشناسد اما ديگران را هر چنـد مطالـب منطقـي دارنـد، غيـر       اوست، دين

سازي، به عنوان حاكم و مجري احكـام   بعد هم با رياكاري و صورت! دار دين
هايي به مردم بدهد و بعدها عمل نكند و به تدريج عوام زده شود  دين، وعده

  !).اند گونه شده بينيم گروهي اين كه مي چنان(
ـ « :در مضمون بعضي از احاديث هم هست كـه  ـ الرّ نَّبال تَطلُ تَفَ ةياس ن كـو

گويد وقتي دنبال رياسـت رفتـي آن قـدر پـيش ميـروي كـه        مي، »نباًذَو اَئباً ذ
هـا و   رو مردم خواهي شد، يعني براي حفظ رياست خودت، از خواسته دنباله

و چه بسـا حالـت   ! آميز و سطحيِ مردم پيروي خواهي كرد رفتارهاي تعصب
 افتـي و روز بـه روز   نوايان مـي  كني و مانند گرگ به جان بي درندگي پيدا مي

چـه بسـا درايـن ميـان     . روبرو خواهي شد مسايلهم با خونخواري بيشتر با 
طلبـيِ تـو    هاي پاكي به دست تو از ميان بروند و براي اين كه با رياست انسان

  .مبتال شوي حرث و نسلآيد، و به اصطالح قرآن، به هالك  جور در نمي
خـدا باشـد، نـه    يعني اگر اطاعتي دارد، اطاعـت از  مطيعاً ِالَمرِ مواله،  -4

ي حوزه فعاليـت و مملكـتش،    كه كارش به جايي برسد كه به خاطر اداره اين
ناچار شود تن به بعضي استعمارهاي داخلي و خـارجي بدهـد و يـك دفعـه     

در قـرآن  . كشـانيده اسـت   دار البـوار ببيند كه ملت و مـردم خـودش را بـه    
 ،1»ة اهللا كُفرا و اَحلُّوا قَومهم دار البواراَلَم تَرَي الَي الّذينَ بدلوا ِنعم« :خوانيم مي

  .ها مصداق همين جمله از قرآن بوده و هستند كه بسياري از حكومت
توانـد   پس كسي كه عالوه بر فقاهت اين چهار شرط را داشته باشـد، مـي  

  .مرجع سؤاالت و بيان تكليف ديني عالقمندان به اين گونه امور باشد

                                                      
 و خود و ساختند مبدل كفر به را خدا نعمت كه را كساني حال نديدي هيچ :28 آيه ابراهيم سوره. 1

 .شدند رهسپار هالك ديار به را خود قوم
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ـ قَن ياَوام لعلفَبايد دقت كرد، و آن تعبير  به يك نكته ديگر نيز ّلداسـت   وه
و كه در اين جا به كار رفته چيسـت   تقليدكه ببينيم معني اين اصطالح كلمه 

گوينـد، بايـد اطاعـت     اين بدان معنا نيست كه مردم فكر كنند هر چه مي
  !كرد

داننـد، و   آمده به اين معناست كه آنان كه نمـي  للعوامحرف لِ كه در اول 
تواننـد   از زمره خواص جامعه و دانشمندان خود آگاه نيستند، حق دارند و مي

زيرا (و به سودشان است، حاال كه خودشان اهل تخصص و تشخيص نيستند 
آنان كه اهل تخصص هستند به تشخيص خود عمل خواهند كرد و براي آنان 

  . ، اين كار را بكنند)رجوع به غير روا نيست
يك مسئله جالب ديگر اين است كـه بـا ذكـر كلمـه      يقَلِّدوه اَندر جمله 

اي به كار  ، نكته)كه اين روزها معناي مبتذلي در اذهان پيدا كرده است( تقليد
بنـد تشـبيه    و گـردن  قـالده به يك  مسئوليتجا  برده شده است، يعني در اين

د گونه كه در يك مركز فعاليت حساس، براي اين كه مشخص كنن شده، همان
 آويخـتن گردنبنـدي  كه چه كسي مسئول جريانـات انجـام شـده اسـت، بـا      

شناسانند، در اين مورد هـم تنهـا از بـاب ايـن كـه بـار        شخص مسئول را مي
ي اهل صالحيت بگذارند، نه  خواهند بر عهده مسئوليت تشخيص حكم را مي

  .باشدالعمل  واجباين كه رأي شخصي او 
هاست كه بسـيار بـد    هايي شده و مدت متأسفانه در اين مورد سوءاستفاده

بـار  يعنـي   تقليـد ي ايـن مطلـب را كـه     قرينـه . اند فهميده و بدتر عمل كرده
يابيم كه وقتي در آن  در تصميم مأمون مي مسئوليت به گردن كسي انداختن،

ي اسـالمي آن روز، آن   اواخر قرن دوم و اوضاع و احـوال حـاكم بـر جامعـه    
اجتهاد كه در اسالم پيش آمده بود و وجود مذاهب و اختالفات آرا در فقه و 

ي روم به ايران و  مكاتب مختلف در اصول كالم با توجه به وارد شدن فلسفه
و بازشناسـي در اصـول مقـرر     هـا  نهضتبه مراكز علمي اسالم و پيدا شـدن  

فرسـتاد تـا بـه    ) ع(امام رضـا اسالمي، مأمون در آن شرايط حساس به دنبال 

102  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

خواست سر و صورتي به كارها داده شود و از  ايد و گويا ميمركز خالفت بي
هاي فكري و تحقيقي و فقاهت و حكومـت تحـولي متناسـب     جمله در زمينه

  .ايجاد شود
 )ع(علي بن موسي الرضـا در اين شرايط مأمون ضمن مطالبي خطاب به 

دك اُريد اَن اُقَلِّ«): كه مقصود من نيز از نقل مطلب، اين جمله است(گويد  مي
بار سنگين مسئوليت اداره امور مسلمين خواهم  ، يعني من مي»اَمرَ المسلمين

را از نظر اين كه اسالم چيست، به گردن تو بياندازم تا آن را براي روشن 
: گويد آري مي !شدن اذهان در برابر آراي موجود بيان كني و مسئول باشي

»كاَن اُقَلِّد روي تو بشوم  خواهم دنباله نيست كه ميو معناي آن نبوده و  »اُريد
خواهم بار سنگين مسئوليت امـر   گويد مي بلكه مي! يا مردم به دنبال تو بيايند

  . مسلمين را به گردن و عهده تو بياندازم
شناسي خواهيم ديد در چـه زمـاني و    كه در كتاب( اصول كافيحتي در 

تـأليف مالمحسـن   ( وافـي چنـين در كتـاب    ، و هم)در چه جوي قرار داشت
علـم و  هـاي خـود، فصـل مهمـي را بـه نـام        بندي ، در تقسيم)فيض كاشاني

بـاز   بـاب تقليـد  اند و به دنبال آن بابي هم به نام  آورده فضيلت علم و عقل
كنند و درباره آن هشـدار   ذكر ميذم تقليد كنند و در آن جا احاديثي را در  مي

  . دهند و پرهيز مي
كننـد كـه بـه     ، حديثي در اين مورد ذكـر مـي  افيوو هم در  كافيهم در 

اي كه در قرآن آمده  در رابطه با آيه 1است علماي اهل كتابظاهر مربوط به 
هـا   كنند آيا آن سؤال مي. 2»اهللا ونِن درباباً مم اَهرهبانَ م وهحباروا اَذُختَّاَ«: است

پرسـتيدند؟ مـثالً    شان است، غير از خدا كس ديگري را مـي  كه اين آيه درباره
احبـار  (شوند؟  شناخته مي رهبانو  احبارپيشوايان ديني خود را كه به عنوان 

جمع حبر است يعني دانشمند در ديـن يهـود و راهـب هـم پيشـواي دينـي       

                                                      
 92 صفحه اول، جلد كافي،. 1

 .نشناختند را خدا و شناختند ربوبيت عنوان به را خود راهبان و علما :31 آيه توبه سوره. 2
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هـا در مـورد    خير، بلكه چون بـه رأي آن : شود جواب داده مي) نصراني است
دادنـد و دنبـال    مـي گـوش   كوركورانـه حالل و حرام بودن چيزي يا كاري، 

ها چـه   رفتند و اين طور تربيت شده بودند كه ببينند به نظر آن ها مي حرف آن
حـرام  است و چه كاري جـايز نيسـت، يعنـي     حاللكاري جايز است يعني 

بدون اين كه خودشان در مورد مطالب بيانديشند، و با اصـولي كـه بـر     .است
طور هر كسي به هر دليلـي   همين. اساس آن ديني را قبول دارند تطبيق بدهند

يافـت،   شد، شهرت و نفوذي مي و از هر راهي شاخص و برجسته معرفي مي
ن، از نظـر قـرآ  شدند و به اين جهت اسـت كـه    ها مي رو آن ها هم دنباله اين

  .بودندمقلّد محض  ها به قول امروزي وآيند  نوعي مشرك به حساب مي
قـرار   الگو و معيار فقاهـت كه بايد  محكمات قرآنياي از  به نظر من آيه

قُل انَّما اَنَـا بشَـرٌ   «: بگيرد آن عبارت قرآن است كه در آخر سوره كهف آمده 
ل عمـالً   مثلُكُم يوحي الَي انَّما الهكُم اله واحد  عمـفَلي هبقاء رو لرجن كان يفَم

بادشرِك بِعال ي حاً ودا ةِصالاَح هبو از اصـول محكمـات اسـالمي اسـت،      1»ر
مانند خود ال اله اال اهللا كه بايد به عنوان اصلُ االصول الگـو و معيـار مسـايل    
اجتماعي و اسالمي و از جمله رسالت و امامت و بعد هم فقاهـت و واليـت   

  . قرار بگيرد

  اقسام اجتهاد

مالحظـه  اين بحث براي اهل نظر يك مسئله بسيار دامنه دار و وسيع و قابـل  
كنيم، تا در جاي خود به شـرح   جا فقط يك اشاره اجمالي مي است، و در اين

  . بيشتري پرداخته شود
كند و آن ديد بزرگ و وسيع نسبت به اين جهان  اسالم همواره تشويق مي

انسان . شود مسايل ميي  دهد و باعث باز شدن انديشه در همه را به انسان مي
ايد در افق وسيع جهان آفرينش، ديـد بـزرگ و   تواند و ب با قدرت انديشه مي

                                                      
 .نگرداند شريك او با را كسي خدا پرستش در هرگز و ...110 آيه كهف سوره. 1
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بتوانـد ديـن خـود را    متناسب با عظمت هستي پيدا كند، تا به قول معروف 
جرأت  انتخاب كند، زيرا ما دين را يك وسيله براي رشد دادن به انسان و

گونه كه در عمل،  شناسيم، نه آن كنيم و مي ي آزاد تلقي مي دادن به انديشه
طوري  به. اند ي آن، معرفي كرده ي انديشه و محدود كننده دين را بازدارنده

كننده و آلت اجراي  كه اگر كسي دين را بپذيرد تبديل به يك موجود مصرف
ي خـود را تعطيـل    و ناچار تا حدود زيادي انديشه! شود ي ديگران مي انديشه

 ،كننـد  معني مـي تسليم را  شود و آن كند و با معناي غلطي كه از اسالم مي مي
دهد و هيچگونه  ي خود نمي را در انديشه مسايلي ورود به بسياري از  اجازه

مبـادا ايـن تفكـر آزاد و    ! شـمارد  جرح و تعديل و رد و قبول آن را جايز نمي
هايي كه از قبل براي  ي مستقل به وضعي منتهي شود كه با چهارچوب انديشه

اند، سـازش و انطبـاق    درست كرده هاي اعتقادي و عملي قالباو، به عنوان 
  . نداشته باشد

مجـدداً تأكيـد    اقسـام اجتهـاد،  بنابراين در اين قسمت بحث بـه عنـوان   
و هر كسي بايد كوشش كنـد   اجتهاد امري انساني و عقلي استكنيم كه  مي

مربوط بـه خـود و    مسايلي  تا خود راهش را در اين علم پيدا كند و در همه
هيم باشـد، زيـرا در انتخـاب عقيـده و     اش سـ  مؤثر در سرنوشت حال و آينده

اجتهاد در اصـول عقايـد   شود كه  گفته شده و مي اصول اوليه دينايمان به 
   .طور عيني و شخصي واجب است بر هر فردي به

هـاي   در مورد قبـول اصـل و سـر رشـته     تحصيل اجتهادبا داليل عقلي، 
و بلكـه هـر    دار، و از جمله هر فرد مسلمان زندگي، براي هر فرد دين مسايل

است كه خود بايد كوشش كنـد و   واجب عينيتواند بيانديشد،  انساني كه مي
  .راه خود را پيدا كند

اي بـه   ي كه كل جامعه و يك مجتمع انساني در هر منطقـه مسايلدر مورد 
تمام مردم مكلـف هسـتند بـه     واجب كفايي،ها احتياج دارد، بنابر تعريف  آن

منتهي هر كسي بـه  . ي خود بروند جامعه دنبال كسب مطالب الزم و ضروري
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تناسب امكانات و استعداد و شرايط خاصي كـه از لحـاظ مختلـف دارد، بـه     
اصـلي نباشـد، و در مـورد     مسـايل طوري كه اگر هيچ كـس در صـدد درك   

ديني و اعتقادي و عملي، به دنبال استنباط و كشف مطالب الزم نرود،  مسايل
آيد،  ي را كه در روابط اجتماعي پيش ميجاري زندگ مسايلتا قدرت انطباق 

در اين مـورد  . همه مردم مسئول و مقصر هستندپيدا كند،  اصول اوليهبا آن 
توانـد باشـد، بلكـه     نه تنها هيچ راهي به روي هيچ كسي بسته نيست و نمـي 

هاي  ي زنده آن است كه تمام امكانات الزم را براي كسب موفقيت جامعه
و در دسـترس   تا حداكثر ممكـن فـراهم نمايـد   مناسب و رشد استعدادها 

  .عالقمندان قرار دهد
و بـر همـه    توانند به حد اجتهاد برسـند  ديني همه مي مسايلدر مورد 

بـه اصـول اوليـه برسـند، و هـيچ       اجتهاد و عقلالزم است كه خود از روي 
هيچ كس نبايد دنبال ايـن مطلـب    بنابراين. كسي در اين راه مانع كسي نيست

و هنگـام  ! دينـي پيـدا كنـد    مسايلباشد كه يك عده حرف شنو و فرمانبر در 
شروع به تحصيل علوم مربوطه، منتظر آن باشد كه روزگاري بـه قـول خـود    

بلكه اگـر همـه بتواننـد برونـد و راه     ! اي از او اطاعت كنند مرجع شود و عده
كه اين كار را انجام دهند و بـراي هـيچ كـس     خود را پيدا كنند، وظيفه دارند

هم جايز نيست كه بعد از اين كه توانست و راهش را پيـدا كـرد، تشـخيص    
خود را كنار بگذارد و از ديگري تبعيت كند، بلكه بايد بنا بر تشخيص عقلـي  

  .و استنباط خود عمل كند
رك اجتماعي، هر قوم و گروه و ملتي كه مصـالح مشـت   مسايلالبته درباره 

شـود كـه    ، طبعاً اجتهادها منتهي به اين ميمسايلگونه  اجتماعي دارند، در اين
يك نوع حفظ اصول و مشتركات رعايت گردد، تا موجب تفرقه و تشـتّت و  

و ارزش  توحيد اي كه در امر با توجه به اصول متقنه .پراكندگي جامعه نگردد
توجـه باشـد، بـر     ي اسالمي وجود دارد و بايـد مـورد   علم و عقل در جامعه

 .شـود  اساس آن اصول، اتحاد و يگانگي در حد اعال ميـان مـردم ايجـاد مـي    
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اگر خوب درك شود، بهترين ضمانت اجرايي، وحـدت   اصل توحيددرمورد 
اي است  ي زنده، جامعه جامعه. و هماهنگي و تعاون در رشد را به همراه دارد

رشـد اسـتعدادها تـا    هاي مناسـب و   كه تمام امكانات را براي كسب موقعيت
  . ي عالقمندان قرار دهد حداكثر ممكن فراهم كند و در دسترس همه

 مراحل اجتهاد

است و درك اصول بر همه كـس   عقلياينك كه روشن شد كه اجتهاد امري 
خواهيم ببينيم  هم راه براي همه باز است، مي الزم است و در غير اصول اوليه

  .اجتهاد چه تقسيمات و مراحلي دارد
  . بندي كنيم كلي طبقه هشت نوعرا به  اجتهادتوانيم  رسد كه مي به نظر مي

  اجتهاد در عقايد -1

  اجتهاد در توحيد -1-1
و بلكه  االصول مسايل اسالمي اصلطور كه قبالً گفته شد، توحيد،  همان

همه اديان است، به اين دليل كه اگر در ديني توحيد به بهتـرين وجـه مطـرح    
به ايـن سـبب قبـول     نبيذيريم و آورنده آن دين را به عنوان پ را مي شود، آن

است كه نفـي   توحيد كنيم كه اصول مطالب مورد دعوت او مبتني بر اصل مي
به همين دليل هم يك عده . را در پي دارد گري پذيري و سلطه سلطه هر نوع

پـذيريم، كـه    انديش جهان را به عنوان نبـي و رسـول مـي    هاي بزرگ از انسان
بـرادري و يگـانگي و    كننده بـه  ها در دوران زندگي خود دعوت هريك از آن

اين يك كليـد مطلـب   . اند بوده هاي فكري و اجتماعي بردگينجات از انواع 
  .است

 اجتهاد در توحيددر عين حال درباره خصوصيات و دقايق امر توحيـد و  
يـان ديگـر وقتـي    يـا در اد  ال الـه اال اهللا، : گوييم يعني وقتي مي. راه باز است

در اساس آن كـه همـه موجـودات    با هر زبان و هر بيـاني،   خدا،گويند  مي
   .داراي يك اصل هستند، تمام صاحبان اديان مشترك هستند
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ها به اديان و چـه سـايرين و    شده ها، چه وابسته به عقيده من، تمام انسان
قرار بـه  بخصوص دارندگان قوه مستقل و انديشه باز، ذره ذره وجودشان در ا

ارتباط با يك اصل هستي بخش به جهان آفرينش، گرداننده نظـام آفـرينش و   
هـا و   منتهـا بـه تعـداد انسـان    . كننده قانون آفرينش، مشترك هسـتند  هماهنگ

هاي مختلفي وجود پيدا كند كه البتـه همـه    گيري ها ممكن است نتيجه انديشه
بنـابراين  . اسـت  در جهت اعتقاد و وابستگي به مبداء و مـدير جهـان هسـتي   

خـدا،   عبـادت و معنـي   صفاتخدا، ذات ممكن است در باره مسايلي مانند 
به خدا، اجتهادهاي مختلفي وجود داشته باشد و چه بسا در عمل هـم   شرك

توانند خداپرسـت   به نتايج گوناگوني برسند و همه هم در حد شعور خود مي
و نفي ديگران  كس هم حق اعتراض و طرد و خداشناس شناخته شوند و هيچ

ي  اي بـه نتيجـه   ها را ندارد، كه چرا در مـورد مسـئله   ي آن و انديشه خوديافته
  . ي مشخص شده راه نيافته است ديگري رسيده و يا به نتيجه

زايد بودن صفات خدا با يا عينيت صفات خدا با ذات خدا ي  در مسئله
دو نـوع   هـا، دو نظـر و   حتي در ميـان مسـلمين و دانشـمندان آن   ذات خدا، 

. اجتهاد وجود دارد، و مانعي هم ندارد كه هر دو گروه داخل در اسالم باشـند 
شود خدا را بـا مخلوقـات    كه چگونه مي اين. منتها در مراحل مختلف عرفاني

هاي صفات و ذات و افعال و رضـا و غضـب و    بندي مقايسه كرد؟ اين تقيسم
به خـدا نسـبت داد؟ هـر    شود  مشيت و اراده و اين قبيل چيزها را چگونه مي

كـه   هـا برسـد، بـه شـرط ايـن      تواند به نتايج مختلفي در ايـن زمينـه   كسي مي
ي او بر اساس درك واقع و كشف مطالب در حد توانايي ذهنـي يـك    انديشه

ي او گرايش بـه تنبلـي و انتخـاب راهـي      نه اين كه انگيزه. انسان متفكر باشد
تـر كنـد و    او ساقط يـا سـبك   را از سعي و تالشباشد كه تكليف مستمر و 

بـرود و بـه هـر     حقيقـت بلكه به طرف يـافتن  . كوشش او را محدودتر سازد
  .اي كه برسد، اگر بر اساس تحقيق و منصفانه باشد، مانعي ندارد نتيجه

ي عملي و آثـار   در رابطه با توحيد، سه مورد ديگر مطرح هستند كه جنبه
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توحيـد در اعتقـاد بـه    اول يعني تر از توحيد در مرحله  ها ملموس بروني آن
  .، است)قل هو اهللا احد( احديت و يگانگي در ذات

  :آن سه مرحله ديگر عبارتند از
ــال و صــفات - ــد در افع ــل  توحي ــي صــفات ذات و صــفات فع ، يعن

  )و آيات آخر سوره حشر 24-22الكرسي، آيات  آيه(
  )پرستش( توحيد در عبادت -
  توحيد طاعت و فرمانبري -

معنا كه هر انساني كه به خدا شناسي و خدا پرستي عالقه و توجـه  به اين 
كند، در اين سه مورد هم  شود، يا براي آن دعوت مي دارد، يا به آن دعوت مي

پردازد تا راه اطمينان بخش خود را براي يـك زنـدگي عاقالنـه و     به تفكر مي
  . انساني بيابد

اگـر دقـت كـافي     عـت توحيد در عبادت و طاي  چه مثالً در زمينه چنان
 دهنـد و  اي خـود را معبـود قـرار مـي     گر، به گونه نشود، غالباً گروهي استفاده

طلبـان دعـوت اسـالم را بـراي      اساساً بعضي از رياست. دانند مي ةاالطاع الزم
ي مناسـبي   سازند تـا زمينـه   ها مطرح ساخته و مي گونه موقعيت رسيدن به اين

  !النّاس فراهم سازند عوامچون و چرا از ناحيه  براي اطاعت بي
رو به اهل دين جداً هشدار داده شـده كـه بـه هـيچ عنـوان تحـت        از اين
ال طاعـة لمخلـوق فـي معصـية     «چون و چراي هيچ طاغوتي نروند  طاعت بي

  .تري خواهيم داشت هاي بعد در اين زمينه بحث مفصل در فصل ،1»الخالق
  اجتهاد در نبوت -1-2

انبيـاء، از مسـايل اسـالمي     عصمت و صفاتموضوعات  نبوتدر مورد 
او نيسـت، كـه    اسالم داشـتن است كه اگر كسي قبول نداشته باشد، منافي با 

بگوييم چنين كسي با چنين دريافتي از نبوت و انبياء از توحيد، دور است، يا 

                                                      
 كـه  جـايي  نيسـت  سزاوار مخلوق پيروى و اطاعت ؛156 قصار ي كلمه  االسالم، فيض البالغه نهج. 1

 .باشد آن در خدا نافرمانى
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نظرانـه، ايـن    نبايد گروهي تنـگ  .از وابسته بودن به دين و اسالم بركنار است
بپردازند و طرد و تكفير آويز قرار دهند و به اصطالح به  مطالب را دستنوع 

متأسفانه در طول تاريخ اديان و نيز در تـاريخ   !احياناً به جان اين و آن بيافتند
چه بسا . ي سياهي بر دامن اديان شده است ها واقعاً لكه اسالم اين نوع جريان

هـا را آزاد   ي اين كه انديشـه در مواردي از مسايل جديد ولي نامأنوس، به جا
  .اند ي طرد را مطرح كرده بگذارند، مسئله

 ،1»فَبشِّر عبادي الَّذينَ يستَمعونَ القَول فَيتَّبِعونَ اَحسـنَه « :در قرآن آمده است
. كه بايستي در حد تبادل افكار و عقايد، هرچه قابل طـرح اسـت بيـان شـود    

ي روشن شود، و در آن باره براي هـر  موارد نزاع و اختالفات در مسايل فكر
كند كه  طور كه در قرآن مطرح مي ي برهان استدالل شود، همان ادعايي با ارايه

قُـل هـاتُوا   « اگر صادق هستيد، برهان خود را براي ادعاهـاي خـود بياوريـد،    
هـاي   شود كه حـرف  از آن جا به خوبي معلوم مي .2»برهانَكُم ان كُنتم صادقين

 ي  اي كـه از طريـق اقامـه    ي اين دين، با برهان است و هر نتيجـه  آورندهخود
براهين و ادله و تفكر و تعقل بدست آيد، مورد قبـول او اسـت و نبايـد هـم     

هاي آزاد در موضـوعات،   انتظار داشت كه در مسايل عقلي و فكري و انديشه
تي كـه  در صور. ي مشخص برسند ي مردم دنيا ناچار باشند به يك نتيجه همه

بيشـتر بـا    ها دريافتها مستقيم باشـد،   در اصول مطالب انساني، وقتي انديشه
  .آيد بدست مي وحدت عقلي و انسانيشود و  ها و حقايق، منطبق مي واقعيت

  اجتهاد در معاد -1-3
ي معاد هم سؤاالتي وجود دارد، كه آيا معـاد جسـماني بـه همـين      درباره

ي مـرگ بگيـر و    گرفتـه؟ از لحظـه   كيفيتي است كه در اذهان عمـومي جـاي  
ي دايمـي كـه همـراه بـدبختي بـدون       شود و زجر و شكنجه ببندها شروع مي

                                                      
 گـوش  سـخنى  هـر  بـه  كـه  هـايى  همان .ده بشارت مرا بندگان پس ؛18 و 17 آيات زمر، ي سوره. 1

 ... كنند مى پيروى را آن بهترين پس دهند مى
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ي زنـدگي ايـن    كننده ادامه خواهد يافت؟ و آيـا در دنبالـه   بازگشت و بيچاره
 جهان، عالمي و حساب و كتابي هست؟

د، هاي عقلي تكيـه كننـ   خواهند روي يافته البته از نظر كساني كه صرفاً مي
تركيـب محـدود بعـد از     .معاد جسـماني ممكـن اسـت مـورد سـؤال باشـد      

ها از بـدو تولـد،    هاي متعدد و زنده شدن اجزاي بدن و تك تك سلول تجزيه
اي جزئي از بدن كسي بوده و موقع رفتن از اين دنيا ممكن است ايـن   هر ذره

هـاي   نذرات بارها و بارها از شكلي به شكلي درآيد و از بدني به بدني و بـد 
اين سؤال وجود دارد . متعدد و افراد مختلف تبديل و تغييرها پيدا كرده باشند

ها به چه كيفيتي خواهد بود و هر يك از افراد انسـان پـس از    كه حشر انسان
  كنند؟ مرگ چه موقعيتي پيدا مي

در هرحال، چون ميدان تفكر در اين موارد بـاز اسـت و ايـن خـود يـك      
هاي مختلف بـوده   ار انداختن نيروهاي عقلي در زماني قوي براي به ك انگيزه

ي مستمر بپردازد و با توجـه بـه    ها به انديشه و هست، اگر كسي در اين زمينه
ي خود او باشد، هـيچ كـس    اي برسد كه حاصل انديشه همه جوانب به نتيجه

. ي مورد نظر را بدست نياورده است تواند او را تخطئه كند كه چرا نتيجه نمي
ها مسايل را براي انديشـيدن و ريشـه يـابي بـاز و بـازتر       قيقت واقعيتدر ح

  . خواهند كرد و نيازي به بگير و ببندهاي جسماني ندارد
اصـل توحيـد و   به طوركلي يك سلسله از اجتهادها است كه مربوط بـه  

و اين قبيل مسايل است و يك سلسله مطالب  صفات ذات و اراده و مشيت
مطالبي از قبيل جسماني ( شود مي مربوط د و كيفيت معادمعادامنه دار نيز به 

بودن يا غير جسماني بودن آن و همچنين خصوصيات مربوط به معاد، قيامت 
يـك قسـمت از   ). و باالخره بهشت و جهنم و سـاير مسـايل مربـوط بـه آن    

شود به صفات انبياء، لزوم يـا عـدم لـزوم     هاي اجتهادي نيز مربوط مي بررسي
اعجاز و مسايلي از اين قبيل، كـه چـه بسـا در ميـان مسـلمين       اعجاز، مفهوم

هـا   از متصوفه و عرفا گرفته تا متشرّعه و مقدس مĤب(نظرات بسيار متفاوتي 
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  .در اين موضوعات هست) ها ها و يا اهل باطن و امثال آن و ظاهرانديش
ي  كنـاره و همـه   طور كه گفتيم محيطـي بـاز اسـت و اقيانوسـي بـي      همان

ها در سير و حركت هستند و هـيچ   هايي در اقيانوس ا به مانند كشتيه انديشه
جهاني است بزرگ، و انسـان  . تواند ديگري را تخطئه و يا طرد كند كس نمي
اي كه دارد قادر است در حد امكان به عمق آن راه يابد و بـه هـيچ    با انديشه

كـنم بـه    مـي باز تأكيد ! وجه نبايد عوامانه و تنگ نظرانه آن را محدود ساخت
هاي دقيق باشد و با اسـتفاده از   كه از روي اجتهاد و طلب و بررسي شرط اين

سازي خـود از   رهنمودهايي رها از تخيالت و گرايش به ظن، و به قصد آزاد
شود، آن هم با  قيود اوهام و القائات تحميل شده، كه از خود قرآن استفاده مي

ارات متشـابهات آن، بـه   تشخيص و درك محكمات و توجه بـه رمـوز و اشـ   
  .ي مورد توجه برسند مسئله

بايد به روشني دريافت كه اين موضوعات در خود اين قرآن چگونه بيـان  
هايي از آن بوده اسـت و بـه چـه ترتيـب بعـد از پيـامبر        شده و چه برداشت

آوري شده و تدوين يافته است؟ آيات مربوط به اين نكات كه همـواره   جمع
ي بشر متفكر بوده است، چه  ها مورد توجه و عالقه و مكانها  ي زمان همه در

اي و عقالني  هايي دارند؟ به اصطالح ظواهر قرآن، چه در مسايل ريشه داللت
و چه در مسايل فرعي و عملي، تا چه حد حجيت دارد؟ اعتبار داللت الفـاظ  

چگونـه   تحريف يا عدم تحريفي  بر معاني چيست و چگونه است؟ مسئله
هـا در اجتهادهـا بـه     طرح شده است؟ يك سلسله تحقيقات و بررسيو چرا م

هـا و   بنـدي فـرَق گونـاگون و گـروه     گـردد كـه طبقـه    اين نوع مسايل بر مـي 
هـا   ي مـذهب  ها در همـه  بندي اين گروه. هاي متفاوتي را به دنبال دارد گرايش

هاي مختلـف وجـود    اعم از اسالم و مسيحيت و يهود و ساير اديان و مسلك
نظريــاتي را در تــاريخ تحــول فكــري در  ي آزاد هــم صــاحبان انديشــه. دارد

اند، كه هركدام در جاي خودش قابـل توجـه و از    مذاهب مختلف ارايه كرده
نظر حركت به سوي رشد، در فرهنگ بشري و حل مسايل انساني و رهـايي  
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  . ي قدرشناسي است از قيود و اوهام، شايسته
انديشـد،   است، ضمن اين كه خودش مي براي فردي كه مجتهد در اصول

  .بخش باشد تواند مفيد و الهام ها مي آگاهي بر اين تاريخچه

  اجتهاد در اصول فقه -2

 نبـوت  چنين قبـول  هاي مربوط به آن، و هم و بررسي توحيد بعد از قبول
و درك و آشنايي با  حجيت و عظمت قرآنهايي كه دربردارد و  با همه بحث

از آن عظمت و عمق باشد، براي هر مسلمان يا انسان اهل مواردي كه حاكي 
شـود كـه مـا     شناسي عملي، اين مسئله مطرح مـي  تحقيق و عالقمند در اسالم

خود را به عنوان يك انسانِ معتقد به اسالم بفهمـيم   تكليفتوانيم  چگونه مي
است و بايـد مشـخص شـود كـه مفهـوم آن       اصل تكليفي اصلي،  و مسئله

از كدام جانب اسـت؟ بـراي    تكليفگويند؟  به چه كسي مي مكلّفچيست؟ 
تأمين كدام هدف و از چه طريقي؟ احكامي كه بر مكلّـف در اسـالم در نظـر    

يعني چه و ماهيت آن چيسـت؟   حكمگرفته شده، چه چيزهايي است؟ اصالً 
شود به خدا نسبت داد؟ از  چه مفهومي دارد و چه احكامي را مي حكم خدا،

  شود؟ هايي شده و مي ستفادهها چه سوء ا آن
اي خيلي صريح و  ها به گونه يك سلسله از احكام هستند كه براي مكلّف

در . ها وجود ندارد واضح و روشن بيان شده و ظاهراً بحث و اختالفي در آن
ي اول، تعيين اين موارد كـه محـل اخـتالف و تضـاد آراي متفكـران و       درجه

اسـت و   و اجماع جميع مسـلمين  مورد اتفاقمحققان نيست و به اصطالح 
گويـد   طور مي اين اسالمشود  وقتي هم كه گفته مي. ها الزم است اطالع از آن

اين است، بايستي طوري يقيني باشد كـه ديگـر جـاي بحـث و      حكم خدايا 
ديـن   هـا بـه   معموالً موارد بسيار ديگري هسـت كـه انتسـاب آن   . انكار نباشد

احتيـاج بـه اسـتدالل و اثبـات و      خـدا،  حكمها به عنوان  اسالم و معرفي آن
بنابراين احكام در صورتي كه بخواهد براي . احياناً بحث و بررسي دقيق دارد

ي داليلي دارد تا روشـن شـود    آور و يقيني باشد، احتياج به اقامه مكلّفين الزام
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يا ايـن كـه اصـالً چنـين     ! گونه است و طور ديگري نيست چرا اين حكم اين
جهت ادعا نكند كه  وردي وجود دارد يا نه؟ تا هر كسي بيحكمي در چنين م

پس ما حق داريم از . كند حكمِ خدا چنين است يا دين اسالم چنين حكم مي
كند طلب دليل كنيم و او هـم طبــق اصـل قرآنـي      كسي كه چنين ادعايي مي

بايسـتي داليـل كـافي و قابـل اعتمـاد و       1،»هاتُوا برهانَكم ان كُنـتُم صـادقين  «
و  ادلّه عقلـي اين ادلّه كه ممكن است اقامه شوند، گاهي . كننده بيان كند انعق

هستند و براي اين كه دليل بـودن   ادلّه نَقليگاهي هم به تناسب موضوعشان 
هـاي   يعنـي پايـه   قواعـد، يك سند و برهان محرَز شود، احتياج به يك سري 

  .كلي قابل پذيرش دارد
اخـذ  كتاب، سنت، اجمـاع و عقـل،    ي احكام فقهي از چهار منبع عمده

اجتهاد در تشخيص و تعيين و تبيـين  يكي از تقسيمات اجتهـاد،   و شوند مي
 شود احكام مربوط بـه مكلّفـين را بـه دسـت     است كه با آن قواعد ميقواعد 

آورد و به عنوان حكم ديني بيان كرد و از روي ادلّه تشـخيص داد، كـه آن را   
 اصول فقهكنند و به طور خالصه اسم آن را  مي تعريف لالحكام ةقواعد ممهد

اسـت،  اجتهاد در اصول فقـه  اجتهاد هـم   بنابراين يك قسمت از .گذارند مي
اي كه بايد مشخص شوند و بتوانند براي تشـخيص احكـام    يعني اصول اوليه

  ! هايي است پايه باشند، كه البته خود آن محل بحث
، قرآن. اسـت  قرآنو از نظر مسلمين  كتاب خداهاي اصلي،  از جمله پايه

گوينـد، يكـي از    مـي كتـاب   كه در اصطالح اهل فن و به طور خالصه به آن
حال اين سؤال . تواند مستند تشخيص احكام قرار بگيرد وسايلي است كه مي

شـوند   شود كه چند آيه از اين آيات قرآن به اين موضوع مربوط مي مطرح مي
، قواعـد هـا بـه عنـوان     ولي چگونـه بايـد از آن  و در ارتباط با اين احكام اص

ثانيـاً   خود كتاب،اوالً . ي استنباطي شود؟ اين يك بحث مفصل است استفاده
  . تواند محل اختالف باشد و هست كه مي ظاهرِ كتابثالثاً  حجيت كتاب،
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كنـد تـا    يك عالم مبرز و آزاده، خود در اين موارد تالش و كوشـش مـي  
، به مـوارد قابـل   هاي معمول شده و القائات و درستقليدات صرف نظر از 

  .اعتماد برسد
، بحـث و  قـرآن  احكـام در پس از بررسي و تشخيص قواعد مربوط بـه  

بـه   سـنّت شود، كه اوالً معلوم شود  مطرح مي حجيت سنّتي  بررسي درباره
چه معني است و تا چه حدودي معتبـر اسـت و موقعيـت آن چيسـت؟ آيـا      

تواند مسايلي به عنوان سـنّت   مبين قرآن است؟ آيا مي مكمل قرآن است؟ آيا
مطرح شود كه قرآن در آن باره سكوت كرده؟ حكمي كـه بـر اسـاس سـنّت     

ي  شـود پـذيرفت؟ مسـئله    شود، چه نوع حكمي است؟ آيا آن را مي صادر مي
حجيت در سنّت و مفهومي كه سنّت در تاريخ بررسـي فقاهـت و فقـه دارد،    

  .دقيق استقابل بحث و بررسي 
در مرحله سوم بعد از كتاب و سنّت، منبـع ديگـري اسـت كـه از آن بـه      

  .شود ياد مي اجماععنوان 
سـاير  (انـد،   آن را ذكـر كـرده   عقـل باالخره منبع چهارم كه تحت عنـوان  

هـا اشـاره خواهـد     اي ديگر دارند كه به آن هاي فقهي نيز مطالبي به گونه فرقه
  ).شد

هم مباحثي وجود دارد از قبيل حجيت ظـاهر قـرآن،    اصول فقهدر مورد 
كـه آيـا تنهـا بـا      ي مجاز و حقيقت قطع و يقـين و ايـن   حجيت الفاظ، مسئله

توانيم چيزي را حكم خدا بدانيم و بشناسيم؟ يا بايـد از راه يقـين    مي ظنّيات
هـاي   طرح اين بحث بسيار اساسي كه روشن شود پايهبگوييم و بشناسيم؟ 

، آيا يقيني است يا ظنّي اسـت؟  )نها يك فن است و نه يك علمكه ت(فقه 
بعد هم با توجه به اين كه مستند احكام فقهي به مطالب مبتني بـر ظـنّ و   

  .گردند، نتايج حاصله نيز ظنيات خواهند شد گمان قوي بر مي
گردد، بايد  معتبر ظنّ و گمانتواند موجب  و چيزهايي كه مي ظنّي  مسئله

داده  تشخيصا يك محقق بر آن اساس حكمي را در موضـوعي  روشن شود، ت
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بنديِ مطالب، كه چه نوع مطالبي را فقط بايـد از   همچنين دسته. دهد ترجيحو 
هـا   هـم بـه آن   ظنّ و گمانشود با  هايي را مي عمل كرد و چه عمل قطعروي 

  هايي حجيت دارد و معتبر شناخته شده است؟  اقدام كرد؟ چه ظن
كه يك ركن مهـم در اصـول فقـه    حجيت خبر واحد ي  مسئلهدر اين جا 

بـه ايـن   . شود، كه محل اتفاق همگي فقها هم نبوده و نيست است، مطرح مي
در موضوعي مربوط بـه احكـام    و حديث معتبر خبر يكترتيب كه اگر تنها 

شود به آن عمل كرد و بر اسـاس   مي ظن و گمانشرعي بود، آيا صرفاً روي 
آور باشد؟ بسـياري از فقهـا    يا بايد حتماً آن خبر و حديث يقينداد؟ آ فتوا آن

از فقهـاي معـروف قـرن     سيد مرتضـي عشريه مانند  حتي در ميان شيعه اثني
از معتبرترين فقهاي قرن ششم هجـري و ديگـران    ابن ادريسپنجم هجري، 

ها هم  بعضي. دانستند را قبول نداشته و مردود ميحجيت خبر واحد ي  مسئله
اعتنـايي بـه    ي به ظاهر كوچك بـي  آن اعتباري قايل شدند و همين نكته براي

  !آراي معترضين، چه مشكالت و چه مطالبي را در عالم اسالم بوجود آورد

  اجتهاد در مذاهب -3

دانيم چهار مذهب فقهي در ميان اهل سنت مرسوم شـده   طور كه مي همان
جديدتري در دنياي انديشه و بررسي  مسايلاست كه امروزه و از مدتي قبل، 

گشايي مشـكالت   جا كه فقه اصالً براي راه از آن. مطالب، مطرح شده است
تر است، بايد براي آن راه  هاي هرچه خداپسندانه حل ي راه زندگي و ارايه

ي را كه از طرفـي مـورد نيـاز شـديد     مسايلشود جلوي  باز باشد، و نمي
   .به فكر و بررسي دارد، بستجامعه است و از طرف ديگر نياز 

چه در اين مورد در تاريخ فقـه مـورد توجـه بـوده، از سـه       به طوركلي آن
اصـحاب  (اكتفـاء كنـيم    حـديث گرفته، اول ايـن كـه مـا بـه      نظريه ريشه مي

را نيـز در تشـخيص    رأيدوم اين كه عالوه بر حديث مجاز باشيم ). حديث
 ظـواهر منقـوالت  ن كه به سوم اي). اصحاب رأي(احكام ديني دخالت دهيم 

  ).اصحاب ظاهر(اكتفاء كنيم 
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  مسايلاجتهاد در  -4

شـود كـه آيـا افعـال      اين سؤال مطرح مي مسايلاجتهاد در تحت عنوانِ 
مردم مخلوق خودشان است؟ بنابراين هركس مسئول اعمال خودش اسـت و  
در حدود آن افعال مختار بوده، يا اين كـه افعـال مـردم مخلـوق خداسـت و      

اجتهاد در برابر بعضي از مسـايلي اسـت كـه در     ار واقعي در كار نيست؟اختي
ميان مردم ممكن است معروف و معتبر شناخته شده باشد، ولي كسي بيايد و 

درحقيقـت بـه   . كنـد، راه جديـدي را عرضـه كنـد     بر اساس استنباطي كه مي
شـود   اسـت، كـه مـي    مطلق مسايلاجتهاد در تعبيري پاسخ به اين سؤاالت، 

تعيين تكليف كرد كه يك مجتهد براي خودش و به تناسب نيازهاي زمـان و  
هاي مختلف و با استفاده از جـرح و تعـديل آراي    تجربيات گذشته و ارزيابي

  .گذشته، راه جديدي را باز كند
در واقع در فرايند اجتهاد بايد يك حركت مستمر رشد فكري در جريـان  

آوردهـاي   ي دسـت  حاصل و خالصـه ، اجتهاد باشد، تا در هر زمان و مكاني
به همان صـورتي  . هاي آينده باشد چنين ناظر به پيشرفت گذشته و حال و هم

هاي دانشمندان، راهگشاي دانشـمندان   ي تالش كه در تحقيقات علمي، نتيجه
اصـول فقـه نيـز ممكـن اسـت افـرادي        مسايلگيرد، در مورد  بعدي قرار مي

ي فقهـي را   ند خط مشي و طرز انديشـه توا اي مي متوجه شوند كه يك قاعده
چنـين حركـت    اصالح كند و يا در جهت مجراي جديدي قـرار دهـد و هـم   

  . اصلي جامعه را در مجراي رشد و تحول جديدي قرار دهد
تـري   ي دقيـق  كنم در حال حاضر، زمان تحول يك انديشه من فكر مي

فقـه اسـت   باره تماميِ مباحث ياد شده و از آن ميان تحولي در اصول در
كه آن را از خشكي و انجماد و تقليدات چندگونه بيرون بياورد، تا مـردم  

گيـرد   ها كه به نام دين صورت گرفته و مي عالقمند از بسياري از اسارت
هاي آينده گرفتـار نقـل تـاريخ و روايـاتي      آزاد و رها شوند و مردم نسل

  .ردنشوند كه هيچ معلوم نيست تا چه اندازه صحت و اعتبار دا
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هر حال در مورد اصول فقه، به عقيده من در اصـل مربـوط بـه اعتبـار      به
ي  اصول و قواعد فقه يـك تحـول اساسـي كـامالً ضـروري اسـت و جامعـه       

اسالمي به خصوص، به ديدي كارسازتر درباره قرآن و تشخيص محكمات و 
. غير محكمات و ضروريات و امـور مسـلمه و غيرمسـلمه اسـالم، نيـاز دارد     

كه مسلمانان و ساير مردم جهان واقعاً بفهمند هدف ايـن قـرآن رشـد    تحولي 
هـاي   شان است، نه ايجاد حكومتي به نام مذهب و ادامـه سـلطه   دادن زندگي

اساساً اعتقاد به خـدا و ديـن   . حاكمان تاريخ، منتهي اين بار به نام خدا و دين
ه نـام خـدا و   ها ولي ب ها است، نه براي تحميالتي به انسان براي نجات انسان

تـر و ديـر    ها و زنجيرهايي به مراتب كشـنده  مقررات او، طرحي جديد از دام
هـا   گيري از انسان مقررات اسالم براي انتقام. ها ها و گردن بازشوتر از دست

  !نيست و نبوده و نخواهد بود
بنابراين بايد اصول ديگري متناسب با هدف دين كه متضمن رشد مردم و 

و  مسـايل در مـورد  . اسـت، تنظـيم شـود    رشد مسـتمر ي تجهيز آنان به سو
هاي عملي فردي و اجتماعي نيز بايد يك رشته قواعد اصولي كه متكي  برنامه

بر عقل و تدبير و تجربيات چندين قرن و با هدف رهايي از بندها اسـت، بـه   
ي مـردم عاقـل    ها است، دين همـه  ي انسان اسالم دينِ همه. مردم عرضه شود

. ي خاصي نيست ت و منحصر به نژاد و سرزمين يا قوم و طايفهوآزادمنش اس
رفع اساس انسانيت بنا شده است و هدفش به قول خود قرآن  هاي آن بر پايه

ي مبهم طرح شـده باشـد و بعـدها هـم     مسايلاست، نه اين كه  اصر و اغالل
گويـد و بـه    اند و هر فرقه هـم چيـزي مـي    فرقه تقسيم شده 73مسلمانان به 

و اليـق پيـروي    نـاجي فقـط خـود را    1»كُل حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحون«مصداق 
داند، هركدام دريك منطقه جغرافيايي و با طرح يك سلسـله مطالـب، بـه     مي

اي از مردم ساده دل را اسير و آلت اجراي مقاصـد خـود    تناسب محيط، دسته
هي و مجتهـد  هر جا به نحوي به عنوان عالم و حاكم شرعي و فق. اند كرده

                                                      
 .شدند دلخوش هاست آن پيش چه بدان حزبى هر ... ؛32 آيه روم، ي سوره. 1
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و فقيه، چيزهايي را حالل و يا حرام شناخته، چيزهايي را مقدس يا نجس 
   .حاصل به جان يكديگر بياندازند بي مسايلقرار بدهند و مردم را روي 

سـد راه  در مورد مذاهب فقهي هم كه بارها اشاره شد، آن انحصاري كـه  
ميان اهل تسـنّن  بود، ديگر دورانش به سر رسيده است و در  اجتهاد ديگران

بايـد  . باشدگونه  هم در همين زمينه تحولي در شرف تكوين است و بايد اين
با توجه به اصولي كه مورد توجه آن چهار فقيه معروف بود و بـا اسـتفاده از   

قرن بوجود آمـده و مرتبـاً هـم رو     12آوردي كه در طول اين مدت بعد از  ره
هاي فقهي به  رات جدي در ديدگاهرود، اصالحات اساسي و تغيي به تكامل مي

باشد كه فقه، پويا و زنده شده و بـا كمـال وجـوه اشـتراك تمـامي      . عمل آيد
آوردهاي انساني بـراي زنـدگي بهتـر، موجبـات وحـدت واقعـي و نـه         دست

هـاي   گونه كـه در سـال   تبليغاتي اهل اسالم را فراهم آورد، نه آن تشريفاتي و
آميزِ تلخـي بـه بـار آورده     انگيز و تعصب تفرقه بار و گذشته بوده و نتايجِ زيان

هـاي   است، روي امور بيهوده به جان هم نيافتند و به بـرادر كشـي و بـدبيني   
  .گوناگون مبتال نباشند

هاي مختلف تفسير و تأويل و ظـاهر و بـاطن،    برداشت مسايل واين همه 
مورد چنين اختالف در مسايل مهم و  كه حتي در مورد قرآن مطرح است، هم

حاجت و ابتالي روز، بايد در معرض آرا و تبادل افكـار اهـل فـن و عمـوم     
يعني چه و شـرايط و اختيـاراتش    االمر اوليجامعه قرار گيرد، تا روشن شود 

در . تواند داشته باشد چه مفهومي مي االمر اوليكه اساساً امروزه  چيست و اين
ه تجربيـات تـاريخ   با توجه ب اجتهاد كارسازچنين موضوعاتي ضرورت يك 

  .گذشته و معاصر بسيار ضروري است
شـوند،   مـي  اصـول جا از چهار نوع اجتهاد نام برديم كه مربوط بـه   تا اين

اجتهـاد در  : عالوه بر اين چهار نوع اجتهاد ديگر هم مطرح است كـه شـامل  
موارد تشبيه، اجتهاد در موارد ترجيح، اجتهاد در موارد تخريج و اجتهـاد  

  :دهيم باشند، كه به طور خالصه شرح مي ميحدثه مست مسايلدر 
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  اجتهاد در موارد تشبيه -5

در اين جا بايد ديد كه هريك از جريانات زندگي و امور مورد نيـاز بشـر   
تطبيـق مصـاديق بـا     با چه اصلي از اصول اوليه اسـالمي انطبـاق دارد و در  

چگونـه بايـد   ، احياناً چـه اشـتباهاتي ممكـن اسـت رخ داده باشـد و      مفاهيم
مداخله زنان در انتخابـات عمـومي و يـا     موضوعاتي مانند. تصحيح شوند

عدم دخالت آنان در امور مربوط به قضا، يـا تبعـيض در سـهم االرث و    
هاي موجود در احكام بين زن و  حقوق و تكاليف همسري و ساير تفاوت

  .مرد

  اجتهاد در موارد ترجيح -6

هاي دارندگان آراي مختلف در طول  ليك مجتهد بايد با آگاهي از استدال
تـر را   هـاي قـاطع   كند، اسـتدالل  تاريخ، در هر مورد با تجزيه و تحليلي كه مي

دهد تا تحقيق او به سهم خـود راهنمـاي فكـري ديگـران و     ترجيح بفهمد و 
  .تر باشد هاي دقيق گيري ساز نتيجه هاي بهتر و زمينه روشنگر انديشه

  اجتهاد در موارد تخريج -7

بيان شده است، با رجـوع بـه منـابع     ترديددر مواردي كه آرا و احكام با 
  .داند بيرون آورده و بيان كند تر مي چه را شايسته قابل اعتماد، مجتهد بايد آن

  اجتهاد در موارد مستحدثه -8

ايجاد  مستحدثهو نيز مسايل  گذشتگان سكوتچنين اجتهاد در موارد  هم
وجود دارد، مـثالً اسـتعمال دخانيـات كـه امـروزه      هاي بعد هم  شده در زمان

هاي گذشته نبوده است و بايد ديـد كـه حكـم آن از     مرسوم شده و در دوران
  نظر شرعي چيست؟

كسي است كه بر مطالب عرضه شـده در هريـك از ايـن     مجتهدبنابراين 
موارد آگاهي كافي و الزم داشته باشد، تا در تشـخيص حكـم و دادن رأي و   
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شرعي كه بشود آن را به ديـن و مـذهب نسـبت داد، توانـايي الزم را     فتواي 
مربوط است، كه گذشتگان در  اجتهاد سكوتچه به  از جمله آن. داشته باشد

اند و رأي قاطعي داده نشـده اسـت    گذشته مسامحهيك يا چند مورد از آن با 
ـ  ه يا اين كه اساساً موضوع آن حكم وجود خارجي نداشته است، مانند سفر ب

فضا، يا تغييرات ژنتيكـي و در مـورد نطفـه آدمـي در رحـم ديگـري، يـا در        
اگر موضوع آن هم وجود داشته، صـدور حكـم مـورد    . آزمايشگاه و امثال آن
موضوعاتي مانند لزوم زمان واحد براي عموم مسلمين . نياز جدي نبوده است

حـج و  در اجراي مناسك عيد فطر، عيد قربان، احكـام نمـاز، روزه، زكـات،    
جامعه اسالمي در رابطـه بـا آداب و رسـوم و اطعمـه و اشـربه در      . امثال آن

مناطق مختلف جهان و در عصرهاي رو به پيشرفت آينده گرفتـه تـا مسـايل    
ها چه بايد بكنـد   مهم اقتصادي مانند تورم، بهره و معامالت بانكي و نظاير آن

  بر اساس آن عمل كند؟ اي را بدست آورده و تواند برنامه و از كدام اصول مي
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  بخش چهارم

 ي فقاهت  تاريخچه

  

  عالم كيست و اثر روانيِ دانشِ قرآني در دانشمند چيست؟

ــر همــان    در بــاب مفهــوم اجتهــاد و مفهــوم فقاهــت، نظــر اصــلي مبتنــي ب
االصول، يعنـي تفكـر توحيـدي اسـت كـه هرگونـه سـلطه و اسـتيال و          اصل
ه و ترك شعور و اراده را از ميـان بشـر   سازي و هرگونه پيروي كوركوران برده

گيـري از بحـث اجتهـاد و     اين موضوع را بـه عنـوان نتيجـه   . ناسد مطرود مي
  .كنيم فقاهت مطرح مي

ـ «: كنند كه اغلب به همين جمله اكتفا مي امـا بايـد   ، 1»األَنبِيـاء  ةُالعلماء ورثَ
و مصداق آن چه كسـاني هسـتند، معنـي     علماروشن شود كه معني و مفهوم 

چيست و عالم از ديـد قـرآن و اسـالم كيسـت؟      انبياءوارث چيست و معني 
بـا آن خصوصـياتي كـه     -نبايد با سـطحي نگـري، انبيـاء را روي اشـخاص     

بـه  . برد و بعد هم حسب و نسب و نژاد و خانواده و شهر و ديـار  - ند داشته
اسـت، تكيـه   ودن و خبـردار سـاختن   خبردار بكه روي اهداف كه  جاي اين

بـه جـاي ايـن كـه روي     ! كننـد  معرفي مي بردار بهرهكنند، وارث را به عنوان 
برنــد بــه ســمت  گيــر و بيداركننــده تاكيــد كننــد، علــم را مــي مســئول و پــي

هاي يـك بعـدي يـا نقليـاتي      اصطالحات ساخته و پرداخته و تعدادي انديشه
معنا  عالم،طور كه در خود قرآن هست،  همانكه  غافل از اين. بدون انديشيدن

هايي از  و مفهوم ديگري دارد، چرا كه اين اصطالح در قرآن بعد از بيان نشانه
                                                      

 .هستند پيامبران وراث دانشمندان الْعلَماء؛ فَضْلِ و فَضْله و الْعلْمِ صفَه باب ،1 جلد كافي،. 1
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  .هاي مختلف كه بر زمين گذشته، آمده است عظمت جهان و دوران

  :علماي دين از نظر قرآن

ي آن نـد  در قران ابتدا در مورد زمين و دعوت به انديشه در ساختمان و طبقه
، پس 1»كَذلك انَّما يخشَى اهللا من عباده العلَماء«: گويد دهد، سپس مي تذكر مي

ي زمـين و محـل    از تذكر در مسايلي در باره دانش و محـيط اطـراف و كـره   
هاي طوالني كه بر آن گذشته و شناسايي مسايل طبيعـت، و   سكونت و دوران

و  آفـاق دارد و شناسـايي  هـايي كـه    توجه به حركت زمين و انـواع حركـت  
دانند،  شود كه كساني كه اين نوع مسايل را مي اين مسئله را يادآور مي انفُس،

ــي داراي درجــه ــت م ــه  اي از معرف ــه الزم ــر  شــوند ك ي آن، تواضــع در براب
  . فرين است جهان

در زمان بيان اين مطالب و در مورد خاص همين آيـه كـه لفـظ علمـا در     
است، مفهوم خاصي از علم در نظر بوده و هست كه قرآن به كار گرفته شده 

چـه در شـعاع    چنان. ربطي به اين تخيالت و يا نقليات و امور دستوري ندارد
تري معناي علم را در نظر بگيريم، يعني در همان آياتي كـه در قـرآن    كوچك

سـي  بنابراين عالم يعني ك. كند كه بدان و بدانيد اعلَم و اعلَموا، تأكيد مي: دارد
كه اين اعلَم و اعلَموا را در خود و در جامعه خـود تحقـق بدهـد و در كـار     

كه قبالً هـم   مثالً چنان. خودش به مقتضاي آن علم، رفتار و كردار داشته باشد
يعني علم به ال الـه اال   2»الّ اهللا لهال ا هنَّم اعلَا« :گويد كه گفته شد، در قرآن مي

نـي علـم بـه توحيـد بـا همـه ابعـادش، نـه علـم بـه           اهللا الزم است و اين يع
اصطالحات فالن شخصي كه حديثي از او نقل شده يا شعري انشاء كرده، يـا  

چه به تـاريخ مشـهور    مخصوصاً در مورد آن. مدتي حكمران محل بوده است
هايي كه از اين راه شـده و انحرافـي كـه در     ي سوءاستفاده شده است، با همه

                                                      
 .رسند مي تواضع به كه دانايانند تنها خدا بندگان از سان بدين ... ؛28 آيه فاطر، ي سوره. 1

 . نيست او جز معبودى هيچ كه بدان ... ؛19 آيه محمد، ي سوره. 2
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چـه  . شود به آن اعتماد كرد رفته است، به هيچ وجه نميها به كار  تحريف آن
ايي  هايي كه در اين قبيل موضوعات انجام گرفته و چه خيانت جرح و تعديل

شناسي و غيره صـورت گرفتـه و    رجال كه به نام تاريخ و روايت و حديث و
  !و مردم چقدر هنوز اسير اين نوع مسايل هستند! گيرد مي

در اصطالح قرآن و مسلمين، كسي است كـه   المعتوان گفت،  بنابراين مي
هايي كه در قرآن وجـود دارد،   ها را داشته باشد يا در مورد مالمتاعلَموااين 
! كنيـد؟  آيا درباره اين مسايل فكـر نمـي   دانيد؟ آيا هنوز اين را نمي: مانند

 عـالم كسي كه به اين نوع مطالب پي برده باشد و دانسته و فكر كرده باشـد،  
  . است

اَولَم يرَ الَّذين كَفَرُوا اَنَّ السماوات و االَرض كانَتـا  « :خوانيم كه در قرآن مي
عالم چنين كسي است كه اين مطالـب را بدانـد و انديشـيده    ، 1»رتقاً فَفَتَقناهما

 .باشد و طبعاً به نتايجي رسيده باشد، يعني استعداد خود را بكار گرفته باشـد 
خبردار بـودن  ، كه بر 2»األَنبِياء ةُالعلماء ورثَ«: گويد در مورد چنين علمايي مي

گيـري كننـده و بيـدار     تكيـه دارد و وارث، مسـئول و پـي    خبردار ساختنو 
اين نيست كـه   علم، وارث و انبياء،به هر حال مفهوم  .ي اين راه است كننده

  .شده باشد حل! با لباس و عبا و عمامه و القاب و انساب

  اي به فقهاي آزادانديش، سنّت و حديث فقاهت و اشاره  تاريخچه

فقاهت و مطالبي است   يكي از وجوه بحث درباره اجتهاد و فقاهت، تاريخچه
كه ذهن منسوبين و مدعيان اجتهاد و فقاهـت را بـه خـود مشـغول داشـته و      

مطـالبي در بـاره   وار  رسد مفيد باشد كـه فهرسـت   بنابراين به نظر مي. دارد مي
زيـرا  . هـا ذكـر شـود    معاريف و برجستگان و فقها و نـوع آرا و موقعيـت آن  

                                                      
 بودنـد  بسته بهم زمين و ها آسمان كه شدند كافر كه كساني آن نديدند آيا، ؛30 آيه انبياء، ي سوره. 1
 كرديم؟ باز هم از را ها آن ما و

 .هستند پيامبران وراث دانشمندان ؛الْعلَماء فَضْلِ و فَضْله و الْعلْمِ صفَه باب ،1 جلد كافي،. 2
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مجتهدين معروف شيعه و علماي ديني يا به اصطالح مجتهـدين معاصـر نيـز    
بخصـوص   ،ها پيش از قرن. اند نوعاً تحت تأثير افراد برجسته و شاخص بوده

در بسـياري از   تـوان گفـت   سه چهار قرن اخير و باالخص قرن حاضـر، مـي  
با توجـه بـه تحـوالتي كـه در     . موارد ديگر اجتهادي به كارگرفته نشده است

  زندگي عمومي امروز به وجود آمـده و اجتهـاد اصـيل و مـؤثري را در همـه     
توان گفـت   كند، درباره اكثر علما و فقهاي اخير به جرأت مي جهات طلب مي

هايي  ياري از اصول تنها نقلبسيار محدود شده و در بس شعاع اجتهادكه اوالً 
 فقـه اصـطالحي  بوده و تحقيقاتي صورت نگرفته است و ثانياً در خصـوص  

هاي محـدود صـورت گرفتـه     ها و رد و قبول نيز، حداكثر يك سلسله ترجيح
  .است

بـه معنـاي واقعـي     اجتهاد بيشتر پرداخته شده تا به قيل و قالدر واقع به 
وسيع فقـه تنهـا بـه چنـد حـديث       به خصوص كه در ابواب مختلف و. كلمه

درباره طهارت و نجاست و نماز و روزه، و در معامالت به چند بحـث نظيـر   
هاي بعـدي بـه علـل و جهـات آن      در بحث! بيع و اجاره پرداخته شده است

  .پردازيم بيشتر مي
ـ اللّ« :گويـد  شود كـه مـي   بايد ديد كه دعاي پيغمبر با چه كساني تطبيق مي هم 

اـنَّتي   «داند كـه   ، و خليفه خود را كساني مي1»فاييلَخُ رحمس ـديثي وـرَوون ح2،»ي 
هـا گذشـته    اي بـر آن  مفهوم و سند اين حديث و سنّت چيست و چه تاريخچـه 

كـرد جريانـات موجـود در زمـان خـود ايشـان        است؟ و پيغمبر كه احساس مي
خواهند شد، از گذرد، ولي بعدها چه كساني امين اين دستگاه شناخته  بزودي مي

گر قـرار گيرنـد، و در    خوف اين كه مبادا مردم طعمه مطامع گروهي سوءاستفاده
نتيجه جان و مال و عرض و نواميس مردم در مخاطره قرار گيرد و آراي فاسد را 

                                                      
 . ده قرار رحمت مورد مرا جانشينان پروردگارا ؛420 ص ،4 ج الفقيه، اليحضره من. 1

 مـرا  سـنّت  و كنند روايت مردم براى مرا احاديث و بيايند من از پس كه آنان قبل؛ حديث ي ادامه. 2
 .بياموزند مردم به
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  .به نام اسالم بر مردم تحميل كنند، اين موضوع را بيدار باش داده است

  اعتبار سنّت در فقه

ي بحــث در اجتهــاد و فقاهــت  تــذكر داد كــه عمــدهدر ايــن جــا بايــد 
ي  ي فقه و اصول اوليـه  منابع عمدههاي مربوط به  اصطالحي، ضمن بحث

  .است مفهوم و تأثير سنّتو اعتبار سنّت ي  ، بحث دربارهاجتهاد و فقاهت
منبـع درجـه    قرآنطور كه قبالً هم گفتيم،  ي فقه، همان باره منابع عمدهدر

بايد مشخص شود كه اين سنّت به چه معني اسـت  . است سنّتاول و سپس 
چه در  و چه موقعيت و اهميتي در اوايل اسالم داشته است، كه بعد اگر چنان

اي فقيه يا مجتهد يا رهبر ديني كه مرجع سؤاالت مردم است، در مـتن   مسئله
قرآن، اصلي را كه در موضوع و بيان حكم مربوطه صريح باشـد بـراي افتـاء    

براي اسـتنباط بيـان حكـم اسـتفاده      سنّت تواند از در چه شرايطي مينيافت، 
اي را بدست بيـاورد، آنگـاه    كند؟ اگر از كتاب و سنّت، نتوانست حكم مسئله

قياس و مصالح مرسله ، يا )در نظر شيعه( عقلو  اجماعدو منبع ديگر يعني 
م از هر كـدا . شود ، مطرح مي)در مذاهب مختلف فقهي ديگر(و يا استحسان 

دارند، به خصوص  اجماعفقهاي شاخص اسالمي نيز درك و بيان خاصي از 
شـان بـوده و    هاي قديم مفهوم خاصي از اجماع در ذهن فقهاي شيعه از زمان

  )كه در جاي خود بايد بحث و روشن شود. (هست

  ي فقاهتي يا اصول عمليه ادلّه

احث مربوط به فقه و كه در مب اصول عمليههاي ديگري تحت عنوان  استنباط
شـك و ترديـد در مسـايل مسـتحدثه و     ي  اجتهاد مطرح هستند و در بـاره 

  .گويند مي ي فقاهتي ادلّهها را  است، كه آنجديد 
مـثالً  . استصحاب، برائت، تخيير، احتيـاط  :عبارتند ازادلّه فقاهتي  اصول

يك فقيه يا قاضي وقتي در موضوعي نياز به حكمـي دارد و حكـم صـريحي    
ز در دست نيست، آيا بايد مسئله را به سكوت برگـزار كنـد؟ يـا در داوري    ني
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اختالف را به حال خود بگذارد؟ يا يك مجتهد وقتي در برابـر سـؤالي قـرار    
چه در قرآن چيزي در آن مورد نيافت و نتوانست يقين حاصل  گيرد، چنان مي

ر و مفهوم كند به اين كه چه حكمي بر آن اساس صادر كند و در گفتار پيغمب
اتفـاقي هـم در آن زمينـه     سنّت نيز چيزي در آن مورد پيدا نكرد و اجمـاع و 

محـرم بـودن    ي وجود نداشت، چه بايد بكند؟ به عنوان مثال در مورد مسئله
ي فقهي و مورد نياز خـانوادگي اسـت، در    كه مسئلهداماد نسبت به مادر زن 

اي وجود دارد، و نه در سنّت و احاديـث حكمـي    اين موضوع نه در قرآن آيه
و اتفـاق  اجمـاع  در آن مورد بيان شده است، و اين موضوع تنها بـه اسـتناد   

  . دانشمندان ديني در اين زمينه بيان شده است
و مسـايلي در ايـن    استلزامات عقليهي  عالوه بر اصول چهارگانه، مسـئله 

   1.زمينه مطرح است

 و جمع آوري كنندگان حديثآوري احاديث  چگونگي جمع

ي قـرن دوم هجـري    كه سنّت چگونه تدوين شده است، بـه حـدود نيمـه    اين
در آن زمـان يـك سلسـله    . گـردد  هجري قمري برمـي  140يعني حدود سال 

هـا   مسايل سياسي و امور حكومت به نام اسالم صورت گرفته بود و خالفـت 
بـراي جامعـه اسـالمي     الزم بـود و مشكالتي كه در آن زمينه پيدا شده بـود،  

مقرراتي تدوين شود و براي بيان احكام، قاعـده و قـانوني جهـت رفـع نيـاز      
ها، احكـام   زندگي در كار باشد، تا درمورد اختالفات و حل و فصل خصومت

   .بيان شوند و اسالم گسترش پيدا كند
اند، كه به عنوان طبقه يك و  در تدوين سنت، سه طبقه نقش اساسي داشته

  .كنيم ها ياد مي از آندو و سه 

                                                      
 غفوري زاده گل علي /شويم آشنا اسالم دستورات با كتاب به شود رجوع. 1
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  كنندگان سنّت ي اول از تدوين طبقه

بندي  اين طبقه كساني بودند كه مطالبي را كه به نام پيغمبر نشر شده بود دسته
آن چه در باره نماز و ساير احكـام، از عبـادات و معـامالت و ابـواب     . كردند

ها عنوان دادند و بـه ايـن ترتيـب در     بندي كردند و به آن ديگر فقه بود، دسته
 فقه مالكيهكـه در   مالك ابن اَنَسدر مدينه . شروع شد تدوين سنّتحقيقت 

امام اهل سنّت است، اين كار را شروع كرد و او را بايد از پيشقدمان ايـن راه  
اش ايـن بـود كـه     كرد، عقيـده  چون او در مدينه زندگي مي. دانست و نام برد

الك و    ختالفي كه پيش ميبراي حل هرگونه ا آيد، بايد آراي اهل مدينـه را مـ
مدينه شهري بـود كـه پيغمبـر در آن بـه حـل و      . معيار حكم شرعي قرار داد

كـرد و   پرداخت و به احكـام اسـالم عمـل مـي     فصل امور جامعه اسالمي مي
افـراد زيـادي هـم حاضـر و نـاظر      . خواست كه مردم با اسالم آشنا شوند مي

شد، و به تدريج هم سينه به سينه  شد و عمل مي اند كه گفته مي قضايايي بوده
ي  ايـن آرا بـر همـه    مالـك ابـن انـس   براي ديگران نقـل كردنـد، بـه نظـر     

  .هاي ديگر در موارد مشابه، حجيت و اولويت دارد  استنباط
 عبـدالملك كـه در مدينـه بـود، در مكـه نيـز       مالكاز اين گروه عالوه بـر 

فقهاي عصر خود بود و در كوفه هم شخصي بـه نـام    ازابن جريح معروف به 
 حماد ابن سلمهدر بصره . ساكن بود كه نظرات او معروف است سفيان ثوري

 ابن بشرمعروف به  واقديتر از ساير علماي زمان بود، در شام آن روز  معروف
كه در بعلبك متولد شـده بـود، در ناحيـه     اوزاعيملقب به  عبدالرحمانبود و 

عبداهللا برند و در ايران هم در ناحيه خراسان  را نام ميمعمر ابن راشد يمن هم 
كه اين افـراد را جـزو دانشـمندان     جرير ابن عبدالحميد،در ري  ابن مبارك و

  . اند آوري شده نام برده جمع سنّتچه به عنوان  آوري آن طبقه اول در جمع
كـافي نيسـت، بلكـه    گفتند اين  در برابر اين نظر، آراي ديگران بود كه مي

ها حكـم شـرعي را تشـخيص دهـيم،      توانيم از آن منابع ديگري هستند كه مي
  .حتي اگر اهل مدينه قايل به آن مطلب و حكم نبوده باشند
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كـه بـه وسـيله مالـك      الموطَّـأ طور كه در كتـاب   بايد توجه داشت همان
بـا  هايي كه منسوب بـه پيغمبـر اسـت     ترتيب داده شده و آمده است، حديث

اقوال صحابه و تابعين، به صورت مخلوط با هم ذكر شده و او چند حـديث  
هـايي   اين اولين يادداشت هـا و نوشـته  . را با اين خصوصيت پيدا كرده است

  .بوده كه از حديث براي آيندگان در دسترس قرار گرفته است
نيز قابل توجه است، كه هـم زمـان بـا     امامان شيعهدر اين ميان موقعيت 

بوده و شـرايط مسـاعدي بـراي     عباس بنيبه  اميه بنيانتقال خالفت از  اوايل
عرضه مطالب وجود داشته است و بايد بررسي كرد كه آنان در اين موارد چه 

العملـي در برابـر اقـدامات انجـام شـده نشـان        اند و چه عكس اقداماتي كرده
قول امامان شـيعه   هايي از حديث ،اند البته علماي شيعه كه بعدها آمده. اند داده

بودند، نقل كردنـد  ) ع(امام جعفرصادق و) ع(امام محمدباقري آن  كه عمده
هـا   وضع ساير مسلمين در مـورد احاديـث و تـدوين آن    .و معتبر نشان دادند

، كسـاني بودنـد كـه    ي اول طبقـه گونه بود و نويسندگانِ حـديث نيـز در    اين
  . نامشان ذكر شد

  سنّت ي دوم از تدوين كنندگانِ طبقه

چه به پيغمبـر نسـبت داده شـده و از     اين گروه معتقد بودند كه بهتر است آن
هــاي  قــول ايشــان نقــل شــده، از قــول ســاير صــحابه و تــابعين و برداشــت

كنندگان، حتي از اقـوال و روايـات خلفـاي بعـد از پيغمبـر و نيـز سـاير         نقل
  .دانشمندان و فقها جدا شود

ي اول بـود   قـرن از اقـدامات طبقـه    اين جريان بعد از گذشت حدود نيم
، كه اين گـروه اقـدامات جديـدي را در جهـت     )هجري 200يعني در سال (

هـايي را ترتيـب    تدوين حديث و سنّت شروع كردند و يـك سلسـله نوشـته   
. به خود گرفـت  مسانيدگذاشتند و در مجموع عنوان  مسنَددادند و نام آن را 

ها يا فقها و يـا هـر    م از صحابه يا خليفهاين مسنَدها به صورتي بود كه هركدا
مسـنَد  كس ديگري كه از پيغمبر نقل كرده بود، آن را دركتاب خود با آوردن 
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و در ذيل آن مطالبي را كـه  بكر  مسنَد ابيكرد، مانند  قبل از نام راوي ذكر مي
مسـنَد علـي   كردند يا  بكر از پيغمبر اسالم نقل كرده بود، ضبط و ثبت مي ابي
  . يا ديگران طالب ابي ابن

ي دوم بـراي تـدوين سـنّت     اين افراد را به عنوان مصنّفين و مؤلّفين طبقه
از جمله در كوفـه  . اند، كه در بالد معروف اسالمي مورد توجه بودند نام برده

به همين نام از او باقي مانـده اسـت    مسنديبود كه كتاب  عبداهللا ابن موسي
عالم و فقيه آن عصر، در مصر  مسند ابن مطهردر بصره  ).مسنَد ابن موسي(

مسـند  تـر   و از همـه معـروف   حمـاد خزاعـي  در خزاعـه   اسد ابن موسي،
كـه گفتـه    چنـان . معروف اسـت  مسند احمداست كه به نام  حنبل شيباني ابن

نوشتند و سپس احاديثي را كه به نـام او نقـل شـده     شد، ابتدا اسم افراد را مي
اش كنند، فقط آن  راي شخصي خود آن افراد را ضميمهبوده و بدون اين كه آ

كردند و بـه عنـوان    آوري مي دادند، جمع چه را متن گفته پيغمبر تشخيص مي
  . كردند حديث، ثبت و ضبط مي

تا حدود نيم قرن اين وضع بر قـرار بـود و بـه ايـن كيفيـت اقـداماتي در       
ـ  زمينه ه عنـوان طبقـه   ي تدوين حديث انحام شد، تا نوبت به گروهي ديگر ب

هايي كـه بـه نـام     اين گروه با اين موضوع مواجه شدند كه نوشته. سوم رسيد
به جاي مانده، دسـت بـه    حديث و سنّت چه از طبقه اول و چه از طبقه دوم

گشته است، زيرا در آن زمان مانند امروز به صورت  دست و سينه به سينه مي
ي  عالقمنـد و داراي حافظـه  نوشته و كتاب و چاپ نبود، بلكه توسـط افـراد   

  .شد قوي و نسبتاً مورد اعتماد در مساجد به عنوان درس بيان مي
پس از آن با گسترش پيدا كردنِ قلمرو اسالمي، مسايل خاص خالفـت و  

پيش آمد كـه مقـارن بـا     عباس بنيهاي خاص  سياست و حكومت و سياست
   .بود )ع(امام رضاحكومت هارون و مأمون و هم دوره امامت 

  كنندگانِ سنت ي سوم از تدوين طبقه

كسـاني هسـتند كـه تـأليف و ثبـت       كننـدگان سـنّت   سومين طبقه از تـدوين 
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كننـد،   هايي را كه اغلب مسلمين جهان اهل سنّت امروز به آن استناد مي كتاب
در اين دوره كتب مورد اعتماد بيشتري تدوين شده اسـت و  . به عهده گرفتند

هاي محـدثين قبلـي كـه بـه عنـوان       د، از آثار و نوشتهاين افراد با زحمات زيا
حديث، دوره به دوره نقل و ضبط شـده بـود، بنـا بـه تشـخيص خـود و بـا        

دانسـتند انتخـاب    شان بود، مطالبي را كه درست مي هايي كه در حد توان دقت
يعنـي   سـتّة صـحاح  ها به عنـوان   ترين آن كتاب معروف. آوري كردند و جمع

هـاي   ي احاديث صحيح معروف شـده و در حقيقـت پايـه    هاي ششگانه كتاب
  .اوليه حديث در عالم اسالم توسط اين طبقه بنا نهاده شد

ها امامان شيعه و عالقمندان  كه در اين دوره با توجه به خلفاي وقت و اين
محدود بودند و به اصطالح در اقليت و نوعي انزوا  ها ها از طرف حكومت آن

چـه در ميـان مسـلمين بـه      تعداد هم كمتر بودنـد، آن  قرار داشتند و به نسبت
هـايي بـود كـه بـه      عنوان حديث و سنت مدون و مرسوم شد، همـان نوشـته  

هاي درس و در مساجد بزرگ و در مراكز علمـي،   ها در كرسي صورت درس
محــدثين معــروف در هريــك از شــهرها و مراكــز اســالمي تــرويج و تعلــيم 

مالك ابن اَنَس  الموطَّأبه عالوه كتاب  هصحاح ستّاين شش كتاب . كردند مي
هاي حديث را نزد اهل تسنن تشـكيل   اصول كتاب احمد ابن حنبل،و كتاب 

 . اند ها معروف شده در نزد آن حديث ي جوامع اوليهدهند و به عنوان  مي

  تدوين حديث در شيعه

امـام  هـايي كـه بـه نقـل از      در اين زمينه شيعه هم بـه اسـتناد سلسـله درس   
ترتيـب داده شـد، تعـدادي رسـاله و     ) ع(و امام جعفرصـادق ) ع(محمدباقر

ايـن  . ه اسـت داده شـد  جوامع اوليـه ها هم عنوان  نويس دارد كه به آن دست
و بـه خصـوص   ) ع(ها غالباً از طريق شاگرداني كه از محضر امام باقر حديث

 400آوري شده، كه بـه حـدود    اند، ضبط و جمع استفاده كرده) ع(امام صادق
 ربـع اَها به عنوان كتـب   ها از آن رسيده و در نوشته نوشته كوچك و بزرگ مي

هاي حديث شيعه هم به اسـتناد آن   كتاب. شود ياد مي چهارصدگانهيعني  ةأَم
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ها در چهار كتاب معروف حديث،  ي آن ها تهيه شده كه بعدها عمده يادداشت
   .معروف هستند ي حديث كتب اوليهبندي شده و به عنوان جمع و دسته

  اي براي توفيق حديث و طرح مشتركات روش مقايسه

يك محقق كه بخواهد به احاديث و روايات احاطه پيدا كند و به ميزان اعتبار 
چه قابـل اعتمـاد اسـت برسـد، بايـد تـا حـد امكـان          ها آگاه شود و به آن آن

اهـل   ي حديث معتبر نـزد  هاي جوامع اوليه كتاب مشتركاتكند كه  مشخص
هـا و روايـات    كـدام حـديث   شيعهمعتبر نزد  ي حديث جوامع اوليهو تسنّن 

و  صـحاح سـتّه  توان بـه پيغمبـر نسـبت داد يـا از مختصـات       هستند كه مي
هـاي   چـه از مختصـات كتـاب    چنين بايـد آن  هم. هاي اهل تسنّن هستند كتاب

 شيعه در مورد احاديث است، دقيقاً مشخص شود كه مضمون آن احاديـث و 
ها با قرآن و احاديث معتبر شـناخته شـده    ها و مطابقت آن ميزان كارسازي آن

هـا و مصـالح    ها را با سياسـت  ي بعضي از اين حديث بعد بايد رابطه. چيست
اي، تشخيص داد، تا آن محقق به جـرأت بتوانـد    ها در هر دوره روز حكومت

تـوان بـه    ميو چه چيزهايي را چه مطالبي براستي از اسالم است  بگويد كه
دانست و چه مطالبي است كه بايـد   منسوب به اسالمعنوان حديث و سنّت، 

هـا   ها با ارايه داليل بيان شود؟ كتاب اعتباريِ آن شود يا احتماالً بي ريشه يابي
كارشناسـان قـرار گرفتـه و مجـدداً      تهذيب و تنقـيح هم بار ديگر بايد مورد 

  .اجتهاد و فقاهتي از نوع زنده و فعال و دقيق و غير مقلّدانه انجام شود

  صحاح ستّه

در واقـع   احاديـث صـحيح  يـا همـان    صحاح سـتّه  ي هاي شش گانه كتاب
ها در نظر اهـل   اين كتاب. ي حديث در عالم اسالم را بنا نهادند هاي اوليه پايه

ار زيادي برخوردار هستند و براي يك محقق شيعه هم مراجعـه  تسنن از اعتب
هاي كارسـازي را   گيري ها نه تنها مفيد، بلكه الزم است، تا نتيجه به اين كتاب

  .در بر داشته باشد
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  صحيح بخاري -1

است كه توسـط   صحيح بخاري مهمترين كتاب حديث در نزد اهل تسنن
محمد ابن اسماعيل بخاري جعفـي   يكي از محدثين معروف اسالمي به نـام 

  .وفات يافته، نوشته شده است 256كه در سال  بخاريمعروف به 
حديث نقل شـده اسـت و    2700در اين كتاب با حذف مكررات، حدود 

ها، مسـايل   ها و فصل كار رفته، در عنوان بعضي باب با همه دقتي كه در آن به
 براي ذكر يك حديث يـك  كه مثالً قابل بحث و جاي سؤال بسيار دارد، چنان

  .ها هم هنوز محل ترديد هستند باب ترتيب داده شده و بعضي
ي او و دقت انتخابش گفته شده كه براي هر حديثي كه نقل كـرده،   درباره

چـه   اول غسل كرده و دو ركعت نماز خوانده و از خدا كمك خواسته كـه آن 
و مسئوليت وجـداني  شود، صحيح باشد  نويسد و براي آيندگان مبنا مي را مي

  .و انساني و خدايي نداشته باشد
غيبـت  سال وفات ايشان همان سال وفات امام يـازدهم شـيعه و شـروع    

هم زمان با امام دهم و امام يازدهم محمد بخاري  است، بنابراين امامصغري 
ها چگونه  شيعه بوده و از اين نظر جاي اين سؤال تاريخي است كه روابط آن

ي مردم مسلمان، خود چگونـه از هـم يـاد     افراد مورد عالقه بوده است و اين
اند؟ كه در اين موارد با سكوت و يا ابهامات تـاريخي مواجـه هسـتيم و     كرده

  .بايد محققانه بررسي شود

  صحيح مسلم -2

است كه كتاب ايشان به عنـوان   نيشابوري مسلم ابن حجاجمحدث دوم 
يعني پنج سـال   261ن در سال وفات ايشا. بسيار معروف است صحيح مسلم
 4000حـدود   واقـع شـده اسـت و معـروف اسـت      امام بخاريبعد از فوت 

  . آوري كرده است دانسته در كتاب خود جمع حديث را كه صحيح مي
در نزد اهـل تسـنن از اهميـت     صحيح مسلمو  صحيح بخاريدو كتاب 
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لب بسيار بسياري برخوردار هستند و اگر با محققين بعدي مقايسه شوند، مطا
  .آيد ها بدست مي مفيدي از آن

  سنن ابي داود -3

 270اسـت و در سـال   سليمان ابن اشعث سجسـتاني  كه نامش ابوداود 
هـاي   را ترتيب داده كـه آن هـم از كتـاب    سنن ابي داودهجري وفات يافته، 

  .معتبر حديث نزد اهل تسنّن است

  صحيح ترمذي -4

ترمـذ  نوشته شده كـه اهـل    عيسي محمدابن توسط صحيح ترمذيكتاب 
هاي منسـوب بـه شـوروي     جمهوري(نشين  در يكي ازممالك مسلمانبوده و 

  .وفات يافته است 279كرده و در سال  زندگي مي) سابق

  سنن ابن ماجه -5

بوده و كتابش از نظـر  محمد بن يزيد بن ماجه قزويني مؤلف اين كتاب 
يعني مـا   273ن در سال ايشا. ذكر انواع حديث، داراي جامعيت خاصي است

  .، وفات يافته استترمذيو  ابوداودبين وفات 

  صحيح نسايي  -6

 303، متـوفي بـه سـال    عبدالرحمن احمد بـن شـعيب  اين كتاب نوشته 
زمـان بـا نـواب     و هـم  بوده اسـت غيبت صغري  هجري كه مصادف با زمان
ط دانشمندان عشريه به آن اعتقاد دارد، بنابراين رواب خاصي بوده كه شيعه اثني
چنين حكومتي كـه درآن زمـان بـر جامعـه اسـالمي       شيعه و اهل تسنّن و هم

  . فرمانروايي و تسلط داشته، در اين شرايط حساس قابل توجه است

  شرايط زماني وآغاز پيدايشِ فقهاي معروف شيعه

پيش آمد كه بـه حسـب ظـاهر از طـرف     نهضت ديالمه  ها مقارن همين سال
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اند، اما خودشان هم حكومتي را  ي بوده و اقتداراتي داشتهخلفا داراي اختيارات
ي حكومتي خود را به اسـتقالل   ناحيه تشيعو  شيعهتأسيس كرده و به عنوان 

حديث و فقه و اين موضوع باعث پيدايش روابط جديدي در عالم . رساندند
  . و بوجود آمدن مراكز علمي شد علم كالم

جـا   علمي قـرار داده شـده بـود و در آن   در آن زمان بغداد به عنوان مركز 
چه مهم و مورد توجه اسـت،   هاي درس مهم و اساسي برقرار بود و آن كرسي

ي شـيعه در ايـن زمـان و شـرايط و بـا       حضور فقها و علماي معـروف شـده  
امكانات در اين اوضاع و احوال بوده است و به خاطراقداماتي كه انجام دادند 

ي  هـا در مسـئله   بسـياري از پايـه  . جستگي يافتنـد هايي كه گذاشتند، بر و پايه
هـا در ايـن    از اقـدامات آن . ها است فقاهت و اجتهاد شيعه مربوط به آن سال

تحـت   كـافي هـاي   معمول شد و كتاب اصول و فروعزمان بود كه اصطالح 
  .هاي اصول و فروع و روضه، ترتيب يافت و نامگذاري شد عنوان

هجري قمري از دنيا رفت و بعـد   328در سال  محمد ابن يعقوب كليني
بــوده و پــس از آن  381در ســال  صــدوقاز ايشــان هــم رحلــت مرحــوم 

در رابطه با علما و فقهاي شـيعه و تـأليف كتـب    . دانشمندان قرن پنجم بودند
فقهي، سه نفر از فقها و دانشمندان معروف شـيعه از جهـت طـرز انديشـه و     

تسنّن و از طرف ديگر بـا حكـام   شان از طرفي با علماي اهل  همچنين روابط
ها چگونه پايه و شكل كتـب بعـدي مؤلفـان شـيعه      كه تأليفات آن وقت و اين

  .عشريه را تشكيل داده، قابل توجه هستند اثني
اسـت، بايـد    شيخ مفيـد معروف به  محمد ابن نعمانيكي از اين سه نفر 

ايشان چـه  ديد كه به چه مناسبت اين لقب به ايشان داده شده و طرز انديشه 
بـه او  علـم الهـدي    كه لقب سيد مرتضيبعد شاگرد برجسته او . بوده است

ملقـب   شيخ الطائفـه كه بعدها به  محمد بن حسن طوسيداده شده و سپس 
سـال از   5سـالگي تـا    23گوينـد، از   مي شيخ طوسيشد و به اختصار به او 

ر استفاده كـرده و بعـد از رحلـت ايشـان در محضـ      شيخ مفيدمجلس درس 
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  .كرد شركت مي سيد مرتضيشاگرد برجسته او 

  علم رجال و ضرورت تحقيق در مورد رجال حديث 

عالوه بر فقها و دانشمندان ذكر شده، علماي ديگري نيز بـه كارهـاي ديگـري    
تر شدند و نام و نشان و نفوذ و معروفيتـي   اند، ولي آنان كه برجسته اقدام كرده

هم در رابطه با اين موضوع  حكما بعضي. هستندها  از آن ها باقي مانده، همين
كه اين راويان و ناقالن حديث خودشان تا چه حد قابـل اعتمـاد هسـتند، بـه     

جـرح و  تحقيقاتي پرداختند كه اصطالحاً اين دسته از دانشمندان را اصـحاب  
حـديث   معتبراي از افراد را به عنوان راوي  اين محققين عده. گويند مي تعديل

توان قبول كرد و  رأي دادند كه احاديث نقل شده توسط آنان را مي شناختند و
شـناختند، كـه نبايـد بـه نقـل      الحـال   مجهـول يـا   غير معتبـر ها را هم  بعضي

. قراردادنـد  بينابينشان تكيه كرد و اعتماد داشت و بعضي ديگر را نيز  روايات
ــن ــه از اي ــاب   جــا مقدم ــدي در ب ــالي تأســيس رشــته جدي ــي  رج و شناس
. پيدا كـرد  علم درايتدر مقابل  علم روايتشروع شد و عنوان  شناسي راوي

  .شود نيز ياد مي علم رجالاز  شرايط اجتهاد،امروز ضمن برشمردن 

  تلقي از سنّت و اعتبار حديث در آن دوره

در اين جا دو مسئله قابل توجه است كه بايد به آن اشاره كرد، اول ايـن كـه   
 شـد و   فكري، در باره سنّت و حديث چطور فكر ميدر آن زمان و با آن جو

گذاري باشد و اگر اصلي  كه آيا حديث و سنت بايد اصلي از اصول قانون اين
تـوان در   آيات قرآني دارد؟ آيا مـي  مبينقرآن و  مكملمعتبر باشد، آيا عنوان 

عرض قرآن و يا حتي در برابر قرآن بـه حـديث اسـتناد كـرد؟ اگـر در بيـان       
در قرآن وجود دارد، آيـا محلـي بـراي اعتبـار حـديث در آن      ص نموضوعي 

در استنباط احكام  سنّتبه طور خالصه موقعيت  ماند يا نه؟ موضوع باقي مي
  شرعي چيست و چگونه و چرا؟

شـود يـك    كلـي چگونـه مـي    هم شناخته شود، بـه طـور   معتبراگر سنّت 
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ت؟ راه حديث و روايت را به عنـوان سـنّت شـناخت و آن را صـحيح دانسـ     
  شود چيست؟  چه كه به عنوان حديث ذكر مي اعتماد يافتن به حديث يا آن

با وجـود قـرآن مـا    گفتند  در اين باره نظرها مختلف است، يك عده مي
هيچ مطلب الزم و ضروري نيست و احتياجي نداريم به سنّت رجوع كنيم 

مده به خصوص كه مسايل سياسي هم بوجود آ. كه در قرآن بيان نشده باشد
هاي درس هم داير شده بود و موقعيت حساس و ميدان جديـد   بود و كرسي

 .ها باز شده بود و مهمي براي عرضه افكار و براي بحث

هـاي   معموالً مسئوليت اداره امور به افرادي كـه كـم و بـيش بـه دسـتگاه     
شد، كه بعد از اسـتقرار حكومـت معاويـه و     خالفت نزديك بودند سپرده مي

طور جدي مطـرح شـد    اين رابطه پيش آمده بود، اين سؤال بهاوضاعي كه در 
و اعتبـار آن   سـنّت توان در مورد نقل  كه با وجود اين تشكيالت، چگونه مي

  اعتقاد پيدا كرد؟ 
بپـردازيم و آن هـم تنهـا بـه      قـرآن بنابراين بهتر است كه ما فقط به متن 

. فـا كنـيم  نصوص صريح قرآني و محكمات قرآني به عنوان احكام شرعي اكت
گفتند اين درست است، اما دستگاه علمي و  بعضي ديگر در برابر اين رأي مي

از جملـه مسـايل روزمـره    . حكومتي بايد پاسخگوي مسايل فرعي هم باشـد 
ها را  جاري شيعه، مثالً جمع بين نماز مغرب و عشاء، كه آيا صحيح است آن

ز طرف شوهرش وكيل با هم خواند و پشت سرهم ادا كرد؟ يا اگر مثالً زني ا
نمايد و در يـك جلسـه سـه بـار      مطلقهشد كه در شرايط خاصي خودش را 

و غير قابل رجوع به  طالق بائنشود آن را  صيغه طالق را جاري كرد، آيا مي
شـود؟ يـا اگـر كسـي وضـو       حساب آورد؟ آيا به شوهر قبلي خود حرام مـي 

ـ   راي نمـاز بايـد   داشت ولي خوابش برد، آيا آن وضو باطل است و دوبـاره ب
  وضو بگيرد؟ 

البته طبعاً آن روزها از اين نوع مسايل كه مورد حاجـت مـردم بـوده پـيش     
يكي با نوعي . شد ها خيلي داد سخن داده مي آمد و معموالً هم در اين زمينه مي
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جـايز  گفـت   و ديگري با غرور ديگري مـي  جايز استگفت  مي! غرور علمي
كـه اصـالً خراسـاني     ليث ابن سعديكي از فقهاي معروف مصر به نام  !نيست
اي نوشت و حتي با او بحث  كه از ائمه مذاهب بود، نامه مالك ابن انسبود به 

زيادي كرد كه چطور در كتابي كه به نام شما نوشـته شـده، بعضـي چيزهـا را     
گونه نبوده  ايني اعمال و رفتار شما و ديگران  ايد؟ حال آن كه سابقه قبول كرده

ي مسـايل آن روزهـاي    به هرحال ايـن نامـه و نظـاير آن بـازگو كننـده     . است
  !اند مشغول حكومت خود بوده ها هم مسلمين بوده و حكومت

  حجيت خبر واحد و تلقي شيعه از حديث و خبر واحد

شود كه از پيغمبر يـا   منتهي مي فقط به يك راويخبري است كه  خبر واحد
نقل كننده ده، حتي اگر در جاهاي مختلف ذكر شده باشد، بـاز  از امام نقل كر

  .آن يك نفر بوده است ي بالواسطه
پذيرفتنـد   كساني هم بودند كه اصالً اخبار و روايات را در برابر قرآن نمي

در يك باب  اَألُمدر جلد هفتم كتاب  شافعيكردند، حتي  و به آن اعتماد نمي
انـد، ذكـر    رد كـرده  - هر خبري كه باشد - مستقل، اقوال كساني كه اخبار را

  .كرده است
دارد، بايـد چـه   حجيـت  هـم   خبر واحـد مسئله ديگر اين است كه اگـر  

بايسـت   هـم هسـت كـه مـي     خبر متواترشرايطي داشته باشد، و در برابـر آن  
  .معلوم و مشخص شود

در ميان شيعه هـم نظيـر ايـن بحـث جريـان       حجيت خبر واحددر باب 
ها نقـل   كه از پيامبر يا از امام اخبار واحدمعتقد بود كه  رتضيسيد مداشته و 

شود تنها با داشتن يك حديث، هرچند مكرر و در  نيست و نمي حجتشده، 
جاهاي مختلف ذكر شده باشد، ولي نقل كننـده آن يـك نفـر بـوده، حكمـي      

  .بگوييم حكمِ اسالمبدهيم و به آن 

رأي داده كه ايـن درسـت    شيخ طوسياز طرف ديگر شاگرد ايشان يعني 
شود به چنان حديثي استناد كـرد، البتـه    نيست و در صورت وجود شرايط مي
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اگر راوي آن عادل باشد و بعد از ايشان هم اين رأي غالب بود كه خبر واحد 
  .حجت است

حال بايد ديد كه اين حجيت دادن به اخبار واحد، چه آثار مثبت يا منفـي  
نوعاً متضمن چـه نـوع مطـالبي هسـتند و چـه       داشته است و خبرهاي واحد

حتـي در  . ها رايج و معـروف شـده اسـت    احكامي به نام اسالم، به استناد آن
و بسياري مسايل حقوقي و مسايل كيفـري، بـه    عرض و خون و اموالمورد 

بندي كردنـد   ها دسته جهت تكيه و اعتماد به خبرهايي كه واحد بودند، بعضي
عارضي با آيات قرآن و خبرهاي ديگر نداشته باشـد  و گفتند در صورتي كه ت

پـذيريم ولـي در    خبرهاي واحـد را مـي   اخالقيات و مستحبات،و در موارد 
  .شود به آن تكيه كرد ها، به آساني نمي ها، و واجب و حرام مورد امر و نهي

كـه از فقهـاي   محمد ابـن ادريـس   اما بعدها بعضي از فقهاي معتبر نظير 
وده، آن را مردود دانست و در كتابي كـه از ايشـان بـه نـام     معروف و به نام ب

معروف است و در فقه نوشته شده، منكر حجيت خبر واحد شـده كـه    سرائر
  .كنيم در جاي خودش به آن اشاره مي

 حجيت خبر واحـد اي آن را تكرار كردند و مسئله  پس از او باز هم عده
ايجاد شود كه خبر واحد  گفته ميكه  بعضي از فقها گفتند اين. را تثبيت كردند

كند، و تنها ايجاد ظن و گمان براي بيان قطعي حكم كافي نيست، بـه   مي ظن
اسـتنباط حكـم   هم براي  گمانجاي خود درست است، اما اضافه كردند كه 

حكـم  گويند، فقيه نيامـده تـا    طور كه خودشان مي همان. ، كافي استظاهري
كنـد، بنـابراين    را استنباط مـي  كم ظاهريحرا براي مردم بگويد، فقيه  واقعي

تواند به خبر واحد در صورتي كه اعتماد پيـدا كنـد، و رواتـش از نظـر او      مي
البته دسته بنـدي روات هـم يـك بحـث     . قابل اعتماد باشند، ترتيب اثر بدهد

جديدي بود كه مطرح كردند و در اوايل به نحو ديگري در ايـن مـورد فكـر    
بندي خاصـي كـه امـروز هـم معمـول       م و هشتم دستهدر قرن هفت. كردند مي

  .است، انجام گرفت
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عشـريه، دانشـمندان در    يك بحث اساسي هم اين است كه در شيعه اثنـي 
كردنـد و چـه آثـاري را بـاقي گذاشـتند، و بعـدها چـه         چه جوي زندگي مي

هايي از آن شده است، اين مقدمـه الزم بـود تـا ايـن جـو فكـري و        برداشت
  .هايي كه شده است، مشخص شود عاليتاقدامات و ف

  ي احاديث امامان شيعه و اشاعه

جوامـع  در مقابل آن  )ع(امام جعفرصادقو  )ع(امام محمدباقربررسي تأثير 
صـدها كتـاب و   . كه غير شيعه بوجود آورده بودند قابل اهميـت اسـت   اوليه

و  رساله و اثر و مسند و امثال آن بوسـيله تعليمـات و تحقيقـات و تبليغـات    
  .هاي اين دو رهبر شيعه تهيه شده است درس

از نظر موقعيت زماني نيز اوضاع سياسي مساعد بـود، زيـرا موقـع انتقـال     
عباس بود و به علت اشتغال به مسايل حاد، فرصـت   اميه به بني خالفت از بني
در اين فاصله شاگردهاي عالقمندي تعليم يافتنـد  . گيري كنند نداشتند سخت
آمدند تا از جريانات فكري جديـد   كه از گوشه و كنار دنيا مي و تربيت شدند

ريـزي   مطلع شوند، تا در اختيار ديگران قرار دهند يا بتواننـد روي آن برنامـه  
  . هاي شاگردان اين دو امام دقيقاً بررسي شود رو الزم است كتاب از اين. كنند

بــا وارد شــدن علــوم مختلــف از منــاطق مختلــف كــه يــا در همســايگي 
كشورهاي اسالمي بودند يا جزو قلمرو كشورهاي اسالمي وقت قـرار گرفتـه   

يك عده هـم  . بودند، مسايل و مصالح جامعه ديگر محدوديت مرزي نداشت
از ديـدگاه شـيعه،   . كردند كه عالقمند يا ذينفع بودند، در اين زمينه فعاليت مي

و  زراره ابن اعين احاديث زيادي را به دو نفر از شاگردان اين دو امام، به نام
گذارنـد و   هـا احتـرام مـي    از كساني كه خيلـي هـم بـه آن   ( محمد ابن مسلم

چه معـروف اسـت حـدود     چنان. اند نسبت داده )برايشان اهميت قايل هستند
حـدود   محمـد ابـن مسـلم   دهند و از  نسبت مي زرارهحديث را به  16000
  !حديث نقل شده است 30000

ه اين افراد چگونه توانسته بودند ايـن همـه   آيد ك حال اين سؤال پيش مي
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هـاي   فقط بر اساس درس! حديث را، آن هم معتبر و بدون واسطه نقل كنند؟
بـا  . كردنـد  ها از امامان قبل از خودشان نقـل مـي   اين دو امام و آن چه كه آن

توجه به اين كه احاديث شيعه بايد متصل بـه امامـان شـيعه باشـد، يعنـي از      
  .غمبر نسبت داده شودطريق شيعه به پي

معـروف اسـت كـه    . بايد توجه داشت كه اين شاگردها اكثراً مهاجر بودند
از مهاجرين بوده و از كساني بوده كه به صـورت   زراره ابن اَعين،پدربزرگ 

هـاي او بـه    گاه يكي از نوه برده از روم قديم به منطقه اسالمي وارد شده و آن
ايـن كـه فقهـاي    . چنين موفقيتي را در نقل احاديث پيدا كرده است زرارهنام 

انـد،   شماري كه اين دو نفر نقـل كـرده   بعدي تا چه حد براي اين احاديث بي
  .اي دارد اند، خود جاي بحث جداگانه اعتبار قايل شده

شـود، و حتـي احـاديثي     ياد مي اصحاب اجماعاز اين شاگردان به عنوان 
يعنـي  (هسـتند   اوتاداالرضها گفته شده كـه   ي آن دربارهكنند كه  هم نقل مي

كه ايـن حـرف    ،)هاي محكمي در استقرار تعادل پشتوانه زمين و به منزله ميخ
هـا مسـايل قابـل     ايـن . درباره چهار نفر از شاگردان اين امامان زده شده است

  .ها عنايت داشته باشد طرف، بايد به همه آن توجهي هستند كه يك محقق بي
هـايي چـه در    گرفت، كتـاب  هايي كه صورت مي مقابل افراط و تفريط در

هـاي بعـدي قـرار     ي كتـاب  شد، كـه پايـه   اصول و چه در غير اصول تهيه مي
اصول به عنـوان   چهارصد كتابگويند  طوري كه مشهور است مي به. گرفتند

  .ها در آن زمان نوشته شده است از آن درس جوامع اوليهو يا  اَربع مأة
طور كه قبالً اشاره كرديم در آن زمان چاپ كتاب معمول نبـود   بته همانال

هـاي شخصـي افـراد و گـاهي در      ها و نوشـته  ها معموالً در خانه و متون گفته
  .شدند آوري و مرتب مي شد، كه بعدها بايد جمع ها پيدا مي نامه وصيت

  موقعيت سنّت و حديث نسبت به قرآن

و بـه   هـا  خبرها و حديثدر اين جا اين سؤال مطرح است كه موقعيت اين 
هـا همـان مطـالبي را كـه در      چيست؟ آيا اين قرآننسبت به  سنّتطور كلي 
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كند؟ به عنوان مثـال   قرآن به طور اجمال و مختصر بيان شده است روشن مي
را بيـان   »الةص« ها كيفيت اين حديث، »ةاَقيموا الصلو«: گويد وقتي در قرآن مي

ايـن احاديـث كيفيـت اداي     ،»ةآتُوا الزَّكـو « كنند؟ يا اگر در قرآن است كه مي
توانند مسـايلي را   دهند؟ يا اين كه احاديث مي و احكام آن را شرح مي زكات

هم كه در قرآن بيان نشده، بيان كنند و مسايلي كه تا حدودي بيان شده و بـه  
  چيزهايي اضافه يا از آن حذف كنند؟ طور كامل و مشروح بيان نشده، به آن

مسايل اسـالمي   مطالبي هم منحصراً به استناد حديث وجود دارد كه جزو
هايي كه در مورد رؤيـت   اند، مثالً در مسايل اعتقادي، بخش و فقهي در آورده

ها خيلي رايـج بـود و    ها اين بحث يا در آن زمان! خدا اخباري نقل شده است
شـود   ها هم نوشته مـي  مردم بود كه اكنون در رساله جزو مسايل مورد ابتالي

ي آن زن را در يـك زمـان در عقـد     تواند زن و خاله يا عمه كه يك فرد، نمي
خود داشته باشد، يا اين كه اصل اجـازه داشـتن از زن اول بـراي تـزويج زن     
دوم، يا جزئيات شيرخوارگي كه به يـك مقـدار از آن در قـرآن اشـاره شـده      

شـود   ربوط به شيرخوارگي و حرام بودن ازدواج در اثر آن ميمسايل م. است
گوينـد، كـه اگـر از يـك      مـي  عموم منزلتي  و فقها به اصطالح به آن مسئله

شود يا خيـر؟ عـالوه بـر آن     طرف حرام شود، آيا از طرف ديگر هم حرام مي
يـا  . كه اين مسايل در قرآن است، در احاديث به اين قبيل مسايل اشاره شـده 

در مورد حرام بودن گوشت حيواناتي كه داراي نـاخن برنـده و يـا تيـز      مثالً
هاي درنده دارند، مانند عقاب، يا اين كه اگر  هستند، يا پرنده هايي كه چنگال

ماهي در دريا مرده باشد، آيا حـالل اسـت يـا حـرام؟ كـه ايـن موضـوعات        
  .منحصراً در احاديث آمده است

رجم و سنگسار است كه در قرآن ي  مسئله، حدود و تعزيراتدر بـاب  
در قـرآن بحـث    منسوخ وناسخ و  نسخاگر چه وقتي در باب  وجود ندارد،

گويند اين حكم آيه داشته ولي بعداً تالوت آن نسخ شـده   شود، بعضي مي مي
شـود، و خـود ايـن     به استناد سنّت و يا عملـي كـه ديدنـد انجـام مـي      است،
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مطرح نشده است؟ آيا فرامـوش شـده،   ها در قرآن  اي است كه چرا اين مسئله
يا اين كه عمداً مسكوت گذاشته شده است؟ چرا بعداً اين احكام را ضـميمه  

ها از نظر يك فقيه و حتي يك مسـلمان محقـق، بحثـي     كردند؟ هريك از اين
  .قابل بررسي است

اي هم آمدند و اين مسئله را مطـرح كردنـد كـه آيـا      با اين برداشت، عده
كند؟ يا اين كـه قـرآن بـراي ايـن      سي احكام ديني، كفايت ميقرآن براي برر

اش باشد؟ يـك عـده هـم از     موضوع كافي نيست و بايد احاديث هم ضميمه
اي ديگر سوءاستفاده كردند و با استناد به آياتي كـه در قـرآن    حسن نيت عده

مـثالً از  . اشاره شده و معنايي دارد، يك معناي ديگري از آن برداشت كردنـد 
، يعني 1»ما آتاكُم الرَّسول فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنه فَانتَهوا«: ه هفتم سوره حشرآي

. ها را بپذيريد هرچه پيغمبر گفت بگيريد و هرچه كه او نهي كرد، شما هم آن
كـه   ، تـا جـايي  چيزهايي را بيهوده به پيغمبر نسبت دادنـد  به استناد اين آيه،

بعد از من مطالبي بـه  ، 2»هلتُا قُانَاهللا فَ تابك قُما واففَ« :پيغمبر ناچار بيان كرد
پس بدانيد آن چه كه موافق كتاب خدا باشد، من  شود، من نسبت داده مي

اما گوش يك عده به اين . ام ام، اگر مخالف كتاب خدا باشد، من نگفته گفته
ن يطـع الرَّسـول فَقَـد اَطـاع      «به استناد . ها بدهكار نشد حرف ايـن  از  ،3»اهللامـ

غرياتي بـراي آن         كُبراي كلي به اصـطالح منطـق اسـتفاده كردنـد و يـك صـ
مثـل   !آوردند و گفتند اين چيزها را هم پيغمبر گفته، پس بايد اطاعـت كنيـد  

كه بگويند هر كس از ما اطاعت نكند، پيغمبر و خدا را اطاعت نكرده  اين
زيادي به مردم تحميـل  به اين ترتيب به نام خدا و پيغمبر چيزهاي ! است

 صحيح بخـاري و حتي در ميان اهل تسنّن هم به عنوان مثـال در  شده است 

                                                      
 كنـد،  نهى را شما چه هر از و بگيريد، را آن دهد شما به پيامبر چه هر و ... ؛7 آيه حشر، ي سوره. 1

 ..... ايستيد، باز

 .الْكتَاب شَواهد و بِالسنَّه الْأَخْذ باب ،1 ج الكافي، در مشابه مضمون به چنين، هم .2 ج بحاراألنوار،. 2

 ؟... .است برده فرمان خدا از برد فرمان پيامبر از كه هر ؛80 آيه نساء، ي سوره. 3
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  !هايي از اين نوع وجود دارد حرف
براي اين كار شـانزده سـال تمـام زحمـت كشـيده و ايـن نشـان         بخاري

شـد بايـد بـه حـرف پيغمبـر       دهد كه به استناد آن بيان قرآني كه گفته مـي  مي
لبي به پيغمبر نسبت داده شده كه حتي در ميـان اهلـش   كم مطا داد، كم گوش

حديث، تنها حـدود   ششصد هزارآمد كه از ميان  چنين اوضاعي بايد پيش مي
ها هم غير  كه از نظر محققين بسياري از آن! هفت هزار آن را صحيح بدانند
  !كه بايد در جاي خود به آن اشاره كرد صحيح و غيرقابل اعتماد است

اين بحث و با اين جرياناتي كه بر تاريخچه حديث گذشته  در بيان نتيجه
، كـه در ايـن مـورد كـه چقـدر بايـد بـه        )چه در ميان شيعه و چه غير شيعه(

نجات مسلمين در ايـن   امروزرسد  حديث اعتماد كرد و چگونه، به نظر مي
هم به استناد داليـل   بايد فقط و فقط به مشتركات پرداخت و آن است كه

  .ي قرآن معتبر و آيات محكمهعقلي و نصوص 

  در اين زمينه) ع(نقل عباراتي به نام حديث و بياني از امام صادق

هاي بيهوده به پيغمبـر   نسبت دادن حساب بودن نقل احاديث، در اين جا به بي
ها، بايد اشاره شود، تا جـايي كـه طبـق     چنين نسبت دادن مطالبي به امام و هم

: هم بلند شد كه گفتنـد ) ع(رياد امام صادقنقليات و مكتوبات، حتي صدا و ف
هـا را   اساس را به پدر من نسبت دادنـد، امـا او آن   يك سري مطالب بي«

ها را  ها را با قرآن مقابله كنيد، هرچه مطابق قرآن است آن نگفته است، آن
  . »ايم ما نگفته ممكن است ما گفته باشيم، اما غير از آن را

بـود، كـه    مغيره ابن شعبهراوياني بودند كه به عنوان نمونه، فردي به نـام  
هاي زيادي به امامان شيعه نسبت داده كه هنوز به طـور پراكنـده    گويا حديث

ها را تشخيص دادند وگفتند  البته بعضي از آن. هاي شيعه وجود دارد در كتاب
هـا   بالي كتابها هم هنوز در ال كه ضعيف و مجعول و مردود است و بعضي

  .باقي مانده است
اي از  عده. ي موقعيت سنّت، نسبت به قرآن اي بود درباره اين مقدمه اشاره

144  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

تبياناً « همان ابتدا گفتند آن چه كه در قرآن است، جامع است و قرآن خود را
هـا را كـه قابـل اعتمـاد اسـت       از احاديث هم آن. كند معرفي مي ،1»لكل شيء

ول    «ظرشان اين بودكه ما هم قبول داريم در واقع ن. گيرند مي ـا آتـيكُم الرَّسـم
  م كه اين را رسول خدا گفته باشد؟اما از كجا معلو 2،»فَخُذُوه

با توجه به اين كه آن زمان افراد با سـواد و قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن      
آمـد   شد زياد تكيه كرد، شخصي مـي  ها هم كه نمي خيلي كم بوده و به حافظه

كرد كه اين مسايلي كه از من شنيديد را  كرد، پيغمبر هم تأكيد مي و سؤالي مي
خيلي از اين كساني كه از شـهرها   .3»اَحفظُوه و اَخبِروه من ورائكم« حفظ كنيد

كردنـد و   آمدند با پيغمبر صحبت مـي  و دهات و روستاهاي دور ونزديك مي
و بـه كسـاني كـه     ها را حفـظ كنيـد   گفتند اين شد، ايشان مي مطالبي گفته مي

حال از كجا معلوم است كه ايـن شـخص   . جا بيايند بگوييد توانند به اين نمي
عين كلمات را گفته باشد، سواد هم كه نداشته است تا بنويسد، ضبط صـوت  

و بعد هم به استناد » اهللا قال رسول« :توانيم بگوييم هم كه نبوده، بنابراين آيا مي
  !استنباط كرده و نتايجي بگيريم؟آن، بعد از چند قرن مطالبي را 

چه كه در امور مهمه و راجع به خـون و نـواميس و آبـرو و     بخصوص آن
ها و زد و خوردهايي است كه احتمـاالً در   بندي حيثيت است و مؤثر در دسته

چگونـه  . بينيم، كه به خاطر همين جريانات بوجود آمده است طول تاريخ مي
ي امـام   از ديـد شـيعه هـم گفتـه    ! آن راگفتهاهللا  كنيم بگوييم رسول جرأت مي

بـاره هشـدار    اهللا در ايـن  را نقل كنيم، و حال آن كـه خـود رسـول   ) ع(صادق
  !اند داده

                                                      
 ؟... است چيز هر روشنگر ... ؛89 آيه نحل، ي سوره. 1

 .... .واگذاريد كند نهي چه هر و بگيريد دهد دستور حق رسول چه  آن ؛7 آيه حشر، ي سوره. 2
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  توان احكام موجود فقه را حكم خدا دانست؟ آيا مي

ها، چه طور يـك مجتهـد    ي مهم ديگر اين است كه از البالي اين گفته مسئله
در بياورد و حتي در مـواردي كـه    م شرعحكتواند مطلبي را تحت عنوان  مي

در برابر آيات قرآن و توضيحاتي كه زايد بر آيات قرآن، بـه اسـتناد سـنّت و    
بداند؟ سـپس ايـن    اهللا حكمتواند آن را  شود، چه طور مي يك حديث داده مي

پس بـه   ؟آيد كه اجتهاد چيست؟ و تا چه حد قابل اتكاء است سؤال پيش مي
مسايل اجتهادي و فقهي كه به استناد سـنّت باشـد،   اين نتيجه رسيدند كـه  

  .مبتني بر گمان است نه يقين قطعاً مسايلي ظنّي است، يعني
اي كـه بـه او رجـوع     طوركه گفتيم، مانند يك قاضي كـه در مرافعـه   همان

شـود و   كند، يك مجتهد هم وقتـي سـؤالي از او مـي    شود، حكمي پيدا مي مي
ي آن را در قرآن پيدا  بگويد، اگر نتواند همهخواهد حكمي را به نام اسالم  مي

پردازد كـه در نتيجـه    كند، يا صريح نباشد، به يك سلسله تحقيقات جنبي مي
سپس براي ايـن كـه آن را از اعتبـار نياندازنـد و     . شـود  مي ظنّيآن حكم 

گويـد حكـم خـدا ايـن      اند درهرحال وقتي مجتهد مي سست نكنند، گفته
فهمـد، يـا اشـتباه     كند و درست مي اصابت مييا حكمش به واقع  است،

و  اصـابت كننـده  داريم يعني مجتهد مصيب بعد اضافه كردند كه  .گويد مي
يا خطا كننـده و سـپس    مجتهد مخطي،و  كند، حرفش به واقعيت اصابت مي

به اين ترتيب مشـكل   ،»للمصيب اَجران و للمخطي اَجرٌ واحد«: اند به غلط گفته
در هر صورت اجتهادها را به ايـن ترتيـب   ! گونه حل كردند را ايناين جريان 

هـا   ها صادر شده است، خود داسـتان  تثبيت كردند و در طول تاريخ چه حكم
  !دارد

فرمـا بـود، تـا جـايي كـه       اين جو تا قبل از تدوين كتب فقهي شيعه حكم
ـ     ) ع(اي ناچار شدند و از امام رضا عده دگي پرسيدند كـه بـا ايـن همـه پراكن
هـا،   بنـدي  با ايـن همـه كتـاب و حـديث و اختالفـات و دسـته       كار كنند؟ چه

ة علَـي    «: ي مردم چيست؟ جالب است كه وقتي مي پرسـند  وظيفه جـا الح فَمـ
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هـاي مهـم    اين گفته را در كتـاب (، »العقل«: جواب اين بود كه ؟1»الخَلقِ اليوم
اند و مخصوصاً بـه   نقل كردههم  علل الشرايع و عيون اخبار الرّضاشيعه مانند 

، يعني عقلتان را به كار بياندازيد و ديگـر بـه   )اند هم نسبت داده صدوقشيخ 
  . اين نقليات اطمينان نكنيد

 قـلُ الع«: اسـت ) ع(امروز مردم همين پاسـخ امـام رضـا    به نظر من جواب
ـ  فعرِتَ ـ بِ ه الصقُاد ع لـي ـ تُ اهللا و قُصده و  الكـاذب ـ كَتَلـي اهللا فَ ع يعنـي ، 2»هذّب 

شـنوي،   وسيله كاربرد عقل، تفكر، تأمـل و هوشـياري، مطـالبي را كـه مـي      به
شوي كه چه كسـي بـه خـدا نسـبت      كني و متوجه مي فهمي و ارزيابي مي مي

هـم  . كنـد  درست داده و از قول خدا و به نام دين، مطلبي را بيان كرده و مـي 
خـدا نسـبت دروغ داده و   چنين خواهي فهميد كه چه كسـي يـا كسـاني بـه     

، 3»انَّه قـالَ الـدينُ اَلعقـل   «: دهند كه در پاسخ اين نكته تأكيد شده است كه مي
 .خواهي اهل دين و دينداري باشي، بايد عقلت را به كار بياندازي اگر مي

اگر به دنبال اين باشي كه در كدام كتاب، كدام شخص چـه گفتـه يـا نوشـته     
ها يا بعضي از افراد، ديگر متفكران  بعضي كتاب است و در اثر برجسته كردن

انديشي پيدا نكنند، اين كار در بعضي از جوامع اتفاق  فرصت و جرأت دوباره
افتاده است و معلوم نيست كار درستي باشـد كـه لـزوم بازانديشـي در آن را     

  .تر كرده است روشن
آمـده   دادن كتب مربوط به آن، مسايلي پيش ي احاديث و ترتيب در زمينه

چه به عنوان روايت و حـديث و اخبـار معرفـي     بازبيني در صحت آنكه 
غيرمعتبـر و   بـه خـاطر كثـرت احاديـث     .سـازد  شده است را ضروري مي

رسد كه خدمت اساسي به مسلمين و محققـين امـروز و    به نظر ميمشكوك، 

                                                      
 ست؟چي مردم حجت امروز الجهل؛ و العقل كتاب ،1 جلد كافي،. 1

 او و شـناخت  را خدا به صادق فرد توان مى آن بوسيله عقل، ؛العقل و الجهل، كتاب 1، جلد كافي .2
 !كرد تكذيب را او و شناخت هم را خدا به گوى دروغ و كرد تصديق را

 .الجهل ذم و العقل فضل باب ،1 ج بحاراألنوار،. 3
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عشري و چـه   فردا و كار اساسي اهل تحقيق و اجتهاد، چه در ميان شيعه اثني
گونـه   طور كلي در ميان سـاير مـذاهب اسـالمي، بررسـي و تهـذيب ايـن       به

  . منقوالت باشد

  ي احاديث ي نشر و عرضه قرن سوم هجري و تحوالتي در زمينه

ابتـدا بـه نيشـابور و     مأمونبه دعوت  )ع(امام رضادر اول قرن سوم هجري 
 داد و مجـال  در آنجـا مـأمون ترتيـب جلسـاتي را مـي     . سپس به طوس رفتند

هـم توانسـتند از   ) ع(آورد و امام رضـا  مباحثاتي بين علماي بزرگ بوجود مي
اصـول و  اين موقعيت براي بيـان احكـام اسـالمي اسـتفاده كننـد و در بـاره       

بـراي معـارف    تجديد حياتلذا ايشان يك . مطالبي را بيان كردند غيراصول
براي قـرن اول  ) ع(اسالمي از ديدگاه شيعه انجام دادند، هم چنان كه امام باقر

ي قرن سوم به بعد هم حوادثي پيش آمـد كـه    بودند، در نيمه مجدّد و مروج
  . اين دوره را داراي يك خصوصيت برجسته كرده است

بـراي مثـال صـحيح    (هاي معتبر اهـل تسـنّن    دانيم كتاب طور كه مي همان
علماي شـيعه  . هم نوعاً در همين زمان و قرن سوم تدوين شده است) بخاري

چيزهايي سنّت هايي را تدوين كردند واز نظر  هم دست به كار شدند و كتاب
  .ها پرداخت را به عالم بشريت و عالم اسالم عرضه كردند كه بايد به آن

  مقاطع اصلي در تدوين مسايل فقهي شيعه

هاي اصلي كه انجام شـده و بـراي شـيعه     جا به مقاطع اصلي و حركت در اين
  .پردازيم تا به دوران ما متصل شده است، ميرا پيدا كرده  پايهحكم 

، كـه در  )به اعتقـاد شـيعه دوازده امـامي   ( نواب خاصدوران : مقطع اول
سال يعني تـا سـال    69شروع شد و مدت  غيبت صغريهجري با  260سال 
نواب خاص چهـار نفـر بودنـد كـه بايـد ديـد چـه        . هجري طول كشيد 329

توجه به اين كه در اين زمـان قـدرت تـا    كارهايي را انجام دادند، خصوصاً با 
هـا هـم    منتقل شده بود و آن بويه آلحدود زيادي از بعضي خلفاي عباسي به 
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تشكيل داده بودند و دست علماي شـيعه را   حكومت شيعيبه اصطالح يك 
  .باز گذاشته بودند و علما هم از اين فرصت استفاده كردند

و مرحـوم   ابن يعقوب كلينيمحمد در قرن چهارم از مرحوم  :مقطع دوم
ابن جنيد و  ابن ابي عقيلسپس دو فقيه بزرگوار يعني  ،بايد ياد كرد صدوق
  .شود ياد مي قديمينها به عنوان  كه از آن اسكافي

كـه از شـاگردان مرحـوم     شـيخ مفيـد  در قرن پنجم مرحوم  :مقطع سوم
پس انـد و سـ   بوده سيد رضيو  سيدمرتضي صدوق بوده است و بعد مرحوم

، كـه نقـش مـؤثري در مسـايل مـذهبي      شيخ الطائفهمعروف به  شيخ طوسي
عشريه دارد، چرا كه بسياري از مؤلفات ايشان پايه و مبنـايي بـراي    شيعه اثني

  .فقهاي بعدي شده است
فقهاي قرن ششم و هفتم و هشتم هستند كه بـا توجـه بـه     :مقطع چهارم

كـه از نـواحي مختلـف    هاي وقت و مسايل مورد ابـتال و سـؤاالتي    حكومت
تـر   تحولي جديشد، در اين مقطع بازهم  اسالمي و مراكز مختلف علمي مي

سپس از سه فقيه . به وجود آمده استتر در تصنيفات فقهي شيعه  و اساسي
مشهور و مؤثر در طرز انديشه فقهي مجتهدين شيعه بايد ياد كرد كه از شـهر  

 االسـالم  شرايعتاب معروف كه صاحب ك محقّق اول،يكي  .عراق بودندحلّه 
شود گفت كه پايه قسـمت   هاي زيادي بر آن نوشته شده و مي است، كه شرح

مهمي از فقه از ديدگاه شـيعه اسـت، و در مراكـز علمـي متـأخر و حتـي در       
كساني كه درفقه اسالمي اعـم از شـيعه و سـنّي مطالعـه     (كشورهاي اروپايي 

خاصي قايل هستند و به تفصـيل  ، براي اين تأليف موقعيت و ارزش )كنند مي
بعـد عـالم   . هايي در شرح آن نوشـته شـده اسـت    خواهيم گفت كه چه كتاب

است كه محقق اول دايي ايشان بوده است، كـه   عالّمه حلّيديگر معروف به 
به سهم خود منشاء تحوالتي شده و تصنيفات و تأليفات مهمي را به تناسـب  

  .وع تدوين كرده استنيازهاي زمان، چه در اصول و چه در فر
معروف است، به نظر مـن تـا    ابن ادريسكه به  محمد ابن احمد ادريس
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. حدودي از استقالل فكري و از شهامت خاصي در فقه برخوردار بوده اسـت 
كـه بعـد از   (حجيت خبـر واحـد   را در مورد  شيخ طوسيوي نظر معروف 

كـه از نظـر    با شـهامت و اطالعـات وسـيعي   ) را پذيرفتند ايشان يك عده آن
حــديث شناســي و جمــع احاديــث داشــت، مــورد ترديــد قــرار داد و يــك  

لذا افكارش قابل توجه اسـت و  . گستردگي و تحولي در فقه شيعه ايجاد كرد
  . اي از ايشان منعكس است تا حدودي آراي ارزنده سرايردر كتاب 

و  شرح حال نويسيشود گفت بيشتر كساني كه سرگرم  در قرون بعد مي
 محقـق اول به خصوص تأليفـات   ،ها قبلي توضيح تأليفاتو  نويسي تفسير

ياد كرد كه  شهيد دومو  شهيد اولاز  در اين ميان بايد. بودند، معروف شدند
مـورد توجـه قـرار    حوزه هاي معروف به علميه وقت،  هاي ايشان در كتاب

  . گرفت
احوال  بعد هم تحت تأثير اين تأليفات و تصنيفات و با توجه به اوضاع و

ها و ايجاد نهضـت صـفويه كـه بـا تكيـه بـر        ها و خالفت سياسي و حكومت
اي از فقهـاي شـيعه امكانـات     اعتقادات شيعه تشكيل شـده بـود، طبعـاً عـده    

  .تر و در ابعاد و جهات گوناگون، پيدا كردند هاي وسيع بيشتري براي فعاليت

سياسـت  با دنياي رو به گسـترش و سـردمدارانِ    ارتباط مسلمين
  ي صفويه دردوره

رابطـه متقابـل علمـاي مـذهبي و      درباره موقعيت و نقش فقهـاي شـيعه و  
در ديـن و سياسـت   ، و وضع خاصي كه اين ارتباط بين هاي وقت حكومت

ايجاد كرد، سه مطلب عمـده قابـل توجـه     دوره صفويهايران به خصوص در 
  :است

برقـرار   مت عثمانيحكوكه آن زمان هنـوز   در رابطه با دنياي اسالم: اول
كـه   البته قبل از تقسـيمي (بود و كشورتركيه مركز عثماني، همسايه ايران بود 

آن امپراتوري بزرگ را بعد از جنگ اول جهاني به پانزده كشور تقسيم كردند 
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بايد ديـد كـه وضـعيت دنيـاي     ). اند و به نام كشورهاي اسالمي معروف شده
ي پيش آمد و مسـلمين در آن موقـع   اسالم در آن زمان چه بود و چه جريانات

شـد انجـام داد كـه     شان چه كارهايي مي چه وضعي داشتند و براي بهتر بودن
شـد،كه انجـام دادنـد، و از     بايست انجام مي ندادند، يا چه كارهايي نمي  انجام

  !بينيم جا رسيده است كه اين روزها مي پيامد آن، كار به اين
كه اين قرون  با توجه به اين روپايي،ارتباط با كشورهاي ااز جهت  :دوم

كشـف قـاره   هاي بزرگ در اروپا بود و حتـي مقـارن بـا     مصادف با نهضت
هم شده بود، قابـل توجـه اسـت كـه ببينـيم بيـرون از منـاطق         جديد امريكا

  .اسالمي چه جرياناتي در كار بوده است
تشكيل شده بود، بـراي   شيعهاين كه چون حكومت صفوي، به نام  :سوم

ي تمام مطالبي كه شيعه در طول تاريخ خـود داشـته، موقعيـت بسـيار      عرضه
توانسته است هم در مقـام معرفـي علمـي و هـم در مقـام       مناسب بوده و مي

آوردها و نظـرات اسـالمي خـود را بـه جهـان       معرفي عملي و اجرايي، دست
نظير تمدن هنـد و   ديگر،هاي  ارتباط با تمدني  هم چنين مسئله. كند عرضه

  .خاوردور، به جاي خود قابل توجه است
چـه بـوده    دانشمندان دينيها، بايد ديد كه موقعيت  با عنايت به همه اين

 مسـايل عملـي  اند، و بـا   است؟ از جمله آن دسته كه به نام فقها مشهور شده
اند، تـا   هنيز بود متصديان امور عامهي  اند و غالباً در زمره مردم سروكار داشته

اسـت،  وكيل به نام اين كه از طرف علماي شـيعه   حكومت صفويهجا كه  آن
  .كرد ي خود را توجيه مي سلطنت و سلطه

. حال بايد ديد فقهايي كه در اين دوره معـروف شـدند، چـه كسـاني بودنـد     
طور كه گفتيم فقهاي گمنام و كم نام، ولي نافذ و با تقوا و مؤثر در انديشـه   همان

ها را كساني داشتند و دارند كه بيشـتر بـا    د، ولي طبق معمول، نام ونشانكم نبودن
هاشان نشـر   وآمد و تماس داشتند و كتاب آشنايي و رفت متصديان امور اجرايي

  .هاي كمابيش كالن در اختيار داشتند ها و بودجه شد و منشي و تبليغ مي
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از فقهاي اين دوره كه از آنان نام و نشاني به جا مانده و تأليفـاتي دارنـد،   
هجـري، نويسـنده    1090متـوفي بـه سـال     مالمحسـن فـيض  بايد مرحـوم  

هم بـه نـام ايشـان بنـا      فيضيهرا نام برد كه مدرسه  صافيو وافي هاي  كتاب
  .شده است

الـي   ةالشـيع وسائل كه بايد نام برده شود،  حديث در شيعهاثر مهم ديگر 
است و او در اين جهـت زحمـت    حرّ عامليتأليف  ،ةتحصيل مسائل الشريع

  .زيادي كشيده است
هاي درسي، كه ناظر به  هاي مذهبي در حوزه از جمله مؤثرترين شخصيت

و  - مـال محمـد تقـي    - مجلسي اولمسايل اجتماعي و سياسي هم بودند، 
عـالم دينـي و فقيـه معـروف     هستند كه به  - مال محمد باقر -مجلسي دوم 

مجلسي دوم منشاء اقدامات و تحوالت زيادي در ميان شـيعه در  . شده بودند
عصر صفويه شد و گويا از نظر امكانات براي تأليف، دستش كامالًَ باز بوده و 

طور كـه   اين. ها و رساله هاي متعددي به زبان عربي تأليف نموده است كتاب
له هم به زبان فارسي به وسـيله او و بـا   كتاب و رسا 50معروف است حدود 

با توجه به روابط نزديكي كـه حكومـت   . كمك دستياران متعددش منتشر شد
اند، حتي صدارت و تصدي امور اوقـاف و   وقت صفويه با علماي زمان داشته

  .گرفت قضاوت و خيلي كارهاي ديگر به دست علماي ديني انجام مي
دليل قابل توجه است كه چه چيزهايي  اين دوره و اين تأليفات هم به اين

را از گذشته گرفتند و چگونه و به چه اندازه به آيندگان منتقـل كردنـد و بـه    
چه چيزهايي اهميت بيشتري داده شد و چه چيزهايي كمتر مورد توجه قـرار  

  !گرفت، و به چه داليل و توجيهاتي؟
ر مسـلمين،  ي شـيعه بـا ديگـ    طور كه گفتيم اين دوره از لحاظ رابطه همان

ها  ها و ماشين از نظر پيدايش تكنيك(ي تمدن بشري  ي مسلمين با قافله رابطه
چنين تقارن آن با اوايل كشف قاره جديـد   ، و هم)و تحوالت فكري در اروپا

امريكا و تحوالتي كه دنيا در انتظـار آن بـود، و نيـز مسـايل سياسـي داخـل       
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هـاي خـاص و    از دوره خاصي كه حكمفرما بـود، الطوايفي  ملوكمملكت و 
  . باشد قابل توجه مي

هاي خاص تشكيل شد  اي با اسلوب و برنامه در اين دوره، مدارس علميه
هاي تبليغاتي، مخصوصاً در ماه محرم  ها تربيت شدند و برنامه و طالبي در آن
اي يافت كه با توجه به ميزان  سروصورت تازه ،)ع(امام حسينو صفر، به نام 

ها، تنظيم شده بـود و   گونه تبليغات و سرگرم سازي كم به آنعالقه سيستم حا
اندركاران ارشـاد عامـه،    به تشخيص بعضي از مشاورين امور مذهبي و دست
هـا و   البته اين برنامه. بود تعليم و تعلّم مسايل ديني صورت خاصي پيدا كرده

اند، هنوز پابرجا هستند و ايـن از   ي آثاري كه بر جامعه داشته اقدامات با همه
  . موضوعات شايان دقت است

شايد بتوان گفت كه زير بناي وضـع موجـود فعلـي و حتـي طـرز تفكـر       
از جمله . ها بوده و هست ريزي هاي بعد، همان اقدامات و برنامه دوره فقاهتي

ه و معمـول شـدن بعضـي      تقويت مراكز ديني مذهبي به نام حوزه هاي علميـ
هـا، و   هاي درسـي و تـرويج آن   راي تدريس در مراكز ديني و حوزهها ب كتاب

برخوردهـايي كـه بـا     ،در مقابل نيـز . تر شدند داليلي كه به خاطر آن معروف
شد، همگي قابل تحقيـق و بررسـي    مي مالصدراي شيرازيدانشمنداني نظير 

  .است
هجـري وفـات يافـت، تحـت      1110كه حدود سال مجلسي دوم،پس از 
هـا   كم لقب ات و تأليفات ايشان و ديگر فقها و مجتهدين زمان، كمتأثير تعليم

و  صـدر هـاي   چنـين لقـب   هـم . مرسوم شد االسالم شيخهايي مانند  و عنوان
كنندگان امور مربـوط بـه    كه براي متصديان دست اول و تقسيم صدرالصدور

هـا بـود كـه عايـدات مناصـب مـذهبي        رفـت و توسـط آن   به كار مي اوقاف
  .شد مشخص مي

از جمله در مورد تأليف كتب مذهبي، قابـل توجـه و بررسـي اسـت كـه      
شـد و چـه    عايدات سرشاري از اوقاف صرف ترويج چه نوع كتاب هايي مي
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نتايجي داشت و چه نـوع دانشـمنداني در شـهرهاي مختلـف ايـران تربيـت       
و بـاالخره   زنديه ونادر  وها  افغانپس از آن هم، در دوران تسلط . شدند مي

جا بايد از بعضي دانشـمندان   در اين. ها ادامه پيدا كردند همان روشقاجاريه، 
بـه عـراق مهـاجرت كـرد و از      شوشتركه از شيخ مرتضي انصاري از جمله 

  .هاي وسيع تدريس در نجف، ياد كرد تشكيل حوزه
مقارن زمان مشروطه و (رسد،  ي مشروطيت مي بعد نوبت به علماي دوره

كـه توسـط    شـرايع در شرح كتاب  جواهرالكالم،ه به نام كتابي ك) بعد از آن
هـايي اسـت كـه     نوشته شد و از كتـاب  محمد نجفي شيخيكي از فقها به نام 

هـا مطالعـه و تـدريس     اين كتـاب در حـوزه  . شود اخيراً زياد به آن استناد مي
ها در دستگاه قضايي امروز ايـران همـين    و مبناي بسياري از قضاوتشود  مي

ها پرداخت و البته در  اگر فرصتي شد به تفصيل بايد به آن كتاب .كتاب است
 . شود اين بازنگري بنا بر اختصار است و به صورت اجمالي به آن اشاره مي

  فقه و فقهاي مورد توجه شيعه

كنيم و در هر گـروه در   بندي مي فقهاي مشهور شيعه را در شش گروه تقسيم
معرفي شـده و كتـاب هـاي معتبـر     مورد شخصيت بعضي از فقهاي برجسته 

ابتدا (ها به عنوان اثر فقهي باقي مانده است،  درسي اخير و نيز آثاري كه از آن
به طور اجمال ) تر اسالمي و بشري از ديدگاه شيعه و بعد هم از ديدگاه وسيع

  .نگاه ديگري خواهيم داشت
چنـين از   عشـريه و هـم   نواب خاص بـه اعتقـاد شـيعه اثنـي     :قسمت اول

شان در قرن چهارم  كه بيشتر فعاليت صدوقو  كليني حدثين و فقهايي نظيرم
  . بوده است

  .شيخ مفيد و شيخ طوسي و سيد مرتضي و سيد رضي :قسمت دوم
از  فقـه حـال حاضـر   كه بيشتر  فقهاي قرن هفتم و هشتم :قسمت سوم

ـ  ديدگاه شيعه تحت تأثير آثار و شرايطي است كه آن ل از ها با توجه به آثار قب
  .اند خودشان ترتيب داده
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ها هم  اند و اثراتي از آن بوده صفويهفقهايي كه در دوران  :قسمت چهارم
  .در وضع موجود ما مشهود است

 مشـروطه و بعـد از نهضـت    قاجاريهفقهايي كه در دوران  :قسمت پنچم
هـا در جامعـه مانـده     معروف به فقاهت و مرجعيت بودند و آثاري كـه از آن 

  .است
و كساني كه در حال حاضـر،   وضع موجودبحث و بررسي  :ششمقسمت 

به عنوان فقيه شيعه در دنيا هستند و طرز فكرشان، كه اين طبعاً بحث مسـتقلي  
  .به آن پرداخت خواهد بود و بايد در جاي خودش به طريق اُوفي و اجمل

اي است و بدون  جا، بحث مشكل و دقيق و پيچيده بايد توجه كرد كه اين
داشتن غرض نسبت به شخص يا به جمعيت خاصي بـوده و منظـور    در نظر

زيرا ما موظـف هسـتيم در   . فقط توجه فكري براي درك حقيقت بيشتر است
يقـين و  مشـي دينـي خودمـان،     مشي خودمان، خصوصاً خط مورد تعيين خط

صـورت،   در غيـر ايـن  . داشته باشيم و بايد از حالت ابهام بيرون آمد بصيرت
هـا   ها و قـرن  به همين ترتيب سال، دل و به قول معروف عوام دهنوعاً افراد سا

گوينـد كـه    به حيوانات از اين جهت بهيمه مي. اند شوند، كه شده رو مي دنباله
ولـي مـا   . مسايل برايشان مبهم است و علل امور برايشان روشن و باز نيست

نگـاه   بصـيرت مشي خودمان بـا   ها موظف هستيم كه در تشخيص خط انسان
انـد، يـا بـه     هايي بـراي مـا داشـته    هاي قبل، برنامه چه بسا اگر از دوران. يمكن

، )نيت يا بـا سـوءنيت   حال با حسن(هايي براي ما ديده باشند  اصطالح خواب
بنابراين منظـور  . اين ما هستيم كه بايد راه خودمان را با بصيرت انتخاب كنيم

اننـد تكليـف   ن زمينه بتوما، آگاهي و آشنايي براي اهل انديشه است كه در اي
  .خود را بهتر بشناسند

  نواب خاص، كليني و صدوق: قسمت اول

نايـب  بودند و چهار نفـر كـه    غيبت صغرى سال در 69امام دوازدهم مدت 
اي  و ارتباط با امام را داشتند و اين بحـث مسـئله   ادعاي نيابتبودند،  خاص
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از جملـه شـيعيان    ساز براي اوضاع و احوال بعدي شيعيان و بسيار سرنوشت
  .زمان حاضر بوده و هست

امـام   بحث مربوط به نواب خاص را در قسمت شرح حال امامان شيعه و
  .كنيم مطرح مي دوازدهم

  كليني و دو كتاب اصول و فروع كافي -1

معـروف بـه    محمد ابن يعقـوب، تـأليف   اصول و فروع كافي اين دو كتاب
ند و تا مدت زيـادي حتـي تـا    هاي مهم در زمينه حديث هست ، از كتابكليني

زمان حاضر دانشمندان مذهبي را تحت تأثير خود قرار داده و مبناي بسـياري  
  .اند ها و آراي فقهاي بعدي قرار گرفته از استنباط
اي به همين نام در نزديكي شهرري فعلي ساكن بوده و در  در قريه كليني

بـا وفـات    وفـات ايشـان مقـارن   . هجري وفات يافته اسـت  328حدود سال 
است كه در بغداد بـوده   علي ابن محمد سيمريچهارمين نايب خاص يعني 

  .است
كـه از   اصول، فروع و روضه كافي: شامل سه قسمت است كافيكتاب 

افرادي كه واسطه نقل ايـن احاديـث، بـه    . چند جنبه بايد به آن پرداخته شود
هـا و   ه كتـاب اند، از مشايخ و اسـاتيد و كسـاني بودنـد كـ     مرحوم كليني بوده

هايي داشتند و مورد وثوق مرحوم كليني بودند و احاديث را به ايشـان   نوشته
ها را ضبط كرده و بعد توسط شاگردان و كساني  منتقل كردند و ايشان هم آن

. نقل شده، به ديگران رسـيده اسـت   كتاب كافيها احايث  ي آن كه به واسطه
چنـين نظـر    انـد و هـم   اده كردهسپس بايد از افرادي كه از مرحوم كليني استف

ها و اصـولي كـه ترتيـب داده     خود مؤلف نسبت به اين كتاب و حتي از باب
در رابطـه   مؤلـف  و آن عصر شده صحبت كرد، كه بيانگر طرز انديشه در آن

  .با نيازها و اهميتي است كه براي اين نوع مطالب قايل بودند
اصـول و  يا  اصولدر قسمت اول بايد بررسي شود كه پيدايش اصطالح 

انـد كـه    كه امروز رايج است، از چه زماني و كجا بوده است؟ نقل كرده فروع
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ـ عصول واالُ لقاءينا الَع«بوده كه  )ع(امام رضا شروع آن از ـ فَن تَم اَيكُلَ 1»وارع .
است كه معناي اصول دين و اصول عقايد منتها، اين اصول غير از اصطالح 

  . ديگري دارد
 36ها استفاده كرده اسـت، حـدود    كساني كه مرحوم كليني از آندر مورد 
هـا در   شوند كه گويـا بيشـتر آن   كنند كه به چند دسته تقسيم مي نفر را ياد مي

از . بودند حميرياند و بعضي هم از طايفه  ها بودهاشعريو از طايفه  قمشهر 
ته يـا  اهالي آذربايجان و همدان هم كسـاني بودنـد كـه سـمت اسـتادي داشـ      

كـه   به نظر من شناسايي اين افراد و اين. كننده احاديث مورد اعتماد بودند نقل
اصـول  . ها منتقل شده، قابل دقـت اسـت   اي به وسيله آن چه نوع طرز انديشه

كافي به عنوان اولين كتاب حديث باقي مانده در تاريخ شيعه و نسـل بعـد از   
  . نسل، آثاري از خود بر جامعه گذاشته است

با در نظر يكي اين كه : ي اين كتاب دو خصوصيت را بايد ذكر كرد ارهبدر
كـه بـه اعتقـاد     - زمان بودن مؤلف كتاب با چهارمين نايب خاص همگرفتن 

تواند هم بـه عنـوان مزيـت و     مي – ها معين شده بودند شيعه براي رهبري آن
كه تا مندان باشد و هم جاي سؤال است  ايجاد يك حالت اطمينان براي عالقه

چه حد روابطي بين آنان برقرار بوده است و احياناً در چه مطالب و مسـايلي  
گفتگوها و برخوردهايي در ميان بوده است؟ بخصوص نايب چهارم و سـوم  

ها بوده و  حدود بيست و پنج سال آخر عمرش در زمان آن مرحوم كلينيكه 
بـاالخص  . اشته باشدها ارتباط د توانسته و الزم هم بوده كه با آن به خوبي مي

را در ري  اماميـه  سه سال اخير را كه كليني در ايران و ري گذراند و رياست
باز هم جاي سـؤال جـدي   . از طرف خليفه عباسي داشت المقتدرو در زمان 

هست كه به چه دليل و به چه عنوان امكانات و تسهيالتي براي او فراهم شد 
را  اصول و فروع و روضـه ند كتاب كه ايشان از ري به بغداد رفتند و توانست

كه مدت بيست سال براي آن زحمت كشيده بودند، در بغداد كه مركز علمـي  
                                                      

 .61 ص ،27 ج الشيعه، وسائل ،2452 ص، ج بحاراألنوار،. 1
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جا يكي از شاگردان بـه عنـوان كاتـب كتـاب      در آن. آن روز بود قرائت كنند
خواندنـد   را مـي  نوشته و آن كتاب را با خط خوب مي ابي زبيبكافي به نام 

خصوصيت ديگر اصول كـافي  . آن نظر بدهندتا استادان ديگري بتوانند روي 
ذكر راويان حديث است، يعني نوشته شده كه حـديث از چـه كسـي شـنيده     

ها  البته در بسياري از قسمت. شده و واسطه نقل احاديث مشخص شده است
ياد كرده اسـت، كـه    من اصحابِنا ةعدها را ذكر نكرده و به عبارت  هم واسطه

انـد و   رجال، به چهار يا پنج طبقه تقسيم كرده ها توسط اهل حديث و علم آن
اي كـه ذكـر    تناسب آخرين واسـطه  به ،من اصحابِنا ةعد: اگر جايي گفته شده

در جاي ديگـر بيـان كـرده كـه     . اسم چند نفر را ببرد كنند، ديگر نخواسته مي
هـا و مـراد، شـيعيان     يعني چند نفـر از خودمـاني   ،من اصحابِنا ةعدمقصود از 

ي  كـه در مقدمـه   - هـاي تفسـير   مورد اعتمادشان است و در كتـاب  خاص و
  .اي دارد به اين مسئله اشاره - كتاب كافي هم هست

  هاي نوشته شده بر كتاب كافي شرح

نوشته شـده   كافيمعروف و قابل توجه بركتاب  شرحتقريباً ده تا دوازده 
محمدصـالح  مـوال  ها از نظر اهل فن شرحي است كه توسـط   كه بهترين آن

البتـه قبـل از   . ، در باره اين كتاب نوشته است1080متوفي به سال  مازندراني
كه حكيم  مالصدرا شيرازيهايي بر آن نوشته شده بود، از جمله  او هم شرح

هجـري، شـرحي در بـاره ايـن كتـاب      1050و فيلسوف بوده، متوفي به سال 
ــاد قبــل از او . نوشــته كــه جالــب اســت ــه ســال متــوفي محمــدباقر دام ب

متوفي  مجلسي دومنوشته، و از  رواشح السماويةهجري، شرحي به نام 1030
در بـاره ايـن كتـاب     العقـول  مـرآت هجري هم شرحي به نام  1010به سال 

حتـي  . شرح مهم ديگر هم بر آن نوشته شده اسـت  12حدود . معروف است
ـ  فيض كاشانيتأليف  وافيترتيب باب و فصول كتاب  ا هم تقريباً متناسب ب

هم بر اين كتاب نوشـته شـده، كـه     حواشيحدود دوازده . است كافيكتاب 
  . اند بعضي از دانشمندان ديني كه نظراتي داشتند، تذكراتي در مورد آن داده
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خود اين گوينده هم يـك سلسـله توضـيحات و شـرح و حواشـي را در      
ه چرا كه با همه ارزشي كـه دارد و همـ  . دانم جاي خود بر اين كتاب الزم مي

زحمتي كه برايش كشيده شده و با همه اخالصـي كـه در تـدوين آن وجـود     
داشته است، با توجه به اصولي كه مورد توجه مؤلف هـم بـوده، احتيـاج بـه     

  .تنقيح و تهذيب و تأمل و اصالح و تكميل بيشتري دارد
ترجمه هم به فارسي دارد كه بعضـي از احاديـث    حدود پنج كافي كتاب

هـا   اند و حتـي بـراي ايـن كـه تفصـيل      هايي نوشته ا شرحآن را هم جداگانه ب
 . اند خسته كننده نباشند، يك منتخب و مختصري از آن را هم منتشر كرده

 نگاهي به كتاب اصول كافي

اي كه خود مؤلف در اين كتاب نوشته، چيزهايي كـه بـراي تـأليف     در مقدمه
بتواند براي كسي كـه  اين كتاب محرك او بوده را عنوان كرده است كه شايد 

نويسنده در ابتداي كتاب بعد از حمد . كند، مفيد باشد در اين زمينه مطالعه مي
اَنـزَلَ اهللاُ  «: گويد مي ،»اَشهد اَن الاله اال اهللا وحده ال شَريك لَه«و ثناي خداوند 

وجـود  يعني در قرآن همه مسـايل آشـكارا    ،»الكتاب فيه البيان، قَد بينَه للنّاس
بعد راجع به حمل سنگيني . ها را براي مردم بيان كرده است دارد و پيغمبر آن

چـون طبـق    ،»بِمنـاهج  هوجاهد في سبيلِ الهدي من بعـد «آمده است كه  نبوت
خواسته كه زحمات بيسـت سـاله خـود را در     خواهش بعضي از دوستان، مي

سـي كـه از او خـواهش    جمع و تهيه اين احاديث متمركز كند، خطـاب بـه ك  
كـه مـردم زمـان مـا      مثل اين ،نزد من شكايت كرده بودي: گويد كرده بود مي
كننـد   خبـري بماننـد و حتـي كوشـش مـي      اند كه در جهل و بي مصالحه كرده

گويـد تـو ايـن     مـي . خبر بماننـد  هاي جهالت را آباد نگه دارند تا مردم بي راه
توانند به همين  كه آيا مردم ميشكايت را نزد من كرده بودي و پرسيده بودي 

 !دار باشند ولي چشم بسـته؟  يعني دينبمانند،  تَدين بِغَيرِ علمحالت جهل و 
طـور نيسـت و مقـدماتي را شـرح      گويد اين گاه مي آن !نه: دهد و او پاسخ مي

اَن يـؤَدوا  «: كند كه خدا هم از مردم خواسته كـه  دهد و باالخره اشاره مي مي
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يعني مردم هم بايد كاري انجام بدهنـد و  ، »ةبِعلمٍ و يقين و بصيرَ ةئضجميع فَرا
خواهد بايد بر اساس علم و يقـين و بصـيرت    خدا هم اگر چيزي از مردم مي

كار با بصيرت است كه نزد پروردگار پسنديده است، نه كار چشم باشد و 
تا كسـاني   ،»محموداً عند ربهليكون مؤَدي لَها «. بسته و كوركورانه و تقليدي

كننـد، نـزد خـدا پسـنديده باشـند و تأكيـد        كه آن طور تكليف خود را ادا مي
ا نـؤدي  لأن الَّذي يؤدي علي غَير علم و علي غَير بصيرة اليدري م«: كند كه مي

و دار باشد، اما بصيرت نداشـته باشـد،    ، اگر كسي دين»ن يؤدياليدري الي م
كنـد و بـه نفـع چـه كسـي       داند چه مـي  در حقيقت دين نيست و نميدينش 

كند و در جهت منـافع و خواسـت چـه كسـي و بـه چـه سـويي         حركت مي
  !كند و احياناً آلت دست چه كسي خواهد شد؟ حركت مي

كه كسي نادان باشد، اصالً  وقتي، »مما ادي ةاذا كان جاهالً لم يكن علي ثق«
اگـر   ،»فيِهـا  من دخَلَ في االيمانِ بِعلمٍ ثَبـت « .كند كار مي اطمينان ندارد كه چه

 ،»و نَفعه ايمانه«ماند،  ايمان انسان از روي دانش و علم باشد، در آن ثابت مي
. دارد اين نوع ايمان است كه منفعت دارد، يعني مؤثر است و انسان را نگه مي

و  - اگر روي تقليـد باشـد   ،»كَما دخَلَ فيهو من دخَلَ فيه بِغَيرِ علمٍ خَرَج منها «
طور كه به حرف كسي داخـل ايمـان    همان –اسمش را بگذارد مؤمن و مقلّد 

سـپس  . شود و از خودش چيزي نـدارد  شده، به حرف ديگري هم خارج مي
ها غلبـه پيـدا كنـد و گـول      ي دين بر فتنه تواند به وسيله كند كه نمي تأكيد مي

  .خواهد خورد
كنـد و بعـد در مـورد اخـتالف      ها را به تفصيل بيان مي كليني اينمرحوم 

كننده مورد حاجتش بوده و پرسيده، به قول امـام   روايت كه گويا همان سؤال
منتهي گويا در شرايطي نبوده است كه اسـم  (كند  مورد اعتماد شيعه اشاره مي

ـ عرِاَ اطلقه العالم يقوله و«: گويد و مي) امام را ببرد ـ وها عضُ مـا  اهللا فَ تـاب ي كلَ
وافق كتاب زّاهللا عوذُخَفَ لّجوه ماخالَ وف كرَاهللا فَ تابكند كه از  تأكيد مي، »وهد

ديدگاه شيعه بايد مسايل به قرآن عرضه شود، هرچه كه موافق قرآن است آن 
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  .اشد، كنار گذاشتچه را كه مخالف قرآن ب را در نظر گرفت و آن
كند كه در حقيقت وضـع   اساسي و قابل تأمل اشاره ميبعد به يك مسئله 

كند و احاديثي را هم بعد  اجتماعي ديني و جامعه شناسي آن زمان را بيان مي
آن را كه مردم ديگر غيـر شـيعه   : گويد كند كه مي از آن در متن كتاب نقل مي

اند و در آن مورد اختالف احاديـث هسـت كـه از طايفـه      بر آن موافقت كرده
دادنـد،   خواسته شده است كه آن چيزي را كه عامه و غيرشيعه انجام ميشيعه 

در موردي كه اخـتالف در  ). كردند براي قضاتي كه كار قضاوت مي. (نپذيرند
گويد شما آن احاديثي را كـه غيرشـيعه بـه آن عمـل      شود مي احاديث پيدا مي

فَـانَّ  «: اي كه گفتيم محـل تأمـل اسـت، ايـن اسـت      جمله( !كنند، رها كنيد مي
هـا را   رشد انسان شيعه در اين است كـه راه بـرخالف آن  ، »الرُّشد في خَالفهم

  !)انتخاب كند
دهد كه موقعيت و وضعيت واقعي در زمـان كتـاب كـافي و     اين نشان مي

چه بوده و مخصوصاً شرايط فكري حاكم در مركز خالفت بغـداد   نويسنده آن
با توجه به اين رهنمود وقتـي در  . اند چه بوده و چه آرا و اهدافي در كار بوده

البالي اين احاديث، مطلبي در رابطه با اعتقاد ديگران ديده شد، بايستي روي 
آن تأمل خاصي كرد كه ناظر به چه مسايل ديگري بوده و چه منظوري داشته 

  !است و تا چه حد قابل اتكا و اعتماد است؟
: گويـد  دمـه مـي  و در قسـمت اخيـر مق   اصول كافي در جلـد اول كليني 

اميدوارم كه خدا اين نيتي را كـه مـا داشـتيم و تقـديم كـرديم، وسـايلش را       
تر از ايـن   تر و كامل برايمان مهيا كند و اگر اجل به ما مجال دهد، كتابي وسيع

ها و بـه خصـوص    ي زمينه دهيم كه بتواند حق مطلب را در همه را ترتيب مي
كـنم   اولين چيزي كـه شـروع مـي   : گويد بعد مي. ي حجت بيان كند در مسئله

عقـل آن  : كنـد  گونه تجليل مي است و از عقل اين علمو فضايل  عقلكتاب 
در حقيقـت   ي چيزها بايد به دور او بگـردد  قطب و محوري است كه همه

همان عقل است  - طور كه در احاديث است همان –پيغمبر دروني انسان هم 
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  . دكن را شروع ميعقل و جهل و بعد كتاب 
عمـل  مسئله عالم و صفت علما و مسـايلي از قبيـل    فضل علم،در كتاب 

. كنـد  را ذكـر مـي   مستأكل بودن به علم، مباهات كردن بـه علـم  و  بغير علم
اخـتالف  آورد، و در موضـوع   سه حـديث جالـب مـي    تقليدازجمله راجع به 

هـا   بعد از ايـن . كند حديث را ذكر مي 176روي هم رفته در اين باب  حديث،
كنـد كـه داراي مسـايل بسـيار      حديث بيان مي 212است، در آن  توحيدكتاب 

مفهوم حجت به معناي عموم و انبياء و  حجت،در كتاب . جالب توجهي است
كنـد و نسـبت بـه هـر امـامي جداگانـه مطـالبي را بـا          رسل و ائمه را ذكر مـي 

آورد،  مـي  خصوصيت و اشاراتي كه مربوط به هر يك از ائمه شيعه بوده است،
حق امام بر مردم و رسد به  تا مي. ها هم مسايل قابل بحث زياد است كه در آن

، كه در اين جا باز امام را در عين حال كه حق دارد، مكلـف  حق مردم بر امام
در اين زمينه البته احاديث زيادي را به تناسب هر باب ذكر مي كند . داند هم مي

  .دهد سمت تشكيل ميكه قسمت عمده اين كتاب را همين ق
كنـد، كـه در آن بـه     را ذكر مي ابواب التّاريخ ،پس از كتاب عقل و جهل

 115كند و حدوداً  ها را ياد مي ها، زمان و مكان و تولد امام مولد نبياصطالح 
ة و التّـاريخ  حديث در اين زمينه جمع كرده است كه تحـت عنـوان    در  الحجـ

  .بندي شده است جلد اول اصول كافي به اين ترتيب طبقه
دهـد و   را قرار مي االيمان و الكفرابتدا كتاب  ،اصول كافي در جلد دوم

در باره مؤمن، كافر، فطرت، اخالص، اركان اسالم و درجات ايمان، احـاديثي  
هم چنين راجع به حقيقت ايمان و يقين، تفكر، مكـارم، طاعـت   . كند ذكر مي

عبـادت و نيـت روايـات     تقوي، ورع، عفت، اجتنـاب محـارم، اداء فـرائض،   
بـه ايـن ترتيـب صـبر،     . كنـد  آورد و اخالق و صفاتي را ذكر مي مربوط را مي
، صدق و اداء امانت، عفو، كظم )رويي خوش(البشر  الخلق، حسن شكر، حسن

غيظ، حلم، سكوت، مدارا، رفـق، تواضـع، قناعـت، كفـاف، انصـاف، عـدل،       
مين، برادري مردم نسـبت بـه   استغناء از مردم، صله رحم، اهتمام به امور مسل
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هـا از   يكديگر، حقوق برادري و حق مؤمن بر برادر ديني خود كه اين قسمت
ديدار دوستان، مصافحه، معانقـه و بـر طـرف    . نظر اخالقي نسبتاً جالب است

كردن حاجت مؤمن، رسيدگي به كـار همـديگر و نصـحيت مـؤمن و تـذكر      
البالغـه   گفتـاري كـه در نهـج   كه بر اسـاس   گري بين مردم و اين دادن، اصالح

اصـالح بـين مـردم از نمـاز و روزه     ) ع(طبق وصيت حضرت علـي . است
ها از نظر دسـتورهاي رفتـاري، قابـل     كه اين فضيلت و ارزش بيشتري دارد،

ي  هر چند كه از نظر عمل، اين موارد چندان عمقي در جامعهتوجه است، 
 !شيعه پيدا نكرده است

بندي افـراد مـؤمن كـه     عالمات مؤمن و درجهبه هر حال در باره مؤمن و 
بعـد از آن بـه   . كند چند طبقه هستند، دو طبقه شاخص و مشخص را بيان مي

. كنـد  ذنوب و گناهان كبيره و صغيره و اصول كفر و طلب رياست، اشاره مي
غضب، حسد، غصبيت، كبـر،   :صفات رذيلهسپس به بيان احاديث مربوط به 

، بـدخلقي، سـفاهت، فحاشـي، بـدزباني و     عجب، حب دنيا و حرص، طمـع 
جا، قساوت، ظلم، تبعيت هـوا و هـوس، دروغ، قهـر كـردن،      غرور و فخر بي

ها، اذيـت   قطع رحم كردن، آزار دادن به دارندگان حقوق از والدين و غير آن
همچنـين منـع كـردن    . پردازد مردم، غيبت و بهتان، شماتت و خلف وعده مي

كساني ديگر، نَمامي، و به اصطالح عيـوب مـردم را   ديگران از خيررساني به 
اشاعه دادن و افشاء سر مردم كردن، اطاعت مخلوق در معصيت خـالق، بيـان   

هـاي منـافق را مطـرح     اصناف مردم، كفر و انـواع آن، مسـئله نفـاق و نشـانه    
بعد درباره شـرك و  . سازد كه در مورد آخر پنج حديث را ذكر كرده است مي

كنـد و احـاديثي    تأكيد مي پوشي از ديگران بعد هم بر عيبشك و ضاللت و 
كند و به بيان قسـمتي از صـفات و    بندي گناهان، ذكر مي در باب توبه و طبقه

كفر را به پنج . پردازد مطالبي كه مربوط به كمال ايمان و يا آثار كفر است، مي
حديث  1609ي اين مطالب را در اين باب طي بيان  كند و همه نوع تقسيم مي

  .رساند به اتمام مي
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كند، كه معني و مفهـوم دعـا و مطالـب     را مطرح مي دعاپس از آن كتاب 
ها و هـم مسـايل    البته در باب خودش، هم اين( كند  مربوط به آن را ذكر مي

حـديث   309در اين زمينـه  ). اند، جاي بحث دارد ديگري كه ايشان نقل كرده
كنـد كـه    آن و فضيلت قرآن را بيان ميسپس به دنبال آن قر. آورده شده است

  .حديث را در اين مورد ذكر كرده است 124مجموعاً 
 المعاشـرة  آدابيـا   ةالعشـر باالخره باب آخر جلد دوم اصول كافي، كتاب 

هاي بسيار مفيدي در آن مطرح شده و احاديـث جـالبي را در    است، كه بحث
براي مثال حسن معاشرت و . هاي اخالقي دارد كند كه جنبه اين زمينه نقل مي

ها بايد معاشرت كرد يا كمتر معاشرت كرد و آداب زندگي و  كساني كه با آن
رفتار با مردم، حق همسايه، يا حد همسايگي و مسايلي از اين قبيل كه معلوم 

حـديث   204است براي مردم، مورد ابتال و احتياج بوده است كه همـه را در  
. دهـد  شـرح مـي   )ع(امام كاظمم حـديثي از  كند و در قسمت آخر ه بيان مي

است كـه مسـايل فقهـي اصـطالحي را در آن مطـرح       فروع كافيپس از آن 
  .ساخته است

كه در دو جلـد جداگانـه چـاپ شـده اسـت،       اصول بنابراين، در قسمت
اند كه در حد خودش قابل توجه است و در حقيقـت   اي ذكر شده مسايل پايه

بيان اهميتـي   ن اسالم توسط يك انسان و همكرد هم بيان داليل و علل قبول
هـاي ديگـر و از    دهد، پـس از آن برنامـه   است كه اسالم به حقوق انساني مي

  .ي تكميل اخالق انساني است جمله برنامه
هاي اخير، تحريفـي در معنـاي اصـلي     توان گفت كه متأسفانه در دوره مي

اند تـا بـه مسـايل     تهاي بيشتر پرداخ فقه به عمل آمده است و به مسايل شاخه
چه بسا گاهي جان و آبروي انسان به استناد يك روايت و خبر غيـر  . اي ريشه

  ! گيرد معتبر و حديثي گمنام، به نفع حاكمان وقت در معرض تهاجم قرار مي
! اند شناخته شده صاحب فتواآن هم به فتواي فرد يا افرادي كه به جهاتي 

شـان شـناخته    گفته شود و شخصـيت  ها در طول تاريخ و اگر فهرست نام آن
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ها چه كساني بودند و مردم تحـت تـأثير آرا و افكـار     شود آن شود، معلوم مي
هـايي پيـدا    چه افرادي قرار گرفتند و قشرهاي مختلف جامعه، چه سرنوشت

بلكه (بار تاريخ اسالم را  هاي تأسف شود گفت يكي از بخش واقعاً مي! كردند
همـين تكفيرهـا و ارتـدادها    ) اديان ديگر نيز نقل شدهچه در مورد  از قرار آن
  !دهد تشكيل مي

كـه بايـد    در بعضي از موارد مسايل قابل بحث بسيار مهمـي وجـود دارد  
آورده شـده كـه خواسـته     قـرآن از جمله احاديثي كه در مورد  .اصالح شوند

خيلي جاها به ايـن موضـوع اشـاره دارد كـه     . ي شيعه را بيان كند احوال ائمه
نازل شده بود، ولي در قرآن فعلي آن طور ذكـر   جبرئيلطور بر  ثالً قرآن اينم

به نظر من اين مطالب و نظاير اين قابـل بحـث و تأمـل عميقـي     . نشده است
ي  اصالً در رابطه. دهد را در نظر بعضي تنزل مي اعتبار قرآنهست و چه بسا 

ر شيعه ممكن است ي قرآن، ميان شيعه و غي مسلمين و اعتقاد مسلمين درباره
شكافي عميق ايجاد كند، كه تا حدودي هم ايجاد شده است و بايد جبـران و  

  . اصالح شود
و آن چيـزي كـه بـه شـيعه      تحريف قـرآن ي  و مسئله قرآنمثالً موضوع 

واقعاً، هم گفـتن  ! كند چند جزء قرآن حذف شده دهند، كه ادعا مي نسبت مي
يـا ذكـر   ! يلـي خطرنـاك اسـت   آن خيلي مشكل است و هم اعتقـاد بـه آن خ  

موقعي  مسايلي كه در ضمن شرح حال پيغمبر اسالم گفته شده است، كه مثالً
كه مادر پيغمبر از دنيا رفته بود و شـير بـراي نـوزاد وجـود نداشـت، ناچـار       

مـردي كـه   (ابوطالب وقتي او را به سينه خـود چسـباند، از پسـتان ابوطالـب     
  ! غمر از شير ابوطالب استفاده كردو پي! شير جاري شد) عموي پيغمبر بود

ها مانند آمدن شير درنده در روز يـازدهم محـرم در    همچنين بعضي گفته
  . هاي شهدا، كه در اين كتاب ذكر شده است كربال و محافظت كردن از بدن

كنـد كـه    ها مسايلي است كه هر فرد محقق و با شـعوري، ترديـد مـي    اين
اند و آيا در متن اصلي بوده است يا  هچگونه و چرا و به چه منظوري نقل شد
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خير؟ در مورد اين كتاب و با توجه به وسايل نقل و نگارش و طول مـدت و  
بايد اين مسايل تنقيح و تهذيب  هايي كه نوشته شده، فاصله زماني، در شرح

هـا را بايـد در    هم به همـين ترتيـب آن   فروعدر بخش . شد و بايد بشود مي
  .گذاشت و مورد ارزيابي دقيق قرار دادبين  جاي خود زير ذره

  يادي از مرحوم شيخ صدوق -2

ي وي در نزديكي شهر ري است، از فقهـا و   كه مقبره محمد ابن بابويه قمي
هجري قمـري   381محدثين معروف و برجسته شيعه است و سال وفاتش را 

مراكز ايشان اول در قم ساكن بود و سپس به ري و نيشابور و ساير . اند نوشته
علمي آن روز مسافرت كرد، بعدها كه مركزيت علمي و فقهي در بغداد بـود،  

 ركن الدولـه ديلمـي  طوري كه معروف است به خواهش  به بغداد رفت و به
جا تماسي با دانشمندان ديگر شـيعه   اين سفر و مهاجرت را پذيرفت تا در آن

كه  -المه و آل بويه ديساله بود كه  24ايشان تقريباً . و غير شيعه داشته باشد
به حكومت رسيدند و با داشتن قـدرت سياسـي و    - گرايش به تشيع داشتند

پيدا كرده بودند، خواستند علماي شـيعه را تقويـت كـرده     بويه آلتسلطي كه 
گـاه   باشند و سعي داشتند به اين ترتيب، هم خدماتي ارايه كننـد و هـم تكيـه   

معروف است كـه  . قرار بدهندحكومت خودشان را بر اساس اعتقادات شيعه 
در ايام عاشـورا در ايـن دوره    )ع(امام حسينرسمي برايداري  تعزيهجريان 

كردنـد،   تشويقهـا را   خواني ها و نوحه احيا شد و نه تنها به راه انداختن دسته
  . كردند مي وادار بلكه گويا مردم را به اين گونه مراسم و تشريفات

اي  ي حسـنه  رابطـه  عبـاد  ابن صاحببـا  شيخ صدوق معروف است كه 
را به تشويق او و به نام او ترتيـب   االخبارالرضا عيونداشتند و حتي كتاب 

شـد، كـه آن    هايي تشـكيل مـي   مناظره ركن الدولهدادند و حتي در حضور 
دانـيم كـه مـورخين     ضـمناً مـي  . شـد  اداره مي شيخ صدوقجلسات توسط 

ابـن  گـر غيـر شـيعه، مثـل     كه شيعه بوده و مورخين دي يعقوبيبزرگي مثل 
مـورخ معـروف، همگـي اقامـت و      ابـن سـعد،   واقـدي و  اسحاق طبري،
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  .توطنشان در بغداد بوده است
جـا   در آن شـيخ صـدوق  كتابخانه بسيار مهمي در بغـداد بـود و اقامـت    

توانست هم از جهت آگـاهي بـر اوضـاع و احـوال و هـم از جهـت اثـر         مي
پس از . بسيار مفيد و ارزنده باشد گذاشتن روي جو فكري و تحقيقاتي بغداد

ي ايشان در شهر ري  آن هم ايشان مراجعت كرد و در ري وفات كرد و مقبره
  .معروف است

هاي ايشان منحصراً در مسايل فقهي نبوده اسـت   بايد اشاره كرد كه نوشته
دانشـمندان آن  ( .منعكس اسـت  اعتقادات صدوقشان از جمله  و در تأليفات

در نيشابور در يك جلسه از ايشـان سـؤاالتي   ). داشتند زمان جامعيت خاصي
شد و ايشان يك سلسله مطالب اصولي را بيان كردنـد كـه معـروف اسـت و     

اي از نظـر   بر آن مطالب نوشته كـه تـا انـدازه    هم شرح و تفصيلي شيخ مفيد
  .شناسي قابل توجه است شيعه

  موقعيت و اهميت علمي بغداد

دومـين خليفـه عباســي    منصــوروسـط  هجــري ت 146شـهر بغـداد در سـال    
هـا دخالـت   نوبختيها و به خصوص  كشي آن ايراني بناگذاري شد و در نقشه

هاي فقهـي   هاي حديث و كتاب ها در تهيه كتاب طبعاً فعاليت نوبختي. داشتند
بـه هرحـال   . و ايجاد امكانات و تسهيالت براي فقهاي وقت قابل توجه است

هــايي در آن تأســيس شــد، از جملــه  نــهبغــداد مركزيــت پيــدا كــرد و كتابخا
كه از زمـان هـارون در بغـداد تشـكيل شـد و       ،ةالحكم بيتاي به نام  كتابخانه

هاي خطي و آثار مربوط به اسالم و تـاريخ اسـالم، احاديـث و تفسـير      كتاب
در قـرن  . آوري كرده بودنـد  ها را در آن كتابخانه جمع هاي مربوط به آن كتاب

جـا   در آن دارالعلـم اي به نام  ديگري از جمله كتابخانههاي  پنجم هم كتابخانه
آوردند تا كسـاني كـه    هاي قوي بوجود مي تأسيس شد و به اين ترتيب جاذبه

. در فكر تحقيق بودند، بتوانند براي استفاده از آثار گذشتگان به بغـداد برونـد  
هـايي مربـوط بـه علـم و حكمـت و علـوم طبيعـي و         در آن كتابخانه، كتاب
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، كه در آن زمان از كشورهاي ديگر دنيا به دست آمده بود و بـه زبـان   رياضي
عمدتاً يونـان و روم  (عربي ترجمه شده بود و اصل آن از كشورهاي اروپايي 

اين نكته قابل توجه . ، يا از هند و مصر منتقل شده بود، وجود داشت)آن روز
خلفاي عباسي است كه بغداد مركزيتي از لحاظ مطالعات اسالمي يافته بود و 

قدرت پيـدا   بويه آلكه  بغداد تا زماني. كردند هم به اين مسئله خيلي توجه مي
اوضاع بغـداد را   عضدالدولههجري،  367در سال  .كردند، مركز خالفت بود

ي خود گرفت و با در نظر گـرفتن تمايـل شـديد     به طور كامل در زير سلطه
كه معموالً آن روزها مـورد   اين حكومت به شيعه، طبعاً از فقهاي بزرگ شيعه

  .كردند طور جدي دلجويي توجهي حكام بودند، به بي
هـاي زيـادي در    فعاليـت  آل بويـه، سال حكومت و تسلط  113در طول 

هـا و برجسـته    ي كتـاب  گوشه و كنار ايران و مركز علمي بغداد از نظـر تهيـه  
. انجـام گرفـت   البيـت،  مكتب اهلساختن فقهاي شيعه و به اصطالح معرفي 

در  )ع(امـام علـي  اي كه به نام  ي مقبره هاي اصلي و عمده حتي بناي قسمت
  .دهند نسبت مي عضدالدولهنجف است، به 

 سـالجقه وارد بغداد شد و با آمدن  طغرل سلجوقيهجري  447در سال 
 نظاميه ي بسته شد و به فاصله حدود ده سال، مدرسه بويه آلطومار حكومت 

تأسيس و اداره شد  الملك خواجه نظاماين مدرسه توسط  .بغداد تأسيس شد
بود و  فقه شافعيها  شد كه طبق نوشته جا تدريس مي و فقه رسمي هم در آن

طور محسـوس دوران محـدوديتي    در اين زمان براي فقهاي معروف شيعه، به
  . شود مشاهده مي

ـ  تأسيس اين مدرسه و حضور دانشمندان بزرگ اسالمي در آن ت جا، مركزي
در مرحوم صـدوق  و  مرحوم كلينيهاي  بخشيد و فعاليت خاصي به بغداد مي

قرن چهارم و هم چنين نواب خاصي كه به اعتقاد شيعه واسـط امـام غايـب و    
در ايـن شـرايط بـود كـه     . داد شيعيان بودند، وضعيت قابل توجهي به بغداد مي

ي محكمي كـه ايشـان    توانست شهرت و برجستگي پيدا كند و پايه شيخ مفيد
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فرصت مناسبي بود كه تا حـدودي بـر    گذاشت و توسط شاگردانش دنبال شد،
آوري شـود و باعـث    هاي شيعه كار شود و مطالـب و كتبـي جمـع    روي آورده
  .تر در پيدايش مؤلفين بعدي شيعه شود ي قوي ايجاد انگيزه

  شيخ مفيد، سيدمرتضي، سيدرضي و شيخ طوسي: قسمت دوم

فقهاي معـروف قـرن پـنجم هسـتند كـه آثـاري از خـود بـاقي         اين اشخاص 
هـا   هاي آن ها و نوشته گذاشتند و فقهاي بعدي تا حدود زيادي تحت تأثير آن

  .قرار گرفتند

  شيخ مفيد و آثار باقي مانده از ايشان -1

كنيه شخصي است كه به حسب ظاهر شغل صحافي و وراقي و  ابن نديم
ت كتاب فروش تنها نبود، بلكه اين شـغل  فروشي داشت، ولي در حقيق كتاب

اين . را وسيله قرار داده بود تا كساني كه مؤلف هستند، با او در ارتباط باشند
آوري  شخص در كتابخانـه مهمـي كـه در بغـداد بـود، بـراي حفـظ و جمـع        

ها، زحماتي كشيد، چون خود او عالقمند به مسـايل تحقيقـي اسـالمي     كتاب
ها تهيه كرد، كه بعـدها در   مؤلفين و شرح حال آن ها و بود، فهرستي از كتاب

كـه   محمد ابن نعماننسبت  .انتشار يافت الفهرستكتابي به همين نام يعني 
يكي از شيعيان معـروف  سعيد ابن جبِير معروف شد، به  شيخ مفيدبعدها به 

يعـرَب ابـن   با چند واسطه جلوتر هم اين نسبت به . رسد در تاريخ اسالم مي
اند يك عرب اصيل بوده و پدر ايشان هم در  كسي كه نوشته ،رسد يمقَحطان 

. به شغل معلمي اشتغال داشته است واسطده فرسنگي بغداد در شهري به نام 
اي به نـام   ايشان در قريه. گفتند مي ابنُ المعلّم شيخ مفيد،لذا اوايل به مرحوم 

كـي بغـداد زنـدگي    در نزديابـنُ البصـري،   اي بـه نـام    و در بازارچه عكبراء
هـايي   او با هوش و ذكاوتي كه داشت به زودي با استفاده از كتـاب . كردند مي

هـايي ماننـد    جـا بودنـد و نوشـته    كه در اختيارداشـت و اسـتاداني كـه در آن   
و هم چنين يكي از فقهاي بزرگ ولي گمنام معروف  شيخ صدوقهاي  كتاب
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ايشـان در سـال   . ب كنـد توانست موقعيت ممتازي كسابن جنيد اسكافي، به 
هجـري از دنيـا رفتنـد، كـه      413هجري قمري متولد شدند و در سـال   338

سال زندگي كردنـد و بـا اسـتفاده از محضـر اسـتادان و موقعيـت        75حدود 
خاصي كه در بغداد بود و با توجـه بـه ايـن كـه مقـدار زيـادي از عمرشـان        

ت زيـادي از نظـر   در بغداد بـود، امكانـا   بويه آلمصادف با سلطه و حكومت 
هم چنين بـا توجـه بـه    . مسافرت و تشكيل جلسات درس به ايشان داده شد

هـا معاشـرت و    اين كه بزرگاني از ساير مذاهب در بغداد بودند و ايشان با آن
توانسـت   اند، بسيار فَطن و باهوش بود و مي كرد، آن طور كه نوشته مباحثه مي

ها به بحث و مجادلـه   وم با آنعمق مطالب را درك كند و حتي در صورت لز
  .بپردازد

 ابـنِ قُولوِيـه  در آن جا حضور داشتند و  معتزله و رئيس اشعريينرئيس 
از علمـاي  . كه يكي از معاريف شيعه است، سمت استادي ايشـان را داشـت  

قاضـي بـاقالني   يا  عبد الجبار معتزليديگر هم اشخاص صاحب نظر مانند 
اهـل تسـنن بـه برجسـتگي معـروف       ميـان ها در حد خود در  كه اين اشعري

شناسـي   كـه او هـم در اسـالم    ابوعلي جبائيچنين  هم. هستند را بايد نام برد
 معتزليكه  رمانيمعروف به  علي ابن عيسيزمان خودش از معروفين بود و 

ها، وقتي از هوش و فطانت  بنابر بعضي نوشته. كرد بود و در بصره زندگي مي
بعدها بـه اعتبـار   . را به ايشان دادند مفيددند، لقب مطلع ش محمد ابن نعمان

معروف بـود،   جعلاي كه توسط آن عالم معروف نوشته شد، او كه به  توصيه
  .ملقب شد مفيدبه 

ببـريم، بـد نيسـت بـه دو نظـر       براي اين كه به جو حـاكم در آن روز پـي  
در علـم،   هـا بـه او   متناقض در رابطه با شيخ مفيد اشاره كنيم، كه يكـي از آن 

برد و صددرصد تصـديق   ميي قداست  قلّهو حتي وي را به داد  قداست مي
ارزشي  حضيض بيكرد و به اصطالح در  كرد، و ديگري او را تكذيب مي مي

گويند كه دو نامه از طـرف امـام    ها مي بعضي مفيددر مورد لقب . داد قرار مي
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جا لقب مفيد هم بـه ايشـان داده    دوازدهم براي شيخ مفيد نوشته شد و در آن
در مقابـل ايـن قـول، شـخص     . تعبير شده برادرحتي نسبت به ايشان به ! شد

معـروف اسـت و    خطيـب بغـدادي  كه به  تاريخ بغدادديگري يعني مؤلف 
ابـنُ  معاصر شيخ مفيد بوده و كتابي در تاريخ بغداد نوشـته اسـت، ايشـان را    

ف ابن المعلم كُتُباً كثيراً في ضَاللَتهِم و صنَّ«: گويد او مي. كند خطاب مي المعلّم
الضالل، هلَك بِه خَلـقُ كثيـر مـنَ     ةذَب عن اعتقادهم و مقاالتهم و كانَ اَحد ائم

طـور خالصــه يعنـي ابـن معلــم     بـه  ،»النّـاسِ الـي اَن اَراح اهللا المسـلمين منــه   
به قول خودش (ايل گمراه كننده در باره مس) و به تعبير او(هاي زيادي  كتاب

خدا مردم را از شـرّ او   به قول او كه نوشته است، تا اين ،)رافضيين و شيعه
اين دو نظر متناقض راجع به ايشان است، كه به طور كلـي جـو   ! راحت كرد

دهـد كـه    اين نشان مي. دهد اختالفي را كه در آن زمان وجود داشته نشان مي
اي بسـيار   جهـات داشـت، كـه از ديـد عـده     خـدماتي در بعضـي   شيخ مفيد 

طـور كـه گفتـيم     نامناسب بود، ولي از ديدگاه خودشان خدمت بود، و همـان 
اند و مطالبي را در مورد ارتباط ايشان با امام دوازدهم  حتي بعضي مبالغه كرده

  !اند بيان نموده
سال بعد از آخـرين نايـب خـاص امـام      10با اين كه تولد ايشان حداقل 

عشريه است، بنابراين مصداق اَتَم همـان فقيـه و    دوازدهم به اعتقاد شيعه اثني
بـوده   شـيخ مفيـد  نايب عامي كه اگر باشد، به اعتقاد شيعه بايد يكي ازآنـان  

بودن و با اين مشخصـات، از   نايب عام حال بايد ديد كه ايشان از نظر. باشد
واليـت  اصـطالح رايـج    نظر فقه شيعه چه اقداماتي كرده است؟ در رابطه بـا 

، در آن روزها، ببينـيم شـيخ مفيـد در    بويه آل، با توجه به قدرت و سلطه فقيه
اين باب چه گفته و چه انجام داده كه از اين جهت هم اين مسئله قابل توجه 

  . است
ي  گيري و خـاطره  به عنوان نتيجهشيخ مفيد هاي  ي فعاليت چه كه ثمره آن

نوشته به عنوان نامه و رساله  200ح است، حدود به ياد ماندني از ايشان مطر
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و حـاكم بـر        و جزوه و كتاب، منسوب به ايشان مي باشد كه بـا توجـه بـه جـ
جوامع مسلمين آن روز، يك سلسله مسايلي را از ديدگاه شيعه مطرح كردنـد  

اعتقـادات  اسـت و شـرحي هـم در    تصحيح االعتقـاد  به نام  و كتاب ايشان
ن مسايلي را از قبيل مسئله عصـمت و معصـوم بـودن    ايشا. اند نوشته صدوق

در ميـان محققـين آزاد و   (كه قطعـي نبـود    ،امامان شيعه، از گناهان و خطاها
، )ي جامعه اسالمي مورد سؤال بود ولي جزو اعتقادات عامه شده بود برجسته

هـاي   دانـيم كـه طبقـات و گـروه     مـي . در ميان علماي برجسته مطرح كردنـد 
ها و از نظـر نـوع    بندي دانستند، اما از نظر دسته را شيعه ميمختلفي خودشان 

كه درجه ارزش اعتماد و اطمينان به اقوال اين امامان چقدر بود،  اعتقاد به اين
ايشان مسايلي از قبيل عصمت را در مورد امامـان  . همه در يك رديف نبودند

يـاء بـه   وكيفيت عصمت را در مورد خود پيغمبر اسـالم و در ميـان سـاير انب   
ها جزو مسـايل بـديهي و    از آن به بعد تقريباً آن. صورتي جديد مطرح كردند

و ديگر كسي جرأت انديشيدن در اين باره بـه خـود   ! پيش پا افتاده تلقي شد
و امكـان   سهو النبيدر مورد  مرحوم صدوقنداد، تا جايي كه حتي به امثال 

 صـدوق ايـن مطلـب از   . اشتباه در غير موارد مربوط به تشريع، اعتراض شد
كمترين غلو در مورد پيغمبر اين است كه منكر سهو نبي : معروف است كه

  .شوند
بعـد از چنـد قـرن     اما پس از آن كار را به جايي رساندند كه حـاال حتـي  

د، حكومـت و واليتـي   اگر كسي نيابتي به چند واسطه هم داشته باش ،بينيم مي
ي حاكم وقت گفت،  گويند هرچه نماينده براي خودش دست و پا كرده و مي

ايـن  ! ي آن باشـد  بدون اين كه چون و چرايي دربـاره ! االتباع است ديگر الزم
ي  رسـد پايـه   اي بوده و هست كه بـه نظـر مـي    العاده يك افراط و تفريط فوق

بـازبيني  ته شـده، كـه بايـد يـك     ها گذاشـ  بسياري از اعتقادات از همان زمان
تر، هم از نظر عقلي و هم از نظر قرآنـي،   شود و با اتكا به داليل قوي اساسي

  .گونه با اعتقادات مردم بازي نشود اين مسايل مشخص شود و اين
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جنـگ  ، در فقه هعالمقُنَهايي كه به ايشان نسبت داده شده،  ترين كتاب مهم
كـه بـه شـكل امـال كـردن و       شيخ مفيد امالي العيوب و المحاسن و جمل،

كه مربوط بـه امامـت و مسـايل     ارشاد مفيد. ها بوده است ديكته گفتن درس
 و شـرحي بـر  االفصـاح   و تصـحيح االعتقـاد  مربوط به پيغمبر است، و نيز 

هاي بسياري هم هسـت كـه از شـهرهاي     البته رساله. استاعتقادات صدوق 
شدند و اظهارنظر  مسايل مختلف جويا مينوشتند و راجع به  مختلف نامه مي

  . هاي بعدي ايشان ايجاد كرد هايي براي فعاليت ها پايه خواستند كه اين مي
 شيخ مفيدي قابل توجه ذكر اين مطلب است كه در اوايل، مرحـوم   مسئله

كـرد تـا مـدتي بـا      امكاناتي داشت، و اوضاع و احوالي بـود كـه ايجـاب مـي    
شته باشد و به سؤاالتي كه از گوشـه و كنـار   آسودگي خاطر كرسي درسي دا

امـا بعـدها در اثـر رفـت و     . هـايي پاسـخ دهـد    شد، با نوشتن نامـه  مطرح مي
آمدهايي كه وجود داشت و به خاطر همان جو اختالف و جسارتي كه اشاره 

حتي كار به جايي رسيد كـه چنـد بـار    . كرديم، اوضاع و احوال نامناسب شد
علماي شيعه براي خودشان ترتيـب داده بودنـد،    هاي مخصوصي كه كتابخانه

ها  مورد تهاجم و حتي حريق قرار گرفت با كمال تأسف بسياري از اين كتاب
اي  ها سوزانده شد، و ايـن ضـايعه   در دو سه مورد از ميان رفت، بعضي از آن

ي اسـالمي و دينـي از آن رنـج     بود كه البته در اثر تعصباتي كه هميشه جامعه
آيـد،   هـايي كـه پـيش مـي     كاري اين افراط و تفريط. برَد بوجود آمد برده و مي

گاهي ضايعات جبران ناپذيري دارد، از جمله از ميان رفتن مقـدار زيـادي از   
طـور ممكـن اسـت     هاي خطي و منحصر به فرد، كه معلوم نيسـت چـه   كتاب

  !ها جبران شود؟ فقدان آن
دلسـردي پيـدا    به هرحال اين جريانات موجب شد كه تا حـدود زيـادي  

كردند، همچنان در گوشه و كنار  شود، ولي افرادي كه از اين استاد استفاده مي
  .تر به فعاليت پرداختند و حتي در روستاها و شهرهاي كوچك



/فقاهت و اجتهاد : فصل اول   173

  سيدمرتضي و سيدرضي -2

اسـتفاده كردنـد، بايـد از     شيخ مفيدترين شاگرداني كه از  از زمره برجسته
نام برد كه در اين زمينه داستاني هم ساخته شـده  سيد رضي و  سيد مرتضي

و ) ع(، امام حسن)س(خواب ديدند كه فاطمه زهرا شيخ مفيداست، كه گويا 
بينـد كـه    صبح مي. برند تعليم به نزد او مي را براي شاگردي و) ع(امام حسين

را گرفتـه و  ) سـيد مرتضـي و سـيد رضـي    (يك مادر دسـت ايـن دو بـرادر    
هـا را بـه شـاگردي     اي كـه تشـكيل داده، آن   در مدرسـه خواهد شيخ مفيد  مي

  . ها درس بدهد بپذيرد و به آن
به نام  علم رجالعالوه بر اين دو نفر بايد از يكي از نويسندگان معروف 

منسوب  كَنزُ الكَراجكيكه كتاب  كَراجكي،و نيز يكي از فقها به نام  نجاشي
   .به ايشان است، نام برد
آن روز  اصطالحِتقريباً رياست شيعه و به  مرتضي دسيبعد از شيخ مفيد 

هم براي سـادات و هـم بـراي    ايشان  .دار شدند و نقيب بودند را عهده نقابت
 اي و تشـكيالتي  مدرسـه وي . كردند شيعه آن زمان امكاناتي فراهم مي علماي

هم به ايشـان   شريفبرپا نمود و چون از نظر مالي وضع خوبي داشت، لقب 
به اصطالح صاحب امتيـازات وسـيع و امكانـات و اقتـدارات     (داده شده بود 

ها و سـؤاالتي   ايشان به نامه). ها بودند مادي و معنوي و مورد توجه حكومت
از . دادنـد  شد، پاسـخ مـي   كه از اطراف و شهرهاي دور و نزديك فرستاده مي

د، تـا افـرادي از گوشـه و    پرداختن حوزه علميههمان موقع بود كه به تشكيل 
كنار بتوانند بيايند و از امكانات مركزيت بغداد استفاده كنند و در دوراني كـه  

ي اعتقـادات   بتوانند در زمينـه  نوسانات خاصي از نظر اعتقادي وجود داشت،
مرحـوم  . هايي انجام دهنـد  هايي پيدا كنند و فعاليت شيعه و فقه شيعه، آگاهي

چنـين كتـاب    تأليف نمود و هـم  امامتدر  الشافيم كتابي به نا سيدمرتضي،
شـد   ، براي بيان مطالبي نوشته شد كـه فكـر مـي   فقهدر  انتصارديگري به نام 

كنـد و   يعني تنها شيعه است كه آن طور فكـر مـي  (ها است  به آن متفردشيعه 
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كردند و  از جمله مسايل روز اين بود كه عيب جويي مي). طور نيستند بقيه آن
گوييد كه هيچ يك از فقهاي ديگر مسـلمين   شما شيعيان مطالبي مي گفتند مي
مطالـب شـرح داده شـد و     انتصار، ايندر كتـاب  . گويند طور نمي ها را آن آن

. دانستند را رد كرده است كه، غير شيعه اين امر را شنيع و زشت مي ايشان اين
هـا   د ديني عدل و ر مسئله از جمله مسايل مربوط به ارث، مسئله 350حدود

اين كتاب در دو جلد . كه در ارث مورد توجه است در اين كتاب وجود دارد
، صيام، زكات، خمـس، حـج،   صلوةاست، جلد اول آن شامل كتاب طهارت، 
جلد دوم كتاب االيمـان، نـذر،   . باشد نكاح، طالق، ظهار، ايالء لعان و عده مي

ه و اشربه، كتاب المالبسـه،  كفارات، ارث، مكاتبه، تدبير، صيد و ذباحه، اطعم
كتاب البيع، صرف، رِبا، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شركت، رهن و از اين قبيل 
مسايل و هم چنين راجع به محارب و شـهادات و قضـاء، حـدود، قصـاص،     

از . ديات و قسمت آخر آن هم فرايض يعني ارث و وصايا را بيان كرده است
كنيم كه تا حدودي نوع  ها را بيان مي نباب نمونه و به تناسب چند نمونه از آ

انـد، روشـن    هاي اين فقهاي معروف كه رياست مذهبي را هم داشـته  فعاليت
اند و نـوع اختالفـاتي كـه آن     كه در چه نوع كارهايي متمركز بوده شود و اين

   .زمان وجود داشت، چه بوده است
 در مورد رسـميت دادن بـه شـيعه،    سيد مرتضيمعروف است كه مرحوم 

كرد كه بتواند در كنـار مـذاهب چهارگانـه مـالكي، حنفـي،       خيلي فعاليت مي
  . را هم به رسميت بشناساند جعفريشافعي و حنبلي، مذهب 

هـاي علمـي در    فعاليت اصول فقهي قابل توجه اين است كه از نظر  نكته
ها به تدريج به صورت تأليفاتي در آمد كه شيعه بـراي اسـتنباط انجـام     حوزه

چيزهـايي بـه    شـافعي هاي اهل تسنن، از قبـل، توسـط    البته در كتاب. داد مي
هـا دانشـمندان غيـر     ترتيب داده شده بود و روي آن فقه قواعد اصولعنوان 

ي مورد  كردند، اما در مورد شيعه، با توجه به اين كه ائمه هايي مي شيعه بحث
و بـا توجـه بـه    عصـمت  اعتماد در دسترس بودند و شيعيان هم بنا به اعتقاد 
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آوردند، مسايل نقـل شـده از    به عمل مي رو،اتجرح و تعديلي كه در مورد 
كردند، بعد از غيبت، بيشتر به اين موضوع پرداختنـد   امامان شيعه را قبول مي

  .را مورد توجه قرار بدهند قواعد فقهكه 
به آن اعتراض داشت و معتقد  حجيت خبر واحد، سيد مرتضيدر مورد 

نيسـت و   حجـت هـا نقـل شـده،     كه از پيامبر يا از امـام  خبار واحدابود كه 
شود تنها با داشتن يك حديث، هرچند كه مكـرّر و در جاهـاي مختلـف     نمي

ي آن يك نفر بوده، حكمي بدهيم و  ذكر شده باشد، در صورتي كه نقل كننده
ي آن روز  به خصوص در اوضاع و احـوال آشـفته  . بگوييم حكمِ اسالمبه آن 

هاي زيادي به امامان شيعه بخصوص امام پنجم نسـبت   ر دوراني كه كتابو د
 رجال ممقـاني طور كه در كتاب  آن – هم) ع(امام صادقشد و حتي  داده مي

ها هم  كردند و در مورد بعضي از اين كتب و راوي نفيها را  آن –گفته شده 
  . نيست اند، صحيح گفتند كه خيلي از مطالبي كه به امام پنجم نسبت داده

در اين مورد قدمي برداشت هـر چنـد كـه     سيدمرتضيتوان گفت كه  مي
! پس از او بعضي از شاگردانش اين وضعيت را به وضع سابقش برگرداندنـد 

، چه آثار مثبت يـا  حجيت دادن به اخبار واحدحال بايد تحقيق شود كه اين 
منفي داشته است و خبرهاي واحد كدام هسـتند و نوعـاً متضـمن چـه نـوع      

و در بسياري از مسايل  عرض و خون و اموالحتي در مورد . مطالبي هستند
بودند، چه احكامي  واحد، با تكيه و اعتماد به خبرهايي كه كيفريو  حقوقي

  .ج و معروف شده استها راي اجرا شده و به استناد آن به نام اسالم

اسـت، يعنـي   ذوالمجـدين  داده شـده،   سيدمرتضياز جمله القابي كه به 
كه مجد دنيايي هم داشت و وضع خانه و زندگي و ثروت و امالكـش بـه    اين

كه اين خودش محل بحث است كه از كجا و بـه چـه   (طور كامل برقرار بود 
لقـب  ). شـد  سـتفاده مـي  ها ا ترتيب اين امكانات پيدا شده بود و چگونه از آن

است، كه يك عده با كمال افتخار، و به ناحق به خودشان الهدي  علَمديگر او 
چرا  ،دهند، اما از قرار معلوم خود ايشان اين لقب را دوست نداشته نسبت مي
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اي ايـن لقـب    گرانِ وقت در نامه كه از طرف يكي از خلفا و منتسبين به سلطه
از اين اقتدارات  شريف ابو احمدته قبالً پدر ايشان الب. به ايشان داده شده بود

كه او از اهل بيت پيغمبـر اسـت،    مادي و تا حدودي توجه مردم به عنوان اين
  . برخوردار بود
آن چـه  . بـود  شريف رضيمعروف به  - سيدمرتضيبرادر  - سيدرضي

هـاي   بـه جنبـه   توجهي اسـت كـه ايشـان    شود بيشتر در مورد ايشان گفته مي
آوري آثاري كـه بـه    فصاحت و بالغت متون اسالمي داشتند و از جمله جمع

از البالغـه   نهـج  شود تحت عنوان كتاب نسبت داده مي )ع(طالب ابي ابن علي
البته اين موضوع قابل بحث است كه ايشان ناظر . به يادگار مانده است ايشان

هاي ادبـي   جنبهكه بيشتر به  بوده و اين) ع(به ثبت چه مطالبي از حضرت علي
آوري  كه قصـد جمـع   و دقايق و فصاحت و بالغت توجه داشته است، نه اين

ها و كلمات قصار ايشان را داشته باشند كه بايد  ها و خطبه تمام مطالب و نامه
بعضي مطالب هم محل . مطرح شودشناسي  البالغه نهجدر بحثي تحت عنوان 

بت داد يـا بطـور عمـوم    نسـ ) ع(را به حضرت علـي  ترديد است كه بتوان آن
هـا از   و ارزش آنزنـان  چـه در مـورد    نظيـر آن . گيري كرد بتوان از آن نتيجه

كه زنـان از نظـر ايمـان و عقـل و حقـوق در درجـات        ايشان نقل شده و اين
كـه اعتبـار آن را    ، براي آنقرآنحتي در مورد ! تري از مردان قرار دارند پايين

ه شده كه در مباحثات خود قرآن را كنـار  كمتر جلوه دهند، از قول ايشان گفت
هاي متفـاوت و   است و امكان برداشت حمال ذو وجوهبگذاريد، چون قرآن 

تـوان بـه    كه به نظر من اين مطالـب را نمـي  ! متناقض از آيات آن وجود دارد
شناسـي بايـد بـه آن     نسبت داد و در بحث كتـاب ) ع(آساني به حضرت علي

  .بيشتر پرداخته شود
 47در سـن   رضي،سيدبا توجه به اين كه برادرشـان   سيدمرتضي،بعد از 

و  بـاز هـم نقابـت    ابواحمد عدنانسالگي از دنيا رفته بود، پسر ايشان به نام 
  .رسيدگي به امور شيعيان و تقسيم موقوفات را به عهده داشت
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  شيخ طوسي و آثار او در فقه شيعه -3

د، سپس به بغداد اهل طوس بوشيخ طوسي معروف به  محمد ابن حسن
هايي كه انجام داد معروف و برجسته شد، و لقـب   كم در اثر فعاليت آمد و كم

فقـه شـيعه    پايه بسياري از مسايلي كه امروز به نـام . را پيدا كرد الطائفه شيخ
طور دوره به دوره و نسل بـه نسـل منتقـل     ها همين معروف است و در كتاب

ها خود جاي بحـث و   البته اين فعاليتهاي ايشان است، كه  شده، آثار فعاليت
  . اي دارد بررسي جداگانه

يكـي كتـاب   . تا قبل از اين دوره، دو كتاب معروف مورد توجه فقها بـود 
بـود، و ديگـري   روضـه كـافي   و  فروع كافي اصول كافي،كه شامل  كافي

شـيخ  دو كتاب هم توسـط   .شيخ صدوقمرحوم  من ال يحضُره الفَقيهكتاب 
صـحاح  معروف شدند و مثل  كتب اربعه، كه در مجموع به تهيه شد طوسي

كه نزد اهل تسنن از كتب معتبر حديث بودند، اين چهار كتاب هم كتب  ستّه
اين هم خود جاي بحث مهمـي اسـت كـه    . معتبر حديث در نزد شيعه شدند

چگونه اين چهار كتاب اين چنين برجستگي پيدا كردنـد و منشـاء تحقيقـات    
  . شيعه قرار گرفتند
ي هجـر  460هجـري متولـد شـد و در سـال      385در سـال   شيخ طوسي

بويـه در زمـان    وفات يافتند، و در حدود نـيم قـرن از حكومـت ديالمـه و آل    
توانسـت برخـوردار باشـد و     بنابراين از امكانات بسيار زيادي مي. ايشان بود

با توجه به اين كـه تأسـيس   . بايد ببينيم از اين امكانات چگونه استفاده كردند
 در مصر، توسط زهراألَو هم چنين تأسيس مركز علمي  مدرسه نظاميه بغداد

. كند تر مي در زمان ايشان بوده موقعيت خاص اين زمان را برجستهفاطميون، 
هـا چگونـه انجـام گرفتـه و بعـداً چـه        بنابراين بايـد ديـد كـه ايـن فعاليـت     

ها بدست آمده و وضعيت امروز مسـلمانان تـا    هايي از اين فعاليت گيري نتيجه
  . چه حد تحت تأثير آن جريانات است

بخواهيم يك تحقيق آزادانه در فقه شـيعه، بلكـه در شـناخت اسـالم      اگر
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تبياناً «: طور كه در خود قرآن استداشته باشيم، چگونه بايد بيانديشيم؟ همان
اذَا التَبسـت  «: و همچنين در باره قرآن از پيامبر اكرم اسـت كـه   ،1»لكُلِّ شَييء

هـاي تاريـك    وقتي كه قطعـه  2»علَيكُم بِالقُرآنعليكُم الفتَن كَقطَعِ اللَّيلِ المظلم فَ
، شـما بـه قـرآن    )كنـد  ها را به تاريكي تشبيه مي فتنه(شب به شما روي آورد 

خصوص در زماني كه موظّف و مكلّف هسـتيم كـه از ايـن     به. بازگشت كنيد
ي مسلمين اسـت اسـتفاده كنـيم تـا      كه مورد اتفاق همه ميزان و معيار اصلي

انـد و از   شـيعه بـه آن مبـتال شـده    هـايي كـه شـيعه و غير    گرفتاريبتوانيم از 
شود، راه نجاتي پيدا كنيم و مطمئن شويم كه  هايي كه به اسالم داده مي نسبت

وقتي موضوع خون و جان و مال و آبـرو و حيثيـت   . ايم راه خدا را پيدا كرده
ــان ــا و بخصــوص نســل  انس ــايل    ه ــن مس ــرح اســت و اي ــوان مط ــاي ج ه

را  تـوان نـام آن   شود، بـه هـيچ وجـه نمـي     هاي افراد مي حه هوسالمصال وجه
   .گذاشت فقاهت اسالمي

ورود : شود صحبت كرد به طوركلي در باره شيخ طوسي در چند زمينه مي
جـا بودنـد، مـدت     به بغداد از طوس، استفاده از محضـر اسـتاداني كـه در آن   

ن از بغـداد بـه   اقامت ايشان در بغداد، موقعيت ايشـان در بغـداد، مهاجرتشـا   
باشـد، و   اي كه حدود هزار سال است در نجف داير مي نجف و حوزه علميه

هم چنين آثار و تأليفاتي كه ايشـان داشـتند و شـاگرداني كـه توسـط ايشـان       
  .تربيت شدند

كــرد و از  ســالگي در طــوس زنــدگي مــي 23شــيخ طوســي تــا حــدود 
ن زمـان نـوعي از   در آ. كـرد  دانشمنداني كه در آن شـهر بودنـد اسـتفاده مـي    

ي شـيعه و سـني و رافضـي و غيررافضـي در      تعصبات مذهبي از قبيل مسئله
جو تعصبي حاكم چنان بوده كـه معـروف اسـت حتـي     . ميان مردم حاكم بود

                                                      
 ؟... است چيز هر روشنگر ... ؛89 آيه نحل، ي سوره. 1

 و كـرد  احاطـه  را شما تاريكي شب چون ها فتنه كه هنگامي پس ؛قرآن فضل كتاب ،2 جلد كافي،. 2
 .آوريد روي بقرآن )كه( است شما بر پس پوشاند
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شاعر نامدار، ابولقاسم فردوسي را به اتهام ايـن كـه تمايـل بـه شـيعه دارد و      
! به خاك سپرده شود رافضي است، مانع شدند كه بدنش در قبرستان مسلمين

 .و او را در بيرون شهر دفن كردند و بعدها بـرايش آرامگـاهي ترتيـب دادنـد    
سالگي به خـاطر تعريفـي كـه از     23همين مسايل باعث شد شيخ طوسي در 

 408اين مهـاجرت در حـدود سـال    . جا مهاجرت كند بغداد شنيده بود، به آن
نيـز در بغـداد    تضـي سيدمرو  شيخ مفيـد هجري قمري بود و در اين زمـان  

ايشـان اولـين بـار از    . دو سال قبل از آن از دنيا رفته بود سيدرضيبودند، اما 
درس شيخ مفيد استفاده كـرد و پـنج سـال بـا او بـود و اسـتادهاي معـروف        

در همان پنج سـال اول كـه وارد بغـداد شـد، بـا      . ديگري را هم مالقات كرد
نيروي جواني، توانست بسياري از  اي كه داشت و با استفاده از عشق و عالقه

هاي شيخ مفيد را در حضور ايشان، بخواند و او گوش كند و تصـديق   نوشته
شنيد و شيخ طوسي هم  خواندند، او حاضر بود و مي كند، يا وقتي براي او مي

اين قرائت در مورد آن چه به نام كسي نوشـته شـده بـود،    . حاضر بوده است
مرسوم بود كه به صورت قرائت در حضور  شد و يك نوع تصديق شمرده مي

  . كردند كردند و احياناً بحث هم مي استاد تصحيح مي
اين طرز ورود شيخ طوسي به بغـداد بـود و گويـا از نظـر مـالي هـم در       

هايي به طالب،  جا مدارسي بود و كمك وضعيت خوبي قرار نداشت و در آن
جـا بـه عنـوان يـك      كردند، شيخ طوسي هم در آن مخصوصاً به مهاجرين مي

مشغول تحصيل شد و توانست در اوايل ورودش بيشـتر اسـتادان    طالب علم
حتي معروف است كه ايـن كتـابي كـه بعـداً از     . مشهور شيعه را مالقات كند

مشهور است، در حقيقت بعد از  تهذيبكتب مهم حديث شيعه شد و به نام 
به اصطالح مسـتندي   كه متن فقهي نسبتاً جامع و(مفيد  المقنعهمطالعه كتاب 

ي آن پرداخت و قسـمت اول كتـاب    ، به تحقيق در باره)از جانب شيعه است
همان طور كه از اسمش پيداسـت، همـراه بـا انتخـاب     . را ترتيب داد تهذيب

گيري بعضـي مطالـب و رهـا كـردن بعضـي ديگـر اسـت و در         كردن و نخبه
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تش را در زمـان  حقيقت فتواها را به همراه متون احاديث آورد، كه يك قسـم 
در . حيات خود شيخ مفيد و قسمت ديگرش را هـم بعـد از او تكميـل كـرد    

  .ساله بود 25زمان شروع اين كتاب او 
از استادان معروف شيخ طوسي كه از فقهاي معروف در بغداد بودنـد، در  

برند كـه مـدت يـك سـال      را نام مي ابن سلط اهوازيابتداي ورود او، يكي 
جـا نمـاز    درس او كه در مسجدي برقرار بود و در آن شيخ موفق شده بود در

استاد ديگري هم كه شيخ مدت سه سـال از درس او  . خواند، حاضر شود مي
وفـات   411است كه در  حسين ابن عبيداهللا غزائرياستفاده كرد، معروف به 

هـاي   كرده است و گويا شيخ بسياري از مطالب را از جمله مقداري از كتـاب 
انـد، بعـد هـم از     استاد خوانده و مطالبي را با هم بحث داشـته  كافي را با اين

  .استفاده كرده است شيخ مفيدخود 
در بغداد چهل سال است، كه فقـط پـنج سـال     شيخ طوسيمدت اقامت 

هـاي اسـتاد را در    اول را از محضر شيخ مفيد اسـتفاده كـرد، و بيشـتر كتـاب    
ي زيادي  او توانست بهره محضر او خواند و با اظهارنظر و استفاده از نظرات

 محمد ابن حسن ابـن حمـزه،  بعد از وفات مرحوم مفيد، داماد ايشان، . ببرد
، با اين كه لياقت اداره جلسات را داشـت بـا ايـن وجـود     جعفريمعروف به 

ايـن امـور بـه     نقابـت اداره امور مربوط به طايفه سادات و علماي شـيعه يـا   
شرح حال رجال، او هم فقيه بود در  نجاشيبه قول (واگذار شد سيدمرتضي 

و هم مـتكلم، يعنـي هـم در مسـايل اصـولي و هـم در مـورد مباحـث فقـه          
از  فهرسـت شـيخ طوسـي در كتـاب    ). اصطالحي صاحب نظـر بـوده اسـت   

سال با او معاشرت داشته، و نكتـه   23 استادش اين طور ياد مي كند كه مدت
! كند از طريق او نقل نمي كند، غالباً جالب اين است كه احاديثي را كه نقل مي

بلكه فقط يك قسمت كـه كتـاب كـافي را آورده اسـت، از طريـق اسـتادش       
  . كند و به يك واسطه بعد از او از كافي نقل مي سيدمرتضي

سال بعد از وفات سيدمرتضي نيز در بغـداد اقامـت    12به هر حال مدت 
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هم در جواب هايي  ايشان رساله. كرد و به تأليفات و تصنيفات خود پرداخت
نوشت، كه قـبالً شـيخ مفيـد و بعـد سـيد       رسيد مي هايي كه از اطراف مي نامه

را كـه در  تهذيب  در زمان حيات سيدمرتضي كتاب. دادند مرتضي جواب مي
االستبصار فيمـا  يعني  استبصاركتاب . زمان مفيد شروع كرده بود، تكميل كرد

را كـه   نهايـه هم چنين كتـاب  . ادرا نيز بعد از آن ترتيب د اختُلف منَ االَخبار
ة   اولين تأليف او در فقه است ترتيب داد و پس از آن  مامــح فـي االفصرا  الم

يا فهرست مانندي از شرح حال رجال ترتيب داد  رجالسپس كتاب . نوشت
و در شرح و بيان بعضي از مسايل مربوط به امامت و در باره كتابي كه سـيد  

در مورد  تلخيص الشّافيبود، ايشان كتابي به نام  نوشته الشافيمرتضي به نام 
شمارند، كه شايد تـا آن زمـان بـه     امامت نوشت، كه آن را از كتب مهم او مي

ي امامـت   اين ترتيب و با اين تفصيل و خصوصيت و كيفيت كتابي در مسئله
  . تأليف نشده بوده است

بود و بعـدها   گذاري بسياري از مطالب در آن زمان شده كه گفتيم پايه اين
او ايـن كتـاب را در سـال    . شـود  گذاري مي جا پايه گيري شده، از همين دنباله
هجري، يعني چهار سال قبل از اين كه سيد مرتضي از دنيـا بـرود تمـام     432

. كرد، بنابراين ممكن است كه اين كتاب به نظر سيدمرتضي هم رسيده باشـد 
ته بود برجستگي خودش را شود كه شيخ طوسي در اين زمان توانس معلوم مي

هـايي كـه از ري يـا از جاهـاي ديگـر       نشان بدهد، تا جايي كه به بعضي نامه
  . داده است رسيد، پاسخ مي مي

مسـئله   15شامل سـؤال و پاسـخ بـه     مسايل الرازيةهاي او  يكي از كتاب
مرتضي سؤال شده بود، كه گويـا هـر دو بـه آن سـؤاالت     باشد كه از سيد مي

 تمهيـد االصـول  ايشان بعد از فوت سيدمرتضي كتابي بـه نـام   . اند جواب داده
سـيد مرتضـي نوشـت و چـون آن      ذخيرهنوشت، هم چنين شرحي به كتاب 

را نوشـته و از   الشـرح  شـرح شرح به شرح ديگري احتياج داشته است، كتاب 
شـيخ   - هرچنـد احترامـاً   -شود  چنين فهميده مي تمهيد االصولتأليف كتاب 
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شود  مي. شده است حيات سيدمرتضي در درس او حاضر ميطوسي تا اواخر 
گفت كه شيخ طوسي از نظر علمي، موقعيت بالمعارضي از نظـر اسـتادي در   
معارف شيعه داشته است، به طوري كه مشكالتي كه در مورد مذهب بـود از  

سال بعدي كه پس از وفـات سيدمرتضـي    12گويا در مدت . شد او سؤال مي
كمتر به جاهايي مسـافرت كـرده، مگـر همـان حـوالي       در بغداد مانده است،

بغداد، شايد طبق مرسوم كه زيارت كربال و نجف معمول بوده، شيخ هـم بـه   
رفته، ولي به هر حال مسافرت مهمي از بغداد بـه نـواحي    ها مي اين مسافرت

  .مختلف اسالمي آن روز، از او در تاريخ ضبط نشده است
ي انتقال  كنيم كه آشوب بغداد در آستانه يدر اين جا به اين مسئله اشاره م

هـايي بـراي    پيدا شد و طبعاً موجب نـاراحتي  سلجوقيانبه  بويه آلقدرت از 
ايشان دوازده سال ديگـر  . ناچار بغداد را ترك كرد 448شيخ شد كه در سال 

ي درسـي تشـكيل داد و البتـه در اثـر      در نجف اقامت كرد و در آن جا حوزه
صي كه در مقطع انتقال حكومت در مركز علمي بغداد بود، تعصبات و جو خا

ها كه محل درس بود، لطمـه ديـده بـود و گويـا      كتابخانه و بعضي از قسمت
ايشان چندي را با نگراني گذراند و بعد از وارد شـدن ضـايعاتي از جملـه از    

معروف است كـه حـوزه علميـه    . ها به نجف رفتند بين رفتن قسمتي از كتاب
يكي از شاگردان  حمزه ثمالي ابيبه راه انداختند كه گويا قبالً توسط جا را  آن

بـا رفـتن   . گذاري شـده بـود   امام چهارم، به عنوان حوزه دروس مذهبي، پايه
اي ديگر از شاگردانشان، شهر نجف توانست باز  شيخ طوسي و مهاجرت عده

ه شـيعه و  موقعيت خاصي پيدا كند، كه از آن به بعد نيز به عنوان حوزه علميـ 
زيارتگاه شيعيان موقعيت مذهبي خاصي به آن داده شد و تا امروز هم به اين 

  .شود عنوان شناخته مي

  آثار و تأليفات شيخ طوسي

كتاب و رساله در موضوعات مختلف، از اصول عقايد گرفته تا  45حدود 
هاي راجع به اعتقادات شـيعه،   حديث، فقه و اصول فقه، رجال، تفسير، رساله
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. دعا و اعمال شبانه روزي، تاريخ ائمه شيعه به ايشان نسبت داده شـده اسـت  
 و االحكـام  تهـذيب در حديث و اخبار به طور عمده همان دو كتاب معـروف  

حديث را ذكـر   13500كه در تهذيب  هستند، استبصار فيما اختلف من االخبار
  .حديث نقل شده است 5511كرده و در استبصار حدود 

كـه از كتـب اربعـه شـيعه و از     تهذيب ه كنيم كه بر كتاب بد نيست اشار
شـرح توسـط    13متون اخبار و جزو تأليفات شـيخ طوسـي اسـت، بـيش از     

كساني كه هر كدام در زمان خودشان براي مردم مرجع و صاحب فتوا بودنـد  
ايضـاح رجـال   از جملـه  . شدند، نوشـته شـده اسـت    و از محققين حساب مي

 محمـد ابـن علـي اردبيلـي    است كه به وسيله  اتالرو جامعيا كتاب  تهذيب
بندي كرده كه در حد خود تحقيـق بكـر و    نوشته شده و در آن روات را طبقه

هم قصد داشت چنين كتابي بنويسـد   مرحوم بروجردي اهللا آيت. جالبي است
اين كـار را انجـام داده اسـت، در     الروات جامعكه وقتي متوجه شد ايشان در 

محمـد امـين   و  مـدارك صـاحب  . كـرد  به آن اشاره مي هاي فقه خود درس
محمـدتقي  . انـد  بوده، شرحي بـر تهـذيب نوشـته    اخباريينكه از  استرآبادي

نوشته كه شـرحي   مالذ االخبار كتابي به نام مجلسي ثانيمجلسي معروف به 
كمـال و آقاجمـال   آقا اهللا جزائـري،  سـيدنعمت هم چنين . بر تهذيب است

  . اند بر اين كتاب نوشتههر يك شرحي خوانساري 
منظور اين است كه چه كساني و چگونه بر حيثيت جامعـه شـيعه و هـم    

اند كه بـه نظـر مـن     چنين بر جامعه اسالمي نوعي توليت و اشراف پيدا كرده
ها بـه ايـن فكـر باشـند كـه اسـالم        شوند و مسلمان ارزيابي مجددبايد همه 

و  تنبيـه اساسـي  بـاره و يـك   دو تهذيببرايشان چه آورده و حقيقتاً به يك 
هاي پاك و وارسته و ضمناً  ي انسان واقعي نياز است، كه اين كار تنها از عهده

آيد و بايد اين كار را بـراي نجـات و آگـاهي     پركار و محقق و منصف بر مي
باز هم آينـدگان گرفتـار    هاي مديد مبادا پس از مدت! نسل آينده انجام بدهند

باز هم بالهايي بر سر حديث واحد، استناد به يك  همين گفتگوها باشند و با
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   !ي اسالمي بياورند جامعه
 فهرستو  رجالي احواالت و روايت احاديث، كتاب  در موضوع ترجمه

  . از ايشان است
را ترتيب داده است كـه ده جـزء    التبيان في تفسير القرآندر تفسير، كتاب 

توان گفت نسبتاً از نـوعي   اين كتاب در عين حال كه مختصر است، مي. است
سـپس  . هاي مشابه موجود قبل از خود برخوردار اسـت  امتياز نسبت به كتاب

ي قـرآن بيـان    كه دوازده مسئله را دربـاره  ،الدمشقية في تفسير القرآن المسايل
است كـه گويـا عـين ايـن كتـاب در حـال        الرَّجبية المسايلكرده است، سوم، 

  . حاضر در دسترس نيست
هاي مختلفي ترتيب داده است كه بعدها شـرح هـاي    ه، ايشان كتابدر فق

بـه  . است مبسوطو  نهاية ها نوشته شده، از جمله كتاب مختلفي هم براي آن
در فقـه و حـديث و اولـين تـأليف او      نهايـه طوري كه معروف است، كتاب 

  .آخرين تأليف ايشان باشد مبسوطباشد و شايد  مي
را  عـدةُ االصـول  و كتاب  تمهيد االصولدر اصول فقه، ايشان كتابي به نام 

روز، مطـالبي بوسـيله    ها و شـبانه  نوشته، هم چنين در كالم دعاها و اعمال ماه
  .ايشان نوشته شده است

ي شيعه نوشـته   در تاريخ هم كتابي از ايشان هست كه در شرح حال ائمه
بـه سـؤاالتي كـه از نـواحي مختلـف      هـايي در پاسـخ    شده و بعد هم رسـاله 

  . اند شد و ايشان پاسخ داده نشين آن روز مي شيعه
درس است كه شيخ ايـن   45كه شامل  المجالس في االَخباريا  اَماليكتاب 

در مـورد شـرح حـال    . است مطالب را گفته و توسط شاگردانش نوشته شده
شـيخ   رجـال اسـت كـه بـه آن     االبـواب  رجال سه كتاب نوشته است، اول،

نفر از راويان حديث را نام بـرده و مختصـر    980گويند كه حدود  مي طوسي
كه حـدود   الفهرستدوم، . جرح و تعديلي هم كه الزم ديده، بيان كرده است

سـوم،  . هاشـان بيـان كـرده اسـت     نفر از مصنّفين شيعه را بـا ذكـر كتـاب    90
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ـ  اسـت كـه در حقيقـت از كتـاب معـروف       اختيارالرّجال يـك   يرجـال كَشّ
  . بندي شده است انتخاباتي كرده و فهرست

النَّهاية في مجـرد الفقـه و   . به ايشان منسوب است النَهاية در موضوع فقه،
الجمـل و  . كه يك دوره فقه است كه از متون اخبار گرفته شده اسـت  ،الفَتوي

الخَـالف فـي   هـاي پـنج گانـه تهيـه شـده،       كه در عبادت ،العقود في العبادات
االيجـاز فـي   . اي اسـت  كه در حقيقت يك فقه تطبيقـي و مقايسـه   ،االحكام
ـ سايل الحم الحج في مجرد العمل، ناسكمدر احكام ارث است، ، الفَرائض  ةلبي

ي الفكه از شهر حلب از او سؤال كرده بودند و پاسـخ داده شـده اسـت    ،قهف .
علي  ةوجوب الجزي هم چنين از مسايل مربوط به قسمتي از مسايل فقه مانند،

ي جزيه بر يهود و كسـاني كـه منسـوب بـه      كه البته مسئله، الجبابره يا اليهود
  .رداختبحث مستقلي است كه بايد در جاي خود به آن پ ،جابران هستند

انـد، در يـك    چه نوشته اند، طبق آن است كه سؤال كرده مسايل جزئيةبعد 
از . انـد  مسئله فقهي را پاسخ گفته 300مسئله و در رساله ديگري  24اي  رساله

ـ  ةالعـد نظركتب اصول، دو كتاب از ايشان است، يكي  يـا صـول ي االُف ،  ـدةُع 
قدما است و يكي مختص بـه   هاي اصول نسبتاً مفصل از كه از كتاب ،صولاالُ

طـور كـه گفتـيم سيدمرتضـي آن را      همان. است خبر واحدي عمل به  مسئله
  . را تثبيت كرد كرد و شيخ طوسي دوباره آن قبول نداشت و رد مي

كتاب بـه او نسـبت داده شـده كـه از همـه مهمتـر        16هاي كالم  از كتاب
شـرحي اسـت بركتـاب    است كه  تلخيص الشّافي في االَمامة و تمهيد االُصول

كه باز در امامت  جملُ العلم و العمل، المفصح في االمامةچنين  هم. سيدمرتضي
يعني آن چيزي كه علتش را بايد گفت و جويـا   ،ما يعلَّل و ما ال يعلَّلاست و 

كـه   اصـول العقايـد  شد، و آن چيزي كه بايد تعبدي پذيرفتـه شـود و كتـاب    
شَـرح  . ي آن ناتمام مانده اسـت  ش نوشته شده و بقيهقسمتي از توحيد و عدل

كـه   الغَيبة و كتاب تمهيد االُصولكه شرحي است بركتاب  الشَّرح في االصول
در ايـن زمينـه   . به اعتقاد شيعه دوازده امامي درباره غيبت امام دوازدهم است
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قـولش  دانيم سيزده يا چهارده قول وجود دارد، كه يك  بعد از امام يازدهم مي
عشريه معروف شده است، كه در اين كتـاب مطـالبي در ايـن     قول اماميه اثني

  .زمينه طبق اعتقاد شيعه دوازده امامي بيان شده است
الفَرق بين النبي و االمام، مسايل بعد يك سلسله مسايل جزئي است مانند 

مرتضي و هم شـيخ  كرده بودند كه هم سيد سؤال ريمسايلي كه از  ،الرّازية
، كتـاب  مختَصرالمصـباح هاي دعـاي   بعد كتاب. اند ها جواب داده سي به آنطو

در مـورد تـاريخ،   . هاي كوچك ديگـر اسـت   و بعضي رساله هداية المستَرشد
است كه با توجه بـه عنـايتي    عبيده الثَقَفي مختَصراالَخبار المختار، ابنُ اَبييكي 

ورا و تعزيـه داشـتند، ايشـان در    و عاش) ع(ي امام حسين كه آل بويه به مسئله
بـوده، كتـابي   ) ع(مورد مختار كه معروف است انتقام گيرنده قتل امام حسـين 

 في مقتلِ الحسينبه نام  )ع(نوشته است و كتابي هم راجع به خود امام حسين
است و بعد جواب مسايلي كه از قم سؤال كـرده بودنـد، كـه تحـت عنـوان      

  .است تدوين يافته المسايل القُمية
گذاريم كه در بـاره   ي بحث در مورد شيخ طوسي را باز مي جا پرونده اين

بايست به بحث و بررسي پرداخت تـا اثـر عمـيقش را در     او بيشتر از اين مي
هاي اصلي چه بوده  هاي بعد از او بتوان جويا شد و يافت، تا ببينيم پايه نوشته

  كردن است؟  و تا چه حد قابل اعتماد و تكيه
هجري قمري بنا به وصيت خودش در خانه كوچكي  460ايشان در سال 

گفتند، در قسمت شمالي جايي كـه بـه    مي الغَريدر نجف كه در قديم به آن 
معروف است به خاك سپرده شـد و در حـال حاضـر بـه     ) ع(مقبره امام علي

جـا   صورت مسجدي اسـت كـه محـل درس اسـت و اسـتادان حـوزه در آن      
الب هم گاهي براي مطالعـه و نمازخوانـدن بـه آن جـا     كنند و ط تدريس مي

  .روند مي

  فقهاي قرن هفتم و هشتم و دوران صفويه: قسمت سوم

هاي بعد از مرحوم شيخ طوسي اين اسـت كـه چنـد     ي مهم براي دوره مسئله
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، در )كه يكي از شهرهاي معروف عراق اسـت (نفر از علماي بزرگ اهل حلّه 
ها فقه شيعه توانسـت بـاز    ي آن يف شدند و به وسيلهدار تأل اين جريان، ميدان

در . ي بيشتر پيدا كند و حتي مورد توجه غيرشيعه هم قـرار بگيـرد   هم توسعه
  .كنيم جا از سه نفر اين فقها ياد مي اين

  محقق اول

 602در سـال   محقق اولمعروف به  ابوالقاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن
به خاطر ابتكاراتي كه . سال زندگي كرد 74هجري قمري متولد شد و حدود 

  . نامند مي محقق اولاند و او را  به او داده محققدر تدوين مطالب داشته لقب 
اسـت كـه هنـوز هـم در      االسـالم  شـرايع كتـاب   محقق اول،ي  اثر عمـده 

يرشيعه هم به عنوان هاي غ شود و حتي در حوزه هاي علميه تدريس مي حوزه
ي فقه نسـبتاً   اين كتاب در زمينه. يك كتاب مهم فقه شيعه شناخته شده است

اختصـار بيـان    جامع است و نظرات شيعه را در مسـايل فقـه اصـطالحي بـه    
  . كند، البته محقق اول تصنيفات ديگري هم دارد مي

از اند كـه   نوشته شرايع االسالمعلماي بعدي شرح هاي متعددي بر كتاب 
را بايد ذكر كـرد كـه بـاز فضـالي      االحكام مسالكها يكي كتاب  مهمترين آن

 شـهيد ثـاني  اين كتاب نوشته . كنند هاي علميه از اين كتاب استفاده مي حوزه
شـرح  . اسـت جبل عامـل  از علماي  الدين علي ابن احمد عاملي زينيعني 

كنند و مـورد توجـه    ديگري هم كه مخصوصاً متأخرين زياد از آن استفاده مي
باشـد،   مـي  شيخ محمد حسن نجفينوشـته   جواهراالحكاماست، كتابي به نام 

هاي علميه مورد توجه قرار  كه امروزه اين كتاب را كه مفصل است، در حوزه
  .دهند مي

  عالّمه حلّي

از فقها و محققين شهر حلّه  عالّمه حلّي،معروف به  حسن ابن سرير الدين،
هجـري   726هجـري و وفـاتش در سـال     647در سال باشد، كه تولدش  مي
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وي آثـار  . بتاً خوب و موفقي داشته استسال عمر نس 78اتفاق افتاد و مدت 
گرفت  هاي قبلي الهام گرفته شده و سرچشمه مي و تأليفاتي داشته كه از كتاب

هاي شيخ طوسـي نوشـته    و ساير نوشته االحكام تهذيب هايي كه بر مانند شرح
هاي فقهي آينـده شـد،    هم اين تأليفات پايه و اساسي براي كتاببعدها . است

ها بايـد   ي آن اند و همه زياد تكيه كرده حلّي عالّمهو نويسندگان بعدي به آثار 
  . هاي مجدد قرار بگيرد مورد ارزيابي

قواعد االحكام فـي  حلّي يك كتاب  هاي معروف عالّمه به هر حال از كتاب
ي كامل فقـه   ت كه در حقيقت سعي كرده يك دورهاس الحالل و الحرام ةمعرف

سال براي تهيه ايـن   20به طوري كه معروف است، مدت . را در آن بيان كند
ي مهـم را در آن بررسـي كـرده     مسئله 660كتاب زحمت كشيده و در حدود

هجري قمري مهيا شده و مـورد   92گويا آن كتاب در دو جلد در سال . است
گرفتـه و ايـن روزهـا هـم بـراي كسـاني كـه         مـي  ي شاگردانش قرار استفاده

در . باشـد  هـاي مأخـد و منبـع مـي     خواهند به حد اجتهاد برسند، از كتاب مي
شرح بر اين كتاب نوشته شده كه قابـل توجـه اسـت كـه يكـي از       15حدود 

محقق ثـاني  كـه آن را   جامعالمقاصدي آن كتابي است به نام  شرح هاي عمده
  . در قرن نهم نوشته است محقق كَركيمعروف به 

كـه در برابـر آراي    تَذكرةُ الُفقَهاءكتابي است به نام  حلّي عالّمهتأليف دوم 
هـا   فقهاي ديگر شيعه و فقهاي ديگر مسلمان، ترتيب يافته كه باز بر آن شـرح 

اي از  اسـت كـه خالصـه    مختصر النـافع سوم . و تفسيرهايي نوشته شده است
اي بر اين كتاب شرح  حقق اول است، كه باز عدهم شرايع االسالمهمان كتاب 

ريـاض  است معروف به كتاب  شرح كبيرهاي مهم آن يكي  از شرح. اند نوشته
است و اين كتاب مورد مطالعه اهل علي طباطبايي سيد كه مؤلف آن المسايل

است كه شرحي بر كتاب  كشف الرّموزيكي هم . گيرد تحقيق در فقه قرار مي
بعـد  . باشد شاگرد محقق اول مي ابن الدين حسن ابيطالب ي نوشته ،المختصر

مقداد ابن عبداهللا است كه توسط  المختَصرُ النّافع كه شرح كتاب التنبيه كتاب
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حلّـي يكـي    دو تأليف ديگر عالمه. نوشته شده است فاضل مقدادمعروف به 
مقـدس  هايي بر آن نوشته شده است، يكي توسط  است كه شرح ارشاد كتاب

معـروف   تبصـرة عالمـه   است كه بـه  تبصرة معروف و ديگري كتاب اردبيلي
بنـدي   است و كتابي نسبتاً جامع و مختصر در فقه است كـه مطالـب را دسـته   

  .باشد كرده و براي تدريس فشرده قابل استفاده مي
در طول فاصله قرن پنجم تا يازدهم مسايل بسيار اساسي، در رابطه با فقه 

حاصـل ايـن   . پيش آمد) شيعه و غيرشيعه(وامع اسالمي و اوضاع و احوال ج
دانشـمنداني بـود، كـه    ) به اصـطالح (فعل و انفعاالت و نوسانات، پيدا شدن 

شرط اوليه بـراي  فقاهت،  ممحض و مجهز به تجهيزاتي از لباس فقه بودند و
اي كه اين دو جامعه مسلمان يعنـي   رابطه. بود قضا مقامها از جمله  احراز آن

جـا   هاي بسياري را به دنبال دارد كـه مـا ايـن    شيعه و غيرشيعه داشتند، بحث
انـد كـه    بسياري از دانشـمندان و محققـان نيـز بـوده    . درصدد بيان آن نيستيم

انـد،   اند و تشكيالتي نداشته اند، ولي چون وابسته به جايي نبوده افكاري داشته
و آثـاري هـم بـه جـا     نشـان   ها كمتر كتاب و حتي و نام و است از آنممكن 

انـد كـه از    هايي داشـته  بسياري موارد هم هست كه كساني كتاب. مانده باشد
حتي در مـورد  . ها وجود ندارد ها فقط اسمي باقي مانده ولي ديگر اصل آن آن

هـاي ايشـان مانـده     هم كه تعداد زيادي از كتـاب  صدوقكساني مثل مرحوم 
يشان بوده اسـت كـه فقـط نـام     هاي زيادي نيز از ا است، گفته شده كه كتاب

ها و آثار بعدي باقي مانده است و هيچ چيـز ديگـري از آن در    ها در كتاب آن
از جمله طبق نقلياتي كه تا قـرن دهـم و يـازدهم از بعضـي     . دسترس نيست

هاي حديث  دانشمندان در كتاب هايشان باقي مانده است، مرجع اصلي كتاب
كافي، من اليحضره، تهذيب ( تب اربعهكدر شيعه پنج كتاب بوده و عالوه بر 

منتهي از اين . بوده استصدوق هم از مرحوم  العلم ةُمدين، كتاب )و استبصار
هـم بـوده، چيـزي بـاقي      من ال يحضُره الفقيـه كتاب كه حتي بزرگتر از كتاب 

  .نمانده است
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  هايي از فقهاي قرن هشتم نمونه

كه در بعلبـك يـا لبنـان امـروزي      جبل عامل در قرن هشتم بعضي از علماي
ها بر اسـاس   ي تحقيقات آن كردند، زحماتي در فقه كشيدند و پايه زندگي مي

كتب تحقيقات علماي قبل از خودشان و مخصوصاً با استفاده از آراي راويان 
يعنـي  شـهيد اول  يكي از اين فقهـا  . ، باالخص شيخ طوسي بوده استةاربع

هجـري وفـات يافتـه اسـت و كتـاب       786 بوده كه در سال محمد ابن مكّي
 الدروس الشّرعيةرا ترتيب داده و از جمله تصنيفات ديگر او  اللُمعةُ الدمشقية

شهيد طور كه از لقب ايشان كه  همان. معروف است دروس است كه به كتاب
هايي كه در آن زمـان پـيش    پيداست، به خاطر تشنجات و درگيري است اول

ي  كه ماجراي زندگي شـهيد اول و نحـوه   براي اين .كشتندآمده بود، ايشان را 
شهادت او را بدانيم الزم است كه مختصري از جـو مـتالطم آن روز آگـاهي    
پيدا كنيم و بتوانيم تصور كنيم كه وقتي حكومت به صفويه رسـيد و علمـاي   

هايي بوده است  العمل شيعه چنين امكاناتي بدست آوردند، مستلزم چه عكس
هـاي   العمـل  چنين جرياناتي كه قبالً اتفاق افتاده بود، چه نوع عكـس و سابقه 

  . ها منعكس شود كرد كه الاقل دركتاب فكري را ايجاد و ايجاب مي
گويند، ايشان اهل و مقيم مكّه نبودند، بلكه متوطن  مي مكّيكه به او  با اين

شـهيد  . گوينـد  مـي  بيروتبودند كه امروز بـه آن   جبل عاملدر محلي به نام 
اول در جبل عامل جلسات درس داشت و به تربيت شاگردان مشـغول بـوده   

با توجه به اين كه شام يا سوريه تا حدودي بعد از بغـداد بـه صـورت    . است
يك مركز علمي، از نظر معرفي علوم اسالمي درآمده بود، دانشـمندان محقـق   

طر جـو موجـود و   منتهي دانشمندان شيعه بـه خـا  . در آن حدود ساكن شدند
عشريه بودن را نداشتند، كـه خـود    جا، جرأت اظهار شيعه و اثني حكومت آن

طور مسايل در ميان مردم و به اصطالح در اعماق اعتقـادات   چه دهد نشان مي
اگر كسـي مـروج    مردم مسلمان معمولي به اين صورت شكل گرفته بود كه

هاي سنگيني است كـه   و مستحق مجازات! شيعه باشد، از اسالم بيرون است
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تا جايي كه دانشمندان شيعه بـا وجـود   ! شايد شامل حبس و كشتار هم باشد
و  كردنـد،  به ايـن موضـوع نمـي    1هوفَتَاين كه در فقه شيعه محقق بودند، ولي 

حتي خودشان را به يكي ديگر از دارندگان مذاهب معروف ديگـر و رسـمي   
كه به نام فقه و فقاهت و رأي و  بايد اشاره كنيم. دادنـد  آن زمان، نسبت مي

و يك عالم، در محيطي ! هايي كه اتفاق افتاده است فتوا، چه بسيار جنايت
دانند، به جرم داشتن عقيده و رأي غيررسـمي   كه همه خود را مسلمان مي

پسندانه، چگونه و چرا توسط حكّـام و علمـاي    و غيرحكومتي و غيرعوام
  ! شود؟ مسلط زمان، محكوم به مرگ مي

كـه چيزهـايي بـر خـالف اسـالم       را بـه اتهـام ايـن    شهيد اولبه هر حال 
گويد و افرادي را بر اين اساس تبليغ كرده است و فتواهايي داده كه فقهـا   مي

دانسـتند، پـس از    و رؤساي مذهبيِ وقت، از ديد خودشان آن را اسالمي نمي
ري امضـاهايي  آو يك سال زندان او را محاكمه كردند و با تهيه سندها و جمع

  .زدند، او را محكوم كردند و به شهادت رساندند كه به او اتهاماتي مي
هاي معروف خود را در زنـدان نوشـته و از آن    بعضي از كتاب شهيد اول

ـ   ةالدروس الشّرعي هاي معروف او به نام جمله يكي از كتاب ةفي فقـه االمامي 
ي كم در اختيارش بـوده، بـه   را با آن كه وسايل و منابع مراجعه نداشته يا خيل
لذا بسياري از اصـول فقهيـه   . ترتيبي يادداشت كرده و به بيرون فرستاده است

كه وفـاتش   جعفر ابن احمدرا خودش نتوانسته بنويسد و فرد ديگري به نام 
  . اند، آن را كامل كرده است نوشته 836را در سال 

هـايي نوشـت و بـه     به طوري كه معروف است، اولين فـردي كـه كتـاب   
. بوده است شهيد اولاصطالح منحصراً اقوال شيعه را از نظر فقهي نقل كرد، 

از او معروف است، ولي در حـال حاضـر در دسـترس     استدراك كتابي به نام
ها در شيعه زياد داريم كـه بـه داليلـي نـامعلوم،      البته از اين نوع كتاب. نيست

م كه رسيده، يكي بعـد از ديگـري   هايي ه بدست آيندگان نرسيده است، و آن
                                                      

 .زبان با كردن بيان و آوردن زبان به ؛"فوه" ي ريشه از. 1
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هـايي، مطـالبي را خيلـي مختصـر دسـت بـه دسـت         بعد از جـرح و تعـديل  
اند و چه بسا معلوم شود كه مسايلي وجود داشته ولي به دست خـود   گردانده

اين افراد هم نرسيده بود و آن چيزهايي هم كه رسـيده بـود چـه بسـا داراي     
طور كه از اسم كتاب  همان. اند ه ماندهاقوال معارضي بوده كه نا نوشته و ناگفت

هـاي قبلـي جـا مانـده و بـه       يعني چيزهايي كه در كتاب استدراك پيدا است،
خواستند مطالـب   ها توجه نشده و يا با يك تجديد نظر و عمق بيشتري مي آن

خيلي كوشـش كـرد كـه ايـن      مجلسي دوممعروف است كه . را تكميل كنند
لوم نيست كه چطور از آن چيزي جـز اسـمش   كتاب را بدست بياورد، اما مع

  ! باقي نمانده است؟
هـاي مختلـف    خشني اسـت كـه در ميـان جامعـه     جوها نشان دهنده  اين

شـده   اسالميِ آن روز وجود داشته است و احياناً از اطراف هم دامن زده مـي 
  .است

زيدالدين علي يعني  شهيد ثانيحدود يك قرن و نيم بعد از اين جريان، 
سوريه و لبنـان  (كه دانشمند بزرگي بود، در قسمت شامات  حمد عامليابن ا
به طوري كه معروف است به پنج مـذهب  . ، به تدريس اشتغال داشت)امروز

هـايي كـه از او    شد و رأي كامالً مسلط بوده و در جواب سؤاالتي كه از او مي
. كرد ميداد، بيان رأي  ديد و تشخيص مي خواستند، به تناسب نيازي كه مي مي

همين امر هم باعث شـد كـه وقتـي يـك بـار در ميـان دو نفـر حكـم كـرد،          
عليه نزد قاضي معروف شهر كه غيرشيعه بـود، شـكايت بـرد، و ايـن      محكوم
كه  كه در مورد ايشان تحقيق كنند و ايشان هم براي اين اي شد براي اين مقدمه
ركـت كـرد،   جا مهاجرت كرد و به قصد مكـه ح  ي خود دانست، از آن وظيفه

ولي در ميان راه او را گرفتنـد و حـدود چهـل روز نگـاه داشـتند و بعـد بـه        
و بايد ! دادند كه خون ايشان هدر است فتواقسطنطنيه فرستادند و در آنجـا  

پس از كشتن هم حتي بدنش را چند روز رها كردند و بعد گويا . كشته شود
! ود و شـناخته نباشـد  حتي جسدش را به دريا انداختند تا قبري از ايشان مشه
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بود، را ترساندند كه حـاكم  ي حج  قافلهها كسي كه متصدي  طبق بعضي گفته
نزد خليفـه وقـت در    شهر با ايشان در افتاده، و اول قرار بود او شهيد ثاني را

از اين كه به دليـل پـذيرايي از شـهيد ثـاني      اي ولي چون عده. قسطنطنيه ببرد
ترساندند و گويا او دست به كشتن شـهيد   ممكن است دچار آزار شود، او را

ثاني زده و البته بعد مورد مؤاخذه هم قرارگرفت كه چرا او را زنـده نيـاورده   
  ! است؟

دهد كه در آن زمان چـه جـوي بـر اوضـاع فكـري،       اين مسايل نشان مي
ها در ايـن   فقهي، سياسي و اجتماعي حاكم بوده است و آگاه شدن به واقعيت

هايي باشد كه در نوشـتن   گيري ي بسياري از جهت نشان دهندهتواند  زمينه مي
   .ها مؤثر بوده است كتاب

، كـه در  )تـا حـدود ده نفـر   (اند  غير از اين دو نفر، افراد ديگري هم بوده
، توسـط حكّـام و اميـران در بعضـي از     فقه اماميه و شيعهرابطه با بيان آراي 

شد، با وضـع   ها مي ي آن در بارههايي كه  شهرهايي كه نفوذ داشتند، با سعايت
اند، كه شـرح   هاشان را قطعه قطعه كرده و حتي بدن. اند فجيعي به قتل رسيده

 و ريـاض العلَمـا   هاي مختلـف ماننـد   توان در كتاب ها را مي حال بعضي از آن
  . پيدا كرد عالم آراي عباسي

بعد و حتي  هاي البته بايد اين نكته را هم اشاره كرد كه آن زمان مثل زمان
زمان حاضر، ميان دانشمندان ديني در مورد دخالت كردن در امور حكومت و 

هاي مستقيم يا غير مستقيم داشتن  نزديك شدن به دستگاه حكومت و دخالت
در اين امور، دو نظر متفاوت وجود داشـت كـه آيـا تكليـف هسـت يـا نـه؟        

كـرد و   بـر ظلـم  تعـاون  گفتند بايد خود را كنار كشيد و نبايـد   ها مي بعضي
ي رضايت دادن به كارهاي ديگرشان است،  ها نشانه نزديك شدن به حكومت

كننـد، امـا در عمـل ديـن را      زيرا حاكمان در ظاهر به دين اظهـار عالقـه مـي   
دهنـد و از نزديـك بـودن مراكـز دينـي بـه        ي جلب محبوبيت قرار مي وسيله

كردند  كمتر دخالت مي در نتيجه اين عده. كنند دستگاه حاكمه سوءاستفاده مي

194  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

هايي داشـتند و سـرگرم بيـان مسـايل و احكـام و تعلـيم و        و فقط كارگشايي
  . شدند تربيت مي

گفتند كه بايد دخالت كرد و به دستگاه حاكمـه   ها هم مي در مقابل، بعضي
اما دستگاه هيئـت  . نزديك بود و هر مقدار از خطا جلوگيري شود، بهتر است

رفتنـد،   ضي از اين افراد كه با اين قصـد پـيش مـي   حاكمه هم زرنگ بود و بع
هـا در تـأمين مقاصـد     ها از وجود آن گرفتند و حكومت كم وسيله قرار مي كم

هايي از طرف دسـتگاه بـه علمـا     تملق. كردند خودشان، حداكثر استفاده را مي
شـد، پروانـه نمـاز     شد، احكامي صادر مـي  شد، موقوفاتي واگذار مي گفته مي

هاي بسيار بزرگ  كه آن زمان از لقب( االسالم حجتشد، لقب  ميجمعه داده 
كه بعضي از اين علما  با اين. شد داده مي االسالم شيخ، يا لقب )شد حساب مي

ها را بـه ايـن    خواستند آلوده شوند، اما جريانات زندگي اجتماعي، آن هم نمي
يك و تارگويند خيلي  است كه ميصراطي  پلاين همان . داد سمت سوق مي

است، براي همين است كه اگر انسان غافـل شـود، يـك وقـت     باريك و تيز 
  !بيند كه در امري ناخواسته وارد شده است مي

انـد بـه نـام     شرحي نوشـته  ةالدمشقي ةُاللُمعبركتاب  شهيد ثانيدرهرحال، 
ايشان از . هاي علميه است هاي درسي و معروف حوزه كه از كتاب ،شرح لُمعة

هـايي كـه    گذاران فقه در اين قرن بودند كه آثار ايشان به همراه آن شرح بنيان
و سـاير تأليفـات    تهذيبهايي كه بر كتاب  نوشته شد و شرح شرايع بر كتاب

  .هايي شدند براي فقهاي يك قرن اخير گذشتگان نوشته شده، همه پايه

  فقهاي دوران صفويه : قسمت چهارم

  اين دوره اي از فقهاي محقق ثاني، نمونه -1

محقـق  كـه يكـي    حلّـه طور كه قبالً گفته شد، به دنبال علماي معروف  همان
ابـن ادريـس   هـا هـم    و قبل از آن عالّمه حلّيو ديگري خواهرزاده او  حلّي
كه او از كساني بوده است كه در فقه شيعه تا حدودي كـه اوضـاع   (بود  حلّي
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جـو حـاكم بـر زمـان     داد، توانست مطـالبي را بـر خـالف     و احوال اجازه مي
خودش طرح كند و نظرهايي مستقل از نفوذ فقـه و حـديث و شـيعه اظهـار     

هـاي ايـن فقهـا نوشـتند و      هايي بر كتـاب  ، كساني پيدا شدند كه شرح)نمايد
از جملـه  . تصدي فقاهت اصطالحي را در قرن هشتم و نهم بر عهده داشـتند 

وفـات ايشـان در سـال    ها محقق دوم كه به محقق كَرَكي معروف است كه  آن
نوشـته اسـت، كـه كتـاب     المقاصد  جامعواقع شده است و كتابي به نام  937

اند اگـر كسـي    بعضي از محقّقين هم گفته. مهمي در مسايل فقه متداول است
تواند به اصطالح به حد اجتهاد برسد و يكـي   سه كتاب را خوب بخواند، مي

محقق كَرَكي به جزئيـات مسـايل   . ددانستن المقاصد مي ها را جامع از اين كتاب
هاي دقيق روي آن مسايل پرداخته است كه به ناچار در جـو   فقاهتي و تحقيق

هـايي كـه عرضـه     آن زمان در مقابل تحقيقاتي كه اهل تسنن داشتند و كتـاب 
خواستند نه  علماي شيعه هم مي. كرده است ها را ايجاب مي شد، اين دقت مي

دگان اسالمي عرض وجود كنند، بلكه چنانكـه فكـر   تنها در برابر ساير نويسن
خواستند برجستگي و دقت فقاهت را در ميان شيعه اماميه بيـان   كردند، مي مي

ها هم از طرف حكّام  بنابراين به جزئيات هم پرداختند و احياناً براي آن. كنند
امكاناتي ايجاد مي شد تا اين فراغت را داشته باشند، جلسات درس در مراكز 

  .كردند علمي و مساجد داشته باشند وگاهي هم از آنان بسيار تجليل مي
 محقـق كَرَكـي  هاي سلطان وقت درباره  جا به متن يكي از توصيه در اين
ها و اختيارات  كنيم، آن جا كه از طرف شاه وقت يك سلسله واليت اشاره مي

ه حكام به اين مجتهد بزرگ و برجسته آن روز داده شده، تا روشن شود رابط
  .و علماي زمان صفويه در چه حدودي بوده است

بعد از تعريفات زيادي كه كرده  شاه طهماسب صفوينامه  در اين توصيه
و او را در مقام باال و وااليي قرار داده، توصيه كرده كه همه بايد به فرمـان او  
باشند و از او اطاعـت كننـد، هركسـي را او نصـب كـرد، منصـوب اسـت و        

حتي اختياراتي در عزل و نصـب اعـم از   . زل كرد، معزول استهركسي را ع
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ي  ها و متصديان امور اوقـاف و بقيـه   مقامات ديني شهرها مانند امام جماعت
  .هايي را هم به او سپرده است چيزها، به او داده است، تصديِ مسئوليت

طور مسـتقيم در امـور دولتـي و     كنم كه دخالت به در اين جا باز اشاره مي
هـا   اجتماعي يا كنار بودن از آن، دو طرز فكر بوده و هست، كه حتـي بعضـي  

هاي حكومتي به مفهوم رضـايت   كردند كه نزديك شدن به دستگاه مالمت مي
هاي بينوا است كه در اين نظـام زنـدگي    دادن به گرسنگي و محروميت انسان

اي  م عـده در مقابـل هـ  . دانسـتند  ها را در اين جرايم شريك مي كنند، و آن مي
در نتيجـه امكانـاتي بـراي تـأليف     . وظيفه خود را اين طور تشـخيص دادنـد  

هـا و عـزل و نصـب افـراد بـراي       هـا و مسـافرت   ها و برگـزاري درس  كتاب
و  امام جماعـت، تصـدي موقوفـات، اميـر حـج     هاي ديني مانند  مسئوليت

بعـد  . گونه مسايل، توسط حكام در اختيار علماي ديني قرار داده شده بود اين
از صفويه هـم ايـن اوضـاع ادامـه داشـت و يـك عـده هـم بـه ايـن كارهـا            

حتي بعضي از اين القاب كه باقي مانده، به همان دوران صـفويه  . پرداختند مي
شناسـي منحصـر بـه فقاهـت و      بايد اين را هم اشاره كرد كه دين. گردد برمي

و عميـق هـم   قضاوت نبوده و نيست و يك عده از دانشمندان بسيار ارزنـده  
 تعـديل يـا   جرحاند و احياناً يكديگر را  اند و آثاري از خودشان گذاشته بوده
  . كردند و اين مسايل بين خود علما هم مطرح بوده است مي

را بـراي حفـظ    محقّـق ثـاني  به  شاه طهماسب صفويي  جا نامه در اين
 آوريـم و قضـاوت را بـه عهـده خواننـدگان      امانت با انشاي همان زمان، مـي 

جلد سوم به اين ترتيـب   مستدرك الوسائلكتاب  432در صفحه . گذاريم مي
  :آمده است

مقرر فرموديم كه سادات عظام و اكابر اشـراف فخـام و اُمـرا و وزرا و    ...«
ساير اركان دولت قدسي صفات مقتدا و پيشـواي خـود دانسـته و در جميـع     
امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده، آنچه امر نمايد بـدان مـأمور و آنچـه    

روسـه و  نهي نمايد منهي بوده، هريك از متصديان امـور شـرعيه ممالـك مح   
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عساكر منصوره عزل نمايد، معزول بوده و هر كـه را نصـب نمايـد منصـوب     
دانسته، در عزل و نصب مذكورين به سند ديگري محتاج ندانند و هر كس را 
عزل نمايد، مادامي كه از جانـب آن متعـالي منقبـت منصـوب نشـود نصـب       

  »...نكنند
كردنـد و   بعد هم مزرعه و چيزهايي كه در نجف اشرف است را واگـذار 

كننـد   شود كه وقف ايشان شده و مطالبي را بيـان مـي   از مزارعي اسم برده مي
چه كه در موقوفه مستور است و حكم جهـان مطـاع صـادر     كه، به موجب آن

رسد و ضمناً از بعضي مخـارج كـه از ديگـران     بعد از او به اوالدش مي! شده
  1!گرفتند ايشان را مستثني شناختند مي

وع اسناد و مدارك زياد است و بايد تحقيق شود كه منظور از البته از اين ن
شود كه در همه  ها و اين مسايل چه بوده است و نمي اين چيزها و اين احترام

اند داللـت گرفـت، ولـي بـه      ها دنيا دوست بوده را بر اين كه آن موارد هم آن
ه    بـه   هرحال اين مسايل وجود داشته و بيشتر منظورما اين است كـه بـا توجـ

اي  ها و كنار گذاشتن عده ها، تأييدها و تقويت بعضي ها، نصب و عزل تدريس
ها، در تربيت شاگردان و نظـاير آن، ميـزان بـاز بـودن      ديگر، در نوشتن كتاب

هايي، و بسته ماندن بعضي ديگر، بتوانيم جو موجود را تصـور كنـيم، و    دست
ه در آن زمان حساب كرد هاي نوشته شد توان روي كتاب ببينيم تا چه حد مي

  .يا برايش در چه حدي ارزش قايل شد

  ساير فقهاي معروف عصر صفويه و اوايل قاجاريه -2

 مجمـع القواعـد  ، صـاحب كتـاب   حاج مالّ علي اردبيليبعد از محقّق دوم 
شيخ حسـن ابـن زيـن    پس از او . وفات يافته 993است كه او هم در سال 

 1011اسـت كـه در سـال     معـالم فرزند شهيد ثاني و صاحب كتـاب   الدين،
هـاي   باشـد و در حـوزه   در اصول فقـه مـي   معالمكتاب . هجري وفات يافت

                                                      
 .432 ص ،3 جلد ،الوسائل مستدرك. 1
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كـه عـالمي بسـيار     شيخ بهاءالدينبعد بايد از . شود علميه امروز تدريس مي
هجـري بـود و سـي سـال بـه       1031معروف است ياد كرد كه سال وفاتشان 

كرد  پرداخت و غالباً دنياي آباد آن روز را ديد و سعي ميمسافرت و سياحت 
هـا سـعي    البتـه آن . االمكـان از دسـتگاه حكـومتي آن روز بركنـار باشـد      حتي
كردند از وجود او استفاده كنند و بسياري از شـاگردان و مـؤلفين بعـد از     مي

كـه   مالّ محمدتقي مجلسـي از جمله . اند ايشان هم از وجود او استفاده كرده
است و منشـاء تحـوالتي    الفقيههجري و صاحب كتاب  1071متوفي به سال 
هجـري اسـت و در    1111متوفي بـه سـال   محمدباقر مجلسي شد و پسرش 

سيد محمـد بـن    هم چنين. باره او هم بايد به تفصيل و تحقيق صحبت شود
هـاي   كه اين كتاب هم از جملـه مسـتندات حـوزه    مدارك،صاحب  سيدعلي

و  امين استر آباديمحمد مالهاي  از آن ها هم دو نفر به نامقبل . فقهيه است
هجري بود و با  1028كه وفاتشان حدود سال  ميرزامحمد استر آبادي بودند

  .معروف بودند اخبارييناختالفاتي داشتند و به  اصوليين
هم بايد يـاد كـرد كـه     مالصدراغير از فقهاي اصطالحي از كساني مانند 

مسـايلي در ايـن   ). 1050متـوفي بـه سـال    (اند  وشتهن اصول كافيشرحي بر 
زمينه وجود دارد كه بايد به آن پرداخت و آن رفتـار نامناسـبي اسـت كـه بـا      

ميـر  معاصـر ايشـان   . قم تبعيد كردند كهكايشان داشتند و حتي ايشان را به 
متـوفي  (باشد  مي رواشحاست كه صاحب كتاب  دامادمعروف به  محمد باقر

كننـد كـه    را هم براي ايشان خوابي نقل مي دامادجه تسميه و). 1041به سال 
به خواب يكي از علماي وقت آمده وگفته دختـرت را  ) ع(گويا حضرت علي

كـه مقصـود همـان    ! شـود  بده به اين آقا، كه از او دانشمندي بزرگ پيـدا مـي  
  .است عبدالعالي كركي

متـوفي  ( شيخ حرّ عـاملي ، بن حسن شيخ محمدصاحب وسايل الشيعه، 
كـه كتـاب ايشـان هـم جـامعيتي دارد و بـا مجتهـدين عـادي         )1104به سال 
شيخ يوسف و عبداهللا بحراني بعد دو عالم معروف . هايي داشته است تفاوت
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متوفي به سـال  (حدايق، ميرزا محمد شيرواني بودند، صاحب كتاب  بحراني
ـ ) 1137متوفي به سال (كشف اللسام  صاحبو فاضل هندي ) 1098  زو ني

سـال   متوفي به(سيد مهدي بحرالعلوم . كنند هاي استادان فقه ياد مي در كتاب
متـوفي بـه سـال    ( مفتـاح الكرامـة   كتـاب  صـاحب ، سيدجواد عاملي )1212
كـه   معروف به كاشـف القطـاع  شيخ جعفر نجفي و همزمان با ايشان  )1226

حـاج  و فرزندشـان   حـاج مالّمهـدي نراقـي   بعـد بايـد از    .معروفيتي دارند
را كه اخيراً چاپ  واليت فقيهياد نمود كه احاديث مربوط به  مالّاحمد نراقي

متـوفي  ( شيخ محمدحسن نجفي. انـد  اند از كتاب ايشان بيشتر نقل كرده كرده
در شش مجلد بزرگ كـه امـروز   الكالم جواهر صاحب كتاب )1266به سال 

تضـي  حاج شـيخ مر هاي علميه مورد مراجعه است و علمايي نظير  در حوزه
و كتابي هـم   مكاسبكه كتابي در فقه به نام  )1281متوفي به سال (انصاري 

شـود و   هاي علميه تدريس مي دارند، كه در حوزه رسايل در اصول فقه به نام
حـاج ميـرزا حسـين    جا دارد در مورد خصوصيات ايشان صـحبت شـود و   

يلـي از  انـد خ  هم كه در نقل روايات و احاديث از ايشان استفاده كـرده  نوري
  . ايشان تجليل كرده است

  اي از فقهاي قرن يازدهم مالمحسن فيض كاشاني، نمونه -3

صـاحب كتـاب    مالمحسـن فـيض كاشـاني،   محمد ابن مرتضي معروف به 
خود او شرح حالي دارد كه در اوايـل عمـرش   . است تفسير صافيو  الوافي

. روي آورده اسـت  حديثداشته و بعد به  حكمت و عرفانتمايل به جهات 
هاي معروف و مورد اعتماد قبل از خـود   ايشان در مقدمه كتاب خود به كتاب

كافي، هاي چهارگانه معتبر نزد شيعه يعني  به كتاب: نويسد كند و مي اشاره مي
كنم، زيرا بـراي يـك    اي مي اشاره من اليحضره الفقيه، تهذيب و االستبصار،
ها رجوع كنـد و مـن سـعي كـردم      محقق مشكل است كه بخواهد به همه آن

خواسته در حد امكان نواقصـي را كـه    ها را در يك جا جمع كنم ايشان مي آن
وقتـي مـن قُصـوري در    «: كند كه بعد بيان مي. به نظرش رسيده بر طرف كند
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ات اخبـار وارده ديـدم كـه       هريك از اين كتاب هاي چهارگانه و نيـز در مهمـ
ز را بيان كنند، يا به بيان نـواقص نرسـيدند،   توانند همه چي وافي نيستند و نمي

اما الكـافي فَهـو   «: گويد مي كافياما بعد در باره . »اين كتاب را تصنيف كردم
اگر چه كتاب كافي نسـبت بـه آن   ، »ان كان اَشرَفُها و اَوثَقُها و اَتَمها و اَجمعها

 كـافي كتاب  چون. تر است تر و مورد اعتمادتر و جامع سه تاي ديگر، شريف
را نيـز   اصولمنحصر به احاديث مستند به فروع و مسايل فقهي نيست، بلكه 

و چيزهاي زيـادي را سـعي كـرده ذكـر     توحيد، ايمان، كفر بيان كرده، مانند 
. است را ذكر نكـرده اسـت   احكام كند، ولي خيلي از چيزهايي كه مربوط به

طلبـي را بيـان   گاهي از اوقات خبري ذكر شـده اسـت كـه م   : گويد سپس مي
كند، ولي خبر ديگري كـه مضـمونش بـر خـالف آن اسـت را نيـاورده و        مي

در مـورد  . چيزهايي كه مبهم و سؤال برانگيز است را هم شـرح نـداده اسـت   
رسـد و   نظم و ترتيب آن هم در بعضي از موارد خيلي مرتـب بـه نظـر نمـي    
عنـوان   گاهي حديثي را در غير جاي خودش بيان كرده است يا گاهي اوقات

  . مطالب را مستقالً ذكر نكرده است
يعني همه احكـام را   ،»وان كان جامعاً لالحكام« :گويد مي تهذيبدر مورد 

اوالً در آن اصول بيـان نشـده،   ، من ال يحضرُه الفقيهآوري كرده، اما مانند جمع
ثانياً يك سلسله تأويالت دور و دراز و مسايل قابل بحثي در آن مطرح شـده  

چنين بعضي از خبرها در غير جاي خودش آورده شده و بعضـي را   هم. است
هم كه بايد در محـل مناسـب خـودش بگويـد، نگفتـه اسـت، ضـمناً شـامل         

  .كننده و طوالني است تكرارهاي خسته
توان گفت كه بخشي از كتاب تهذيب  گويد كه مي هم مي استبصاردرباره 

ذكر شده و سعي شـده اسـت   است، كه در آن قسمتي از اخبار مورد اختالف 
رسـند را بيـان نمايـد، تـا راه      طريقه جمع بين اخباري كه متناقض به نظر مي

اجتهاد و جمع بين احاديثي كه در ظاهر بر خالف همديگر هستند، تا حـدي  
ها را با هم تطبيـق دهـد كـه بـا      به طوري كه يك مجتهد بايد آن. روشن شود
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كه مصداق عام و خاص را پيدا بكند و  همديگر تنافي نداشته باشد، مانند اين
  . هايي كه در اين موارد وجود دارد حل از اين قبيل راه
گويد اين سه نفر منصف معروف اگر چه كوشـش خودشـان را    سپس مي

انـد، امـا    اند و متفرقات احاديث را جمع كردند و زحمت كشـيده  به كار برده
مانـده و غـوامض زيـاد و    اند و خيلي از مسايل مـبهم   مبهمات را شرح نداده

هـا را   شـايد هـم آن  . هايي وجود دارد كـه بايـد رويـش كـار شـود      پيچيدگي
گاه در مورد توجيه كتاب خـود  آن. ها انجام دهند گذاشتند براي اين كه بعدي

جمعتُه جمعاً و نَظَمتُه نَظماً و هذَبتُه تَهذيباً و رتَبتُـه تَرتيبـاً و فَصـلتُه    « :گويد مي
، يعني من تهذيب كردم، تفصيل دادم، مـنظم كـردم، و بـراي آسـاني     »صيالًتَف

هـا انجـام دادم و روي آن    تـري بـراي آن   بندهاي مرتب درك و مراجعه، فصل
رسيد با هم تنافي دارد، تا حـدودي بحـث كـردم كـه      چيزهايي كه به نظر مي
هـد كـه   د كند كه نشان مـي  اي را اشاره مي بعد جمله. رفع تنافي ظاهري بشود

ها، اگر از طريق صحيح انجـام نگيـرد،    نظر او هم در مورد اجتهادها و فقاهت
گويد كه يك ترتيبي داديم كه آيندگان در مـورد اسـتنباط احكـام     مي. چيست

كه مواجه با آراي زياد و متفـاوت شـده و    زيرا وقتي. گرفتار مشكالت نشوند
رد كننـد، انحـراف و   هـاي بيهـوده برخـو    به اجتهادهاي فاسد و ادعاي اجماع

زدنـد كـه فرصـت     چون آن زمان حرفـي از اجمـاع مـي   . حيرت حاصل شود
گفتنـد در ايـن مسـئله اجمـاع      هرگونه اعتراضي را از ديگران بگيرنـد و مـي  

هست، بدون اين كه درمورد آن تحقيق كرده باشند، و اجتهادات فاسـدي كـه   
حديث مقابـل آن  كردند و حتي  گاهي از روي گمان به يك حديث استناد مي

گرفتند و يا اصول فقهي مختلفه را هر كسي يـك قسـمتش را    را در نظر نمي
  .كرد گرفت و از قسمت ديگرش غفلت مي در نظر مي
و سـميتُه  من خواستم ايـن چيزهـا رعايـت شـود     : گويد وافي مي صاحب

سپس  .لوفائه بِالمهِمات و كشف المبهماتگذاشتم،  وافيو اسمش را  بِالوافي
كند كه به مقصـودش رسـيده باشـد، بعـد در مقدمـه       از خدا طلب توفيق مي
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  .كند ذكر مي علم باهللاها را  كتابش اول علم
وفات يافته يعني در قرن يازدهم بـوده، بـه ايـن     1090ايشان كه در سال 

طور كـه گفتـيم    نتيجه رسيده و خودش هم چند بار تغيير جهت داده و همان
ي هم در او وجود داشـته و مايـل بـود تغييراتـي در     كشش عرفاني و توحيد

همين مدرسـه  . ها و اهداف و نتايج پيدا شود ها از نظر نوع درس وضع حوزه
بعد از او و به احترام او بـا يـك    ،اي هم كه امروزه در قم معروف است فيضه

البتـه  . جا شروع شد ها و با اصولي كه مورد توجه او بود، در آن رشته تدريس
  . هايي در آن پيدا شد باز تغيير و تبديل بعدها

هـا كـه خـود ايشـان در مقـدمات كتـاب اشـاره         بد نيست به بعضي نكته
لفظ واجب و سنت و حمـل بـه   «: گويد از جمله ايشان مي. اند، بپردازيم كرده

شيء در كالم اهل بيت، اعم از واجب اصطالحي، يعني حتمي نـزد مـا و يـا    
چنـين كراهـت و يـا نهـي از      هـم . گفتند ب ميمستحب كه سابقاً به آن محبو

بعـد اشـاره    .»باشد يا به اصطالح امروز كراهت مي ،چيزي اعم از حرام بودن
، وجوب، حرمت، كراهت، اباحه و استحبابيعني  احكام خمسهكند كه  مي

هـا   ، يعنـي احاديـث روي آن  !همه از اصطالحات متأخرين و جديد اسـت 
چيزها است كه به لفظ كراهـت ممكـن اسـت     بنابراين خيلي. اي ندارند تكيه

ايـن نكتـه از   . ذكر شده باشد ولي طبق مدارك معتبر بايـد از آن پرهيـز كـرد   
دانـيم در روزگارهـاي بعـد بسـياري از      كه مي جهاتي قابل توجه است، چنان

اخالقيات و مسايل انساني را چه در امور اقتصادي و روابط داد و ستد و چه 
ها چيزهاي ديگـري را   ابط كنار گذاشتند و به جاي آندر مسايل عبادي و رو

كـه  ! پيش كشيدند كه بود و نبودشان دخالتي در بهبود كارهاي مردم نداشـت 
  .به نظر من از اين جهت هم بايد يك كارشناسيِ دقيق انجام بگيرد

  كتـاب،  -1: كنـد  فهرست كتاب را خود ايشان بـه ايـن ترتيـب بيـان مـي     
  كتـاب ايمـان و كفـر،    -6كتـاب حجـت،    -5يـد  توح -4علم،  -3عقل،  -2
زكـات،   -11دعا و قرآن،  -10كتاب صلوه،  -9تزين،  -8كتاب طهارت،  -7
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حـج،   -17معاهدات،  -16اعتكاف،  -15صيام،  -14ـ ابراء، 13خمس،  -12
ــره،  -18 ــارات، - 19عم ــه،   -20 زي ــاب حص ــهادات،  -21كت ــام ش   احك
كتــاب مطــاعم و  -25ت، معــامال -24مكاســب،  -23كتــاب معــايش،  -22

  . علم تحقيقي و علم تقليدي -27تجمالت،  -26مشارب، 
اي هـم دارد كـه نشـان     كنـد و جملـه   براي هر كدام هم مبحثي را بيان مي

سـاختند و   دهد سالطين و اُمرا و صاحبان ثروت به نام خـود مدرسـه مـي    مي
بـراي  اي مقـرر كـرده بودنـد، كتـاب خاصـي را       تنها به آن جهت كـه ماهانـه  

مشـي مـذهبي و    و افراد خاصي را كـه از نظـر خـط   ! كردند تحصيل معين مي
! گماشـتند  سياسي و جهات ديگـر مـورد نظرشـان بـود، بـراي تـدريس مـي       

النَّ الملوك و اَرباب الدول كانوا منهم و النّـاس عنـدما يكُـون مـع     «: گويد مي
هـاي مرسـوم و متُـدها و     كتـاب  جـا كـه ايـن    از آن، »الملُوك و اَرباب الدول

ها در علوم  من با اين: گويد هاي تدريس، تابع نظرات متنفذين بوده، مي روش
ديني معاشرت كردم، سپس از وضع موجـود اظهـار    ديني و در مدارس علوم

كند و به كثرت اختالفاتي كـه بـين محققـين و حتـي مدرسـين و       نگراني مي
طور كـه در كتـاب    به تعبير ايشان همان كند و متدرسين وجود دارد، اشاره مي

قـول و رأي مختلـف داده    20گاهي در يـك مسـئله بـيش از    : گويد وافي مي
هر فقيهي هم در همان مـورد چيـز    .قول و يا زيادتر 30شود و گاهي هم  مي

بـه   - اي از مسايل فقهي نيست كـه ايـن   حتي هيچ مسئله! ديگري گفته است
خـتالف نداشـته باشـند، و همـه يـك جـور       علما و فقهـا در آن ا  - اصطالح
يا اگر در خود مسئله احياناً يك قول دارنـد، در متعلقـاتش اخـتالف    . بگويند

بعد از اين !! دارند و همه هم آن را حكم خدا و تكليف مردم معرفي مي كنند
گويد براي اين موضوع بايد فكـري كـرد و    كند و مي جريان اظهار نگراني مي

كـه اگـر احاديـث صـحيحه اهـل بيـت را درك كنـيم از         نكند به اي تأكيد مي
ايشان از اين مسـئله هـم   . توانيم نجات پيدا كنيم بسياري از اين مشكالت مي

شود كه بيـاييم   كند كه آيا واقعاً به اين ترتيب مسئله حل مي اظهار نگراني مي
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هايمـان   و همين كتاب را مالك درست بودن مطالب قرار دهيم و ديگر چشم
به هرحال منظور از نقل اين ! نديم و بگوييم ديگر اختالفي وجود ندارد؟را بب

بيانات اين بود كه اوضاع و احوال نابهنجاري كه به عنوان بيان حكـم وجـود   
  . داشت را نشان دهيم

الهكُـم واحـد ال   «: كند اي كه ايشان از قرآن در كتابش ذكر مي اولين جمله
بـاب عقـل و   است و بعد از ذكـر چنـد آيـه،     ،»الرَّحيماله اال هو، هو الرَّحمن 

كند و اولين حديث هم همان حديث معـروف اسـت كـه     را شروع ميجهل 
. خدا عقل را كه آفريد او را به نطـق آورد  ،»لَما خَلَقَ اهللا تَعالي العقل، استنطقه«
»ر ثُماَدبِر فَادب قَال لََه ل ثُماَقبِل، فَاقب قَال لَه خَلقاً  ثُم ا خَلَقتاللي مج زَّتي وقَال ع

تر از تو كه عقـل هسـتي    كه من هيچ مخلوقي را محبوب ،»هو اَحب الي منك
اشـاره  . بنابراين مالك ارزش داشتن در نزد خدا عقل اسـت ! ايجاد نكـردم 

كند كه هم از طريق شيعه و هم غيرشيعه سندهاي مختلف و الفاظ متنـوع   مي
كنـد، خـودش    بنابراين اولين حديثي را كه به عنوان عقل ذكـر مـي  ذكر شده، 

هـايي كـه بايـد     هـا و روش  يك پيش درآمد خوبي است بـراي تشـخيص راه  
خواهند مطالب را درسـت بـه    داشت، مخصوصاً محققيني كه به نام اسالم مي

چه كه خالف عقل باشد، خالف ديـن   آن پس«. مردم بگويند و روشن كنند
كـه همـان    شيخ بهاءالدين محمد عـاملي اين حـديث را   ،»اسالم هم هست

كه ضمناً استادش هم  حسين عبدالصمدمعروف است از پدرش  شيخ بهايي
، )شـهيد دوم ( ابن احمد عاملي علي زين الدين ابنبوده يا از استاد پـدرش  

نـام   شهيد اول و شـهيد دوم ها اسـتادهايش را از   كند، در اين واسطه نقل مي
. كنـد  را ذكر مـي  مرحوم كلينيچنين  و همشيخ طوسي رسد به  ميبرد تا  مي

هـا در   چـه كـه از اسـناد و حـديث     گويد من آن ايشان در آخر كتابش هم مي
ذكر نشـده بـود، ذكـر كـردم و      شيخ طوسيهاي  و كتاب من اليحضركتاب 

بعضي از مسايل را كه در مورد قرض و عتق و مكاتبه و وفق و هبه و حدود 
و جهاد و قصاص و ديات و آداب كسب بود، اضافه و ضميمه كردم و بـراي  
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  . هركدام ابوابي ترتيب دادم و سعي كردم كه مسايل تا حدودي منظم بشود

  حكومتي قرن يازدهم العملي و فضاي جو اجتماعي و عكس -4

اي بـه موقعيـت دانشـمندان و بـاالخص فقهـاي       هدف از ايـن بحـث اشـاره   
اصطالحي و مجتهدين است، كه در قرن دهم و يازدهم، زماني كـه در ايـران   

ايجاد شد، اين فقها مـورد توجـه   صفويه حكومت به نام شيعه و به مباشرت 
ي كتـب   از نظر تاريخچهخواهيم بدانيم در آن زمان چه جو فكري  مي. بودند

ها وجود داشـت و بـه دنبـال آن چـه نـوع       و مطالب معمول در شيعه مذهب
هايي نوشتند و چـه كسـاني توانسـتند     دانشمنداني پيدا شدند و چه نوع كتاب

   دار باشند و چه كساني و به چه داليلي كنار گذاشته شدند؟ ميدان
ه كردنـد، مخصوصـاً در   هاي بعد، نوعاً كساني باز در ايران جلو در دوران

شان شيعه دوازده امامي بود و  ي عوام، كه عالقه مذهبي ميان به اصطالح توده
هاي زياد و تشـكيل مجالسـي    بايد ديد كه با برنامه. معتقد به نيابت امام بودند

كه مخصوصاً از دوران صفويه به بعـد شـكل خاصـي پيـدا كـرده بـود، چـه        
شـد؟ در   ي تأليف و منتشر و خوانده مـي هاي شد؟ چه كتاب چيزهايي تبليغ مي

هــاي امــروز بــوده،  هــاي اصــطالحي آن روز كــه بــه جــاي مدرســه مكتــب
هـايي را بـراي درس دادن    شدند و چه كتـاب  دارها چگونه انتخاب مي مكتب

ها چه كسـاني بودنـد و چـه     كردند و شاگردان برجسته آن مكتب انتخاب مي
بگيرنـد؟ بـه هرحـال بـه دنبـال آن      توانستند خوب فرا  هايي را مي نوع كتاب

ي مردم مذهبي و اكثـر   جريانات فرهنگي و حكومتي، جو فكري عوام و توده
چنان مردمي با چنان سـطح   زد؟ مردم، حول و حوش چه محورهايي دور مي

فرهنگي و دانش و آشنايي با جهان علم و اقتصاد و سياست و صـنعت، چـه   
شناختند و به در خانه چـه   ظاير آن ميكساني را به عنوان دانشمند و فقيه و ن

تواند جالب و  رفتند؟ شناخت اين موضوع مي كساني و براي چه كارهايي مي
  .مفيد باشد

شود گفت كه از ديد تحقيقي و به اصطالح بررسي مسـايل   در مجموع مي
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نسـبت بـه دوران قبـل مربـوط     العملي  عكسفقهي شيعه، يك جو به مسايل 
توجـه داريـم كـه هـر     . به دست شيعه نيفتاده بـود شود كه هنوز حكومت  مي

قرني وارث مسايل ما قبل خودش است، بلكه هر سـال وارث مسـايل سـال    
قبل از خودش است، بنابراين بايد ديد كه در قرن هشـتم و نهـم، در ممالـك    
اسالمي آن روز چگونه و چه نوع فكر اسالمي يا شيعي وجود داشته و اهالي 

  دادند؟  العملي از خود نشان مي سهر تيپ فكري چه نوع عك
بـود و مثـل زمـان     حكومـت ي  كـه مسـئله  ، يك جو هم جو اجرايي بود

حاضر كه حكومتي را كه با آن مقدمات سر كار آمده است، به اين كه معرف 
بنابراين به ناچـار محكمـه و قاضـي    . دهند يك نظام اسالمي است نسبت مي

گـذارد، بايـد بـه جـاي آن      را كنـار مـي  خواهد و باالخره اگر قوانين قبلي  مي
گردنـد تـا ببيننـد در كـدام كتـاب، در كـدام        گاه مـي  آن.قوانيني را تثبيت كند

اي در باره فالن موضوع كه با فكرشـان   كتابخانه، كجاي دنيا، سطري از نوشته
بنـابراين  ! تناسب و سود دارد، وجود دارد، تا بگويند اين سابقه موجود اسـت 

هـاي مـا چيسـت؟ در زمـان صـفويه كـه        ي طبـق كتـاب  حكمش از نظر دين
حكومت به دست قشرهاي مذهبي افتاد، حكومت هم كارهاي اساسـي و بـه   
قول امروز كليدي را نه تنها با مشاوره، بلكـه بـا مشـاركت مسـتقيم علمـا و      

داد تـا از حمايـت تـوده     انجام مـي  ي جمعه و شيخ االسالم ها و صدرها ائمه
  .مند شود عوام بهره

دانست، از روي  سلطان وقت، ضمن اين كه خود را نايب فقها و علما مي
 از جملـه  ،خواسـت يـك قسـمت از كارهـا     انديشي مي زيركي و با مصلحت

فرهنگ و تعليمات و نيز قضاوت و دادرسي را مستقيماً به خود اين گـروه از  
در دو مورد، يكي فرهنگ و تعليم و تربيـت و علـم و ايـن كـه     . فقها بسپارد

هايي را بايد بخواند، همه با تصويب و صالح ديد فقهـا   نسل جديد چه كتاب
ديگـري در مـورد مسـايل مربـوط بـه حكـم و اعتبـار شـرعي و         . بوده است

كه مقـررات بايـد بـه     ضمانت اجرايي براي حكم قاضي در محكمه بود و اين
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 اين است كه كوشـش شـد  . استناد متني كه از نظر اين فقها معتبر است، باشد
آوري  هـاي غيرمعـروف، جمـع    ستون احكام از گوشه و كنار، حتـي از كتـاب  

پيدا شد و كسـاني كـه متصـدي     االسالم شيخدر اين رابطه القابي مانند . شود
اي  مجموعـه  .كارها شدند يا صدرالصدورهايي كه متصدي امور اوقاف بودند

هـر  شـد و بايـد در جـواب     تشكيل شد كه در هر مورد به آن ها مراجعه مـي 
اي، يك جواب مستند داشـته   سؤال و مشكل و به اصطالح هر دعوا و مرافعه

گو اين كه بسياري از مواقع هم حتـي توسـط يـك شـخص عـالم در      . باشند
شد، تا چه رسد بـه   هاي متعددي داده مي مواردي در مورد يك مسئله، جواب
 مـردم در شـهرهاي مختلـف در مسـايل    . عالمان متعدد و پراكنده در شـهرها 

هــا و  مــورد نيــاز خــود حتــي در مســايل واحــد، در مقــام جــواب بــا پاســخ
كه مسئله را دركجا يا بـا چـه كسـي     اين! شدند هاي مختلف مواجه مي ديدگاه

  !شد ها متفاوت مي مطرح كنند، نتيجه
هـم وجـود    جو سومعالوه بر اين دو نوع جو فكري و عملي رايج، يك 

داشت كه آن هم به فقها و مجتهدين نسبتاً آزاده ولي كنـار از معركـه مربـوط    
شدند كه اگر چه بسيار نادر بودند ولي به تناسب شعور  كساني پيدا مي.شد مي

. كردنـد  كه اصل و اساس اسالم چـه بـوده، فكـر مـي     و مسئوليت خود به اين
ه مسـايلي را پـيش آورده   كه جو سياسي فقه از ديدگاه شـيعه و سـنّي چـ    اين

كنـد؟ چـه    ها و جوامع عرضـه مـي   است و در نهايت چه اسالمي را به انسان
افرادي از اين طريق متصدي موقوفات شدند و چه امالك و روستاهايي و به 

ايـن  ! به اين يا آن خانـدان واگـذار شـد؟    بيوتاتاصطالح عايداتي به عنوان 
ت و با حيثيت مردم، صدور احكام، ها نقش داش ها در تعيين مقرري لقب دادن

مجالس درس، ساختن مدارس علميه در هر شهر و تعيين مدرسين رسـمي و  
هاي جماعات و امور ديگري كه از طرف سالطين صفويه واگـذار   نصب امام

  .شد، ارتباط داشت مي
ها  براي اين كه علما حكومت را از خودشان و از مردم جدا ندانند، حاكم
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كالت و به عنوان نيابت از اولياي خدا و مربيـان مـذهبي معتبـر    را به عنوان و
گفت  ها مي سلطان حاكم و امير وقت هم براي دلخوشي آن! كردند معرفي مي

كه حكومت اصلي مال شما است، اما شما كـه از بعضـي مسـايل كـه الزمـه      
حكومت است منزه هستيد، و بايد بيشتر به كارهاي تحقيقي و علمي و دينـي  

حداكثر به همان كارهـايي كـه مربـوط بـه اختالفـات مـردم اسـت و         برسيد،
مال شما، ما ... مساجد و منابر و مدرسه ها و . عمدتاً به تربيت مردم بپردازيد
 - بردنـد  حي كه خودشان بـه كـار مـي   اصطال -هم مانند سگ پاسبان هستيم 

ــه همــان ــه الزم دارد  طــور كــه هرگلّ ــه  -اي چوپــان و ســگ گلّ مــردم را گلّ
مـا هـم سـگ ايـن گلّـه هسـتيم و مواظبـت         - !دانستند و علما را چوپان مي
توجه داريـم كـه در زمـان    !! كنيم كه از خارج كسي به اين گلّه لطمه نزند مي

ترين روابط جدي و با برنامه، بـا دنيـاي خـارج از ايـران و بـه       صفويه محكم
  .بودخصوص اروپاي آن روز برقرار بود و وضع خاصي به جامعه داده 

ها بيشتر بـوده   ي دوران نزديكي فقها به حكومت در دوران صفويه از همه
توجيـه حاكمـان و   . است و بعد از صفويه هـم ايـن جريـان ادامـه داشـت     

دانسـتند و   سالطين هم اين بوده كه خود را تنها در برابر خدا مسئول مـي 
تنهـا   دانستند و از اين رو مـردم را  لزوم پاسخگويي به مردم را منتفي مي

خواستند و با ظلُّ اهللا معرفي كردنِ خـود و جلـب    بردار مي مطيع و فرمان
   .دانستند حمايت فقها و علماي ديني، اطاعت مردم را تضمين شده مي

شود كه آيـا بـا نزديـك شـدن حاكمـان و       در اين جا اين سوال مطرح مي
  ع است؟ االتّبا ها الزم سالطين به فقها و علماي دين، تمام اوامر حكومت

شود، كـه عـدل بايـد     هايي در مورد ظلم و عدل مطرح مي چنين بحث هم
ي مـردم قابـل درك و فهـم     مالك عقلي، حسي و وجداني داشته و براي همه

طور نيست كه هر چه حكومت و قانون حكومتي عنـوان كـرد    اينباشد و 
االتّبـاع باشـد، ولـو اينكـه از حمايـت عالمـانِ دينـي         عين عدل و الزم

  .وردار باشدبرخ
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  :بخش پنجم
  ي اسالمي  شرايط اجتماعي، سياسي و عقيدتي درجامعه

  

 ي اسالمي در برابر پنج گناه بزرگ شرايط جامعه

توضـيح   هاي انساني بزرگترين گناهاي را به عنوان  جا مسايل پنج گانه در اين
در مقابـل آن هـم   . شرك و تـرس  ظلم، فقر، جهل،: دهيم كه عبارتنـد از  مي
تعلـيم و تحصـيل    انسـاني،  توانيم بگوييم كه بزرگترين عبادت و خدمت مي

   .استعلم 
گوييم و محتواي مطلق آن چه چيزهـايي اسـت    به چه مي علمحال ببينيم 

و علـل آن و راه رفـع و    فقـر هـا را بدانـد؟ مفهـوم     كه انسان ناچار است آن
 ظلـم هاي انسان در شرايط مختلف چيست؟ مفهوم  كني فقر و نيازمندي ريشه

پذيري در افراد و جامعـه   هاي ظلم و شناخت مظاهر آن، شناخت علل و زمينه
اي  چـرا جامعـه  كني فرهنگي ظلم چگونه ممكن اسـت و   كدامند؟ راه ريشه

ي ايران در مشرق زمين، به آقا باالسر داشتن عـادت كـرده و    نظير جامعه
   خانواده و اجتماع، امري عادي شده است؟در آن مستبد پروري در 

به تعبير كنيم،  ي قسط، كه تأكيد مي در سايه بودن انسان حقِدرك مفهوم 
ليقوم النّاس «. قرآن، ارسال رسل و انزال كُتُب براي برپاييِ مردم بوده است

. ، يعني به وسيله رعايت قسط است كه مردم برپـا خواهنـد بـود   »بِالقسط
ها و استعدادهايِ فرد و جامعه به سمت  و جهت دادن فعاليتتحقّق قسط 

  .ها است ي اساسي براي شناخت دردهاي انسان و راه درمانِ آن آن، نكته
نهادهـاي اجتمـاعي ماننـد قـانون،      تـرس، و  شـرك چنـين در مـورد    هم
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حكومت، دين، و مدرسه و مراكز تربيت و هر چيز ديگري كه با انسان سر و 
بايست در طريق بر طـرف كـردن ومصـونيت     ها همه مي د، اينكار داشته باش

دادن افراد و جامعه در برابر اين پنج گناه فردي و اجتماعي كه غالباً از نسـلي  
هـا   ايـن . ي مناسـب داشـته باشـند    شود، طرح و برنامـه  به نسل بعد منتقل مي

هـاي   هـا و دوره  تك افراد جامعه هستند كه به نسـل  هاي فرهنگيِ تك بيماري
هـا   شوند و بشريت بايد يك انقالبِ اساسي در اين زمينه بعدي هم منتقل مي

ها بايد دست به دست هم بدهنـد و اگـر بـه     ي ملت در واقع همه. انجام دهد
هـا   ها و بدبختي رسيده باشند، دعواها وجنگ عقل و شعور صحيح و انساني

ـ  . را كنار بگذارند و دشمنِ اصليِ خود را بشناسند نج دشـمنِ اصـلي   انسـان پ
ها ياد شد و انتظار اين است  از آنهاي منفي و گناه،  ارزش دارد كه به عنوان

كه دقيقاً مورد توجه متفكرين قرار بگيرد و براي نجات اساسي از آثارِ ضايعه 
ها، بعد از شناخت عللِ اصـلي و راه رفـعِ آن علـل، دربـاره موجبـات       بارِ آن

  .شدت و ضعف هر كدام، تحقيق شود
دولت، وقتي دولت است، قـانون وقتـي   درباره دو عامل اول گفتيم كـه  

، جاهل مانـده را  قانون است و دين وقتي دين است كه با جهل مبارزه كند
هاي ناشـي از   هاي ناداني وآلودگي از جهلش و جاهل نگهدارنده را از بينوايي

 صـرف محيطي ايجاد شود كـه در آن در جهـل مانـدن    . ، رهايي بخشدجهل
دعوت به اجتهاد هـا و   باشد، نه ندانستن دانستنها  معيار ارزش! داشته باشدن

و تشخيص شود، نه تقليد كوركورانه و سد كردنِ امكانِ تحصيل و رشـد  
  !يافتنِ مستقل

يكي از مسايل بزرگ بشري اين است كه آيـا كسـاني كـه در رأس امـور     
ورتي كـه عـدل باشـد،    االتباع است؟ يا تنها در ص هستند، هر چه گفتند، الزم

نبودن هم مـالك عقلـي و حسـي و     االتباع است؟ و مطابق عدل بودن يا الزم
حتـي از قـديم در   . ي مردم قابل درك و فهم باشد وجداني دارد كه براي همه

ميان فالسفه بحثي بوده و در قـرون وسـطي هـم در اروپـا مطـرح بـود، كـه        
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رهبـران دينـي آن زمـان انجـام     ها، به دست  گذاري ها يا تاج تفويض حكومت
كردند كه رهبر سياسي و حكومت وقت، اگـر   گونه توجيه مي گرفته، و اين مي

يعني حـاكم و اميـر هـر    ! هم مسئوليتي دارد، تنها در برابر خدا مسئوليت دارد
منتها اگر او بـد بـود،   ! دهد و مردم هم بايد مطيع باشند چه خواست انجام مي

و !! هايش رابدهد عروف پس از مرگ بايد تاوان ظلمو بد عمل كرد، به قول م
مردم بايد در هر حال از او اطاعت كنند و اطاعت از اميـر، بـراي مـردم الزم    

درسـت  ! هم كه در منطق كشورهاي به نام اسـالمي  ظلّ اهللاين عنوان ! است
 بلكـه . طـور نيسـت   ايـن ! نـه : گوييم ولي ما مي. كردند، از همين قماش است

ي  تشخيص آن هـم بـراي همـه   . و قسط، يك امر واقعي استمسئله ظلم 
كه در زير بمباران تبليغاتي قـرار  (هايي كه آزاد گذاشته شده باشند  انسان

هـا بـه    ممكـن اسـت و انسـان   ) ها القا شود نگرفته باشند تا چيزي به آن
ما براي آزادي هم ارزش زيادي . فهمند درستي تفاوت ظلم و قسط را مي

راي اين كه فقط در سايه آزادي است كه اين مسايل خوب قايل هستيم، ب
جوامع غير آزاد ممكن اسـت   صورت، در ، در غير اينشود تشخيص داده مي

هـا از اول   را به نحو ديگري بگويند كه بچه ظلم و عدلدر مدارس هم معني 
است، اگـر چـه   عدل و حق گويد، همان  مي معلّمچه كه  فكر كنند كه هر آن

و اگر بـه آن عمـل نكننـد جـزو     . ها باشد ي به ضرر مصالح آننادرست و حت
شـود كـه عـدل آن اسـت كـه       گونه تبليغ مي اين. شوند متخلفين محسوب مي

فرمانده جنگ وقتـي ميگويـد جنـگ     !گويد، ولو خالف باشد حاكم وقت مي
كنيد بايد اطاعت كرد، ولو اين كه سرباز يقين داشته باشد كـه ايـن جنـگ از    

اي براي نابودي و اضمحالل سـپاه خـودي و    يا اصالً نقشه! استاساس غلط 
ها هرچه فرمانده بگويـد، بايـد اطاعـت     با وجود اين! خدمت به ديگران است

  !!كند

  ضرورت توجه به صفت عدل در مباحث اعتقادي و فقهيِ شيعه

گيـرد و بايـد    جا ريشه مي از اصول اعتقادات در شيعه از همين عدلموضوع 
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را عدل ايم، ما  چنان كه بارها گفته. به آن توجه و رسيدگي كرد بطور مشروح
خـدا هـم خـودش را    در تعاليمِ مذهبي مـا،  . دانيم مي توحيدي عمليِ  نتيجه

طـور مؤكّـد داده اسـت كـه      اين تعليم را به .ملزم به عدل معرفي كرده است
تشخيص عـدل هـم بـراي همـه ممكـن      . كند عمل مي عدلخود او در سايه 

بنـابراين، بـاز   ! اي نداشـت  و اگر ممكن نبود، كه طرح اين مسئله فايدهاست 
فهمند، بلكـه خـود حـاكم     كنيم كه اگر گفته شود مردم عدل را نمي تكرار مي

قانون وقتـي قـانون اسـت كـه در آن ظلـم      . فهمد، اين نقض غرض است مي
هر چند كـه  . نباشد، حكومت وقتي حكومت عدل است كه در آن ظلم نباشد

ي  در طـول تـاريخ، اكثـراً بـه دسـت كسـاني بـوده كـه آمـاده         هاد حكومت ن
شـان را سـركوب كننـد و بكُشـند و      خونريزي بودند و آماده بودند مخالفـان 

كردند، هرگز به حاكميـت   ها احساس مسئوليت مي كساني كه از كشتن انسان
اش زورگـويي و طـرد و    كساني كه به حكومت رسيدند، الزمـه . رسيدند نمي
ايـم كـه    همواره ديـده . هاي آزاده بوده است و تبعيد و زندان كردن انسان قتل

انـد كـه مـردمِ مخـالف بـا       بعد از رسيدن به مقام و منصب، چنان مست شده
هـا را از   اند، تا بـه راحتـي بتواننـد آن    جلوه داده مخالف با اسالمخودشان را 

  ! ميان ببرند
مي تواند نسبت بـه فـرد حكـم    اي براي افرادش احترام دارد و  لذا جامعه

كند، كه منافع و رشد كامل و جـامع فـرد نيـز در آن جامعـه مـورد توجـه و       
اي كه در مسير عدل و قسط و در طريـق تـأمين عـدالت     جامعه. احترام باشد

پـروري و توجيـه ظلـم     فردي و جمعي باشد، نه اين كه در مسير ظلم و ظالم
در الفبـاي  ! يد فـداي جامعـه گـردد   باشد و در تبليغاتش گفته شود كه فرد با

اسالمي موضوع شناخت ظلم و پرهيز از آن سخت مورد توجه بوده و شديداً 
ي  شـود، بايـد همـه    توصيه شده است كه در جامعه وقتي به يك نفر ظلم مي

  .افراد جامعه براي حمايت از او و رفع ظلم از او با تمام قوا كوشش كنند
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  هم اسالمياهتمام و اجابت عام، دو اصل م

من اَصبح و لَـم  «: شود كه از اين جمله معروف تحت عنوان اصل اهتمام ياد مي
ا لَلمسـلمين ولََـم   «، يا 1»يهتَم بِاُمور المسلمين فَلَيس منهم ي يـنادالً يجر معن َسم 

 گويـد كسـي كـه بـه امـور      مي! ، اين مسئله شوخي نيست2»يجِبه فَلَيس بِمسلم
مسلمين اهتمام ندارد، مسلمان نيست، يعني آن كسي كـه در جامعـه اسـالمي    

اعتنا است، چون به خودش ظلـم نشـده اسـت، تكـاني      بيند ولي بي ظلم را مي
كند، كسي كـه صـداي مظلـومي را بشـنود كـه       يا اين كه تأكيد مي. خورد نمي

داق كند و آن را اجابت نكند و رفع ظلم نكند، مصـ  طلب كمك و حمايت مي
مع رجـالً، يعنـي       نكته جالب! فليس بمسلم است ن سـ تر هم اين است كـه مـ

اي مسلمين، حال آن كـس اگـر حتـي از    : هرگاه كسي يا هرانساني فرياد بزند
خواهد باشد، همين كه مظلوم اسـت، بايـد مـورد     افراد مسلم نباشد، هركه مي

هـاي معمـولي،    ساير نظامنه اين كه مانند ساير تعاليم و در . حمايت قرار گيرد
ي خـود حمايـت    ي خـود و حـزب و فرقـه    فقط از اعضاي منسوب به جامعه

  . بلكه از افراد انسان، از هر گروهي كه باشند، بايد حمايت كرد! شود، نه
اي رايج شود، به تدريج كـار   هاي فردي در جامعه با اين اوصاف، اگر ظلم

جـا كـه چـه بسـا      شود، تـا آن  هاي عمومي و اجتماعي هم كشانده مي به ظلم
هـاي ابتكـاري و سـازنده، زيـر فشـار متعصـبان و        هـاي داراي انديشـه   انسان

سودجويان قرار خواهند گرفت و با ابزارهاي رايج روز كنترل آرا و افكار بـه  
هـا   دست و اراده صاحبان نفوذ ولي در جهـت خـالف مصـالح عامـه انسـان     

  .خواهد افتاد

                                                      
م  النَّصـيحه  و الْمسلمينَ بِأُمورِ الاهتمامِ باب ،1 حديث ،163 ص ،2 جلد كافي،. 1 لَهـ هِـم؛  وهـر  نَفْع 

 .  نيست مسلمان نكند، كوشش مسلمانان امور در و رساند صبح به را شب كس
م  النَّصـيحه  و الْمسلمينَ بِأُمورِ الاهتمامِ باب ،5 حديث ،164 ص ،2 جلد كافي،. 2 لَهـ هِـم؛  وهـر  نَفْع 

 مسلمان ،]نكند كمكش[ نكند اجابت را او و ]كمك[ مسلمانان اي زند مي فرياد شخصي بشنود كس
 .  نيست
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هـاي جـاه    داوري آن ظلم و اجحاف و پـيش اي كه در  بديهي است جامعه
زا وجود داشته باشد، به رشد استعدادها تـوجهي نشـود و    طلبانه و محروميت

يافتگـان غيرصـالح در آن    تنها سيستم فرمانبري و اطاعت كوركورانه از سلطه
ي  تواند نظامي اسالمي شناخته و معرفي شود، بلكـه جامعـه   حاكم باشد، نمي

و اَمـرُهم  اي اسـت كـه نظـام     اسـت، جامعـه   ين و تفكرتبي ي اسالمي، جامعه
رون   و  1شوري بينَهم نتَصــم يغـي هم البهذا اَصابافـراد  . در آن جـاري باشـد   2ا

مند هسـتند و مـديريت    جامعه همگي احساس كنند كه از حقوق انساني بهره
 انَّ اهللاَجامعه به عنوان امانت در دست صاحبان اهليـت و صـالحيت اسـت،    

خواهد و به شما  ها مي ، خدا از شما انسان3يأمرُكُم اَن تُؤَدوا االَمانات الي اَهلها
  .ها را به اهل آن بسپاريد كند كه امانت امر مي

اي كه زورگويي نسبت به يك فرد يا گروه و يا بـه يـك دسـته     در جامعه
 تفـاوت  كوچك يا بزرگ وجود دارد، وقتي به طور جدي توجه نشـود و بـي  

قـرار گيرنـد، حيثيـت مـادي و      بمانند، تا يك فرد يا گروه فكري مورد حمله
معنوي گروهي از مردم جامعه از بين بـرود، يـا حـق كسـي پايمـال شـود و       

  .است »فَلَيس بِمسلم« ديگران توجه نكنند، مصداق 
اسـت و حرفـي دارد، فرصـت    ي مجلس  نمايندهوقتي حتي به كسي كـه  

و اكثريت هم كه حكومت را در دست دارند بـه او   ندهند كه حرفش را بزند
زدن ندهند و هيچ كس هم عنايت نكند كـه ايـن شـخص     اصالً مجال حرف

ي مردم، حرفش چه بوده است و اقليت هـم صـداي او را نشـنوند و     نماينده
   نيستند؟ فَلَيس بِمسلمها مصداق  حرف او را نفهمند، آيا اين

هر فردي وقتي بشنود فرد ديگري مورد ظلم قرار گرفته اسـت بايـد بـراي    

                                                      
 .... شود مى نهاده مشورت به بينشان در امورشان ... ؛ 38 آيه شوري، ي سوره. 1

 .طلبند مى يارى يكديگر از گيرند مى قرار ستم مورد چون كه كسانى و ؛39 آيه شوري، ي سوره. 2

 آنـان  اهـل  بـه  را ]مـردم [ هـا  امانـت  كـه  دهد مى شما به مؤكد دستور خدا ؛58 آيه نساء، ي سوره. 3
 .بسپاريد
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كمك بشتابد، حتي اگر خودش هم توانايي رفع ظلم نـدارد، شـايد بـه گـوش     
ولي اگر نيايد و نبيند، . جا كه به حد رفع ظلم و زور برسد اي برساند، تا آن عده

شـود نمـاز و    ميمعلوم . بدادش نرسد و رفع ظلم نكند اين فرد مسلمان نيست
پيغمبـر،  ! اي اثـر جـالبي ندارنـد    طلبانـه  ي عدالت روزه بدون يك چنين روحيه

معنـي آن ايـن اسـت كـه     ! زماني كه اين گونه سخن گفته، شوخي نكرده است
اي  خوانـد و روزه  تفاوت در برابر ظلم به مظلوم، مـي  نمازي هم كه يك آدم بي

  . اي ندارد انسان نپروراند، فايدهها او را اين گونه  گيرد، اگر اين هم كه مي
من اَصبح و لَم يهتَم بِاُمور «: اين جمله آمده اصل اهتمامهمان طور كه در 
يعني حتي كسي كه رهبر و مغز متفكـر اسـت و اميـر     ،»المسلمين فَلَيس منهم

اگـر  ! گويند واليت امـر مسـلمين را دارد   مؤمنان است، به قول كساني كه مي
: مگـر نـه ايـن كـه در اسـالم داريـم      . گويد، بايد آن را اصالح كرد ه مياشتبا

هــاي معصــوم شــيعيان، پيغمبــر و  حتــي امــام. 1»النَصــيحه الَئمــةِ المســلمين«
هايي كه تحت تأثير فرهنگ اسالمي، بعد از پيغمبر به خالفت رسيدند،  خليفه

حتي مـثالً   كرد و خاست و اعتراض مي شان، يكي بر مي گاهي از پاي صحبت
زنـدگي   اش را از كجـا آوردي؟  اين لباس را كه پوشـيدي، پارچـه  «: گفت مي

، خود ايـن خليفـه هـم اعتـراض     »كني؟ خود را چگونه و از چه راه اداره مي
گويد؟ يا اين كـه   كرد كه اي مردم من ولي امر هستم، اين شخص چه مي نمي

ي مـردم ايـن    ه همـه نه، بلك! احتماالً به آن معترض حمله كنند كه حرف نزن
اصالً امتياز و برجسـتگي اسـالم   . حق اعتراض و ابراز نظر را داشتند و دارند

  !ها است گونه مزايا و ويژگي به اين
 علـم بينـيم در مرحلـه اول در بـاره     اگر در آيات قرآن توجـه كنـيم، مـي   

بعـد از آن و شـايد   . در آن به كار رفته اسـت  علمچه ماده  صحبت كرده و آن
و رسيدگي مردم بـه   جلوگيري از ظلمو لزوم  ظلمهمان حدود به مسئله در 

 جهل و ظلـم، مطمئناً اين دو مسئله يعني . همديگر، عنايت زيادي شده است
                                                      

 .  است مسلمانان پيشوايان براي نصيحت حديث؛ ،403 ص ،1 جلد كافي،. 1
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ها  هاي فردي و جمعي است، لذا در باب گناهان هم اين مادر همه محروميت
  .شماريم را جزو گناهان مي

ها را و كساني و كارهايي را كه مـورد   در احاديث وقتي مي خواهند ملعون
گوينـد   شود، بشمارند، مـي  خداست و لعنت خدارا باعث ميرحمت دوري از 

سه كار است كه هر كس انجام دهد خـودش و كـارش از رحمـت خـدا دور     
شـمرد كـه در رابطـه بـا      هايي مي سپس در مورد آن سه كار، يكي را آن. است

 ،1»المـانع المـاء المنتـاب   «مردم اسـت،   اهل ظلم و ايجاد ظلم و ناراحتي براي
رسيده و مردم از  كه به نوبت مي) آشاميدني يا زراعتي(يعني جلوگيري از آبي 

گويد ملعون است كسي كه جلوي آب مورد حاجـت   كردند، مي آن استفاده مي
را بگيرد و يا مقررات غلطي بگذارد، يعني حق طبيعي يك زنـدگي اجتمـاعي   

ط يا به زور طبيعي يا به زور قانون و مقررات اجتمـاعي  مردم را با مقررات غل
يعنـي   السـاد، يا . بگيرد و بخواهد به هر صورت براي مردم مشكلي ايجادكند

يعني يك جايي كه مـردم آزادانـه و بـه راحتـي      الطريق المسكوك،سد كننده 
بينيد چيزهـايي مـورد لعنـت     پس مي. رفتند، او راه را ببندد و سد معبر كند مي
اجتمـاعي در   است كه نوعي ظلم و محروم كردن مردم از حقـوق طبيعـي  خد
وقتي از پيـامبر ايـن   . را تشخيص داد روح دينبنابراين بايد . ها وجود دارد آن

شود كه چه كسي نافع ترين مردم يـا محبـوب تـرين مـردم در نـزد       سؤال مي
ن اَ   « :خداست؟ اين سؤال در حديث كافي هست كه سـولَ اهللا، مـل رـئس  ـبح

قـالَ  « : گويد چه كسي محبوب ترين مردم نزد خدا است؟ مي، 2»النّاس الَي اهللا
  !ترين باشد يعني كسي كه براي عموم مردم نافع ،»اَنفَعهم للنّاس

                                                      
ـ  نسـبت  اسـت  لعنـت  مورد عمل سه :فرمود )ص(پيغمبر ؛11 حديث ،292 ص ،2 جلد كافي،. 1 ه ب

 كسـى  آب نوبـت  از كه هر -2 كند تغوط قافله گاه سايه در كه كسى -1 :دهد انجام را آنها كه كسى
  .بندد را معلوم و روشن راه كه كسى -3 كند جلوگيرى

  مردم براى مردم سودمندترين :فرمود خدا، نزد مردم محبوبترين از )ص(خدا رسول از شد پرسش
 خـدا،  نزد مردم محبوبترين از )ص(خدا رسول از شد پرسش ؛7 حديث ،164 ص ،2 جلد كافي،. 2

 . مردم براى كسان سودمندترين :فرمود
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صحبت از اين نيست كه مردم مسلمان هستند يا مسلمان نيستند، واليـت  
تو هستند يا نيسـتند، تـو   فقيه كسي را قبول دارند يا ندارند، اهل ملت و نژاد 

بزرگتـرين گنـاه ظلـم و    : گـوييم  از ايـن نظـر مـي   ! بايد براي مردم نافع باشي
در ايـن زمينـه مـوارد زيـادي     ! بزرگترين خوبي رفع ظلم و محروميت اسـت 

بـرد و روي مـردم و آدم    داريم كه مسئله را از نژاد و دين و ملت بـاالتر مـي  
از همـين جـا   ! خواهـد باشـد   كه مي كند، هركس بودن و انسان بودن تكيه مي

اي كه در آن كسي به ظلم افراد توجهي ندارد، ايـن   گيريم كه جامعه نتيجه مي
جامعه براي آن فرد احترام ندارد، بنابراين اگـر قـانوني در مجلـس بگذارنـد،     
بدون اين كه مجلس به حق فردي و يا به حق گروهـي اهميـت قايـل شـود،     

نماينده به او ندهد، چنين قـانوني بـراي او الزم    مثالً اصالً حق انتخاب كردن
به چه مجوز عقلي و يا شرعي و يا اجتماعي، بگوييم كه تو نـه  . االتباع نيست

ات حـق دارد حـرف بزنـد، و نـه      خودت حق داري حرفي بزني و نه نماينده
گذرد، چه بسا  هر قانوني كه يك طرفه مي. * اصالً حق انتخاب نماينده داري

خصمانه، حتي ظالمانه و جاهالنه هم باشد، همين قدر كـه نصـف   كه آن هم 
به عالوه يك عده اي جاهل دور از انسانيت و متعصب آنـان يـك چيـزي را    

نيسـت، و ايـن    الزم االطاعةها  اين! نه! بگويد، ديگران مجبورند اطاعت كنند
گذاري بعضي اعمال تحت عنوان جرم، عادالنه و درست نيست كه اقـدام   نام

حتي نداشـتن  . به آن مستلزم سپردن فرد به زندان و محاكمه و مجازات باشد
عقايد قلبي مشابه با آنچه خواست هيئت حاكم است را موجب سلب حقوق 

سازي يا حتـي زنـدان كـردن فـرد يـا افـراد        ذاتي و انساني دانستن و محروم
در هاي اجتماعي است كـه جامعـه بايـد     ها همه از مصاديق ظلم معترض، اين

اگر جامعه به . برابر آن به حمايت از آزادگي افراد و اعضاي خود قد علم كند
اعتنا باشد، يا به سود حكام رضـايت دهـد،    ها بي اين تجاوزها و سلب آزادي

ها به روند اجتمـاعي، نفـس گنـاه بـه      توجهي مرتكب گناه شده است، اين بي
  . است معناي واقعي آن
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ناسي، لباس نمازگزار و ايـن كـه لبـاس    ش حال اگر موضوعاتي مانند وقت
كه نماز كسـي بـه خـاطر     طور باشد را مطرح كنند يا اين مرد، يا لباس زن چه

آلودگي دير و زود شود و اختالف ساعات شرعي، آن هـم   خستگي و خواب
قرار دهنـد و در درجـه    اصولها را جزو  بنا به داليلي كه مقررات است، اين

ي و داراي اولويت و اهميت قرار دهند، ولي در اول مسايل ديني و خداشناس
را حق حيات و احقاق حقوق انساني  مقابل، اصول مسلّمه و اوليه مربوط به

هـاي غيرقابـل    هـا از مـوارد غفلـت    ايـن ! ناديده گرفته و به فراموشي بسپارند
  . هاي بزرگ تاريخ اديان است گذشت و خيانت

بـدترين   ،1»باداهللا من تُكرِه مجالسـتََه لفُحشـه  انَّ من شَرِّ ع«احاديثي از قبيل 
بندگان خدا آن كسي است كه تو نخواهي با او باشي چرا كه از بـد زبـاني و   

كشي تا با او روبرو نشوي، هرچنـد   ترسي و خود را كنار مي بد اخالقي او مي
چون نماز كه اين فرد يا افراد، نماز بخوانند و روزه بگيرند، اصالً فايده ندارد 

بنابراين هر قانون و حكومت و . و روزه براي اين است كه فرد را اصالح كند
مدرسه و نظام تربيتي كه به رشد طرف تربيت، يا افراد تحـت حكومـت، يـا    

االتبـاع نيسـت، بلكـه از     نـه تنهـا الزم   طرف قانوني خود توجه نداشته باشد،
حو متناسب برخـورد  حقوق انساني طرف مقابل است كه با چنين چيزي به ن

  !طلبانه كند متقابل و حق

  شرك و مفهوم سياسي و اجتماعيِ آن

برداشتي كه در اسـالم از ايـن    شرك ومطالب قابل بحث خيلي زيادي در مورد 
كنم جالب باشد بگوييم اين مسئله در  من فكر مي. مسئله شده است، وجود دارد

بخصـوص اكنـون كـه     -و فقهـا   گفتار امامان شيعه، مخصوصاً به آن توجه شده
در عمل نه تنهـا بـه كلـي از آن غفلـت      - كنند ي واليت فقيه را مطرح مي مسئله

                                                      
 گـوئيش  دشـنام  بـراى  كـه  اسـت  كسى خدا بندگان بدترين از ؛1 حديث ،326 ص ،2 جلد كافي،. 1

 .دارند بد را او با همنشينى
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كنند، بلكه حركت جمعي و سياسي و فرهنگي ديني در جهت مقابل آن بوده  مي
گويـد در زمـان حكومـت     كنيم كه مي به حديثي در اين باره اشاره مي. و هست

هاي  چنين بعد از او، با توجه به همسايگي با دولت بني اميه و زمان معاويه و هم
هـاي درس در حـوزه علميـه دايـر      ديگر و براي عرضه افكار مـذهبي، كـالس  

مثـل قـراري كـه     -  شـد  هـايي داده مـي   كردند و معمـوالً در مسـاجد درس   مي
در آن  -  هاي نمازجمعه اين هفته بـه مـردم چـه بگوينـد     گذارند تا در خطبه مي

ايمان را موضوع درس قرار شد كه  ادها و پيش نمازها گفته ميزمان هم به است
خواهنـد شـرح و بسـط بدهنـد و آيـات و       و راجع به ايمان هر چه مـي  بدهند

احاديث را آموزش بدهند ولي به خطباي جمعه، به معلمين مدارس، به استادان 
ن هاي آن زمان و به علماي دربار خودشان كه در رابطه بـا حكـام و واليـا    حوزه

بررسي و كنجكاوي و تحقيق به عمل  راجع به شركدادند كه  بودند، دستور مي
و اگر هم ناچـار بحثـي در   گيري نكنند  تعليم شرك پافشاري و پيو در ! نيايد

انَّ اهللا ال يغفـرُ اَن  «: گوينـد  وقتـي مـي   .اين زمينه پيش آمد، اجماالً از آن بگذرند
توحيـد  بـه   شـرك  ي زود از آن بگذرند، زيرا بـا توضـيح مسـئله    ،1»يشرِك بِه

  .آيد آمد و نمي رسند و آن هم با مصالح حاكمان جور در نمي مي اطاعت
اين مسئله بسـيار مـورد ابـتال بـوده و بـا برنامـه و نقشـه روي آن عمـل         

تـر خليفـه و    كردند، و اگر امام جمعه يا امير يا والي شهر و يا از همه مهم مي
و ديگـر بـه   ! دانستند مي ةواجب االطاعگفت، آن را  مت وقت، چيزي ميحكو
كردند و مسئله را براي مـردم   توجه نمي شركهاي اسالمي در باره  آورده اين

و در ، 2»و التَعبدوا االّ ِاياه«: نشوند استعبادكردند كه گرفتار  خوب توجيه نمي
ي  و اسالم، ديگر جامعـه عمل طوري اجرا كنند كه حتي به نام تقدس و دين 

داري قبـل از   مانند برده - هاي مختلف و ارباب و خداياني اسالمي گرفتار اله
  ! نشود - اسالم

                                                      
 ؟...بخشد نمى را خود به ورزيدن شرك خدا همانا ... ؛48 آيه نساء، ي سوره. 1

 ؟...نپرستيد را او غير كه كرده قطعى حكم پروردگارت ؛23 آيه اسراء، سوره. 2
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گري قديم را ادامه دادند،كه خود را از نظـر   همان فكر اشرافياميه  بنياما 
ـ  وكم! طايفه باالتر و داراي امتياز مي دانستند، منتها اين بار به نام اسالم ه كم ب

اس هـم بعـداً بـه ايـن       اميه و حتّي بني پس از بني! امر مسلمين عنوان ولي عبـ
ي انتقـال خالفـت    در آسـتانه ) ع(مسئله گرفتار شدند، كه امام جعفـر صـادق  

گفتند و  هاي دقيق را مي ي منصور، اين نكته عباس و اوايل دوره اميه و بني بني
  . رها را تكرار نكنندعباس ديگر اين كا دادند كه شايد بني تذكر مي

ـ  يمـان و اال عليماس تَوا النّقُطلَاَانَّ بني اميه «: در روايات داريم ـ م يلَ علـيم  وا تَطلقُ
ّرك لَالشكي اذا حلُموهلَم علَ يهه مردم و اهـل درس و خطابـه را    بني ،1»وافُعرِم يامي

. گذاشـتند  شرك آزاد نمـي ها را در تعليم  گذاشتند ولي آن در تعليم ايمان آزاد مي
گرفتنـد   زير نظر مي -  برخالف آزادگي اسالمي - ها را  ها و نوشته ها وكتاب معلم

و نه مصالح خـود   - و به نام اسالم سخت مراقب بودند كه عليه مصالح حاكمان 
در اين رابطه احاديث زيادي را هم . كاري و تبليغ و تعليمي انجام نگيرد -  اسالم

الصـدور اسـت را از جهـت داللـت، بـا       آيات قرآن كه قطعيجعل كردند، حتي 
. شان منحرف كردند ها را از معاني اصلي منظورهاي ناپاك خود تطبيق دادند و آن

و ايـن  ! هاي مختلف و زمـان حاضـر هـم وجـود دارد     همين وضعيت در دوران
  ! اطاعت كوركورانه از يك فرد، عين شرك و عين دوري از اسالم است

كـه   - بـود  اجتهاد آزادعشريه در  ي اثني هميشه افتخار شيعه در ايران هم
تشخيص افراد صالح در اجتهادهاي واقعي و خيرخواهانه با خود مـردم بـود،   

دهند و  اي شده كه براي اين كار مجلس تشكيل مي ولي اكنون شرايط به گونه
اي را از  كه عده - هم به طور تحميلي آن – گذارند ي قانوني مي براي آن ماده

ايـن نـوع    !هاي خـاص قـرار دهنـد    مجراهاي خاصي بگذرانند و در موقعيت
هـا   شود، تا مردم نفهمند كه چـه شـركي بـر آن    هايي كه با دين مردم مي بازي

و ماهرانه يا مزورانه به نام اسالم مـردم  بدترين نوع شرك است . شده تحميل

                                                      
 تعلـيم  و گذاردند آزاد را ايمان تعليم مردم براى اميه بنى همانا ؛1 حديث ،415 ص ،2 جلد كافي،. 1

 .پذيرفتند نمى را آن كردند مي وادار آن بر را مردم اگر زيرا نگذاردند، آزاد را شرك
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  ! دهند را در وادي آن قرار مي
كنيم، ولي ممكن اسـت بعـداً    گويند ما تقليد مي ه مياي هم كوركوران عده

اين بستگي به اين دارد كه چـه عوامـل   . چيز ديگري بر خالف آن گفته شود
مرموزي در فكر آن شخص نفوذ كنند و از عوام بـودن مـردم سـاده لـوح در     

بنابراين قانون، حكومت، نظام، تربيت، مكتب و . يك جامعه سوءاستفاده شود
اسـتعباد و  هـا را از حالـت    ند براي مردم مفيـد باشـد كـه آن   توا مسجدي مي

   .برهاند مخصوصاً شرك در عبادت

  ترس

 هـا را بـه   االتباع است كه آن آن كتاب و دين و نظام و قانوني براي مردم الزم
دعوت كند و در ايجاد امنيت همه جانبه نقش مؤثر داشته باشد و محيط امن 

اگر مكتبي بـه عنـوان يـك    . بترسانند، نجات دهدها را  از اين كه افراد و ملت
اي را بر ديگران مسلط كند و اسـلحه بـه    حكم منسوب به دين، فردي يا عده

اگر مكتبي جـان  . االتباع نخواهد بود دست عوامل خود بدهد، براي مردم الزم
كند و كارها را بـه   ترسو مال ديگران را در معرض خطر قرار دهد و ايجاد 

ور از انسانيت و بيگانه با معيارهاي انساني بدهند، كـه هرچـه   دست قضاتي د
بعد هم بگوينـد فكـر    !شود، حكم كنند ها ديكته مي خواهد يا به آن دلشان مي

ي ديگري فكر كند، ظاهراً بـه   و تا كسي حرفي بزند و بخواهد به گونه! نكنيد
هـا   آن! داو را به زندان افكنند و شكنجه دهنـد و بكشـن  شرع و تعزير، عنوان 

گـوييم،   كنيم و همان گونه كه ما به شما مي گونه كه ما فكر مي گويند همان مي
. عمل كنيد، اين چنين مكتبي به هيچ وجه صالحيت تبعيت نخواهـد داشـت  

  .كه البتّه ساحت مقدس اسالم از اين چيزها بسيار دور است
اسـت   بنابراين اگر چنانچه فردي فكر كند كه در نظر خدا آن چيزي گنـاه 

كه فساد اجتماعي يا فساد شخصي و فسـاد روحـي و ذاتـي و درونـي بـراي      
رضـايت دادن بـه   . او نبايد راضي به جهل خـود شـود  انسان داشته باشـد،  

هـاي فقيـر سـاز و     خود و ديگران و برنامـه فقر ، مانند رضايت دادن به جهل
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ســازي خــويش و ديگــران از  و محــروم ظلــمفقرپــرور، رضــايت دادن بــه 
  .هاي هستي است نعمت

  فقر

شـود كـه انسـاني كـه صـبح از خـواب بيـدار         اين گونه طرز تفكر باعث مي
شود خودش را مسئول بشناسد كه احتياجات خود را بشناسد، و در جهت  مي

طـور نباشـد كـه از جـايي تغذيـه شـود و در خـدمت         رفع آن بكوشد و اين
   .شته باشدهايي كه از ماهيت آن خبر ندا دستگاهي باشد يا مجري نقشه

اي نزد پيغمبر رفتند و از كسي تعريف كردند كه آدم خـوبي اسـت و    عده
مثالً از مقربان درگاه خداست و كارش نماز و روزه و عبادت اسـت، پيغمبـر   

كند؟ گفتند ما چند نفري هستيم و به او رسـيدگي   پرسد از كجا ارتزاق مي مي
و شـما همـه از او بهتـر    ! ايشان جواب داد كه او آدم خـوبي نيسـت  . كنيم مي

دهيـد،   كنيد و دسترنج خودتان را به او مي هستيد، به اين دليل كه شما كار مي
انسان  !گيـرد  خواند و روزه مي خورد، به اين عنوان كه نماز مي اما او مفت مي

هاي ديگر هم نـافع باشـد، آن مقـداري كـه از      بايد وجودش براي انسان
از ايـن  . بيشتر از آن، به جامعه اعطـا كنـد  گيرد، يا معادل آن يا  جامعه مي

شود، بايد فكر كند كه چه چيزهايي احتيـاج دارد   نظر كسي كه صبح بيدار مي
و آن را از كجا بايد تأمين كند، يك جامعه هم به همين ترتيب، همه اعضـاي  

  !اي مفت بخورند آن بايد كار كنند، نه اين كه يك عده كار كنند و عده
كني و چه كارهايي برايت  كار مي سالم بايد پرسيد تو چهي  در يك جامعه

ي  تواند اسالمي باشـد، كـه همـه    شود؟ آن جامعه و آن حكومتي مي انجام مي
همـان  . نيازهاي انسان ها را در راه رشد در نظر بگيرد و در آن راه تالش كند

يـت  امر دارد و اين همه بـه آن اهم » ةاقيموا الصلو« طور كه در قرآن راجع به
اي درباره خمس است و در باره غنايم است و يـا مربـوط بـه     دهند، يا آيه مي

گانه است كه مورد اختالف فقه شـيعه و سـني اسـت، ايـن قـدر       موارد هفت
گيرند، زيرا صحبت مال  ها را مي كنند و پول راجع به اين قبيل آيات بحث مي
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و نظاير آن را  1»ضقُل سيروا في االر«است، ولي يك امر اسالمي ديگر مانند 
ي اسالمي آن است كه افرادش را به سـير در ارض وا   جامعه! گيرند ناديده مي

هـاي دسـت اول از    دارد و امكـان همـه جانبـه بـراي بصـيرت و آگـاهي       مي
. كنـد  آوردهاي فرهنگ بشري را براي افراد و اعضاي خـود فـراهم مـي    دست

اي حبس  اي در محدوده گونهحاال اگر مردم را از نظر اقتصادي يا سياسي، به 
هـا فرصـت    ها ندهند و فقط به نورچشمي كنند، يا اصالً اجازه مسافرت به آن

» ةاقيمـوا الصـلو  «طـور كـه    همان. زندگي داده شود اين از اسالم به دور است
طـور كـه    هـم يـك امـر اسـت، و همـان     » سيروا فـي االرض «يك امر است، 

ها نبايد جلوي مسافرت افـراد گرفتـه   شود مانع اقامه نماز كسي شد، نه تن نمي
در ايـن مـورد هـم يـك     . شود، بلكه بايد تسـهيالت آن را هـم فـراهم كـرد    

  !اي دارد حكومت اسالمي وظايف گسترده
هاي اسالمي است كه اشاره شـد، حـال در    ي كوچكي از آورده اين نمونه

ه ي حاضر، كه حتي راه سفر به فضا هم باز شده، چرا جامع اين عصر و دوره
  شود؟  داشته مي اسالمي عقب نگه
ممكن است يك نفـر  . ي شكم نيست تنها مسئله فقر،گوييم  پس وقتي مي

سال هم زندگي را بگذراند، امـا هـيچ جـاي     80يا  70در جايي به دنيا بيايد، 
قُـل انظـروا مـاذا فـي السـموات و      «: در اسالم سفارش شده كـه . دنيا را نبيند

بـه اصـطالح همـان فقـه و      انظـروا ايـن  . يعني برويد و نگاه كنيد ،2»االرض
شود، بايد امكانـات   گرفته مي زكات و خمساگر . اصول، امري واجب است

ر باشـد     سـييكـي از مصـارف   . هم ايجاد كند، كه راه براي مسـافرت بـاز و م
قَـراء و  انَّمـا الصـدقات للفُ  « :در نظر گرفته شده استابن السبيل براي  زكات،

است،  ابن السبيلكنند، يكي هم  كه هشت مورد برايش مطرح مي، »المساكين

                                                      
 از قبـل  كـه  كسـانى  عاقبـت  ببينيد و كنيد سير زمين در بگو ؛42 آيه روم، ي سوره :نمونه عنوان به. 1

 .بود چه بودند شما

 .... است زمين و ها آسمان در كه گوناگونى موجودات به كنيد نظر بگو ؛101 آيه يونس، ي سوره. 2
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 پس بايد براي همه ايجاد امكانات شـود، و . يعني كسي كه در راه مانده است
طور نباشد كه كسي كه مال ندارد از مسافرت محروم باشد، مثل ايـن كـه    اين

يا جواني به خاطر نداشتن مـال،  ! بيماري كه پول ندارد، از مداوا محروم باشد
  .از سواد و درس و دانشگاه محروم شود

مسئله اين است كه تمام افراد جامعه داراي امكانـات الزم بـراي زنـدگي    
و يـك تغييـر    -طور كه در قانون ظـروف مـرتبط اسـت     همان. انساني باشند

همـه از حـال    - شود ي ظروف ديده مي كوچك در يك ظرف اثرش در همه
خبر باشند، تمـام اجتمـاع، بـراي رهـايي تمـام اجتمـاع از محروميـت        هم با 

. مشاركت كنند و به طريق اولي هيچ كس خـودش را سـربار ديگـران نكنـد    
كسـي   ،از رحمت خدا دور است، 1»النَّاس علَى كَلَّه أَلْقَى منْ ملْعونٌ«گويد  مي

  .خود را به دوش ديگران بياندازد كه بار زندگي
ي حكومت هم ايجاد امكانات كار براي افـراد و كـارآموزي بـراي     وظيفه

هاي مدارس هم نبايد طـوري باشـد كـه بعـد از      برنامه. نسل جديد است
اگـر هـم   . كـار تحويـل اجتمـاع داده شـود     دوازده سال، تازه يك آدم بي

وابستگي داشته باشد، شغل و حقوقي به او بدهند تا اموراتش بگذرد وگرنـه  
هرجاي دنيا هم برود، فقـط دسـت بگيـر داشـته     ! آيد او بر نميهيچ كاري از 

  !شود هم به عنوانِ يك گناه مطرح مي فقراين است كه پذيرش . باشد

  ظلم

كسـي كـه ظلـم شخصـي     . ، بايد گفت كه انـواع مختلفـي دارد  ظلمدر مورد 
كند يا ظلم به اعضا و جوارح خودش و معطل گذاشتن قـواي خـودش و    مي

اند، مثالً كساني  ه نه تنها نافع نيستند، بلكه حتي فريب دهندهانجام كارهايي ك
نويسند و به دست مردم  كه كتاب و مجله و مقاله و روزنامه يا روزي نامه مي

                                                      
 بـه  را خـود  زنـدگي  بـار  كـه  كسي ،است دور خدا رحمت از ؛9 حديث ،12 ص ،4 جلد كافي،. 1

 .بيندازد ديگران دوش
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كند و هيچ بيداري به فكـر مـردم    دهند، ولي هيچ چيزي به مردم اعطا نمي مي
قـط تبليغـات   زننـد، ف  مانند پوسترها و اعالناتي كه به ديوارهـا مـي  . دهد نمي
خبر نگه داشتن مردم است و ايـن از   بزرگترين ظلم و جنايت بي. كننـد  مي

. افتـد  هاي ضدانساني است كه در جوامعِ انساني اتفاق افتـاده و مـي   ظلم
بـه   كنند، پروري هستند و تعاون بر ظلم مي كساني هم كه مسئول ظلم و ظالم
بخـواهيم يـك تيـپ     بنـابراين اگـر  . شـوند  عنوان دشمن انسانيت شناخته مي

ها انجام دهيم، به ايـن ترتيـب اسـت كـه يـك دسـته،        شناسي در ميان انسان
طرفدار دانش و دانشمندي و خواستاران نجات مردم از جهل هستند، و دسته 

در حقيقـت  . دوم طرفدار مقلّدپروري و در جهل نگـه داشـتن مـردم هسـتند    
و ايجاد كار و امكانِ كـار  ي اول طرفدارِ نجات مردم از احتياجات اوليه  دسته

اين گروه بر ايـن  . براي مردم هستند، تا مردم بتوانند شرافتمندانه زندگي كنند
هايي كه يك تيپ را ممتـاز بـار بيـاورد و گـروه كثيـري از       باورند كه توارث

  . جامعه را از رشد محروم كند و بيچاره سازد، نبايد مطرح باشد
واضح است، وقتي اجبار و فشـار  هم كه مشخص و  ظلم و زوردر مورد 

هـا هـم    گـاهي وقـت  . شـود  باشد و توي سر مردم بزنند، ظلـم حسـاب مـي   
دارند يا معتقد به قضا و قـدر انحرافـي    اي را با تبليغات راضي نگه مي جامعه

هـا را   گويند براي مردم قضا و قدر و مقدر، همين اسـت و ايـن   كنند و مي مي
هـايي هـم در ايـن رابطـه      انـاً حـديث  احيخدا براي آنان قسمت كرده، و 

  .خوانندكه اين عين ظلم است مي

  جهل

ي اسالمي و به خصوص آنان كه در صدد تحقيق در مسايل مـذهبي و   جامعه
نيازي بسيار شديد، براي ايجاد . فقهي هستند، نياز به يك بيداريِ عميق دارند

آلـوده شـده   يك حالت اطمينان و اعتماد به گذشته، كه به اغراضِ گونـاگون  
است، البته يك بيداري و تعادل پايدار، نه اين كه دوباره به نـوعي ديگـر بـه    

  ! انصافي فرو رفتن خوابِ جهل و تعصب و غرور و بي
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در زمان معاصر هم كه نيروي اجرايي به دست اين مدعيان افتـاده اسـت،   
بهترين فرصت است تا وارثانِ سوء استفاده از عواطف مـذهبي عامـه مـردم،    

ها روشن شـود و   نچه را در چنته دارند عرضه و بيان كنند، و باالخره ماهيتآ
دام بـزرگ   اي شود تا مسلمين، بلكه بشريت براي هميشـه از يـك   اين مقدمه

  !خالص شوند
گوييم بشريت، به معناي صحيحِ آن اسـت، چـون اسـالم ديـن      كه مي اين

رهــايي از هــاي آن بــراي  هــا اســت و اصــل و اســاس آورده ي انســان همــه
هاي انساني عرضه شده است، نه براي اسارت مردم، به دسـت افـراد    بست بن

اسـارتي كـه تنهـا    ! گر از عواطف ديني و احساسات مذهبيِ مردم سوءاستفاده
منحصر به زندگيِ مشقت بارِ اين دنيا نيست، بلكـه تحمـيالت اعتقـادي، بـه     

ت آمـدن و بـا ذلـت    با ذل. شود ي بشريت و جهان ديگر هم كشانده مي آينده
  ! زيستن و با حسرت از اين جهان رفتن

پرسـيدند دعـوت    كه در اوايلِ ظهور اسالم، از هر مسـلماني مـي   در حالي
، و زمان »كند اسالم ما را به كسبِ علوم دعوت مي«: گفت اسالم چيست؟ مي

هـا   كردنـد، يعنـي مـا در آن زمـان     قبل از اسالم را به عصرِ جاهليت تعبير مي
علـم  . دانستيم و اسالم براي رفعِ جاهليت و براي علم آمده اسـت  نميچيزي 

هاي مختلفي دارد و انسان هم موجودي كنجكاو اسـت و   ها و شعبه هم رشته
ي انسان است و  خاصيت عمده عالقه به دانستنو اصالً  بداندخواهد كه  مي

زنــدگي  بنــابراين. انــد اگــر ايــن را از او بگيرنــد، انســانيتش را از او گرفتــه
اجتماعي انسان، بايد امكان دانستن هر چه بيشتر و عميع تـر را بـراي او   

نهادهايي هم كه به نام دين يا حكومت يا هر نهاد ديگـري خـود    .فراهم كند
 هـا  آگاهي بخشـيِ انسـان  دهند، بايد در  را مؤثر در سرنوشت مردم قرار مي

ري تحميلـي بـراي   مؤثر باشند، وگرنه به سرباري مبـدل خواهنـد شـد و امـ    
ي ديگـر خواهنـد    اي بـراي يـك سـلطه    كم مقدمـه  ها خواهند بود و كم انسان
  !!گشت
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  تأكيد اسالم روي علم و ضرورت كسب دانش

البته اگر  .اسالم با تشويق به علم، نقشي مؤثر در امري انساني داشته است
گويد، ولي تأكيـد بـر توجـه     گفت، انسانيت خودش اين را مي اسالم هم نمي

اسالم به علم براي اين است كه مبادا به نام اسالم جلـويِ علـم و انديشـه و    
ها گرفته شود و مردم را به نام اسالم در قالب تقليد  فكر و تحقيق و امثال اين

هاي گوناگون ببرند، و به جاي اين كه انسـان و مسـلمان را آزاده و    و پيروي
  ! بشناسيم قيموارسته بدانيم، به طور دايم او را نيازمند به 

دانم براي اين كه باز بيشتر روشن شـويم و مخصوصـاً بـه     لذا من الزم مي
ماهيت تحوالت فقهي و علمي و ديني كه از قرن دهم به بعد تا زمـان حاضـر   

ي علم و توجـه جـدي    مسئلهيكي . پيدا شده پي ببريم، چند مقدمه را بدانيم
و شـرط اول عضـويت در    ،اسالم به آن براي هر عضو جامعه اسالمي است

لـم  الع طلـب «: ي پيغمبـر آمـده اسـت    پذيرش اسالم است، كه در ايـن جملـه  
البته بعدها بحث كردند اين كه به فريضه تعبير شده است، كدام علم . 1»ةريضفَ

. قول در ميان دانشمندان اسالمي وجـود دارد  20است؟ در همين زمينه حدود 
هميتش از واجب بيشـتر اسـت، زيـرا    بايد گفت كه فريضه از جهات مختلف ا

تواند خودش را از اين مسئله به هيچ عـذري كنـار بكشـد و بـه آن      كسي نمي
اعتنا بماند، در هر شرايطي اين جزو وظايف غيرقابل انفكاك هر  توجه و بي بي

انسانِ مسلماني است و هيچ شرطي هم ندارد كه اگر آن شرط تحقـق نيافـت،   
هاي ديگر ايـن طـور هسـتند،     در حالي كه واجب! بشوداين تكليف هم منتفي 

در ايـن زمينـه بـراي بيشـتر     . هر واجبي به تناسب خودش يك شـرايطي دارد 
روشن شدن اين كه علم چيست؟ و عالم كيست؟ و نيز اين كه بعدها مرسـوم  

گويند علماء يا اهل علم، بايد ببينيم كه به جـاي توجـه    شد كه يك عده را مي
ت علم، از اين مفهوم چه نوع برداشـتي شـده؟ بـه ايـن خـاطر      به مفهوم درس

                                                      
 .است واجب مسلمانى هر بر دانش جستجوي ؛1 حديث ،30 ص ،1 جلد كافي،. 1
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  . كنيم به بعضي از تعبيراتي كه براي اين كلمه شده است اي مي اشاره
، همـان  طلب العلم فريضـة گويد كه مقصود از  يكي از اين تعبيرها مي -1
اي است كه ما را به درك توحيد برساند، و در اين جـا هـم بـاز در دو     مسئله

يكي بحث توحيد، كه انسـان بايـد مسـتقيماً بـا عقـل      . كنند مي قسمت بحث
كتـاب  خود و با رو در رويي و تماس بـا   فطرتخودش و يا به اصطالح به 

 معرفـت بـه آن  ) Science( و تجربـي  علمـي هـاي   و رشـته  بزرگ طبيعـت 
)knowledge( برسد، يعني دانستن .  

يك انسان متفكر را اي است كه  كه خود اين جهان به گونه با توجه به اين
كشـاند، لـذا طبـق بعضـي      به سوي درك حقيقت و واقعيتي كـه هسـت، مـي   

. اسـت  حاصل از انديشهعلم  »ةطلب العلم فريض«ها، مقصود اساسي از  گفته
ي اسـالمي اكيـداً سـفارش     وجود متخصص هم در همه موارد در يك جامعه

  .شده و به عنوان واجب كفايي مطرح شده است
عرضه شود  علمالزم به تذكر است كه گاه مسايلي هم ممكن است به نام 

علم بافي است، يا گاهي  كه يا اساساً علم نيست، بلكه نوعي سرگرمي و خيال
مشكلي را براي عموم مـردم حـل    هايي كه هيچ است، مانند تخصص ال ينفع

م كند، بلكه حتي مشكل افزا است، هرچند ممكن است براي نظـام حـاك   نمي
  ! مفيد و الزم باشد

گويند، چون مسايل عقلي و فلسـفي   يك عده هم در نظام اسالمي مي -2
ممكن است معياري نداشته باشد، كه براي صحت و سقم يك نظريه، بتوانيم 

تري به دسـت آورد، تـا بـا     زود نتيجه بگيريم، بنابراين بايد معيارهاي مطمئن
الم، آن را معيار قرار دهـيم و حتـي   هاي قطعي دين اس اعتماد و اتكا به آورده

را  علـمِ كـالم  ي  بنابراين مسئله! معيارها بسنجيم هاي عقلي را با آن فرآورده
طلب «هستيم و  عالممدعي هستند كه ما هستيم كه  متكلمينمطرح كردند، و 

كنـيم   را بايد مردم از ما بياموزند و آنچه را كه مـا پيشـنهاد مـي    »ةالعلم فريض
  !!بپذيرند
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بـه طـور    عقـل كه تكيه عمده آن بر  ،استعلم عقايد ي ديگر  مسئله -3
هاي قطعـي   محض است و در خدمت آن عقل، كمك و الهام گرفتن از آورده

  .و يقيني، كه بشود گفت قطعاً از اسالم است
گوينـد آن علمـي را كـه مـا بـراي همـه واجـب         ي ديگر مي يك عده -4

شود به آنچه كـه مسـتقيماً خـود     مربوط ميدانيم و پيغمبر هم تأكيد كرده،  مي
را بعـدها   علم به قـرآن و  علم كتاببنـابراين  . است قرآنپيامبر آورده و آن 

و  ها واجب ترين علماست كه  علم تفسيرگسترش دادند وگفتند به اصطالح 
است و وقتي كه انسـان تفسـير قـرآن را يـاد گيـرد، خـود در مسـير         فريضه

در ايـن زمينـه   . رسـد  هـا مـي   سيله آن به همه علـم حقيقت قرار گرفته و به و
داننـد،   مي علم به قرآنرا كه فريضه است  اشرف علومبياناتي هم دارند، لذا 

و چون قرآن به عربي است، مسايل ادبي و فصاحت و بالغت و حتي تجويد 
هـاي   همچنـين آگـاهي بـه قرائـت     .گونه مسايل طرح شده اسـت  قرآن و اين

رسـد   تاريخ نزول قرآن و مطالبي در اين زمينه، تا مـي  مختلف و تاريخ قرآن،
اند  ها را هم گفته كه علم به اين محكمات و متشابهات،به بحث و تحقيق در 

در اين زمينه اهل تحقيق و دانشمنداني هم پيدا شـدند و از  . است فريضهكه 
 نوشته شـده  معاني قرآنكتاب به نام  20همان قرن اول بعد از اسالم تا كنون 

  .است
. انـد  را مطرح كرده فقهدانستن  علم، فريضهبه عنوان  بعضي ديگر هم -5

و تحقيـق در چگـونگي    !علـم فقـه  فقه هم به معناي اصـطالحي آن، يعنـي   
و نيـز آنچـه مربـوط بـه     !!)هـا  البته نه چرايـي آن (ها،  عبادات و حرام و حالل

انـد و از   دهها كـر  است، روي اين مسئله هم چه قلم فرسايي روابط بين مردم
كننـد و اخيـراً هـم ايـن دسـته از       همين جهت حالل و حرام را مشخص مي

قلمـداد كردنـد و    اهل علـم گران خود را عالم دين و مصداق علما و  مباحثه
حتي موقوفاتي هم كه به عنوان مصرف عالم بود، به خودشان اختصـاص  

  ! و خود نيز متصدي امور اساسي و از جمله موقوفات شدند !دادند
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علـم  «: در اين مورد نظرات مختلف ديگري پيدا شد، يك عده گفتنـد  -6
عبارت از اين است كه دانسته شود حال انسـان،  ، »العبد بِحاله و مقاله عنداهللا

ونه بايد گفتار و رفتار انسان، در برابر آنچه كه خالقش خواسته چيست و چگ
   .ي عبوديت درك مسئلهتر  باشد؟ به عبارت ساده

انـد و   مسئله را مـورد توجـه قـرار داده    اخالقيها هم از جهت  بعضي -7
يعني دانسته شود كه . استعلم به آفات نفوس و  علم به نفسگويند آن  مي

هاي روحي و داخلي انسان از نظـر روانـي واخالقـي، چـه چيزهـايي       بيماري
البتـه  . هـاي روانـي چگونـه اسـت     شد و عالج هريـك از بيمـاري  تواند با مي

 اخالق فردي و اجتمـاعي ي  دهند و مسئله توسعه مي ها اين مطلب را بعضي
  . كنند مطرح مي واجب اولرا به عنوان فريضه و 

ي  انـد و مسـئله   بيشتري به آن داده هاي عرفاني جنبهاي ديگر هم  عده -8
  . كنند را مطرح مي علم باطن

اند و احاطـه بـه    را پيش كشيده تنزيل و تأويلي  گروهي ديگر مسئله -9
اند و نيز گفته شده است كه علم واقعـي آن   دانسته علم فريضهآن را مصداق 

كه علم بـه اصـطالح    با توجه به اين. پيدا شود درون ذات انساناست كه در 
است،  عالمگوييم خدا  از صفاتي است كه وقتي به خدا نسبت داده شد و مي

بنـابراين  . او نيستعارض بر ذات اين امري خارج از ذات و به قول فالسفه 
و ) دانند مسلمين قرآن را وحي مي(گوييم كالم خداست  گفتاري را هم كه مي

پائين آورده است، يعني  تنزيل قرآنآنچه از الفاظ در خود قرآن آمده است، 
هـا را   هـاي عمـومي آن   دههاي عادي و گيرن است، به طوري كه فهمشده آن 

. معاني عميقي هم در كار است كـه در قالـب الفـاظ آمـده اسـت     . درك كنند
يعني وضع شده و قراردادي هستند، يعني هر لفظي را  موضوع،الفاظ هم كه 

اگر بخواهيم يك معنـاي مجـرد و   . اند براي رساندن يك معنايي درست كرده
ردم طـرف گفتگـوي مـا از آن    بزرگ را در يك قالب قابل فهم بياوريم كه مـ 

چيزي بفهمند، ناچار به استعمال الفـاظ و عبـارات قـراردادي معمـول شـده      
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گونه كه اگر بخواهيم يك مطلـب فلسـفي و علمـي و     بنابراين، همان. هستيم
حتي مربوط به زندگي را مثالً درباره شناخت حقيقت مواد و ازجملـه دقـايق   

ك كودك يا نوجـوان يـاد بـدهيم،    علم شيمي و مفهوم تجزيه و تركيب، به ي
. ها و الفاظي كه براي او قابل فهم و تصور است بيان كنـيم  ناچار بايد به قالب

در مورد طرح مسايل و فقه و علوم ديني هـم، معـاني مـورد نظـر ناچـار بـه       
صورت الفاظي گفته شده است كه براي همه و بـه تناسـب شعورشـان قابـل     

است كه از آن الفاظ به تناسب عمق درك ولي انسان عاقل موظف . فهم باشد
  .ها برسد در آنعرفان  خود، به باطن آن پي ببرد و به اصطالح به حد

انـد، و   و تحقيق در باره آن را مطرح كـرده  علم حديثها هم  بعضي -10
بـراي ايـن كـه    . اند علم به احاديث است كه فريضه قرار داده شده است گفته

هـا را دربيـان علـوم     عشريه، امـام هـايي كـه آن    ثنيپيغمبر، يا به اعتقاد شيعه ا
دانند، با توجه به آگاهي عميقي كه بـه قـرآن    شرعي و اعمال خود معصوم مي

. انـد  داشتند، مطالبي را در توضيح معاني آن بـه صـورت حـديث بيـان كـرده     
عالم ي كساني است كه  به انديشه آگاه شدنبنابراين علم به حديث در واقع 

انـد، سـپس    بايد دانست كه آنان از اسالم چه برداشت كرده .اند هبه اسالم بود
چگونه و در چه شرايطي در موارد حاجت و براي آگاهي ديگـران، بـه زبـان    

  . اند آن را بيان كرده قابل فهم براي همه
گوينـد مقصـود،    اند و مي تر كرده ها شعاع را كوچك در اين قسمت بعضي

چند تا حديث مهـم و اساسـي داريـم كـه     ها نيست، بلكه  علم به همه حديث
گويند اسالم چيست؟ ايمان چيست؟ مبـاني اسـالم چيسـت؟ اركـان      وقتي مي

بنـي االسـالم علـي    «ي  از جملـه ! اسالم يعني چه؟ حديث معتبر است يا نه؟
كنند كه گفته شده، اسالم پنج پايه اصلي دارد، يعني گفتـه   استفاده مي، »خَمس

هـا عمـل    م پنج چيز است، كه اگر به هـر كـدام از آن  هاي اسال شده است پايه
شود به اسالم عمل شده يا اگر به هر كدام عمل نشود به هيچ يك عمل نشده 

  . است فريضهگويند علم به اين موضوعات است كه  اين دسته مي. است
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كه در تعاليم اسالمي تشويق به علم  ي اين اين اشاراتي اجمالي بود در باره
بعـد از پـذيرش لـزوم كسـب     . چه مواردي صورت گرفته استچگونه و در 

هايي يافته است و چه تعبير و تفسيرهايي از آن شده  علم هم چه شاخ و برگ
هاي اسالم در اين زمينه آگـاهي   براي اين كه به اوضاع و احوال آورده .است

پيدا كنيم و سپس با برداشتي كه از هر يك از آن ها شده، مقايسه كنـيم، الزم  
است بدانيم كه در طرح تعاليم اسالمي، چه در قرآن و چه در كتاب احاديث، 

ي  هميشه در اولين سطر هركدام از منابع اسالمي، سعي شده است كه به نكته
عظمت علم و ارزش علم و احتـرام  تعليم و تعلّم توجه داده شود، در بـاب  

 م وسـل م لِلي كُع ةٌريضَلم فَالع بلَطَ«لذا عالوه بر . صحبت و تأكيد شود علم،
مسلكه توسط شيعه و غير شيعه تأكيد بسـيار زيـادي روي آن شـده، بـه      ،»ةم

جهت تشويق مردم بـراي تحمـل مشـقّت در راه تحصـيل علـم، آن عبـارت       
كـه مسـلمين بـراي علـم     . از پيامبر معروف اسـت  ،1»ينالصلو بِلم وبو العاُطلُ«

كنند و دنيا را بشناسند و بـه حاصـل دسـت    يابي، اگرچه تا چين باشد، سفر 
آوردهاي بشري آگاهي يابند، كه چين نسبت به دنياي شـناخته شـده آن روز   

فقـه و  ي  البته بايد توجه داشت كه در چـين ديگـر مسـئله   . دورترين راه بود
بلكـه طبعـاً مسـايل    ! ها مطرح نبوده است ها و رشته گونه بحث و اين حديث

هـا مطـرح بـوده     مربوط به فرهنگ بشري و نظاير آنانساني و زندگي ساز و 
كنـد،   ي علم دعوت مـي  مقصود اين است كه اسالم به آگاهي و توسعه. است

اگر چه با تحمل مشقّت و سختي باشد، حقيقت را هـر جـا هسـت و يافـت     
توجه به ايـن  . هاي انساني را به دست آورد شود، بايد فرا گرفته و فرآورده مي

كـه طلـب دانـش و آگـاهي     ، 2»اطلبو العلم منَ المهد الي اللَحـد «جمله نيز كه 
همان طور كه از نظر مكاني مرزي ندارد، از نظر زماني هـم مـرزي بـراي آن    

                                                      
 چين در اگر حتي بجوئيد را دانش ؛27 ص ،27 جلد الشيعه وسائل ،177 ص ،1 جلد بحاراالنوار،. 1

 .باشد
 .بجوئيد دانش گور تا زگهواره ؛218 ص الفصاحه، نهج ،605 ص الشريعه، مصباح. 2
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اي كـه انسـان در دنيـا زنـدگي      وجود ندارد، بلكه از كودكي تا آخرين لحظـه 
  .برودگسترش دانش كند، بايد به دنبال  مي

من تَعلَّم «: تعاليم اسالمي در اين زمينه داريم كهدر جمله ديگري از تأكيد 
يعني اگـر هـزار ركعـت نمـاز     ، 1»ةباباً من العلم أفضَلَ من اَن تُصلِّي ألف ركع

بخواني يا اين كه يك كلمه را ياد بگيري، ياد گرفتن آن يك كلمه بهتـر و بـا   
 ذر ابييغمبر بـه  اي كه از قول شيعه و سنّي از گفتار پ در جمله! تر است ارزش

ـ   ةِحضور مجلس العلم اَفضَلُ من صـلو «: است داريم اَلـف   ةو عيـاد  ةاَلـف ركع
اگر هزار مريض را عيادت كني و يا هزار ركعت نمـاز بخـواني يـا    ، 2»مريض

ي جهـل از   اين كه بروي در مجلسي كه صحبت از علم شود كـه يـك پـرده   
در آن نشسـت علمـي از آن    مقابل ديده بصيرت شما برداشته شـود، حضـور  

فَقيـل  «: به دنبال اين گفتار آمده است كه. تر است ها با ارزش نمازها و عيادت
يعني آيا حضور در مجلـس علـم و درس و    ،»يا رسول اهللا و من قَرائَة القُرآن

اهللا  بحث و فكر و انديشه از قرائت قرآن هم بيشـتر ارزش دارد؟ فَقـال صـلي   
يعني آيا اگر كسي آگاه نباشد و  ،»ينفَع القُرآن االّ بِالعلم هل« :عليه وآله و سلم

به اصطالح چشمش باز نباشد، قرآن بـراي او نفعـي دارد؟ بنـابراين اگـر مـا      
. هـا را بـدانيم   بخواهيم از قرآن هم استفاده كنيم، چيزهايي هست كه بايـد آن 

خـودش   علم به مقدمات دانستنِ قرآن كه چه چيزهـايي هسـتند و در جـاي   
  . شود ها بحث مي ي آن درباره

به هر حال از پيشوايان مذاهب ديگر اسالمي و غير شـيعه هـم فتواهـايي    
يعنـي   ،»ةطَلب العلم اَفضَلُ منَ النافل«:اين است كه  شافعياند، مثالً فتواي  داده

. تر است دانش طلبي از پرداختن به مستحبات و هر كار خيري هم با فضيلت
گويد كه طلب علم بهتر است از دعاي بعد از نماز، يعني اگر بنـا   چنين مي هم

                                                      
 خوانـدن  نمـاز  ركعـت  هـزار  از بهتـر  علم از باب يك گرفتن ياد.؛27 ص ،27 جلد الشيعه وسائل. 1

 .است
 .204 ص ،1 جلد بحاراالنوار، در مشابه مضمون به. 2
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از كارهايي كه به عنـوان  ( باشد بعد از نماز تعقيب بخواني يا به زيارت بروي
از آن  آگـاهي يـابي  و  ارزش علـم فضـيلت و  ) مستحب مرسوم شده است

 ها برو علم خودت را براي انجام درست يعني به جاي اين. كارها باالتر است
و مؤثر هر عمل خير و صالحي بيشتر كن، تا بفهمي كه چه كاري را در چـه  

يكـي از   مالك ابـن انـس،  حتـي  . شرايطي و چرا و چگونه بايد انجام بدهي
. بـه ايـن تأكيـد دارد    ،علماي بزرگ و از پيشوايان اهل تسنن و امـام مالكيـه  

هايي را  كتابگويد نزد مالك بودم و داشتم  مي ابن عبد الحكمفردي به اسم 
خوانـدم تـا او    هايي را كه نقل كرده بود، برايش مي حديث كه او نوشته بود و
هـا   ها و نوشته ظهر شد و من كتاب. دادند اي هم گوش مي گوش بدهد و عده

اين كار كه تو بلند شدي انجـام  «: او گفت. را جمع كردم تا بروم نماز بخوانم
تر از كاري نيسـت   اهميتش با فضيلتي  با همه - يعني نماز بخواني - بدهي

خواستي دانش خـود را بيشـتر كنـي و زيـر      يعني تو كه مي. »كه در آن بودي
تـر از ايـن اسـت كـه      تـر كنـي، مهـم    بناي اطالعات و آگاهيِ خود را محكـم 

ـ «: سپس اضافه كرد. بخواهي به كار ديگري بپردازي بشـرط  ، »ةاذا صحت النِّي
نـي و نخـواهي از ايـن طلـب علـم، فضـل       اين كه نيت خودت را درسـت ك 

  .سازي نماييفروشي و خودنمايي كني، بلكه بخواهي خود
گوييم كه به ارزش دانستن و دانـايي در اسـالم    اين موارد را براي اين مي

دهد  اهميت مي دانستنكه اسالم اين قدر به  توجه داشته باشيم و ببينيم با اين
اند و رفتارشان هـم در   مينه ذكر كردهو همه فقهاي مذاهب، احاديثي در اين ز

تأييد اين مطلب بوده، از قرن دهم و يازدهم به بعد به چه صـورتي در آمـده   
را هـم يـادآوري    معاذ ابن جبـل است؟ به هر حال بايد اين گفتار پيغمبر به 

اگـر يـك    ،1»خَيرٌ منَ الدنيا و ما فيهاواحداً الن يهدي اهللا بِك رجالً «: كنيم كه
نفر را بيدار كنيم و به وسيله ما هدايت شود و از نـاداني و سـرگرداني جهـل    

 بابـاً  معلَّن تَم«: يا اين حديث نبوي كه. درآيد، از همه دنيا و ما فيها بهتر است
                                                      

 .692 :ص 1 ج آرام، احمد ترجمه با الحياه و 101 ص والمستفيد، المفيد آداب في المريد منيه. 1
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نَم العلم لياس أُم النّلِّعي ثَعطواب سـ نَبِياً  ينَبع كسـي كـه چيـزي يـاد      ،»ديقاًص
معلـوم  . م را بيـدار كنـد، نـزد خـدا ماننـد پيـامبران ارزش دارد      بگيرد كه مرد

بخشي به مردم بوده نه جمع كردن مـردم   شود كار انبيا هم آگاهي و دانايي مي
  .ها ها را ابزار كار قرار دادن و استفاده از آن و آن

بيش از حـد اسـت و از بابـت ايـن      زدگيِ عوامدر حال حاضر مشكل ما 
الشـعراء   ملـك طور كـه   بالهايي كه به سر اسالم آمده و همانزدگي چه  عوام
داد از دست عوام، واي از دست «: سرود شاعر زمان مشروطيت هم مي بهار
هاي فهميده در طول تاريخ بـوده اسـت و بايـد     اين زبان حال انسان ،1»عوام

تالش كرد و از عوامي نجات يافت و بهتـرين خـدمت بـه ايـن مـردم آگـاه       
ا است و بدترين گناه نادان نگه داشتن مردم و استفاده از عواطف ه ساختن آن

  !ديني و ناداني مردم به نام تقليد است 
در احاديث ديگر در مورد ارزش يك عالم كـه وقتـي از دنيـا بـرود چـه      

لَم يدقَ االَّ رؤَسا جهاالً و ان سئلوا اَفتُوا بِغَيرِ علم «خورد  اي به جامعه مي صدمه
لونفَيظي لون وشوند رؤساي مسلمين  اگر مراقب نباشند زماني متوجه مي »ظ

هـا سـؤال شـود بـدون داشـتن علـم،        اي بدون علم هسـتند و اگـر از آن   عده
كنند و هم خود گمراه هسـتند و هـم مـردم را     فتواهاي بدون ريشه صادر مي

  . كنند گمراه مي
كسي داد چه چيزي است؟  توان به اي كه مي كه بهترين هديه در مورد اين

ثُم تَحمّلُها الي اَخٍ لَك مسلم تُعلِّمـه   تَعلَمها و تُعلِّمها ةٍحكم ةُملكَ«: شود گفته مي
ي حكمتـي اسـت كـه يـاد      بهترين هديه انسـاني كلمـه  ، »اياه تَعدلُ عبادةِ سنَة

كه كـار تعلـيم و    بگيري و آن را به ديگران نيز ياد بدهي و به ديگري برساني
گفتاري هم از پيغمبر هم هست . بيدار سازي، با يك سال عبادت معادل است

                                                      
  :مطلع با بهار الشعراء ملك غزل به اشاره. 1
 عـوام دست از داد اسـالم، بر رود كه بد آن هـر است عـوام از

 كار اســــالم ز غـوغـاي عـوام است تمـام، داد از دست عـوام
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باز . يعني من اصالً مبعوث شدم تا به ديگران ياد بدهم ،»انَّما بعثت معلِّماً«: كه
ئُه و قليلٌ خُطَبا هانَّكُم اَصبحتُم في زمانٍ كثيرٌ فُقَهائُ«: كنند از قول پيغمبر نقل مي

، كثيرٌ معطوه و العمل فيه خيرٌ منَ العلم، سيأتي زمانٌ قليلٌ فُقَهائُه، وةو قليلٌ سائلَ
كه گويا اواخـر  ، »يرٌ من العملكثيرٌ خُطَبائُه قليلٌ معطوه كثيرٌ سائلوه العلم فيه خَ

اي با عشق و شوري خاص در حال شنيدن آيـات   عمرشان بوده است و عده
كردنـد، در آن   ي از پيغمبر بودند و سؤاالت مهمي را مطرح مياساسي و مهم

كند و مي گويد در اين دوران فقهاي نسبتاً  شرايط ايشان تأكيد و يادآوري مي
امـا خطيـب و    ،اند و در آن تدبر كردند زيادي هستند كه قرآن را از من شنيده

ها بيشتر  يعني آن. گوينده و مدعي كه حفظ بكند و درخطابه بگويد، كم است
كردند و سؤال كننده هم كـم اسـت و مـردم     كردند و كمتر تبليغ مي درك مي

اند كه از اطراف بيايند و بپرسند، ولي اگـر بياينـد و    هنوز احساس نياز نكرده
. گوينـد  دانند و مـي  اند و مي شنيدهها هستند كه چيزهايي را كه  بپرسند، خيلي

تعـداد باسـوادها حتـي بـراي خوانـدن و       ،دانيم اوايل ظهور و نشر اسالم مي
هـا   نوشتن هم در ميانشان كم بود، البته بسياري حـافظ قـرآن بودنـد، بعضـي    

هـا كشـته    هـا در جنـگ   اند هفتاد نفر حافظ قرآن بودند و بعضي از ايـن  گفته
بعدها ممكن است كساني در دسترس نباشند كه از دانستند كه  شدند و مي مي
در ابتـدا كـه قافلـه    . ها بپرسند كه مثالً پيغمبر در هر زمينه چه گفته اسـت  آن

سؤاالت راه افتاد در مراكز اسالمي تعداد سؤاالت كم بود اما اطالعات دست 
. اول از صدر اسالم اصيل زياد بود و اسالم اوليـه زيـاد دسـت نخـورده بـود     

ها توسعه قلمرو كشورهاي اسالمي زياد شـد،   برعكس شد، يعني سؤالبعدها 
در نتيجه محتـاج  . اما اطالعات معتبر و مستند و مطلعين قابل اعتمادكم شدند

هـاي   شدند كه چيزهايي را در پاسخ بعضي سؤاالت بگويند كه چه بسـا پايـه  
اي دارد و تحـت عنـوان    كـه خـودش تاريخچـه   (چندان مستحكمي نداشـت  

ي گسترش اسالم در دنياي آن روز بايـد بـه صـورت مسـتقل بـه آن      چگونگ
 ،»اآلن العملُ فيه خَيـرٌ مـنَ العلـم   « :اين جمله جالب است كه). رسيدگي شود
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دانيـد و   يعني شما به قدر كافي مـي . اآلن عمل كردن بهتر از كسب علم است
اي دانـا كـم   آيد كه دانشـمند دينـي و فقهـ    حاال بايد عمل كنيد، اما زماني مي

كـم اسـت،    - كه معنـاي اصـلي فقيـه بـوده اسـت      - شناس است، يعني دين
كننـده   كننده كم است و سؤالعطا. خطيب سخنران خيلي زياد است درعوض

پرسـند، امـا كسـي     هاي اسالم هسـتند و مـي   زياد است، مردم خواستار آورده
امـروز  . ها درست جواب بدهد و راه صحيح را نشـان بدهـد   نيست كه به آن

روزگـاري  . گيرنـد  كنند و پس مـي  گويند ولي فردا آن را عوض مي چيزي مي
يعني ديگر مردم بايد به دنبال دانسـتن   ،»العلم فيه خَيرٌ منَ العمل«: رسد كه مي

بروند تا بفهمند عمـل آنـان چگونـه بايـد باشـد و چـه آثـاري دارد و درك        
ايـن  . كردنِ بدون آگاهي است خواهند كرد كه دانستن و آگاهي بهتر از عمل

شود، در قرن دهم و يازدهم، وضع مـردم   مسئله به زمان حاضر هم متصل مي
دانـد و دائمـاً    خواستند ببينند چه كسي چـه چيـزي را مـي    طوري شد كه مي

. خواستند عمـل كننـد   چه كه مي پرسيدند، براي اين كه شك داشتند در آن مي
علمـا و اهـل علـم    فت و اصـطالح  جان گر طلب علمي  اين بود كه مسئله

اي حالـت غصـب بـه خـود      و بعدها انحصار علم در دست عـده ! ساخته شد
  .گرفت

  بر زمان از نظر فكري و سياسي  اشاراتي به جو حاكم

كه از جو فكريِ به ارث رسيده به اين زمان بيشتر آگاه شويم، مسايل  براي اين
اي  اسالم و به خصوص بعد از صـحابه قابل تأملي وجود دارد كه بعد از پيغبر 

بـاالخص  . كه ايشان را درك كرده بودند، در ميان جامعه اسالمي مطـرح شـد  
پس از وارد شدن مسايل علمي و عقلي معمول در دنياي آن روز كه از يونـان  
و مصر و ايران و خاور دور و مناطق ديگر نفوذ يافته بود و نيز مهاجرت افراد 

مراكز ظهور اسالم محل اجتماع افراد جويا و پوياي زمـان  ، زيرا 1از اين مناطق
                                                      

 .بود داده انجام پيامبر زمان در قبل ها سال فارسي سلمان كه آنچه مشابه. 1
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هم چنين به همان رسمي كه قبل از ظهور اسالم بود، در مكـه  . خود گشته بود
خواستند  كه مي - شد كه براي اهل تحقيق و عالقه  اي برقرار مي اجتماع ساالنه

همـه  به هر ترتيـب  . فرصت خوبي بود -  از نظر انساني مطالعاتي داشته باشند
رفتند و اين مسـايل پـاك و نجسـي و ممنوعيـت ورود افـراد، بـه        به آنجا مي

ضـمن ايـن كـه مكّـه يـك مركـز دينـيِ        . مساجد و يا كعبه و مكّه مطرح نبود
  . آمد ي بازرگانيِ نمونه هم به حساب مي عمومي بود، يك جامعه

 نكته ديگري كه در اين جا بد نيست به آن توجه داشـته باشـيم، عالقـه و   
جبـر و   ي موضوع تالش محافل علمي و اسالمي به تحقيق و بررسي در باره

هـاي تـاريخي، اجتمـاعي،     بود كه خود طرح اين گونه مسـايل ريشـه  اختيار 
  . سياسي و اقتصادي دارد

، بـه ايـن انديشـه    جبريـه  اي با عنوان ها عده در اين دوره، در ميان مسلمان
شود گفت كـه در اعمـال    محدودي است و ميرسيدند كه انسان داراي اختيار 
طور كه در مورد تولد خـودش، تركيبـات    همان. خودش چندان اختياري ندارد

مادي بدنش و صورتي كه دارد، انتخـاب پـدر و مـادر و سـرزمين، در اختيـار      
تحت تأثير عوامـل قبـل از خـودش     ،خودش نبوده است و در عمر كوتاه خود

رسـيد، بـه اعتقـادات     اهر آياتي كه به نظرشان مياست، و اين را با توجه به ظو
، تفويضـي يا  قَدريهها با عنوان  اي هم در برابر آن عده. كردند مذهبي مستند مي

ي بشري، رفـع ايـن    هاي اسالم به جامعه معتقد بودند كه اتفاقاً از جمله خدمت
گفتنـد خواسـت خـدا و     هاي ديگر مـي  ابهام بوده است كه تا به حال درمذهب

كه اسالم تكليف اين مسئله را روشـن كـرده و در مـورد     قضا و قدر، در حالي
. و نظـاير آن » من شاء فَليؤمن و من شاء فَليكفُـر « :ايمان به خدا تصريح دارد كه

ن     «:خواندند مانند  در مقابل هم قَدريه آياتي را مي ي مـهـدي شـاء ون ي لُّ مـضي
ه، هـر كـدام طرفـداراني داشـتند و       به هر حال دو گروه. »يشاء ه و جبريـريقَد

و مجـالس  ! دانسـتند  و يكديگر را كـافر مـي  ! گفتند نسبت به يكديگر ناسزا مي
اميه و بني عباس  حكام و سالطين و اُمرا، مخصوصاً بني. دادند درس تشكيل مي
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علمايي سوءاسـتفاده كننـد و   ) به اصطالح(كردند از اين دعواهاي  هم سعي مي
كننده مشغول كنند، تا جلسات درس و تحقيق  هاي سرگرم ردم را با اين حرفم

حتي در اين مسئله كـه آيـا قـرآن    . ها متوجه باشند و مطالعات، به همين جهت
گفتند چون قرآن كالم خداست، پـس مثـل    ها مي حادث است يا قديم؟ بعضي

ي  عـده !! حتي اين الفبا و اين عبارات عربي، همه قديم هسـتند ! خود خداست
زيادي از دانشمندان را كه نظري بر خالف اين داشتند مورد اهانت قرار دادنـد  

! چه افرادي را حتي كشـتند ! و كتك زدند و چه بسيار افرادي را زنداني كردند
  . كه اين هم خودش تاريخي دارد

  اثر ورود فلسفه به جو فكريِ مسلمين

ها از احاديـث و حتـي وجـود     برداشتبا توجه به تغيير و تبديالت و اختالف 
شـدند، بـا هـم     آياتي از قرآن كه اگر برحسب ظاهر در كنار هـم گذاشـته مـي   

دادنـد،   تناسبي نداشتند، دانشمندان اسالمي كه اصالت را به انديشه و تفكر مـي 
براي حل و فصل اين مسـايل، مطـالبي را از فالسـفه بـزرگ آن زمـان مطـرح       

ي  ي ورود فلسفه يونان بـه جامعـه   ه بعد مسئلهبخصوص از قرن سوم ب. كردند
هـاي متعـدد و اصـولي در     كتـاب . اسالمي پيش آمد و به تدريج رشد پيدا كرد

هـاي   ي فلسفه از زبان التين و يوناني و سرياني و حتـي عبـري بـه زبـان     زمينه
بـه طـور   . شـد  ي اسالمي، ترجمه مـي  هاي معمول در جامعه عربي و ساير زبان
توان ياد كرد كه وفاتش در سـال   را مي ابواسحق كنديوم، مشخص از قرن س

 339متـوفي بـه سـال     ابونصر فارابيهجري بوده است و از قرن چهارم،  258
را  ارسـطو (در عالم فلسفه شناخته شده اسـت  معلم دوم هجري كه به عنوان 

شـناخته   معلـم سـوم  كه به عنوان  ابن سيناهم چنين ). شناختند مي معلم اول
 ابـن رشـد  بعد هم . يعني قرن پنجم وفات يافته است 428شود و در سال  مي

ها متصديان مسايلي بودنـد كـه در    اين. است كه مربوط به قرن ششم مي شود
كردنـد،   مقايسه با فقها و محدثين، به نوع ديگري مطالب اسالمي را مطرح مـي 

كردند، غالبـاً   افرادي كه در امور سطحي مطالعه مي. كه داراي عمق بيشتري بود
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شدند، فتوا دهنده بودند،  بودند، قاضي ميمتصدي امور عامه هايي بودند كه  آن
هاي مختلفي داشتند و دارند، ارتباط داشتند، و دربارها هـم   با دربارها كه شكل

گروهي از متفكران و استادان امور عقلي و فلسفي و علمي . ها كار داشتند با آن
كردند كه از وجـود و نفوذشـان اسـتفاده     مور سعي مينيز بودند، كه متصديان ا

آوردنـد و   امكانات مطالعاتي و تحقيقي وسـيعي بـراي آنـان فـراهم مـي     . كنند
ي بعضـي حكّـام    ي تسهيالتي بود كـه از ناحيـه   ها در سايه بسياري از موقعيت

  .شد ي آنان، در اختيارشان گذاشته مي ايران در آن زمان و با توصيه
به هر حال، از نظر فكري، اين متفكران و انديشمندان در برابـر قضـات و   

 .نقلـي بودنـد تـا امـور     عقلياهل فتوا، بيشتر طرفدار اصالت دادن به مسايل 
ها هم نقل شده كـه مـثالً در مـورد اعتقـادات اصـولي و يـا        حتي از خود آن

توان  اشد، نميهاي اسالمي نب گفتند اگر آيات قرآني و آورده ميمعاد ي  مسئله
اصل معاد، اصل بقاي انسان، . معاد جسماني را به دليل عقلي محض پذيرفت

توجيـه  ها مسايلي است كه  ي اين اصل بقاي اعمال، اصل تجسم اعمال، همه
امـا  . توان داشت ها استدالل محكم عقلي هم مي دارد و حتي در باره آن عقلي

ي زنـده شـدن    ياتي دربـاره توان به خصوص با اتكا و اعتماد عقلي محض نمي
منتهـي  . همين جسم و همين ذرات با همـين مسـايل جزئـي و دقيـق رسـيد     

توان با داليل عقلي ديگري، وقتي اصل رسالت را قبول كرديم، اين مسايل  مي
در هـر حـال   . را تا آنجا كه استنادش بـه رسـول قطعـي باشـد، قبـول كنـيم      

تر بـاز اسـت و چـه     ي دقيقتر و ارزياب ي آن براي بحث و دقت عميق پرونده
طور  همان. بسا علوم آينده بتواند حتي از طريق عقل اين مسايل را روشن كند

كه اآلن مثالً با اختراع ضبط صوت و ضـبط صـدا و تصـوير و بـاقي مانـدن      
. ي بقاي اعمال و مسئوليت پذيري حـل شـده اسـت    ها، تا حدودي مسئله آن

شود، و هيچ چيز در  شود، ضبط مي شد هر چيزي كه گفته سابقاً اگر گفته مي
ها، به اين آساني  ها و حتي اشاره كردن رود، حتي نَفَس كشيدن دنيا از بين نمي

شود به آساني گفـت از كجـا معلـوم     ولي امروزه مي! قابل لمس و اثبات نبود
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است كه دستگاهي پيدا نشود كه انديشه و نوارهـاي مغـزي مربـوط بـه هـر      
انديشه كننده اعالم كنـد كـه تـو در فـالن شـرايط،       انديشه را ضبط كند و به

  ! اي داشتي چنين انديشه
بـود و تـا    اندلسبوده و فيلسوف مشهور  قُرطبِهقاضي  ابن رشد اندلسي

همـين باعـث شـد كـه حتـي او را از       كـرد،  حدودي آزاد منشانه صحبت مي
بـق  ط! نواحي اسالمي آن روز آواره كردند، و حكم تبعيد او را صـادر كردنـد  

و منشـوري  ! ها، همين فقهاي رسمي نشستند و حكم به تكفير او دادند نوشته
او بـه  . و اين متفكر اسالمي را وادار به هجـرت كردنـد  ! عليه او صادر كردند

جا ساكن بود و چون دانشـمند بـود، در    اندلس رفت و تا زمان وفاتش در آن
ان اسـالمي در مـورد   ي اين نوع دانشمند نظريه. قرار داشت آنجا مورد احترام

اسالم شناسي، بيشتر اتكاء به انديشه عقلي داشت و معتقد بودنـد كـه انسـان    
اين چهار چهـره از چهـار   . شود تر مي هر چه بيشتر بينديشد، به اسالم نزديك

از متفكـران اجتمـاعي،    كندي، فارابي، ابن سـينا و ابـن رشـد،   قرن، يعني 
و ششم بودند كه به عنوان نمونه از علمي، اسالمي، قرون سوم، چهارم، پنجم 

هـايي داشـتند و    كتـاب  آنان ياد شد و هر يك به سهم خود آثار و شاگردان و
هاي گروه ديگـري هـم در برابرشـان وجـود      البته در محيط خودشان واكنش

را به جـاي گمشـده، گمـراه     ضالهي  ها در رابطه با فلسفه، كلمه داشت، و آن
ـ « :گوينـد  كمت كـه مـي  لذا در ح! كننده معنا كردند كمن  ةُضـال  ةُالحـؤمالم« ،
اي در برابرشان ايستادند وگفتند كه ايـن   ، عدهي مؤمن است حكمت گمشده

لسـفه را  و تعليم و تعلّم و فراگيريِ ف! ي مؤمن است طرز انديشه گمراه كننده
  .ها تحريم كردند تا مدت

گفتند مـا   ها مي آن. يك عده هم حد وسط را گرفتند و جزو متكلمين شدند
كنـيم، بلكـه آن را بهتـرين وسـيله بـراي حركـت        فلسفه را به طوركلي رد نمي

هاي متفكر و خواستار دانش، كـه   مخصوصاً براي انسان. دانيم ي آزاد مي انديشه
كمتر ممكن است حاضر باشند تعبدي و بدون درك عقلي چيزي را بپذيرند و 
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توانيم همان  با اين داليل ما مي. افتد ا ميبا ارايه داليل، مطالب بيشتر برايشان ج
 كنيم، خطاهاي حسي را با عقـل  طور كه وقتي حس را در برابر عقل مطرح مي

بينيم، امـا   مثالً حجم خورشيد و ماه را بر حسب حس، كوچك مي. كشف كنيم
يـا  . ها كوچك نيستند، بلكه خيلـي هـم بـزرگ هسـتند     گويد كه آن عقلمان مي

گويد زمين ساكن است و  ن در برابر خورشيد، كه حس ميي حركت زمي مسئله
  .پذيريم كند، ولي با داليل عقلي حركت زمين را مي خورشيد حركت مي

اي گفتند كه در برابر عقل، يك چيز باالتري وجود دارد، كه  هم چنين عده
امام محمد در اين مورد در قرن ششـم از  . تواند بيان كند خطاهاي عقلي را مي

مت       او بعد از مـدت . توان ياد كرد مي غزالي هـا مطالعـه و سـفر و داشـتن سـ
ي دانشگاه بزرگ نظاميه بغداد، در مورد مطالعات خودش بـه   استادي در حوزه

هايش  گويا بسياري از نوشته !اند ها حجاب من شده اينجايي رسيد كه گفت 
از  وقتي هم مقـداري . را دور ريخت و نخواست وسيله سرگرمي ديگران شود

ها محفوظات  ها ربوده شد، او در قلب خود به فال نيك گرفت و گفت اين آن
چنانكه نقل شـده  . بوده و من بايد در ذات خودم چيزهايي ارزنده داشته باشم

گشـتند، دزدان بـه قافلـه     است، وقتي با كاروان از مدرسه نظاميه بغداد بـر مـي  
داد، كه من يك بسته نوشـته   اش به غارتگران پيام حمله كردند و او يا فرستاده

و يادداشت دارم و اين حاصل چنـدين سـال عمـر و مطالعـات مـن اسـت و       
ها هم گفته بود، علمـي كـه از    گويا رئيس راهزن. خواست كه آن را برگردانند

 20خورد؟ يعنـي اختيـار    تو جدا باشد، و با ربودن از ميان برود به چه درد مي
است كه اگر به تو بدهم، آن مطالـب زنـده   سال از عمر تو در دست من افتاده 

برو دانشي كسب كن ! شود و اگر نه، از بين مي رود، اين چه دانشي است؟ مي
وقتـي  . كردند ها را هم رد و دستور داد كه آن بسته! كه جزو ذات خودت شود

هـاي   اين جواب را شـنيد، گفـت كـه حـرف ايـن آدم بيشـتر از درس       غزالي
چه دارد  در وادي خودسازي افتاد تا آناثر داشت، و يدي كه داشتم در من اسات

  .به اختيار خودش و مربوط به ذات خودش باشد
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چه معروف است، ايشان بعـد از آن، مـدتي علمـدار مخالفـت بـا       طبق آن
ي اسالمي شد، و بيست مسئله را طـرح كـرد و    مدعيان فلسفه و حتي فالسفه

سـپس  . فالسـفه اسـت   گفت در اين بحث ها اين بيست مسئله مـورد توجـه  
ها را مورد مناقشه و بحث قرار داد، وخودش هـم در كتـابش كـه در ايـن      آن

چـون مـن ديـدم هـر     «: گفـت  الفالسفه، تهافتزمينه از او مانده است يعنـي  
ي آن قضاوت كند، اگر آن  مذهبي را كه انسان بخواهد مطرح كند و يا درباره

كه عالقه نداشـتم، ولـي دو    با اين. انصافي است را نشناسد و مطالعه نكند، بي
گوينـد و خيلـي كوشـش     سال درس فلسفه گرفتم كه ببينم فالسـفه چـه مـي   

كردم، همه كار را كنار گذاشتم و دو سال تمام با دقـت بـه جزئيـات فلسـفه     
يك سـال بعـد ا ز آن هـم دوبـاره روي ايـن مطالـب انديشـيدم و        . پرداختم

  . »مسئله شديادداشت برداشتم كه حاصل آن همين بيست 
، يكـي  مقاصدالفالسـفه او دو جلد كتاب در اين زمينه نوشته است، يكي 

، كـه مطـالبي   )اعتباري فالسفه ارزشي و سستي و بي يعني بي( الفالسفه تهافت
ي مهـم را   در اين بين سه مسئله. ها تاخته است از فالسفه را رد كرده و به آن

كرد فالسفه به آن  او فكر مي كه معاد جسمانيي  مطرح كرده، از جمله مسئله
معتقد نيستند، در حالي كه هر مسلماني طبق صريح آيات قرآني بايـد بـه آن   

دارد، نه بـه  خدا علم به كليات  گويند گفت كه فالسفه مي معتقد باشد، يا مي
البته اين نوع مسايل هم در فلسفه و هم در علم كـالم محـل بحـث    . جزئيات

ها چيـزي   ها بحث است، ولي درهر حال اين ندرميان مسلمين هم در آ. است
ولـي او  ! بخواهند با قبول يا رد آن كافر حساب كننـد  نبوده است كه كسي را

كه علـم   ،1»ةاليعزب عنه مثقال ذر«: كرد كه وقتي در قرآن آمده است ادعا مي
كند، اگر كسي بخواهد منكر آن باشد، مردم نبايد  خدا جزئيات را هم بيان مي

گوينـد ايـن عـالَم ازلـي و      گفت كه فالسفه مي از جمله مي. بروند به دنبالش
البتـه مـن بـه سـهم خـودم صـحت       . ابدي است، يعني نه اول دارد و نه آخر
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كـنم، زيـرا ايشـان چنـدين بـار       انتساب اين نوع مطالب را به او تضمين نمي
دهم تا آخر عمر باز ايشـان تحـول ديگـري     من احتمال مي(تحول پيدا كرده 

كه تحوالت خودش را به صورت  شد كرده باشد، ولي ديگر فرصت نمي پيدا
هـا را   لذا اعتبار مطالب ذكر شده در اين كتـاب ). نوشته و درس منعكس كند

  . ترين نظر صاحب كتاب دانست نمي شود مساوي با آخرين و اصلي
خواهم نتيجه بگيرم كه  ها مي اين هم يك جو فكري بود كه از اشاره به آن

هـا   اي بعدها پيدا شدند و مطالبي را عرضه كردند و آن توجه به اين كه عدهبا 
به حساب آمدند، هر كـدام در مـورد    اشعريو يا  معتزليكه رؤساي مذاهب 

هـا   مطالبي كه مورد ابتالي جامعه اسالمي آن روز بود، داد سخن دادند، كتاب
هـاي   صـاحبان قـدرت   نوشتند و تشويق و تبليغ كردند و احياناً با دربارهـا و 

هـايي داشـتند،    خود دربارها هم با يكديگر رقابت. حاكمه هم روابطي داشتند
كردنـد،   كردند، و گاهي يكي ديگـر را تضـعيف مـي    گاهي يكي را تقويت مي

باالخره همان طور كه گفتـيم در برابـر همـين كـاري كـه غزالـي نسـبت بـه         
مطـالبي   ابن رشدكرد، بعـدها   و ديگران ميسينا  فارابي و ابناي نظير  فالسفه

را  تهافـت التهافـت  غزالي گفت و كتـاب   تهافت الفالسفهدر جواب كتاب 
نوشت و بيان داشت كه كتابي كه او در رد و انكـار مطالـب فالسـفه نوشـته     

  !ارزش است است، خودش سست و بي
در قرون بعدي افرادي آمدند كه اگرچه جزو فقها نبودند ولي ناظر به اين 

ابـن قـيم   و  حرانـي و ) 728متوفي به( ابن تيميهجريانات بودند و از جمله 
ها قداست قايل شدن براي مناصب ديني را عامل  اين )755متوفي به( جوزي

 و همچنـين مقـدس شـناختن قبرهـا و    . انحراف مسلمين به حساب آوردنـد 
تعيين لباس و عمامه سياه و  اشخاص و حتي انتساب افراد به خاندان پيامبر و

ي بعد از آن، كه در جو بوجـود آمـده    هاي بوجود آمده سفيد را عامل تبعيض
جريانـات بوجـود آمـده در زمـان صـفويه هـم       . در زمان صفويه متمركز شد

هـم منشـأ    العمل و انفعال جريانات قبل از آن بوده است و پـس از آن  عكس
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هاي مربوط به دوران قاجاريه و زمان حاضر بوده و نتـايج آن بـه    العمل عكس
  . رسد حوزه هاي قم و نجف و اصفهان مي

در نتيجه فلسفه تحريم شد و در جو موجود در قم هم كساني كه فلسـفه  
  . كردند درس ميدادند را تحريم مي

كه وفـاتش   الدين سهروردي شيخ شهابحتي در قرن ششم فردي مانند 
كـه دانشـمند    سالگي با اين 36هجري بوده، در سن جواني و حدود  587در 

و  متفكر و بسيار باهوشي بود، متأسفانه در اثر همين اختالفـات او را كشـتند  
  .آيد او جزو مقتولين و شهداي ناشي از تعصبات مذهبي به حساب مي

به عالم فقه و حديث  ،با اين اوضاع، فلسفه و فكر فلسفي در كنار فقاهت
از قـرن يـازدهم بـه بعـد مسـايلي مطـرح شـد و        . منتقل شد تا زمان صفويه

يـك تجديـد   ) 1050متـوفي بـه سـال   ( مالصدراو ميرفندرسكي  و ميرداماد
حيات فلسفي ايجاد كردند و با الفبـاي خاصـي وارد شـدند و در اصـفهان و     

اصفهان بـه تـدريس   مالصدرا در . ي مروي شيراز مركزيتي پيدا كردند مدرسه
هـايي كـه صـورت گرفـت، ايشـان را       به خاطر مخالفـت  اما بعدمشغول بود 

  1!محترمانه به قم تبعيد كردند
هم معتقد بود كه فلسفه كافي نيست و بايد به حديث  موال محسن فيض
هـاي قبلـي تجديـد     در صحت و قداست كتاب مفاتيحروي آورد و در كتاب 

بنـدي   دسـته  حسـن و موثـق و ضـعيف    صحيح ونظر شد و احاديث را به 
حـديث را   9000حـدود   كافيحديث موجود در كتـاب   16000كردند و از 

  .ضعيف تشخيص دادند

                                                      
 متفاوت اصفهان قشري دانشمندان بيشتر با فقهي مسائل برخي در مالصدرا نظريات كه آنجايي از. 1

 .كردند تبعيد اصفهان از و ساخته متهم دين در گذاري بدعت به را او بود،



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دومفصل 

  رهبران مذهبي

  آنان با حاكمان مسلط ي و رابطه

  
  



  
  
  
  
  
  

  بخش اول
  ي رهبران مذهبي و حاكمانِ مسلّط رابطه

  
هـاي مختلـف    ي ميان مدعيان رهبري مـذهبي در دوره  در اين بخش به رابطه

اسالمي و ايران، با حاكمان سلطه يافته و تأثيرگذار بر اوضاع و احـوال مـردم   
مل مؤثر در وضعيت اعتقـادي و اجتمـاعي   ي ايران، به عنوان دو عا شيعه شده

و اقتصادي مردم اين مرز و بوم و همچنين تأثير متقابل آنان بر يكـديگر و در  
ايجاد فرهنگ عامه با توجه به احـوال سـاير جوامـع مسـلمان و غيرمسـلمان      

  . شود پرداخته مي
هاي مستقل و باشهامت در اظهار مطالب مـؤثر   در اين خصوص، از انسان

ي گروهي  انديشانه  ياد كرده و همچنين در مقابل، اقدامات مصلحت و اساسي
هـاي خـود قـرار     طلبـي  ي جاه المصالحه را كه دانسته يا ندانسته، مردم را وجه

  .كنيم اند، معرفي مي داده
موضوعات ديگر هم عبارتند از تاثير اعتقادات ديني بر امور عاديِ زندگي 

هـاي مـذهبي،    آينده و كيفيت مديريتسياسي و اقتصادي در گذشته، حال و 
ي شـيعي   هاي اسالمي به طور عام، و در جامعه سياسي، و اقتصادي در جامعه

هـاي   چنين تجربـه  هم. عشري به طور خاص ي ايراني مشهور به اثني و جامعه
ي  تلخ و شيرين به دست آمده از مشاركت و حدود قلمرو هر يـك و مقابلـه  
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هـا را بررسـي    هـاي بـاطني آن   كـاري  ابر سازشها با يكديگر در بر ظاهري آن
  .كنيم مي

  ي وجوديِ پيشواپذيري فلسفه

ي وجودي هر دو قدرت رهبري مذهبي و نظـام حكـومتي، ايـن بـوده      فلسفه
انجام گيرد، نه آن كه صاحبان نفـوذ و   به نفع مردمها  ي فعاليت است كه كليه

سلب و نفي جهت  حاكمان ديني و دنيوي به تقسيم منافع و مصالح خود، در
پذير  كدام رقيب بپردازند و در عين حال كه به ظاهر هيچ حقوق انسانيِ مردم

نيستند، در استثمار مردم به نحوي متناسب با مصالحِ خـود بـا هـم همكـاري     
درحالي كه اگر بخواهند به راستي حكومت، حكومـت باشـد و   . داشته باشند

، بايـد و بهتـر اسـت كـه     پيشواي ديني هم به راستي پيشواي معنوي باشـد 
  .هميشه رو در روي هم باشند تا يكديگر را در كنترل داشته باشند

ها مختار مطلق شود يا مسـئوليت مـديريت مـردم را در     اگر هركدام از آن
  .دهد الشعاع قرار مي انحصار خود بداند، آن ديگري را تحت

باشـد و  كار  تقسيمتواند  طور كه در اروپا هم چنين اتفاقي افتاد، مي همان
براي هر يك از اين دو قدرت نظامي سياسي و ديني قلمـرو خاصـي وجـود    
داشته باشد و نهاد ديني هم جزو يكي از نهادهاي حكومتي باشد ولي اقتـدار  

المللـي و دفـاع از مرزهـا و ايجـاد      حكومت و حفظ نظم داخلي و منافع بين
  . ي سياسي و نظامي باشد امنيت در دست قدرت حاكمه

كه برعكس، بگوييم اصالت با رهبري ديني است و حكومـت يـك    اينيا 
گذاري كند و آن قانون به وسيله قوه  يعني نهاد ديني قانون. نهاد اجرايي است

تـرين   مجريه به جريان بيفتد و احياناً نيرو و قوه قضايي هم بـه دسـت عـادل   
ـ    ! ها باشد، آن هم به تشـخيص و بـه انتخـاب مـردم     انسان ي يـا ايـن كـه حت
با نظارت  انجام گيرد، منتهي انتخابات آزاد مردميگذاري هم به وسيله  قانون

  .اولياي مذهب
البته اين مفاهيم همـواره بـا سـؤاالت صـريح و ضـمني در ميـان تمـامي        
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هاي بشري در هر سرزميني مطرح بوده است و چه بسا پس از اين نيـز   طايفه
در . ، برقـرار بمانـد  )ههـاي اصـالح شـد    منتها با شكل(مديد ديگر هاي  مدت

. كشور ايران هم حتي از پيش از ظهور اسالم اين روابط وجود داشـته اسـت  
اند و بايد ديد كه رابطه اين دو نهاد  بوده موبدو هم  شاهدر ايران باستان، هم 

هـاي تلـخ و شـيرين از     چگونه بوده و چه تجربـه  پيشوايي دينيو  حكومت
  برخورد اين دو نهاد وجود دارد؟ 

ي بعد بايد ببينيم در اسالم با اين مسايل چگونه برخورد شده و  مرحله در
هـايي در   ها چه بوده و چه نـوآوري  هاي دين در اين زمينه براي جامعه آورده

ال اله االّ «ي  و كلمهتوحيد ي القاي  اسالم و در كشورهاي ديگر، در زير سايه
  پيدا شده است؟ » اهللا

شيعه و غيرشـيعه چـه بـوده و چـه موضـعي      نقش امامان شيعه و فقهاي 
امروز هم اگر فقيهـي وجـود داشـته باشـد، بايـد در موضـوعات و       . اند داشته

مسايلي كه بشر با آن مواجه است، موضع خود را مشخص كند، موضـوعاتي  
يابي، تهذيب نفس، روابط و مناسبات  مانند اخالق، خودسازي، توجه به كمال

ن هستي و زندگي انسان، بقاي اعمال و آثـار و  ي ديد به جها اجتماعي، زاويه
نتايج آن، شناخت طبيعت و موقف انسان در ميان ساير جانداران، ارتبـاط بـا   

  .همه چيز در جهان آفرينش، و توجه به عظمت عالم وجود
بايد روشن شود و از ابهام بيرون آيد، از اين قـرار   مسايل قابل بررسي كه 

  :است
  ديني و مقدمات براي تحقق آن اهداف  دين و هدف آن، تربيت -1
  هاي بشري در مورد اديان مختلف و تعصبات ديني  تجربه -2
هــا از اســتبداد تــا  كومــتي سياســت و حكومــت و انــواع ح رابطــه -3

  دموكراسي
ه،   خلفاي راشدين، بني هاي اسالمي و به نام اسالم، تاريخ حكومت -4 اميـ

  هاي اسالمي و جمهوريها  نشين ها، سلطان عباس، عثماني بني
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معنــي و مفهــوم حــزب اهللا، هــدف و كــاربرد آن و تعصــبات و       -5
  ي عناوين فريبنده ها در سايه خودمحوري

ها، كتب فقهي، مقررات  قوانين مدون و نقش فقها در اين رابطه، رساله -6
  اجتماعي فقهي 

  المال نقش فقها در حقوق مالي و مسايل اقتصادي و بيت -7
توان بـا ادعـا و تكيـه بـر      كه آيا اصوالً مي فهوم واليت و اينمعني و م -8

عواطف مذهبي، خود را به مردم تحميل نمـود و قصـد ايجـاد اقتـدار زمـان      
پيامبر را داشت؟ اجراي حدود، ديات، تعزيرات، چه شرايطي دارند؟ هر نوع 
تغيير در قوانين اساسي كشورهاي اسالمي و از جملـه ايـران و بـا توجـه بـه      

  حال و آينده چگونه است و چگونه بايد باشد؟  ان گذشته،جري
هـا، جهـاد، در غيـاب     ها، جنگ اختيارات و نقش فقها درتجوير اعدام -9

  ي اسالمي و شيعه و مذاهب فقهي  امام معصوم و شرط عصمت در جامعه
روند امر حكومت و حكومت فقيه چگونه بوده و هسـت و شـرايط    -10

منكَـر  ه داراي صالحيت كيست كه خود مصـداق  فقه و اجتهاد چيست و فقي
  .نباشد بزرگ اجتماعي

اسالم به عنوان يك دين رشد دهنده، در مـورد سـير تكـاملي آفـرينش و     
هـايي   بايـد نـوآوري   ي بقاي انسان بعد از رفتن و انتقال از اين جهـان،  مسئله

ته در يك مكتب و نظام فكري و اجتماعي، فقها بايد ابـداع داشـ  . داشته باشد
هـا، هـر فـردي     شناسـي  باشند و فقاهت انجام گيرد؛ وگرنه در مورد اصطالح

هم بتواند در  تواند تخصص و مهارت پيدا كند و چه بسا يك غيرمسلمان مي
  .آن تخصص پيدا كند

ي مطالعـه كنـد و     تواند در يـك رشـته   گونه كه يك طبيب مي همان ي طبـ
عمومي و تخصصي اگون هاي گون پيدا كند، فقه هم رشته  تخصص و مهارت

،  هــاي عرفــي، اجــاره دارد، و داراي جزئيــاتي اســت كــه درخريــد و فــروش
، بحـث ديـات، حـدود و آيـات و روايـات مربـوط بـه هـر يـك از           مضاربه
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  . ي بشري كاربرد دارد موضوعات مورد نياز جامعه
اما اجتهاد و فقاهت مورد توجه اسـالم و تشـيع تنهـا يـك مهـارت فنّـي       

اي برخالف  بيني توحيدي باشد و هيچ نتيجه بايد بر اساس جهاننيست، بلكه 
ــود و    ــل نش ــالمي از آن حاص ــول اس ــل االص ــن اص ــهاي ــار در هم ي  معي

ها، خدايي واحد براي همه و تحقق عدل و احسان در انديشـه   گيري نتيجه
   .و عمل براي عموم بشر باشد

وضع خـود  و م هاي عرفي حكومتاش را با  يك فقيه همچنين بايد رابطه
  :چنين بايد ديد كه هم. مشخص كند مديريت جامعهرا با 
ي رهبري سياسي اجتماعي و تربيت فرهنگي  مفهوم حكومت و مسئله -1

  چگونه بوده است؟
ها به وجـود آورده اسـت و طـرح     اسالم چه تحوالتي را در اين زمينه -2

آويـز   دسـت عنوان واليت كه براي حاكمان در هر دوره و به شكلي بـه يـك   
شـود و   هاي انحرافي از آن شده و مـي  تبديل شده از كجا آمده و چه برداشت

  تواند باشد؟ قلمرو آن چه بوده و مي
پــس از روشــن شــدن ايــن مســايل و بررســي مصــاديق ايــن دو نهــاد و 
خصوصيات نفساني و اخالقيِ متصديان اين دو نهاد در هر زمان، بايد توجـه  

در . انديشيدند و چگونه با هم رابطه داشتند مي داشت كه اين دو نهاد چگونه
هر رابطه هم بايد معلوم شود كه چرا و با چه توجيهات و مجوزهايي يكي از 

گرفته و يا برحسب موقعيت و محيط  آن دو احياناً در خدمت ديگري قرار مي
هـا   پرداخته است و نتيجه برخورد و تعاطي آرا و اعمـال آن  به ستيزه با آن مي

چنين بايد ديد در چه مقاطعي  هم. ي اسالمي مشخص شود رشد جامعهي برا
انـد و   بـا هـم بـوده    مـدارا كرده و در حـال   سكوتاين دو نهاد در برابر هم 

كنند؟ چرا گاهي يك نهاد  و مي  كرده تقسيم منافعهايي  چگونه و با چه روش
ي ديگر در با بعضي از افراد منتسب به نهاد ديگر در حال مدارا بوده و با بعض

اعتنايي برخورد داشته است؟ در مـواردي هـم    كشمكش و با بعضي نيز با بي
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هـا وجـود داشـته تـا يـك مقطـع خاصـي را         حالت شك و دو دلـي بـين آن  
  .بگذرانند

در مجموع، ما و نسل ما وارث چهارده قرن تـاريخ و تجربـه هسـتيم كـه     
يم و بايـد روابـط   ي اين دو نهاد بوده و هست نخواهي تحت تأثير رابطه خواهي

  .پيچيده و موضع خود را در اين مسايل مشخص كنيم
ي فقهـا و امـرا منسـوب بـه پيغمبـر       بارهجا حديث معروفي كه در در اين

  : كنيم اسالم است بيان مي
دو گروه ، 1»صنْفانِ من اُمتي اذا صلُحا صلُحت اُمتي و اذا فَسدا فَسدت اُمتي«

ح و خوبي اين دو گـروه موجـب صـالح و خـوبي     وجود دارند كه صال
  .ها موجب فساد امت من است جامعه است و فساد اين

ري  «: كند پيامبر در خصوص علما كه اظهار مي  چنين نگراني هم ظَهـ ّمقَص
ك   تَنَســلٌ متِّك و جاهتَهم مالن عالجدو طايفـه پشـت مـرا شكسـتند    ، 2»ر :

 . هاي متهتّك و جاهالن متنسك و پيرو عالم

كـه   ي ما شناخت اين دو گروه در هر زمان خواهـد بـود و ايـن    لذا وظيفه
آفرين هستيم و به نام اسالم  گر و فاجعه چگونه گرفتار همين دو تيپِ تخريب

ع خودمان شود كه مصداق اين گفتار هستند و ما بايد موض مسايلي مطرح مي
منـد   ي اسالم و عالقه را در اين رابطه به عنوان يك انسان و به عنوان پذيرنده

  . به آن مشخص كنيم
بررسي فهرست فقها و دانشمندان و مجتهـدين و مـولفين مسـايل دينـي     

ايي هـ  دهد كه فكر و شعور ديني مردم را چه كساني و با چه انگيـزه  نشان مي
اين . برداري شده است ديني چگونه بهره رهبري كردند و از عواطف فطري و

كه هر كدام چگونه آمدند و عمل كردند، چه چيزهايي گفتند و چگونه رفتند 
  .و چه امواجي در اين اقيانوس وسيع و مواج به وجود آوردند

                                                      
 .47ص  ،1، جلد خصال صدوق. 1
 .48، ص غرر الحكم و درر الكلم، 248ص  ،20، جلد البالغه ابن ابي الجديد نهجشرح . 2
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 مقدس و قابـل احتـرام  ابتدا بايد ديد كه امروز چه چيزهايي براي مردم 
و دليـل آن   محكـوم اسـت  آنـان،   است و چه چيزهايي در فرهنگ موجـود 

غيـر از   شناسـان ديگـري   ديـن چيست؟ در كنار فقها و مجتهدين مؤثر، چه 
اند و چه مسـايلي را بـا ايـن طبقـه داشـتند و       ي معروف به مجتهد بوده طبقه

ي مذكور از كجا و چگونه به عنوان مصداق مطلـق ايـن    اساساً صنف و طبقه
بـر   عوامـل مسـلط  ي چـه جريانـاتي   ي اسالم نهاد به وجود آمد و در جامعه

  اوضاع مذهبي و سياسي بوده و هستند؟
د شـود و اسـالم    شـناس باشـد و در واقـع     اگر انسان واقعاً بخواهد موحـ

هاي اسـالمي را بـا تـدبر بشناسـد، بايـد ايـن        بخواهد مسلمان باشد و آورده
ي مطالب مقدس شـناخته   بازبيني جدي در همه مسايل را بررسي كند و به

بپردازد؛ وگرنه با يك سري موهومات ذهني و عاديات زنـدگي سـرگرم   ده ش
رود و چه بسـا ابـزار    خبرتر هم مي آيد و بي خبر مي ماند، و بي خوش مي و دل

  .گران از عواطف مذهبي قرار بگيرد و آلت فعل سوءاستفاده
  :در ارتباط با اين موضوع سه طايفه وجود داشتند

  ،ها در تاريخ اسالم حكومت -1
  ها در تاريخ ايران، حكومت -2
فقها و مجتهدين كه در عـالم اسـالم، اعـم از ايـران و غيـر ايـران در        -3

  اند، انديشه اسالمي موثر بوده
آوردهاي اين سه گروه و روابطشان با هـم هسـتيم و الزم    ما وارث دست

هـا هميشـه    است در اين خصوص به چند مسئله از مسايل انساني كه انسـان 
  .خواهند روشن شود، اشاره كنيم اند و مي خواسته مي

  مفاهيم اساسي و مسايل دهگانه و لزوم ابهام زدايي از آنان

انـد و   ها هميشه خواستار روشن شدن اين مسايل و مفاهيم اساسي بوده انسان
شناسي، موضع خـود را   شناسي و اسالم يك فقيه بايد در قلمرو فقاهت و دين

مسايل مشخص كند و در مقابلِ اين خواست انساني،  در برابر هر يك از اين
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كند و نيروهاي خود را در راه  از ديدگاه ديني كه پذيرفته و آن را حمايت مي
گيرد، پاسـخي   هاي آن به كار مي تعليم و تبليغ و در راه تحقق اهداف و آرمان

چه در مورد انسان انجـام گرفتـه يـا خـود او در مـورد       تمامي آن. داشته باشد
اسـت و در   مسـايل دهگانـه  دهد، تابع دريافـت او از ايـن    ديگران انجام مي

نيز، درك اين مطالب، در سرنوشت انسـان مـؤثر     گذشته و حال و حتي آينده
  . بوده و خواهد بود

را درك كرده باشد و تكليف خود را با  مفهوم اساسيهر فردي بايد چند 
  : ازدبپرد مسايل اساسيآن مشخص كند و سپس به بيان 

  درحقوق انساني، و حقوق بشر مفهوم حق؛ -1
ي حقـوق و تـأمين عـدالت بـه عنـوان       به عنوان فلسـفه  مفهوم عدل؛ -2

 قسـط غرض اصلي در تـدوينِ مسـايل و ايجـاد مكاتـب حقـوقي و مفهـوم       
ليقُـوم النَّـاس   «. بايد روشن شود) در انگليسي justدر فرانسه و  juste معادل(

طسمفهوم خاص و دقيقي در اسالم دارد و در قرآن هم براي بيان قسط ، »بِالْق
  .هدف اصليِ دعوت انبياء به كار گرفته شده است

انسان در كنار حق حيات و حق رفع احتياجات، حـق   مفهوم آزادي؛ -3
ي خود  ي جهان و مسايل جهاني و حق بيان عقيده اي درباره پيدا كردن عقيده

يابي از  و حركت مستمر دروني و حق آگاهيو تبادل نظر و اصالح و تكميل 
  . آوردهاي علمي و انسانيِ ديگران را نيز دارد دست

دو مفهوم مترادف هسـتند   حق و عدلچنين بايد مشخص شود كه آيا  هم
تر است؟ يا احياناً  اش در ديگري بيش يا دو مفهوم متداخل؟ كدام يك توسعه

راد با يكديگر يـا طـرز رفتـار    در روابط زندگي اجتماعي و در عمل متقابل اف
حكومت با مردم، يا جامعه با فرد، يا قوي با ضعيف، ممكن است دو مفهـوم  

  متضاد پيدا كند؟ 
در مسايل اجتماعي نيز يكي از مسايل  عدل با نظمو  حق با زوري  رابطه

ها همه تحت تاثير تعبيراتي است كه در هر نظـام، مكتـب و    اين. بشري است
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ي  مسـئله . ها با هـم وجـود دارد   مفهوم حق و عدل و رابطه آنمسلك درباره 
انسان است و به طـور   حقوق عرَضي و اكتسابيو حقوق ذاتي ديگر تعيين 

روشن بايد معلوم شود كه پاسخ هر دين و مكتبي از جمله اسالم نسـبت بـه   
عدالت فردي و اجتماعي چيست و يك فقيه بايـد پاسـخي عملـي بـراي آن     

  . داشته باشد
انسان با انسانيت ي  و رابطـه  انسان با خداي  رابطه :ي اساسي اول مسئله

  .خودش
و انجام تكـاليف بـه عنـوان بنـدگي      عبادتمفهوم : ي اساسي دوم مسئله

كـه   كه آيا ذلت و ترس و وحشت و يا تجارت و دلخوشي است يا ايـن . خدا
ر مسـلمين،  رسد در عرف اكث ها دارد؟ كه به نظر مي مفهوم ديگري غير از اين

! ها بايد داشته باشد عمـالً از دسـت داده اسـت    معناي درستي را كه فوق اين
دانيم پيش از اسالم هم مسئله عبادت در ميـان اقـوام و ملـل و حتـي      البته مي

ولي بايد ديد اسـالم در  . اي وجود داشته است بدويان و صحرانشينان به گونه
 عبـادت رك يـك فقيـه از   اين زمينه چه تحولي بـه وجـود آورده اسـت و د   

  چيست؟
وجود دارد و در  باب عباداتهاي فقهي، موضوعي تحت عنوان  در كتاب

جا از يك سلسله مسايل از قبيل نماز و روزه و آداب و شـرايط آنهـا يـاد     آن
ي مسايل اساسـي و حتـي در    هايي هم شده است، ولي در باره شده و توصيه

شود و موكـول بـه منقـول     باز نميمعموالً بحث  تكليفي  ي خود مسئله باره
  .شود ديگر مي

گونه مباحث اسـت و   بايد ديد كه اوالً كدام علم متكفل پاسخگويي به اين
فقط بايد صورت حساب بياورد كه چه  مأمور معذوري  ثانياً آيا فقيه به منزله

ي چه اموري را بايد بپردازد و  كسي بدهكاري و گناهاني دارد و قضا و كفاره
امه بعد از فوت او نيز از نظر حساب و كتاب چيست و به دليـل آن  سپس برن

  !؟كاري ندارد
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اخالق و روابط اجتماعي مردم با يكديگر، چـه در  : ي اساسي سوم مسئله
بايد و نبايدها و . المللي تر اجتماعي و بين شعاع خانواده و چه در شعاع بزرگ

و حـرام و واجـب و    روا و ناروا چگونه بايد باشد و به تعبيـر فقهـي حـالل   
غيرواجب چيست تا مشخص شود درك يـك انسـان مسـلمان از واجـب و     

  حرام چيست؟ 
تواند امري را بر يك انسان واجب كند يـا آن   چه كسي، در چه مقامي مي

آيا تعيين اين امور ذاتي هستند يا قراردادي؟ امري تكـويني   1را ممنوع سازد؟
؟ بـه مصـلحت شخصـي يـا     و طبيعي است يا شرعي و قـانوني و مصـلحتي  

هـاي بشـري و    اجتماعي است يا به خواست نيرويي و قدرتي فوق خواسـت 
  ! خارج از انسان و مسلّط بر او و فراتر از زمان و مكان؟

مـردم   روابط خصوصيو تعيين  مالكيتمفهوم : ي اساسي چهارم مسئله
با يكديگر كه تحت عنوان معامالت و داد و ستد و ساير قرارهاي مالي انعقاد 

شـود و تعهـدآور و الزامـي و     اي به نحوي رعايت مي يابد و در هر جامعه مي
  .گيرد معتبر شناخته شده و مورد قبول و اجرا قرار مي

و اصالت فرد يا جامعه و روابط مردم با مسـئولين  : ي اساسي پنجم مسئله
بايد روشن شود، كه فرد، در جامعه، چـه حقـوق فـردي و    . مديران اجتماعي

متقابلي دارد؟ فقيه بايد در اين زمينه ديدي اجتهادي داشته باشد و آيـا در آن  
  داليل نفي و اثبات مطرح است يا امري مسلّم؟ 

ها  يك فقيه بايد كوشش كند تا در برخوردي كه امور زندگي افراد و ملت
گيـري در   جهـت ديني دارد، به تناسب هر زمان و مكان با توجه به  با مسايل

بـراي هـر سـؤال پاسـخي را بـه تناسـب امكانـات و         راه توسعه و تسهيل،
امر مهم و اوليه اين است كه در مورد نهادهاي حاكم بر . تحوالت داشته باشد

                                                      
و ال تَقولوا لما تَصف اَلْسنَتُكُم الكذب هذا حالل و هذا حـرام  : كه در قرآن هشدار داده شده است. 1

 ايـن : گوييـد م پردازد، مى دروغ به شما زبان آنچه براى ؛ و)116ي نحل، آيه  سوره... (لتفتروا على اهللا
 )143ي انعام، آيه  سوره(و نيز  ....بنديد دروغ خدا بر تا حرام آن و است حالل
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 انسان بـراي  هاي مذهبي؟ جامعه اصالت با انسان است يا با مقدسات و آورده
مذهب و فقه است، يا مذهب براي انسـان و رشـد دادن و بـه اوج رسـاندن     

  هاست؟ زندگي انسان
كند، آيا اصالت با  اي زندگي مي در زندگي يك انسان، فردي كه در جامعه

را انتخـاب    و كشـور و قـوانين    تواند جامعه حقوق فردي اوست؟ آيا فرد مي
و انسـان  ! مـذهبي اسـت؟  كند؟ و يا اصالت در حقوق اجتماعي بـا مقـررات   

هاي مـورد   ناچار به تناسب مليت و سرزميني كه در آن به دنيا آمده، با ارزش
  قبول و پذيرش آن محيط، بايستي تابع و عامل يك سلسله امور باشد؟

براي هر يك از اين موارد، رهنمود و تجزيه و تحليل متناسب الزم اسـت  
اس علـم و عقـل باشـد بـراي     و بايد پاسخي كارساز و قابل اجرا كه بـر اسـ  

هاي موجود يافت تا معلوم شود عضويت يك فرد در كدام جامعه بـه   پرسش
است؟ آيا پذيرش يك آيين و مذهب و سلوك فقهـي بـه     صالح او و جامعه

انجامد؟ طبعاً بايستي امـور   صالح و در طريق رشد اوست يا به اسارت او مي
هـا پيـدا    جامعه در اين زمينـه حلي براي مشكالت  اجتماعي را پذيرفت و راه

و  شـورا ي  گـذاران و مسـئله   گذاري و قانون اينجاست كه قانون و قانون. كرد
گـاهي   .شـود  استبداد مطرح مـي حق دخالت در زندگي اجتماعي در مقابل 

احتياج بـه اداره كـردن و سرپرسـتي      حكومت استبدادي با اين دليل كه ملت
بايد روشن شود كه آيا زندگي اجتماعي تر،  در شعاع وسيع. آيد دارد پيش مي

و قراردادهاي اجتماعي به انتخاب و صالح انسان و بر اساس اختيار او بـوده  
: سـينا  و بـه قـول ابـوعلي    »انسان ذاتاً فردگراسـت «: گويد است ؟ روسو مي

ي جمعي زيستن انسان، رفع نيازها و تسـهيل و تسـريع آن    اساس فلسفه«
فع نيازهاي ديگري مانند دوستي ورزيدن و و گاهي هم ممكن است ر» است

  .ها باشد مورد دوستي قرارگرفتن، رشد يابي و رشد دهي و نظاير آن
. و داوري و رفـع خصـومت   قضـاوت ي  مسـئله : ي اساسي ششم مسئله

 دستگاه قضاموضوع قضاوت و موقعيت قاضي و شرايط قاضي چيست؟ آيا 
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م و هيـأت حاكمـه   نهادي در خدمت حكومت است؟ يا قاضي حتي بر حـاك 
تواند در صورت خيانت، خائن را هـر كـس    هم حكومت دارد؟ آيا قاضي مي

توان چنين امنيت قضـايي   خواهد باشد، به محكمه بكشاند؟ چگونه مي كه مي
  را فراهم آورد؟

مرزي و لـزوم   و برخوردهاي برون جنگي  مسئله: ي اساسي هفتم مسئله
آميز با  رهيز از آن و زندگي مسالمتآمادگي براي جنگ و ايجاد آن، يا لزوم پ

كـه چگونـه ممكـن اسـت      يا تجويز آن در شرايط خـاص و درك ايـن  . همه
ي ديگـر بسـتگي    يك انسان يا جامعه مرگيك فرد يا يك جامعه به  زندگي

پيدا كند؟ و بررسي انواع برخوردها و تحوالتي كـه در ايـن زمينـه در طـول     
نويسي معمولي نوعاً تاريخ جنگ است و غالباً  كه تاريخ تاريخ پيدا شده؛ و اين

سرگذشت افراد و اقوام غالب و مغلوب، موضوع كتب تاريخ را تشـكيل داده  
مراكز نظارت بـر  است و با مسايلي كه امروز وجود دارد، هم از نظر وجـود  

آوردهـاي   هـا و دسـت   و هـم خطـر نـابودي انسـان     زد و خوردهاي بزرگ
هاي خطرناكي كـه دائمـاً در حـال تكامـل و گسـترش       حفرهنگي با اين سال

  . تر شده است قدرت تخريبي است، موضوع حساس
است كه در  هاي عمومي اموال و ثروتي  مسئله: ي اساسي هشتم مسئله

هاي مختلف موجود در طبيعت در قلمرو يك كشور قرار گرفته اسـت؛   شكل
ايـن  . ابع درآمدهاي سرشـار ها و درياها و ساير من مانند، انواع معادن و جنگل

ي مـردم   ها متعلق به كيست؟ مـردم آن ناحيـه يـا همـه     كه اين اموال و ثروت
  از صاحبان قدرت يا رؤساي اديان؟ جهان، شخصي يا اشخاصي، بعضي

ها براي مردم و حـدود و قلمـرو آن در    چنين ميزان حق استفاده از آن هم
يـه بـه عنـوان يـك     چه حدود است؟ اين نوع مطالب اساسـي بـراي يـك فق   

چنـين بـراي يـك حـاكم سياسـي       حقوقدان مذهبي بايد مشخص باشد و هم
ها  اقتصادي و ديني، بايد حدود و تكاليف معين باشد و روشن شود كه آيا آن

  !تلقي شوند يا امالك شخصي؟ امانات عامه
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و زنـدگي بعـد از    انسان و مـرگ مسايل مربوط به : ي اساسي نهم مسئله
ه بقاي انسان تا كجاست و چگونه اعمـال انسـان ارزيـابي    ك مرگ و درك اين

با رفتن از اين جهان، مسايل حقوقي و مالي   خواهد شد؟ اثر انسان در زندگي
بـراي بعـد از    كـه  خيـرات و مبـرّات  ي  مربوط به اين موضوع، مانند مسئله

گذارند و مسئله وصيت و امثال آن كه آيا اثـري بـراي شـخص     شان مي مرگ
  ا نه؟دارد ي

و روابـط   هاي ديگر و اقوام بيگانـه  ملتروابط با  :ي اساسي دهم مسئله
  .انساني در جهان

در اين ده مسئله براي يك انسان و باالخص يـك فقيـه وجـود دارد و او    
بايد موضع خودش را چه از جهت فكري و چه از جهات عملي بـه تناسـب   

موضع و اعالم  زمانفقيه لزومِ اشراف . اوضاع و احوال زماني، مشخص كند
متناسـب بـا نيازهـاي اجتمـاعي هـم بـيش از ديگـران احسـاس          فقهي زنده

هـا   كه حقانيت يك نظـام در پاسـخي كـه بـه ايـن پرسـش       چنان شود، هم مي
كند، بايد بـر   حتي ديني هم كه يك انسان قبول مي. شود دهد، مشخص مي مي

. دهـد  مـي  هايي باشد كه به مشكالت شخصي يا اجتمـاعي بشـر   اساس پاسخ
ها درك درستي از اين مطالب حاصـل شـود كـه اصـوالً      البته اگر براي انسان

هايي داشته و دارد و پيامبران و  عقيده به خدا و دين براي چيست و چه ريشه
  اند؟  مدعيان اصالح بشري براي چه منظوري آمده

هـاي فقهـي موجـود و آراي     براي پاسخِ مذهبي به اين مسايل، در كتـاب 
مجتهدين، كه تحت تاثير قرون و اعصار گذشـته تهيـه و تنظـيم شـده، طبـق      

هـاي   در حـوزه طهـارت تـا ديـات،    كتاب در موضوعات فقه از  52معمول 
  . شود علميه تدريس مي

ايل مشخص يك فقيه بايد موضع فكري و عملي خود را در برابر اين مس
خواهـد   كنـد، ولـي زمـاني مـي     گاهي فرد موضع خـود را انتخـاب مـي   . كند

چنين فردي وقتي . اي را هم به موضع خود به عنوان اسالم دعوت كند جامعه
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گيرد، اولـين مطلـب در مـورد آن حكومـت ايـن       در قلمرو حكومتي قرار مي
تحت حكومتش چه نوع و تـا چـه حـدودي     حقوق مردماست كه در مورد 

بـرداري   ختيار دارد؟ ثانياً از اين اختيارات و امتيازات و قدرت چگونـه بهـره  ا
  .كنند مي

و متصديان حكومت نيز تابع قانوني كه براي عموم افـراد   حاكمآيا خود 
تواند قانون را براي ديگران از  جامعه وضع شده هستند؟ يا تنها اوست كه مي

، وضع كنـد و آن را در  مجاري مورد نظرش و با تصويب خود و طرفدارانش
هـاي   بدانـد؟ آيـا در حكومـت    فرا قـانون مورد عموم اجرا نمايد اما خود را 

مذهبي، رهبر ديني هم تابع همان فقه و مقررات اوليه است يا با طرح مسايل 
و احكام ثانويه براي حفظ حاكميت، اختيارات نامحدودي دارد و همه را بـه  

توانـد   دارد و مـي  مسئوليتدر مقابل مردم  آيا اساساً! كند؟ نام اسالم تمام مي
مورد سؤال و مؤاخذه قرارگيرد يا سرپرستي مطلقه دارد و مسئوليتش فقط در 

  !ابر خداست و نه در برابر مردمبر

  فقاهت و حكومت مذهبي 

بايـدها و   اي از و مجموعه امر و نهيي هر حكومت عادي و معمولي،  الزمه
مخالف دارد و بنـابراين خـواهي نخـواهي در    است كه طبعاً موافق و  نبايدها

منتها بايد ديـد بـا ماهيـت    . جاي خود نوعي برخورد به همراه خواهد داشت
  . فقاهت، در قلمروهاي مختلف احكام عملي چگونه قابل جمع است

: انـد  كه پيغمبر اسالم تأكيد كـرده  طور با توجه به اخالقيات اسالمي همان
» مألُتَم ثْتعاالَخْالقانَّما ب كارِملِّماً« و ،1»معم ثتعي وجـودي   اساساً فلسفه �»ب

اسـت؛ نـه حكومـت و رهبـري و      تماميت مكارم اخالقيي بعثت،  و انگيزه
هـاي   توجيه آسماني رياست خود، حتـي بـه قيمـت زيـر پـا گذاشـتن ارزش      

                                                      
 فضـائل  تا شدم مبعوث من؛ 187، ص 11الوسائل، جلد  مستدرك ،373ص  ،68، جلد بحاراالنوار. 1

 .رسانم كماله ب را اخالق
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مديريت اجتمـاعي در هـر سـطحي كـه     ! ي ديني و اخالقي و انساني اوليه
مكلف به حمايت از حقـوق مـردم اسـت؛ چـه در مـورد مسـايل       باشد، 

  . شخصي و چه در مورد مسايل خانوادگي و چه ساير مسايل اجتماعي
بيـان شـده كـه هـيچ محـروم و      امور حسـبيه  در فقه اسالم تحت عنوان 

بينوايي نبايد در جامعه وجود داشته باشد، كه نتوانـد از حقـش دفـاع كنـد و     
ميان برداشت و امكان دسترسي بـراي فعليـت دادن بـه    را از  موانع رشدبايد 

تمامي استعدادها را فراهم ساخت و هيچ امر الزمي نبايد معطـل و فرامـوش   
بلكـه ايـن   . شده بماند يا افراد و اموالي بالتكليف و سرگردان به هـدر رونـد  

شوند و از حقوق آنـان جـداً    امور، يا مستقيماً توسط صاحبان حقوق اداره مي
شود و يا با دخالت و نظارت و مراقبت جمعي از مسئوالن مـورد   ميحمايت 

بنابراين اگر كسـي غريـب يـا    . شود اعتماد و عادل، تصميم درست گرفته مي
طور نيست كه بگذارند بـه   ها است، اين قاصر يا صغير و يا مجنون و امثال آن

بـه  بلكـه  . محروميت افتد و به سرگرداني مبتال شـود و يـا بـه هالكـت افتـد     
گيـرد و از تضـييع حقـش     تناسب موقعيت مـورد حمايـت جامعـه قـرار مـي     

  . شود جلوگيري مي
تر، سؤال اين است كه آيـا حكومـت تـابع رهبـر دينـي       در شعاعي وسيع

جامعه است يا فقاهت و رهبري ديني، فقط بايد راهنماي حكومـت باشـد و   
حكومـت  گذاري، قضـاوت، تعلـيم و تربيـت بـه      تنها در مواردي چون قانون

خدمت كند؟ آيا رهبري سياسي و اجتماعي و رهبري ديني مكمل يكديگرند 
يا يكي حاكم بر ديگـري اسـت؟ يـا در برابـر هـم و رقيـب يكديگرنـد؟ در        

توانند تـا   ها مردم كه صاحبان اصلي قدرت هستند، مي صورت رقابت بين آن
كـه زيـر    حدودي به حق خود برسند، ولي بايد به اين امر توجه داشته باشند

  . ها قرار نگيرند كدام از اين نفوذ هيچ
ها چگونه بوده و با  شود، كه جريان اين رقابت در طول تاريخ مالحظه مي

انـد؟ و   ي اين اوضاع و احوال، مردم چقدر به حقـوق خودشـان رسـيده    همه
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چقدر از حقوق مردم توسط كساني كه مسؤوليت و وظايفشـان آگـاهي دادن   
دم بوده است بيان و رعايت شده و چقدر به سكوت و به حقوقِ خدادادي مر

فراموشي سپرده شده است و به تدريج از ميان رفته است؟ به همـين ترتيـب   
در مورد حاكمان كه خود را در مقام حامي منـافع مـردم و حـافظ حقـوق و     

گري، به صـورت   اند با توجيه اند، هنگامي كه به قدرت رسيده امنيت قرار داده
را بـه عنـوان امـري     انـد، منتهـي آن   اصب حقوق مردم درآمـده ترين غ بزرگ

  . اند ي خود تحميل و توجيه كرده ي مردم منطقه ضروري بر همه

  حاكمان امت اسالمي از زمان پيامبر تا امروز

سه گروه در زمان خود به نحوي بر مقدرات مسـلمين و در سرنوشـت امـت    
  .اند اسالمي حاكم و مؤثر بوده

اند و فقها و مجتهديني  تاريخ اسالم و ايران وجود داشته هايي در حكومت
آوردهـايي   انـد و دسـت   هاي اسالمي مؤثر بـوده  كه در عالم اسالم، در انديشه
  ها چگونه بوده است؟ ها با حكومت داشتند و بايد ديد روابط آن

  پيامبر اسالم  حكومت

رد كـه ايشـان   و زمان حضور پيامبر اسالم بايد ياد ك )ص(پيامبراول از خود 
تغييراتـي در   مربـي اخالقـي،  و پيشواي دينـي  و هم در مفهوم  عملهم در

رهبري مردمـي را    ايجاد كردند و خود نيز در هر دو عرصه، مفهوم حكومت
  . دار شدند تا مدت زمان محدودي تحت عنوان اسالم، عهده

چنان به ايـن موضـوع اهميـت داد كـه      ايشان در بعد تربيتي و اخالقي آن
كرامت و نيز  توحيد و عدلبر اساس  پيامبر تغييرات مطلوبگويي خود را 

ي اصلي كه براي خود در نظر گرفته بود، صريحاً و  برنامه. دانست مياخالقي 
مشـي   و نيز بـا تعيـين خـط    ،»بعثْت ألُتَمم مكارِم االَخْالق«: مكرر اعالم داشت
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اه  ال « و 1»ال اله االّ اهللا«اساسي  يـالّ ابـدوا اخواسـت نظـام جديـدي بـه      ،2»تَع
ليقُـوم النّـاس   «موضـوع  . بشريت عرضه كنـد تـا حقـوق انسـاني احيـا شـود      

عرضه كرد و خود را هم بـه عنـوان    هدف تمام انبياءرا به عنوان  ،3»بِالقسط
ي ايـن نظـام معرفـي كـرد، كـه       تحقق بخشنده به ايـن مسـئله در مقـام اداره   

رده است شناخته شود و به آن عمل شود مردم قيام خواهند كـرد  چه آو اگرآن
  . و برپا خواهند بود و خواهند ماند و تنها راه آن هم قسط است 

ي مجريـه و   ي مقننه و هم در مقام قـوه  خود رسول خدا، هم در مقام قوه
ي حكومت  گانه به اصطالح معمولِ امروز كه قواي سه(ي قضائيه  در مقام قوه

فرمان جنـگ  هم هسـت و   ي لشكر فرماندهو نيز كسي كه ) شوند يشمرده م
را از هر جهت به عهده گرفـت   ي امور مردم ادارهدر اختيار اوست،  يا صلح

  .و مردم مسلمان هم پذيراي آن شدند
خواسـتند   كساني هم كه در مكه و مدينه و يا شهرهاي اطراف بودنـد مـي  

مشخص شود كه خود پيغمبـر در   بعد هم بايد. كند ببينند او چگونه عمل مي
سال رسالتش، در سه سال اول چه كرد و در ده سال بعد كـه هنـوز    23طول 

  چه مسايلي را مطرح كرد؟) مجموعاً سيزده سال(در مكه بود 
در ترتيـب  . براي بررسي طرز كار پيامبر، الزم است تحقيقاتي انجام شـود 

نزول قرآن، مطالبي اساسي وجود دارد كه بايد از جهات مختلف مطالعه شود 
. تا اين تاريخ كامالً روشن شود و يك فقيه حتماً بايد اين كار را انجـام دهـد  

دوره آشـنا بـوده،    اي آن با توجه به اينكه خود پيامبر با وضـع زنـدگي قبيلـه   
پذيرفتنـد كـه    از افراد كه از جريانات نواحي ديگر آگاهي داشتند، نمي  بعضي

هاي  او با آنكه پيامبر ديني بود و مطالب مهمي در زمينه. كاره باشد پيامبر همه
ي  گفت كه قابل قبول بود؛ اما نخواست همـه  رفتاري و فردي و اجتماعي مي

                                                      
 ...  نيست او جز معبودى كه خداست... ؛ 255ي بقره، آيه  سوره. 1

 ... مپرستيد را او جز كه... ؛ 23ي اسراء، آيه  سوره. 2

 ] ....و برپا شوند[قيام كنند  عدالت به مردم تا... ؛ 25ي حديد، آيه  سوره. 3
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لذا خود پيامبر در اين مسـئله  . انه انجام دهدكارها را با فكر خودش و مستبد
   1.را مطرح كرد لزوم شورابيني، اصل  با واقع

: هاي شخصي پيامبر در رهبـري جامعـه شـامل ايـن مـوارد اسـت       ويژگي
لياقت شخصي، ايمان عمومي، كارداني راستين، بيان مطالب كارساز به عنوان 

رك مفهوم تغيير در زندگي قانون و احكام دين، اصول ثابت و اصول متغير، د
  .انسان و ضرورت تغيير، به تناسب رشد و شرايط

  الگوبرداري از پيامبر 

ي اسالمي بايـد در   رهبر جامعه ،2»ةحسنَةٌ اهللاِ اُسو لَكُم في رسولِ«: طبق اين آيه
كند و بايد بداند خود پيامبر به تناسب نياز تَأسينوع مديريت جامعه به پيامبر 

ها چه مطالبي را در اولويت قـرار داده   كشش مخاطبان و ساير زمينه و  جامعه
و مسايل مورد نياز را به چه ترتيب با رعايـت كرامـت انسـاني و بيـداري و     

هـاي   حـل   پاكي بيان كرده و با مسايل جامعه چطور برخورد كـرده و چـه راه  
در روابط چه تغييراتي ايجاد كرده و   اساسي ارايه داده است؟ در داخل جامعه

در هر زمان  فقيه و مجتهدهايي داشته است؟  جامعه با جوامع ديگر چه طرح
ي اول بايد اين نوع مسايل را بشناسـد و بـه تناسـب نيـاز زمـان و       در درجه

  . مكان، آن را با حفظ جهت رشد معرفي كند

  فقه و فقاهت بعد از پيامبر

و بياناتي در اين زمينـه  با توجه به خصوصيات كارهايي كه پيامبر انجام دادند 
ي جامعـه و قضـاوت و    اند، به عنوان نمونه در فقاهـت و امانـت، اداره   داشته

را  تزكيـه و  حكمتو  شناسي جهانو  بيني جهانتعليم و تربيت اخالقـي، و  

                                                      
اي منسوب به پيامبر است كه اذا كان امركم بينكم شورى بينَكم مظهـر االرضِ خيـرٌ لكـم     از گفته. 1

 42ي  سـوره (ي مستقلي به نام شـورى   مربوط به شورا و سورهتحف العقول و نيز آيات ... من بطنها
 ...  نيكوست سرمشقى خدا رسول]  به اقتدا[ در شما براى قطعاً  ؛21ي احزاب، آيه  سوره. 2 )قرآن
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اي به تناسب استعدادهاي خود مطـالبي   عده. به وجود آوردند و عرضه كردند
در هر زمان مطالبي فقها و علما م به عنوان اي ديگر ه از ايشان گرفتند و عده

  . را از اسالم تفسير و عرضه كردند

  ي خاتميت طرح مسئله

هـا و جامعـه و    پيغمبر اسالم در مدت رسالت با تصوري كه از زندگي انسان
ي بهتـرين مـديريت، بـا عمـل خـود،       مديريت اجتماعي داشت، براي عرضه

ي  رابطهو هم به  حقوق مردم و مردمو هم به  حكومتمفهوم خاصي هم به 
شـود و در   داد و با ادعايي كه به پيغمبر نسبت داده مـي  تصدي امور با مردم

خـاتم  «شود گفت صراحتي دارد كه خود را به عنـوان   قرآن هم بيان شده، مي
معرفي كرد و در حقيقت بايد طوري عمل كرده باشد كه از ديـدگاه   1»النّبيين
اين بحثـي عميـق   . ي هميشه رو به پيشرفت باشد هاي براي آيند نمونهخود، 

  .است و بايد در معناي آن بيشتر بررسي شود
ي مديريت يك جامعـه بـه    شناسي با مسئله ي دين بايد توجه داشت كه مسئله

عنوان رهبر اجتماعي و مدير اجتماعي و به اصطالح مسئوليت اداره جامعه و 
ه به سؤاالتي كـه در ايـن زمينـه    رفع مخاصمه و اختالفات ميان مردم، با توج

كـه طبعـاً    مـردم بـراي حـل مشـكالت اجتمـاعي     . وجود دارند مرتبط اسـت 
پيغمبر اسـالم بـا بنـا گذاشـتن     . ناپذير است نياز به اين مديريت دارند  تفكيك

 2»اقولوا ال اله اال اهللا تُفلحـو «و تأكيد بر  »ال اله اال اهللا«ي توحيد و سيستم  پايه
بـا در نظـر گـرفتن معنـاي فـالح كـه        ،3»اهللا و ال تشركوا به شـيئاً اعبدوا «و 

، بـه عنـوان نعمتـي    )در حقيقت شكوفايي استعداد بشر(شكوفايي استعدادها 

                                                      
 خـاتم  و خـدا  فرسـتاده  ولـى  نيست، شما مردان از يك هيچ پدر محمد ؛40ي احزاب، آيه  سوره. 1

 ... است پيامبران

 .بگوئيد خدائي جز خداي يكتا نيست تا رستگار شويد؛ 202ص  ،18، جلد بحاراالنوار. 2

 ... و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد ؛36ي نساء، آيه  سوره. 3
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ي حكـم بـين مـردم و     اي عمل كـرد كـه مسـئله    بزرگ شناخته شده، به گونه
داوري در حقوق و اختالفات مردم و فقاهت و اين اصطالحاتي كه در قـرآن  

بيرات گوناگون به كار رفته، در اعمال خـود پيغمبـر در زمـان حيـات و     با تع
  . حكومتش متجلي بود

، در طول چهارده قرن و در اثر 1به معنايي كه امروزه مصطلح شده فقاهت
هاي مختلف با مسايل اسالمي، تحـت   و برخورد فرهنگ تطورات و تغييرات

داري بـوده، بـه    دامنه ها و مباحث گوناگوني كه حاصل تحقيقات تاثير بررسي
  . وجود آمده است

  مفهوم تفقّه در دين، در صدر اسالم

ي تفقّه در دين مفهوم ديگـري داشـته كـه     در زمان خود پيغمبر اسالم، مسئله
ليتَفَقَّهـوا فـي   « :شود كـه  كند و وقتي كه از مردم دعوت مي قرآن آن را بيان مي

هــاي  معنــاي آن يــك ســري مســايل اصــطالحي و تركيبــي از درك ،»الــدين
با اينكه اين مسايل در محيط مكه و مدينه بيان شده، . گوناگون نبوده و نيست

اما به اعتقاد بعضي معتقدين، چنان تصـور شـده كـه از جـامعيتي برخـوردار      
است كه مي شود گفت در تمام مسايلي كـه بشـر بـه آن نيـاز دارد، خطـوط      

گشاي معضالت اجتماعي باشد، هر چند به طور كلي،  اصولي كه راهاصلي و 
  . است پيامبر بيان شده قول و فعل و روشبا 

گوينـد كـه در چـه مـواردي و      مي شناسي اسالمدرك اين نوع مطالب را 
چگونه مطالبي كه مورد نياز جامعه بوده، در چه ظرف زماني توسـط پيغمبـر   

ها  ساني و اجتماعي و تربيتي را از چه راهايشان چه مسايل ان. بيان شده است
  اند؟  اند و چه هدفي داشته هايي مطرح كرده و روش

 .سال طول كشيد، سيزده سال در مكه، ده سال در مدينه 23رسالت پيامبر 

                                                      
، كامال با معني قرآني آن متفاوت و در "فقه اصطالحي"فقاهت به معني متداول امروزي آن يعني . 1

 .است بعضي موارد مغاير
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خواهـد چـه    دانست چه پيامي را براي مـردم آورده و مـي   كه پيغمبر مي با اين
سئله را كه در درون روحـش وجـود   وجود بياورد، اين م تحولي در جامعه به

چگونـه بـه تـدريج بـراي      ،1»الْقَدرِ ةِانّا اَنْزَلْناه في لَيل«داشت و به تعبير قرآن 
شناسـي و تـاريخ نـزول     قرآنكرد، كه اين موضوع در بحث  مردم مطرح مي

  .در جاي خودش مورد بحث قرار خواهد گرفتقرآن 
وز، در زمان پيـامبر مطـرح   امر  به هر حال فقاهت به معناي اصطالحي

نبوده است، بلكه فقط شناخت دقيق دين بوده و منظور از تأكيد به تفقّـه  
درباره تفقّه در دين،  .شناسي و فهم درست زندگي بوده است در دين، دين

درك تأثير مسايل ديني در شناخت بهتر زندگي فردي و جمعي مطرح شده و 
  .ير استناپذ اين شناخت از اعتقاد ديني، تفكيك

چنانچه در عرف اكثر جوامع ما قبل اسالم معمـول بـوده اسـت، رهبـري     
ديني و دخالت در سرنوشت ديگران، با قرار گرفتن در رأس قدرت، به معني 

ولـي در اسـالم بـه     ،تسلط بر سرنوشت ديگران و افراد زير سلطه همراه بوده
دانـد،   هـا مـي   ي حقوق و تكـاليف انسـان   كننده عنوان مذهبي كه خود را بيان

بـه معنـاي كلـي    ( اي از فقـه اسـالم   ي مردم بـا حكومـت، رشـته    رابطه
است و در آن به دست آوردن قدرت اجرايي، مجوزي براي ) شناسي دين

توانـد   ي شخصي نيست و كسي كه به حاكميت رسـيد، نمـي   اعمال اراده
  .ي شخص خود را بر مردم تحميل كند اراده

دعـوت كننـده بـه توحيـد و عـدالت بـراي       منسوب به اسالم كه   در نظام
تواند با اتكـا   كسي نميها است،  ها و بردگي ها از انواع اسارت رهايي انسان

هر چنـد  ( .االطالق بداند به قدرتي كه به دست آورده، خود را حاكم على
  )االسف چنين فجايعي اتفاق افتاده است كه مع

                                                      
 ... .كرديم نازل قدر شب در] را قرآن[ ؛ ما1ي قدر، آيه  سوره. 1
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  ي پيامبر و كتب مربوط به آن سيره

هـاي زيـادي    ي پيامبر خيلي جالب است و كتاب در سيره  روانشناسانهمطالعه 
ي  در اين زمينه وجود دارد، اما در هر حـال، بهتـرين كتـاب در مـورد سـيره     

است، به شرطي كه به تاريخ، ترتيب خوانده شدن عبارات  قرآن پيامبر، همان
  . ي كار توجه شود ، شأن نزول آيات، و نتيجه)ترتيب نزول(

تـا   ،»بعثْت ألُتَمم مكـارِم االَخْـالق  انَّما «: مبر اسالم هم تأكيد كردهخود پيغ
بعدها مسايل جزئي، به اصطالح متاخرين احكام فقهـي، موجـب نشـود كـه     

دخالت در شئون زنـدگي  از همه باالتر، . اصول اخالقي زير پا گذاشته شود
ها نشود كـه   ي انسانها به نام خدا، باعث سرگرم با بيان حالل و حرام ديگران

ــا و  نجــات بشــر از ســلطهي آن از مســايل اصــلي ديــن كــه  در نتيجــه ه
هـا بـوده    اي و امثال آن به عناوين مختلف سنتي، نژادي، عشيره ها محكوميت

  . است، انحراف حاصل گردد
و رعايت  اصول اوليهخود پيامبر تا وقتي در ميان مردم بود، مراقب حفظ 

نوبنياد اسالمي بود، اما بعدها به نام و تحت عنـوان اسـالم،   ي  ها در جامعه آن
اغـراض  ها و مدعيان رهبري مسلمانان، به دام  ها و گروه ها و نهضت حركت

مدعي بايد مـورد توجـه    افتادند و لذا برداشت از اسالم از نظر هر نهان شده
  .قرار گيرد

  خلفاي راشدين 

رفت، چهار خليفه به مـدت سـي   از سال دهم هجرت كه پيامبر اسالم از دنيا 
خلفـاي  ي اسالمي را بـه عهـده گرفتنـد كـه بـه عنـوان        سال، رهبري جامعه

هايي كـه   مسايلي كه بر امت نوپاي اسالم گذشت و پايه. لقب يافتند راشدين
هاي اسـالمي، كماكـان نتيجـه     در اين دوران گذاشته شد، با وجود تأثير آورده

هور اسالم نيز بود و هنوز تـاثير آن در  هاي عصر جاهليت و پيش از ظ تربيت
  .ها وجود داشته است بقاياي اخالق و رفتار و در اعماق روان آن
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و لقـب   عبـداهللا نـام او  . بـوده اسـت   ابوبكراز نظر تاريخي  ي اول خليفه
اگـر  «: او همان روز اول خالفتش به مردم گفت. به او داده شده است صديق

كه مقتضاي توحيد است عمل كردم، كه اگـر  من مطابق اسالم و قرآن و آنچه 
توانيد از من اطاعت كنيد، وگرنه شـما   كرد، مي گونه عمل مي پيامبر هم بود آن

  .»ملزم نيستيد از آن اطاعت كنيد
وقتـي او حتـي در   . بـود  فاروقمعروف به  عمر بن خطابي دوم  خليفه

و گفـت، مـردم برحسـب شـرايط از ا     خطبه هاي عمومي و رسمي سخن مـي 
كردند و حتي بر اساس تعاليم اسالمي و تربيت آزادمنشانه، چه بسـا   سوال مي

زيرا در محيط تازه، يعني در جامعه اسـالمي، تحـت تـاثير    ! گرفتند اشكال مي
هـاي دوران   هـا و تعصـب   ، ديگر آن خشونتفرهنگ صدق و عدل اسالمي

 در دين تفقه و فقاهتكردند  ها سعي مي بنابراين آن. جاهليت وجود نداشت
  . را در خود و اعمالشان داشته باشند و رعايت كنند

ي افـراد جامعـه،    ها گويي بر اين اساس بود كه همه جريان كارها و برنامه
شان، در دين خـود    به اصول مكتب آگاه شوند و مردم به قدر درك و توانايي

باشند؛ يعني در تشخيص خطوط اصلي دين و مكتب، از طـرق مسـتقيم    فقيه
صورت اگر از متن، ريشه، جوهر، كنه و هـدف   زيرا در غير اين. فاده كننداست

اي  بهره مانـده باشـند، بـه ناچـار صـرفاً تقليـد كننـده        آن تعاليم و تكاليف بي
  .رو خواهند بود دنباله

بودند  خلفاي اوليه، هم بايد خودشان در تشخيص مسايل اسالمي آگاه مي
ي اسـالمي   حـل مشـكالت جامعـه    توانستند مرجع و هم در صورت لزوم مي

گذار اوليه معمـوالً شـرايط    مانند هر نهضت اصيل ديگر، مبتكر و بنيان. باشند
كننـد،   تري دارد و نهضتي را بر اساس اعتمادي كه مردم به او پيـدا مـي   جامع

ي سياسي و مـديريتي پيـدا    سازد؛ ولي با از ميان رفتن او، كارها جنبه برپا مي
امور سياسي از طرفي حاضر به رها كردن مراكـز   اندركار كند و افراد دست مي

قدرت نبوده و از طرف ديگر چه بسا ممكـن اسـت شـرايط علـم و عـدل و      
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اين تفكيك ميان نيـروي سياسـي   . تقوي و اعتماد عمومي را نيز نداشته باشند
و علمي و فقهي و حقوقي باعث شد كه بعد از پيـامبر اسـالم تفـاوتي قابـل     

  .پيدا شود خالفت و امامتي  توجه بين مسئله
به اين تعبير شد كه مقـام هـدايت و رهبـري و تعلـيم و      امامتبعدها از 

تنهـا بـه عنـوان     خالفـت دين شناس است؛ حال آنكه  تربيت مردم به عنوان
دار امـور نظـامي و مـالي و     و سررشـته  امور اجتماعيو مسئول  مدير جامعه

و   ي حكومـت  جا اولين برخورد فكري در رابطـه  ها است و از همين امثال آن
  . رهبري ديني پيدا شد

سـال  تـا   )ع(علي بن ابي طالبو  عثمان بن عفّانبه هر حال پس از آن 
بودند كـه از پيـامبر اسـالم مطـالبي را شـنيده       اي چهار خليفهچهلم هجري، 

هايي را در زمان خودش ارجاع كرده بـود   ها مسئوليت بودند و يا پيامبر به آن
هـايي، چـه در    هـا و شايسـتگي   ها هم هـر يـك بـه سـهم خـود لياقـت       و آن

. ده بودندهاي مديريت سياسي و چه مسايل نظامي از خودشان نشان دا صحنه
اي از فقاهـت   ي مستقيمي كه اينان با پيامبر داشتند، درجـه  و با توجه به رابطه

ي  را به معناي اصيل قرآني و به معناي بيـان احكـام و مسـايل، كـه در زمينـه     
  . هاي اجتماعي مورد نياز بود، داشتند اجرايي و در زمينه

ـ  علـي ي اول و بـه خصـوص بعـد از شـهادت      پس از چهار خليفـه  ن ب
هاي سياسـي   گيري كه در سال چهلم هجري اتفاق افتاد، موضع )ع(طالب ابي

شـان را در فقاهـت دينـي و     و اجتماعي كساني كه مانده بودند، درك و بهـره 
  .اجتماعي نشان داد

  اميه ي حكّام بني ي سلطه دوره

رسد كه از سال  فرا مي اميه حكّام بنيي  ي سلطه بعد از خلفاي راشدين، دوره
چهارده نفر تحت عنـوان  ) سال 91حدود (هجري  132ري تا سال هل هجچ

عثمان بـن  البته با اينكـه  . ي اسالمي حكومت كردند اميه بر جامعه خلفاي بني
ه بـه حسـاب     رسد و جـزو طايفـه بنـي    مي اُميههم از نظر نَسب به  عفّان اميـ
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خلفـاي  ان ي اول در تـاريخ، تحـت عنـو    آيد، اما چون براي چهار خليفـه  مي
اي يا ارزيابي ديگـري بـاز شـده، آن چهـارده نفـر       ، حساب جداگانهراشدين

ي آن روز،  ي تازه تشكيل شده شمارند، كه در جامعه مي اميه بنيديگر را جزو 
هـاي مختلفـي بـر     كم و بيش با ساير جوامع ارتباط برقرار كردند و بـه گونـه  

هايي از زندگي زاهدانه هم  نمونهها،  البته در ميان آن. جامعه تسلط پيدا كردند
وجود داشت، ولي يك اختالف ديدگاه در طـرز عمـل و طـرز برداشـت در     

  . ها وجود داشته است مورد خالفت و در رابطه با تصرف بيت المال، بين آن

  ي خالفت توارثي انديشه

كه شخصي  اين. انگيزي مطرح شد به نحو اسف وراثتدر اين دوران موضوع 
متصدي امر خالفت بر مـردم شـود، و ايـن از     وارث شخص قبليبه عنوان 

آن هم در اسالم، . هاي نامناسبي بود كه بعد از پيامبر اسالم گذاشته شد بدعت
توانـد بـا    شـناس، مـي   ي فقهي است، آيا يك فقيه و ديـن  كه خود منشأ نظريه

خالفـت  ي  كننـده  اش و نمايندگي ديـن، توجيـه   توجه به مسئوليت اجتماعي
هم ادعا كردند، خليفه مبعوث از طرف خداست و ايـن   باشد؟ بعضي رثيتوا

مقام امامت و خالفت و رهبري، به اصطالح يك موهبت الهي است كه به او 
  .ي را در ميان مردم ايجاد كردندداده شده و اين انديشه خالفت توارث

تا چند سال مردم از تأثير باورهاي زمـان جاهليـت، مصـون ماندنـد؛ امـا      
اي كه تحت تأثير افكار و عقايد و آداب و رسوم و عرفيـات اهـل    كم عده كم

يك عامل هـم  . جاهليت بودند، باز به تدريج مردم را به آن طرف برگرداندند
بود كه وراثت در مقام خالفت را مطرح كـرد بـه    معاويهبه حكومت رسيدن 

د يكـي بعـ  و بـه همـين طريـق،     يزيدطوري كه معاويه بعد از خود، پسرش 
ديگري، شخص خاصي را به عنـوان جانشـين و اميرالمـؤمنين بعـدي معـين      

  . شد منتقل مي وراثتكردند كه معموالً هم به 
با اين توضـيحات در مـورد اوضـاع و احـوال تـاريخي اسـت كـه تـاثير         

. شويم ها را متوجه مي ي فعل و انفعال و روابط آن عصر بودن فقها و نحوه هم
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پردازيم كه امامت را به اين صـورت   عشريه مي اثني ي ي شيعه ضمناً به عقيده
و امامـان  ) ع(و سـپس امـام حسـين   ) ع(، امـام حسـن  )ع(و بعد از امام علـي 

  .كنيم زماني با آن خلفا را بررسي مي دانند و هم گانه مي دوازده

  اميه خلفاي بني

ه بـود    ي بنـي  اولـين خليفـه از طايفـه    ،بن ابي سفيان معاويه: خليفه اول اميـ
هشـتاد   معاويـه ). كه جزو خلفاي راشدين اسـت  بن عفان عثمانگذشته از (

سال عمر كرد و تقريبـاً چهـل سـال از ايـن هشـتاد سـال را متصـدي امـور         
نماينـده خليفـه و   ) ع(بيست سال قبل از شهادت حضرت علي. اجتماعي بود

بـه عنـوان   ) ع(ي شـهادت علـي   والي شام بود و بيست سال هم بعد از واقعه
) ع(زمان با امام حسـن   در شام حكومت كرد، كه حدود ده سال آن هم خليفه

  . بوده است) ع(و ده سال آن هم در زمان امامت امام حسين
در اين ده سال چه ) ع(شود كه امام حسـن جا اين سؤال مطرح مي در اين

ي اين دو مقـام   كرده و رابطه موضـعي در اين رابطه داشته و چگونه عمل مي
ها چگونه بوده است؟ بعد از آن هم بايد ديد كه چـه سياسـتي    نو موقعيت آ

ي قيـام در برابـر    در آن زمان اتخاذ شـد، كـه بعـد از فـوت معاويـه، مسـئله      
  . حكومت يزيد مطرح گرديد

در هر صورت بيست سال زماني كه معاويه به عنوان خليفه در شام بوده، 
بود، ابتـدا   الي شاماتوبيست سالي هم كه به عنوان . بيشتر مورد توجه است

بود، والي بود و معاويه دستيار او بـوده   يزيد بن ابوسفيانبرادر او، كه نامش 
ي وقـت بـه او    است، تا اينكه مدتي بعد، واليت و نمايندگي از طرف خليفـه 

  . واگذار شد
هجـري از   60معاويه در سال . بود يزيد بن معاويهاميه  بني دومين خليفه

يزيـد در آن زمـان   . به حكومت رسيد يزيد بن معاويهدنيا رفت و بعد از او، 
  .حدود سي و پنج ساله بود و دوران حكومتش سه سال طول كشيد

هـا از طـرف خلفـاي     نام داشت، سـال  شُرَيحمعروف كه  قاضي القضات
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وتش بعضـي اوقـات   در دوران قضـا . قبلي به مقام قضـا منصـوب شـده بـود    
در كنار . مطرح بود  قاضي نافذاي ايجاد شده، اما همواره به عنوان يك  فاصله

اند، منتها او بـه جهـاتي توانسـته بـود كـه       فقيه و قاضي ديگر هم بوده 26او 
  .ها در اين مقام بماند سال

توسط همين ) ع(چنين نقل شده است كه فتواي معروف عليه امام حسين
ي  به اين صورت اعالم شـد كـه حسـين بـر خليفـه     . شد صادر شريح قاضي

وقت خروج كرده و بـا توجـه بـه اينكـه خلفـا خودشـان را اميرالمـؤمنين و        
دانستند، بنابراين خروج كننده بر خليفه را بـه عنـوان حكـم     مي االتّباع واجب
  !شناختند  مهدورالدمفقهي 

دانستند كه  مين ي راشدين خلفاخود را در رديف و سطح  اميه حكام بني
كردند افرادي كه در ميـان مـردم    شناسي كنند و سعي مي ادعاي فقاهت و دين

و از وجودشـان اسـتفاده    معروفيت و برجستگي داشتند را بـه خـود نزديـك    
اين اختالف بين خالفت و امامت منجر به اين شد كه يزيد به مخالفت . كنند

  .اشورا كشيده شدبپردازد و كار به جريان ع) ع(جدي با امام حسين
اميه براي توجيه و مشـروع   بعضي از خلفاي بني ي فقها و حكام، در رابطه

تُـؤتي  «: كردنـد  اي از قرآن اسـتناد مـي   نشان دادن حكومت خودشان به جمله
  ـنْ تَشـاءلُّ مو تُذ نْ تَشاءزُّ منْ تَشاء و تُعمم لْكالم و تَنْزِع نْ تَشاءم لك1»الم، 

نقـل شـده   ) ع(ي يزيد و خطاب به اهل بيت امام حسـين  ور كه دربارهط همان
با كسي مخالفت كـرد كـه خـدا بـه او ايـن      ) ع(گفتند چرا امام حسين كه مي

گفتنـد   اي را جمع كردنـد و   ها عده و با اين حرف! را داد؟ عزت و حكومت
 حال كه اين مقام به ما رسيده، مقامي از طرف خداست و به هيچ وجه نبايـد 

هـاي تلـخ    و شايد بتوان گفت از فاجعهاين هم از آثـار  ! با آن مخالفت كرد
سازند تا صداي  هاي مذهبي است كه خود را منسوب به خدا مي حكومت

                                                      
 خـواهى،  كـه  هر از و بخشى فرمانروايى خواهى، كه را كس آن هر... ؛ 26عمران، آيه  ي آل سوره. 1

 ... . گردانى خوار خواهى، را كه هر و بخشى عزت خواهى، را كه هر و ستانى باز را فرمانروايى
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از نظـر يـك   . مخالفت خاموش شود و همه در مقابل آنان ساكت بماننـد 
تواند مـورد   به خدا و پيامبر و امامان نمي  شناس، اين نسبت دادن فقيه دين

قبول باشد و خود را به استناد يك سلسله منقوالت، خليفه، امام و نايـب  
  . طلبانه است و آثار ناگواري داشته و دارد امام دانستن، جاه

اي بتوانند از آن عناوين مذهبي و  نبايد فضاي جامعه طوري باشد كه عده
ده كننـد و اصـالً   استفا با القاب متنوع، كه امروزه هم خيلي مرسوم است، سوء

ماهيت اين موضـوع بايـد از نظـر يـك     . نبايد از طرف جامعه پذيرفتني باشد
شناس مشخص شود تـا بـا بررسـي موضـعي كـه هـر يـك از فقهـا در          دين

  .شناسي آنان ارزيابي شود اند، ميزان دين هاي مختلف در اين باره گرفته دوران
ي بيشتر در ايـن مقـام   فرزند يزيد بود كه چند روز معاويه، ي سوم خليفه

درست نبوده است و بنابر اين  - يزيد – نماند و تشخيص داد كه كار پدرش
زير بار قبول خالفت نرفت و اذعان كرد كه اين حـق، مخصـوص آل پيـامبر    

  .اميه است، نه بني
، )عثمان(ي سوم  او در زمان خليفه. بودمروان بن حكم ، ي چهارم خليفه

رگرداندند و شغل و مقامي در دستگاه حكومت بـه او  در تبعيد بود كه او را ب
چنين فـردي بـه عنـوان    . ي او مطرح است دادند و حتي آراي فقها هم درباره

ي اسالمي را در دست داشت و بايد ديـد   اميه زمام جامعه ي چهارم بني خليفه
العمـل   هـاي دينـي و عكـس    چگونه استفاده كرد و برداشت  كه از اين قدرت

  اس و دانشمندان ديني در برابر حكومت او چگونه بوده است؟افراد سرشن
تـا سـال    65است كه از سال  عبدالملك پسر مرواناموي ي پنجم  خليفه

  . ي اسالمي را بعهده داشته باشد هجري قمري توانست مديريت جامعه 86
زنـدگي كـرد و    96او تـا سـال   . بـود  وليد بن عبدالملك، ي ششم خليفه

). ه ق 96تـا   86از سـال  (ت خالفت را به عهده گرفت مدت ده سال مسئولي
. ، تا حدودي تزلزل در حكومت پيدا شدوليدو فرزندش  عبدالملك در زمان 

مورد توجه گروهي از مسلمين قرار گرفت، و ايـن   عبداهللا زبيرچرا كه مدتي 
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  .ايجاد تزلزلي در حكومت مركزي شدامر موجب 
سط عبدالملك به عنوان والي تو حجاج بن يوسفي بعدي، نصب  مسئله

سال به عنـوان وليعهـد منصـوب بـود و      22كوفه و بصره است كه در مدت 
اختياراتي داشت، به طوري كه در تاريخ نوشته و نقـل شـده در ايـن فاصـله     

هـا و   ي اسالمي پيدا شد، از جمله شدت عمل حوادث بسيار مهمي در جامعه
. ترتيب داده بـود  حجاجتقصير كه  هاي مخوف و پر از افراد فعال و بي زندان

شناسي بودند، وادار كرد در اين مسـايل تجديـد    اي را كه در مقام دين او عده
البته فقهاي معروفـي هـم در آن   . نظر كنند و به يك تجديد نظر كلي بپردازند

ي  بـود و نحـوه   عبـداهللا بـن عبـاس   هـا   تـرين آن  زمان بودنـد كـه معـروف   
  . اين خلفا از جهات مختلف قابل توجه استها در برابر  العمل آن عكس

بـه   60است كه در سال  سليمان بن عبدالملكاميه،  از بني هفتمين خليفه
) سـال  3( 99تـا   96مـدت خالفـتش را از   . از دنيا رفـت  99دنيا آمد و سال 

زماني، سال وفاتش مقارن سال شهادت امام چهارم شيعه  از نظر هم. اند نوشته
هاي خـوبي كـه بـه او نسـبت داده شـده، تعيـين جانشـين        از كار. بوده است

اميه خالفت را  بني ي هشتم خليفهاي بوده است كه بعد از او به عنوان  شايسته
  .به عهده گرفت

تـرين   بود كه از قـرار معلـوم از شايسـته    خليفه هشتم عمر بن عبدالعزيز
  . اميه بوده است ي بني افراد سلسله

كه آن خليفه بسيار  اول اين: دو نكته قابل ذكر است عمر بن عبدالعزيزاز 
هـايش را   گوينـد اگـر تمـامي لبـاس     طوري كه مـي  كرد، به زاهدانه زندگي مي

يازده پسـر داشـت   . رسيد فروخت، ارزش آن به دوازده درهم آن روز نمي مي
يعنـي بـر خـالف رسـم     . كه بعد از او هر كدام يك دينار از او به ارث بردند

او فقط دو سـال خالفـت كـرد    . و سالطين، چيزي انباشته نكرد معمول خلفا
خواسـت اصـالحات    او مـي . هـم مسـموم شـد    101و سال  99يعني از سال 

در همين زمان انجام شـد، كـه هميشـه    رد فدك ي  عميقي انجام دهد؛ مسئله
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را خلفاي قبلي از تصرف اهـل بيـت    فدكاي قابل بحث بوده كه چرا  مسئله
  ردند؟پيامبر بيرون آو

ي تعيـين خليفـه و رهبـري جامعـه را از      دوم، او به اين خاطر كه مسـئله 
مـن بـا   : دانست، به مردم اعالم كرد كه صحيح نمي وراثتو يا  نصبطريق 

را رسمي و شـرعي   ام، ولي آن ي قبلي منصوب شده اينكه از طرف خليفه
است سپس مشروعيت اين كار را از مردم درخو. كنم شناسم و قبول نمي نمي

ي  دارنـده كرد، كه در صورت تمايلشان او را تاييد كنند و مردم هم به عنوان 
، جمع شـدند و بـه اتفـاق آرا، موافقـت خودشـان را در مـورد       حقوق اصلي

بنابر اين او با اين عمـل  . ها باشد خالفت او اعالم نمودندكه رهبر مشروع آن
  . داد خالفت ي اي به ماهيت مسئله ي تازه خود، جنبه

را كه از زمان معاويه مرسوم و عادي بود، ممنوع كـرد و تـا    سب علي وا
ها سعي كرد كه بـا مسـايل    حدودي هم در بيداري مردم و آگاهي دادن به آن

هـا و   آميز نداشته باشند و بـا ايـن درگيـري    اجتماعي و فقهي برخورد تعصب
ي اين نكته شايد يادآور. ها در ميان مسلمين، اختالف ايجاد نكنند ناسزاگويي

هجـري بـوده    61گويند شب تولـد او شـب عاشـوراي     فايده نباشد كه مي بي
بنـابراين  ). همان شبي كه فردايش امام حسين در كربال به قتـل رسـيد  . (است

در ذهن شيعه و حتي در ذهن غيرشيعه هم براي عمر بـن عبـدالعزيز نـوعي    
هايي به او  طور خاص از جهات مختلف برجستگي محبوبيت ايجاد كرده و به

بـه  خلفاي راشـدين  خليفـه از   پنجمينداده شده، تا جايي كه او را به عنوان 
  . آورند حساب مي

پـس از عبـدالملك بـن    . است يزيد بن عبدالملكاموي  ي نهمين خليفه
مروان، چهار فرزندش به ترتيـب بـه خالفـت رسـيده بودنـد و بـراي اينكـه        

يزيد بن عبدالملك، پيدا شود،  ي جديدي براي كيفيت رفتار اين خلفا مرحله
گويا به امـور شخصـي   . سالگي هم از دنيا رفت 37به خالفت رسيد در سن 

  .پرداخته است بيشتر از امور اجتماعي و به قول خودشان اسالمي مي
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بـود كـه چهـارمين فرزنـد      هشام بـن عبـدالملك  اميه  بني ي دهم خليفه
ي  هجري، پـنج سـال عنـوان خليفـه     125عبدالملك بن مروان بود و از سال 

  . مسلمين را داشت
متصـدي امـر    132تـا   125بود كه از سال  خليفه يازدهم، وليد بن يزيد
خواسـتند   او از خلفايي بـود كـه وقتـي مـي    . خالفت و حكومت بر مردم شد

شـتر بايـد آنهـا را     600ديگر ببرند، حدود  هاي او را از محلي به محلي لباس
  .كرد حمل مي
اي  او اولين خليفه. پس از آن حاكم شد يزيد پسر وليد ي دوازدهم خليفه

به اين ترتيب اين رسـم و سـدي كـه تـا آن     . بود  برده كنيز وبود كه مادرش 
زاده  كردند يك خليفه حتماً بايد از طـرف پـدر و مـادر اشـراف     موقع فكر مي

ي او عمـالً شكسـته شـد و لـذا افكـار و رفتـاري از او نقـل         ، به وسيلهباشد
بـوده و بـا    مردمـي و تـا حـدودي    عمر بن عبدالعزيزكنند كه شبيه رفتار  مي

خلفاي قبل از خودش از نظر اخالقي و غرور و خودخواهي تناسب نداشـته  
  . است

بـود كـه بـه     يزيـد بـن وليـد   بـرادر   ابراهيم بن وليد، ي سيزدهم خليفه
 مروان حماركه به  اميه يعني چهاردهمين خليفه ي بني ي آخرين خليفه وسيله

  .معروف است، از ميان رفت
در مقـام   132بود و تا سـال   مروان معروف به حمار ي چهاردهم، خليفه

ها او در زماني قرار گرفت كه حـدود   طبق بعضي از نوشته. خالفت باقي ماند
گذشت و در ميـان   ن به خالفت رسيدن اين طايفه مييك قرن، از اولين دورا

بعضي از طوايف عرب رسم بود كسي كه در رأس يك صد سال قرار گيـرد،  
دادند و بعد با جرياناتي كه پـيش آمـد، او هـم از     را به او ميحمار اين لقب 
  .ميان رفت

ي  اين چهارده خليفه با طرز رفتارشان در آن شـرايط حسـاس، بـه منزلـه    
اسالم بـه  . هاي اسالم براي مردم جهان بودند ها و آورده الم و برنامهمعرّف اس
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دادنـد و   ي اعمال و رفتـاري كـه مـدعيان مـديريت آن از خـود ارايـه        وسيله
آن معرفـي  . توانست داشته باشد، به دنياي آن روز معرفي شـد  تأثيراتي كه مي

و تـأثير عميقـي   بـود   يك معرفي ناپسند از اسالماميه از اسالم كردند  كه بني
شناسان و  العمل ساير اسالم عكس. در مورد شناخت اسالم در جهان گذاشت

كساني كه از نظر شيعه، اليق خالفت بعد از پيامبر شناخته شده بودند، و طرز 
العمل  متقابالً عكس. ي مورد احترام شيعه، جالب توجه است رفتارشان با ائمه

 )ع(علي بن حسـين ا دوران امام چهارم ها و هم زماني ب پيشوايان شيعه با آن
ي امام  ، و نيز هم زماني با دوره)شهربانو(با مادري كه از نسل پادشاهان ايران 

  . قابل توجه است) ع(پنجم شيعيان، امام محمد باقر

  فقهاي حكومتي و غيرحكومتي

اميه، بعضي از خلفا تحـت عنـوان متصـديان رهبـري      در دوران حكومت بني
و بـه همـين   . اعي ادعاي رهبري دينـي مـردم را هـم داشـتند    سياسي و اجتم

ي خود را بـه   دانستند و اطاعت خودخواسته مي اميرالمؤمنينمناسبت خود را 
عنوان يك حكم مذهبي و تكليف غير قابل ترديـد بـر مـردم الزم و واجـب     

 )ع(طالـب  بن ابي علياما از ديد شيعه لقب اميرالمؤمنين فقط به ! دانستند مي
  .شد ها هم گفته نمي شد و حتي به ساير امام ميخطاب 

 فقهاي حكـومتي اي از فقهاي نزديك به خودشان يا همـان   اين خلفا عده
البتـه نـوعي داد و سـتد    . گرفتند تا مـردم را جمـع كننـد    را هم به خدمت مي

هــا  رذيالنــه بــا كســاني كــه طرفــداراني داشــتند وجــود داشــت كــه بــه آن 
دند تا از حاكمان آن روز طرفداري كننـد و بـه   دا هاي ساختگي مي برجستگي

اي از فقها هم كم و بيش وجود داشـتند كـه    عده. فريبي مذهبي بپردازند عوام
پذيرفتنـد، كـه جداگانـه     گونه نبودند و اين نوع رابطه را با حكومت نمـي  اين

  .بريم اميه نام مي ها با عنوان فقهاي زمان بني ازآن
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  بني عباس

هايي پيدا شد و در زمان يازدهمين خليفه از  اميه تزلزل بني در اواخر حكومت
و گسترش اسالم در نـواحي خراسـان    ابومسلماميه بود كه جريان  خلفاي بني

اي كه از  ي مخالفت عده خروج عليه حكومت مركزي و زمزمه. به وجود آمد
ر سياسي طلبي متصديان، اين امو پذيرفتن اسالم، انتظاراتي داشتند و دراثر جاه

هـايي از نـوع تـازه بـه وجـود       شد و ستم و حكومتي كه به درستي انجام نمي
ها  ترين اين نارضايتي معروف. هايي شده بود آورده بود، باعث بروز نارضايتي
هـا بـه    است و ايـن قيـام   مسلمگرفت، قيام  كه در هر گوشه و كنار شكل مي

  . منتهي شد عباس بني به اميه بنيانتقال خالفت از 
اميـه، بـه نـام     اين نكته را هم بايد توجه داشت كه نهضت مخالفت با بني

مطرح  .شروع شد )ع(علي آلحمايت از مظلومان و تحت عنوان حمايت از 
كرده بودند، حتي جرياني كه بـراي  ) ع(اميه به آل علي هايي كه بني كردن ظلم

كه بعد از آن به خاندان  هايي در عاشورا پيش آمده بود و ظلم )ع(امام حسين
سـال، و   35بـه مـدت    )ع(امام سـجاد نشين كردن  او روا داشتند، و نيز خانه

  . مسايلي از اين قبيل، مردم را وادار به قيام كرد
در اين ميان كساني هم بـراي رسـيدن بـه اغـراض سياسـي خـود يـا بـا         

ري هاي اقتصادي و غيره با اين قيام همراهي كردند و موضـوعات ديگـ   هدف
هـم ايـن    )ع(امام محمدباقردر زمـان  . آويز قيام خودشان قرار دادند را دست

گيـري بـود؛    اي در حال شكل ها و نواحي متفاوت، به گونه جريانات در شكل
كه البته بعدها برخالف دعوت و ادعاي اوليه، به جاي آنكه خالفت را بـه آل  

ف قيـام حمايـت از   كه هد اي ديگر عمل كردند، حال آن علي بدهند، به گونه
العمـل   در آن شرايط پيشوايان مورد عالقه شيعه هـم عكـس  . بود) ع(آل علي

  . نشان دادند و نپذيرفتند كه به ميدان بيايند
اي از فقهـا، آل   منتقـل شـد، ولـي عـده     عباس آلدر هر حال خالفت به 

اي ديگـر   دانسـتند و در مقابـل، عـده    مـي  غاصـب اميه  عباس را هم مثل بني
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رسيد  عباس مي بايست به آل فتند خالفت بعد از پيامبر اسالم، از ابتدا ميگ مي
و حال بعد از حدود هشتاد سال محروميت، حق حكومت به دست صـاحبان  
حقيقي آن كه آل عباس بودند، رسيده و به تبليغ اين مطلب پرداختند كه آنان 

  .لياقت حكومت را دارند
پـيش آمـد و بعـد، ايـن      اثـت ور جا، يك بحث فقهي مربـوط بـه   در اين

  است يا غير آن؟ نصموضوع مطرح شد كه آيا خالفت تابع 
ي عباسـي   خليفـه  37به طوري كه در تاريخ نوشته شده، داراي  عباس آل

هـا هـم    اكثـر آن . بود وراثتها هم تحت عنوان  ي آن خالفت بودند، كه همه
سيدند و خالفت يكي بعد از ديگري، معموالً پسر بعد از پدر به اين منصب ر

خود را بر مردم تحميل كردند و خود را پيشواي شرعي و رسـمي مسـلمانان   
بعضي از امامان شيعه هم از زمان امام پنجم تـا امـام يـازدهم در    . دانستند مي

  . دوران خلفاي عباسي بودند
نواب عشري و حضور  ي اثني از ديد شيعه غيبت صغريجريانات دوران 

اتفـاق  ) ه ق 339تا  258(ي عباسي  هجدهمين خليفه المقتدر،در زمان اربعه
كـه گويـا خيلـي مـورد      ابوالقاسم حسين بـن روح نايب خاص سوم، . افتاد

منصـور  بوده است و از سوي ديگـر، رفتـار مقتـدر بـا     مقتدر عباسي احترام 
اي به قتل رساندند، مورد توجه  و كسان ديگري كه هر كدام را به بهانه حلّاج
كه احياناً اين اقدامات به اشاره و فتواي بعضي از فقهاي وقت و بـه  بوده، 

  .جهات مختلف سياسي و مذهبي بوده است

  خلفاي عباسي

هجـري شـروع    132عباس، از سـال   نفر خلفاي بني 37مجموع خالفت اين 
  ).سال 524حدود (هجري طول كشيد  656شد و تا سال  

او چهار سال خالفـت كـرد و   . است عبداهللا سفّاحي عباسي  اولين خليفه
  . هجري از دنيا رفت 136در سال 

سـال   22است كه مـدت خالفـتش حـدود     منصور عباسيدومين خليفه 
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ي تاريخ اسالمي داشته، از جمله بنـاي   تأثيري كه او در مجموعه. طول كشيد
ـ اسـت كـه آن زمـان اسـمش      بغدادشهر  بـود و سـپس بـه آن     السـالم  ةمدين

السشد بغداديهعد تبديل به گفتند و ب المدار .  
در اين شهر، به اصطالح جايي را تعيين كرده بودند كه در آنجـا عـدل و   

جا و در تاريخ اسالم، بغداد موقعيـت بسـيار مهـم و     از همين. داد برقرار شود
مركزيت علمي خاصي پيدا كرد كه قابل توجه است و هميشه از جمله مراكز 

تحوالت بسيار وسيع علمي . ه استآمد حساس جوامع اسالمي به حساب مي
  . جا ايجاد شد كه از تحوالت ساير مناطق اسالمي برتر بود و سياسي در آن

امـام  زمـان بـا    طول كشيد كـه هـم   منصورهجري حكومت  158تا سال 
بوده و در اين فاصله شهادت امام پنجم و ششم شـيعيان رخ داده   )ع(صادق

از جمله بايد ديد كه كلمه فقه و . و اين مسئله تحول بزرگي در برداشته است
و موقعيتي داشـت و فعاليـت   اجتهاد تا آن زمان از ديدگاه مسلمين چه معني 

امام چه موج خاصي در اين جريانات ايجـاد كـرد؟ جلسـات درسـي     اين دو 
ي  هـا پايـه   هايي تدوين گرديـد و ايـن نوشـته    ها و نوشته تشكيل شد و كتاب

هاي بعدي فـراهم آورد و بعـدها    اي دورانهاي فقهي شيعه را بر اصلي كتاب
بايد ديـد فقهـاي معـروف و    . مسايل جديدي در درون جهان اسالم پيدا شد

هاي معروف و محدثين معروف در آن زمان چه كسـاني بودنـد و چـه     مكتب
هاي اصولي در زمينه فقاهت و حكومت و اسـالم و ديـن و مسـايل     برداشت

از  جبر و تفويضمهم بشري داشتند و نيز مسايل عقيدتي و كالمي از جملـه  
ي  اي خـاص بـه آن اشـاره شـده، مسـئله      ديدگاه اسالمي كه در قرآن به گونه

تواند جامعه  هاي درستي از آن بشود، مي اي و اساسي شد كه اگر برداشت پايه
  ! بسازد و عكس آن نيز صادق استي تكاملي  جامعهرا 

و بوجـود آمـدن    معتَزلـه و اَشـاعره  هاي  همچنين بايد به پيدا شدن فرقه
هاي امرا و  العمل به عالم اسالم، عكس يونان ي غرب و فلسفهمقدمات ورود 

كـارگيري بعضـي از    روز، نسبت به آن مسايل، و حتي بـه   فقهاي اسالمي آن
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هاي جالـب و متنـوع، اشـاره     به عنوان مسايل تازه و نوانديشي فلسفهابواب 
  . نمود

در اين دوران دانشمندان بزرگي هم ظهور پيدا كردند و به مسايل فقهي و 
تر و تا حدودي مستقل از مسايل سياسي پرداختنـد،   اي بصورتي دقيق انديشه

هـا و   مقـام جا موضع فقها و مجتهـدين نسـبت بـه جابجـايي      كه البته در اين
ها قابل توجه اسـت و بايـد ديـد كـه چـه كسـاني بـه چـه كارهـايي           قدرت

هـا داشـته و دارنـد؟ و چـه      اند؟ و چه آثاري در هر يك از اين زمينه پرداخته
شناسان و علما و حتي مجتهدين  شناسان و اسالم هايي در ميان دين بندي دسته

  . روز پيدا شد اصطالحي آن
كـه اصـطالحي    حكمت،ز فلسفه تحت عنوان در اين دوران موضوعاتي ا

خود قرآن و مسايل  حدوث و قدمي  و مسئله حديثقرآني است و موضوع 
هـا   ديگري از اين قبيل مطرح بود و اين جالب است كه چطور با ايـن بحـث  

دادند و چه مطالبي را عمده و بـزرگ   وقت مردم را به خودشان اختصاص مي
جالس بحـث و تـدريس و اجتمـاع عظـيم     هاي جمعه و م كردند، و خطبه مي

ها، به مطرح شـدن چـه نـوع     ي حج و مسايل امارت حج در طول قرن ساالنه
  . گذشت مسايلي مي

 158سـال  (به خالفت رسيد هادي عباسي پس از منصور، سومين خليفه 
اين دو برادر، مملكت را به مانند يك ملك بـه ارث رسـيده   ). هجري 170تا 
  .كردند دانستند تقسيم مي ي مسلمين مي ين خود، كه خليفهرا ب دانستند و آن مي

را  هاي آبـاد  زمينطور  در تاريخ ضبط است كه چه قطايع منصورداستان 
كرد و در ايـن راه از   به نزديكان خود و متصديان امور نظامي خود واگذار مي

به آن اراضي فتح شده شد و عنوان  هاي زيادي مي استفاده آراي فقها نيز سوء
كردنـد، اراضـي    هاي صـوري كـه درسـت مـي     از طريق مخالفت. شد داده مي

ـ مفتوحات عتسخير شده را جزو  دادنـد و   در اختيـار حكومـت قـرار مـي     ةونَ
را براي تحكـيم قـدرتش يـا كسـب درآمـد، بـه دوسـتان و         حكومت هم آن
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عباس گسـترش زيـادي    كرد و اين موضوع در زمان بني نزديكانش واگذار مي
   .پيدا كرد

  .هجري از دنيا رفت 193بود كه در سال  هارونچهارمين خليفه عباسي 
بـود و   هـارون زمـان بـا    هـم  ،)ع(امام موسي بن جعفرامام هفتم شـيعه،  

ي زنداني بودن آن امام و حتي شهادت او در زمان هارون مطرح اسـت   مسئله
  . كه خود حاوي ابهامات بسياري است

هـم   )ع(امام رضاته است و وفـات  هجري از دنيا رف 218در سال  مأمون
  . هجري و در زمان حكومت مأمون بوده است 203در سال 
يكـي اقـداماتي اسـت كـه     . جا چند نكته قابل توجه و يادآوري است اين

به عمـل آورد   طوسبراي رفتن به  )ع(امام رضامأمون در رابطه با دعوت از 
جو فكري خـاص   و مباحثات، در آن مجالس مناظرهو يكي هم ايجاد امكان 

بـه بحـث و خـارج نمـودن آن از خشـكي و       بخشـيدن   تازهنشاط  به جهت
  . تكراري بودن آيات و احاديث بود

كردند و براي مسايل مهمي كـه آن   اي دعوت مي دانشمندان را از هر فرقه
و هـاي فكـري، عقيـدتي     بنـدي  روز مطرح بود و مسايل مورد اختالف، دسته

هاي ديگر غيـر از اسـالم و    ابطه با اسالم و فرهنگفلسفي كه تا آن زمان در ر
نيز در رابطه با مسايلي كه در ميان خود مسـلمين در نـواحي گونـاگون و در    

دادند و ايـن   ترتيب مي مجلس مناظرههاي مختلف آن روز مطرح بود،  تمدن
  . تواند بسيار جالب باشد ها مي براي هر محققي در اين زمينه

دوستي  او به علم. ادامه يافت )ع(امام رضاد از سال بع 15 مأمون خالفت
اي كـه داشـت، افـراط و     شهرت داشته است و از طرفي با توجه بـه روحيـه  

ي اعمال  هاي زيادي هم انجام داد و مسايل حساس را در طريق مسئله تفريط
  .برد قدرت و به حكومت رسيدن خود، به كار مي

هـاي فكـري او بـه     ت، زمينـه هاي قابل مطالعه زياد هسـ  ي او نكته بارهدر
نيز از ميان برود تا او به خالفـت   اميناي بود كه اگر قرار باشد برادرش  گونه
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 البته هارون هـر دو را . برسد، معتقد بود كه به هر حال مانع بايد از ميان برود
اي  وليعهد قرار داده بود و معروف است كه هـارون عهدنامـه  ) امين و مأمون(

 فضل بن سهلخواست به حج برود، نوشته بود و در آن  هم در زماني كه مي
فضـل بـن   او با ازدواج با دختـر  . را كه اصالً ايراني بوده وزير خود قرار داد

اشـت،  نـام داشـته و تمايـل شـديدي كـه نسـبت بـه او د        پـوران كـه   سهل
بـه همـين علـت يـك رشـته      . خواست ايران را اوج بدهد و برجسته كند مي

البتـه مسـايل   . شـد  هايي هم در مركز قبلي كه بغـداد بـود، بـا او مـي     مخالفت
جا مطرح است، كه چه از نظر تاريخ ايران و چه از جهـت   ديگري هم در اين

  . تاريخ اسالمي قابل دقت و بررسي است
 )ع(امام جـواد طرز رفتار مأمون با فرزند او  )ع(امام رضابعد از شهادت 

حتي مأمون يك . است، خوب بود امام نهم شيعيانكه جواد االئمه ملقب به 
در رابطه با سياسـت  . ، به ازدواج ايشان در آورداُم فَضلدخترش را ملقب به 

هايي كه  خواست شيعه را راضي نگه دارد و از نهضت داري هم، مي و مملكت
هـاي اسـالمي بـا عنـاوين ديگـر       شد، در برابر نهضت شيع تشكيل ميبه نام ت

هاي سياسـي،   ها و روش ها و به اصطالح تاكتيك با اين نقشه. كرد حمايت مي
و از طرفـي وحشـت   . سـاخت  مخالفان را با يكديگر سرگرم و مشـغول مـي  

كـه   ي ديگري منتقـل شـود، چنـان    داشت كه مبادا خالفت بعد از او به طايفه
ربـط بـه ايـن قبيـل      را بـي ) ع(نظرها وجود دارد كه شهادت امام رضا  بعضي

  . دانند مسايل نمي
طـاهر  جـا اشـاره كـرد، وجـود سـردار ايرانـي،        اي كه بايـد در ايـن    نكته

امـام  طور كه معروف است، مأمون او را براي همراهـي   آن. است ذواليمينين
د و او هنگـامي  و راضي كردن او براي قبول اين دعوت، انتخاب كر )ع(رضا

: بيعت كند، با دست ديگرش بيعت كـرد و گفـت  ) ع(كه خواست با امام رضا
خـواهم بـا    ام، با همان دست نمي كرده بيعتچون من با اين دست با خليفه «

گفت و آنچه اعتقاد داشت بيان  او بسيار صريح سخن مي. »ديگري بيعت كنم
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  .گونه كه بود، عمل كرد كرد و همان مي
ي  را بنياد گذاشت و در يـك خطبـه   طاهريوني  سلسله مينينطاهر ذوالي

هـاي   آن زمان مرسوم بود كه در خطبه. ، اسم مأمون را حذف كرد جمعهنماز 
خواسـت اعـالم    بردند و اگر كسـي مـي   ي وقت را مي نماز جمعه اسم خليفه

شـد كـه او بـراي     كرد و معلوم مـي  را حذف مي  استقالل كند، اسم آن خليفه
  . تي از اين نظر قايل استخود اصال
بود و ايـن نكتـه    المعتصم باهللامقلب به معتصم عباس  ي هشتم بني خليفه

عباس همگي يـك لقـب بـراي     را بايد اشاره كرد كه از آن به بعد خلفاي بني
را اضـافه   اهللاي  ي آن لقـب، حتمـاً كلمـه    كردنـد و دنبالـه   خود انتخـاب مـي  

او . هجري قمـري اسـت   207وفي به و مت 188متولد سال  معتصم. كردند مي
چـون هشـتمين   . را بنا كرد و در همان جا هم از دنيا رفته اسـت  سامرهشهر 
گوينـد و هشـت دختـر هـم      مـي  مثمني  ي عباسي است، به او خليفـه  خليفه

انـد، در   ي ديگر كه درسـت كـرده   داشته، و با بعضي از اين چيزهاي هشتگانه
  .تتاريخ براي او عنواني ساخته شده اس

هجري  232تا  196است كه دوران زندگي او از  الواثق باهللاي نهم  خليفه
  .بوده است
 247بوده، وفاتش هم  جعفراست كه اسمش اهللا متوكل عليي دهم  خليفه

مدت چهارده سـال و ده مـاه طـول     متوكلحكومت . هجري ثبت شده است
امـام  در زمـان او  . كشته شد مستمسك باهللاكشيد؛ و سپس به دست پسرش 

آوردنـد، كـه او مركـز     سـامره ، امام دهم شيعيان را بـه شـهر   )ع(علي النقي
كه پادگان يا اردوي نظامي مركز  عسكريهي  خالفت قرار داده بود و در محله

خالفت بود، منزل دادند تا رفـت و آمـدها و ارتباطـات او را بتواننـد بيشـتر      
شناسـي   دگاه فقه و ديني خالفت و امامت از دي جا رابطه در اين. كنترل كنند

  .ي حكومت به نام اسالم قابل مطالعه است و مسئله
بود كه پدرش  متوكلپسر  المستمسك باهللاعباس  ي بني يازدهمين خليفه
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البته خود او هم بعد از آن يك سال بيشتر عمـر  . را كشت و به خالفت رسيد
  . سالگي از دنيا رفت 26هجري و در سن  248يعني در سال . نكرد
، پسـر  المسـتعين بـاهللا  ملقـب بـه    احمـد عباس  ي بني وازدهمين خليفهد

  . هجري بود 252تا  221معتصم بود و دوران زندگي او از سال 
بـود و دوران   المعتمد باهللاپسر متوكل ملقب بـه   محمدسيزدهمين خليفه 

او هم به مرگ طبيعـي از  . هجري تمام شد 255حكومت و زندگيش در سال 
  . كشته شدصالح به دست كسي به نام  دنيا نرفت، بلكه

بـود و  المهتدي باهللا ملقب بـه   الواثق باهللاپسر  محمد چهاردهمين خليفه
  . هجري از دنيا رفت 256در سال 

امام يازدهم شيعيان هم در زمان همـين خلفـاي    ،)ع(امام حسن عسگري
  . هجري به شهادت رسيد 260كرد و در سال  بعد از متوكل زندگي مي

بوده كه يكي ديگر از فرزندان متوكل به  معتمد علي اهللاي پانزدهم  خليفه
هجري متولد شد و جالب است كه بسياري  229او در سال . استاحمد  نام

از آثار حديث و فقه و مسايل مربوط به امت و مسايل اسالمي در اين شرايط 
ا نفياً و يا احيانـاً  نقش اين خلفا، اثباتاً و ي. ها تدوين شده است و در اين زمان

  . رسيد، در اين جهات داشتند، قابل توجه است هايي كه به نظر مي تفاوتي بي
 264متولـد سـال    معتضـد بـاهللا  عباس ملقب به  ي بني شانزدهمين خليفه

  . هجري بوده است 295هجري و متوفي به 
 علي بن معتضدفرزند معتضد بوده،  عليي هفدهم شخصي به نام  خليفه
عباس است  ي بني كه تنها خليفه) هجري 320تا  282(المكتفي باهللا  ملقب به

  .كه اسم علي را دارد
، فرزنـد ديگـر   )هجـري  339تـا   288سـال  (  المقتـدر  ي هجدهم خليفه

در زمان مقتدر مسـايل حساسـي در عـالم    . بوده است جعفرو نامش  معتضد
از جملـه  . اسالمي و به خصوص تشيع پيش آمد كه بسيار قابل توجـه اسـت  

، كـه  منصور حـالج افراد مشهور و معترض و داراي آراي قابل توجه، مانند 
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ي  ي مرسوم و مقبول و معروف داشـتند، بـه وسـيله    هايي غير از عقيده عقيده
  .مقتدر كشته شدند

با دانشمندان و برجستگان و محدثين شـيعه و كسـاني كـه     مقتدري  رابطه
كه بعد از وفـات  (شدند،  شناخته مي نواب خاصو  نواب اربعهتحت عنوان 

هجـري اتفـاق    260امام يازدهم شيعيان و غيبت امام دوازدهـم كـه در سـال    
دوران خالفت مقتـدر   مرحوم كليني بازماني فقهاي به نامي مانند  و هم) افتاد

  .ات قابل توجه و قابل بررسي استاز بسياري جه
كـه  ) هجري 329 تا 297سال ( است  محمد بن معتضدي نوزدهم  خليفه
اي به نام اتراك  در اين دوران و حتي قبل از او، عده. بود القاهر باهللاملقب به 

ديدنـد   و از نژاد ترك، به دربار خالفت راه پيدا كردند و گاهي اوقات اگر مي
كردنـد و حتـي    كند، او را تهديد مـي  كه خليفه مطابق تمايالت آنها رفتار نمي

ي هجدهم نيز با تحريـك   كشتند و خليفه سا ميگذاشت، چه ب اگر گردن نمي
ي نـوزدهم   اند، خليفـه  طور كه در تاريخ نوشته آن. ها كشته شد و به دست آن

  . ها نابينا شد ي آن به وسيله القاهر باهللا،
هايي پيدا شد تا بعدها فقه شيعه شكل خاصي به خود  در اين دوران زمينه

سـايلي را مطـرح كردنـد و مركـز     محدثين و فقها در مركز خالفـت م  .بگيرد
بغداد محل اظهارنظرهاي مختلف شد، و تا چند سال كه آزادي بيان در ميـان  

  .اعتقادات وجود داشت، به دانشگاه تقريباً قابل توجهي تبديل شد
تا  299( بود  الراضي بامراهللا ملقب بهمقتدر، پسر  محمدبيستمين خليفه، 

از خلفاي قبلي توجه داشت و دوباره بيشتر  )ع(علي آلاو به ). هجري  357
رد كرده بود، به عنوان يك ممر ) ع(علي به آل عمر بن عبدالعزيزرا كه  فدك

را حدود نه  فدكاند،  به طوري كه نوشته. زندگي به منسوبان پيامبر بازگرداند
بار يا ده بار دست به دست دادند و پس گرفتند و يكي از كساني كـه دوبـاره   

ي بيسـتم   ي كه از آل پيامبر باقي مانده بودند برگرداند خليفـه فدك را به كسان
  .عباس بود بني
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  . بود المستكفي باهللا پسر مقتدر و ملقب به ابراهيمبيست و يكمين خليفه 
ي  از اين به بعد جريان تاريخ اسالمي و از جمله در تـاريخ تشـيع، زاويـه   

ه تـاريخ اسـالمي   توان گفت يكي از مقاطع قابـل توجـ   خاصي پيدا كرد و مي
  . آغاز شد

بـه   علي و حسن و احمدكه عبارت بودند از  بويهدر اين زمان، فرزندان 
ــهمســتكفي بــاهللا لقــب . دســتگاه خالفــت راه پيــدا كردنــد را بــه  معزّالدول

كه فرزند مياني بود لقـب   حسنبه . داداحمد ترين فرزند بويه به نام  كوچك
  . داد عمادالدولهبود، لقب  علي و به برادر بزرگتر كه نامش الدوله ركن

 آل بويـه ي مستقلي به نـام   كم قدرت پيدا كردند و بعدها سلسله ها كم آن
عشـريه   ي اثنـي  ، مقطعي شايان توجه در معرفي شـيعه آل بويه. تشكيل دادند

  .بود و تاثير آن هنوز هم در فرهنگ شيعه وجود دارد
را به  )ع(امام حسينعزاداري تمايل شيعي داشتند، مراسم  آل بويه چون

شـد   ها تعطيل مـي  طور عرف معمول در آوردند كه حتي در شهر بغداد مغازه
در اين دوران، تعطيلي روز عاشورا و مسايلي از ايـن  . تا آن مراسم اجرا شود

در اذان را مرسوم كردند، كه تـا آن زمـان    »حي على خَيرِ الْعمل«قبيل و گفتن 
 ةالصـلو « :گفتنـد  فقط در اذان صبح به جاي آن مـي  شد و ها گفته نمي در اذان

  .»خَيرٌ منَ الْنَوم
خالفت كرد او  364تا  351بود كه از  المطيع باهللاي بيست و سوم  خليفه

هم تحت تأثير آل بويه كه نفوذ و گرايش شيعي داشتند قرار داشـت و ديگـر   
  . شد يبه آن صورت قدرتي در كار نبود و در واقع ابزار كار واقع م

مناطق وسـيعي از ممالـك اسـالمي را ميـان خودشـان       آل بويهسه برادر 
تقسيم كردند، فارس و كرمـان بـه يكـي داده شـد، همـدان و نـواحي آن بـه        

  .هاي شمالي هم به سومي ديگري و قسمت
در دستگاه خالفت پيدا كردند، بـراي   بويه آلاز جمله به خاطر نفوذي كه 

لعنت بر كسي «شعار اول، . عارهايي نوشته شداولين بار در سردر مساجد، ش
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كه تعريضي بود بـر معاويـه و    »كه سب علي را در ميان مسلمين رسم كرد
كسي كه منع كرد كه «شعار دوم، . خلفاي بعدي تا قبل از عمر بن عبدالعزيز

را ) ع(زيرا امام حسن، »را در كنار بدن پيامبر دفن كنند) ع(بدن امام حسن
كسي كه مـانع شـد فـدك را بـه اهلـش      «شعار سوم، . دنددر بقيع دفن كر

هـا قـدمي بـود بـراي      در حقيقت اين برنامـه . و مسايلي از اين قبيل »برسانند
مخالفت علني با اقدامات خلفاي قبلي، كه در رابطه با علويين و شيعه انجـام  

  .شده بود
ـ  و بيست و پنجمين آنها  التابع باهللاخليفه  بيست و چهارمين  اهللالقـادر ب
ها در قرن پنجم هجري، منحصر كـردن اجتهـاد مـذاهب     بودند كه با آمدن آن

مطرح  حنفي و مالكي و شافعي و حنبليفقهي به چهار مذهب رسمي يعني 
هاي آزاد در ميان مسلمين زياد مطـرح شـود،    ترسيدند اگر بحث زيرا مي. شد

ديگـر  مسايل فقهي و حقوق مدني و كيفري به قدري توسـعه پيـدا كنـد كـه     
  . كرد  نشود آن را جمع

و متصديان امور حكومت،   يكي از فقهاي معروف شيعه كه هم با دستگاه
آشنايي و رابطه داشت و هم در ميان مردم شيعه شاخص بود، گويـا پيشـنهاد   
داده بود كه تشيع به عنوان مذهب پنجم پذيرفته شود، ولـي چـون امكانـات    

  . كند را عملي مالي وسيعي نداشت نتوانست آن
كـرد و از بسـياري از برخوردهـا و     از آن به بعد اوضـاع و احـوال تغييـر    

  .شد ها و افترائات نسبت به شيعه جلوگيري مي ها و تهمت اختالف
هجـري فـوت    422است كه در سـال   القادر باهللابيست و پنجمين خليفه 

  .كرد
 467است كـه وفـاتش را در سـال     القائم بامراهللابيست و ششمين خليفه 

  .اند هجري نوشته
  .هجري 487متوفي به  المقتدي باهللا، بيست و هفتمين خليفه

. هجـري  489متـوفي بـه سـال    المستظهر بـاهللا  بيست و هشتمين خليفـه  

292  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

  .هجري كشته شد 529بود كه در سال  المسترشد باهللابيست و نهمين خليفه 
خلفاي . هجري وفات كرد 532سال است كه  الراشد باهللامين خليفه  سي

تـا   550از . بعدي هر يك مدتي كوتاه و در شرايطي خاص، خالفـت كردنـد  
الناصـرلدين  سي و چهارمين خليفه . هجري سه خليفه حكومت كردند 575
كـه   القاهر بـاهللا فوت كرد و سي و پنجمين خليفه  622است كه در سال  اهللا

بود كه در  منتصري سي و ششم  خليفه. يك سال بيشتر خالفتش طول نكشيد
. نام داشـت  المستعصمبود كه  آخرين خليفهوفات كرد و بعد از او  640سال

خليفه بود و بيست و سومين نسل از آل عباس به حسـاب   سي و هفتمين او
آيد و معاصر با سعدي شيرازي بود كه يك قصيده هم در مورد مستعصـم   مي

كشته شد و دوران خالفـت   انهالكوخهجري به دست  656دارد و در سال 
  . آل عباس به اين ترتيب خاتمه پيدا كرد 
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  بخش دوم
 ي دانشمندان ديني و امامان شيعه با حاكمان رابطه

  
ي بين دانشمندان ديني با حكّام، اميران و سالطين مطرح  در اين قسمت رابطه

 دار امـور دينـي جامعـه    شود، تا مشخص شود كساني كه از يك سو عهده مي
هـاي اسـالمي    بوده و از سوي ديگر متصدي امور سياسي و اجتماعي جامعـه 

قـرن بعـد از پيـامبر اسـالم، چـه فرهنـگ و عملكـردي         14بودند، در طـول  
  .اند داشته

دو ( ي تاريخ جانشينان پيامبر اسالم داشـتيم  در فصل قبل اشاراتي در باره
وراثـت تـاريخ    سـال  600عباس كـه مجموعـاً حـدود     اميه و بني ي بني طايفه

، همچنين مـواردي از طـرز   )سياسي و اجتماعي اسالم بعد از پيامبر را داشتند
هـاي حاصـله و    العمـل  و عكـس   هايي كه گذاشته شد، عمل ها و پايه رفتار آن

ها قرار گرفت، يا به عمد و خطا مورد غفلـت يـا    الشعاع آن مسايلي كه تحت
اد شـيعه و از ديـد تشـيع، امامـان     جا كه به اعتقـ  از آن. سوء استفاده واقع شد

عشـريه هـم    ي اثني شيعه افرادي شايسته و اليق جانشيني پيامبر بودند و شيعه
اكنـون  . داننـد  دانسـته و مـي   القول و العمل مـي   ها را حجت و صادق عمل آن

. ي برخورد امامان شيعه با حاكمان چگونه بوده اسـت  خواهيم بدانيم نحوه مي
ي اسالمي، اثباتاً، نفياً، قوالً و عمـالً چـه اشـاراتي     ميان جامعهاين كه آنان در 

ي اسالمي و خطوط اصلي موجود در جامعه  داشتند و در مورد مسايل جامعه
گرفـت و   ها انجـام مـي   هاي متقابلي كه از جانب هر يك از آن العمل و عكس

گرفتنـد،   در برابر يكديگر قـرار مـي  ! هايي كه در هر زمان و به نام اسالم فرقه
هـاي   اين موضـوع در زنـدگي مـردم مسـلمان و جامعـه     . چه نظراتي داشتند
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ي  اسالمي امروز از اهميت بـااليي برخـوردار اسـت و همچنـين بـراي همـه      
غرضـانه در مـورد اسـالم و شـناخت آن      كساني كه بخواهند محققانـه و بـي  

و  غيرمسلمين از اسـالم تـأثير عميـق     مطالعه كنند و به خصوص در برداشت
  . غير قابل انكاري داشته و دارد

هـا و ارزيـابي از تـأثير     امامان شيعه در جهت شـناخت راه نجـات انسـان   
هايي كه به نام  ي اسالم در بهبود جامعه و بيان انحرافات و سوءاستفاده گذشته

اند كه ضروري به  اي داشته شود، مطالب قابل عرضه و عنوان اسالم شده و مي
ي  جدي يـادي از دوازده امـام شـيعه بشـود، تـا مسـئله      رسد به طور  نظر مي

جتمـاعي و  -رهبري ديني از جهت معنوي و انسـاني و نيـز رهبـري سياسـي    
ي اسالمي، در عمل و ديد اين گروه از رهبران  مديريت و حكومت بر جامعه

  . مشخص شود
رسد بحث در اين مـورد، از جهـات مختلـف الزم و ضـروري      به نظر مي

برگـزار   اجمال و ابهامكه اين موضوع، تا حدود زيادي به است و بايد گفت 
در نتيجه، ارزيـابي واقعـي از   . هايي قرار گرفته است پوشي شده يا مورد چشم

بعضي عملكردها به جهت تعصبات موجود در جامعه صورت نيافته اسـت و  
و نيـز   - ي شـيعه  در عقيـده  - امامت و عصمتتر موضوع  بايد خيلي جدي

ي بين دوازده امام شيعه مورد بررسي كنجكاوانـه   تاريخچه و سيره ها و برنامه
زندگي اين امامان و نيز بررسي ريشه اعتقاد بـه عصـمت، چـه در    . قرار گيرد

كه غير شيعه هم نسـبت بـه   (مورد انبياء و چه در مورد رهبران مذهبي شيعه 
ت   . روشن شـود ) ها احترام خاصي قايل هستند آن و  و الزم اسـت كـه اعلميـ

طرفانه مورد بررسـي   ها با خلفاي وقت، بي تقوا و زهد اين رهبران و رفتار آن
ي  جانبه در باره قرار گيرد، تا رهنمودهاي اساسي براي تحقيق منصفانه و همه

  . ي امروزي به دست آيد هاي اسالم، از ديدگاه شيعه آورده
تـا   105آيـات  (ي يـونس   در رابطه با اين موضوع ذكر آيات آخـر سـوره  

مناسب است تا به اين مطلب توجه شود كه وقتي قـدرت اجرايـي بـه    ) 109
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دست اين گروه بيفتد، هم در حال حاضر و هم در آينـده، عملكردشـان زيـر    
بنابراين افرادي كه در طـرز رفتـار متصـديان امـور،     . شود گذاشته مي  بين ذره

) ايطدر صـورت وجـود امكانـات و شـر    (كنند،  اشكاالت اساسي مشاهده مي
مردم و نوعي انذار از   تكليف علمي و انساني دارند و الزم است براي آگاهي

ي متصديان امر، يك سلسله مسايل را يادآوري كننـد،   طلبانه عواقب رفتار جاه
از طـرف  . شـود را نخورنـد   تا مردم، فريب مطالبي كه به نام اسالم عرضه مي

كارهايي كه به نام اسالم  ديگر اشخاص محقّق هم غافل نمانند و گمان نكنند
گونه كه متصديان امور اجرايي در طـول تـاريخ و در زمـان     شود، آن عمل مي

كنند، همه از متن اسالم آمده است، بلكه در واقع غالباً  حاضر ادعا كرده و مي
  !كنند و مي  به نام اسالم، خود را بر مردم تحميل كرده

ي اسـالمي   در جامعـه  تفـريط  افراط وي  بخش مسـئله  ها الهام لذا اين آيه
ي شيعه كه اگر مراقـب نباشـند، بـه خـاطر حسـن       است، به خصوص جامعه

يـا   افـراط ي امامـان گرفتـار    در باره حب و غلوتشخيص خود، يا از شدت 
ي شيعه نيـز   جامعه. مانند خبر و سطحي باقي مي و بسيار بي، شوند ميتفريط 

هـا اعمـال شـده و     يي كه به آنممكن است از روي عالقه و به خاطر فشارها
پنداشـتند،   انداز امت اسـالم مـي   حاكمان وقت هم به گمان خود آنان را تفرقه

دانيـد امامـان شـيعه     گونه كه مـي  همان. هاي افراطي انجام بدهند العمل عكس
حتي اين مسئله  كدام به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند و چه بسا بعضي افراد  هيچ

هـا اساسـاً    گذارنـد كـه آن   نموده و به اين حساب ميگري  را حمل بر آشوب
هـا   كه امروز برخي از مدعيان نيابـت آن  چنان. اند طلب بوده هايي آشوب انسان

آميزشـان   هـاي خشـونت   چنين هستند و مدعياني نيز بوده و هستند كه برنامه
  .ها بوده و هست ي آن گيرانه و متعصبانه ي سخت بيانگر روحيه

توانستند آرام بگيرند و لذا مدعيان رهبري  اين فرضيه كه امامان شيعه نمي
ي اسالمي، آنان را مزاحمِ پياده كردن مسـايل اسـالمي از ديـد     اسالم و جامعه

، از انحرافـات  )نه مزاحم قدرت شخص خودشان(آوردند  خود به حساب مي
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متعصب و  بسيار شديد است و مسئوليت آن متوجه عمل مجريان و متصديان
مدعياني كـه تـا   . باشد غاصب حقوق عامه، در امور اجرايي گذشته و حال مي

اين حد اسالم را خشن و غير قابل اجرا و غير مفيد براي جوامع عاقل و آزاد 
اند و در نتيجه، آن اعتمـاد و اطمينـان كـه در مـورد      جلوه داده و معرفي كرده

شـود و آن حالـت    ل شـده و مـي  ها بود، متزلز حمايت اسالم از حقوق انسان
ي پيامبر و امامان در اذهان عامـه بـود، از ميـان     معنويت و قداستي كه در باره

چه موجب عالقه به اسالم و ايمـان بـه آن بـود، فـداي      رود و در واقع آن مي
  . شود ها مي عنوان

اَقم وجهـك للـدينِ   «: ي يونس يادآوري شده است در جمالت آخر سوره
شود و نـه   افراط، بدون تمايل به اين طرف و آن طرف، طوري كه نه 1»حنيفاً

، جهت خود را در طريق رهنمودهاي توحيدي قرار ده و مراقب بـاش  تفريط
: دهد و ادامه مي! موجب مسخ تو نگردد  انحراف نيابي و ميل به كسب قدرت

»شرِكينونَ المي  برابـر اراده يعني طبق دعوت اصلي اسالم و در  ،»ال تَكُونَنَّ م
ي افـراد   اراده – كه پناهگاه و اميدبخش مردم است - ها خدا براي رشد انسان
  !ديگر را منشأ اثر ندان

هايي در مورد امامان شيعه به عمـل آمـده    در ميان مسلمين افراط و تفريط
ي چنددسـتگي بيـرون    ي اسالمي بايد از اين حالت بيمارگونـه  است و جامعه

در . بـازگردد  اسـتقامت و عـدم انحـراف   و  حنيفيتلت بيايد و به همان حا
افراط رابطه با امامان شيعه به اين طرف و آن طرف متمايل نشوند و از روي 

گيري ننمايند،  هم جهت انصافي غلو و بي قضاوت نكنند و از روي و تفريط
ي ديگـري، از روي معرفـت و عـدالت بـه      بلكه مانند هر شـخص و انديشـه  

ي شـيعه بايـد    ي ائمـه  دربـاره . رفتـار آنـان پرداختـه شـود    شناخت افكـار و  
هاي قرآنـي و توحيـد    گونه اعتقاد پيدا كرد كه خود آنان بر اساس آورده همان

                                                      
 از زنهـار  و ، سـاز  متوجـه ) گـرا  حـق (حنيـف   آيينـى  به را خود روى...  ؛105يونس، آيه ي  سوره. 1

 .مباش مشركان
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  . كردند ي اسالمي عمل مي اسالمي در مورد خودشان و جامعه
گونه كه بارها يادآوري شد، از جهات مختلف، بررسـي   در هر حال همان

رح حال اين امامان برحقّ از ديـدگاه شـيعه، بسـيار    و تحقيق و تفحص در ش
از اين نظر يك سري سؤاالت و مسـايلي وجـود دارد   . الزم و ضروري است

مسايلي كه تاكنون مورد ابتال نبـوده و يـا از   . ها برطرف شود كه بايد ابهام آن
ي مستقيم در مقام اجرايي و حكومت در كـار نبـوده و بـه     ها قصد استفاده آن

شد، يا از روي عواطف دينـي، موشـكافي الزم    سكوت و مسامحه برگزار مي
ولي اگر قرار شود كه بـه تمـام افعـال و اعمـال و     . شد شان انجام نمي در باره

،  وشت ملـت ها و منقوالت، به عنوان رهنمودهاي اجرايي و مؤثر در سرن گفته
ها  ها، و افراد نگريسته شود و از روي جزئيات آنچه در كتاب ، خانواده جامعه
هـا را بـه عنـوان     جا مانده است، هر عمل آن از آنان به حديث و تاريخبه نام 

رف ايـن     حجت و سرمشق قرار دهند و عـده  كـه خـود را بـه     اي هـم بـه صـ
اند،  ها عمل كرده گونه كه آن اندانند، بخواهند هم ها مي اصطالح، نايب عام آن

چه به اين امامان نسبت  عمل كنند، در اين صورت الزم و واجب است كه آن
  .د دقيقاً مورد بررسي قرار گيردشو داده مي

هايي براي توجيه اَعمال و رفتار خـود   از يك طرف اغلب افراد و يا گروه
في و بـا  سعي بر آن دارند كه در جهت انجام مقاصد خـاص گروهـي و صـن   

زمـام امـور را   روحاني و روحانيت، فريبانه و ساختگي نظير  طرح عناوين عوام
هـا انطبـاق    با اعمال و رفتار مشابه يك يا چند رفتار منقـول از يكـي از امـام   

هـا   آن هم بدون توجه بـه شـرايط و اوضـاع و احـوال خاصـي كـه آن      ! دهند
سـايي تمـام قيـود و    اند و بدون توجه به خصوصيات و جزئيـات و شنا  داشته

شرايطي كه بر آن زمان و مكان حاكم بوده و بدون توجه به موقعيت خـاص  
از . ها و آن نوع گفتارها و نيز اوضاع و احوال دنياي كنـوني مـا   گونه اقدام آن

بـه تصـور    – مند به دين يك عده افراد متعصب و حتي عالقه طرف ديگر هم
  . كنند ها اعتماد مي ين حرفبه ا  شان جهت انجام وظايف ديني –خود 
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رسد كه توجه دقيق به اين موضوع، هم براي تنظيم  به هر حال به نظر مي
هاي اجتماعي، بـه خصـوص تحـت     اعتقادات شخصي و هم از جهت برنامه

  . ي ماهيت تشيع، بسيار بجا و الزم و مؤثر باشد و ارايه نظام تشيععنوان 
ب، در ايـن زمينـه   اگر پيش از اين تحقيق كافي و دور از  هـا   هرگونه تعصـ

انجام شده بود، در زندگي امروز مسلمين، كه به نام تشيع قيامي انجام گرفته و 
و در قالـب تشـيع شـكل    اسـالمي  نظامي به نام و عنـوان   -  حكومت سياسي
تـري داشـته باشـد و از آن     توانست كـاربرد سـازنده و وسـيع    گرفته است، مي

امامـان  . اسالم ارايه شده بـود، بهتـر اسـتفاده شـود    رهنمودهاي انساني كه در 
شيعه، به سهم خودشان با در نظر گـرفتن شـرايط و اوضـاع و احـوال محـيط      
خودشان، مسايل اسالمي را عرضه كردند، اما بخاطر شرايط فكـري جامعـه و   

هـاي حاكمـان نااهـل، فرصـت      طلبي عدم رشد اجتماعي و عقلي جامعه و جاه
سـازي و لطـايف اخالقـي و عرفـاني پيـدا       اف انسـان كافي براي اجـراي اهـد  

ي كنـوني   تا به امروز و بخصـوص جامعـه  (در نتيجه جوامع مسلمين . نكردند
اي  گرانه هاي سلطه هاي غلط، گرفتار حكومت به علت دنبال كردن برداشت) ما

  . اند نام اسالم و با توجيهات اسالمي، جامعه را اسير خود ساخته اند كه به شده

  بررسي منصفانه و صريح در مورد امامان شيعه لزوم

ي متقابل رهبران ديني و رهبـران سياسـي اجتمـاعي بايـد بطـور دقيـق        رابطه
بررسي شود، بخصوص وقتي جمع بين اين دو موقعيـت پـيش بيايـد يعنـي     

و زمـاني بـه نـام     به نام دين، بر دنياي مردم حكومـت كننـد  وقتي گروهي 
ب، خـود را    !شان آسماني است كه حكومت اين سراپا غرور و جهـل و تعصـ ،

در اسالم معرفي كرده و اختيـارات زنـدگي    )ع(و علي) ص(محمدجانشين 
  .به دست گيرند  مردم را تحت عناوين مختلف و القاب فريبنده

به اين اميد كه با روشـن شـدن حقـايق و بررسـي محقّقانـه و منصـفانه،       
گونـه   آن -از اعتقادات پاك مـردم    استفاده سوءي اسالمي ديگر گرفتار  جامعه

هـا و ارتباطـات    رشد فكري مردم و سطح آگاهي. نشود - كه تا به حال شده
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تر مورد بررسـي قـرار    كند كه مسايل، خيلي دقيق در دنياي كنوني، ايجاب مي
اگر مطلبي هم تحت عنوان گفتار و كردار به يكي از امامان نسبت داده . گيرد

لـذا  . گيري مثبت در زندگيِ امروز مردم باشـد  هت استفاده و بهرهشود، در ج
 پيدا نكند و مسئله شكل تالي فاسدها به عمل بيايد، تا  بايد دقت كافي در آن

به خود نگيرد و ايـن ابهـام را    گرد و واپسگرايي ارتجاع و بازگشت و عقب
 به وجود نياورد كه آن طرز عمل، حتي بـراي جوامـع متوسـط هـم مناسـب     

  .ها است ي بهترين اي كه مدعيِ ارايه نيست، چه رسد به جامعه
هـاي دانشـمند و آزادمـنش باشـند و بخواهنـد       اي انسـان  اگر افراد جامعه

گوينـد،   گـر مـي   زندگي انساني داشته باشند، ديگر مطالبي كه مـدعيان سـلطه  
  . تحت هيچ عنوان براي آنان قابل قبول نيست

  :شود كته اساسي اشاره ميدر اين خصوص مقدمتاً به پنج ن

  سنّتمشوش بودن اوضاع  -1

سنّت به عنوان يك منبع معتبر براي شناخت اسالم، بعـد از پيـامبر، در ميـان    
ي اسالمي جا افتاده است؛ ولي مطالبي كه به نام سنّت به پيامبر  مردم و جامعه
هاي بعد وضع خاصي بـه خـود گرفـت؛ حتـي      شود، در دوره نسبت داده مي

كرد و در تالش بود از اين كار پيشگيري  بيني مي خود پيامبر اسالم آن را پيش
گران نتوانند به نام پيامبر مطالبي را منتشر كنند و احياناً بـه   كند تا سوءاستفاده
مسـايل اصـيل    - كه چه بسا مجعـول و سـاختگي باشـد    - استناد آن مطالب

  .اسالمي را از كار بياندازند
شود با اطمينان به پيامبر و  است ببينيم چه مطالبي را مياز اين جهت الزم 

چه كه به حاكميت مربوط شده و بـه قصـد    امامان نسبت داد، به خصوص آن
  .شود ي اسالمي انجام مي در اختيار گرفتن جامعه

كردنـد،   سال، كه يازده امام شيعه در ميان مردم زندگي مـي  256در مدت 
شـد و   اي پيدا مي هاي تازه اسالمي، سؤال با توجه به مسايل و گسترش قلمرو

بايـد ديـد رهبـران    . آمـد  به طور مستمر برخوردهاي فكري تازه به وجود مي
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اند، چـه مطـالبي را    ي آن از انحرافات بوده دارنده شيعه كه حامي اسالم و نگه
هاي ديگر چه مطالبي  گفتند و در مباحثات و مناظرات با دانشمندان مكتب مي

  كردند؟  را عرضه مي
توانـد رهنمودهـاي خـوبي بـه      اگر صحت اين احاديث شناخته شود، مي

ي  ها و شناخت احاديث صحيح و درجه روشن كردن اين نكته. آيندگان بدهد
توان از آن داشت، از كارهاي الزم اهـل   اي كه امروز مي ها و استفاده اعتبار آن

  .ودفن و عالقه به رشد فرهنگ بشري و جوامع اسالمي خواهد ب

  احاديث مربوط و جعل احاديث -2

تعداد زيادي احاديث مجعول وجود دارد كه از روي اغراض مختلف به ائمه 
اي  شد و عده طور كه به پيامبر هم نسبت داده مي نسبت داده شده است، همان

حتي اگر حديث با ظاهر آيـات قـرآن هـم تضـاد و     . پذيرفتند ها را مي هم آن
و دليل شرعي قبـول  ! مخصّص به عام قرآنبه عنوان تنافي داشت، باز آن را 

 ناسخ آيـات اند كه به عنوان  حتي بعضي اوقات تا جايي پيش رفته! كردند مي
اي انحـراف و   ي خوبي بود كـه عـده   روي آن عمل كردند و اين بهانه قرآني،

در آينـده   .تخريب اعتقادات قومي يا سياسي را به امامان شيعه نسـبت دهنـد  
ي عـدالت و   شود كه اين احاديث با نظام فكري اسالمي و وعده مشخص مي
  . گيرند خواني ندارند و بلكه گاهي مقابل آن هم قرار مي توحيد، هم

ها اين است كه اين افكار با نام اسالم به مردم عرضه شـود و   قصد آن
ي جامعه طرد و حذف  با آن هر نوع مخالفتي را سركوب كنند و از صحنه

اين ترتيب، ضربتي كـاري بـه اسـالم و توحيـد اسـالمي كـه       به . نمايند
بايد توجه داشته باشيم كـه اگـر چيـزي بـه      .زنند االصول آن است، مي اصل

 يـا  غلوهاي شيعه ديده شد و بيانگر  در كتاب حديثيا به عنوان  خَبرعنوان 
در رابطه با موقعيت امامان شيعه بود و با مسـايل اصـيل اسـالمي و از     مبالغه

  .را تشخيص بدهيم مله با گفتار صريح پيامبر اسالم منافات داشت، آنج
قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا بشَـرٌ     «: كنـد  آيات قرآن به عنوان وحي الهي با تأكيد بيان مي
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ثْلُكمم   ى إِلىوحنَّما«كه  ،» يصر است، يعنـي   كلمه »افقط و فقـط بشـري   ي ح
ي توحيد،  آورنده و اعالم كننده من. شود مثل شما هستم كه به من وحي مي

توانيـد آن را درك   ي بشري هستم و شما هـم مـي   به عنوان راه نجات جامعه
توانيد بفهميد و ديگر هيچ امتيازي  گردد و مي كنيد و به قلب شما نيز الهام مي

ي توحيـد باشـم و يـك زنـدگي      كننده وحي الهي در زمينه كه بيان غير از اين
اگر به عنوان رسول خدا . بيان بكنم، در شأن من نيستتوحيدي را براي شما 

ي اساسـي اسـت و ديگـر هـيچ چيـز       شوم، براي ابالغ ايـن نكتـه   شناخته مي
  . ي آن نيست كه معبود شما قرار گيرد و بر شما حاكم باشد شايسته

آورنـد يـا    اي نظـرات افراطـي خاصـي بـه وجـود مـي       با اين وجود عـده 
هـا، از   كه تصور شود مقام اين امـام ) شود و مي(شده هاي در اين زمينه  مبالغه

حتي اگر چنين خبري هم موجود بـود، موقعيـت   ! مقام پيامبر هم باالتر است
پـااليش و زدودن  و بـه اصـطالح    تهـذيب و تنقـيح   را بايد فهميد و با آن

 - تـاريخ يـا   حـديث تحـت عنـوان    -بايد احاديث جعلـي را  مسايل زايد 
طالب به عنوان تـاريخ بيـان شـده اسـت امـا انسـان       برخي از م .تشخيص داد

 تحريـف و جعـل  تواند با اندكي تأمل يقين كند كه در اين مسايل دست  مي
مؤثر بوده و دخالت داشته است تا ايـن فكرهـا را در اذهـان بوجـود آورد و     

هـاي مختلـف اسـالمي     ناپذير بين گروه جدالي تمام ناشدني و عميق و آشتي
 . بوجود بياورند

هـا و   ي اعتبـار آن  و درجه احاديث صحيحي مهم در مورد شناخت  تهنك
ي نهـايي   هاي شيعه، اين است كه واسطه هاي دروغ به امام نيز شناخت نسبت

را نقـل   كه تنها يك نفـر آن  اخبار آحاديو  اخبار واحد، احاديث كاذبهدر 
اي خـوش   كه چون به مـذاق عـده   باشد؛ ولو اين كند، فقط يك شخص مي مي
  ها با آب و تـاب  آمده، بعدها در جاهاي متعدد نقل شده باشند و در كتاب مي

  . باشند  نوشته
تواند ظاهر شيريني داشته باشـد و در ذهـن    مي عواماحاديث جعلي براي
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هـاي دينـي مـردم     مردم جا افتاده باشد و جزو عرفيات و عـادات و برداشـت  
كـه تـا    ن بيرون آورد؛ چنـان شود از ذهن آنا تلقي شود كه ديگر به آساني نمي

  .ها دشوار است حدي نيز چنين شده است و تصحيح آن

 نسبت و نژاد ائمه -3

كننـد و   از سوي افرادي كه خود را به عنوان فرزندان ائمه به مردم معرفي مـي 
اي  برند، برخالف اصل مساوات اسالمي، طبقـه  هاي ناروايي مي احياناً استفاده
ايجاد شده است و امتيـازات اجتمـاعي    هاشميو  سيد، ساداتتحت عنوان 

ابتدا به خـاطر شـرايط مكـاني و زمـاني،     . ها داده شده است خاصي نيز به آن
كـرد و   ي زندگي بخصوصي را ايجاب مـي  طرز پوشيدن لباس و عمامه، شيوه

خواستند به اين ترتيـب رفتارشـان مشـخص باشـد، ولـي اگـر ايـن         ها مي آن
موضوع به عنوان يك امتياز قرار بگيرد و نسل به نسل باقي بمانـد، بـرخالف   

  . هاي اسالمي و اصل مساوات اسالمي خواهد بود آورده
، اعتبـارات و   اي بـا عنـوان فرزنـدان امـام     دانـيم كـه عـده    دراين باره مـي 

ي  انـد، از جملـه مسـئله    ي و سياسي و اقتصادي كسب كردهتشريفات اجتماع
كه براي افراد  شُرفاو  شريفدر هر دوره و القابي نظير  نقيبو تعيين  نقابت

  .ها و بيوت پيدا شد و خاندان
اي هم با اينكه از فرزندان پيامبر نبودند خودشان را در اين نسبت وارد  عده

ها، خـود را بـه يـك     يا ساير نسبت زاده امام كردند و با اعالم خود به عنوان مي
  مزايايي كه در عرف دينيِ مردم وجود داشت، بهـره  كردند تا از امام وابسته مي

از جمله اين كه از احترام نسـبي و زايـدي برخـوردار شـوند و حـق و      . ببرند
بايسـت   مـي  نقيـب البتـه شـخص   . حقوق مستمر در اموال مردم داشته باشـند 

ه اين كارها واقع نشود و به اصطالح ليست و آمارِ گزارشـاتي از  مراقبت كند ك
هم بـه  نقب ي  و كلمه! ها بايد داشته باشد و در اختيار حكّام وقت قرار دهد آن

بنظـر  . براي اين است كه كسـي سـوء اسـتفاده نكنـد     كاوش و جستجومعني 
دشـان  اي خو رسد اين مسئله وجود داشته است كه در شرايط نامساعد، عده مي
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آمـده اسـت و احيانـاً     كنند؛ يعني، به جهاتي شرايطي پيش مـي  خارج نَسبرا 
آمدند نَسب خـود را عـوض    اي درصدد بر مي آمده كه عده فشارهايي پيش مي

بعـدها  . كنند و تغييراتي بدهند و مسايلي از اين قبيل در تاريخ پيش آمده است
هايي  چه سوءاستفاده سيدعنوان  ها در دنيا پراكنده شدند، به هم كه فرزندان آن

شان بيشـتر   تا جايي كه حتي سالطين و حكّام براي اينكه حكومت! كه نكردند
. دادند ها نسبت مي جا بيافتد، خودشان را به فرزندان پيامبر و امام عوامدر ذهن 

حكـومتي بـه    اردن،ي  دانيم در ناحيه طور كه مي حتي در ميان غير شيعه هم آن
ي پيـامبر   جـود دارد كـه خودشـان را از نسـل هاشـم و خـانواده      وهاشمي نام 
اي حساب شده، در هر ناحيه حكومتي به اين ترتيب مستقر  دانند و با برنامه مي

هـا   در اين رابطه ما بايد ببينيم كه اگر فرضاً صحت اين نوع نسـبت . شده است
عمـل   كه از طرز حال آنهم محرز شود، آيا اين موجب امتيازي خواهد بود؟ 

هـا   و لذا گسترش آگـاهي  گونه نبوده است شود كه اين خود امامان معلوم مي
به هر حال ذكر اين نكـات ضـروري اسـت تـا     . در اين زمينه مفيد خواهد بود

  .ها نشود اين قبيل سوء استفادهنسل حاضر و آينده گرفتار 

 قبور ائمه -4

هـا   سـبت بـه آن  اي كه دوستان و طرفداران و شـيعيان ائمـه ن   به جهت عالقه
ها مطرح شـد و بعـدها بـراي هـر كـدام تشـريفات        آن قبوري  مسئله ،داشتند

د شدند و  مربوط به آن ايجا موقوفاتزيادي فراهم آمد و متوليان اين قبور و 
. كه محل قبر امام بوده، مركزيتي پيدا كردند ها و شهرها نيز به اعتبار اين مكان

هـا،   آن توليتسپس به اعتبـار  . اند پيدا كرده احياناً توجيهاتي هم در اين زمينه
 مبين و مروجامتيازات مادي پيش آمد و در نواحي مختلف افرادي به عنـوان  

مطالبي كه به امامان شيعه نسبت داده مي شد، ظهور كردند و در اثر اعمـال و  
د خاصي در عرف شـيعه بـه وجـود    رفتارهايي كه انجام گرفت، افكار و عقاي

  .آمد
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  يابت عامن -5

ي شيعه، امام دوازدهم از سن پـنج سـالگي    هجري كه در عقيده 260در سال 
. شـد  مطـرح   غيبـت  دوراناند، موضوعي تحت عنـوان   از نظرها غايب شده

ناميـده شـده و در ايـن مـدت، چهـار       غيبت صغرىسال به عنوان  69مدت 
مـدعي واسـطه بـين شـيعيان و      - انـد  كه به نـام تعيـين شـده    -نايب خاص 

و بـه دنبـال آن    نيابت عـام ي بعد  مسئله. اند مندان و امام دوازدهم بوده عالقه
بوده است كه حدود دوازده نفر بعد از اين تـاريخ  ظهور و مهدويت مدعيان 

اگـر هـم كسـاني مـدعي     . به طور برجسته و مشخص مدعي مهدويت شدند
و از امـام و پيـامبر از    )ع(عام از مهدينيابت مهدويت نشدند، تحت عنوان 

اند و اين جريان هنوز  هاي زيادي كرده سوءاستفاده عواطف پاك مذهبي مردم
امروز هم ما به طرز وحشتناكي گرفتار اين نوع مسايل هستيم، ! هم ادامه دارد

بسيار الزم و ضروري است كه اين نوع مسـايل بايـد بـاز و      لذا ذكر اين نكته
تا ببينيم از ديد شيعه، پيشواي ديني بايد واجد چه شرايطي باشد شكافته شود 

  . ها و اختياراتي دارد و چه نوع مسؤوليت
 الحقُّ ال يجرِي الَحد االّ جرى عليه و ال يجرِي علـى اَحـد  « :طبق اصل كلي

 كه هيچ تكليفي چنان  شود هم هيچ حقي بدون تكليف پيدا نمي ،1»االّ جرى لَه
در واقـع اسـتفاده از آن حـق    . كه حقي ايجاد كند وجـود نـدارد   هم بدون اين

  . شود شود؛ و اجراي تكليف، موجب ايجاد آن حق مي موجب تكليف مي
علـوم دينـي و   اي هم به عنوان اينكه اصـطالحاتي را تحـت عنـوان     عده

انـد، يـك سلسـله مطالـب محـدودي را كـه در جهـت         ياد گرفته علوم قديم
انـد و خـود را    معرفي كرده فقه و فقاهتين شده است، به عنوان خاصي تدو

دانند ي جهات مي مردم در همه ولي!  
ي شيعه گرفتار آن بوده و هست و  اين پنج نكته و مسايل بعدي كه جامعه

                                                      
شود، مگر اين كه بـر عليـه او    براي كسي جاري نمي....  حقّ ؛207االسالم،خطبه  البالغه فيض نهج. 1

 .شود، مگر اين كه براي او نيز جاري شود نيز جاري شود، بر عليه كسي جاري نمي
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ممكن است در آينده هم به نوعي ديگـر گرفتـار آن شـود، بايـد بـه خـوبي       
آثـار توحيـدي و عـدالت     شناخته شود، آن هـم در حـدي كـه الزم اسـت و    

  .ل خود اين امامان نقل شده استاسالمي دارد و از قو
 :ازخود امامان نقل شده كه بارها به دوستان افراطي خودشان تأكيد كردند

ــاس « ــا النّ ــتَأكل بِن ــيله ،1»ال تَس ــا را وس ــافع و   م ــب رزق و من ــان و جل ي ن
ي ما مال مردم را نخوريـد و زيـر    درآمدسازي خودتان قرار ندهيد، به وسيله

از نظر جاه و مقام يا از نظر مـالي  ( نان بخوريد  دست بار نياوريد تا از آن راه
ـ ال تَقُل ف« )!از ما سوءاستفاده نكنيد ـ ينا ما ال نَقُ ـ ي اَنفُولُ ف مـورد مـا    ، در2»ناس

  ! گوييم، نگوييد ي خودمان نمي مطالبي كه حتي خودمان در باره

  شرح حال دوازده امام شيعه

معرف اسالم به عنوان  دوازده امام شيعهبا توجه به اين مطالب به شرح حال 
هـا   ها و انتساب بـه آن  نام آن هايي كه به كنيم تا سوءاستفاده در تاريخ اشاره مي

  .هاي آينده جلوگيري شود وءاستفادهشده بيان شود و از س
منادي توحيد  - دهد طبق آنچه كه قرآن دستور مي - كه امامان شيعه با آن

و مروج برادري و يگانگي بودند، ولي با كمال تأسف بايد گفت كـه حاميـان   
كمي داشتند و درطول تاريخ هم به دست حكّام مغرور و متعصب به شهادت 

و اهـل   )ع(دوستي علـي تنها به جرم  د بن جبيرسعيبه عنوان مثال . رسيدند
تعداد زيادي هـم بـه   . كشته شد حجاج بن يوسف ثقفيبيت پيامبر به دست 

اي كه براي تحقيق و طرح يك مسئله به  عقيده. شدند تكفيرشان   خاطر عقيده
هـايي   كردند و چه بسيار خون تر خود و ديگران ابراز مي منظور آشنايي عميق

! از روي تعصب و با كمال رذالت، به نام حمايت از دين اسـالم ريختـه شـد   

                                                      
 .ي ما مال مردم را نخوريد به وسيلهكذب؛ باب  ،338، ص 2كافي، جلد . 1

ي  در مـورد مـا مطـالبي كـه حتـي خودمـان دربـاره       طلب الرئاسـه؛  باب  ،298، ص 2كافي، جلد . 2
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ها و تكفيرها  ها و كشتن اميدواريم كه ديگر تاريخِ اسالم شاهد و ناظر جنايت
  . جويانه نباشد دار و انتقام ناپذير و طبعاً دنباله يانهاي پا و دشمني
اند و در  خود شمرده اصول اعتقاداترا جزو  امامتجا كه شيعيان،  از آن

بايست با درك عقلي و تشخيص خود، به  اصول اعتقادات هم هر شخصي مي
لـذا  تقليدي و كوركورانـه باشـد،   تواند  آن اعتقاد پيدا كند و اين اعتقاد نمي

م است كه هر كسي در اين مورد حداقل يك آگاهي اجمالي داشته باشد و الز
الزم اسـت هـر فـرد    . كند مشخصي حركت ميمشي  خطِّبعد ببيند كه در چه 

براي اعتقاداتي كه دارد و براي اعمال و رفتاري كه بـر اسـاس آن اعتقـادات    
دهد، بين خود و خدا حجتـي داشـته باشـد؛ در غيـر ايـن صـورت        انجام مي

كه شده است و مردم به عوارض  هايي انجام خواهد گرفت، چنان سوءاستفاده
  . اند آن مبتال شده

پردازيم  گانه شيعه مي اكنون به يك گزارش اجمالي در مورد امامان دوازده
شـود و تـا سـال     هجري يعني از بعد از وفات پيامبر شروع مي 11كه از سال 

يبت صغري و رهبـري معنـوي   هجري كه وفات امام يازدهم و شروع غ 260
  .يابد عشريه است، ادامه مي امام دوازدهم به اعتقاد شيعه اثني

  )ع(حضرت علي -1

سال قبـل   23فاطمه بنت اسد؛ و مادرش  ابوطالب عمران پسر ،)ع(علي
سال قبل از بعثت پيامبر اسالم متولد شد و حـدود   10از هجرت و در حدود 

ته است و زندگي او را در پنج قسمت و ي سنّي با پيامبر داش سي سال فاصله
  . توان مطالعه كرد مي  دوره

ده سالِ قبل از ظهور اسالم كه دوران كودكي ايشان بـوده و  : ي اول دوره
 خديجهبوده و لذا پس از ) ص(از همان كودكي تحت تربيت حضرت محمد

  . اولين مردي بود كه اسالم را پذيرا شد
سالگي و پيش آمدن موضوع  23تا سن سيزده سال در مكه : ي دوم دوره
  . هجرت
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  .ي عمر پيامبر اسالم بود ده سال در مدينه كه بقيه: ي سوم دوره
سـالِ اول كـه حـدود دو سـال      25بعد از پيامبر اسـالم؛  : ي چهارم دوره
و حـدود سـيزده سـال خالفـت      عمر، حدود ده سال خالفت ابوبكر خالفت
كـرده، بسـيار    چه مي  در اين زمان )ع(حضرت عليكه  اين. بوده است عثمان

چنين طرز رفتار ايشان با ابوبكر و عمر و عثمان و رفتار   هم. قابل توجه است
به سهم خـود  ) ع(متقابل آنان و موقعيت مسلمين و خدماتي كه حضرت علي

  . توجه است  به عهده گرفته بود، جالب
و بعـد كـه   ي خالفت ايشان و حكومتشان در مدينـه   دوره: ي پنجم دوره

زمان با والـي بـودن معاويـه در     منتقل كردند كه هم كوفه مركز خالفت را به
در ايـن دوره اتفـاق   جمل و صفّين و نهـروان  شام بود و سه جنگ معروف 

در  جمـل ، جنگ )ع(هجري، يك سال بعد از خالفت علي 36در سال . افتاد
بـه حسـاب   عوامـل ايجـاد ايـن برخـورد      طلحه و زبيـر بصره پيش آمد كـه  

همسـر پيـامبر هـم كـه در آن      عايشه آمدند و در اين جنگ كشته شدند و مي
، نهـروان بعـد در جنـگ   . جنگ حضور داشت، به نحـوي عـودت داده شـد   

به سود ) ع(حضرت علياي به تناسبِ مصالح شخصي خواستند از رفتار  عده
ملقـب   ناكثين و قاسطين و مارقينخودشان استفاده كنند و مخالفين خود را 

با بزرگـواري رفتـار    )ع(عليكه  كردند تا مقاصد خود را پيش ببرند، درحالي
در جنـگ  . ها را رعايت كرد ها تمام جنبه كرد و در طرز رفتار با هر يك از آن

كه حدود چهارده ماه طول كشيد، چندين هزار نفـر از طـرفين كشـته     صفّين
ـ   حكَميتي  شدند و مسئله ه موضـوعات دقيـق و   پيش آمد، كه در ايـن زمين

البالغه تا حدودي ماهيـت ايـن    هاي نهج مهمي وجود دارد كه بعضي از خطبه
ي برخورد  و نحوه خوارجي پيدايش  چنين مسئله هم. كند مسئله را روشن مي

ها چگونه شـروع   كه آن ها و اين و آن اتمام حجت خوارج نهروانبا ) ع(علي
ها را براي  ر دو مرحله، دعوت آنكردند و او چگونه د) ع(به مخالفت با علي

شان  ها، اشكاالتي كه در ذهن صحبت كردن پذيرفت، كه حدود دو سوم از آن
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. فراموش شـود  1»تُدرء اَلحدود بِالشُّبهات«طور نبود كه  بود، برطرف شد و اين
بنابراين . مراقب بود از اجراي حدود اسالمي سوءاستفاده نشود) ع(يعني علي

كه شبهات يا اشكاالتي داشته باشد و با صراحت با نظـام  در مورد كسي 
صحيح اسالمي مخالفت كند، حكومت نبايد فوراً برچسب محارب بـه او  

گونه عمل  كه در وضع فعلي به اين حال آن. بزند و حد محارب را اجرا كند
ي  كه از اصول اوليـه  »لحدود بِالشُّبهاتاَتُدرء «و به نظر من اين اصل ! شود مي

قضاي اسالمي است، به هيچ وجه رعايت نشده است و بـه هـيچ وجـه كـار     
زيرا از ابتدا تمـام مسـايل پـيش    . قضاوت به دست اهل آن قرار نگرفته است

بايست با آن شدت عمل و با خشونت كامـل   آمده، آميخته با شبهه بود و نمي
ـ   نيت و فهميده بودند برخورد مـي  هايي كه خوش با جوان ن همـه  كردنـد و اي

اگـر طـرفين در انظـار عمـومي و در     . گرفـت  كشتار نمي بايست صورت مي
نشستند، مردم  هاي گروهي كه وجود داشت، به سخن مي مقابل مردم يا رسانه

شنيدند و در آن صورت وضع موجود و مشكالت مـا غيـر    مطالب همه را مي
  .از وضعيت و مشكالت فعلي بود

ي ايشـان و   رفتار و طرز انديشـه ، طرز )ع(در مورد عملكرد حضرت علي
ي زندگي ايشان در رابطه با خدماتي كه به اسالم نمودند جالب توجـه   برنامه

سال بعـد   25بايد ديد با آن همه سوابق و در شرايط . باشد و قابل بررسي مي
ي اول و از جملـه در دو   از رحلت پيامبر اسالم و در زمان خالفت سه خليفه

هايي كه بـا   ها و مشاوره ن با ابوبكر و شركت در جماعتايشا سال اول، رابطه
به خصوص كه قلمرو اسـالمي شـروع بـه    . ابوبكر داشتند، چگونه بوده است

ي دوم بـود،   هجري كه زمان خالفـت خليفـه   15توسعه يافتن كرد و از سال 
ي ايران و قسمت ديگري از منـاطق غيـر عربسـتان، بـه قلمـرو       قسمت عمده

چـه  ) ع(بايد ديد كه در اين مسايل نقش حضرت علـي  اسالمي ملحق شد و
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نشان داد ) ع(العملي كه حضرت علي و عكس شوراي شش نفرهبود؟ ماهيت 
در برابـر نصـب   ) ع(العمـل علـي    در اين رابطه عكـس . نيز قابل توجه است

گرفـت، بـه خصـوص نصـب      ي دوم صورت مـي  كه در زمان خليفه قضاتي
كه به مدت طوالني ادامه پيدا كرده بود و به عنوان قاضي كوفه شُرَيح قاضي 

بـود،   شُريحهم منصب قضاوت كوفه با ) ع(حتي در زمان خالفت خود علي
ي طرف دعواي حضرت علي كـه   ي معروف محاكمه مسئله. قابل دقت است

و ) ع(يك بار يك يهودي و بار ديگر يك نصراني بود و طـرز برخـورد علـي   
كـه   بـا آن . باشـد  ده و قابل دقت مـي ي محاكمه بسيار آموزن حضور در جلسه

كه طرف دعوا يك اقليت غيرمسلمان بـود،   ي وقت بود و با آن خليفه) ع(علي
ي اسالمي حاضر شد و به طرف ديگـر كـه در    در شرايط مساوي در محكمه

اقليت قرار داشت امكان داد كه طرح دعوا كند و به اين ترتيب نشان داد كـه  
  . ه داشته استچه چيزهايي اسالم را زنده نگ

عالوه براين، مقام علمي و برجستگي قضا و قضـاوت و مقـام قضـايي و    
م اَقْضـاكُ «: است، و اين جملـه ) ع(احراز مقام قضاوت از طرف پيامبر به علي

تـر بـراي قضـاوت،     ي شـما اليـق   از پيامبر معروف است كه از همـه  ،1»علي
قـت كـه در   چيسـت و ايـن ليا   شرايط قضـاوت بايد ديد كه . است) ع(علي
ي  ي قضاوت، وجود همـه  وجود داشته چه بوده است؟ شرايط الزمه) ع(علي

ي علمي و تقوا و عدالت و احاطه و احتـرام بـه انسـانيت و     مقامات برجسته
وقتي . زيركي خاصي است كه همه براي يك قاضيِ معتبر اسالمي الزم است

ضاوت به دست چه بينيم كه قضا و ق كنيم، مي با شرايط اين روزها مقايسه مي
هـايي در معـرض تلـف و غـارت      ها و مال و چه جان! شود كساني سپرده مي

) ع(ها برجسـتگي بـا علـي     ي زمينه جالب اين است كه در همه! گيرد قرار مي
ي  كـه ايشـان سرسلسـله    عرفـان  گرفتـه تـا   قواعد زبان عربياز . بوده است

كـه در آن   و فصاحتي بالغت. بوده است مولَي الموحدينمدارج عرفاني و 
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اي از فصـاحت و بالغـت ايشـان در     زمان به طور جدي مطرح بوده و گوشه
دهد كه  شود و نشان مي البالغه آمده ديده مي اي كه در نهج هاي برجسته خطبه

اي كـه   در نامـه . ي حكومت، نظـر اسـالم چـه بـوده اسـت      در رابطه با مسئله
كه مالك اشتر به مصـر نرسـيد و    گو اين(نوشته است  مالك اشتربه  )ع(علي

، )در بين راه او را مسموم كردند، ولـي مقـداري از ايـن نامـه موجـود اسـت      
بيست اصل از اصول حكومت اسالمي در آن مشخص و تبيين شده است؛ از 

كـه طبيعـت    با توجـه بـه ايـن    است كه در آن مقام انسانيجمله احترام به 
ال تَكُـونَنَّ علَـيهم سـبعاً    «: رمايـد ف با تأكيد مي حكومت با تجاوز همراه است

مثل گرگ درنده نشوي كه زورگويي بر مردم را يعني  ،1»ضارياً تَغْتَنم اَكْلَهم
و  ا اَخٌ لَك في الـدينِ انّهم صنْفان ام«: دهد كه و بعد توضيح مي !مغتنم شمري

مي الخَلقظيرٌ لَا نَاف دينـي تـو هسـتند يـا     مردم دو گروه هستند، يا برادر ، »ك
هـاي   كه اين مطلـب بـا توجـه بـه پيشـرفت     . همچون تو مخلوق خدا هستند

همـين  . ي حقوق بشر پيدا كرده، بسيار جالـب اسـت   زيادي كه دنيا در زمينه
بود كه در حركت و نهضت اخيـر ايـران نيـز،     )ع(الگوي حكومت عدل علي

ورت خالف اين رويه بينيم به ص خواستند و متأسفانه اكنون مي مردم آن را مي
  ! درآمده است

اند به صور مختلف نقل شـده   باقي مانده) ع(در مورد فرزنداني كه از علي
نقل شده است كه از ايشان حدود شيخ مفيد  ارشاداست؛ از جمله در كتاب 

، البته چهار فرزنـد، دو پسـر و دو   )دختر 16پسر و  12(فرزند باقي مانده  28
ي فرزندان از زوجات ديگر، كه زوجات ايشـان   قيهي زهرا و ب دختر از فاطمه

اند كه چهار نفر بعد از ايشـان زنـده بودنـد و بقيـه در      را حدود ده نفر نوشته
ي  شان از دنيا رفتند، كه نسل ايشان هم عالوه بر فرزنـدان فاطمـه   زمان حيات

زهرا، از محمد حنفيه و بعضي معدود فرزندان ديگري بودند و معلوم نيسـت  
 مدفني ديگر اشاره به  مسئله. كه از همسران ديگر فرزنداني باقي مانده باشد
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معـروف   نجـف است، و اين محل كه در حـال حاضـر در   ) ع(حضرت علي
 منصـور در زمـان  ! حتي تا زمان امام ششم مشخص نبود كه كجاسـت  است،
را از مدينه به بغداد احضـار كردنـد، يكـي از دوسـتان     ) ع(امام صادقوقتي 

را مشـخص  ) ع(با هم رفتيم و ايشان مدفن حضرت علي«: گويد ايشان مي
و   اي اطراف آن منطقه مشخص شد و ديوار و بقعـه  هاروندر زمان . »كردند

ي سالطين و  قابل توجه در مورد رابطه(اي براي آن ساخته شد  م قبهبعدها ه
بـود،   آل بويـه كه از سـالطين   عضدالدولهو در زمان ) خلفا با رهبران ديني

هـداياي   شيخ مفيد، در زمان 372در سال . گنبد و بارگاه آن را درست كردند
داشـت، در   ي احواالتي كـه  هم با همه نادرشاهو ! جا ارسال شد زيادي به آن

كرد و گويا ايشـان بـود كـه     ي زيادي به آن محل ابراز مي انظار عمومي عالقه
ي  كرد و بعد زنجير طال آويزان كردند و دستور داد جملهمطالّ جا را  گنبد آن

آغـا  در زمـان  . را به عنـوان نقـش در بـاالي آن نوشـتند     »يداهللا فوق ايديهم«
اي  اً درآن محل ضـريح نقـره  هجري، مجدد 1030در سال  محمدخان قاجار،

جا انتقال  بعدها رسم شد كه مردگان را از شهرهاي ديگر به آن. درست كردند
آبـاد سـاري در    هجري، در فـرح  1038كه در سال  شاه عباسمثالً . دادند مي

نجـف  . مازندران فوت كرد، سفارش كـرده بـود او را در نجـف دفـن كننـد     
زمـان بـا    ي آن كـه تقريبـاً هـم    يـه ي علم مركزيت پيدا كرد و به خاطر حـوزه 

جـا   در قاهره بود، شاخص شد و گروهي از طالّب هم در آن األزهري  حوزه
بايد مطالعه و بررسي شود كـه در هـر دوره، از   . مشغول فعاليت درسي شدند

جا حـاكم بـوده و    نظر تربيت مبلّغ و تربيت فقيه و مجتهد، چه افكاري در آن
هـا بـه چـه صـورتي بـوده و امـور        كّام بـا آن ي سالطين و ح همچنين رابطه

  ! شده است؟ ها از كجا تأمين مي اقتصادي و مسايل مالي آن
جمل و صفّين با مخالفين، حتي در سه جنگ معروف ) ع(طرز رفتار علي

. با آن همه ضايعاتي كـه بـه وجـود آورد، خيلـي آموزنـده اسـت       و نَهروان،
زيـادي از دسـت رفتنـد ماننـد     است، افـراد   حلبو  موصلكه بين  صفّيندر
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كـه   ذوالشـهادتين  معـروف بـه  اويس قرني، عمار ياسر و زيد بـن ثابـت   
ي  بعـد مسـئله  . معروف است پيامبر شهادت او را به جـاي دو نفـر قـرار داد   

ابـن  بعـد هـم مـاجراي     .ها است و كيفيت رفتار ايشان با آن خوارج نهروان
را ) ع(كه چگونه به كوفه آمد و در سال چهلم هجـري حضـرت علـي    ملجم

  . به شهادت رساند
اگر زنده بـودم  «به اين صورت است كه  )ع(وصيت عليموضوع ديگر، 

گيرم و اگر هم از  ي ضارب خودم خواهم گفت و تصميم مي خودم درباره
ـ   ه دنيا رفتم با قاتل من عادالنه رفتار شود و به راحتي قصاص شـود و چ

مبادا بـه  «و تأكيد و سفارش بر اين كه  .»بسا اگر زنده بمانم، او را عفو كنم
مـردم را  ! اي بـود  كه او از چه گروه و دسته جان مردم بيفتيد به عنوان اين

اي  زير فشار بگذاريد و از عواطف ديني مردم كـه عالقـه دارنـد، بهانـه    
مبادا شـما دسـتتان   ها انتقام شديد بگيريد، و اين كه  درست كنيد و از آن

همچنين آن وصيت معروفي كه در ساعت آخر عمـرش كـرد و    .»آلوده شود
 امـام با كلمات اهللا، اهللا، چه مطالبي را به مردم يادآوري كرده است، كه گرچه 

مخاطب وصيت هستند ولي در واقع خطـاب او   )ع(امام حسينو  )ع(حسن
ايـن مطلـب    .»بلَغَه كتـابي و منْ «به هر كسي است كه اين مطلب به او برسد 

است، بايد چه چيزهايي را در ) ع(ي علي نشانگر آن است كه اگر كسي شيعه
العمـلِ بِـه   ال يسبقنَّ بِ«: گويد ي توجه به قرآن مي از جمله درباره. نظر بگيرد

مبادا ديگران در عمل به قرآن از شما جلوتر بيفتند ! اي مسلمين« 1»غَيرَكُم
تفحص كنند و به آن عمل كنند و شما مسلمين به همـين   و قرآن را بيشتر

  !»غرور باقي بمانيد

                                                      
لِ  يسبِقُكُم لَا الْقُرْآنِ في اللَّه اللَّه و ....؛  977ص   االسالم، البالغه فيض نهج. 1 مـبِالْع  رُكُم   بِـه غَيـ ....– 

 ...نگيرند پيشى شما بر به آن عمل با ديگران كه قرآن درباره را خدا را خدا
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  )ع(امام حسن  -2

 49در سال دوم بعد از هجـرت متولـد شـدند و در سـال     ) ع(امام حسن
زنـدگي  . مسموم شدند و بـه شـهادت رسـيدند   ) سالگي 47در سن (هجري 

  : توان تقسيم كرد ي مشخص مي ايشان را به چهار دوره
كه حدود هشت سال بـا پيـامبر زنـدگي     ،)ص(ان حضرت رسولزم :اول

  . كردند و در دامن آن خانواده و با تربيت پيامبر اسالم، پرورش يافتند
اي كه با پـدرش داشـت و تمـام آن جريانـاتي كـه       سي سال زندگي: دوم
ي حضرت علي اشاره شد، امام حسن هم كه فرزنـد بـزرگ حضـرت     درباره

  . علي بود، حاضر بود
ي اسالمي داشت، چـه در زمـان    اجتماعي كه ايشان در جامعه  نقش: سوم

العمـل ايشـان بـا     و طرز رفتار و عكـس ) ع(پدرش و چه بعد از شهادت علي
  .هايي كه منتهي به قرارداد صلح شد معاويه و برنامه

شان كه زمـان صـلح بـا معاويـه بـود و       نه سال و نيم آخر زندگي :چهارم
و رهبران غير ديني و ماهيت صلح امام حسن و معاويه ي رهبران ديني  رابطه

  . ي اسالمي در آن زمان ي جامعه و توجيه اين صلح و بيان چهره
هـاي   شـناس  از طرف اسالم) ع(ي زندگي امام حسن مطالبي هم كه درباره

فرسايي شده و از نظر سياسي و خانوادگي، رفاه و امـور   ديگر غيرمسلمان قلم
قبـري كـه امـروز بـه نـام امـام       . ان ترسـيم شـده اسـت   اي از ايش مالي چهره

قبالً گنبد و بارگاهي داشت و حـاال در قبرسـتان بقيـع    . وجود دارد) ع(حسن
امام چهارم و ) ع(العابدين ، امام زين)ع(چهار قبر امام حسن. چه صورتي دارد

امام ششـم شـيعه؛ در كنـار دو    ) ع(امام پنجم و امام جعفر صادق) ع(امام باقر
و يكـي هـم   ) س(ي زهـرا  يكي منسوب به فاطمه. يگر كه معروف استقبر د

  . منسوب به عباس عموي پيامبر كه در قسمتي از قبرستان بقيع قرار دارند
اول براي قبر ايشان گنبد و بارگـاه درسـت كردنـد و بعـد آن را خـراب      

هـا بـه    جا در دست حكومت سعودي است، در اين زمينه كردند و اآلن كه آن
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شـان   موضوع ديگر هم فرزنداني هستند كه نسبت. انديشند ديگري مي ي گونه
هــا و  رســند و تــاريخي در اســالم دارنــد و نهضــت مــي) ع(بــه امــام حســن

  . هايي كه ايجاد و برپا شد حركت

  )ع(امام حسين -3

هجري در كربال  61سال سوم هجري متولد شدند و سال ) ع(امام حسين
دوره تقسـيم   6و زنـدگي ايشـان بـه    سـال زنـدگي كردنـد     57. شهيد شدند

  : شود مي
كه حدود هفت سـال بـا پيـامبر زنـدگي     ) ص(زمان حضرت رسول :اول
  .كردند

سـال بـا هـم زنـدگي      29كه حـدود  ) ع(زمان پدرش حضرت علي :دوم
  .كردند و نقشي كه در آن زمان داشتند

زمان با ده سـال حكومـت معاويـه بـود،      كه هم) ع(زمان امام حسن :سوم
  . كرد اي داشت و چگونه زندگي مي چه نقشي و چه برنامه ايشان

  . زمان با معاويه ي امامت خود ايشان و ده سال هم دوره :چهارم
ي آغـاز   تصدي مسؤوليت امامت پـس از فـوت معاويـه و مسـئله     :پنجم

) ع(حكومت يزيد و شروع نهضت حسيني و نقش رهبري ديني امـام حسـين  
  . ر زمان يزيددر شرايط خالفت معاويه و بعد د

باقي ماند، مانند آثـار قيـام، نهضـت و    ) ع(آثاري كه از امام حسين: ششم
الحجه بر خالف سنّت مرسوم كـه ايشـان از    هجرت از مكه در هشتم ماه ذي

از  فـروع مورد تهاجم باشـد پـرداختن بـه     اصولمكه بيرون آمد، زيرا وقتي 
سله مراتـب خـاص   طرف يك عالم دانا قابل قبول نيست و تكليف داراي سل

خودش است و در هر شرايطي متناسب با زمان و مكان و جريانات، متفاوت 
  . خواهد بود

دختر يزدگرد ساساني بـود و   حسين بن عليو مادر ) ع(همسر امام حسين
به تَبعِ اقدام امام حسين و شهادت ايشـان، موقوفـاتي در ايـران بـه نـام امـام       
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عاشورا در هر گوشه و كنـاري و   اختصاص داده شده است و روز) ع(حسين
قبر امـام  . شود بر پا مي) ع(در هر روستايي مراسم عزاداري به نام امام حسين

خراب كردنـد   متوكل عباسيرا هم چند بار بعضي از خلفا مانند ) ع(حسين 
كردند و دوباره هدايا و اشـياي نفيسـي    و مرتباً ديگران آن را تعمير و آباد مي

كـه ايـن بـدعت اسـت،      اي به عنوان اين شد، توسط عده ميجا گذاشته  كه آن
  . گرفت مورد غارت و تخريب قرار مي

كه از يزيد نقل شده، وقتي سر شـهداي كـربال را از كوفـه بـه شـام       چنان
اين كاري كه به سر حسين آمد از : شد و گفت فقاهتبردند متوسل به همان 

قُـلِ  « :زيرا در قـرآن آمـده   !او بود و او قرآن را نشناخته بود نقص فقهجهت 
ن   زُّ مـتُع و ن تَشَاءمم لْكالْم تَنزِع و ن تَشَاءم لْكتُؤْتىِ الْم لْكالْم كالم ماللَّه

ن تَشَاءلُّ متُذ و يعني خدا اراده كرده تا ما به حكومـت برسـيم، ايـن    ، 1»تَشَاء
ي  مخالفت كرد، بـا ايـن آيـه   عزت و حكومت را خدا به ما داده و حسين كه 

؟ برداشتي كه يزيد از اين آيـه داشـت بـا برداشـت     !قرآن مخالفت كرده است
هـاي   طـور حكومـت   همـين . و حضرت زينب تفاوت داشـت ) ع(امام حسين

اي از علما هم بودند كه در هر  را يدك كشيدند و عده ظل اهللابعدي كه لقب 
اي هــم مخالفــت  لبتــه عــدهكردنــد و ا اي ايــن برداشــت را تقويــت مــي دوره

بطه با اين دو قدرت نشان ها تاريخ اسالم را در را ي اين كردند و مجموعه مي
  .دهد مي

  )ع(علي بن الحسين -4

 95هجري به دنيا آمـد و در   38در سال  )ع(علي بن الحسينامام چهارم 
وقتـي كـه   . سالگي بر اثر مسموميت به شـهادت رسـيدند   57هجري در سن 

                                                      
 خـواهى،  كـه  را كـس  آن هـر  فرمانفرمـايى  كه تويى خدايا، بار«: بگو ؛26ي آل عمران، آيه  سوره. 1

 و بخشـى  عزت خواهى، را كه هر و ستانى باز را فرمانروايى خواهى، كه هر از و بخشى فرمانروايى
 .»....گردانى خوار خواهى، را كه هر
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سن داشتند و از ديدگاه شيعه  بيست و دو سالجريان كربال پيش آمد حدود 
ايشان تنها شخصي بود كه به عنوان امام، حوادث كربال را شاهد بوده و نقـل  

در . كرده است و سي و پنج سال بعد از جريـان كـربال هـم زنـدگي كردنـد     
اشـتند و  كردند ولي زندگي محدودي د هنگام رفتن به حج، مسايل را بيان مي

وليد بن عبدالملك و هشام «غالباً تحت نظر بودند و معاصر با زمان حكومت 
ي  رسالهآثاري كه از ايشان باقي مانده از نظر احاديث، . بودند» بن عبدالملك

ي  صـحيفه حـق و تكليـف در آن بيـان شـده و دعـاي       51است كه  حقوقيه
  .كه در نوع خود قابل توجه است سجاديه

اسـت كـه بعـد از     زيديهدر زمان ايشان پيدا شدن مـذهبِ  موضوع ديگر 
 زيـد  ، پيروان ايـن مـذهب قايـل بـه امامـت     )ع(العابدين بيمار شدن امام زين

براي اينكه از نظر اصولي اعتقادشان بر اين است كه امام كسي اسـت  . هستند
دار امور و قـائم باشـد و اگـر بخواهـد در      باشد يعني، عهده قائم به سيفكه 

  . تواند امام باشد بنشيند، نمي خانه
ي  ، درباره)ع(و امام صادق) ع(ي اينكه امامان بعد از ايشان امام باقر درباره

خواسـتند   كه عليه حكومت اقدام كردند و به اصطالح مـي  زيد حركات امثال
خواهي كننـد، امامـان معصـوم از ديـدگاه شـيعه چـه        خون) ع(از امام حسين

يـا  جا مبهم است كـه آيـا سـاكت بودنـد      باز اين العملي نشان دادند كه عكس
  تشويق كردند يا مخالفت كردند؟

به شـهادت رسـيد، حتـي بعـد از      121در سال  زيد بن علي بن الحسين
اينكه دفن شد، نهر آبي بر بدنش روانه كردند كه دشمن به آن دسترسي پيـدا  

ولي بعد بدن را بيرون آوردند و حدود چهار سال بدن را به صورت به . نكند
گويا سرش را جدا كردنـد و بـراي حـاكم و والـي     !! دار آويخته، نگه داشتند

عد از چهار سال هم بدن او را سوزاندند به طوري كه هيچ وقت فرستادند و ب
  .اثري و هيچ قبري از ايشان باقي نمانده است
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  )ع(امام محمدباقر -5

در زمان امام پنجم و امـام   عباس بنيبه  اميه بني از انتقال خالفتي  زمينه
ي در تعلـيم و تربيـت و بيـان احاديـث      ا ها نقش عمده ششم فراهم شد و آن

سـال   26سال زندگي كردند؛ و از اين مـدت   57) ع(امام محمد باقر. دداشتن
. هجري مسـموم و شـهيد شـدند    114به تعليم و تربيت پرداختند و در سال 

به طوري كه در تـاريخ  . آوري شد اكثر احاديث و روايات در اين دوران جمع
 امام بـاقر حديث را از  16000 محمد بن مسلم نوشته شده، يك راوي به نام

ايشـان از روات   تـازه ! اخذ كرده اسـت  امام صادقهزار حديث هم از  و سي
هم از او  اَوتاد االرضاش خيلي تأكيد شده و به عنوان  بارهموثّق است كه در

در هر حال بايـد بررسـي شـود كـه ايـن احاديـث و روايـات و        . شود ياد مي
گذاشــته و ي تــاريخ مســلمين چــه اثراتــي  ي اســتفاده از آن در آينــده نحــوه

  گذارد؟  مي
  )ع(امام جعفرصادق -6

 148هجـري، متولـد شـدند و در سـال      83در سال ) ع(امام جعفر صادق
. سالگي ايشان را مسموم كردند و بدين ترتيب به شهادت رسـيدند  65حدود 

. رسـد  بكـر مـي   شان بـه ابـي   است از طرف مادري نسبت ام فَرْوهايشان  مادر
از ساير ائمه بوده و نزديك سي و پنج سال بـه  تر  مدت امامت ايشان طوالني

طول انجاميد و در اين مدت تقريباً با دست باز به تعليم و تربيت پرداختند و 
در اين رابطه رفتار منصـور بـا   . ي دعوت ايشان به بغداد پيش آمد بعد مسئله

قابـل  ) ع(در زمان امـام صـادق   علويينهاي  ايشان و اوضاع و احوال نهضت
ها چگونه از ايـن افـراد    كه منصور چگونه عمل كرد و زندان اين توجه است؛

كشـتند و   هـاي تاريـك مـي    هـا را در زنـدان   دسـته آن  پر شد و چگونه دسـته 
ها چه بود؟ از موارد مهم زمان ايشان  در اين زمينه) ع(العمل امام صادق عكس
دادنـد و   و شاگرداني هستند كـه بـه درس ايشـان گـوش مـي      اَربع مأةاصول 
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ها و قواعد اصلي فقه، با توجه به اوضاع و احوال فقه و كثرت احاديث  كتاب
  . مجعولي كه از زمان پيامبر اسالم در آن زمان نوشته شد

را تنظـيم كـرده،    صحيح بخـاري كه كتاب  محمد بن اسماعيل بخارايي
ا هفتصد هزار حديث مـن حـدود شـش و يـا     از ميان ششصد و ي«: گويد مي

اي بـه آن اعتمـاد كـرد و     شـود تـا انـدازه    هفت هزار حديث را ديدم كه مـي 
در اين شرايط ايشان تربيت فقها را به عهـده  . »بسياري از آنها هم مكرر است

  .ي اساسي فقه شيعه را بنا كردند گرفتند و پايه
هـاي   از فرقـه  عيليهاسـما از موضوعات ديگر زمان ايشان پيدايش مذهب 

موسـى بـن   به جـاي  ) ع(است؛ كه بعد از امام صادق زيديه منشعب شده از
عبـداهللا   كه طرفدار افطحيههستند و  اسماعيلقايل به امامت برادرش جعفر 
  . هستند افطح

در تعلـيم  ) ع(به جهت فعاليت گسترده و آموزشي كه امام جعفـر صـادق  
شيعي داشـتند، مـذهب شـيعه را    حديث و تجزيه و تحليل مسايل اسالمي و 

اند كه يادآوري نكاتي در اين خصوص الزم بـه نظـر    نام داده مذهب جعفري
  :رسد مي

در دسـتگاه    هاي سياسي جدي هجري كه فعاليت 140هاي بعد از  در سال
خالفت عباسي جريان يافت، هر گـروه و مكتبـي سـعي داشـتند بـا اسـتقرار       

ي بـراي خـود ايجـاد كننـد و بـه      ، مـوقعيت مقتدر عباسـي حكومت جديـد و  
ي  ي مكتب و مذهب عقيدتي فقهي خود بپردازنـد و در صـدد عرضـه    عرضه

هـا تـب و تـاب رسـيدن بـر منصـب        در آن سـال . افكار و آراي خود باشـند 
حكومت، كمي فروكش كرده بـود، در گذشـته بـه نـام اسـالم و بـه منظـور        

م سياسـي رخ داده  ها و حتي معامالت مهـ  گيري از آن، يك سلسله تنش بهره
 و كشـتار   و شـكنجه   زندان. اي به مناصب حكومتي رسيده بودند بود و عده

ي  نوبـت عرضـه  اينـك  . اسـت، رخ داده بـود   گـري  تَبعات حكومتكـه از  
مبـارزات و تبليغـات و حتـي جهـاد       بود كه تـا آن زمـان در قالـب    فرهنگي
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از منـاطق  چه در داخل قلمرو اسـالمي و چـه در خـارج    . گرفت صورت مي
ي اصول و احكام  نشين دنياي آن روز، عالقه به كسب آگاهي در باره مسلمان

در پي ايـن بودنـد   ) در اجتماع(مندان  و مقررات اسالم زياد شده بود و عالقه
هـا بـراي رسـيدن بـه      ي ايـن هيـاهو و كشـمكش    كه معلوم شود بعد از همه

امند؟ از اين جهت هاي اسالمي براي بشريت كد حكومت و زمامداري، آورده
در مورد حل مشكالت بشري و داد و ستدهاي تدوين آرا و افكار ي  انديشه

از دوش بشـريت، در   اصر و اَغاللعلمي و تجربي بر اساس ادعاي برداشتن 
  .اين دوران به وجود آمد

 بداند و بفهمد وخواست  در روزگاري كه جامعه به خود آمده بود و مي

هـاي   ي رشـته  المي چه چيزهايي هستند، بيش از همـه هاي اس كه آورده ببيند
، هاي رفتاري، قانوني، حقـوقي  علمي، مسايل مربوط به زندگي عملي و برنامه
. متكفل آن بودنـد  حديثو  فقهفردي و اجتماعي مورد نياز بود كه دو رشته 

ي عقايـد و اعمـال جامعـه و     اين مسـأله از يـك طـرف بـه عنـوان پشـتوانه      
يت حكومت اسالمي و حـل و عقـد امـور جامعـه توسـط      ي مشروع پشتوانه

و از طـرف  . اندركاران، مورد نظر بود حاكمان و قضات و واليان و ساير دست
خـدا   »اهللا«بخشي به افراد جامعه كه از اين پس حكومـت   ديگر براي اطمينان

ها و  ها و حاكميت ي حكومت گانه ملكي، خدا مالكي، خدا مليكي در ابعاد سه
  .ها، برقرار است مالكيت

با اين اميدها، زندگي علمي، اعتقادي، اقتصادي و سياسي نويني در حـال  
كرد،  جستجو مي را  بلدة طيبة و رب غفوري  شدن بود و جامعه وعده شروع 

تـري در شـرف    هـاي تـازه   هاي اسـتثمارگرانه در قالـب   غافل از اينكه انديشه
و حكومت خـدا   اهللاهايي كه نام  و اين كه به زودي انديشه. گيري است شكل

دهند و موضـوع نماينـدگي از    و اسالم را تابلو و شعار خود در ظاهر قرار مي
تعلـق بگيـرد و    حاكمانجا بـه   كشند، تا همه چيز يك جانب خدا را پيش مي

هرگونـه اعتـراض و معارضـه و    . ها هم خيلي گران تمام شـود  مخالفت با آن
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و عنـاويني از ايـن    الحـاد و  زنْدقهو  كفرا حتي قبول نداشتن آنان مترادف ب
هـا و حتـي اعـدام     قبيل در نظر گرفته شود كه مستلزم مشـقات و محروميـت  

  .خواهد بود
هـا بـه دسـت بعضـي از همـان       جريانات بعدي نشان داد كـه ايـن نقشـه   

ي بصره و كوفه و اساتيد بغداد به خـورد مـردم    هاي علميه انديشمندان حوزه
آمد، توجه به ايـن مسـأله    هاي ديگري هم پيش مي د كه گونهداده شد، هر چن

شد، اميد رهايي و نجـات در   هاي خرافي اصالح نمي مهم است كه تا فرهنگ
ها، تنها در حد آرزويـي بـاقي    ميان نبود و نيست و آزادي و رهايي از اسارت

  !خواهد ماند
نـوين  ي  كـه بنيانگـذار جامعـه   ) ص(طبيعي بود كه بعد از رحلت پيـامبر 

ي اول را كسـاني داشـتند كـه بـا ايشـان معاشـرت        اسالم بود، اعتبـار درجـه  
اند و مطالب ايشان را شنيده و اعمـال و رفتـار رسـوالنه و حاكمانـه و      داشته

واسـطه ديـده و شـاهد     ي ايشان را بي گرانه و تعاليم مدبرانه قاضيانه و هدايت
  .را يافتند ري پيامب صحابهاند؛ كه بعدها عنوان  جريانات بوده

بعضي از اين صحابه كه بيشتر مورد وثوق بودند و از احتـرام خاصـي در   
ي بسـياري از اقـوال و افعـال و     ي اسالمي برخوردار بودند، نقل كننده جامعه

هايي بودند كه مسـتقيماً از شـخص    طرز رفتارها و تقرير و تصديق و تكذيب
ي  اند، مـورد اسـتفاده   كرده پيامبر ديده بودند؛ كه با درجات مختلف آنچه نقل

هـاي   ي اسالمي قرار گرفت و بـه عنـوان منبـع و مأخـذ آرا و انديشـه      جامعه
اكنون در  اند و هم عنوان يافته ي مبشَّره عشرهاين صحابه . اسالمي شناخته شد

ها و سقف مساجد مدينـه نـام آنـان ديـده      كاري و تزئيني ستون هاي گچ كتيبه
عده را به نام بشارت داده است كـه بـه طـور قطـع و      گويا پيامبر آن. شود مي

هستند و علما و دانشمندان و محققـان و از جملـه فقهـاي      اهل بهشتيقين 
  . اند ناميده شده تابعينهاي بعد  ي بعد از آنان تا دوره عمده

سرمنشأ نقل احاديث و نظرات فقهـي و بيـان احكـام و آرا و فتـاوي، بـه      
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گردد و زمـاني كـه جامعـه بـه      برمي بصره و كوفهبغداد و ي شكوفايي  دوره
اخذ مسايل و عقايد و احكام و قواعد حقوقي و اخالقي عنايت خاصي نشان 

مندان بودند و  ي اسالمي مورد توجه عالقه برجستگاني در مراكز عمده. داد مي
هـاي دور و نزديـك، اهـل     شد و از راه ها مراجعه مي در حل مشكالت به آن

هـا و   دانسـتن خصوصـيات آن  . كردند اخذ ميفقه و حديث ن تحقيق از ايشا
توسط ايشان براي آگاهي از بسياري اصول و مطالب   هاي عرضه شده انديشه
، بـراي اهـل   )حتي امروز مسلمين(هاي بعد  ي اسالمي آن روز و دوره جامعه

  : اسامي ايشان بدين شرح است. تحقيق مفيد است
 بكـر  قاسم بن محمد بـن ابـي  ، ينسيد التابعملقب بـه   سعيد بن مصيب

 ابوخالد، در اصول كافي از اين دو نفر و نيـز  ديباجو ملقب به  بكر ابيي  نوه
  . ياد شده است موثّقينبه عنوان  كابلي

است و از نظـر فقاهـت و    عبداهللا بن زبيربرادر  عروة بن زاوية بن عوام
  . حديث و آگاهي ديني از معاريف زمان بود

فرزنـد زيـد بـن ثابـت،از معـروفين در فقـه و        ثابت خارجة بن زيد بن
حديث است كه در نوشتن آيات قرآني، امين پيامبر قرار گرفت و آيات را كه 

   .آوري كرد پراكنده نوشته شده بودند، جمع
است؛ كه خود او هم از  عطاء ابن يساربرادر  ابو ايوب سليمان بن يسار

  . به قرآن در عالم اسالم استمعاريف فقه و حديث و تفسير و علوم مربوط 
گفتند؛ و از نظر فقاهـت   مي زاهد قريشكه به او  ابوبكر بن عبدالرحمان
  . ي اسالمي بوده است مورد توجه خواص جامعه

آمـده   بـه شـمار مـي    تـابعين از سادات  عبيد اهللا بن عبد الحكّام بن عتبه
  . است

انـد و   ي از دنيا رفتههجر 100تا  90هاي  تمام اين افراد تقريباً در بين سال
هاي بعد به صورت چهار مذهب فقهي  ها باقي مانده بود، سال آثاري كه از آن

  .معروف اهل تسنن در آمد
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هاي مهم تاريخ اسالم از جهت  ، از دوران)ع(زمان زندگي حضرت صادق
ي  تدوين آثار فقهي و حديث و تفسير قرآن و تـاريخ اسـالمي اسـت و پايـه    

پنج سـال قبـل از فـوت ايشـان،     . آن عصر گذاشته شد بسياري از مطالب در
  . ها و تدوين حديث و فقه و تفسير سرعت بيشتري گرفت آوري كتاب جمع

  :از جمله افراد برجسته آن زمان در مراكز مهم اسالمي اين اشخاص بودند
رئـيس مـذهب    امام مالـك بـن انـس   در مكه معروف بود و  ابن جريح

؛ اوزاعـي در شام و بعلبك شخصي ملقب به . مالكي در مدينه شهرت داشت
سـفيان  و در بصـره   معمـر ؛ در يمن شخصي به نام حماد بن سلمهدر مصر 

  . معروف بودند ثوري
ها، ميدان فعاليت بـراي   ي جريانات حاد و سياسي در اين سال در بحبوحه

ه مشغول تعليم و تربيت افراد شد در مدين) ع(امام ششم باز شد و امام صادق
هـا كردنـد    آوري اين نوشته و شاگردان ايشان هم به سهم خود شروع به جمع

  . ها كتب معروف و معتبر حديث شيعه تنظيم شد كه بعدها از همين نوشته
و مخالفـان  ) ع(علـي  در آن زمان اقدامات شديدي در مورد طرفـداران آل 

رحمانه زنـداني   ها را بي شد و آن مي و دستگاه حكومت عباسي انجام منصور
كشتند و بايـد بررسـي شـود كـه در ايـن اوضـاع و        سر و صدا مي كرده و بي

  چه بوده است؟ ) ع(ي شيعه از ديد امام صادق احوال برنامه
هجري و سـه سـال آخـر عمـر حضـرت       145اين مسايل در حدود سال 

. تعليم و تعلّم بودنـد رخ داده است كه ايشان هم در مدينه مشغول ) ع(صادق
؛ 1»بِمسلم مين فَلَيسسلمن اَصبح و لَم يهتَم بِامورِ الم« :با توجه به اين تعليم كه

ي زيركي و رهبري شيعه، بـه   با همه) ع(طور ممكن است حضرت صادق چه
اين جريانات ناظر نبوده باشد؟ به احتمال زياد به علت نياز شـديدي كـه بـه    

اند كـه ايـن موضـوع را     وزش اسالم بوده است ايشان ترجيح دادهي آم مسئله

                                                      
 بامـداد  كـه  كسـى ؛  نَفْعهِـم  و لَهـم  النَّصيحة و الْمسلمينَ بِأُمورِ الاهتمامِ باب ،163، ص 2كافي، جلد . 1

 .! نيست مسلمان باشد، مسلمانان كارهاى به دادن سامان و سر فكر به بى آنكه برخيزد
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شيعيان  هم مركز بحث و انتقادها بود و تا حدودي هم كوفهشهر . دنبال كنند
هـاي آن مملـو از فعـاالن و معترضـين بـه       در آن زيادتر بودند و زندان فعال

 ها از اسالم چيـز ديگـري   زيرا برداشت آن ،عباس بود حكومت منصور و بني
كه با حكومت اسالمي مخالف هسـتند   و اين محاربها را به عنوان  بود و آن

  .كشتند خاسته بودند، مي و به منازعه بر 
پايتخت قرار داده شده ) ع(ديگر كوفه را كه از زمان حضرت علي منصور

بود، براي پايتخت بودن، مناسب ندانست و شهر بغداد را بنا نهـاد كـه در آن   
در برابر اغتشاشي كـه در جاهـاي ديگـر بـود،     . ناميده شد السالم مدينة زمان

براي مركز خالفت، شهري آرام الزم بود، لذا شروع به سـاختن شـهر بغـداد    
كردند كه  كردند و به عمران آن پرداختند و با اين نوع مسايل مردم را سرگرم 

و ! انگار حوادثي رخ نداده است و البته محارباني بودند كه قلع و قمع شـدند 
هاي عادي شروع شد تا جامعه با پرداختن به يك سلسـله امـور    سپس برنامه

  . فرعي از مسايل اساسي غافل بماند
از مدينه به بغداد كه مركـز جديـد   ) ع(ها مكرراً امام صادق در همين سال

شدند؛ تا اينكه پس از يك سلسـله جريانـات،    حكومت شده بود، احضار مي
تحمل ايشان براي حكومـت سـخت شـد و كـار بـه مسـموم سـاختن امـام         

را بـه عنـوان    سه نفـر ، ايشـان  )ع(وصيت امام صادقدر . انجاميد) ع(صادق
امـام موسـى بـن    يعني، غير از فرزنـد بزرگترشـان   . معين كرده بودند وصي
 منصـور هـا   دنـد كـه يكـي از آن   دو نفر ديگر هـم تعيـين شـده بو    )ع(جعفر
 تقيـه ي  ي قـرآن بـه مسـئله    ها اين را به اشاره البته بعضي! ي وقت بود خليفه

كند كه اين كار چـه   اند كه خود باب جديدي را براي بحث باز مي ارجاع داده
معني دارد؟ آيا اين كار تجويز كارهاي منصور و تا حدودي صحه گذاشتن به 

و  عبـداهللا ديگر از فرزندان خودشـان بـه نـام     يكي وصي سومها نيست؟  آن
اي قايـل بـه امامـت و فقاهـت او      بود؛ كه بعدها عـده  سر پهن اَفطَحملقب به 

  . معروف شدند افطحيه شدند و به
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  )ع(امام موسي بن جعفر -7

به جاي مانده كه هفت پسر و سه دختر بودند ) ع(ده فرزند از امام صادق
به عنوان امـام هفـتم از ديـد شـيعيان      )ع(م موسياماو از ميان فرزندان پسر، 

هـا از ايشـان بـه     است كه در كتاب حميدهمادر موسى بن جعفر . شناخته شد
 128تولد ايشـان سـال   . شود مي  ي اندلسيه نام برده يا حميده ي بربريه حميده

ي  سالگي، در زندان به وسيله 55در سنّ حدود  183هجري است و در سال 
 رسيدند به شهادتسم.  

زندان و مشكالت . زندگي پر مشقتي را گذراندند )ع(جعفر بن امام موسى
شد و  تر مي هاي حكومت عباسي هر روز محكم كرد و پايه و فشارها بيداد مي

اي  او هـم برنامـه  . ي آل عباس رسيده بـود  ، پنجمين خليفههارون خالفت به
هـم جـزو   ) ع(جعفـر  براي حفظ نظم، تنظيم كرده بود و تبعيد امام موسى بن

ايشان را از مدينه به بصره منتقل كرده و يك سـال در زنـدان   . اين برنامه بود
هـاي متمـادي را امـام     سـال . نگه داشتند و بعد به زندان بغداد منتقـل كردنـد  

هايي كـه قبـل از آن    در زندان گذراند و عالوه بر فعاليت) ع(موسى بن جعفر
با فرزندان خود، به تربيت چنـد شـاگرد   ي ارتباط  جا به واسطه داشت، در آن

به عنوان روات احاديث، اقدام نمود و به طرز مرموزي بـه دسـت بعضـي از    
  . كارداراني كه با آل علي دشمني داشتند، به شهادت رسيد

ها، تنها از طريـق فرزنـدان خـود موجـب نشـر       ايشان به دليل محدوديت
پسـر و   18، حـدود  )ع(ظمگويا از امام موسى كا. مسايل مورد نظرشان شدند

دختر باقي ماندند كه هر كدام از آنها با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي  19
فرزندان امام . شدند و سياسي كه در آن زمان بود، به اطراف و اكناف پراكنده 

ها در بالد مختلـف   ها و موسوي نسب و خاندان موسوي) ع(موسى بن جعفر
ن صفويه به ايـن موضـوع امكـان گسـترش     گسترش يافتند، چه بسا در دورا

هـا سـر از كشـمير هنـد      بيشتري داده شد تـا جـايي كـه حتـي بعضـي از آن     
  ! درآوردند
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در اين زمان حكومت مركزي به لحـاظ قـدرتي كـه داشـت، خـودش را      
كرد و وسعت قابل توجهي هم پيدا كرده بود و حتي در  تثبيت شده تصور مي
ا كشورهاي اروپايي آن روز هم برقـرار شـده   اي رابطه ب زمان هارون تا اندازه

بود ولي متاسفانه در آن شرايط، توحيدي كه اسالم در ابتداي دعـوت مطـرح   
هـاي   كرده بود، با آن همه امكانات سياسي و اقتصادي و تبليغـي و حكومـت   

چندين ده ساله، به جهان معرفي نشد و جهت صحيحي هم به زندگي دنيوي 
ــردم داده نشــد ــام و رياســتجــاه و م. م ــا و   ق ــي موجــب زد و خورده طلب

ي نوپاي اسالم شد، به طوري كه امام موسى بـن   هاي دروني جامعه كشمكش
بايد به نام اسالم در زندان بماند تا به قول هارون، كشور در امـن و  ) ع(جعفر

  !امان باشد و برخالف امنيت كشور اقدامي صورت نگيرد
دهـد كـه    در زندان، نشان مي) ع(جعفر بن از طرف ديگر حصر امام موسى

در همه جا خواهد بود، زيرا ماهيت  رقيب اجتماعي ديگراين سرنوشت هر 
ــراد داراي    ــدم تحمــل معترضــان و بخصــوص اف ــت، ع ســردمداري حكوم

  . باشد شخصيت علمي و اجتماعي مي
كه فرزند بزرگتر ) ع(غير از امام رضا) ع(از ميان فرزندان موسى بن جعفر

انـد، الزم   ايشان بوده و به عنوان امام هشتم شيعه بعد از خودشان معرفي شده
يكـي از  . هاي بعد نيز نام برده شـود  است از فرزندان ايشان و نوادگان و نسل

رفـت و چـون مـردم     در كوفه خروج كرد و به يمـن  ابراهيمفرزندان ايشان، 
قدر كشـتار كـرد كـه بـه او لقـب       جا را در جهالت شديد مشاهده كرد، آن آن

كـه در بصـره    به فرزند ديگر ايشان هم به خـاطر ايـن  . داده شد ابراهيم جرّار
در . داده بودنـد  زيدالنار لقـب  هايي را به آتش كشيده بود، ها و نخلستان خانه

قصود اين بود كه نشـان دهنـد فرزنـدان    هايي بود و م آن زد و خوردها برنامه
آنـان خـود را   ! كننده هستند اغلب در قلمرو اسالمي طغيان) ع(جعفر بن موسى

خواستند خود را در مقام حكومـت حفـظ    كردند و مي اصل اسالم معرفي مي
كه قبرشـان در   شاهچراغملقب به  احمد بن موسى بن جعفر از جمله .كنند
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خواري، درآمدهاي  گري و نذر و نياز و موقوفه ياي با متول شيراز است و عده
گويا آن زمان كه امكانات چاپ نبـوده، خـود   . گزافي از اين ناحيه پيدا كردند

. ايشان تعداد زيادي قرآن را رونويسي كرده تا در نواحي مختلف منتشر شـود 
بعد از شهادت امام رضا او قيام كرد و تعداد زيـادي از فرزنـدان موسـى بـن     

ر قلمرو اسالمي پراكنده شدند به خصوص در قلمـرو شـيعه كـه در    جعفر، د
جعفـر، يـا فرزنـد     هاي زيادي به نام فرزند موسـى بـن   زاده گوشه و كنار، امام

از جمله بعد از اينكه امام رضا را به ايـران دعـوت   . اند فرزندش پراكنده شده
 در بيست سالگي بـراي ديـدار برادرشـان    ي معصومه فاطمهكردند، حضرت 

جـا هـم بـه     آمدند و در راه بيمار شدند و در شهر قم از دنيا رفتنـد در همـان  
اين مسأله قابل توجه است كه چه مقبـره و تشـكيالت و   . خاك سپرده شدند

هـا توصـيه شـده و چـه كسـاني بـه چـه         نذورات و چه موقوفاتي به نـام آن 
 ن و دركاظمي در) ع(مزار امام موسى بن جعفر! رسانند مصارفي رسانده و مي

  .معروف بودهاشمين ي  نزديكي بغداد است كه آن روزها به مقبره

  )ع(امام رضا -8

متولـد  ) ع(هجري يعني سال وفات امام صادق 148در سال ) ع(امام رضا
ايشـان موقـع   . سالگي از دنيا رفتنـد  55هجري در سن  203شدند و در سال 
ي امامـت ايشـان    ورهبنـابراين د . ساله بودند 35) ع(جعفر بن وفات امام موسى

نحـوي بـود كـه طغيـان و      اوضاع و احوال آن دوران بـه . سال بود 20حدود 
هايي  عباس مطرح بود و نقشه علي و مظالم آل عصيان به نام طرفداري از آل

حتـى  . را دعوت كنند كه نزديك مقر حكومت باشد) ع(كشيدند كه امام رضا
عنـوان شـد كـه    ) ع(پيشنهاد تصدي خالفت از طـرف مـأمون بـه امـام رضـا     

گونه بوده كه مأمون  ي بسيار قابل توجهي است كه اوضاع و احوال چه مسئله
را مجبور به چنين تصميمي كرد؟ رفتـار امـام رضـا بـا مـأمون؟ يكـي از آن       

ها،  مصاديق و موارد قابل بحث اين است كه رهبران ديني، سياسي و حكومت
در آن زمـان، روابـط علمـي    . ندتوانند با يكديگر رابطه داشته باشـ  طور مي چه
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هـا و   بين دنياي اسالم و غير اسالم خيلي گرم شده بـود و متقـابالً مسـافرت   
هاي فلسفي از يونان و از جاهاي  گرفت و كتاب رفت و آمدهايي صورت مي

) ع(ي امـام رضـا    در دوره. شـد  ديگر به قلمرو اسـالمي آورده و ترجمـه مـي   
ي آن زمـان انجـام گرفـت و     و فالسـفه  مباحثاتي با علمـا و پيشـوايان دينـي   

سياسـي آن زمـان،    - در شـرايط اجتمـاعي  . كمابيش شاگرداني تربيت شدند
) ع(تنها همسر امام رضا. ي قابل توجهي است ، مسئله)ع(گيري امام رضا كناره

بود؛ ولي او فرزندي به دنيا نياورد و تنها فرزنـد امـام    ام حبيبدختر مأمون، 
  .به دنيا آمدند) ع(از كنيز امام رضا) ع(ادامام جويعني ) ع(رضا

شـاگردان مختلفـي در شـئون مختلـف داشـتند از جملـه        )ع(امام رضـا 
 عرفا و طبقـات مختلفـي از صـوفيه،   . كه اهل كرخ بغداد بود معروف كرخي

او قبالً غيرمسلمان بود و بر اثـر اخـالق   . دهند را مورد احترام قرار مي كرخي
ي توحيد رسيد و يكي از مربيان  و رفتار و فضايل امام هشتم، به مدارج عاليه

شـيخ  بعـدها توسـط   ) ع(احاديث منسوب به امام رضـا . اخالق و توحيد شد
علـل  به نـام   و هم چنين دركتابي عيون اخبار الرّضادر كتابي به نام  صدوق
  . كند تنظيم شد هاي مسايل شرعي را بيان مي ها و حكم كه علت الشرايع

يكي از مقاطع قابل بحث از نظر تهيه و تدوين فقه و حديث، توسط امـام  
كه امام ظاهراً مورد توجه حكومت  با توجه به اين. انجام گرفته است) ع(رضا

داشـتند، حتـي بـا خـود      وقت بودند و امكان بيان مطالب را تا حدود زيـادي 
هاي زيـادي انجـام شـده و سـؤاالت مـأمون در       ها و صحبت مأمون نيز بحث

  .ي اسالم و پاسخ هاي امام هم خيلي جالب است باره
ي سـم بـه شـهادت رسـيدند، مـأمون بـراي        بعد از اينكه امام بـه وسـيله  

ي حكومت، قبري براي امـام   سرپوش گذاشتن بر شهادت امام رضا به وسيله
هاي غير مردمـي   ماهيت حكومت. در كنار قبر پدرش هارون ساخت) ع(ارض

كه  جاي آن فريبي است و معموالً وقتي حكومت، به ها و عوام عدم صداقت آن
هـا را بـه دنبـال     وسيله باشد، به عنوان هدف در نظر گرفته شود، اين جنايت
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  . خواهد داشت
ه و   هاي مربوط به موقوفـات و   از قرن پنجم هجري برنامه نـذورات و قُبـ
هرجـا بنـاي مـذهبي    . گونه مسايل رونق يافـت  بقعه و بارگاه و ضريح و اين

هاي مختلف زده شده، بـه نـام    كاري و تاق توسط شخصي ساخته شده يا آينه
براي زيارت مشهد بـا پـاي پيـاده از     شاه عباساز جمله . او باقي مانده است

جا بود و هداياي  موقوفاتي كه آنروز طول كشيد و  28اصفهان به راه افتاد و 
كردنـد، بـه آن مكـان داده     مسلمين شيعه كه از روي عواطف ديني تقديم مي

شد كه هنوز هم به همان  شد و هر سال يك مقدار هداياي نفيس جمع مي مي
روزهايي هم مشـخص شـده بـود كـه بـه عنـوان غبـارروبي،        . صورت است

  ! شود معلوم هم نبود كجا صرف مينوا را جمع كنند و البته  نذورات مردم بي

  )ع(امام جواد -9

متولـد   جـواد  و تقي، ملقب به )ع(الرضا علي بن موسى امام نهم، محمدبن
سال زندگي كرد و  25هجري قمري، حدود  220و متوفى به سال  195سال 

كنيـز هـم   . بـوده اسـت  ) ع(وكنيز امام رضـا  ام ولد، سبيكهمادر ايشان به نام 
بـاقي  ) ع(شد و تنها فرزنـدي كـه از امـام رضـا     شد، آزاد مي يدار م وقتي بچه

است كه بعد از امام هشـتم، در سـن هفـت يـا هشـت       )ع(امام جوادمانده، 
دار شـدن امـور    شود و جاي اين سؤال باقي اسـت كـه عهـده    سالگي امام مي

ي اسالمي با وسعت آن روز و رهبري مذهبي در ميان شيعه كه با امـام   جامعه
ي  شـده اسـت؟ نكتـه    ، در هفت يا هشت سالگي چگونه انجام مـي جواد بوده

   .باشد مي فضل امبا دختر مأمون يعني  )ع(امام جوادديگر ازدواج 
و امـام  ) ع(عنايت و توجه مأمون به دو رهبر مذهبي شيعه يعني امام رضا

هايي به وجـود آورد و گوشـه و كنـار     عباس، نارضايتي در ميان بني) ع(جواد
به خصوص در ميان علما و دانشـمندان مطـالبي مطـرح    . هايي زده شد حرف

اين كـه  . دهد قدر امكانات و ميدان مي شد كه چرا مأمون به رهبران شيعه اين 
دقيقاً معلوم نيست كـه آيـا   . سياست چه بوده و جريان از چه قرار بوده است
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ت وجـود داشـته و معرفـي حقانيـت اسـالم        سن نيـواقعاً در اين جريانات ح
يعني امام هشتم و امـام نهـم     مطرح بوده است؟ در هر صورت دو امام شيعه

شده بود كـه بـا حـاكم و    اند و فرصتي برايشان پيدا  در اين جريان قرار گرفته
ي نزديكي برقرار كنند و بر فرض هم كه براي اسـكات   ي وقت، رابطه خليفه

مردم بوده باشد، به معرفي مسايل اسالمي بپردازنـد و بعـد احيانـاً در دسـت     
ولي بايد ديـد چگونـه عمـل شـده اسـت و از زاويـه       ! گرفتن امكانات بيشتر

تواند  شود و مي يانات شده و ميهايي از اين جر ديدهاي مختلف چه برداشت
  بشود؟ 

، كه برادرزن امام جواد بـود و بعـد از   معتصمتوسط  )ع(امام محمد تقي
شـود و از دنيـا    مأمون به خالفت عباسي رسيد، در سن جـواني مسـموم مـي   

در كاظمين دفـن  ) ع(بن جعفر در كنار قبر امام موسى) ع(امام جواد. روند مي
  .اند گنبد هم براي ايشان ترتيب دادهشد كه در حال حاضر دو  

  )ع(نقي امام علي -10

امـام  روند و تنها فرزند ايشـان،   ي سياسي از دنيا مي امام نهم با يك نقشه
امام . رسند است كه ايشان نيز در سن كودكي به مقام امامت مي )ع(نقي علي

  .ها و مراكز سپاه تحت نظر بودند هم در اردوگاه هاديدهم، ملقب به 
امام دهـم نيـز   . هجري بوده است 254و شهادتشان  212ال تولد ايشان س

سـال   33امامت امام هادي . در سن كودكي تصدي امامت را به عهده گرفتند
و هفت ماه طول كشيد و لذا با توجه به اينكه دنياي آن روز هم متوجه عـالم  

ايق داري بـراي بيـان حقـ    اسالم شده بود، فرصت خيلي خوب و نسبتاً دامنـه 
  .بوده است

) نه امام ادعايي و خلفاي ادعـايي (شود يك امام واقعي  بنابراين معلوم مي
توانست براي معرفي اسالم و تهذيب اسالم و تهـذيب ايـن همـه     قدر مي چه

مسايلي كه به نام اسالم و به نـام مسـلمين   . حديث و تفسير و فقه مفيد باشد
دنياي آينده نيازمند اين بود  طريق اولىپخش شده بود و دنياي آن روز و به 
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اين سي و سـه سـال مـدت خـوبي     . كه بداند اسالم چه مكتبي و ديني است
هـاي آخـر امـام حاضـر از      براي انجام اين كار بود، خصوصاً كه تقريبـاً دوره 

بنابر اين يك سؤال اينجا مطرح است كه توسط امام . ديدگاه شيعه بوده است
  ه شده است؟ه مسايلي از اسالم عرضچ) ع(هادي

ها، ايـن مـدت سـي و چنـد      طلبي جاي تأسف عميق است كه در اثر جاه
و  معتَـزّ بـاهللا  و متوكل على اهللا امثال ) ع(زمان با امام هادي سال، خلفاي هم
كـه مـدعي اسـالم نيـز بودنـد، باعـث شـدند كـه ايشـان در           معتَمد على اهللا

  .نباشد شان براي تبيين مسايل باز محدوديتي واقع شود و دست
امـام   زمان بـا  پيشواي مذهب حنبلي، هم احمد بن حنبلتوجه داريم كه 

هـاي اهـل    كه محـدثين كتـاب   زيسته؛ و بنابراين با توجه به اين مي )ع(هادي
انـد، اگـر    استفاده كرده احمد بن حنبلهاي  غالباً از نوشته صحاح ستّهتسنّن 

چـه كـه بـرايش     ز آنهم باز بود، با امكانـات بيشـتري ا  ) ع(دست امام هادي
به هر حـال جـاي ايـن سـؤال     . كردند درست كرده بودند مسايل را مطرح مي

انـد؟ اگـر    است كه خود ايشان تا چه حد بـراي تبيـين مسـايل تـالش كـرده     
توانست در سرنوشـت عـالم    آمد، چه مقدار مي امكانات برايشان به وجود مي

دهم مطالب كمي در تـاريخ  نهم و دهم و ياز  ي امام اسالم مؤثر باشد؟ در باره
از . كـه بـه آن تـوجهي نشـده بـود      گردد بـه ايـن   موجود است و مسئله بر مي

عشري، امامان بعد از پيامبر دوازده نفر هسـتند و در انتظـار    ديدگاه شيعه اثني
هـا   اين نظريه خالفت. هستند كه امام دوازدهم برسد و اساس ظلم را برچيند

خواسـتند از   كـرد؛ تـا جـايي كـه مـي      يد ميها را تهد ها و حكومت و سلطنت
اين بود كـه امـام دهـم يعنـي امـام      . پيدايش چنين شخصيتي جلوگيري كنند

نظر نگه داشتند  را تحت) ع(و امام يازدهم يعني امام حسن عسكري) ع(هادي
كه به اين دو امام داده شـده، بـه خـاطر     عسكريينكه اشاره شد، لقب  و چنان

كه در پادگان نظامي و با كنترل شـديد رفـت و   هاست  محدوديت زندگي آن
خود متوكل هم جاي خيلي مرتفعي را درست كـرده  . كردند آمدها زندگي مي
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شد تا ارتفاع زياد باال رفـت و   بود كه اآلن هم هست؛ و با وسايل سواري مي
از آنجا لشكرگاهي را كه امام هادي و امام عسكري در آنجا تحت نظـر نگـه   

هـاي   را هم مثـل امـام  ) ع(به هر حال امام هادي. تماشا كردداشته شده بودند 
سـالگي   42كدام به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند، در سـن قبـل از    قبلي كه هيچ

  .است سامرايا  سامرهمسموم كردند و قبرايشان در 

  )ع(عسگري امام حسن -11

 عسـكري ملقـب بـه    بن علـي  حسن، فرزند ايشان )ع(بعد از امام هادي
رسد؛ مدت عمرشان  به امامت مي) هجري قمري260و متوفى به  232متولد (

ي  احمد خليفـه چنين  و هم معتمد عباسيزمان با  سال بوده كه هم 28حدود 
امام حسـن عسـكري در   . ايشان هم با سم به شهادت رسيدند. بودندعباسي 

ه مدت امامت ايشان پنج سال و هشـت مـا  . سالگي به امامت رسيدند 22سن 
طور كه اشـاره   همان. طول كشيد؛ كه اين مدت را هم با محدوديت گذراندند

هـايي وجـود    هـا و نقشـه   كرديم، در مورد پيدا شدن فرزندي از ايشان برنامـه 
داشتن زنـدگي ايشـان همـين تحـت      هاي محدود نگه داشت و يكي از فلسفه

كـه   اي اسـت  كردنـد ايـن همـان وعـده     كنترل آوردن فرزند بوده، كه فكر مي
ها شيعيان در انتظارش هستند؛ و ايـن فرزنـد اگـر بيايـد ديگـر سـاكت        سال
اش  نشيند؛ و اگر احياناً مصلحت را در سكوت بداند در هر حـال وظيفـه   نمي

  . كند، داده بودند را از قبل به امامي كه قيام مي قائمقيام است و لذا لقب 

 )ع(امام مهدي -12

از دنيا رفتند، يعني سـال  ) ع(عسكريدر سالي كه امام يازدهم امام حسن 
در اين زمينه مسايل . حدود پنج ساله بودند محمد،هجري، فرزند ايشان  260

و  مهدي موعـود و  غيبتهاي زيادي تحت عنوان  زيادي وجود دارد و كتاب
  . عناوين مختلف ديگر نوشته شده است

ايب نبودند و چهار نفر كه  غيبت صغرى سال در 69امام دوازدهم مدت 
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اي  و ارتباط با امام را داشتند و اين بحـث مسـئله   ادعاي نيابتبودند،  خاص
ساز براي اوضاع و احوال بعدي شيعيان و از جملـه شـيعيان    بسيار سرنوشت

  .زمان حاضر بوده و هست
يعني از همـان زمـان   . قبالً وكيل امام دهم بودعثمان بن سعيد نايب اول 

از جملـه در  . چه كسي با او رابطه داشته باشدها را تحت نظر داشتند كه  امام
ايران و به خصوص شهرهايي مثل قـم، در رفـت و آمـد و سـؤال و جـواب      

 220كـه تولـدش را سـال    عثمـان بـن سـعيد   . ها بودنـد  كردن و نامه نوشتن
 محمد بن عثمـان بعد از ايشان . شود خاص معرفي مي اولين نايباند،  نوشته

ل و دوم هستند و به اعتقـاد شـيعه ايـن نـواب     كه اين پدر و پسر دو نايب او
كردنــد و ديگــران هــم از طريــق ايــن نــواب  خــاص، امــام را مالقــات مــي

 نايب. ي سؤال و جواب و حل مشكل را برقرار كنند توانستند با امام رابطه مي
 محمد سـمري  بن علياست و نايب چهارم  بن روح ابوالقاسم حسينسوم 
 غيبـت كبـرى  نايب چهـارم از دنيـا رفـت،     كه 329سرانجام در سال . است

  .شود شروع مي
شود با مباحث فقهاي معروف و برجسته بعـد   اين بحث چون مرتبط مي

كه مرحوم كليني ها كه در غيبت صغرى بودند، امثال  از زمان غيبت، چه آن
بعـد   هايي براي معرفي حقيقت دين اسالم از ديدگاه شـيعه بردنـد،    چه بهره

ابـن ابـي   و دو فقيه معروف و معتبـر يعنـي    شيخ صدوقهم فقهايي مانند 
بودند كه اين دو از نظر حجيت اخبـار واحـد و    ابن جنَيد اسكافيو  عقيل

معلوم نيسـت كـه   . نظري با فقهاي هم عصرشان داشتند اخبار آحاد اختالف
خـود  رسد كه ايـن   اي از اين دو نفر به گوش نمي هاي برجسته چرا صحبت

نسبت  اسكافيحتي در بعضي از نظراتي كه به . ي قابل توجهي است مسئله
مطـرح   جـواهر در كتـاب   كتب ضالهشود، مثالً بحثي كه راجع بـه   داده مي

چه كه امروز مرسوم است داده  نظري برخالف آن اسكافيشده بود و چون 
بـه  اي  جا فقط اشـاره  در اين. به او اعتراض كرده است صاحب جواهربود، 



... /رهبران مذهبي و: فصل دوم   333

ماهيت اين بحث كرديم و اگر فرصتي باشد در جاي خود به تفصيل در اين 
معرفـي   حكـم اهللا توان به عنوان  كنيم، كه چه چيزي را مي مورد صحبت مي

از فقهاي معروف و معتبر شيعه است كه امروزه بـراي   صاحب جواهر. كرد
   .ستاند و كتابش هم مورد توجه ا او بقعه و بارگاهي در نجف درست كرده

شود كه آيا اسـكافي كـه آن حـرف را زده     در مقابل، اين سؤال مطرح مي
  هايي هستند؟ در آن زمـان كـدام   چه كتاب كتب ضالهفقيه نبوده؟ مقصود از 

بوده؟ اگر حديثي در اين زمينه هست، آن هم مربـوط بـه حفـظ     ضالهكتاب 
كتب ضاله است؟ حفظ يعني چه؟ ضاللت چيسـت و مفهـوم و مصـداق آن    

  ام است؟كد
در دنيـاي  . هاي گوناگون در آن زمـان اسـت   ي ديگر ورود فلسفه مسئله

امروزكه وسايل تبليغاتي و شنيدن مسايل گوناگون در دسترسي همه هست، 
ي نشر ندادن و معرفي كردن  يا اجازه! محدود كردن گفتار و سوزاندن كتاب

كه خـدا   حال آن. ، خيلي كوچك كردن خدا استحكم خدا ها به عنوان اين
خواهد نظرات مختلف بيان شوند و با توجه بـه ايـن مسـايل اسـت كـه       مي

 :كنـد  كـه قـرآن پيشـنهاد مـي     چنـان . حقانيت اسالم را بايد خوب ثابت كرد
گويـد برهـانش را    هـر كـس راسـت مـي     1» هاتُوا برْهانَكُم إِنْ كُنْتُم صادقين«

  . بياورد
ي امـام يـازدهم،    منظور از بيان اين مطالب اين است كـه بعـد از دوره  

ي غيبت و نواب امام و نايب خـاص و نايـب برحـق و ايـن قبيـل       مسئله
مسايل وجود داشته است كـه مسـئله خيلـي پيچيـده و مفصـلي اسـت و       
تفصيل اين مطالب را به خصوص موضوع امام دوازدهم از ديدگاه شيعيان 

هـاي ديگـر اشـاره     يابت عـام و فقهـا را در ضـمن بحـث    و نيابت امام و ن
ي شيعه ايـن اسـت كـه امـام دوازدهـم فرزنـد        به هر حال عقيده. كنيم مي

هـا   البتـه بعضـي  . مشخص و معين امام يازدهم است و اآلن هم زنده است
                                                      

 .بياوريد را خود دليل گوييد، مى راست اگر... ؛ 111ي بقره، آيه  سوره. 1
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براي ايشان سرزمين و احياناً زن و فرزندي قايل هستند و چيزهـايي هـم   
ها، الاقل از ديد يك محقق غير مسـلمان   ي اين مهه. اند ها نوشته در كتاب

هـاي غيرشـيعه هـم جـاي      كه حق تحقيـق دارد و حتـي از نظـر مسـلمان    
 است يا مهـدي  مشخصي فرد مهديهاي فراواني وجود دارد كه آيا  سؤال
ي پـر كـردن    شـود؟ مسـئله   است؟ آيا متولد شده يا بعداً متولد مـي  نوعي

 1»كَما ملئَت ظلماً و جوراً« يا »ت ظُلماً و جوراًبعد ما ملئَ«جهان از عدالت 
طوري كه بـه تـدريج ظلـم و جـور دنيـا را       كه دو تعبير شده، يعني همان

گردد؛ يا بعد از اينكه دنيـا   فراگرفته، به همان ترتيب دوباره به عدل بر مي
و اصالً اين حالـت  ) العمل ظلم ايجاد عدالت است عكس(پر از جور شد 

يـد  ها سؤال ديگر كه در اين زمينه مطرح اسـت و با  منتظر چه هست و ده
  .ها اشاره كرد به تفصيل و به طور مستقل به آن

   

                                                      
 .باشد شده پر جور و ستم از آنكه از پس .....الْغَيبة؛  في باب ،338ص  1كافي، جلد . 1
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  :بخش سوم
  ها و فقها از قرن سوم هجري عملكرد حكومت

  تا زمان حاضر

  

  ها و فقهاي قرن سوم هجري  عملكرد حكومت

پي  در هاي سياسي، نظامي و اجتماعي در ايران پي از قرن سوم هجري، حركت
نام دعوت و تـرويج اسـالم و   گاهي به (هاي مختلف پيدا شدند  و به صورت

طلبانه و احيانـاً رذيالنـه بـا     العمل در برابر اقدامات جاه گاهي به عنوان عكس
هـايي از   كه بـه صـورت  ) گري از عواطف مذهبي جامعه اغراض سوءاستفاده

گرفت، طبعـاً در ايـن    گري و خالفت اسالمي و مانند آن انجام مي قبيل خليفه
ايـن كـاري الزم   . رت فشرده يـادآوري شـود  رابطه بايد مطالب مهمي به صو

ي آگاهـان و   رسد مسـئوليت بزرگـي اسـت كـه بـر عهـده       است و به نظر مي
لذا در اين بحث به عنـوان بـازكردن اوراقـي از يـك     . باشد بيداران جامعه مي

البته نه بـه  (پرونده براي امكان تحقيق بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت 
بـا عنايـت بـه اينكـه احيانـاً بعضـي       . ضروري اسـت !) عنوان نبش قبر تاريخ

اند يا  اند، ولي اغفالگرانه امين معرفي شده ها بوده هاي خائن هم ميان آن چهره
بـه  . ي خائن به آنان داده شده باشد اند ولي قيافه هايي امين بوده چه بسا چهره

و در حكم نـوعي    هر حال اين بحث نه فقط به عنوان بحث در تاريخ گذشته
گيري سازنده و  هاي اسالمي، بلكه به منظور نتيجه شناسي تاريخي ملت باستان

تـر و   اش بـراي بررسـي دقيـق    روشنگر براي زمان حال است و البتـه پرونـده  
  .ي مؤثرتر هنوز باز است و باز خواهد بود رسيدن به نتيجه
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هجري بـه   200خواهيم تاريخ هزار و دويست ساله از سال  در اين جا مي
هايي پيدا شده  ا در حد امكان بررسي كنيم و ببينيم در ايران چه حركتبعد ر

هـايي پيـدا    العمـل  ها، چه عكس و چه تأثيراتي گذاشته است و تحت تأثير آن
شده، و سپس چه اقدامات ديگري را در پي داشـته اسـت؟ بـه نـام اسـالم و      

خـدمت   علماي اسالم و فقها، و به نام حمايت از دين و چه بسا تحت عنوان
همانگونه كه ايـن روزهـا هـم در بعضـي كشـورها عنـوان شـده و        ! به مردم

هـائي كـه بـه نـام تشـيع و بـه عنـوان         شود و از جمله در رابطه با حركت مي
انجام گرفت چه حـوادثي  ! هاي اصالحي و يا به قول معروف انقالبي حركت

الزم اسـت تـا    اند يك تابلوي دقيق ها رفته ي آن  اتفاق افتاد؟ و اكنون كه همه
و نيز الزم اسـت كـه سـيره و طـرز     . هاي آن بازيگران را نشان دهد بازيگري

ي انسـاني، در شـريط خـاص     خواسـتند بـا انگيـزه    ي كساني را كه مي انديشه
زماني و مكـاني خـويش و از روي احسـاس مسـئوليت اجتمـاعي، حركتـي       

در نظرداشـتند جامعـه راه و    متناسب و درخور شأن انسـاني انجـام دهنـد و   
و اين بررسـي نشـان   . تري داشته باشد، مورد بررسي قرار گيرد روش متعادل

دهد كه آنان چه كارهايي كردند و يا چه كارهائي نكردند؟ به ايـن اميـد كـه    
مسايل تا حد امكان مشخص شود و عبرتي براي آيندگان و به اصطالح قرآن 

  .باشد »الُولي االَلباب«
ي بايد ببينيم ما كه در زمان حاضـر در چنـين شـرايط خـاص و     و از طرف

ايم، چگونه اين آثار را درك كـرده   قابل توجهي از جهات مختلف قرار گرفته
خواهيم بر آن اثر بگذاريم؟ تا چـه در   كنيم و چگونه مي و تجزيه و تحليل مي

بته اين ال. داشته باشدانساني و بيدار كننده  زمان حال و چه براي آينده اثري
گونـه   بينيم بايد بدون هـر  ايم و مي ي فشارهايي كه ديده بررسي با وجود همه

تعصب انجام شود و بايد بتوانيم منصفانه و محققانه به اين مسايل بـه عنـوان   
  .يك كار انساني نگاه كنيم
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  پنج دوره از تاريخ ايران بعد از اسالم

يـك نـوع تجسـم روشـن و     ي اخير را به منظور  ساله 1200جا تاريخ  در اين
يافتن تصوير بهتري از ايـن تـاريخ نسـبتاً طـوالني و بـا نشـيب و فرازهـاي        

الزم به تذكر است كه ايـن  . كنيم ي مشخص تقسيم مي گوناگون، به پنج دوره
هـا و مراحـل    نظرهاي ديگر قابل تقسيم بـه دوره  تواند از نقطه بندي مي تقسيم

ي  از اين پـنج دوره هـم بـه نوبـه     مختلف ديگر باشد، همان گونه كه هر يك
  .تري هستند تر و دقيق خود قابل تقسيم به مراحل جزئي

ي فقهاي معروف و مشهور و بـه   بايد ديد در هر كدام از اين مقاطع رابطه
كه شاخص شده بودند، در برابر هر يـك از  ! اصطالح خودشان، علماي اعالم

اثباتـاً، نفيـاً، يـا     - هـا  آن ي ها و اقـدامات عالمانـه   العمل ها، عكس اين حركت
هايي كه معنادار بـوده يـا امـوري را     چه بوده است؟ سكوت - سكوت كردن

انـد يـا اوضـاع و احـوال خالفـت موجـود را تثبيـت         كـرده  تجويز يا نفي مي
ها مسايل قابل توجهي است كه به جهات مختلـف كسـي بـه     ؟ اين!كردند مي

طور متناسب كنجكـاوي نكـرده    بهها را نگرفته است و  ي آن طور جدي دنباله
حال آنكه مقدار زيادي بيت و بيوتات به نام اصطالحي علما و فقهـا و  . است

تـاكنون  . برنـد  هايي برده و مـي  محدثين اختصاص داده شده و از اين راه بهره
ارزيابي دقيق و قابل توجهي از اين مقاطع نشده است و اين كاري است كـه  

اطالعـي مـردم از    بينـيم در اثـر بـي    زيـرا مـي  . شودبايد از نظر تاريخي انجام 
ي كارها، باز هم به نام يك حركت اسالمي، مردم را با اميد زيـاد جمـع    ريشه

كنند و در دنيـاي امـروز كـه مسـايل مختلفـي در ايـن اوضـاع و احـوال          مي
اجتمــاعي اثــر دارد، مــردم را آلــت دســت قــرار داده و وضــع را بــه جــايي 

ها براي مردم فراهم شده و چه بسا  ه انحرافات و بدبختيهم اند كه اين رسانده
وسايل ارتباط جمعي هم . هاي بسياري را نيز به دنبال خواهد داشت نوايي بي

كه متعلق به مردم بوده و به عنوان حقوق ذاتي افراد جامعـه، بايـد در جهـت    
ت آگاهي و آزادي مردم به كار گرفته شود، كامال مورد كنترل قرار گرفته اسـ 
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شود كه كسي بتواند مسايل انحرافـي   داده نمي  و حتي بصورت محدود اجازه
بنابراين، اين مسايل بايد باز شود و تكليف مردم روشـن شـود   . را بازگو كند

تـوان انجـام داد و اگـر     كه اسالم چه گفته و به نام اسالم چه حركتـي را مـي  
و انصـافاً ايـن   . شود، چه نتايجي بايد از به دست آيـد  نيروي مردم صرف مي

نويســان و ســير تحــول  قضــاوتي اســت كــه بايــد در مــورد تــاريخ و تــاريخ
طـور كـه توجـه داريـم، از اركـان       همـان . ساز داشته باشيم هاي تاريخ انديشه

اسـت كـه    دقايق و ظرايفيي معلوم بودن جهات موضوع و  قضاوت، مسئله
نـد كـه كـدام    در رابطه با هر موضوعي وجود دارد تا انسـان بتوانـد حكـم ك   

هـايي و از طريـق چـه نـوع      حركت در كدام مقطع زمـاني و بـا چـه انگيـزه    
  .اقداماتي، اثباتاً يا نفياً چه آثار و در نتيجه چه ارزشي داشته است

  هاي مقاومت در برابر خلفا حركت: ي اول دوره

كنيم كه بر اسـاس دعـوتي    اي مربوط مي ي اول از پنج دوره را به دوره مرحله
ها از انواع  نجات انسان هايي براي اسالم آغاز شد و يك سلسله وعدهبه نام 

اي كـه در   دوره. داده شدهاي فكري و دروني و اجتماعي و بيروني  اسارت
بندي مكتب اسالم و صدور آن دعـوت بـه منـاطق ديگـر و      حقيقت استخوان

خـواهيم ببينـيم چـه     مي. خارج از مركز آن جنبش و حركت، يعني حجاز بود
هاي زمان خويش  ث شد كه اين حركت و اين موج به دنياي فكري انسانباع

هاي بعد، اثراتـي بگـذارد و    و به دنياي فكري بعضي از مناطق ديگر، در زمان
هاي مختلفي كه در دنيا  العمل مورد پذيرش قرار بگيرد؟ همچنين ببينيم عكس

  در برابر آن ايجاد شد چه بود؟ 
ور مكتب و ديني به نام اسالم اثراتي مثبـت  در تاريخ بشر خواه ناخواه ظه

هـاي   ي حركـت  هـايي دربـاره   در دنياي امروز برداشت. يا منفي گذاشته است
اسالمي در اذهان و اعماق فكري مردم ساير نواحي و منـاطق وجـود دارد و   

تأثير و تأثر متقابل دنيـاي  هاي اسالمي با مسايل ديگر و  بايد برخورد آورده
را بررسي كنيم و پاسخي روشن بـراي ايـن پرسـش    شري اسالم و زندگي ب



... /رهبران مذهبي و: فصل دوم   339

بيابيم كه اسالم چه چيزي به زندگي مردم عطا كرده است و متقابالً تحـوالت  
علمي و اجتماعي دنيا در طول چند قرن گذشته، تا چه حد و چگونه به عالم 
اسالم و منـاطقي كـه اسـالم را پـذيرا شـده و آن را ديـن و مكتـب زنـدگي         

اي  عـده . شناسـند نفـوذ كـرده اسـت     قادي خود شناخته و مـي اجتماعي و اعت
خواستند اسالم را زنـده   كه به قول خودشان مي به عنوان اين طلب هم فرصت

به نام اسالم ضربات محكمي به معنويت اسالم و به آن دعوت همگاني ! كنند
و رفع تبعيض نژادي و مساوي  توحيددر اين مرحله تحت عنوان . بشر زدند

شـد كـه در    رب و غير عرب و عدم برتري نژادي مطالبي مطـرح مـي  بودن ع
آيات قرآني و در احاديث اصيل اسالمي به نحو بارزي منعكس شده و در آن 

: آدم را خلق كرد بـر اسـاس   كه خدا بني اين. شده است ها مطرح  حقوق انسان
»اهللاِ اَتْقــيكمنْــدع كُمنَّ اَكْــرَمهــاي مختلــف و  ملــتهــا را گرچــه در  و آن ،1»ا

ي طبيعي و معمولي است كـه   كه خود يك مسئله(هاي مختلف قرار داد  قبيله
آيد، وابسته به يـك طايفـه و خـانواده و قـوم و      كسي كه در جايي به دنيا مي

ي برتري و مباهات شود و يا احياناً همانند  اما اين نبايد مايه). سرزميني است
او شود و او را در چهارچوب امور خارج از العمر  ي اسارت مادام زندان، مايه

بـه طـوري كـه از قبـل     . هاي قبل از تولـدش حـبس كنـد    اراده و محكوميت
ارزشيابي او بر اساس اين باشد كه در كدام خانواده به دنيا آمده يـا در كـدام   

ي خودش  كند و چه چيزهايي را بايد به نفع قبيله قبيله و سرزمين زندگي مي
ي سـوء   هـا باشـد بـد بدانـد و در نتيجـه      گـر بـه ضـرر آن   خوب بداند و يا ا

بندي دايمي و دعواهاي تمام نشـدني در جهـان برقـرار     ها، يك دسته برداشت
ي اساسي بشر، اسالم  با توجه به اين موضوع، به عنوان حل يك مسئله. باشد

هايي هم مانند نماز و روزه  اگر برنامه. اين مكتب فكري را آورد و عرضه كرد
كند كـه   هاي ديگر قبل از اسالم هم بوده و فرقي نمي ، در مذاهب و ملتدارد

رو به كدام طرف بايستي، بلكه مسئله اين است كه براي مشكل بشر، چـه راه  
                                                      

 .»......شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در ... ؛13ي حجرات، آيه  سوره. 1
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  اي آورده شده است؟ ي كارساز و رهاسازنده  حل و چه نظريه
هيچ نوع  ،»انَّ اَكْرَمكُم عنْداهللاِ اَتْقيكم«: طبق احاديث و آيات قرآن همچون

برتري بين انواع بشر پذيرفتني نيست، هيچ كس بر هيچ كس، از جمله عرب 
ن تري بر غير عرب، و نژادي بر نژاد ديگر امتيازي ندارد، و اين به عنوان اصيل

  .چيزي است كه اسالم آورده است
    در آخرين ديدار همگاني پيامبر در مراسم حج كه مدت هـا قبـل در حـد

هزار نفر از نـواحي   120الم و دعوت كرده بود، گويا حدود امكان آن روز اع
هـا كـه محقـق و     حتي غيـر مسـلمين و آن  . (جا شركت كردند مختلف در آن

خواستند بفهمند كه پيامبر اسالم چه مطـالبي را عرضـه    مند بودند و مي عالقه
اين فرصت بسيار خوبي بود ) كرده و به طور فشرده رسماً اعالم خواهد نمود

يد حرف به حرف، آن عبارات را تجزيه و تحليل كرد تا مشـخص شـود   و با
همـين مطلـب     كه اسالم چه چيزهايي را به دنيا معرفي كرده است؟ از جمله

ي ديگـر برتـري    اي بـر طايفـه   هيچ طايفه: كه با تأكيد تمام اظهار شده است 
آن موقـع   منتها تا !به تقوى مگرندارد، هيچ نژادي بر نژاد ديگر برتري ندارد، 

شود و چيزي  كم درست مي كردند كه كم باز مردم پيش خود حديث نفس مي
اي هسـتند كـه بـا جريانـات      كردند در ميان مسلمين عده گفتند و فكر مي نمي
بـه  ). و نهضت كـربال ) ع(از جمله حركت امام حسين( اميه موافق نيستند بني

هاي انساني اسالم اميـد   ي بشري و معتقدان اوليه كه به جاذبه هر حال جامعه
ديدند، اين مدت را  طلبي از خلفا چيزي نمي بسته بودند ولي در عمل جز جاه
هاي اسالمي اجـرا شـود و در درون خـود     به انتظار گذراندند كه شايد وعده

  .اسالم مسئله حل شود
عبـاس را، نـوعي    ي اصلي نهضت بني ، با اينكه هستهعباس بنيدر دوران 

هـاي   خـواهي از نهضـت   ي و ظاهراً به عنوان نوعي خوناحياي دعوت اسالم
ــه اعتراضــي و عــدالت ــام حســين خواهان ــي ) ع(ي ام ــن  و هــواداري از عل ب

كه در ايـران اسـالم را پـذيرا     ي كساني به عقيده(داد  تشكيل مي) ع(طالب ابي 
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، )داشـتند ) ع(خواهي علي شدند و خاطرات خوشي از علم و دانش و عدالت
بودند كه چنين وضعي در قلمرو اسالمي حاكم شـود و بعـد    اكثر مردم منتظر

ه انتظـار داشـتند كـه دسـتگاه خالفـت مركـزي،         از انتقال حكومت از بني اميـ
اين دو هدف به . باشد عدلو  توحيدي اسالم مانند  ي اهداف اوليه كننده پياده

عنوان اصول عقايد در ذهن مردم بود، ولي با كمال تأسف توجهي به آن نشد 
  ! شود و هنوز هم اين جريان ادامه دارد و نمي

خدا يكي است و گويند كه  كنند، با اين تعبير مي وقتي توحيد را معني مي
خدا عـادل اسـت و ظـالم    كنند كـه   در مورد عدل هم مطرح مي !دو نيست

هـاي عقيـدتي و فلسـفي و     كه مسئله تنها مربوط به بحث غافل از اين !نيست
كسي كـه معتقـد بـه    . بلكه مربوط به انسان استشود  اصطالحي محض نمي
باشد و در اين راه كه كسي بر ديگري برتـري   توحيدخداست بايد معتقد به 

ندارد، قدم بردارد و انسان موحد آن كسي است كه در توحيد يعني برپاسازي 
كه صـدها دليـل    نه اين. ي بشري قدم بردارد پرستي در جامعه يگانگي و يگانه

اي تشكيل بدهد و آن را برتـر از   خدا بياورد، ولي خودش قبيله براي يگانگي
ايجـاد كنـد،    سـلطه ديگران بداند، ايجاد صنفي كند حاكم بر اصناف ديگر و 

كـه  رسد يا به عنوان اين هاشم مي حال يا با نژاد، كه من نَسبم به قريش يا بني
جد مـن در كـدام   ام، و احياناً  من در چه سرزمين يا شهر مقدسي به دنيا آمده

و ! امثال اين جريان در دوران اخير هـم وجـود دارد  . (جنگ شركت كرده بود
همه حركاتي كه براي ترقي فكر بشر انجام شده،   كند، با اين انسان تعجب مي

ي امروزي ايران اين قدر از توحيد فاصله گرفته  اي مانند جامعه چگونه جامعه
  !)اند گرفته شناسي قرار ها مالك ارزش ارزشي و بي

اي حالت انتظار داشـتند كـه شـايد در انتقـال      به هر حال در آن زمان عده
اميه فرجي ايجاد شود و عـالم اسـالم بـه مجـراي      خالفت و حكومت از بني
بـا اوضـاع و احـوال آن روز ايـران كـه وسـايل       . اصلي توحيد و عدل بيافتد

اند كه در يك روز با  ردهها، نقل ك ارتباطي هم چندان نبود، در تاريخ و نوشته
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اي كه انجام شد، نهادهايي بـه تناسـب آن روز، هـزاران نفـر را      تبليغات خفيه
در يـك   .تجهيز كردند كه واقعاً بايد گفت در نوع خود، نبـوغي بـوده اسـت   

ي مركزي كه از طرف  روز، مردم درشهرهاي مختلف ايران، عليه واليان خليفه
البته ممكن است مبالغه هم باشـد،  (نجام دادند اميه بودند، حركت اصيلي ا بني

اند كه حدود صد هزار تا ششصد هـزار نفـر در خـالل يـك روز      ولي نوشته
در ايـران خصوصـاً   ). جمع شـدند كـه البتـه قلـع و قمـع و تارومـار شـدند       

خواسـتند بپذيرنـد كـه غيـر عـرب       نمي  اميه ي مركزي و بني نمايندگان خليفه
و به عنوان يك استعمارگر، منتها به نام اسالم، از  حقوق مساوي با عرب دارد

كردند و به نبوغ ايرانـي و اسـتعدادهاي    خيز ايران استفاده مي سرزمين حاصل
ي  نتيجـه . دادند ايراني حتي به عنوان يك بشر مساوي با خودشان اهميت نمي

سـرگرفت؛ و   قيام ابومسلم خراساني مـروي آن هم چيزي بود كه به عنـوان  
مـردم   .العمل حاد سياسي، ديني و اجتماعي انجام شد ت و يا عكساين حرك

انجامـد و   هم در حال صبر و انتظار بودند كه ببينند اين جريانات به كجا مـي 
 عبـاس  بنـي ي جديدي به نـام   ناگهان چشم باز كردند و ديدند گرفتار خدعه

عالقه  )ع(علي آلها كه به  ايراني. كرد حمايت مي علي آل شدند كه ظاهراً از
ــتند و  ــينداش ــام حس ــي )ع(ام ــا و   را م ــه آرزوه ــن زمين ــناختند و در اي ش

خواست كه اگر حكومت به نام اسالم اسـت،   هايي داشتند، دلشان مي خواسته
ي تربيت شدگان اصـيل اسـالمي كـه توحيـد و عـدل را در مفهـوم        به وسيله

اي بياينـد   هكه عد كنند، اداره شود، نه اين انساني و عملي و اجتماعي درك مي
طـور كـه چهـارده     همـان . ي خود را بر مردم مسلط كننـد  و بخواهند خانواده

اميه، پسر بعد از پدر، برادر بعـد از بـرادر، حكومـت را در يـك      ي بني خليفه
خانواده تسخير كردند و آن را موروثي دانستند و بـرايش حـديث نيـز جعـل     

عباس نيز پيرو  م ديدند بنيمرد!! كردند، كه خالفت و امامت بايد چطور باشد
هـايي   اي دست به كـار شـدند و حركـت    همين جريانات است، بنابراين عده
ها را به چيزهايي متهم كـرد، كـه متأسـفانه     انجام دادند كه به نظر من نبايد آن
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نـويس چـه كسـي بـوده؟      البته بايد ديـد تـاريخ  . اند در تاريخ به آن متهم شده
ز افراد نادري، جيره بگيران دستگاه حاكمه بودنـد  نويسان به ج معموالً، تاريخ

اي مبلّـغ   كه با در اختيار داشتن اموال عمومي، بـراي مقاصـد خودشـان عـده    
نويساني هـم مـردم    داشتند، تا مردم سطحي زمان خود را اغفال كنند و تاريخ

انـدركاران   طور كـه دسـت   ها را آن زمان آينده را آماده كنند كه مسايل و چهره
نظامي  يا  خواست بشناسند و هيچ وقت حركتي عليه خانواده دلشان ميوقت 

ابتـدا امنيـت   . خواسـتند  آنان دو نوع امنيت مـي . اند، پيدا نشود كه برقرار كرده
ي مبلّغـين و   زمان حال و راحتي فكري خودشان در زمان حاضر كه به وسيله

ـ  از قبيل خطباي نماز جمعه تأمين مي ده و راحتـي  شد؛ سپس امنيت زمان آين
هـا انجـام    نـويس  هاي آيندگان، كه به دسـت تـاريخ   خيال از تيزبيني و داوري

ساختند، مدرس تربيت  به قول خودشان علما و دانشمندان مدرسه مي. شد مي
بنـابراين در  . كردند تا نسل جديد هـم بـه همـين صـورت تربيـت شـوند       مي

ـ    ي اول، نهضتي را در ايران يادآوري مي مرحله ي  ه خـاطر انگيـزه  كنـيم كـه ب
شد، ولي  جا كه دعوت اسالمي به نام اسالم اظهار مي آن. معنوي انجام گرفت

) واگـذاري اراضـي  (شد و انحصار منافع و قطـايع   در عمل خالفش انجام مي
  .ي عباسي وجود داشت خليفه منصور اندركاران حكومت و امثال براي دست
اً در ايـن زمينـه   در تاريخ ضـبط اسـت و مشـروح    قطايع منصورداستان 

هـاي آبـاد را بـه نزديكـان خـود و       گونه زمـين  اند كه چه مطالبي را ذكر كرده
مخصوصاً به متصديان امور نظامي و دفـاعي و محـارم اسـرار خـود واگـذار      

هـاي ديگـري از جملـه ايـران      ها در عراق و در قسـمت  اين زمين. كردند مي
ديـد تكليـف و حكـم اراضـي     كنيم كه بايـد   باز به اين نكته اشاره مي. بودند

كشورهاي ديگر وقتي كه مردم، اسالم را به هر دليلي از روي ميل و فهم، يـا  
ي فقهـي پـيش    جـا يـك مسـئله    شوند، چيست؟ اين به جهات ديگر پذيرا مي

هاي زيـادي شـده و    كه از آراي فقها استفاده و يا سوءاستفاده آيد و آن اين مي
يافتـه   مفتوحة عنَـوة به اصطالح اراضي  يااراضي فتح شده شود كه عنوان  مي
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اي  آيـد و حملـه   است، موضوع از اين قرار است كه وقتي هجومي پـيش مـي  
ها در اختيـار حكومـت قـرار     كنند، آن زمين كنند و سرزميني را تصرف مي مي
اش اين  درست كردند كه اثر عملي! هاي صوري حال چقدر مخالفت. گيرد مي

بشـود و   همفتوحـات عنـو  گيرنـد جـزو    جـا را مـي   باشد كه وقتـي اراضـي آن  
را به دست هر كـس كـه خواسـتند     اختيارش دست حكومت بيافتد و بعد آن

اش  آميـز باشـد، در دسـت صـاحبان اصـلي      اگر به صـورت مسـالمت  . بدهند
ي  كردند كه مثالً خـراج بپردازند،كـه دربـاره    ماند، با تعهداتي كه تعيين مي مي

كـه در   چنـان . نوشته شده است خراجيه عنوانهايي تحت  اين موضوع كتاب
ي  كردند، عالوه بـر جنبـه   ها نوشته شده وقتي اراضي اسالمي را فتح مي كتاب

يعنـي طرفـداران   . گذاشـت  هاي سياسـي هـم تـأثير مـي     اقتصادي، روي جنبه
كردنـد،   اطرافيان، ايادي، كارگزاران خود را در نواحي فـتح شـده مسـلط مـي    

هر نظـامي بـه دنبـال    )! بينيم اي ديگري كه امروز ميبازي يا چيزه مثل حزب(
ها را بر مردم مسـلط   شان را تأمين كند و آن آورد كه منافع جاتي مي خود دسته

داد،  هـا  خوديكه كارهاي كليدي را بايد به دست  ساختند و به عنوان اين مي
كسـاني كـه بـه قـول     ! كردنـد  ساز مردم مسلط مـي  ها را به امور سرنوشت آن

  ! ان خودي و خودماني باشند و اصل نظام را پذيرفته باشندخودش
ها مسايل قابل توجهي در نظام عباسي يا پـيش از آن در نظـام امـوي     اين

اميه گسترش و نفوذ كمتري داشـت و مـردم انتظـار     بود كه البته در زمان بني
ي اسالم عميقاً روشن شـده و راه حلـي انسـاني     داشتند اين مسايل به وسيله

بـرعكس  . اي آن ارايه شود و اگر هم اوضاع عادالنـه بـود، جهـانگير شـود    بر
ي اسالم قلمداد كردنـد و گروهـي از    ها آمدند و مسايل خودشان را مسئله آن

ي مردم هم بدبخت و ابـزار كـار    نژاد و صنفي خاص سلطه پيدا كردند و بقيه
  !و سرگردان و مرعوب و مسلوب االراده شدند

انتظـار   توحيد و عـدل اسـالمي  چيزهايي بود كه از  اولين اين انتظارات
ديدند و كشتارهاي خالف  داشتند و عمل خلفا را تا آن زمان برخالف آن مي
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ديدند كـه چطـور مملـو از     را مي بن يوسف حجاج هاي امثال  عدل و زندان
گناه شده بود، آن هم به اتهامات واهي ضـد واليـت امـر و اقـدام      زندانيان بي
كشتند و اصـالً بـراي افـرادي كـه      ها را مي به طرز فجيعي انسان عليه امنيت،

  .ها را قبول نداشتند، ارزشي قايل نبودند آن
بود؛ آنها شنيده بودند كـه در اسـالم تبعـيض در     ، رفع تبعيضانتظار دوم

كار نيست، به همان دليل بود كه آن غالم حبشي، يعني بالل حبشي معـروف  
داشت و نه اوضـاع و احـوال و حسـب و نسـب     چناني به تن  كه نه لباس آن

بيش نبود، اما با صداقت و   مساعدي داشت و به قول معروف يك غالم ساده
ي شعارهاي اسالمي دراسالم  كننده استقامت، به عنوان سخنگو و مؤذن و بيان

كه از ايـران رفتـه   سلمان فارسي  يا افرادي از نژاد ديگر مانند. جايي باز كرد
يت خاص را در ميان اصحاب پيغمبر پيـدا كـرد؛ كـه معـروف     بود و آن موقع

ايـن انسـان   «: اش گفته شده است كه در باره. 1سلمانُ منّا اهلَ البيتاست فراز 
هاي انسـاني و   هر چند از طايفه و نژاد ما نيست، اما از نظر انسانيت و ارزش

را بـه   كه نژادش فـارس اسـت، ولـي پيـامبر او     يعني با اين. »پاكي، از ماست
ديـد اخـالص دارد و دنبـال عـدالت      كه مي خودش نزديك كرد، به خاطر آن

او آمده است و مهاجرت كرده تا عدالت را بيابد، و آن را در اسـالم  . گردد مي
البته وي در زندگي شخصي خود فردي آزاد و بسـيار مرفـه   . پيدا كرده است

هـا   رفـت و مـدت  بود، ولي رنج سفر را بر خودش خريد و از ايران به شـام  
كارگري و حتي بيگاري كرد، تا باالخره به صورت باغبان و خدمتكار خود را 

بر . به مدينه رساند، تا توانست پيامبر را ديدار كند، و آن موقعيت را پيدا كرد
الّ ال فَخْرَ للعرَبِ على الْعجمِ ا«: يا بر اساس ،2»انَّ اَكْرَمكُم عنْداهللاِ اَتْقيكم«مبناي 
هـاي رشـد كـرده، ايـن      اي وجود داشت كه انسـان  اين مسايل ريشه ،»بِاتَّقوى

انتظار را داشتند كه در محيط اجتماعي اسالمي ديگر تبعيض نباشد و تقسـيم  
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منافع از طرف زورمداران و حاكمان و معتقدان، به اطرافيـان و بـه طرفـداران    
ل متصديان و حاكمان و البته مردم بعدها درست خالف آن را در اعما. نباشد

  . واليان به نام اسالم ديدند
در آن زمان . بود حفظ شخصيت و كرامت و حقوق انساني انتظار سوم،

انـد بـر ديگـران     كساني كه به نام اسالم و به خاطر اينكه زودتر مسلمان شده
تقسـيم  ! تقدم داشتند، اما آيا سزاوار بود باقي مسلمانان را به حساب نياورند؟

بـازي و   ي حزب و تبعيض و چيزهايي كه انتظار آن را نداشتند و مسأله منافع
تقسيم مشاغل در جريان بود كـه ايـن روزهـا هـم وجـود دارد و چـه افـراد        

هايي به مـردم انجـام گرفتـه و     نااليقي متصدي چه كارهايي شدند و چه ظلم
خود را  ها هم گيرد و اين هايي به معنويت اسالم، انجام مي گيرد و چه ستم مي

در آن زمان هم از اين قبيل چيزها بود و مردم !! دانند سفير و منادي اسالم مي
تر  از همه مهم. توانستند به نام اسالم آن نوع اعمال و رفتار را تحمل كنند نمي
توجهي به شخصيت انساني افراد بوده و هست كه براي مـردم شخصـيتي    بي

  .شدند قايل نمي
اشـاره   اصولي و اعتراضـي كتي به نام حركت ي اول به حر ما در مرحله

مـردم  . كنيم كه در آن شرايط در ايران عليه خلفاي مركزي به وجـود آمـد   مي
متصدي اسالم ما هستيم، گويند  ها مي چون ديدند تا حرف اسالم را بزنند آن

اين بود كه ناچار شدند به مسايل اسالمي اشاره كنند، بدون اينكه اسم اسـالم  
اي  قدر مردم را از اسالم نااميد كرده بودند كـه عـده   زيرا آن. ذارندرا بر آن بگ

خواستيم، اين نبود و اگر اسالم اين  اسالمي كه ما مي«: ناچار شدند بگويند
اگر اسـالم آن اسـت   . خواهيم گوييد ما اين را نمي است كه شما خلفا مي

 !»نداريـد  كه ما درك كرديم و انتظار داشتيم كه انجام بگيرد، آن را شـما 
ي اول حركت وسيعي در ايران شروع شد و بعـد از آن   اين بود كه در مرحله

زيرا وقتي او هم به دستگاه حكومتي نزديك شد و . آغاز شد ابومسلمنهضت 
قـدر كشـتار و    خالفت عباسي را به آن صورت و ارزشي نيافت كه برايش آن
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زيادي كشيده بودنـد  مردم هم كه بدبختي . كرده بود، از آن برگشت  فداكاري
ي  ابومسـلم، كنيـه  . خشم گرفـت  ابومسلمبعدها منصور بر . با او همراه شدند

او بود كه بعد از اين حركت به او دادند، حتـي عنـوان اسـم او را از      اسالمي
اي را داد  حكومت هم ترتيب توطئه. كردند ابومجرمديد مخالفينش تبديل به 

كردنـد، او   ي كه داشتند با او مذاكره ميي ورود بيست نفر در محل و به وسيله
قطعه قطعه كردند و در تاريخ هم سعي كردند نام بـدي بـراي او    را كشتند و

  .بگذارند، براي اينكه مبادا فجايع خودشان علني شود
ي مركـزي انجـام    ي اول از نهضتي ايراني بود كه عليـه خليفـه   اين مرحله

هـاي اسـالمي بـود كـه      از آوردهگرفت و از نظر معنوي تحت تأثير آن دسته 
ي توحيـد بـه    نويد آزاد انديشي و رهـايي از اختنـاق و تبعـيض را در سـايه    

الاقل آن مقداري از اسـالم كـه ايـران در     اسالم واقعي،يعني . داد ها مي انسان
اين سرزمين وسيع هـم بـه همـين اميـد در     . آن زمان در انتظار تحقق آن بود

د، نه در اختيار ورود آن مسـلمين منتسـب بـه    گذاشته شورود اسالم اختيار 
كه بعد از رسيدن به قدرت، برخالفش حركت كردند و عنوان ! اسالم آن روز

خود خواسـتند و نـه رهـايي و      اسالم را براي بقا و استمرار حكومت طبقاتي
هاي بعد هم نظيـر آن اتفـاق افتـاد و در     گونه كه در دوره همان! سعادت مردم

ه صورتي ديگر و تحت عنوان حكومت شـيعي و اوضـاع و   زمان حاضر هم ب
  .احوالي كه شاهد و ناظر آن هستيم، خود را نشان داد

  پنج حركت در ايران مقارن ظهور ابومسلم

هاي ديگري نيز در منـاطقي از ايـران، مقـارن ظهـور ابومسـلم شـكل        حركت
  :ها به قرار زير هستند ترين آن گرفت كه عمده

، نهضـتي بـه نـام    نيشـابور ي نزديك خراسـان و مخصوصـاً    از ناحيه -1
ي اول از نهضتي ايراني بـود كـه عليـه حكومـت      ظهوركرد و مرحله آفريد به

عبـاس   ي واقعـي بنـي   در آغاز آن حركت، هنـوز چهـره  . مركزي انجام گرفت
و هوشمند، ماهيـت    براي مردم روشن نشده بود، ولي گروهي از افراد زيرك
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در  آفريد بهرا درك كردند و حركتي را شروع كردند كه به اسم ايراني  مطلب
ها افرادي موحد و معتقد به آفريدگار يكتا بودنـد،   آن. تاريخ باقي مانده است

هـا تبليغـات زيـادي شـد تـا       منتهي توسط دستگاه تبليغاتي خالفت، عليه آن
  . داده شود  ي بدي به اين حركت چهره
شروع شـد و   سيستاني  بود كه از ناحيهستان نهضت سيحركت دوم  -2

بـوده   پـدرزن هـارون  هاي تاريخي  توسط كسي انجام گرفت كه طبق نوشته
هارون وقتي به ايران آمد، همسر ديگري هـم انتخـاب كـرد كـه مـادر      . است

هـاي دسـتگاه    بـازي  نهضتي كه او به وجود آورد، به خـاطر دغـل  . شد مأمون
ش داده شد و با مقـدماتي كـه چيـده شـد،     ي بدي از آن نماي حكومت، چهره

مؤسس اين حركت را در سيسـتان دسـتگير كردنـد و در بغـداد او را بـه دار      
  . زدند
افغانسـتان و   مـاوراء النهـر  و در نـواحي   مـرو حركت سوم در حدود  - 3

انجـام   سمرقند و بخـارا و تاشـكند  نشين اطراف آن، نظير  كشورهاي مسلمان
ـ  آن. شد كـه صـورت خـودش را     هاشـم بـن حكـيم   ام جا هم شخصيتي به ن
اند، حركتي را بنيان نهاد  به او داده المقَنَّعانداخت و لقب   پوشاند و نقاب مي مي

ي آن نهضـت را خـراب    اي هم براي اين كه چهـره  عده. كه قابل بررسي است
  .ها به او زدند كنند، گفتند كه او ادعاي نبوت كرده و از اين نوع تهمت

اي بـه   شروع شد كه عـده  آذربايجانتري در  پس از آن حركت عميق -4
آن را بر پا كردند و مدت سي سال با مـأمون و معتصـم و    سرخ جامگاننام 

در ايـن رابطـه    ديـن  بابـك خـرم  ها زد و خورد داشتند كه نام  فرستادگان آن
ي مقاومـت در برابـر ظلـم و     بـا انگيـزه   آذربايجاننهضت . مطرح بوده است

شد، صورت گرفت و اعتـراض خـود را بـه     ستمي كه نسبت به مردم روا مي
زيرا اسالمي كه ابتدا عرضه و معرفي . منعكس كردند حاكمان اسالمياعمال 

گفتنـد شـما مـردم را     مي. شده بود، پس از مسلط شدن و در عمل انجام نشد
ادت ها رفع ستم شود و امكانات رشد و سـع  جمع كرديد به نام اين كه از آن
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حكومـت هـم بـراي توجيـه     ! فراهم گردد، نه اين كه نوع ستم عـوض شـود  
اش، به كمك خادمين متعصب و مبلغـين و نويسـندگان    اقدامات سركوبگرانه

هاي اين نيروهـاي بيـدارگر جامعـه و     مزدور خود، تحت عنوان اسالم، چهره
ايـن كـه اسـالم ايـن قـدر تشـويق و       . كردند منتقدين آزادمنش را خراب مي

كند براي ايـن اسـت كـه اگـر انسـان خواسـت در بـاره         رغيب به تقوي ميت
دشمنش هم صحبت كند، بايد از نظر انساني از حد عدالت تجاوز نكند، و از 

اما چون دستگاه تبليغاتي يك بعدي . صداقت و امانت و انصاف خارج نشود
را نيـز بـه دسـت     بابـك و در دست حكومت بود، هرچه خواستند گفتنـد و  

كه حكومت به جنگ با او فرستاد از بين بردند و من به سهم خـود از  ن افشي
  .هايي كه ريخته شد، متأسفم اين همه خون

هـاي   حركتاتفاق افتاد و ايـن   مازندراني  يك حركت هم در منطقه -5
 النهر اتفاق افتاد، در خراسان، سيستان، آذربايجان و مازندران و ماوراء گانه پنج

ران بود و بعدها در زمان محمدشاه قاجار اياالت هرات را كه آن زمان جزو اي
  . از ايران جدا كردند

با توجه به وقايع تاريخي و تغييرات اصولي در موضـوع خالفـت و امـر    
ه بـه    حكومت اسالمي، اغلب اين حوادث در اوايل انتقال خالفت از بنـي  اميـ

 140الي 130سال(عباس بود، يعني در حدود يك قرن و نيم بعد از اسالم  بني
شد، تـا آثـاري    و همان موقع كتب احاديث و اخبار تدوين مي) هجري قمري

كسـاني كـه معمـر    . از آراي پيشوايان مورد قبول عامه، در دست مردم بمانـد 
بودند، و زمان پيامبر و صحابه را به ياد داشتند، به تدريج از ميان رفته بودنـد  

ي، فقهي و تفسيري در عالم اسالمي و الزم بود مسايل فرهنگي، تربيتي، حديث
  . گذاري شود بنيان

العملـي بـراي انتقـال قـدرت و تغييـر       هـاي عكـس   حركت: دوره دوم

  ها سلسله

اندركار بودنـد،   به خاطر انحرافاتي كه در دستگاه خلفا بود، گروهي كه دست

350  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

كردنــد و از دور نيــز آثارشــان را  خيلــي چيزهــا را از نزديــك مشــاهده مــي
يك عده هم چون با دستگاه خالفت تماس نزديـك داشـتند، ايـن    ديدند،  مي

ي ايراني هـم آن   كردند و جامعه هاي ايراني منتقل مي مسايل را به سطح توده
  . ها را به وجود آورد نهضت

خواسـتند بـه    انديشـان مـي   هايي كه بوجود آمد، مصـلحت  پس از نهضت
ه بـه نظـام     بنـي اصطالح اصل خالفت را حفظ كنند، منتها خالفـت را از   اميـ

. ي اسـالمي را حفـظ كننـد    ديگري منتقل كنند و به قول خود وحدت جامعه
اي را از ميان بردند و اين مسئله به سـهم خـود    هاي منطقه اين بود كه نهضت

 خونخـواهي ابومسـلم  هايي ايجاد كرد كه از جمله باعث شد به نـام   حركت
 .شود پيگيري اي جوي ايجاد شود و آن مسئله به گونه

العمل كار خلفايي  هايي كه در نواحي مختلف انجام گرفت، عكس حركت
ها را منحـرف   ها آن نويس خواستند بر مردم حكومت كنند و تاريخ بود كه مي

ها داده شد تا كارشان را خراب كنند، ولي اگـر بـا    هايي به آن كردند و نسبت
نساني را در نظر تري، منصفانه رسيدگي شود، بايد رشد و حركت ا ديد وسيع

هـايي كـه ريختـه شـد و بـراي       ها چه خون به هر حال در اين جريان. گرفت
جـا بـه دار    ها افرادي را دستگير كرده، به بغداد بردنـد و در آن  تسويه حساب
خواستند هر حركت و صدايي را به عنوان اقدام عليه حكومـت   زدند، زيرا مي

خالفـت بـا فـرامين ولـي امـر و      هايي نظير محارب با خدا، م و نيز با برچسب
  . هاي ديگري كه داشتند، سركوب كنند گري حيله

العمل كارهايي بود كـه خلفـا بـه نـام      ها، عكس ي دوم اين حركت مرحله
شـدند كـه چهـار     چنـد سلسـله در ايـران   كردند و باعث پيدايش  اسالم مي
ز زمان بـا هـر يـك ا    تر هستند و نقش فقها و علماي هم ها معروف سلسله آن

ي شـيعه   ها، تا حدي مشخص است و از نظر تاريخي تا اواخر دوران ائمه آن
ايـن  . چه به دوران غيبت در تاريخ شيعه معرفي شده، ادامه يافتنـد  و اوايل آن

خواسـتند بـه    هايي بود، كه مي مرحله در حقيقت دوران رشد و معرفي مكتب
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  . كنند و اقدام  سازي ي اسالم، زمينه قصد تسلط فكري بر آينده

  سلسله طاهريان

طـاهر  بودنـد كـه طـاهر ابـن عبـداهللا،       طاهريـان يكي از اين چهار سلسـله،  
او با هـردو دسـت راسـت و چـپ خـود در      (سر سلسله آن بود  ذواليمينين

و مأمون از وجود او استفاده كرد و معـروف اسـت    ،)كشيد جنگ شمشير مي
بـه رفـتن بـه مركـز     كه حاضر  )ع(امام رضاكه دعوت از امام هشتم شيعيان 

مردي شجاع بـود   طاهراز طرفي . خالفت مأمون نبود، توسط او انجام گرفت
سال توانستند بر يك ناحيـه از   54هجري يعني حدود  259تا  205و از سال 

ضـمن فرمـانروايي، امـام     طـاهر . نواحي اسالم حكومت خود را برقرار كنند
ستقاللش را اعـالم كنـد،   اي كه خواست ا در اولين نماز جمعه. جمعه هم بود

بردنـد، اسـم خليفـه     ها كه اسم خليفه را مي برخالف معمول ساير امام جمعه
. ي مسـتقلي را تشـكيل داد   ها حـذف كـرد و سلسـله    را از خطبه مأمونيعني 

و  مأمونجالب توجه اين است كه كسي كه تار و پودش در دستگاه خالفت 
د، وقتـي از نزديـك ديـد    بني عباس سرشته بود واين همه خدمت كـرده بـو  

انـد و لياقـت رهبـري را     اي نبرده مدعيان رهبري اسالمي از اسالم و تقوا بهره
حاال كه بناي حكومت كردن است، ما هم خودمان شـجاعتش  «: ندارند، گفت

را داريم و هم مردم ايران كه بيچاره و ايـن طـور اسـير شـده انـد، شـايد از       
  !»كنيم تشكيالتي داير ميخواب غفلت بيدار شودند، ما خودمان 
كـم ضـعيف و    تـر هسـتند و بقيـه كـم     از ميان اين سلسله سه نفر برجسته

  .سپس منقرض شدند

  سلسله علويان

ي طبرستان ظهـور كردنـد و    در منطقه علوياناي به نام  در اين فاصله سلسله
 316تـا   250پيدا شدند و از سال  داعي صغيرو  داعي كبيرافرادي به عنوان 

طـور كـه از اسمشـان     هـا همـان   ايـن . دوام آوردنـد ) سال 66حدود ( هجري
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پيداست، به نام حمايت از شيعه و تشيع و امام هشتم و امام نهم شيعه مدعي 
اين اسالم و ايـن كارهـايي كـه بـه نـام حكومـت       «: حكومت شدند و گفتند

 خواهيم اسالم را در موقعيتي كه شود، اسالم واقعي نيست و ما مي اسالمي مي
بـه ايـن ترتيـب    . را بيـاوريم  اسالم راستيناز اول قرار داشت قرار بـدهيم و  

اي جداگانه تشكيل دادند و مدتي هم خوردند و بردنـد   براي خودشان سلسه
چهار نفر از اين سلسله ! ها را تاريخ بايد روشن كند كه خوب يا بد اعمال آن

. هـا مضـمحل شـد    ي آن هايي پيدا كنند و بعد هم سلسله توانستند برجستگي
هايي مانند رعد و بـرق   همان گونه كه امروز هم به همين ترتيب افراد و گروه

گذارند و خود را به  جاي مي روند و تلفات و ضايعات زيادي به آيند و مي مي
شـود دنيـا از اسـالم هـم      كنند كه باعـث مـي   عنوان اسالم راستين معرفي مي

اين مسايل باعث شود ديگـر   ما اميدواريم روشن شدنگردان شود و  روي
  .چنين به اسم اسالم و شيعه فريب نخورد كسي اين

  سلسله صفّاريان

اين سلسله با به قدرت رسـيدن يـك   . مطرح شدند صفاريانپس از علويان، 
آن از طبقـات    ي اصـلي  شـود ريشـه   مسگر و رويگر شروع شد كه معلوم مي

انـد   كه آلت دست شده كردند ها فكر مي آن. ديده بوده است زحمتكش و رنج
، هشت نفر بودنـد  صفاريان. شود ها ظالمانه حكومت مي و به نام اسالم بر آن

 عمرو ليث صفّارو  يعقوب ليث صفّار: تر هسـتند  ها معروف كه دو نفر از آن
هجري، حكومتي تشكيل دادند و كارهايي انجام دادند  287تا  254و از سال 

حتـي ابتـدا بـا قـدرت     . ي ايجاد كردندو از نظر فرهنگي و تاريخي هم حركت
بند  و حكومت مركزي را هم به وحشت انداختند، ولي بعدها، بي  خود خليفه

اي را به طمع انداخت و باعث شد تا ايـن سلسـله    و باري و فساد مالي، عده
هـايي در   در ايـن شـرايط حكومـت   . كم از بـين برونـد   دچار زوال شود و كم

كيل شدند كه مركز آن شـهر دزفـول بـود و بعـد     مختلفي از ايران تش  نواحي
  .هجري هم منقرض شدند 393تا سال  تدريج ضعيف شدند و به
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  سلسله سامانيان

 9توسـط  ) سـال  110(هجري  389هجري تا  279ي سامانيان از سال  سلسله
نفر بر نواحي اسالمي و مناطقي در شمال ايران، سمرقند، بخارا، تاجيكسـتان،  

. افغانستان، كـه آن زمـان جـزو ايـران بودنـد، حكومـت كردنـد       ازبكستان و 
ها هم تشويق  كردند و آن دار و بزرگي در اين دوران زندگي مي دانشمندان نام

كردند و حتـي محـل مناسـبي بـراي رصـدخانه بـه عنـوان مركـز          به علم مي
اولـين نفـر ايـن    . ها سـاخته شـد   شناسي، توسط آن تحقيقات مربوط به ستاره

. هجـري بـه حكومـت رسـيد     279بود كه در سال  ماعيل سامانياسسلسله 
عبدالملك، منصور، نوح دوم، منصور  نوح،، نصرو پس از آن  احمدسپس 

هجري منقرض  389تا اينكه در سال  حكومت كردنددوم و عبدالملك دوم 
هـا و   بسياري از دانشمندان و فقهاي معروف كه غالباً كاردار حكومـت . شدند

شناسـي   ات مردم بودند، نهضت ديگري را بـر اسـاس اسـالم   يا مرجع مراجع
اي هـم بـراي    عـده . عرضه كردند كه اين سلسله، تنها سطح سياسـي آن بـود  

شناسي جديد، به فكر افتادند واعالم كردند كه اسالم،  طراحي و معرفي اسالم
كه مشكلي را  -تنها همين احكام سطحي مربوط به پاك و نجسي و امثال آن 

شناسـي   بدين ترتيب نهضت خاصي از اسـالم . نيست - كند ه و نميحل نكرد
مشتاقان و بيداران جامعـه    پيدا شد و بذر جديدي براي تفكر آزادتر را در دل

  .كاشتند

  آل زيار

هجـري بـه حكومـت     434تـا   316بود كـه از سـال    آل زياري بعد،  سلسله
كيل دهنـد كـه   ها توانستند تا مدتي حكـومتي را تشـ   شش نفر از آن. رسيدند

المعالي و  المعالي، عنصر شمسشد مانند  ها داده مي به آن المعالياغلب لقب 
است كه گنبد و بارگاهش  قابوس وشمگيرتر،  از همه معروف. المعالي شرف

با معماري خاص و جـالبي كـه   ) كاووس گنبد(در شهري به نام گنبد قابوس 
وسيع اسالمي آن روز و در در همين زمان در كشور . دارد، هنوز برقرار است
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هـايي صـورت    بندي هاي اصيلي پيدا شدند و دسته نواحي اهل تسنن، حركت
ي مهم محدود كردن اجتهاد به چهار مذهب اهل تسـنن   گرفت و حتي مسئله

شـود كـه    مطرح مـي  جا اين سؤال اساسي اين. هم در همين شرايط انجام شد
طــي آن اســالم چــه ايــن جريانــات چــه اوضــاعي را بــه وجــود آوردنــد و 

است؟ روزي خواهد رسـيد كـه مسـايل     هايي به بشريت عرضه كرده نوآوري
هـا و قـدرت    هايي كـه از موقعيـت   اساسي نقد و بررسي شوند و سوءاستفاده

تنها راهي كه وجـود دارد، كمـك   . شود ها شده براي همه روشن مي حكومت
حوادث تلخ و شيرين الي اين  بيني از البه گرفتن از انسانيت است تا با روشن

و از اين نشيب و فراز بگذريم و با حفظ اصالت انساني و اسـالمي و توجـه   
ها شـده اسـت، بتـوانيم     هايي كه در راه رشد انسان به زندگي انساني و تالش

مشي خودمان را انتخاب كنيم و عمر خودمان را در اين راه صرف كنـيم    خط
  .2»ال تَموتُنَّ االّ و اَنْتُم مسلمونَ« و 1»رِكينَال تَكونَنَّ منَ الْمش«كه قرآن گفته 

ها آن هم بـه   ها، فساد داخلي دستگاه الزم به تذكر است كه در اين سلسله
نام و تحت عنوان اسالم و احكام و مقررات اسالمي باعث بوجود آمدن ايـن  

هـا و عـدم انسـجام     چنين در مركز خالفـت، خودكـامگي   ها شد و هم حركت
شرمي متصـديان مربوطـه چـه در سـطح      داشت و با كمال رذالت و بيوجود 

هاي ارشاد و راهنمايي مـذهبي، مـردم را در حالـت     حكومت و چه در لباس
اي در ايـران پيـدا    ي خدمت منطقه رو انگيزه از اين. خبري نگه داشته بودند بي

كه  - العمل رفتار خلفا و متصديان امور شد و اين پنج سلسله به عنوان عكس
  .در ايران ايجاد شدند - كردند به نام اسالم بر مردم حكومت مي

  آل بويه

هـا   آن. انجام گرفت تشيعبود كه تحت عنوان آل بويه حركت بعد مربوط به 

                                                      
  .مباش مشركان از هرگز ...؛ 14ي انعام، آيه  سوره. 1

 .نميريد مسلمان جز زينهار، ...؛ 102ي آل عمران، آيه  سوره. 2
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 آل بويـه . حكومـت كردنـد  ) سـال  109حدود (هجري  447تا  338از سال 
 بــود و علــينشــين را هــم تقســيم كردنــد، بــرادر بزرگتــر  نــواحي مســلمان

ملقـب   هم احمدبود و  الدوله ركنملقب به  حسنلقب گرفت،  عمادالدوله
هـا هـم يكـي پـس از ديگـري در       فرزندان هر كـدام از آن . بود معزالدوله به

 اي بـه اسـم شـيعه و تشـيع و حمايـت از      اي حكومت كردند و سلسله ناحيه
ـ  تأسيس كردند و توانستند در مركز خالفت هم) ع(علي آل دا نفوذ بيشتري پي

 التـابع لللّـه  و  المطيع لللّـه هاي  كنند تا جايي كه حتي دو نفر از خلفا به نام
الدولـه و   عمادالدولـه، ركـن  هـاي   تحت نفوذ ايـن سلسـله بودنـد و لقـب    

  را هم همان خلفا به ايشان دادند و قرار شـد در نمازهـاي جمعـه    معزالدوله
  .ها آورده شود اسم آن

و فقهايي مانند شيخ صدوق،  غيبت صغرىي  همان زمان مقارن بود با دوره
الطائفه را به او دادنـد، در همـين    كليني، شيخ مفيد و شيخ طوسي كه لقب شيخ

اين دوره را بايد به نحو بارزتري تجزيه و تحليل كـرد  . كردند زندگي مي  زمان
  .شخص شوداز حكومت آل بويه م) شيعه و غيرشيعه(تا برداشت فقهاي زمان 

عمراني و علمي مهمي در اين زمان انجام شد كه از نظر سياسـي  اقدامات 
هـا رسـومي را برقـرار كردنـد كـه از       آن. شيعه را رشد داده و معرفي كردنـد 

با اين حال، فقهاي . توان نام برد را مي داري ايام عاشورا احياي تعزيه،  جمله
اساسـي را  ي شيعه، نتوانستند مسـايل   نزديك به اسالم و نزديك به زمان ائمه

هـا بـه آن عـدالت     ي اسـالمي آن روز حـل كننـد، تـا آن     براي مردم و جامعه
  .اسالمي برگردند و دوباره كارشان به انحراف اسالمي و انقراض نكشد

شـود و بـاز مـدتي كـه      دايماً اين همه به نام اسالم قيام و خـونريزي مـي  
دهنـد تـا    يشوند و تاوان زيـادي مـ   گذرد، مردم متوجه معنويت اسالم مي مي

  . دوباره حركت جديدي آغاز شود

  سلسله غزنويان

 خوارزمشـاهيان و بعداز آن  سلجوقيان، غزنويانهاي  ، سلسلهبويه آلبعد از 
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  . مطرح شدند
 غزنوي، هشت نفر تحت عنوان سالطين )سال 195( 582تا  387از سال 

 ،محمـد تر هسـتند، سـلطان    ها معروف حكومت كردند كه البته سه نفر از آن
غزنوي، آثاري از خودشان به جاي گذاشتند مسعود  سلطان محمود و سلطان

با دانستن ايـن موضـوع كـه آل بويـه در چـه      . هايي نيز انجام دادند و حركت
شرايطي بودند و به نام تشيع چه اوضاع و احوالي را به وجـود آوردنـد و از   

ها با خلفـاي   آني  ها براي محكم كردن زير پاي خود استفاده كردند، رابطه آن
  .شود تر مي هاي آن زمان روشن گيري وقت و تصميم

ها اتفاقـات   كه اين حمدانيانو  مرابطين، قرمطيان، فاطميونمسايلي نظير 
در عين حال كه ايـن حـوادث   . و جرياناتي بود كه در عالم اسالم اتفاق افتاد

گرفت، در ايران هم خبرهايي از تغييـرات عمـده    در قلمرو اسالمي انجام مي
  . سياسي وجود داشت

هجــري  387ي غزنويــان از ســال  از سلســله ســلطان محمــود غزنــوي
قلمرو اسـالمي را، از ايـران بـه    ي  ي مستقلي را تأسيس كرد و توسعه سلسله

اكنـون نيـز در دهلـي مكـاني هسـت كـه بـه         هـم . طرف هند مطرح سـاخت 
ي هجـوم   اي كـه انگيـزه   خانـه  ها، تاريخ ورود غزنويان به هند و بت توريست

هـا مـردم را تشـويق     آن. دهنـد  سلطان محمود غزنوي به هند بود را نشان مي
غات فراوان در نظر داشتند تا به قـول  كردند تا حامي اسالم باشند و با تبلي مي

بنابه قـول معـروف، يكـي از    !! خود آخرين بقاياي كفر در دنيا را از بين ببرند
اي به عنوان آثار باستاني به  ي عده ي كعبه، به وسيله از خانه مناتبقاياي بت 

. هندوستان منتقل شـده بـود و بـرايش عبادتگـاهي هـم آمـاده كـرده بودنـد        
كنند كه سلطان محمود غزنوي به هندوستان حملـه كـرد و    مي چنين بيان اين

بـه نـام اسـالم    . را هم به فتواي فقها مزين كـرد  جهاد به عنوان مجوز، فرمان
چگونه وارد هند شدند و چه يادگار بدي در اذهان مردم هند گذاشـتند و بـه   

هـاي ارزشـمند هنـد كـه يادگـار       هـا و غـارت ثـروت    خراب كردن عبادتگاه
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  . تاريخي بود پرداختند جريانات
هـايي را در   العمل دهد كه خلفاي مركزي بناي عكس اين مسايل نشان مي

ساير مناطق قلمرو اسالمي از جمله ايران گذاشته بودند و تعصب خاصي هم 
شـاعر معـروف   فردوسي دانيم و معروف است،  كه مي دادند و چنان نشان مي
اشعارش گاهي اسم علي و  بود، به اين جهت كه درحسن بن علي كه نامش 

كـه از دنيـا    دانستند، بعد از ايـن  مي رافضيي علي را آورده بود و او را  شيعه
ي مردم داشتند، نگذاشتند بدن  رفت، با نفوذي كه علماي ديني در اذهان عامه

او در قبرستان معروف شهر دفن شود و دوستداران او را مجبـور كردنـد كـه    
ببرند كه آن زمان صـحرا بـود و اكنـون     ستوجسدش را به مكان دوري در 

 23تـا   22شـيخ طوسـي هـم در سـن     . شكل شهرك بزرگي پيدا كرده است
جا شد و به خاطر تعصبات موجود، به بغـداد   سالگي، مجبور به هجرت از آن

ي عمرش را در بغداد نزد شيخ مفيد و سيد مرتضـي در محيطـي    رفت و بقيه
  .اسالم گذراند علمي آن روز جهان تر و مركز مناسب

شود كه به چه ترتيب  جا اوضاع و احوال ايران آن روز مشخص مي از اين
فقهـا و  ي مسايل مذهبي جريـان داشـت و    بود و چه نوع طرز فكري درباره

در رابطه با هم و در رابطه بـا حكـام زمـان چـه وضـعي       علما و دانشمندان
دانسـتند چـه    مـي  اهـل علـم   ها كه خودشـان را  داشتند و در كنار فقها و آن
هاي ديگر پيدا شدند و هنگامي كه ديدنـد بيشـتر    دانشمندان ديگري در رشته

اين فقها تحت تأثير اوضاع و احوال سالطين و حكام و امرا هستند، هجـرت  
ي شـرعي، بـه    هر اميري در جايي كه نفوذ پيدا كرد، به عنوان وظيفـه . كردند

هـايي شـد كـه خـود      ريـزي  ونمقابله و مباحثه و گاهي مبارزه پرداخت و خـ 
  .هاست بخشي از آثار آن كشمكش

  سلسله سلجوقيان

هـاي   ي ديگري از مطالعه در اسالم را شروع كردند و دسـته  اي هم نحوه عده
طغـرل  . را ياد كرد سلجوقيانتوان  ها مي ي آن ديگري پيدا شدند كه از جمله
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هجـري توانسـت    447كه قبرش نزديك شهر ري اسـت، از سـال    سلجوقي
الشـعاع خـودش    بغداد را از نظر حكومتي به تصرف درآورد و خلفا را تحت

، حكومت )سال 75يعني حدود (هجري  522اين سالطين تا سال . قرار دهد
طغـرل، آلـب   : تـر هسـتندعبارتند از   هـا كـه معـروف    شش نفر از آن. كردند

در ايـن دوره   .حمـود، ملكشـاه دوم و سـلطان سـنجر    ارسالن، ملكشاه، م
 مالحدهو  زنادقهاصطالح خاصي در فقه و در تاريخ مسلمين پيدا شـد و آن  

يعني از طرفداران كتاب زند هسـتند   ،گفتند مي زِنديقو  ملحداي  به عده. بود
  . اند ي ايران بوده كه شرحي است بر كتاب اَوستاي زردشتيان كه ساكنين اوليه

و  حسـن صـباح  و اسـماعيليه  هاي ديگري در ايران بودنـد ماننـد    گروه
 كه براي تهديد سالطين سلجوقي با عنوان ي الموت قلعهجريانات مربوط به 

به زمين زدند، كـه خـود    سلطان سنجركنار بستر  خنجر را در فداييان اسالم
هـاي   ، نهضـت عشـريه  اثنـي ي  چنـين نهضـت شـيعه    هم. تاريخ مفصلي دارد

هاي ديگر كه بايد مستقالً به آن پرداخته  ها و دسته وگروه زيديه و اسماعيليه
  .شود

  خوارزمشاهيان

هفـت نفـر از   . هجري حكومـت كردنـد   628تا  490از سال  خوارزمشاهيان
اي به راه انداختند و در اواخر حكومـت   هاي منطقه ها حكومت ستگان آنبرج

. پـيش آمـد   چنگيزخانبه ايران توسط  مغولي  بود كه حمله خوارزمشاهيان
الدين خوارزمشـاه و در نهايـت    با فرار سلطان محمد و مقاومت سلطان جالل

 نگيـز چ. هجري به ايران حكومت كردند 716ها تا سال  كشته شدن او، مغول
هـاي او   و فرزنـدان و نـوه  اميـر تيمـور   ها و بعـد   و فرزندان و وابستگان آن

بـر  ) ق - ه912تـا حـدود سـال   ( سلطان حسين بايقراو  شاهرخ و الغ بيك
ي اسالمي حكومت كردند و اوضاع و احـوال خيلـي    اوضاع بخشي از جامعه

ي  دربـاره قابل توجهي در اين دوره در ايران پيدا شد كه به طور مستقل بايـد  
  . ها بحث كرد آن
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  دوران صفويه: دوره سوم

ي بين فقها و علما و حكّام و خلفا از اهميت بـااليي   ي صفويه رابطه در دوره
برخوردار است، زيرا حاكمان با نام شاه يا خليفه يا هر عنوان ديگـري، خـود   

خصوصـيت تشـكيل حكومـت    . دانستند را رهبر مذهبي مردم مسلمان نيز مي
باعث شده تا از جهات و ابعاد گوناگون روي ملت ايران تاثير بگذارد  صفويه

هـا و   كه تا امروز هم ادامه دارد و حتي زمان حاضر هـم تحـت تـاثير نوشـته    
ي آن از  تبليغات به نام دين و فرهنـگ اسـالمي و شـيعه قـرار دارد كـه پايـه      
ب و  دوران صفويه گذاشته شد و بايد در مـورد آن بـه دور از هرگونـه تع    صـ

  . بدون افراط و تفريط، بررسي منصفانه به عمل آيد
اند، حتي مسافران خارجي  افراد زيادي در مورد اين دوران مطالـبي نوشته

موافقين هم در مورد عملكرد آنان اغراق . اند و مستشرقين نيز اظهاراتي داشته
ـ  اند و مدعي احياي اسالم راستين شده كرده ه تمـام  اند و تشيع موجود را آيين

  .اند نماي اسالم معرفي كرده
ي غزنويان و سلجوقيان و خوارزمشاهيان، و بخصوص بعد از  پس از دوره

سال از زمان حمله مغول تا انقراض بقايـاي اوالد   300حدود ( ي مغول  حمله
با كشتار و غارت بسياري كه در اين دوران اتفاق افتاده بود، ) تيمور طول كشيد

  .ت فكري مردم تاثير زيادي گذاشتنگ و جهدر فره صفويهحكومت 
شناسي و برداشت عرفاني پيدا شده بود  در اين زمان، نوع خاصي از اسالم

ي  و دانشمندان و فقها و علمايي در ايـن دوره بودنـد كـه بـر حاكمـان دوره     
ي صفويه، از اين جهت  لذا دوره. صفويه و حتي بعد از آن هم تأثير گذاشتند

قدرت در اختيار شيعه قرار داشت و بـراي اولـين بـار    كه حكومت مركزي و 
عشري قرار گرفتـه بـود،    ي اماميه اثني مذهب رسمي كشور وسيع ايران، شيعه

ي متقابل بين دانشمندان و  از جهت رابطه صفويه ي دوره. حايز اهميت است
ي جديدي در تاريخ اين كشـور بـاز كـرده اسـت و ايـن       حاكمان نيز صفحه

هاي بعدي انجام شده تا عصر حاضـر هـم تـاثير زيـادي      ليتجريانات در فعا
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  . گذاشته است
عالوه بر اين، در دوران حكومت صفويه، ارتباط با كشـورهاي ديگـر، از   
كشورهاي اسالمي گرفته تا كشورهاي اروپـايي كـه بـر اوضـاع اقتصـادي و      
سياسي منطقه تسلط داشتند نيز وارد فضاي خـاص و جديـدي شـد و منشـا     

در اين رابطه بايد نقـش فقهـا و   . برزگي در تاريخ اين كشور گرديدتغييرات 
  .علماي ديني در اوضاع و احوال بوجود آمده، مورد بررسي دقيق قرار گيرد

قرن از هجرت پيامبر اسالم و نوسانات بسـياري كـه در    9پس از گذشت 
هـاي غيـر اسـالمي در دنيـا      عالم اسالم پيدا شد، فرهنگ اسـالمي و فرهنـگ  

هـاي   تاثيرات زيادي از هم پذيرفته بودند و تعبيرهـاي مشخصـي از نهضـت   
ي حكومت بدست انسـان   ها اداره شيعي در دنيا وجود داشت كه مهمترين آن

اي بود كه امتيازات ساختگي و جعلي را معيار برتـري قـرار ندهـد و     شايسته
  . امكان دستيابي به هر مقامي بطور مساوي براي همه وجود داشته باشد

و اهل بيت او برخالف رسم گذشته كـه نـژاد عـرب و     )ع(حضرت علي
دانستند، مخالف فضيلت عرب بـر   وابستگي به قوم قريش را معيار برتري مي

هاي مخـالف تبعـيض و ايـن نـوع تحقيرهـا در       غيرعرب بودند و لذا حركت
  . هاي شيعي داشتند جامعه ريشه در حركت

ز اين اتفاق نيفتاده بود، اين انتظـار  هاي قبلي هرگ جا كه در حكومت از آن
رفـت كـه در صـورت بدسـت گـرفتن       خواه شـيعه مـي  هاي آزادي از نهضت

ا چـون آنچـه در    . قدرت و حكومت، اين آرزوي ديرينه را تحقق ببخشند امـ
وعده داده شـده بـود، در تـاريخ گذشـته      عدالت و رفع تبعيضاسالم براي 

خـواه خـود رجـوع كردنـد و      عـدالت تحقق پيدا نكرده بود، مردم به فرهنگ 
ــيعه ــت ش ــفوي ي حكوم ــر    ص ــا در براب ــد ت ــر اســاس آن ايجــاد كردن را ب

هاي موجود در ذهـن مـردم    هاي قبلي بايستد و حاكمان هم از زمينه حكومت
  .استفاده كردند و حكومت را بدست گرفتند

هجـري بـه قـدرت     907، از سـال  حكومت صـفوي نفر از سالطين  10
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سال با طرز فكـر تصـوف و بـا دسـتان بـاز، در مقابـل        230رسيدند و مدت 
هاي ديگر كه براي ايجاد دودسـتگي و   هاي دولت عثماني و قدرت زورگويي

نســب ايـن سـالطين بـه     . كردند، در ايران حكومت كردنـد  تفرقه تالش مي
. بودنـد  معاني باطني قـرآن به دنبال باطنيه و رسد كه تحت تاثير  گروهي مي

بودنـد و چـون    احياي اسـالم راسـتين  ير و تحوالتي به نـام  ها در پي تغي آن
مركزيت حكومت در آن زمان در تركيه و با دولت عثمـاني بـود، بـراي رفـع     
مظلوميت شيعه در طول تاريخ، اقدام به تاسيس حكومت مستقل و مقتدر بـا  

  . نام شيعه نمودند
نـد  در اين دوران فقهاي زيادي به خدمت حكومت در آمدند يا سعي كرد

سالطين صفوي هم با اسـتفاده از عواطـف   . خود را به حكومت نزديك كنند
هـاي سـاختگي، قـدرت را بـا عنـوان       ديني مردم و تكيه بر كرامات و خواب

البته تعدادي از فقها هـم خـود را از حكومـت دور    . ، در اختيار داشتنداهللا ظلّ
مثبت و منفي اين به امور  اكنون با ذكر اين مقدمه. نگه داشتند و حفظ كردند

  .پردازيم دوران مي
شيخ صـدرالدين،  منش در اردبيل با حضور افرادي ماننـد   گروهي صوفي

شيخ علي سياهپوش، شيخ ابراهيم اول و دوم، شيخ حيدر، شـيخ جنيـد و   
بـه دنبـال تغييـر و     الـدين اردبيلـي   شيخ صفي، به رهبري علي شيخ سلطان

الدين نام اين سلسـله   تحوالتي در حكومت بودند كه به اعتبار نام شيخ صفي
  . گذاشتند صفويهرا 

بود و براي رسيدن به اين  شاه اسماعيل صفوياولين پادشاه اين سلسله، 
سال با تكيه بر قدرت متكي بـر   25استفاده كرد و  كرامات ساختگيمقام از 

هـاي زيـادي در    در آن زمان درگيـري . سلطنت كرد شمشير و حمله و هجوم
همسايگي ايران و در كشور عثماني با مركزيت تركيه وجود داشـت و ايجـاد   

ــرك  ــت تُ ــك حكوم ــران، آن ي ــان در اي ــيعه    زب ــذهب ش ــا انتخــاب م ــم ب ه
  .هاي خاص خود را داشت حساسيت
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 984تـا   932بود كه از سال  شاه طهماسبي صـفوي  دومين شاه سلسله
سال در شهرهاي قزوين و اصفهان حكومـت كـرد و در    54به مدت هجري 

  .هاي مختلف كشته شدند ي زيادي به بهانه اين دوران عده
العمل آنان  ي صفويه و عكس وجود فقها و علما در كنار سالطين در دوره

به اين كشتارها و قرار گرفتن شيعه در برابـر غيـر شـيعه و همچنـين تقسـيم      
 هـا و   االسالم و صدراالسـالم  هاي شيخ و بدل كردن لقبمشاغل داخلي و رد

هـاي ايـن دوران بـوده و     ها، از ويژگـي  تقسيم منافع مربوط به اوقاف بين آن
  . ي آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است مطالعه

كه قصد داشت  به حكومت رسيد، ولي بدليل آن شاه اسماعيل دومسپس 
ف جرياني حركت كند كه همه كارهـا را  روش موجود را تغيير دهد و برخال

  . داد، حكومتش يك سال بيشتر دوام نياورد گري انجام مي به نام شيعه
به حكومـت رسـيد و او نيـز     خدابندهپس از شاه اسماعيل دوم، برادرش 

بـه  شـاه عبـاس اول   پـس از او  . با نام شـيعه حكومـت كـرد    سال 10مدت 
  .سلطنت كردهجري  1038تا  996حكومت رسيد و از سال 

در اين دوران فضـاي جديـدي حكمــفرما بـود و روابـط نزديكـي بـين        
پرداخـت و بـه تناسـب     شاه به تشويق علما مي. حاكمان و علما وجود داشت

ــه    ــاده ب ــاي پي ــا پ شــناختي كــه از روانشناســي اجتمــاعي داشــت، گــاهي ب
شاه رفت و به عنوان مثـال   هاي طوالني و زيارت حرم ائمه شيعه مي مسافرت
روز پياده از اصفهان به مشهد رفت و تبليغات زيادي هـم   28در طول عباس 

  .در اين خصوص انجام داد
در اين دوره، مساجد زيادي در هر شهر به نام مسجد شـاه و بـا گنبـد و    

 )ع(امام رضـا هاي زيبا ساخته شد و گنبدهاي حرم ائمه از جمله حـرم   مناره
ف آن نوشت مبني بـر اينكـه شـاه ايـن     هايي در اطرا را از طال پوشاند و كتيبه

هـاي   در دوره. گنبدها را از مال شخصي خود تعمير و طالكاري كـرده اسـت  
تـوجهي بـه    هايي كه وجود داشـت و بـه خـاطر بـي     بعد به علت تنگ نظري
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  .ها را از بين بردند اهميت تاريخي آن، بسياري از اين كتيبه
صيت خودش بـدن او  شاه عباس در اطراف ساري فوت كرد ولي بنا بر و

  . را در نجف به خاك سپردند
 14به سلطنت رسـيد و مـدت    شاه صفي دوماش  پس از شاه عباس، نوه

سال حكومت كرد و در قم وفات كرد و به خاك سپرده شد و پس از او هـم  
  . سال با استفاده از عواطف مذهبي حكومت كرد 26مدت  شاه عباس دوم
شـاه  دو سال حكومت كرد و پـس از او هـم    سليمان صفويسپس شاه 
او بـا   .دار حكومـت ايـران شـد    هجـري عهـده   1135تا سال سلطان حسين 

اش  به ايران در زندان اصـفهان زنداني شد و خود و خـانواده  ها افغانحمـله 
هنوز تـا  . منقرض شد حكومت صفوياز بين رفتند و به اين ترتيب سلـسله 

در گوشه و كنار تا  شاه عباس سوماي مانند  هاي پراكنده چند سـال حكومت
  .هجري وجود داشت ولي از اهميت چنداني برخوردار نبودند 1148سال 

ي علمـا و   رابطـه چه در اين دوران از جهت اين بحث اهميـت دارد،   آن
هـايي اسـت كـه از طريـق اوقـاف و موقوفـات در        و بودجه فقها با سالطين

هـايي ماننـد قضـاوت و سـاير      ن مقـام همچنـي . گرفـت  ها قرار مـي  اختيار آن
شد، باعث شده بود آنچنان سرگرم تقسيم منـافع   ها داده مي امتيازاتي كه به آن

در خاك خراسان باشند كه چيزي از اوضاع و احوال دنيا و ترقي و پيشـرفت  
  .كشورهاي اروپايي به گوششان نخورد

 ي بسـياري از مسـايل   شود كـه ريشـه   در حال حاضر هم مشاهده مي
امروز ايران، به دوران حكومت صـفويه و فرهنـگ اسـالمي و شـيعي و     

ي اسـتفاده از امكانـات    و نحـوه  گـردد  ارتباط علماي دين با سالطين برمي
ي شـيعه و   ي مردم توسط علمـاي برجسـته   ارشادي و تربيتي و تحريك عامه

  . همكاري نزديك با حاكمان، در فرهنگ ديني مردم تاثيرگذار بوده است
اگـر  «: علما در اين دوران، مصداق اين حديث پيامبر اسـت كـه   وضعيت

شـود و اگـر ايـن دو     حاكمان و علما اصالح شوند، امت من اصالح مي
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  .1»شود گروه فاسد شوند، امت من فاسد مي
هـا را   شيعه كه شعارش همواره طرفداري از عدل بود و هميشـه حكومـت  

شـد و تاييـد كـرد و ايـن از     بار حكومت صـفوي را پـذيرا    نفي كرده بود، اين
اهميت بااليي برخوردار بود، زيرا تعدادي از علماي برجسته هنوز با حكومـت  

و ) ع(و حضرت علـي ) ع(موافقت نداشتند و معتقد بودند كه خون امام حسين
شهيدان گمنام تاريخ، همه ناظر و نگران اوضاع و احـوالي بودنـد كـه در ايـن     

  .ئوليت بزرگي بود كه حكومت را تأييد كنندافتاد و اين مس دوران اتفاق مي
»      لَيـهوا اد فَاسـتَقيم واحـ لـهكُم الـيهلَي اَنَّما اي اوحثلُكُم يشَرٌ منَّما اَنَا بقُل ا

، پيروي از خداي واحد مستلزم آن اسـت كـه   2»واستَغفرُوه و ويلٌ للمشرِكين
  . هيچ كس و هيچ قدرتي نبايد بر انسان تسلط داشته باشد

، آن تعداد محدود سالح تكفيري حكومت و فقهاي حكومتي، با  مجموعه
و ضعيف علماي مخالف را هم متهم و سپس منزوي كردند و بـا اسـتفاده از   

رفتن نـذورات، دسـتگاه   گـري موقوفـات و بقـاع و گـ     ثروت ناشي از متـولي 
تبليغاتي وسيعي براي خود ساختند تا بتوانند هر نوع طرز فكري را كه صالح 
بدانند در جامعه تزريق كنند و در اين راه از هر امـكاني كه در اختيار داشتند 

هـاي تاســوعا و عاشــورا     هاي ماه مبارك رمضـان و عزاداري مانند سخنراني
  .كردند استـفاده مي

  بعد از انقراض صفويه تا مشروطيت: ارمدوره چه

افشـاريه، زنديـه و   هـاي   پس از انقراض صفويه تا زمان مشروطيت سلسـله 
  . هم در ايران به حكومت رسيدند قاجاريه

                                                      
 فَسـدا  إِذَا و النَّـاس،  صـلَح  صلَحا إِذَا أُمتي منْ صنْفَانِ ؛70: ص ،1ج  الصواب، إلى القلوب إرشاد. 1

دفَس ،النَّاس رَاءالْأُم و اءلَمالْع. 

 كـه  شـود،  مـى  وحـى  مـن  به اينكه جز شماهستم، چون بشرى من،«: ؛ بگو6ي فصلت، آيه  سوره. 2
 بـر  واى و. بخواهيد آمرزش او از بسويش و كنيد استقامت پس پس. است يگانه خدايى شما خداى

 ».مشركان
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  سلسله افشاريه

 ي افشـاريه  سلسلهي صفويه رواج داشت،  در واكنش به اقداماتي كه در دوره
ارهايي كه تحت عنـوان تضـاد   ها و كشت جنگ. فرصت ظهور و بروز پيدا كرد

بين شيعه و سنّي صورت گرفته بـود و صـرف نيروهـاي زيـاد بـراي مطـرح       
هايي كـه بـه نـام جهـاد و بـه       ساختن تقابل علماي شيعه و سنّي و خونريزي

ي  از طايفـه نادرشـاه  فتواي فقها انجام شده بود، مردم را خسته كرده بـود و  
  . ت را در دست گرفتاز اين فرصت استفاده كرد و قدر افشاريه

نادرشاه تحصيالتي نداشت ولي با حمايت نيروهاي داخلي و خارجي، به 
فكر افتاد تا به دعواي بين شيعه و سنّي خاتمه دهد و باعـث سـازگاري بـين    

در طول حكومت افشاريه با وجود اختالفاتي كه در گوشه و كنار . ها شود آن
ختيـار امـوال و موقوفـات را در    افتاد، حكومت مركزي بـا اقتـدار، ا   اتفاق مي

دست داشت و اصالحاتي را در اذهان جامعه و فرهنگ جمعي براي تعـديل  
  .تضادها و غلو و مبالغه آغاز كرد

كند و اگر  وجود قدرت هميشه توجيهات ذهني خود را در جامعه پيدا مي
در . كسي بخواهد كار اساسي انجـام دهـد، بايـد روي اذهـان مـردم كاركنـد      

كشـي   ها، بهره ي قبلي تحت عنوان شيـعه و نيابت امام و سـاير نامها حكومت
از باورهاي مذهبي مردم رواج داشت و اكنون بايـد بـا عنـاوين ديگـري بـر      

  !كرد اذهان عمومي سلطه پيدا مي
هـاي آنـان و سـرقت     حمله به كشور هندوستان و غارت امـوال و ثـروت  

نام اسالم شكل گرفت و بـه  هاي كوه نور و درياي نور به  جواهرات و الماس
هاي كفـر و الحـاد در جهـان عنـوان      ظاهر هدف آن، پاك كردن آخرين نشانه

  !شد
اثراتي كه اين حمله در اذهان عمومي جهـان و سـاير كشـورهاي منطقـه     

المللـي   داشت و با اين طرز فكر و روش عمل در دنيا، تاثير آن بر روابط بـين 
  . قرار گيردبايد مورد بررسي دقيق و بدون تعصب 
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ي زيادي به امامان شيعه داشت و مرتب بـراي ائمـه    ظاهراً عالقه نادرشاه
كرد و سعي  ساخت و صحبت از يگانگي شيعه و سنّي مي ضريح و بارگاه مي

با اين حـال  . ي ديگران داشت هاي تفرقه افكنانه در گرفتار نشدن در دام نقشه
اي هم در مقابـل، او   دند و عدهاي به او بدبين ش اي عمل كرد كه عده به گونه

  .دانستند را قدر قدرت مي
ســال حكومــت كــرد و ســپس او را كشــتند و بــا مــرگ او  13او مــدت 

ي موقوفات انجام شده بود متوقف شد و جانشين  تحوالتي كه در مورد اداره
نام داشت مدت كمي حكومت كرد و موقوفـاتي كـه بـه     عادل شاهاو هم كه 

  .فروخت شده بود را براي مخارج كشور مي ايجاد دارالشّفانام 
هاي انجـام شـده در    با سعايت رضاقلي ميرزا،در اين مدت پسر نادرشاه، 
عادل شاه و شاهرخ در اثر اختالفاتي كه بين . زمان خود نادرشاه از بين رفت

وجود داشت ابتدا او به حبس افتاد ولي پـس از بركنـاري عـادل شـاه،      ميرزا
در آمده و به سلطنت رسيد و به سهم خـود كارهـاي    از حبس شاهرخ ميرزا

  . مثبتي انجام داد
ــرزاي دومپــس از آن هــم  ــادر مي ــه ســلطنت رســيد و در زمــان او  ن ب

هايي در گوشه و كنار كشور اتفاق افتاد و حاكمـان هـم بـه فـروش و      طغيان
حراج منقوالت موقوفـات بـزرگ در خراسـان و منـاطق ديگـر پرداختنـد و       

مند را سوزاندند و طالهاي نصب شده در ضريح امام رضـا را  هاي ارزش قالي
كنده و از كشور خارج كردند كه بسياري از اين جريانـات بـه دليـل وابسـته     

انـد و مـداركي در ايـن     بودن نويسندگان و مورخان به حكومت، ثبت نشـده 
  .خصوص در دسترس نيست

كردنـد و حتـي   روي  در زمان نادر ميرزا در تصرف موقوفـات خيلـي زيـاده   
هـا   كاري را كندند و به پول تبديل كردند كه در حال حاضر سراغ آن درهاي نقره
در ايـن شـرايط، علمـا هـم در حـال      . توان گرفت هاي بزرگ دنيا مي را در موزه

مداحي و يا تكفير يكديگر بودند و مرتباً مجوزهـاي انتقـال موقوفـات را صـادر     



... /رهبران مذهبي و: فصل دوم   367

  .مالكيت در اين دوران قابل رديابي استي تصرفات و قوانين  كردند و ريشه مي

  سلسله زنديه

در اين شهر شـد و   ي زنديه سلسلهها در شيراز باعث روي كار آمدن  آشوب
با  كريمخان زنددر حالي كه هنوز بقايايي از حكومت نادرشاه وجود داشت، 

. سال در اين مقام باقي مانـد  30به حكومت شيراز رسيد و  الرّعايا وكيللقب 
دانست و بازار و مسـجد   الرعايا مي دانست و خود را وكيل او خود را شاه نمي

  .وكيل را بنا كرد
جعفرخـان و  ي زنديه مانند  هاي سلسله پس از كريمخان زند، ديگر خان

  .حكومت كردند 1200تا سال  لطفعلي خان

  سلسله قاجاريه

بر تخت سلطنت نشست  آغا محمدخان قاجارهجري قمري،  1200ال در س
  . و سلسله قاجار را بنياد نهاد

 30و تـا   سالگي وارد دربار زنديه شـده بـود   15از  آغا محمدخان قاجار
سالگي نزد كريمخان زند بود و سابقه كشـتار تـاريخي و كـور كـردن مـردم      

سـال   100سلسله حـدود  او و شاهان اين . ي خود داشت كرمان را در گذشته
شـاه شـد و    فتحعلي ميرزاپس از او، پسر برادرش . در ايران حكومت كردند

او تعداد زيادي از زنان را به عقد خود درآورد و حدود . لقب گرفت باباخان
ي زيادي به ساخت مسجد داشت و مساجد شـاه   او عالقه! فرزند داشت 700

در زمان او جريانات پر سر  .در شهرهاي مختلف در اين دوران ساخته شدند
و صدايي مانند جنگ ايران و روس اتفاق افتاد و علماي صوري كـه از علـم   

 17كردند فتواي جهاد دادند و باعـث جـدا شـدن     ديني خود سوء استفاده مي
در شرايطي كه علمـاي حكـومتي مشـغول تقسـيم     . شهر قفقاز از ايران شدند

روستاها بودند، علماي واقعي كـه   امكانات وگرفتن اجاره امالك در شهرها و
  .كردند تعدادشان اندك بود، در شرايط بسيار سختي زندگي مي
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  .به سلطنت رسيدند محمد شاهو سپس  عباس ميرزاپس از فتحعلي شاه، 
در اين زمان، اوضاع و احوال خاصي درايـران و دنيـا حـاكم بـود كـه از      

يـا در حـال پيشـرفت    بايد ديـد زمـاني كـه دن   . اهميت بااليي برخوردار است
حاكمان و علماي ديني سرگرم چه كارها و چـه  صنـعتي و اقتـصادي بود، 

العمـل مـوافقين و مخـالفين در ايـن      و عكـس  جـرياناتي در كشـور بودند
خبر از اوضاع و احوال و جريان پيشـرفت   ها بي آن! دوران چگونه بوده است

هاي عزاداري و گريـه   دستهسر مردم را با در دنيا و همزمان با آن در ايران، 
كردند و منافع كشـور   سازي گرم مي و زيارت و نذر و نياز و قبر و ضريح

هـاي اسـتعمار را    و نقشـه  دادند را در اختيار كشـورهاي خـارجي قرار مي
نقش مهمي  عالم دينيكساني كه با نام . كردند براي ايجاد اختالفات اجرا مي

  .گه داشتن مردم بازي كردنددر بد معرفي كردن اسالم و سرگرم ن
سال در اين مملكت و در شـرايط حسـاس آن زمـان     50 ناصرالدين شاه

ميـرزا  العظيم بـه دسـت   در حرم حضرت عبد 1313د و در سال حكومت كر
بـر تخـت سـلطنت     مظفرالـدين شـاه  كشته شـد و پسـر او    رضاي كرماني

ي بـر ايـن   هـاي طـوالن   سـال  اهللا و ظـلّ السـلطان   ظلّاينان با القاب . نشست
  .مملكت بالزده حكمراني كردند

يكي از جريانات مهم اين دوران است كه  قرارداد تنباكوموضوع رِِِژي و 
هايي كـه بـه    در سامرا بود در تلگراف كهميرزاحسن شيرازي  1306در سال 

وكالت داد تا از طرف او در تهـران   حسن آشتيانيميرزاتهران فرستاده بود به 
اي هم در جواب استفتاي ديگـري   را تحريم كند و در نامهفتوا دهد و تنباكو 

در حكم محاربه با ، بِأي نَحوٍ كاناليوم استعمال تنباكو و توتون، «: نويسد مي
  .»است) عج(امام زمان

هـا   ها از اين قـرارداد كـه بـا انگلـيس     اند كه چون روس اي گفته البته عده
كردند كه ايـن قـرارداد لغـو     ميبسته شده بود ناراضي بودند، خيلي پافشاري 

زيـر بـار    ناصرالدين شاهشود، ولي چون لغو قرارداد جريمه سنگين داشت، 
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 علمـاي دينـي  رفت و اين قضيه باعث شد كه لغو اين قرارداد به نام  آن نمي
نوشته شود و جريمـه سـنگين لغـو قـرارداد بـه دوش مـردم بيفتـد و چـون         

دولت هم خـالي بـود، از روسـيه    پرداخت غرامت خيلي سنگين بود و خزانه 
قرض گرفته شد و بانك مشترك ايران و روسيه را تأسيس كردنـد تـا بعـدها    

مظفرالدين شاه ي  به اروپا و معالجه ناصرالدين شاهي  گانه خرج سفرهاي سه
  !!را از همين محل تأمين كنند

اين يك نمونه بود كه چگونه براي مقاصد سياسـي، از عواطـف مـذهبي    
هـر  . كردند و زمينه سازي براي انقالب مشروطيت پيدا شـد  اده ميمردم استف

هايي كـه در ايـن   دادنـد و چـه كشـتار    اي را هم به اين مسايل ربط مـي  واقعه
جريان اتفاق افتاد و حتي حديث هم براي آن پيدا كردند كه هر كس در ايـن  
جريانات كشته شود شهيد است و از امام پنجم هـم نقـل كردنـد كـه چنـين      

هـا و تلگـراف    در آن دوران فتـوا دادن ! اني در ايران اتفاق خواهـد افتـاد  جري
ها خيلي رواج داشـت   نامه چاپ كردن ها و جمع شدن و روزنامه و شب زدن

  .شد در داخل و خارج ايران چاپ ميروزنامه  80الي 70و حدود 

 مشـروطيت ، پيش آمدن جريـان  مظفرالدين شاهترين واقعه در زمان  مهم
هم چند روز بعـد از امضـاي فرمـان مشـروطيت      مظفرالدين شاه بود و خود

 محمد علي ميـرزا ي به توپ بستن مجلس توسط  مرد و پس از آن هم قضيه
كه به مسافرت فرسـتاده شـد و بـه ايـن ترتيـب       شاهاحمدو حكومت كوتاه 

  .خاتمه يافتقاجاريه ي  دوران سلسله

  جريان مشروطيت

گيري از وقايعي اسـت كـه در    بلكه درس جا قصد ما نقل تاريخ نيست در اين
ارتباط با موضوعات مذهبي است و باعث فريب خوردن ايـن مـردم شـده و    
بايد تجزيه و تحليـل دقيقـي از ايـن جريانـات صـورت گيـرد تـا از بـه دام         

هـاي   متأسفانه تاريخ مشـروطيت در كتـاب  . هاي مجدد جلوگيري شود افتادن
غرضانه بيان نشده و آن را به درستي  بيهاي آزاد به درستي و  درسي و نوشته
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اند و به همين دليل تا حدودي همـان   براي نسل جوان تجزيه و تحليل نكرده
سال در انقالب اخيـر ايـران هـم     80جريانات به شكلي ديگر و بعد از حدود

هاي بعدي هم نظيـر ايـن    اگر مردم بيدار نشوند چه بسا درحركت. تكرار شد
ا اهداف و اغراض ديگـري و بـا مقاصـد و متـدهاي     ها تكرار شود و ب فريب

مـردم بايـد دايمـاً از لحـاظ     . هـا شـوند   جديد باعث انحراف اين نوع حركت
فكري تحركات جديدي داشته باشند تا جامعه به يك دگرگوني شايسته براي 

بنابراين الزم است اشـاره كنـيم كـه هـدف از     . انساني زيستن دست پيدا كند
شود چيست يـا چـه    ها منجر مي احياناً به تغيير نظام هاي اجتماعي كه حركت

كنند كه حركتي فراتر از زندگي روزمـره و   چيزهايي در مردم ايجاد انگيزه مي
  عادي داشته باشند؟

جا كه داراي قدرت تعقل و تفكر و  انسان به اقتضاي طبيعتش و از آن
و  اش الاقل در زندگي خودش مـؤثر  اراده حق انتخاب است، مايل است

قدر مـوثر نباشـد كـه     ي ديگران در سرنوشت او آن كارساز باشد و اراده
وقتي مردم احساس كنند كـه مسـلوب    .ي او را به كل از كار بياندازد اراده

شان خيلي محدود است، و آزادي انديشه از بـين   اند يا دامنه اراده االراده شده
عيت خـود تغييراتـي   كنند تا بتوانند در وضـ  هايي ايجاد مي رفته است، حركت

داري هـم ايـن    ي اصلي دين و ديـن  ي حركت انبيا و فلسفه ريشه. ايجاد كنند
اي  است كه انسان داراي چنان استقاللي باشد، كه زير بار هيچ قدرت و سلطه

دين انساني زنده و آگاه به انسانيتش تربيت . ي او را از بين ببرد نرود كه اراده
 انسـاني . تواند او را زير مهميز خود قرار دهدكند، تا هيچ قدرت فاسدي ن مي

  ! كه بفهمد و وقتي هم فهميد بتواند بايستد
جـا كـه مـردم در طـول      در جريان حركتي كه در ايران اتفاق افتـاد، از آن 

ساليان طوالني به عـادات عرفـي خاصـي از لحـاظ فرهنگـي و اجتمـاعي و       
هـا بـاز    يد به روي آناي از دنياي جد مذهبي عادت كرده بودند، وقتي دريچه

اي بوجود آمد كه اعمال اراده و حاكميـت داشـته باشـند و فضـاي      شد، زمينه
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اختناق را از بين ببرنـد و تغييراتـي ايجـاد كننـد كـه ديگـر قابـل حـذف يـا          
  .جلوگيري نبود

هـاي   در فضايي كه انقالب مشروطيت پديد آمد چهـار گـروه بـا انگيـزه    
  :متفاوت وجود داشتند

هاي خارجي و بيگانگـان را   ها و خواسته اهداف و سياست كساني كه -1
  .كردند دنبال مي

خواستند اختنـاق و اسـتبداد سـلطنت قاجـار را از بـين       كساني كه مي -2
كردند كه  ببرند ولي آن استبداد به طبقه و تيپ خودشان منتقل شود و فكر مي

  .اين استبداد جديد خوب است
و دركشان از اسالم و حقوق انسـاني   كساني كه مخالف استبداد بودند -3

اي حكمفرمـا باشـد و حـق     خواستند آزادي و قـانون عادالنـه   اين بود كه مي
گذاري و زندگي عادالنه را براي همـه قايـل بودنـد و بـه مشـاركت و       قانون

  .برابري اعتقاد داشتند
خواستند زندگي كنند و با توجه به امالك  اي هم از مردم فقط مي عده -4
كانات موجود در مملكت كه خيلي هم زياد و بدون حساب و كتاب بود و ام

كردنـد بـا تغييـر     ها بود، فكـر مـي   و در دست سالطين و وزرا و نزديكان آن
شـود و از نظـر    اوضاع حكومت و تقسيم منـافع، كمـي دستشـان بـازتر مـي     

  .شود اقتصادي پيشرفتي در كارشان حاصل مي
مضاي فرمـان مشـروطيت در سـال    درجريان انقالب مشروطيت، پس از ا

 و مـرگ مشـكوك  ) هجـري شمسـي  1285 مـرداد  14(هجري قمـري   1324
هـر   شـاه،  محمـدعلي  ي كوتاهي پس از آن و عزل در فاصله مظفرالدين شاه

در . ها و جريانات براي كسب منافع خودشان فعـال شـدند   كدام از اين گروه
بين انگلستان و روس تقسـيم شـده بـود،     907زماني كه ايران هم در قرارداد 
  :ها عبارتند از ي آن مسايلي به وجود آمد كه عمده

اصل، با عجله و بـا   51در  نامه و قانون اساسي جديد نظاماول، تصويب 
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در ايـن اصـول هـم    . الگو گرفتن از قوانين كشورهايي مانند فرانسه و بلژيك
هاي قبلـي تفـاوت داشـت و اختيـاراتي بـه مجلـس        مواردي بود كه با روش

هاي مختلف اختالفاتي وجود داشت  در بين گروه. شوراي ملّي داده شده بود
در نظـام شـورا و مجلـس هـم     . ر انتظارات مردم به وجود آمده بـود كه در اث

پس از آن  .ديدگاه افراد نسبت به اسالم و حقوق مردم اختالف زيادي داشت
متمم قانون اساسي را تصويب كردند كه در اصـل اول آن مـذهب رسـمي را    

هـاي زيـادي    در اصل دوم با تلگراف. عشري تعيين كردند اسالم و شيعه اثني
هم در اين رابطـه خيلـي فعـال بـود،      اهللا نوري فضل شيخرد و بدل شد و كه 

مقرر كردند كه قوانين مجلس نبايد با قوانين شرع مخالفتي داشته باشد و 
تشخيص آن هم با پنج نفر ازعلماي اعالم است، كه رأي هيـأت علمـاي   

در قـانون اساسـي    .تعيين شده در اجرايي شدن قوانين تعيين كننده باشـد 
نـاظر بـه همـين جريـان و      شوراي نگهبانخير هم نظير اين موضوع به نـام  ا

در ضمن عواطف و احساسات شـديد هـم   . ادامه همين طرز تفكر بوده است
. آورد ها خيلي زياد بود و مسايلي را بوجود مي در دو طرف بين مردم و گروه

كـرد   يبه عنوان مثال در مقابل اصلي كه تحصيل و با سواد شدن را اجباري م
كـه مشـخص   ! ديدنـد  را با آزادي مردم در تضاد مـي  كردند و آن مقاومت مي

ايـن داسـتان در جريـان تصـويب     ( است چه ديدي نسبت به آزادي داشـتند 
قانون اساسي اين انقالب اخير هم تكرار شد كه وقتي طرحي ارايـه شـد كـه    

اي  كن شود و تحصيل اجباري شـود، عـده   سوادي در زمان چند سال ريشه بي
توانيم مردم را مجبور كنيم و اين بـا اصـل آزادي    از افراد به اين بهانه كه نمي

سـواد   معلوم بود كه اسـتفاده از مـردم بـي   ! مغايرت دارد با آن مخالفت كردند
همچنين با توجيهـات مشـابهي بـا اصـل     ). برايشان مطلوبيت بيشتري داشت

و اختالفـاتي كـه   ممنوعيت مميزي و سانسور در مطبوعات هم مخالفت شد 
هايي كه بـا   ي دفاع از آن وجود داشت و تلگراف زدن در مورد اسالم و نحوه

در نهايت متمم قـانون  . وجود آورد شد جريانات زيادي را به علماي نجف مي
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رسـيد، هرچنـد بعـدها در اثـر شـدت       محمـدعلي شـاه  اساسي به امضـاي  
ي آن هـم   بهانـه  و مجلس را به توپ بستوجود آمده، خود او  اختالفات به

هايي در تهران و  انجمن. اين بود كه به كالسكه محمدعلي شاه حمله شده بود
تبريز تشكيل شد و گفتند مشروطيتي كه مورد نظر ما بود چيز ديگري بود، يا 

كشـاندند و   اصالً مشروطه خالف اسالم است و مردم را هم به هـر سـو مـي   
اهللا ، سـيد عبـد  خـود فقهـا بـود    اختالفاتي نيز بـين . كردند قضايا را لوث مي

ــاني ــلو  بهبه ــيخ فض ــوري ش ــزديو  اهللا ن ــيدمحمدكاظم ي صــاحب  س
كـه در  االصـول   كفايـت  صـاحب الوثقي، مالمحمـدكاظم خراسـاني    عروه
ها در مدت  ي آن بعدها همه. شد، هر كدام نظراتي داشتند ها تدريس مي حوزه

يان مربوط به دار همچنين جر! كوتاهي به صورتي كشته شدند و از بين رفتند
اي را  پيش آمد كه در تاريخ مشروطيت فصـل تـازه   اهللا نوري شيخ فضلزدن 

چون شايد اولين بـار بـود كـه بـه دليـل مسـايل سياسـي، يـك فـرد          . گشود
طـور علنـي در ميـدان     را بـه مجتهد و مرجع و حاكم شرع سرشناس به نـام  

  .زدند عمومي شهر و در يك عيد مذهبي به دار مي
ي از آزاديخواهان هم در تبريز و اصفهان تشكيل شد و براي فتح هاي گروه

هايي انجام دادند و محمـدعلي شـاه هـم مجبـور شـد       تهران آمدند و حركت
  .بني بر مشروطه خواهي خود بنويسداي م نامه

 و سـلطنت  محمـدعلي شـاه  و سپس خلع  استبداد صغيرپس از جريان 
ي كوتاه تصدي ظـاهري او   جرياناتي در دوره) با وجود كودكي او( احمدشاه

 .هايي در قبال جريان مشروطيت پيش آمد العمل اتفاق افتاد و عكس

آبـاد بـه كـاخ گلسـتان      را از قصر سلطنت احمدشاهروز دوم ماه رجب كه 
 خـان ارمنـي   يپرمآوردند، بالفاصله تغييراتي در مشاغل ايجاد كردند، از جمله 

هاي تبريك از داخل و خارج  كل شهرباني و نظميه شد و ارسال تلگراف رئيس
معروف بـه آخونـد    مالمحمدكاظم خراسانياز نجف هم از طرف . شروع شد

چنين تلگرافي فرستاده شد، كـه بـراي   شيخ عبداهللا مازندراني خراساني و نيز 
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 كنـيم بـا ايـن    ي حاكمان با علمـاي دينـي آن را ذكـر مـي     مشخص شدن رابطه
اقبالهما، خلـع   جنابان مستطابان، سپهدار اعظم و سردار اسعد دام «: مضمون كه
دين و دولـت و ملـت،   ي او بـه   هاي عظيمه به جهت خيانت ميرزا محمدعلي

اهللا سـلطانه   ادام سلطان احمدشاهحضرت  و جلوس اعلى شرعاً و قانوناً الزم؛
  !»داريم ، تبريك عرض ميعضدالملكبه سلطنت با نيابت حضرت اشرف 

را در ميـدان   اهللا نـوري  شـيخ فضـل  يازده روز بعد و در سيزده رجـب،  
ي ديگري هم همـان چنـد روز اول محاكمـه و اعـدام      عده. دار زدند توپخانه

هـا يـادي نكـرد، بجـز      شدند كه چون اسم و رسمي نداشتند، كسي هم از آن
و  بهبهـاني رديـف   ، كـه مجتهـد بـود و خـودش را هـم     اهللا نوري فضل  شيخ

هـا حتـي از    درحالي كه ايـن . ها هم مجتهد بودند دانست كه آن مي طباطبايي
نظر فقاهت و اجتهاد هم معمولي بودند و اين سؤال وجود دارد كـه بـه جـز    
شهرت و تصدي مشاغل مربوط به اوقاف و غيره، آيا نظرات و ابتكاراتي هم 

ذشـته معمـول   اند يا خيـر؟ درگ  ي فقه در سطوح باال داشته در همان محدوده
كرد و  گشت، عنواني پيدا مي رفت و بر مي بود هركس چند سالي به نجف مي

در تـاريخ  . شناختند كه مردم بايد اين مطالـب را بداننـد   مي حاكم شرعاو را 
. كردنـد  مشروطيت هم از پيشوايان مشروطيت با القاب علماي اعالم يـاد مـي  

رقابت خاصي بـود، كـه    نورياهللا  بهبهاني و شيخ فضل سيدعبداهللاگويا بين 
نه من مرتجع بـودم و  « :بردند، گفت ي آخر كه او را براي اعدام مي در دقيقه

عبداهللا بهبهاني  سيدكه مقصودش ! »خواه نه سيدعبداهللا و سيدمحمد مشروطه
خواستند مرا  فقط مي«: كند كـه  بعد اضافه مي واست و سيدمحمد طباطبايي 

ها موضوع ارتجاع و مشـروطيت   ن من و آناز صحنه كنار بكشند، واالّ بي
شـيخ  به هر حال دار را بـر پـا كردنـد و طـولي نكشـيد كـه       . »در ميان نبود

هم در پـاي   شيخ مهديگويا حتي فرزند او، . در باالي دار جان داد اهللا فضل
  .زد دار حضور داشت و دست مي

ـ شود، او كه لقب  گفته مي اهللا شيخ فضلبه هر حال در مورد   رعحاكم ش



... /رهبران مذهبي و: فصل دوم   375

 سـيدجمال واعـظ اصـفهاني   آن زمـان را داشـت، وقتـي     قـدر  فقيه عاليو 
را بـه   المتكلمين و يا ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل ملك، ) پدرجمالزاده(

كشتند، چرا بـه عنـوان اعتـراض حتـي يـك       محمدعلي شاهجرم مخالفت با 
كلمه هم نگفت و واكنشي نشان نداد؟ وقتي نسبت به ديگـران اقـدام حـادي    

نشينند، يك روز هـم ايـن جريـان بـه سـراغ خودشـان        شود و ساكت مي مي
يـك بـه    اي در كـار اسـت تـا يـك بـه       آيد، غافل از آن كه طرح و نقشـه  مي

محيط ترس و ارعـابي   اهللا نوري شيخ فضلاعدام . شود شان رسيدگي  حساب
هـا جريـان داشـت و     ها و مؤاخذه ايجاد كرده بود و بگير و ببندها و بازجويي

هايي داشته كه با اعدام  گفتند اسناد و مداركي نزد او بوده و حساب اي مي عده
  .او از بين رفته است

گرفـت، او را بـه    شـاه  محمـدعلي كه سـلطنت را از   پس از آن احمدشاه
ايـن پـول آن   . فرستاد و قرار شد هر ماه صد هزار تومان به او بدهنـد  اودسا

بيشـتر از يـك سـال     شـاه  محمـدعلي  زمان بسيار زياد بود ولي با اين حـال 
بندي و جمع كردن افراد شد و از طريـق   نتوانست تحمل كند و مشغول دسته

ها و افراد ديگـر   اي از تركمن وارد ايران شد و عده) استرآباد(سر حد گرگان 
داشـت، از   سـاالرالدوله برادرش هم كه لقب . از ايالت را با خود همراه كرد

ران و فتح آن را داشت كه يك عـده هـم در برابـر    كرمانشاه قصد حمله به ته
را  السـلطنه  صمصـام ، احمـد شـاه  در ايـن زمـان   . آرايي كردنـد  ها صف آن

  . نيست شاه محمدعليوزير كرد تا ديگران بدانند كه او اهل سازش با  نخست
را اعدام يـا   محمدعلي ميرزااز مجلس هم قانوني گذراندند كه كسي كه 

 گيرد و براي اعدام يـا دسـتگيري   دستگير نمايد، يكصد هزار تومان جايزه مي
 .هم جايزه تعيين كردند السلطنه و ساالرالدوله شعاع

شاه دوباره  ها را شكست دادند و محمدعلي بعد هم نيرويي فرستادند و آن
بـه اروپـا    را هم چند بار احمدشاه. مجبور به فرار شد و از ايران بيرون رفت

در آن زمـان بـين   . كردنـد  ها امور كشور را اداره مـي  السلطنه فرستادند و نايب
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هايي هم داشتند و آمريكـا   هايي بود و توافق روس و انگليس و فرانسه رقابت
گفت  داد، منتها آن موقع مي هايي انجام مي كم در اين طرف دنيا دخالت هم كم

كسـاني  . كنـد  مردم در امور دخالت ميبدون نظر استعماري و با نيت بيداري 
  كه در زمان احمدشاه نخسـت وزيـر شـدند، همگـي بـا دخالـت و موافقـت       

هاي خارجي بوده و قول و قرارهايي كه در جريان بوده و با توجـه بـه    دولت
زمان پايان جنگ جهاني اول، به تقسيم غنايم و منافع در دنيا براي كشورهاي 

كـه در غيـاب ايـران     1921ي قرارداد  ، مسئلهاز جمله. پيروز جنگ پرداختند
نفع با هم توافق و تصويب كردنـد   هاي ذي دولت) هجري شمسي 1300آذر (

و  سيدضـياء در اين فاصله نخسـت وزيـري   ! و بعد به دولت ايران ابالغ شد
محمدرضا پهلـوي  مطرح شد كه بار ديگر در دوره  احمد قوامبعد از او هم 

نفر پيدا شدند كـه چنـدين بـار بـراي نخسـت       هم باز اين دوپسر رضاخان 
  !وزيري آمدند و رفتند

كـه در همـان زمـان     ي قابل توجهي كه بايد به آن اشـاره كـرد ايـن    مسئله
عـراق   1920انقـالب  . در عراق هم انقالب شد ،ي مشروطيت در ايران واقعه

كه ابتدا به نام مخالفت با تسلط انگليس شروع شد و بعد سر و صـورتي بـه   
اي را گرفتند و دوباره سـلطه را پـا برجـا     دادند و يك عده را تبعيد و عدهآن 

جـا نفـوذي    خواست در آن كه انگليس مي اين جريانات با توجه به اين. كردند
شكل  1917در انقالب اكتبر روسيه داشته باشد و در توافق با روسيه پس از 

د، به فكر افتادنـد  تري به خود گرفت و متصديان جديد با طرز فكر جدي تازه
شان  ي ديگري اداره كنند و در نتيجه سياست ي نفوذشان را به نحوه كه منطقه

چون مخارج روش سنتي استعمارخيلي زياد بود و بايـد بـه   . را عوض كردند
انداختند و در ضمن نفوذ خود  ها مي ي خود دولت ها را به عهده طريقي خرج

ي زد و  اين بود كـه مسـئله  . اي كنند كردند، بدون اينكه هزينه را هم حفظ مي
نشـيني   هاي ايراني و روسي را پيش آوردند كـه منجـر بـه عقـب     خورد قزاق

ها نيز فرصت را غنيمت شمردند و از اين نابهنجاري  آن. هاي ايراني شد قزاق



... /رهبران مذهبي و: فصل دوم   377

استفاده كردند و به دنبال فردي بودند كه او را بر اوضاع مسـلط كننـد، زيـرا    
دادند  و تشخيص  شود ديكتاتور هميشه بهتر تامين مي منافع خارجي با وجود

  .داردديكتاتور  كه ايران هم احتياج به يك
 قزّاقابتدا دخالت در مسايل نظامي آن روز، به صورت استخدام و تربيت 

هم چـون   رضاخان .شد انجام ميبا مشاور انگليسي  ها بود و فرماندهي قزاق
  . رسيدسردارسپهي اده بود، به درجه هايي از خود نشان د در آن زمان رشادت

. شود جا شروع مي و بر سر زبان انداختن او از همين رضاخانحمايت از 
افرادي را به او معرفي كردند كه اگر با تقويت نيروهاي خارجي وسايل فـتح  

وزير شود و اولـين برنامـه هـم     نخست سيدضياءتهران فراهم شود، مثالً بايد 
هر چه بودجه الزم است، صرف نيرومندي ارتـش  اعالم شود و  حفظ امنيت

خريـداري شـود تـا      ها سر و صورتي دهـد و اسـلحه   شود تا به اوضاع قزاق
  . مخالفان را سركوب كنند

شماري كه از مخالفين سرسخت انگليس و  خالصه قرار شد افراد انگشت
هاي بيگانگان بودند، به دست رضـا خـان كوبيـده شـده و از      روسيه و برنامه

 مصـدق در جنگـل و   خان ميرزا كوچكدان بيرون بروند، از جمله جريان مي
هم كه برحسب ظاهر در مجلس بود  مدرس. هم كه مخالف بود متواري شد

ها براي اينكـه جاپـايي بـاز     انگليس. كرد، حبس و محدود شد و مخالفت مي
 الدوله وثوقكه  1919را واسطه كردند كه قرارداد  سيدضياءكنند، براي مثال 
. اي پيـدا كنـد   ها با ايران منعقد كرده بود، لغو كند، تا او وجهه به نفع انگليسي

رضـا  بعد هم خودشان پليس جنوب را از ايران بيرون بردنـد و گفتنـد ايـن    
. كند، خيلي هم تبليغات كردنـد  است كه به نفع ايران چنين كارهايي مي خان

ند و هر چه بودجه بود ي اول اهميت قرار داد ي ارتش را هم در درجه مسئله
و   كابينـه  سيدضـياء . شد، صرف اين كـار كردنـد   هايي كه گرفته مي و ماليات

السلطنه سر كـار   پس از او هم قوام. ي خود را تشكيل داد حكومت صد روزه
  . قرار داد تقويت قشونو  تكميل انتظاماتاش را  آمد و برنامه
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اش را  كابينـه  السلطنه قوام هاي مجلس دو ساله بود و زماني كه آن زمان دوره
هـاي   ي چهارم مجلس بود كه او آن را افتتاح كرد و توافق تشكيل داد، زمان دوره

ها به نوعي منافع و مقاصد خارجي  مرموزي انجام شده بود كه هر كدام از دولت
مجلس  در اين خصوص بايد ديد علما و رجالي كه در آن زمان در. را اجرا كنند

  ند و چقدر به مردم بيداري دادند؟واكنشي نشان داد حضور داشتند، چه
هم شاه بـود و او را   احمدشاهعنوان وزارت جنگ را داشت و  رضاخان

در مجلس چهارم از علماي طراز اول بود  مدرس. چند بار به اروپا فرستادند
را آوردند كـه قـرار    الممالك السلطنه، مستوفي قوامبعد از . كرد و صحبت مي

ي پنجم، مجلس را ترتيب دهـد، ايـن انتخابـات و ايـن      بات دورهشد با انتخا
ها را  ه برخي از آندوره از مجلس جرياناتي را در تاريخ ايران بوجود آورد ك

  .كنيم ذكر مي
 24بـا اينكـه در   . از يادگارهـاي ايـن دوره اسـت    عزل قاجاريهي  خاطره
مطـرح   نرضـاخا كم باز اسـم   گذاري كرد، كم تاجاحمدشاه  1302فروردين 

هـا،   سـازي  رنگ كردند و پس از برخـي زمينـه   شد و قاجاريه را به تدريج كم
سردار در همين اوقات بود كه رضـاخان را از  . عزل قانوني او را اعالم كردند

به عنوان فردي ظهـور   رضاخانبعد هم . ارتقا دادند وزيري نخستبه  سپهي
ي جديدي را بـه   ي قاجار را منقرض نموده و سلسله كرد كه توانست سلسله

از جمله اقـداماتي كـه رضـاخان در ابتـداي     . در ايران تأسيس كند پهلوينام 
سلطنت انجام داد، تغييراتي است كه در قانون اساسي و متمم آن، به تناسـب  

  .دتغيير نظام و رژيم سلطنتي به وجود آور
در اين اوضاع و شرايط بايد نقش علمايي كه به اصطالح پيشواي انقالب 

كردند را بررسي كرد و بايد ديـد كـه    بودند و حكم تحريم و تكفير صادر مي
  كردند؟ ها در اين جريانات چگونه عمل آن

طور كه تركيه به تمدن  به هر حال بين مردم اينگونه عنوان كردند كه همان
دم را نجات داد، مشابه آن هم بايد در ايران پيـدا شـود و   مر آتاتركرسيد و 
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اي شـد   اين مسئله مقدمـه . را در حكم پدر ملت جا بزنند رضاخانخواستند 
وزير اعالم كنـد و در سـوم آبـان     كه احمد شاه را وادار كنند كه او را نخست

 تري پيدا كرد كم اختيار بيش  وزير انتخاب شد و كم او به عنوان نخست 1302
  .ها به ثمر رسيد و نقشه

براي جلب رضـايت مـردم، موضـوع     رضاخاني پنجم مجلس،  در دوره
. كه حكومت ايران نبايد سـلطنتي باشـد   را مطرح كرد و اينجمهوريت ايران 

كـه مـزاحم بودنـد، موضـوع      مـدرس در اين اوضاع و احوال افرادي ماننـد  
و بـه كرمانشـاه    اي تشكيل دادنـد  مهاجرت را مطرح كردند و دولت جداگانه

گفتـه و حتـي    مـدرس  را خـود   اين حرف. رفتند و خواستند از ايران بروند
  : ابايي هم نداشته و در صورت جلسات مجلس موجود است

با جمهوريـت هـم   . ها پول گرفتيم و مهاجرت هم كرديم ما از آلماني«
  .»هايي در كار است، مخالفت كرديم كه ديديم نقشه به خاطر اين
 :گفـت  رضاخانل، اوضاع طوري شد كه جمهوري پا نگيـرد و  در هر حا

سـپس   »!نظر كرديم دانيد، ما هم از جمهوريت صرف حاال كه صالح نمي«
وزيـر وقـت مطـرح شـد و      از سردارسپه و يا نخست اطاعت محضي  زمينه

  ! گاه انقراض قاجاريه را فراهم كردند و نقشه به صورت ديگري درآمد آن
خواست آماده شود كه به ايران بيايد؛ ولي وقتي ديد  احمدشاه هم ابتدا مي

  . هاي ديگري در كار است، با ترديد عجيبي مواجه شد سياست

  سلطنت رضاخان: دوره پنجم

ي قابل بحث، تغييراتي  شكل گرفت و مسئله ي پهلوي سلسلهدر اين شرايط، 
و است كه در قانون اساسي و متمم قانون اساسي به مناسبت تغييـر سـلطنت   

  . رژيم انجام شد
اي را در مجلس به تصويب رساند  ماده واحده رضاخان 1304آذر  21در 

را انجـام داد و    آذر نطـق افتتاحيـه   15كه مجلس مؤسسان تشكيل شود و در 
شش روز هم بحث كردند و بـاالخره مجلـس مؤسسـان تغييراتـي در قـانون      
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  :ترين آن به شرح زير است اساسي به وجود آورد كه مهم
تصـويب شـد    خلع قاجاريهي پنجم به عنـوان   اي كه در دوره ماده واحده

مجلس شوراي ملي به نـام سـعادت ملـت، انقـراض سـلطنت      «: اين بود
قاجاريه را اعالم نموده و حكومت موقتي را در حدود قـانون اساسـي و   

ي مملكتي به شـخص آقـاي رضـاخان پهلـوي واگـذار       قوانين موضوعه
حكومت قطعي، موكول به نظر مجلـس مؤسسـان    تعيين تكليف. نمايد مي

هاي انگلستان و روسـيه هـم دو روز بعـد از ايـن جريـان، در       ، دولت»است
يادداشتي انتقال حكومت را از قاجاريه به پهلوي تاييد كردنـد و بالفاصـله او   

  .را مورد شناسايي قرار دادند
الهي اي است كه به موهبت  سلطنت وديعه«: نوشته شده كه 35در اصل 

  »!از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است
ــران در شــخص  ســلطنت مشــروطه«: قــبالً چنــين بــود 36اصــل ي اي

و ) اهللا سـلطانه  ادام(شاه قاجار  حضرت شاهنشاهي سلطان محمدعلي اعلي
  .»اعقاب ايشان نسل بعد نسل برقرار خواهد بود

ي  شـروطه سـلطنت م «: در متمم به اين ترتيب تغيير پيـدا كـرد   36اصل 
حضرت  ي مجلس مؤسسان، به شخص اعلي ايران از طرف ملت به وسيله

رضاخان پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان، نسالً بعد از نسل 
داد كـه اگـر شـاه     البته ابتدا رضاخان اين طور نشان مـي  .»برقرار خواهد بود

ز خـود  شود، به عنوان شاه منتخب مردم و مجلس است و قصد نـدارد بعـد ا   
طور اسـت كـه حرفـي را     مسئله را موروثي كند اما مسايل سياسي هميشه اين

نشـينند و   كننـد، بعـد مـي    كشـند و مـردم را وارد يـك جريـان مـي      پيش مـي 
  . كنند، كه در ابتداي كار مطرح نبوده است هايي مي گيري نتيجه

، يعني اواخـر سـلطنت رضاشـاه بعـد از     1317هم در سال  37براي اصل 
از  فوزيـه بـا دختـري بـه نـام      )محمدرضـا پهلـوي  (ي ازدواج وليعهد  مسئله

اي در مجلـس بردنـد و اينگونـه     ي مصري خاندان فؤاد، ماده واحـده  خانواده
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مـتمم   37االصل مذكور در اصـل   منظور از مادر ايراني«: تفسير كردند كـه 
قانون مـدني   976ي  قانون اساسي، اعم است كه مطابق اصل دوم از ماده

نسب ايراني باشد، يا مادري كه قبل از عقد ازدواج بـا پادشـاه يـا     داراي
ي كشـور، بـه پيشـنهاد دولـت و      وليعهد ايران، به اقتضاي مصالح عاليـه 

تصويب شوراي ملي، به موجب فرمان پادشاه عصر، صفت ايرانـي بـه او   
و واقعاً جاي تأسف است كه چه بر سر ايـن ملـت آمـد و    ! »عطا شده باشد
  !را آلت دست كردندچطور مجلس 

شـخص پادشـاه از   «: است 44موضوع ديگري كه قابل بحث است، اصل 
و وزراي دولت در هر گونه امور، مسـئول مجلسـين   ! مسؤوليت مبرّا است

بينيم اين دو پادشاه يعني رضاخان و پسـرش محمدرضـا، از    بعدها مي. »هستند
! ر استفاده كردنـد طو چه »مبرا بودن از مسئوليت موهبت الهي و«اين دو اصل 

كردند تا بـه جـايي رسـيد كـه ديگـر از       به هر حال به نحوي كار را توجيه مي
  !اي و از انتخاب مردم فقط حرفي بيش نمانده بود مجلس فقط مجسمه

بـه  . كه به كيفيت سلطنت رضاخان و پسرش پي ببريم جا براي اين در اين
گيـري   ي كه بتوان نتيجهكنيم، تا حد اي مي طور اجمال به رئوس مسايل اشاره

ي سلطنت  كرد و ضمناً معلوم شود كه آقايان علما و رهبران ديني كه در دوره
زدند و اعتراضاتي داشتند چـه كسـاني بودنـد و     رضاخان و پسرش حرف مي

برداري كردنـد و چطـور مجـدداً     چگونه عمل كردند و چه كساني از آن بهره
  .به شكل ديگري مسلط شد ي سلطنت بر سر اين مردم و استبداد دوره

ي  در دوره مصدقي ششم به عنوان عالم طراز اول بود و  تا دوره مدرس
ي هفـتم   پنجم و ششم، مخـالف ديكتـاتوري و اسـتبداد بـود و بعـد از دوره     

افرادي مانند مصدق كنار رفتنـد و بعـد از تغييـر رضـاخان     . اوضاع تغيير كرد
طـور كـه قسـم     تو همان«: فتگ خطاب به شاه مي مصدق. دوباره بازگشتند

 مـدرس . »اي ي كارها را قبضه كـرده  خوردي، حكومت كن؛ ولي تو همه
هم كه مخالف سرسختي بود، بعد از تبعيد و زندان و سوء قصد، بـاالخره در  
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  . به قتل رسيد 1316سال 
هـايش   هـا نكردنـد، حسـاب    ها كردند و چه ها چه اينكه افراد و شخصيت

ب مسـايل را    خيلي دقيق است و اگر  براي مردم روشن شود كه بـدون تعصـ
ي ضـايعاتي   فهمند كه در اين نشيب و فرازها با همـه  درك كنند، آن وقت مي

تـر   كه داشتند، چه مقدار تكامل و رشد پيدا شده، چـه مقـدار مـردم فهميـده    
  .ها نروند ها و اغفال اند به اين اميد كه ديگر زير بار فريب شده

هـايي   بندي ي بين اشخاص هم، دسته المللي و رابطه از جهات داخلي و بين
بين رهبران سياسي و رهبـران دينـي بـه وجـود آمـد كـه در هـر حـال مـردم          

در هر صورت اين جريانات تا حدي باعث شد كه مـردم  . المصالحه بودند مال
متوجه شوند و ديگر به افراد، حتي به افراد برجسته، تكيه نكنند و اگر زنـدگي  

؛ به خود بازگردنـد و  1»فَرَجعوا الى اَنفُسهم«خواهند، به تعبير قرآن  مي انساني را
خودشـان آگـاه شـوند و     حقوق ذاتـي خواهند انساني زندگي كنند، به  اگر مي

  . شان هر لحظه به دست اين و آن پايمال شود حاضر نشوند حقوق ذاتي
يست موافقـت  با اي بوده كه مي متأسفانه از ديرباز در اين مملكت به گونه

ي گرايش بـه   مسئله. نفوذ را بدست آورد و منافعشان را تأمين كرد اي ذي عده
ي قرار گـرفتن و بـاقي    الزمه. پذيرش خارجي هم هميشه وجود داشته است

گيري و قدرت اين است كه فرد براي حفـظ قـدرتش    ماندن در مراكز تصميم
ياتي در مملكت مـا  جنا. زند االسف هم دست مي به هركاري دست بزند و مع

هر كسـي هـم   . شود اتفاق افتاده و هميشه به ضرر مردم تمام شده است و مي
اگـر  . بسته دنباله رو هسـتند  طور چشم كند، مردم هم همين به نوعي توجيه مي
ي امكانات در خـدمت او قـرار    و همه! شود مي قَدر قُدرتكسي موفق شود، 

. گذارند تا مردم رشد پيـدا كننـد   گيرد و مجال براي طرح نظر مخالف نمي مي
  . رود شود و از صحنه كنار مي اگر هم موفق نشود، با هزار تهمت روبرو مي

توانست بيش از اين در بيداري مـردم مفيـد باشـد،     جريان مشروطيت مي
                                                      

 ....خود  به بازگشتند ؛ پس64ي انبياء، آيه  سوره. 1
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مـردم  . هايي در كار بود كه اجازه نداد در مسير درست پيش بـرود  ولي دست
البته بعضي از عـادات و آداب عرفـي هـم     هم به همين ترتيب باقي ماندند و

  در حقيقت مردم به اين نوع زنـدگي خـو گرفتـه   . موجب اين عدم تغيير شد
هاي قفسي، يك حالت تـرس از آزادي و قـرار گـرفتن در     مثل پرنده بودند و

  .ها وجود داشت محيط آزاد در آن
حتي گاهي اوقات اعتقادات ديني هم باعث ترسو بودن مـردم در جامعـه   

. دردسـر و پرهيـز از عـذاب و آتـش     مانند تمايل به يك بهشـت بـي  . ميشود
اي و ترساندن  مدارها هم از اين موضوع استفاده كرده و با تطميع عده  سياست

هاي طرفدار و پاسدار و محافظ براي خود، اوضاع  ي ديگر و ايجاد گروه عده
  .بردند را پيش مي

مختلفي به وجود آمدند و گـاهي هـم   ها و احزاب  بندي در آن زمان دسته
كردند، تا با ارتباط منظم و ايجاد تشـكيالت،   به نام اسالم افرادي را جمع مي

  . ها باشند قدرت اجرايي پيدا كنند و ابزاري در دست قدرت
كـه نفـت را اسـتخراج مـي كردنـد و      ( دارسيقراردادهاي خارجي مانند 

عالم ي بـين   ، معامله!)ايران بدهند بردند و قرار بود شانزده درصد آن را به مي
كساني هم كـه  . كردند ها مردم را مشغول مي بود، و با انواع سرگرمي و جاهل

رهبران ديني و معنوي مردم بودند يا به سانسورهاي داخلي خودشان مشغول 
  .بودند يا به فشارهاي بيروني گرفتار بودند

هـاي   تيـپ . گرفتنـد  نمود مـي رفتند و ره هاي آنان مي ها به خانه مراجعه كننده
اي هم بودنـد كـه جامعـه بايـد آنهـا را       هاي بيدار و آزاد و آزاده مختلفي از انسان

خبر بودند و كساني را هـم كـه مطلـع بودنـد، يـا       متأسفانه اكثر مردم بي. بشناسد
گاهي هم آنقدر جهالت مردم زياد . شد ها داده نمي كردند يا مجال به آن تطميع مي

زد،  هاي سياسي مـي  پذيرفتند و اگر كسي حرف خواه خودشان را نميبود كه خير
 .»!ي خودت كه ارشاد مردم است، كنار رفتي تو از مسير وظيفه« :گفتند مي
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  بخش چهارم
گيري در رأس هاي اسالمي در مورد فقه و قرار آورده

 قدرت

  

  خط مشي فكري و رفتاري انسان ها

آورنده اسالم و آخرين پيـامبر، نـزد مسـلمانان شـناخته      )ص(حضرت محمد
ي الهي دارد و مدعي اين است  آخرين كتابي است كه جنبه قرآنشده؛ و كتاب 

ي محتوا و احكامش تا آخر عمر بشريت، به هر درجه و ميزانـي كـه    كه با همه
كتـاب  تواند  هاي اجتماعي برسد، مي از مدارج علمي و رشد فكري و پيشرفت

  .باشد ها مشي فكري و رفتاري انسان ي خط و تعيين كننده عملي
به تناسب ادعـايي   اجتهاد و فقاهت اصطالحياين سوال وجود دارد كه 

بوده و جلـو   پويا كه در اسالم هست، و آن چيزي كه عرضه شده، تا چه حد
رفته، و آيا مردم را پيش برده و رشد داده و به آنها تحرك بخشيده است؟ يـا  

بـوده و احيانـاً تـا چـه حـد از حركـت و پيشـرفت مـردم         ايسـتا  د تا چه ح
از رشـد و تعقـل آزاد را ايفـا كـرده      بازدارنـده جلوگيري كرده و حتي نقش 

است؟ يا اين كه الاقل پا به پاي بشريت در زمينه احياي حقـوق و يـافتن راه   
  .ها، پيش نرفته است ها در روابط بين انسان بست چاره براي خروج از بن

آن چه ثمره عملي  ،1»رضاالَ يف ثُمكُياس فَالنّ عنفَا يا مماَ و«: به بيان قرآن
ماند، نه چيـزي   براي پيشرفت مردم و امور عامه دارد، بر روي زمين باقي مي

                                                      
 ......ماند مى]  باقى[ زمين در رساند مى سود مردم به آنچه ولى ....؛ 17ي رعد، آيه  سوره. 1
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در كار خدا و راه و دين خـدا، گـروه   . كه براي گروه خاصي نفع داشته باشد
  .بي اراده باشند ها آلت فعل نداريم كه بقيه براي آن خاص

اي را در دو  اي و عمـده  دادن به اين موضـوع، مسـايل ريشـه    براي توجه
كه در آخر دوران بعثت پيغمبر اسالم و بعـد از تشـكيل   ( توبه ومائده  سوره

خـواهيم ببينـيم چـه نقطـه      مـي . كنـيم  مطرح مي) جامعه اسالمي خوانده شده
 فقاهـت و اجتهـادي  باشد ها وجود دارد كه اگر قرار  نظرهاي اساسي در اين

زيادت فـرع  صورت بگيرد بايد براساس اين مسايل باشد و چنين نباشد كـه  
هاي اصلي  موجب شود كه بعدها مطالبي مطرح شود كه چهارچوب بر اصل،

  . را به كلي فراموش كنند و زير پا بگذارند

 گيري در رأس قدرتعوارض قرار

خواهيم  شود، مي هم گفته مي عقود، كه به آن سوره مائدهي  در بررسي سوره
ي اسالمي تشكيل شده و پيامبر اسالم هم پس از  ببينيم در شرايطي كه جامعه

قـرار گرفتـه و بايـد    رأس هرم قدرت هاي بسيار در  تحمل زجرها و سختي
ي اسـالمي   االجرا و قابل اجرا به جامعـه  يك سلسله دستورهاي عملي و الزم

كند؟ توجه داريم كـه   دهد و يادآوري مي ميعرضه شود، چه مسايلي را تذكر 
وقتي يك فرد يا يك طايفه و حتي يك طرز فكر، در جامعه قدرتي پيدا كرد، 

كنـد و   بطور طبيعي و ناخودآگاه طرز فكرهاي ديگر را در خود مضمحل مـي 
كشد؛ و اگر كسي برخورد و تنـازعي   زير سلطه و برتري و تفوق خودش مي

اشته باشد، بدون اين كه به نظرش گوش دهد، او را و حتي انتقاد و اشكالي د
 سـطح در  قدرت و زورمـداري و اسـتكبار  اين از خواص . داند محكوم مي
، با آن مسايلي كه وجـود داشـت و   پيامبر اسالمحال ببينيم . است بشر عادي

مشي صحيح داشت، با حركتي  ي اسالمي آن روز به يك خط نيازي كه جامعه
روع شده بود و اين نشيب و فرازها را طي كرده بود، كه در سرزمين حجاز ش

  .چگونه عمل كرد و چه رهنمودهايي داشت
تحكـيم و اسـتمرار و   و ميـل بـه    حب ذاتشود، قدرتمند  وقتي انسان
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اين قدرت در پيغمبـر اسـالم متكـي بـه     . آيد وجود مي در او به تعميم قدرت
در . انـد  بيـان شـده   مشـي  بود و مسايل اصولي در قرآن به عنوان خـط  توحيد
ي قرآن هستند، مقداري  هاي خوانده شده كه آخرين سوره مائده و توبهسوره 

كرد، گفته  هاي عملي كه ناگفته مانده بود و نياز جامعه نيز ايجاب مي از برنامه
شد و تأكيد بيشتري بر آن شد، تا مبادا اسالم به سرنوشـت اديـاني كـه قـبالً     

وز ببينيم رسومي در جامعه وجود دارد، كـه بـه   آمده بود گرفتار شود و يك ر
  .1»هسما الّا سالمِاال نَي مبقَال ي«: خواند هيچ وجه با اصل اسالم نمي

اگر قدرت پيدا شود، دراثر فسادي كـه بـه خـاطر قدرتمنـدي بـه وجـود       
كنـد، چـه بسـا     آيد و غرور و تعصـب و تكبـر و جهـالتي كـه غلبـه مـي       مي

ها را نسبت بـه حقـوق    اعتناترين چهره ناپذيرترين و بي ترين و انعطاف خشن
تـوان پيـدا    هاي مختلف، مـي  ها، در متصديان امور به نام اسالم در دوره انسان

اندك مخالفتي، آن هم در حد تصور ذهني و بر اساس ظنيات، موجـب  . كرد
اولـين اثـر   ! شود كه مخالفين در صف دشمن قرار بگيرنـد و طـرد شـوند    مي

است و گيري  انتقامها و ميل به  شود، ايجاد كينه ه فاجعه تبديل ميقدرت كه ب
گيـري دامـن    ورزي و انتقـام  ي كينـه  العمل شديد مخالفان هم به مسئله عكس

شود نه فقط از آن افراد، بلكه از آن قوم و گروه و ملـت و   زند و باعث مي مي
و همـه را طـرد   گيري كنند  ي آن جمعيت، به بدترين نوع، انتقام طايفه و همه
كن كنند و عنـوان   باكانه، به قول خودشان بخواهند فساد را ريشه نمايند؛ و بي

بگذارنـد و توجـه نكننـد كـه ضـمير       2»حتّى ال تَكون فتْنَةٌ قاتلوهم«را هم  آن
مربوط به چه كساني است و غرض از فتنه چيست؟ چه بسـا خـود    قاتلوهم

هـا حتـي    گيـري  در جريان اين انتقـام ! دشده باشن ي زمان فتنهها تبديل به  آن
                                                      

 إِلَّـا  الْقُـرْآنِ  مـنَ  فـيهِم  يبقَـى  لَا زمانٌ النَّاسِ علَى ؛ يأْتي361ي قصار  كلمه االسالم، البالغه فيض نهج. 1
همسر نَ ولَامِ مإِلَّا الْإِس هماس.  

 .نامى مگر اسالم از و اى نشانه مگر قرآن آن از در ماند نمى بجا كه آيد مى روزگارى مردم بر

 آنِ از يكسـره  ديـن  و نمانـد  جـاى  بر اى فتنه تا بجنگيد ]كافران[آنان  با و ؛39ي انفال، آيه  سوره. 2
 .بيناست دهند مى انجام آنچه به خدا قطعاً بازايستند] كفر از[ اگر پس. گردد خدا
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اند و تنها جرمشان اين است كـه منتسـب    افرادي هم كه در آن سهمي نداشته
هاي قومي و  هاي شخصي را به كينه شوند و كينه به آن گروه هستند درگير مي

اي اسـت   گيري از يك جمعيت، فاجعـه  انتقام. كنند هاي گروهي منتقل مي كينه
  . بوده است قدرتي  خ بارها شاهد آثار زشت اين فاجعهبسيار بزرگ؛ و تاري

ي مائــده در ايــن زمينــه يــادآوري شــده اســت و در آيــه دوم   در ســوره
انُ قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الحرَامِ أَن تَعتَدواْ ئجرِمنَّكُم شَنَي الو «: فرمايد مي

 ى والتَّقْو الْبرِّ و لىنُواْ عاوتَع ال واال لىنُواْ عاوإِنَّ   تَع اتَّقُـواْ اللَّـه انِ وودالْع ثْمِ و
ل كـه شـما را   يعني دشمني يك گروه و قومي، به اين دلي ،1»اللَّه شَديد الْعقَاب

ي توحيد كه ضمناً شهر و مسكن شـما هـم بـوده،     از مسجدالحرام يعني خانه
هـا زور   اند، شما را وادار نكند حال كه به قدرت رسـيديد، بـه آن   بيرون كرده

: گويـد  به تأكيد هم مـي . ها را زير پاي خودتان بگذاريد و بتازيد بگوييد و آن
»نَّكُمرِمجيعني معمـوالً از آنجـا كـه قـدرت ممكـن      ) يلهبا نون تأكيد ثق(» ال ي

گيري كنند، اما البتـه و صـد    است گروهي را به اين سراشيبي بيندازد كه انتقام
مبادا تعدي كنيد، مبادا اعتداء كنيـد، از آن حـدي   ! البته، شما اين كار را نكنيد

كند تجاوز كنيد و يا به فكر بيفتيـد و بخواهيـد تجـاوز     كه عدالت اقتضاء مي
ها به عنوان دستورالعمل دائمـي   ها و عدم تعاون با ناپاكي تعاون با نيكي. نيدك

ي اساسـي هميشـگي و مسـتمر انسـاني و توحيـدي و       مطرح است و برنامـه 
ضمناً از مردم خواسته شده كه چهـار مفهـوم را بـدون    . دهد اسالمي ارايه مي

و پرهيـز و   برّ و تقوا، نيكـي : القا و تقليد و تعصب، خودشان تشخيص دهند
داري در جهت اثباتي و اثم و عدوان، گناه و تجاوزگري و زورگويي  خودنگه

هم بـه تناسـب زمـان و مكـان و شـعور       در جهت نفي و سلبي و مصاديق آن
كس نبايد با اثم  ي اسالمي داشته باشيد، هيچ اگر بخواهيد جامعه. انساني است

                                                      
 داشـتند،  بـاز  مسـجدالحرام  از را شما كه گروهى توزى كينه نبايد البتّه و....  ؛2ي مائده، آيه  سوره. 1

 تعـدى  و گناه در و كنيد، همكارى يكديگر با پرهيزگارى و نيكوكارى در و. وادارد تعدى به را شما
 .است سخت كيفر خدا كه كنيد پروا خدا از و نشويد، هم دستيار
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جا پيدا  ي بشري از آن جعهاين يك امر است و فا. و عدوان تعاون داشته باشد
كننـد،   هايي كه به ظلـم او تعـاون مـي    شود كه ظالم يك نفر است ولي آن مي

كنند و با مسـامحه يـا    دانسته يا نادانسته او را در ظلمش به ديگران كمك مي
ها در حقيقت گسترش دهنده و  آن. كنند ابزار كار قرار گرفتن، او را مسلط مي

  !استمراربخش ظلم هستند
بايست كامالً مراقب باشـد   ي اسالمي، هر انساني مي بنابراين در جامعه

در  .كه به هيچ وجه و به هيچ صورتي، تعاون بر اثم و عدوان نداشته باشد
مورد اثرات فردي و شخصي هم، هر كس بايد دقيقاً حساب كنـد تعـاون بـر    

شـود و  هاي فردي و خانوادگي و جنبـي گرفتـار ن   اثم نداشته باشد و در گناه
هـا بـا    از همه مهمتر در روابـط انسـان  . كسي را به بدي و تعدي گرفتار نكند

ي عـدوان يعنـي جنـگ، دعـوا، دشـمني، كـدورت، بـدگويي،         يكديگر رابطه
  . ها برقرار نشود بازي و تجاوز به حقوق انسان جاسوس

به معناي رعايت حق انساني ديگران و رعايت  تقوىبه عقيده اين گوينده، 
انساني خود انسان در مورد خودش است، كه آلـوده بـه آنچـه شايسـته      احترام

اعتنـايي   اعتنايي به حقوق انساني ديگران و بي بي عدوان. انسانيت نيست نشود
خواهد تعـاون بـر    گويد و از او مي به كرامت و شرف انساني است كه به او مي

  .دنداشته باش اثم و عدوانداشته باشد و تعاون بر  برّ و تقوا
ي هشتم، همين موضوع با نحو ديگري و بـا تأكيـد بيشـتري بيـان      در آيه

است كه در  »يا ايها الذين آمنوا«شده است و اين بار خطابش هم به صورت 
اش گفتيم خطاب به مـردم ايمـان آورده اسـت، بـه دليـل       جا، در مقدمه همين

ر مكـه  خطاب آيـاتي كـه د  . ي اسالمي تشكيل شده بود اينكه آن موقع جامعه
ي ايمان آورده تشكيل نشده بـود؛ امـا    بود و هنوز جامعه »ايها النّاس«آمد  مي

ي  تشكيل شد و به ايـن گـروه بايـد برنامـه     ي ايمان آورده جامعهدر مدينه، 
منُـواْ كُونُـواْ   آأَيهـا الَّـذينَ   اي«: آمـده   خودسازي و رشد داده شود، در اين آيـه 

عـدلُواْ هـو   ا اَن التَعـدلوا  انُ قَـومٍ ئيجرِمنَّكُم شَـنَ  اللَّه شهداء بِالْقسط و لقَوامينَ ل
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ا تَعملُـون     أَقْرَب للتَّقْوى خَبِيـرُ بِمـ إِنَّ اللَّه اتَّقُواْ اللَّه دهـد  هشـدار مـي   كـه  ،1»و :
حقـوق مسـلّم   كنيد، كه بـه نـام اهللا و امثـال آن بـه      مواظب باشيد كه چه مي

سه . نشويد زورگوتعدي و تجاوز نكنيد و به نام اسالم تبديل به يك  انساني
 استقامتو  ايستادگيبراي اهللا، يعني  قوام بودن: اول. كند برنامه هم ارايه مي

در راهي كه راه اهللا است يعنـي در خـدمت آفـرينش و مجـراي انسـانيت و      
ر قرار است شهادتي بدهيد، محور يعني اگ شهداء بالقسط،: دوم. توحيد بودن

آن بايد تامين و برپايي قسط و رساندن هر صاحب حقـي بـه حـق خـودش     
موضـوع مـورد   : سـوم . يعني شما در اثبات يك امر ناحق سهيم نباشيد. باشد

اَن ال انُ قَـومٍ  ئيجـرِمنَّكُم شَـنَ   الو «: نظر ماست كه به طور موكد بيان مي كنـد 
نكه عموميت داشته باشد و منحصر نباشد به همـان مردمـي   و براي اي» تَعدلوا

خواهد باشـد،   يعني هر قوم و گروهي كه مي، قَومٍ: گويد كه در مكه بودند مي
اي داريـد، يـك بـدبيني و     و اگر شما نسبت به آنهـا يـك نگرانـي و دشـمني    

خاطرات بدي داريد، حتي كارهاي بدي نسبت به شما انجام شده، بـه خـاطر   
قوم را اصالح كنيد، نگوييد بايد از بين بروند و باعث نشود كه شما  اينكه آن

، يعنـي وقتـي در   »عدلُواْا«: كند بعد تأكيد مي. از مجراي عدالت منحرف شويد
در ايـن مقـام و   . مقام قدرت هستيد مراقب باشيد كه از آن سوءاستفاده نكنيد

دم ضـعيف  موقعيت است كـه عـدالت ارزش دارد، وگرنـه عـدالت از يـك آ     
تواند ارزش داشته باشد؟ يعني عدالت كـردن در   ناتوان و زيردست چقدر مي

، كـه ايـن   »اعدلوا هو اَقـرَب للتَقـوي  «: گويد دهد و مي مقام قدرت را تذكر مي
رسـاند و گرنـه اگـر بخواهيـد اعمـال       عدالت كردن شما را به مقام تقوي مي

ي  جويي انجـام دهيـد، از جـاده    ورزي و انتقام قدرت و زورگويي كنيد و كينه
هـا عكـس العملـي دارد و باعـث      چرا كه اين زورگويي. تقوا منحرف هستيد

                                                      
 عـدالت  بـه ] و[ برخيزيـد  داد بـه  خـدا  بـراى  ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛اى8ي مائده، آيه  سوره. 1
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اتقـوا  «: گويـد  لذا مي. گردد دار مي ها و دعواهاي ريشه ها و كدورت دوري دل
انّ اهللا خَبيرٌ بِمـا  «گر نشويد،  خدا را در نظر بگيريد كه به نام اسالم سلطه، »اهللا

  .دهيد آگاه است چه انجام مي به آناو  ،»تَعملون
كنـد كـه ببينـيم در     ايجاب مـي  اجتهاد،اين مسئله و هم چنين  آثار فقهي

اند و به خصـوص در رابطـه    طول تاريخ كساني كه به نام مجتهد و فقيه آمده
چـه برخـوردي    ،»ال يجرِمنَّكم شَـنَئان قَـوم  «و  عدم تعاون بر اثم و عدوانبا 

  !اند؟ داشته
ي مائده يادآوري شد، چند  اي كه از قرآن در سوره ي بين دو آيه فاصلهدر 

است و احكامي كه چه حيوانـاتي گوشتشـان    مطلب ديگر نيز تذكر داده شده 
خـواري و   چنين مرده خواري و خون حالل نيست و نبايد خورده شوند و هم

يـن  هاي كه در زمان جاهليت وجود داشت و يك فقيه يا مجتهد در ا آن رسم
أَكْملْت لَكُم ديـنَُكم و أَتممـت   «: سپس آيه اكمال دين. زمينه برداشتش چيست

شود  جا اين سؤال مطرح مي در اين ،1»م دينًاالسالعلَيكُم نعمتىِ و رضيت لَكُم ا
به بيان اين احكام فرعي جزيي است؟ يـا مسـايل ديگـري     اكمال دينكه آيا 

آيد كه  بعد اين سوال پيش مي. شيعه و غير شيعه بحث است بوده؟ كه در بين
اگر مربوط به امر مهم تري است كه به واسطه آن دين كامـل شـده و نعمـت    
تمام شده، چه اشكالي داشت مطالب خيلي صريح بيان شود و قرار دادن اين 

اي را در بـر دارد؟ موقعيـت چگونـه بـوده و در      جمله در اين جا چه مسـئله 
  هايي خواهد شد؟  برداشت آينده چه

  احكام ثانويه

اسـت كـه    احكام ثانويهمسئله ديگري كه قابل توجه است مسئله معروف به 

                                                      
 تمـام  شـما  بـر  را خـود  نعمـت  و كامـل  برايتـان  را شـما  ديـن  امروز.  .…؛3ي مائده، آيه  سوره. 1

 نكـه آ بـى  شود، گرسنگى دچار كس هر و. برگزيدم آيينى]  عنوان به[ شما براى را اسالم و گردانيدم،
 .است مهربان آمرزنده خدا ترديد، بى ،]بخورد است شده منع آنچه از اگر[ باشد متمايل گناه به
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فَمنِ «: جا بالفاصله آمده است در همان. ي اضطرار مطرح است در اينجا مسئله
يعنـي در حالـت   ، » فَإِنَّ اللَّـه غَفُـور رحـيم    ثْمٍمتَجانف ال اضْطُرَّ فىِ مخَمصةٍ غَيرَ

و قرار گرفتن در وضع استثنايي و سختي و مخمصه، در صورتي كه  اضطرار
بنـد و بـاري بـه احكـام دينـي       اعتنايي و بـي  ي گناه نباشد و موضوع بي اراده

 حرمت ذاتـي هـا   بنابراين حرمت آن. ي آن حرمت، منتفي است نباشد، مسئله
  . است حرمت عرَضينيست، بلكه 

را مطرح كرده  حرَجي  مسئله احكام اوليه و احكام ثانويهجا بين  در اين
، و در آيات ديگر نفي حـرج اسـت   1»ما يريد اللَّه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَج«: كه

، يعنـي چيـزي كـه بـراي شـما      2»و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حـرَجٍ «: مانند
ي اصـلي،   كننده باشد، در دين وجود ندارد، بلكه مسـئله  ساز و ناراحت مشكل

بنابراين، موضوع يك نوع ارشـاد  . به راه انداختن زندگي در مسير رشد است
و راهنمايي است و در موارد اضطرار و ناچاري هم طوري نيست كه بگوييم 

  .اين است و جز اين نيست
ايـن دنيـا   ي ديگر، حالل بودن آن چيزهـايي اسـت كـه انسـان در      مسئله

: اين موضـوع بـه صـورت سـؤال مطـرح شـده      . مند شود تواند از آن بهره مي
»ملَّ لَهما ذا أُح ئَلُونَكساسـت؟   حـالل هـا   پرسند كه چه چيز براي آن ، مي3»ي

، هر چيزي كه پـاك و پـاكيزه   4»قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات« :پاسخ اسالم اين است
شـمار وجـود دارد كـه     چنـد چيـز انگشـت    تنهـا . است حاللاست، بر شما 

هـا مطـرح اسـت كـه در آن هـا اثـرات نامناسـب و         ي حرام بـودن آن  مسئله
احكام دين، يـك  گيريم كـه   لذا نتيجه مي. نامساعدي براي انسان وجود دارد

  .موضوع خارج از تشخيص مسايل انساني نيست

                                                      
 .… شويد مشقت دچار شما خواهد نمى خدا .…؛6ي مائده، آيه  سوره. 1
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، 1»مسـكْنَ علَـيكُم  فَكُلُوا مما أَ«: كند به عنوان مثال شكار سگ را مطرح مي
اند كه وقتـي سـگ تعلـيم     هاي زيادي مطرح كرده كه فقها در اين مورد بحث

گويـد كـه اول    جا ديگر نمي گيرد، چه حكمي دارد؟ در اين ديده، شكار را مي
  . توانيد بخوريد مي: گويد بشوييد و بعد بخوريد، مي نجاست آن را از

در برابر آن  ،2»اذْكُرُوا اسم اللَّه علَيهو «: ي بعدي بردن اسم خداست مسئله
هـاي فقهـي زيـادي را     اين موضوعات بحـث  ،3» لَّ بِه لغَيرِ اللَّههو ما أُ«: است

فـرض كنيـد   ! شـود  است، مطـرح مـي   درجه چندمايجاد كرده و مسايلي كه 
امروز يك دانشجو بخواهد براي تحصيالت به كشورهاي ديگر برود، در اين 

او چگونه بايد عمل كند؟ آيا نبايد گوشت بخورد؟ يا چگونه گوشـت  حالت 
  بخورد؟ 

شود و  مطرح مي  ي استقالل فرهنگي و استقالل انديشه عالوه بر آن مسئله
اسـت و   جـايز  ذاتاًكه چه چيزي  گيري در مورد حالل و حرام و اين تصميم

م نيست؟ از طرفي با منحصـر و محـدود كـردن مسـايل مهـ      جايزچه چيزي 
تـوان  زندگي به اين نوع مطالب و فراموش كردن اصل موضـوع چگونـه مـي   

  شد؟  رشد انسانيباعث 

  رابطه با اهل كتاب

ي ديگر، موضوع رابطه بـا اهـل كتـاب و بـه اصـطالح يهـود و نصـارا و         مسئله
، شـما  4»و طَعام الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب حلٌّ لَكُم و طَعامكُم حـلٌّ لَهـم  «: زردشتي است

. توانند از غذاهاي شما بخورنـد  ها هم مي ها بخوريد و آن توانيد از غذاهاي آن مي
توانند با افرادي از ساير اديان، نشسـت   اين حكم، اجازه به مسلمانان است كه مي

                                                      
 . 4ي مائده، آيه  سوره. 1

 . 4ي مائده، آيه  سوره. 2

 . 145انعام ، 3، مائده، آيه 173ي بقره  سوره. 3
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كه تماس با دست و اشياي مرطـوب   مسايلي مانند اين. و برخاست و معامله كنند
ه طعـام، حبوبـات و گوشـت را هـم شـامل      ك يا خشك چه حكمي دارد؟ يا اين

ها يك سلسله مسايل فقهي را پيش آورده كه بايد ديد چـه نتـايجي    شود؟ اين مي
  ها به چه سمتي است؟ شود و جهت آن ها گرفته شده و مي از آن

المحصنات «موضوع بعدي، ازدواج مسلمانان با اهل كتاب است كه بعد از 
، 1»المحصنات منَ الذين اوتوا الكتابِ مـن قـبلكم  «: كند بيان مي، »من المؤمنات

ي ازدواج با زناني كه اهل توحيد هستند منتها از مسلمانان نيستند، بـاز   مسئله
چطور؟ آيا موضوع  خاصهگويند و  چه مي عامهاين موضوع مطرح است كه 

؟ بايـد ديـد بـا پـيش كشـيدن ايـن       غير دايماست يا  ازدواج دايممربوط به 
بـه ايـن    مطرح بـوده كـه   هدفي، مجموعاً از ديدگاه اسالمي، چه موضوعات

  صورت عرضه شده است؟
إِذا قُمتُم إِلَى الصـالةِ فَاغْسـلُوا   «: ي وضو است موضوع ديگر مربوط به آيه
جا مطرح است، اين است  ، موضوعي كه اين2»وجوهكُم و أَيديكُم إِلَى الْمرافقِ

مربوط به آن در چه سالي آمده؟ پاسخ اين است كـه ايـن   كه اين آيه و حكم 
آيه در سال آخر آمده و حال سوال اين اسـت كـه در ايـن مـدت مسـلمانان      

كردند؟ و اين  كردند و يا پيغمبر اسالم به چه ترتيب عمل مي چگونه عمل مي
اختالفي كه هنوز در وضو بـين مسـلمين وجـود دارد، چقـدر اهميـت دارد؟      

شده چيسـت و  » الى المرافق«در » الى«ه از نظر فقهي در مورد هايي ك استنباط
كم و   «در » ب«چه چيزي را مد نظر دارد؟ و وجـود حـرف    ـحوا بِرئوسـسامو

  تواند برساند؟ ، چه موضوعي را مي3»اَرجلكم
در مورد غسل جنابت و تيمم هم كه نتايج فرعي فقهي آن است، بايد ديد 

هـا و   رتيـب و بـه ايـن صـورت بيـان شـده، پايـه       چه در اسالم بـه ايـن ت   آن

                                                      
  . .....5ي مائده، آيه  سوره. 1
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هـا ونتـايج آن    هايش چگونه بوده و به چـه صـورت در آمـده و شـاخه     ريشه
 چگونه برداشت شده و چه مسايلي را بوجود آورده است؟ 

  برخورد اسالم با ساير اديان

اي اسـت كـه در    دانم به آن اشاره كنم در باره عارضه موضوعي را كه الزم مي
منحصر كردن و  نظري تنگشود و آن مسئله  آوردن قدرت پيدا مياثر بدست 

در صـاحب قـدرت،    حق اعمـال اراده و بوجود آمدن تـوهم   حق حاكميت
اسالم به . ها است اعتبار دانستن آن ضمني يا صريح ديگران و بي تحقير كردن

كه ديگـران را تخطئـه    عنوان يك دين توحيدي انتظار وسعت نظر دارد نه آن
و يكسره انتظار پيروي از يك آيين را داشته باشند، ولـو آن را بـر حـق    كنند، 

اصالً اين انتظار و طرز تفكـر قابـل تأمـل اسـت و     . بدانند و بر حق هم باشد
فيـاض  «طور كه شأن خـدايي   كند؟ همان بيني چه اقتضايي مي بايد ببينيم واقع

هم در اين است كه مالك و معيـار و   رسالت الهياست، شأن » على االطالق
  . باشد عمل صالحي حاصل از آن، تفكر و حركت در طريق درست و  نتيجه

كـه هـيچ    ي اعتقاد به اهللا و اعتقاد به يوم آخر و اين از نظر عقلي هم، ثمره
العمل هر عملي همراه خودش است، به تعبيـر   شود و عكس چيزي نابود نمي

ايـن اسـت   . شود شان پيدا مي در زندگي اجتماعيمردم  عمل صالحقرآن، در 
ابِئونَ  و هـادواْ  الَّـذينَ  و ءامنُواْ الَّذينَ إِنَّ«: كند كه تأكيد مي 69ي  كه آيه الصـ و 

 هـم  ال و علَـيهِم  خَوف فَال صالحا عملَ و االَخرِ الْيومِ و بِاللَّه ءامنَ منْ  النَّصارى
حال با هر دين و آييني كه دارند، اگر عمـل صـالح انجـام دادنـد،      ،1»نُونيحزَ

گيريم كه با وجـود   بنابراين نتيجه مي. ديگر نه خوفي داشته باشند و نه حزني
نظر وجود داشته باشد و اين قابل توجه است كـه    ، بايد وسعتقدرتيافتن 

  .كند صحبت مياسالمي قابل پذيرش است كه با اين وسعت نظر با مردم 

                                                      
 بـه  كـس  هـر  اند، مسيحى و صابئى و يهودى كه كسانى و آورده ايمان كه كسانى 69ي مائده، آيه  سوره. 1
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هاي اسالمي در آخرين سال بعثت پيـامبر و   حال با اين عنايتي كه در آورده
كيفيت برخورد اسالم با اهل كتاب شده، بايد بررسي كرد و ديد كـه در طـول   

هايي كـه از   و با توجه به مسايل تاريخي و برداشت فقه و اجتهادتاريخ، به نام 
الي پيش آمده و چگونه با اهل كتاب همين آيات قرآني شده، چه اوضاع و احو

ي يـك مـرد    ي طعام اهل كتاب و تشـكيل خـانواده   برخورد شده است؟ مسئله
ي  مسلمان با يك زن اهل كتاب در فقه اسالمي چه صورتي پيدا كرده؟ مسـئله 

هـاي فقهـي دارد؟    چه جـايي در كتـاب  ! و ناپاك بودن اهل كتاب! نجس بودن
به عنوان يك گروه و طايفه چگونه بوده؟ و اگـر  ها  برخورد پيغمبر اسالم با آن

فردي كار خالفي انجام داده، توسعه دادن آن به يك گروه و محكـوم دانسـتن   
. ها براي هميشه و نسل بعد از نسل بايد مورد تجديد نظر كلي قـرار بگيـرد   آن

ي يهود و نصاري و حتي اديان ديگر غيـر   بينيم كه در باره ي مائده مي در سوره
اند، با اين وسـعت نظـر صـحبت و     هود و نصارى كه به صابئون تعبير شدهاز ي

شناسند و ما كسـي را نـداريم    به اعتقاد من همه خدا را مي. برخورد شده است
هـاي بـدلي و بـه نـام خـدا برخوردهـاي        كه از خدا دور باشد، اما خداشناسي
  .ار دوركندآفريدگ ها را از خداي خالق و غيرانساني داشتن، ممكن است انسان

ي مائده راجع به حضرت عيسي و در قبال آن نظراتـي   سوره 75ي  در آيه
و نظر آشـتي   1»و امه صديقة«: گويد ي مادر حضرت عيسي بود مي كه درباره

عمران هم كه در اوايل  ي آل سوره 64ي  در آيه. زيستي و هماهنگي دارد و هم
له را راجـع بـه اهـل كتـاب     ورود پيغمبر به مدينه نازل شـده، بـاز ايـن مسـئ    

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَواإِلى كَلمةٍ سواء بينَنا و بينَكُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه « :گويد مي
، بياييد به سوي 2»و ال نُشْرِك بِه شَيئاً و ال يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه

                                                      
 و مادر او هم زني با حقيقت و راستگو و با ايمان بود ،75ي مائده، آيه  سوره. 1

 يكسـان  شـما  و مـا  ميـان  كـه  سخنى سر بر بياييد كتاب، اهل اى«: بگو 64عمران، آيه  ي آل سوره. 2
 را ديگـر  بعضى ما از بعضى و نگردانيم، او شريك را چيزى و نپرستيم را خدا جز: كه بايستيم است

 ».مسلمانيم ما كه باشيد شاهد«: بگوييد كردند، اعراض اگر پس» .نگيرد خدايى به خدا جاى به
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زنـيم، يـك اعتقـاد و     اي كه ما و شما در آن يك حرف مشـترك مـي   كلمهآن 
ي مشترك دسـت بـرادري و يـاري بـه      ي آن مسئله توافق داريم، بياييد درباره

بنابراين به مسايل مـورد قبـول طـرفين و مـورد قبـول همـه       . يكديگر بدهيم
باشد كه ي همه بزند يا انتظار داشته  كند؛ نه اينكه دست رد به سينه دعوت مي

صـورت همـه را    صددرصد حرف و اعتقاد او را قبول كننـد، و در غيـر ايـن   
لـذا از ايـن   ! ، يعنـي بياييـد  »تَعـالَوا «: گويـد  مـي . دشمن بداند و از خود براند

را با رعايت اين اصل بايـد   فقه و اجتهادبرداشت قرآني بايد درس گرفت و 
  .ي كردرا هم درطول تاريخ بررس نگاه كرد و البته عمل آن

كه مسـلم بـودن را   ، » فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلمون« :گويد بعد مي
گونه است كه  كند اين اي كه براي مسلم بودن ترسيم مي كند و چهره تبيين مي

بگو بياييد دست برادري به هم بدهيم، همه با هم زندگي انساني را بر اساس 
ها را ترك كنيم زيرا مقصود از دينداري اخـتالف   بندي هتوحيد بسازيم، و دست

نسبت به ساير اديان عرضه شده و بعد در طـول   اسالم، با اين روحيه. نيست
بينيم حتي ميان خود مسلمانان چقدر  تاريخ اوضاع و احوالي پيدا كرده كه مي

  ! فاصله و كشمكش و دشمني پيدا شده و هنوز هم ادامه دارد
ي يهـود و   هاي نادرست از آيات ديگـري كـه در زمينـه    همچنين برداشت

كـه   سوره مائده، بـه دليـل ايـن    82ي  وجود دارد، مثل آيه) مسيحيان(نصاري 
دار و عميـق و   هـاي ريشـه   برداشت صحيح فقهي از آن نشده، باعـث جـدال  

اي در پـيش داشـته    ناپذير شده و معلوم نيسـت چـه آينـده    هميشگي و آشتي
أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ آمنُوا الْيهود و الَّذينَ أَشْـرَكُوا و لَتَجِـدنَّ   لَتَجِدنَّ «: باشد

دوم مهنُوا الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصـارى  ةًأَقْرَبلَّذينَ آمل      ـينَ ويسسم قـنهبِـاَنَّ م ـكذَل
دهـد كـه اگـر     مسئله را به اين جهت سوق مـي  ،1»رهباناً و اَنَّهم ال يستَكبِرون

                                                      
 كـه  كسـانى  بـه  نسبت مردم ترين دشمن را مشركين و يهود مييابى آينه هر 82ي مائده، آيه  سوره. 1

هستند به سبب  مؤمنين به نسبت مردم ترين دوست نصارائيم ما گفتند كه آنان مييابى و آوردند ايمان
 ......كنند دانشمند و پارسا هستند و تكبر و گردنكشي بر حكم خدا نميآنكه برخي از آنان 
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ي  در ميان باشد، برادري به وجود خواهد آمـد و دامنـه   پاكي و عدم استكبار
كشد ولي اگـر پـاكي و عـدم اسـتكبار نباشـد مسـايل        ها نمي دشمني به نسل

  .آورد ديگري پيش مي
گونه در آن زمان نسبت به قومي از يهود يـا   هايي از آن ممكن است نمونه

داوةً  « :كند طور از آن تعبير مي شركين وجود داشته كه اينم النَّـاسِ عـ و  ،»أَشَد
اين در فرهنگ بشري، به طور جـدي مطـرح اسـت و    . ها باشند مصداقش آن

 ،» كَلمةٍ سـواء بينَنـا و بيـنَكُم     يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلى«: گويد طور كه مي همان
اند يا برخالف توحيد رفتار كردند  فهميده اين كار را نكردهحال اگر دانسته و 
و قالَـت الْيهـود و   « :گفتنـد  مثل بعضي از يهود كـه مـي  . كند برخورد تغيير مي

ما فرزندان خداييم، ما محبوب و پسنديده  ،1»النَّصارى نَحنُ أَبناء اللَّه و أَحباؤُه
ه بگوييم هر كس در آن طايفه باشد چون ك با اين حال نه اين. نزد خدا هستيم

اسم يهود را برده، باطل است، حتي فرزندان معصومي كه در آن قوم بـه دنيـا   
هاشان را هم صـادر كنـيم و بگـوييم چـون      آيند، حكم ابطال و فساد نسل مي

  !!مسلمين بوده و خواهند بود جزو قوم يهود هستند، دشمن
بايست، از نظر فقهي و دور از هرگونه تعصب،  ها مسايلي است كه مي اين

به آن داده شـود و الزم اسـت سـعي     متناسب با روح اسالمپاسخي اسالمي 
مند باشـد   شود روح اسالم را از آيات قرآني استخراج كنيم تا هر كسي عالقه

ي بشـريت در طـي قـرون آينـده چطـور       توجه پيدا كند و ببيند كـه خـانواده  
خواهند با هم زندگي كنند؟ با خشونت و لجاجت يا با تفـاهم و منطـق و    مي

  سالمت زيستن؟ 

  استقالل فكري انسان 

وقتي قدرت پيدا شد، به هر حال تمايل دارد نسل موجـود را زيـر سـلطه در    
گـذارد، بـه    آورد، و در صدد خواهد بود كه آثاري هم كه در يـك نسـل مـي   

                                                      
 .......هستيم او دوستان و خدا پسران ما«: گفتند ترسايان و يهودان ؛ و18ي مائده، آيه  سوره. 1
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هـاي آينـده هـم     قدرتش مثل چتر براي نسـل هاي بعدي كشيده شود تا  نسل
  .ها هم تابع و مقلّد و پيرو شوند گستر باشد و آن سايه

. كنـيم  به عنوان درسي از اين سوره تأكيد مي استقالل فكري انسانلذا بر 
و إِذا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّه و «: فرمايد ي مائده مي سوره 104ي در آيه

الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَيه آباءنا أَو لَو كانَ آباؤُهم اليعلَمـونَ شَـيئاً   إِلَى 
كـه بـراي    شود كه بياييد به دنبال چيـزي  ها گفته مي ، وقتي به آن1»و اليهتَدون

كنـد و حـرف خـدا و پيغمبـر خداسـت،       اي مطرح مـي  شما ميدان تفكر تازه
ما از پدرانمان يافتيم براي ما كافي است و ما را بـس اسـت،   چه  گويند آن مي

پاسـخ قـرآن   ! رويم ها مي ما ديگر احتياج به تفكر جديد نداريم و به دنبال آن
دانستند و به چيزي علم نداشتند، آيا باز  ها مطالبي را نمي اين است كه اگر آن

وت اسـالم بـه   ها بيانديشند و عمل كنند؟ دع هاي بعدي، بايد همانند آن نسل
ي مسـايل و اصـالح فرهنـگ و آثـار      علم و هدايت و تجديد نظر روي همه

هاي قبل است، زيرا تبعيت محض از گذشـتگان يـك نـوع     مانده از نسل باقي
  .عبوديت غير اهللا است

بنابراين تعليم، تربيت، تدريس، كتاب و تبليغ، همه و همه بايد بر اسـاس  
گـاه   ت قضاوت، مقايسه، تشخيص و آنقدر. باشد قدرت انديشيدنتربيت و 

 هاي ذاتي ارزشدنبال  متابعت احسن و جرأت يافتن براي ارزيابي مجدد و به
هاي عرضي و موضعي و موسمي و قومي و طايفگي و نـژادي   رفتن و ارزش

هاي قبل  ها و تبليغات نسل و كدورت  هاي قبل و كينه و آثار باقيمانده از نسل
  . را رها كردن
ي بقـره و سـاير    كند و در سوره ر و عمل متعصبانه را تأييد نميقرآن تفك

هاي  كند و براي نسل گذاري مي ها و در آخر بعثت نيز اين مسئله را پايه سوره

                                                      
 سـوى  بـه  و كـرده  نـازل  خـدا  آنچه سوى به«: شود گفته آنان به چون ؛ و104ي مائده، آيه  سوره. 1

 پدرانشـان  چنـد  هر آيا» .است بس را ما ايم يافته آن بر را خود پدران آنچه«: گويند يم ،»بياييد پيامبر
 بودند؟ نيافته هدايت و دانسته نمى چيزى
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طور نباشد كه در قلمرو اسـالمي و تحـت    دهد كه اين آينده اين هشدار را مي
طالح و بـه اصـ   جغرافيـايي و  سـنّتي  مسـلمان  نام اسالم، فردي بگويد مـن 

كه من به دنبال فرد يا افرادي هسـتم كـه    هستم، يا اين پدر و مادريمسلمان 
ام باشد، بلكه بايد  فكر و رفتار و عقايدش مانند پدرم، يا مجتهد محلّ زندگي

اي چه پشتوانه و اتكاء علمي و مستند هدايت معتبري دارد  ببيند كه هر مسئله
ها چنـدين فرقـه    هر گروه از مسلمان طور نباشد اگر اين. را بپذيرد و آنگاه آن

  . خيزند شوند و به نزاع با هم برمي مي
شود و  قايل مي انتخاب آزادو  حق تفكر آزادهاي بعد،  اسالم براي نسل

ي  و مقايسه درك و فهم و علمكند و انسان را به  ها سلب نمي حقي را از آن
  .كند مستندهاي هدايتي و آثار تجربي آن دعوت مي

ببين چه چيز علمي و عملي است و آثار تجربي اش  بفهم و بيا، گويد مي
كند يـا   دهد و چشم تو را باز مي ببين آيا تو را رشد مي. را ببين و مقايسه كن

بندد و خواهـد بسـت، بـه درد تـو      نه؟ اگر چشم و و فكر و انديشه تو را مي
قـرار   با چشم بسته و با پاي ديگران، ولو تو را در وسـط بهشـت  . خورد نمي

  !!دهند، اين بهشت براي تو بهشت نخواهد بود
به دنبال موضوع وسعت نظر اسالم و بيـان اسـتقالل فكـري انسـان، الزم     
است اين تذكر داده شود كه در ميان خود مسـلمين هـم كسـاني مـي تواننـد      

سـوره   42در آيه . باشند كه به عنوان اسالم و به نام اسالم عمل خوبي ندارند
هـا بودنـد كـه     اين ،1»سماعونَ للكذبِ اَكّالونَ للسحت« :كند مي مائده يادآوري

هـم بودنـد، فقـط بـه      سـماع كردند و  ثروت خود را از مال ديگران جمع مي
دادند و به خبر چينـي و دروغ پراكنـي و    سخنان و روابط اين و آن گوش مي

آمدنـد و حتـي    گونه افراد كه در زمان پيغمبر مي لذا اين. پرداختند تجسس مي
حـرف را   ،2»يحرِّفون الكَلم من بعد مواضعه«نشستند،  پاي درس ايشان هم مي

                                                      
 ........خورند  مى حرام مال بسيار] و[ هستند دروغ شنواى و ؛ پذيرا42ي مائده، آيه  سوره. 1

 ........كنند  خود جابجا مي هاى جايگاه از را سخنان ......؛ 13ي مائده، آيه  سوره. 2
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  .كردند از جاي اصلي آن عوض مي
 ،در طول تاريخ اسالمي سالطين متعدد به نام اسالم يا افرادي نظيـر فقيـه  

گذاشـتند و بـه مصـداق     ولي با همان سلطه، خود را جاي خدا و رسول مـي 
. دادنـد  جاي كالم را به نفع خود تغييـر مـي   ،»يحرِّفُونَ الْكَلم منْ بعد مواضعه«

كنـد، بـا    اسالم در عين حال كه استقالل عقيـده و انتخـاب آزاد را تاييـد مـي    
دهد كه هر كسي هر ديني را انتخاب كنـد و   وسعت نظري كه دارد اجازه مي

پر و پوششي بـراي خيانـت قـرار    در عمل هم قبول داشته باشد ولي آن را س
كند، كه از باب  ي ديگري اشاره مي ي مائده به مسئله لذا در سوره. نداده باشد

ي دقيقي در آن اسـت كـه    فقه و اجتهاد مورد توجه است و به نظر من مسئله
جـا الزم   كه شايسته است به آن توجه نشده است و بيان آن در اين شايد چنان

  . است
اي از  ناظر به چيزي در كتاب تورات است و نمونـه   اللَّه، زَلَأَنْ ماجا  دراين

كند، كه همان قصاص نفْس در برابر نفس، چشم برابر چشـم و   آن را ذكر مي
  .كند قصاص براي هر جراحتي را بيان مي

اين آيـه   ، در1»و مصدقاً لما بينَ يديه منَ التَّوراةِ و هدى و موعظَةً للْمتَّقين«
ي  كنـد كـه او تصـديق كننـده     را مطرح مي بن مريم عيسىجـريان مربوط به 

» نُـور  و هـدى  فيه«براي انجيل هم  و بود) يعني تورات(آنچه قبل از او آمده 
و در ) عهـد عتيـق  ( تـورات قرآن هدايت و نور را در مـورد  . برد را بكار مي

  .كند بيان مي) عهد جديد( انجيلمورد 
» ولُ االأَه كُمحفيهلْي چه كه در انجيل هسـت   پس آن ،2»نْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّه

 هـم  فَأُولئك اللَّه أَنْزَلَ بِما يحكُم لَم منْ و«آيد و  ، به حساب ميما أَنْزَلَ اللَّه فيه

                                                      
اسـت   انـدرزى  و رهنمود و است، آن از قبل تورات تصديق كننده و ......؛ 46ي مائده، آيه  سوره. 1

 .پرهيزگاران براى

  ......كنند داورى كرده نازل آن در خدا آنچه به بايد انجيل اهل ؛ و47ي مائده، آيه  سوره. 2
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هـا ايـن كـار را انجـام      ، نظر به علماي مسيحي است، كـه اگـر آن  1»الْفاسقُون
  . ندهند، فاسق هستند

  در مورد مسايل جزايي » ما انزل اهللا«استفاده از 

را بگـوييم، ولـي بعـد دسـتخوش      ما انزل اهللاآيا اين صحيح است كه عنوان 
موضوعاتي كـه احيانـاً در فقـه بـه      هاي مختلف شويم؟ ها و برداشت استنباط
اش سكوت كرده  قرآن در باره ها و با اهداف ديگري مطرح شده و يا صورت

  ! هاي فقهي چيزهايي به آن اضافه شده باشد و در بحث
در مورد آنچه كه در قرآن در مورد مسايل جزايي آمده، در جاي خـود و  

شود كـه   جا بطور خالصه عنوان مي به طور مستقل بحث خواهيم كرد اما اين
در قرآن حدي بيـان نشـده؛ يـا در مـورد      شُرب خمربه عنوان مثال در مورد 

در قرآن نداريم ولي اين احكام حكمي و در مورد زناكار  رجمو يا  سنگسار
ها صـدق   در آن ما انزل اهللاند و بايد ديد كه چه مقدار  اضافه كرده فقهرا در 

حكـم  چنين مسايل ديگري وجود دارد كه كم و بيش به عنـوان   هم! كند؟ مي
و عمل هم شده و اگر به دقت بخواهيـم بررسي كنيم و روي  معرفي شده اهللا
  . شود چه وضعي خواهند داشت ها در آينده حساب كنيم، آنگاه معلوم مي آن

هاي قبـل از خـودش را    كند كه اين قرآن كتاب به دنبال اين آيات بيان مي
نـا  لكُـلٍّ جعلْ «: كنـد  بعد تاكيـد مـي  . دهد كند و تذكرات الزم را مي تصديق مي

منْكُم شرْعةً و منْهاجاً و لَو شاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً و لكنْ ليبلُـوكُم فـي مـا    
، آنچـه مـورد عنايـت    3»فَاستَبِقُوا الْخَيرات« :گيرد كه و بعد نتيجه مي، 2»آتاكُم

                                                      
 پـس آنـان خـود    نكند حكم است فرستاده خدا بدانچه كه كس هر و ......؛ 47ي مائده، آيه  سوره. 1

  .تبهكارانند

 اگر و. ايم داده قرار روشنى راه و شريعت] امتها[ شما از يك هر براى ......؛ 48ي مائده، آيه  سوره. 2
 اسـت  داده شما به آنچه در را شما تا]  خواست[ ولى ،.داد مى قرار امت يك را شما خواست مى خدا

 .بيازمايد

 ..... .گيريد سبقت يكديگر بر نيك كارهاى در پس ......؛ 48ي مائده، آيه  سوره. 3
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ـ   . حق است مورد عنايت اسالم هم هست د آيا از نظر فقهي يـك مجتهـد نباي
: گويـد  ي مائده مـي  سوره 48ببيند كه ديد اسالمي در اين جهت چيست؟ آيه 

 ،1» إِلَى اللَّه مرْجِعكُم جميعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْـتُم فيـه تَخْتَلفُـون    فَاستَبِقُوا الْخَيرات«
آن را   ي عملـي  انگيز است مطرح نكنيد و جنبـه  مرتب مسايلي را كه اختالف
  .گيري در خيرات است در نظر بگيريد، كه آن سبقت

ي ديگر، بيان سلسله احكامي است كه در نظام اسالمي قـرار اسـت    مسئله
هايي كه در ميان مردم ريشـه   برقرار شود، ولي قبالً در عرف و عادت و رسم

. نتهي حكم ديگري داشته كه بايد به ترتيبي با آن مقابلـه شـود  داشته است، م
توانـد   رعايت حسن تأثير كالم و حكم، مي، 2»رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة  لَكُم في«

كـه چگونـه بايـد رفتـار پيـامبر،      . يك درس و يك نمونه خيلي خوب باشـد 
  .الگويي براي كارهاي ما در هر زمان باشد

شـرابخواري در ميـان مـردم در چنـد مرحلـه       برخـورد بـا  به عنوان مثال 
ابتدا در مورد . صورت گرفت و پيامبر اسالم به تدريج اين مسئله را تذكر داد

فيهما اثم كبير و «: شراب گفته شده بود كه هرچند منافعي هم براي مردم دارد
وا الصـلوة و   «را به اين صورت بيان كرده كـه   و بعد آن 3»منافع للناس ال تَقرَبـ

حتّى تَعلَمـوا مـا   «خواهيد نماز بخوانيد، مست نباشيد،  وقتي مي 4»يسكاراَنتُم 
بنابراين قانون بايـد قـبالً در ذهـن و در    . گوييد ، تا بدانيد كه چه مي5»تَقولون

ي قانوني عرضه شـد،   درون افراد پذيرفته شود، تا وقتي كه به عنوان يك ماده
آخرين بـار هـم در   . رام باشد، نه اينكه متكي به زور و تهديد باشدالزم االحت

انـد خطـاب    از اين سوره، به آنهـا كـه ايمـان آورده    90ي  سوره مائده در آيه
                                                      

 بـه  شـما ] همـه [ بازگشت. گيريد سبقت يكديگر بر نيك كارهاى در ؛ پس48ي مائده، آيه  سوره. 1
 .كرد خواهد آگاهتان كرديد مى اختالف آن در آنچه باره در گاه آن خداست سوى

 .......نيكوست  سرمشقى خدا رسول] به اقتدا[ در شما براى ؛ قطعا33ًي احزاب، آيه  سوره. 2

 .......است  مردم براى سودهايى و بزرك، گناهى دو، آن در .......؛219ي بقره، آيه  سوره. 3

 .......نشويد نزديك نماز به مستى حال در .......؛ 43ي نساء، آيه  سوره. 4

 .......گوييد مى كه چه بدانيد تا .......؛ 43آيه ي نساء،  سوره. 5
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زالم رِجـس  نْصـاب و االَ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ و الْميسرُ و االَ«: كند مي
اين آيه، شديدترين آيات اسـت و   ،1»انِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونمنْ عملِ الشَّيط
در آن صادر شده است، يعني دوري كنيد از اين چهار  فَاجتَنبوه صريحاً حكم

هايي كه  ها و آن انصاب و ازالم بندي و برد و باخت شرابخوارگي، شرط: چيز
ير شـده و لـذا موضـوع ناپـاك     ها به رجس تعب در زمان جاهليت بود و از آن

گوينـد حـرام بـودن     بسياري از فقها مي. گيرد جا منشا مي بودن شراب، از اين
 ،رجـس ي  فهميم، ولـي نجـس بـودن آن از كلمـه     شراب را از همين آيه مي

گاهي هم ممكن است در فقـه و اجتهـاد، بـه ايـن مطلـب      . شود دريافت نمي
هـم نجـس    الكل صـنعتي  دهم نجس است و يا حتي بگوين الكلبرسند كه 

بيان احكام مطـرح اسـت كـه بـراي فقاهـت و       تدريججا موضوع  اين! است
اجتهاد بسيار قابل توجه است كه در برخورد با مسـايل جديـد چگونـه بايـد     

 80خواري به عنوان مجازات حـد،   در قوانين فعلي براي مشروب. عمل كنند
هست؟ زمان خود پيغمبر بايد ديد مستند اين حكم چه . زنند ضربه شالق مي
شد؟ اصالً آيا حكمي در اين مورد عمـل شـد؟ زمـان خلفـا      چگونه عمل مي

طور دوره به دوره تا زمان حاضر، موضوع چطـور شـكل    چگونه بود و همين
گرفته و به اين صورت در آمده است؟ اين درست نيست كه در قرآن چيـزي  

  .شود باشد، ولي بعدها و در طول اين مدت، طور ديگري عمل

  بيني پيامبر اسالم در مورد امت اسالمي پيش

ي قدرتمنـدي،   از مسايل قابـل توجـه در مـورد قـدرت و جلـوگيري از فاجعـه      
منتها اينجا، به عنوان بيان تاريخ . بيني پيامبر اسالم در مورد امت اسالمي است پيش

و در  در مورد غيرمسلمين، يعني مسيحيان و يهوديان است كه قبل از اسالم بودند
  .بيني پيامبر به عمل رسيده است تاريخ گرفتار شدند و اكنون پيش  سراشيبي

                                                      
 پليدنـد  قرعه تيرهاى و بتها و قمار و شراب ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛ اى90ي مائده، آيه  سوره. 1
 .شويد رستگار كه باشد گزينيد، دورى آنها از پس،. شيطانند عمل از] و[
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يا عيسـى  «: آمده است 116ي  ي مائده، آيه در مورد حضرت عيسى، در سوره
 مرْينَ مابونِ اللَّهءنْ دنِ ميإِله يأُم ذُوني ولنَّاسِ اتَّخل قُلْت آيا تو اين مطلب  ،1»أَنْت

را به مردم گفتي كه غير از خـدا، مـن و مـادرم را مقـام الوهيـت برايمـان قايـل        
مـا  «تو منزه هستي از ايـن موضـوعات،   » سبحانَك«: دهد و بعد پاسخ مي! باشيد؟

، يعني مـن حـق نداشـتم كـه ايـن مطلـب را       » يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق
كنـد   بود كـه بگـويم و نگفـتم، و رعايـت ادب را هـم مـي      بگويم و درست هم ن

تَعلَـم مـا   «دانـي،   اگر من گفته بودم، تو كه مي ،»إِنْ كُنْت قُلْتُه فَقَد علمتَه«: گويد مي
پس حضـرت عيسـى   . »نَفْسك إِنَّك أَنْت عالَّم الْغُيوب  في نَفْسي و ال أَعلَم ما في

طـور   همـان . كرده ولي بعدها امت او گرفتار شرك شدند ميهم دعوت به توحيد 
هايي از قبيل نژادپرسـتي،   كه در حال حاضر نيز آثار شرك در هر امتي به صورت

. بينـي كـرده بـود    را پيش و غيره مردم را گرفتار كرده و اسالم آنپرستي  شخص
لـي  شـد و  بايسـت عملـي مـي    بينـي نمـي   البته با توجه به تذكرات قرآن اين پيش

همين سـوره   77ي  اين است كه نسبت به اهل كتاب، در آيه! متأسفانه شده است
 يعنـي ، 2»دينكُم غَيرَ الْحق  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ ال تَغْلُوا في«: گويد دهد و مي تذكر مي

مرتب نگوييد دين ما برترين است، مرتب نگوييد خود مـا برتـرين    !نكنيد» غلو«
كند  ، تأكيد مي»و ال تَتَّبِعوا أَهواء قَومٍ قَد ضَلُّوا منْ قَبل«داييم، هستيم؛ ما دوستان خ

فقاهت و اجتهـاد در  كه از هواي نفساني تبعيت نكنيد و اين در ارتباط با وضع 
  .هست خيلي قابل توجه بوده و ،وضعيت كنوني هم

، يعني از چيزهايي كه بـر  »أَهواء قَومٍ ال تَتَّبِعوا« :گويد براي مسلمين هم مي

                                                      
 مـردم  بـه  تـو  آيـا  مريم، پسر عيسى اى«: فرمود خدا كه را هنگامى] كن ياد[ ؛ و116ي مائده، آيه  سوره. 1

 دربـاره [ كـه  نزيبد مرا تو، منزّهى«: گفت »بپرستيد؟ خداوند جاىِ به خدا دو همچون را مادرم و من: گفتى
 نفـسِ  در آنچـه . دانسـتى  مى را آن قطعاً بودم گفته را آن اگر. بگويم نيست من حق كه را چيزى]  خويشتن

 .نهانى رازهاى داناى خود، تو كه چرا نمى دانم، من توست ذات در آنچه و مى دانى تو است من

 پـى  از و نكنيـد،  گـويى  گزافـه  بنـاحق  خـود  دين در كتاب، اهل اى«: بگو.؛77ي مائده، آيه  سوره. 2
 منحـرف  راسـت  راه از و كردند گمراه را بسيارى و گشتند گمراه اين از پيش كه گروهى هاى هوس
 ».نرويد شدند،
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شخصـي    ي صحيح گفته شـده و اسـتنباط   اساس هواي نفساني و بدون ريشه
و أَضَلُّوا «. ها قبل از شما گمراه شدند و چيزهايي گفتند آن. بوده تبعيت نكنيد

ي زيادي بـه دنبالشـان رفتنـد و گمـراه      هاي آنها، عده ، بر اساس حرف»كَثيرا
. ، در نتيجه از راه راست به ضـاللت افتادنـد  » واء السبيلو ضَلُّوا عنْ س«شدند 

اين بيدارباش بسيار قوي است و پيامبر هم روي ايـن مسـئله تأكيـد كـرده و     
دهد، براي اينكه يهوديان گرفتـار مجتهدپرسـتي    تذكر مي  مرتب به اهل كتاب
ي سياسي و تاريخي به خـود گرفتـه و بـه مسـيحيان هـم       شدند و حاال جنبه

ي انسانيت بنشينيد و با يكديگر آشتي كنيـد   تان سر سفره گويد بياييد همه مي
  .و عاقالنه و بر اساس معيارهاي عقلي و توحيدي صحبت كنيد

همين سوره اين مسئوليت را براي دانشمندان هر گروهي  63ي  لذا در آيه
ثْـم و  حبـار عـنْ قَـولهِم اال   لَو ال ينْهاهم الرَّبانيونَ و الْأَ«: گويد كند و مي بيان مي

تحالس هِمفهمند و به عنوان رباني و مردان الهي  ، يعني از افرادي كه مي1»أَكْل
ي چيز فهم توقع دارد كه در برابـر   درس خوانده احبارچنين  و دانشمند و هم

هايي كه معموالً حكام و سالطين و فقهـا ايجـاد    اعتقادات عمومي و گمراهي
ي  گر، بـراي سـلطه   فقهايي كه به صورت فقيه سلطه. اند، ساكت ننشينند كرده

  ! اند هايي را گذاشته خود بدعت
مـردم حـرف گنـاه     دار توحيدي گرفتار شده است، به ي دين امروز جامعه

. شـود  هاي ناروا به اسـالم و بـه فقـه داده مـي     ها و نسبت شود، تهمت زده مي
هـاي عمـومي ديگـر و موقوفـات، بـراي       اموال عمومي از قبيل نفت و ثروت

چـرا  . شـود  گويـان و امـور بيهـوده و شخصـي صـرف مـي       مداحان و تملّـق 
ـ «دهنـد؟   گويند و واكنش نشـان نمـي   دانشمندان چيزي نمي ئْس مـا كـانُوا   لَبِ

دهد و بسيار زنده است و شـامل   اين رهنمودي است كه اسالم مي، » يصنَعون
  !!شود حال مردم و فقهاي اين زمان هم مي

                                                      
 شان خوارگى حرام و] آلود[ گناه گفتار از را آنان دانشمندان، و الهيون چرا .؛63ي مائده، آيه  سوره. 1

 .مى دادند انجام آنچه است بد چه راستى نمى دارند؟ باز
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  اعتنايي به حق انسانيت  بي

يــابي و سوءاســتفاده از قــدرت،  ي قــدرت ي فاجعــه موضــوع ديگــر در بــاره
ـ   بي چنـين   هـم ران و اعتنايي به جان و حيثيت آدمي و ارزش حيـات ديگ

و به نام خدا و به نام خدمت به خلـق،   ،1»افتراء على اهللا«ادعاهاي دروغين و 
  !مصلحان را دشمن خدا معرفي كردن است

را بـه  ) ع(اميه امـام حسـين   چنين رفتار شده است، بني در طول تاريخ اين
خاطر مخالفت با يزيد، به عنوان اينكه با خدا و دستورات خدا مخالف است، 

و يا موسى بن جعفرها را به جرم مخالفتشان با حكومت ! ه شهادت رساندندب
طور در هـر زمـاني    ها به زندان انداختند و به شهادت رساندند و همين هارون

  !به طريقي تا به امروز
ن انسان تأكيـد  جا به اهميت جا كنيم كه در اين اينك از سوره مائده ياد مي

منْ أَجلِ ذلك «: گويد جريان هابيل و قابيل، مي ، بعد از بيان32از آيه . كند مي
كَتَبنا على بني إِسرائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْـأَرضِ فَكَأَنَّمـا   

، ارزش جـان يـك   2»قَتَلَ النَّاس جميعاً و منْ أَحياها فَكَأَنَّما أَحيـا النَّـاس جميعـاً   
اعتنايي به  اعتنايي به يك انسان يعني بي  نسان معادل است با كلّ انسانيت؛ بيا

هـا حـق مطالبـه و     تمامي انسـان حق انسانيت؛ و اين نكته جالبي است كه 
ايـن روزهـا در بحـث    . مورد و ظالمانه را دارنـد  پيگيري يك قتل نفس بي

زاء الَّذينَ يحـارِبونَ  إِنَّما ج«: شود كه انحرافي است مي 33ي  قضا استناد به آيه
رضِ فَساداً أَنْ يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم و اللَّه و رسولَه و يسعونَ في اال

، محاربـه بـا اهللا و رسـول   ي  مسئله ،3»رضأَرجلُهم منْ خالف أَو ينْفَوا منَ االَ
                                                      

 .خدا بر دروغ بستن. 1

 بـه  جز - را كسى كس هر كه داشتيم مقرر اسرائيل فرزندان بر روى اين از.؛32ي مائده، آيه سوره. 2
 و. باشد كشته را مردم همه گويى كه است چنان بكشد، - زمين در فسادى] كيفر به[ يا قتل، قصاص

 ...... است داشته زنده را مردم تمام گويى كه است چنان بدارد، زنده را كسى كس هر

 فسـاد  بـه  زمـين  در و جنگنـد  مـى  او پيـامبر  و خـدا  بـا  كـه  كسـانى  سزاى.؛33ي مائده، آيه سوره. 3
 جهت خالف در پايشان و دست يا گردند آويخته دار بر يا شوند كشته كه نيست اين جز كوشند، مى
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در فقـه   فسـاد  ي مسـئله . مطرح است وي فسادسعي در ارض از رهمراه با 
بايد مشخص شود و نبايد اين طور باشد كه هـر كسـي هـر مخـالفتي كـرد،      

تو فساد كردي، و به اين علت محارب با خـدا و رسـول   : حاكم وقت بگويد
اي مـردم را   گويند كه كسـي يـا عـده    اين طور مي محاربدر تعريف ! هستي

حاضـر خـودش بزرگتـرين عامـل ارعـاب و      كه حكومت  بترسانند و حال آن
اگـر  . ترساندن مردم از طُرق مختلف مانند جاسوسي، زندان و شكنجه اسـت 

اش را از سر مردم بردارد، آن وقت خواهد فهميد كـه چقـدر    حكومت اسلحه
و چنانچـه يـك روز   ! هاي مـردم ارزش دارد و چقـدر مردمـي اسـت     در دل

در ميان مردم حاضر شوند، واقعاً محافظ  سردمداران حكومت بخواهند بدون 
شان خواهد افتاد؟ آن وقـت   چه وضعي پيدا خواهند كرد و چه اتفاقاتي براي

  !دانند چنين حكومت هايي محارب با خودشان را محارب با خدا و رسول مي
 محاربحد  ارِقُ «: سوره مائده آمده است 38ي  در آيه سارقو حدالس و

 ارِقَةُ فَـاقْطَعالس ما وهيـدي اسـالمي و مالكيـت    ، بعـد از تحقـق جامعـه   1»وا أَي
شود و بايد بررسي شود كـه در طـول تـاريخ     اسالمي، اين موضوع عنوان مي

گونه عمل شـده اسـت؟ بعـد هـم در      اسالمي چند مورد وجود داشته كه اين
كـه در هـر   » اَو«ي  مورد همان چهار موضوعي كه مجـازات دارد و آن كلمـه  

و بـه اسـتناد    حاكم شرعجا چه كرده؟ به نام  در اين فقاهتشده، مورد گفته 
در ! برنـد  را از بـين مـي   خـود  مخالفـان اين آيه، به نام خدا و به نـام قـرآن،   

  . شود حقيقت اين جنايتي است كه نسبت به قرآن مي
جا با صراحت كامل كـه ديگـر تعـارف     اصل رسالت پيغمبر اسالم در اين

ي مائده در مـورد   سوره 99ي  آيه. شود اضح بيان ميبردار هم نيست، خيلي و 

                                                                                                             
  ....... .گردند تبعيد سرزمين آن از يا شود بريده يكديگر

 كيفـرى  عنـوان  به را دستشان اند، كرده آنچه] سزاى[ به را دزد زن و مرد و .؛38ي مائده، آيه سوره. 1
  ..... ببريد، خدا جانب از
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، ايـن ديگـر   1» غالْبال الّما على الرَّسولِ إِ«: گويد شخصيت و رسالت پيامبر مي
ي پيـامبر ابـالغ    ، وظيفـه »و اللَّه يعلَم ما تُبدونَ و ما تَكْتُمون«تعارف هم ندارد 

در آخر هـم  . تان را ترتيب دهيد است و اين خود شما هستيد كه بايد زندگي
أَفَحكْـم  «: گويـد  اين سـوره مي 50ي  در آيه. شود مطرح مي جاهليتي  مسئله

، در رابطه با قدرت، انسان ممكن است به جاهليـت بيفتـد و   2»الْجاهليةِ يبغُون
د شخصي دارد برود و ببيند كه چه به نفع او است چه براي او سو به دنبال آن

ديـن اسـالم مخـالف    ! نـه : گويد اسالم در اين مورد مي. و همان را عمل كند
بنابراين حكمي كه بشود ، »و منْ أَحسنُ منَ اللَّه حكْمـا «. جهل جاهليت است

البتـه ايـن   . جاهليـت  اسـت نـه  عالميـت   ، حكـم آن را حكم خدا دانسـت 
انـد و بـه رشـد     است؛ براي مردمي كـه بـه يقـين رسـيده     » يوقنُون قَومٍ«براي

  . اند؛ و گرنه گرفتار جاهليت و تقليد خواهند شد رسيده
بينـي پيـامبر    كنيم كه طبق پيش در پايان اين بحث، اين مطلب را اشاره مي

ي مائده داده شده و ايمـان   سوره 56الي 54اسالم و طبق تذكري كه در آيات 
ن   «: دهد را مورد خطاب قرار ميها  آورده عـ ـنكُمم رْتَدن ينُواْ ماميَن ءا الَّذأَيهي

      لـىـزَّةٍ عينَ أَعنـؤْمالْم لـىلَّـةٍ عأَذ ونَهبيح و مبهمٍ يحبِقَو أْتىِ اللَّهي فوفَس هيند
ذَالك فَضْلُ اللَّه يؤْتيـه   ئمٍيخَافُونَ لَومةَ ال الْكَافرِينَ يجاهدونَ فىِ سبِيلِ اللَّه و ال

شَاءن يم يملع عاسو اللَّه نُـواْ       3)54( وامينَ ءالَّـذ و ـولُهسر و اللَّـه كُمـيلا وإِنَّم

                                                      
 را آنچـه  خداونـد  و نيسـت، ]  رسـالت [ ابالغ جز]  اى وظيفه خدا،[ پيامبر بر.؛99ي مائده، آيه سوره. 1

 .داند مى داريد مى پوشيده را آنچه و آشكار

 بـراى  دسـتور  در خـدا  از نكـوتر  كيست اند؟ و جاهليت حكم خواستار آيا.؛50ي مائده، آيه سوره. 2
 .دارند يقين كه گروهى

 بيارد بزودى خود دين از شما از بازگردد كس هر آورديد ايمان كه آنان اى.؛54مائده، آيهي  سوره. 3
 كـافران  بـر  فـرازان  گـردن  مؤمنـان  برابـر  فروتنـان  دارد دوستشان و دارند دوستش كه را قومى خدا

 كـه  هـر  بـه  دهـدش  كـه  خدا فضل است اين را سرزنشگرى سرزنش نترسند و خدا راه در بكوشند
 .دانا گشايشمند است خدا و خواهد
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ن  1)55(الَّذينَ يقيمونَ الصلَوةَ و يؤْتُونَ الزَّكَوةَ و هم راكعـونَ  مـ و    و لَّ اللَّـهتَـوي
مسئله اين است كه اگر » 2)56(رسولَه و الَّذينَ ءامنُواْ فَإِنَّ حزْب اللَّه هم الْغَلبون

را از دست بدهد،  پيدا كند و آن ارتداد  از اين اصول اوليه» ي ايماني جامعه«
ي حتي اگر ، البته اسالم را درك خواهد كرد يعندنياي عقال و دنياي متفكران

  . خود مسلمين اسالم را رها كنند دنيا آن را پيدا خواهد كرد
كه مـورد اخـتالف بـين    ( 3»بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك منْ ربك«: آمده 67ي در آيه

و إِنْ لَـم تَفْعـلْ فَمـا    «و !) شيعه و غير شيعه است كه اين مسئله تبليغ چه بوده
 و رِسالَتَه لَّغْتنَ النَّاسبم كمصعي ها جهاتي است كه بايد باز شـود   اين 4»اللَّه

چنين اختالفاتي كه بين مسـلمين و   و باالخره بايد اختالف بين مسلمين و هم
غير مسلمين و بين اهل اديان و غير اهل اديان وجود دارد، تبيـين و برطـرف   

وانـد ديـن تمـام    ت اگر اسالم اين كار را انجام دهـد، بـراي هميشـه مـي    . شود
شود كـه آيـا    ها باشد و اگر فـكري نكرده باشد، اين سـؤال مطرح مي انسـان

كـه   دين اسالم براي اين آمده است كه مطلبي بر مطالب اضافه كنـد؟ يـا ايـن   
  !و بيان كند؟يك راه حل اصلي نشان دهد 

و  فقـه و اجتهـاد  هايي براي پيـدايش   هم پايهتوبه ي  در ضمن در سوره
ي بيشتر وجود دارد، تا ببينيم پيامبر اسالم چه آورده و به نام اسـالم  ها تحقيق

هاي بعد چه چيزهـايي بـه مـردم عرضـه شـده و در زمـان حاضـر         در دوران
  شود؟  چگونه عمل مي

                                                      
 ايمـان  كـه  آنـان  و او رسـول  و اسـت  خـدا  شما دوست كه نيست اين ؛ جز55ي مائده، آيه سوره. 1

 . گزاران ركوع ايشانند كه حالى را زكاة بدهند و را نماز دارند بپاى كه آنان آوردند

 همانـا  آوردند ايمان كه آنان و پيمبرش و خدا با كند دوستى كه كس آن ؛ و56ي مائده، آيه سوره. 2
  )56( پيروزمندان است خدا حزب

 داده كـه  آنـان  از گرفتنـد  بازيچه و ريشخند را شما دين كه را آنان نگيريد آورديد ايمان كه آنان اى
 .مؤمنان هستيد اگر را خدا بترسيد و دوستانى و كافران و شما از پيش را كتاب شدند

  .......كن ابالغ شده، نازل تو سوى به پروردگارت جانب از آنچه پيامبر، ؛ اى67ي مائده، آيه سوره. 3

 ........ دارد مى نگاه مردم] گزند[ از را تو خدا و. اى نرسانده را پيامش نكنى اگر و .....؛ 67ي مائده، آيه سوره. 4
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  بخش اول
 )ص(نقاط انحراف از اسالم محمد

 

  توسط مدعيان» اسالم محمد«انحراف از 

و ما أَنْزَلْنا علَيك الْكتاب إِالَّ لتُبينَ لَهم الَّذي اخْتَلَفُوا فيه و هدى و رحمةً لقَـومٍ  «
  1»يؤْمنُونَ

»    ـالَّمع أَنْـت لَنا إِنَّـك لْمقالُوا ال ع تُمقُولُ ما ذا أُجِبلَ فَيالرُّس اللَّه عمجي موي
  2»الْغُيوبِ

خـواهيم بـدانيم آورده پيـامبر اسـالم در      با توجه به معناي اين آيات مـي 
تنظيم روابط ي  چيست و در زمينه بخشي كمالو  رشد فرهنگ بشريي  باره

چه رهنمودهايي ارايه كرده  ريزي رفتار فردي و اجتماعي، ها و برنامه انسان
هاي بعد از پيامبر تـا زمـان    در دوره فقه و اجتهادبه نام اسالم و به نام  .است

                                                      
 آن در را آنچـه  اينكـه  بـراى  مگـر  نكـرديم،  نازل تو بر را كتاب] اين[ ما و .؛64ي نحل، آيه سوره. 1

 رحمتـى  و رهنمود آورند، مى ايمان كه مردمى براى]  آن[ و دهى، توضيح آنان براى اند، كرده اختالف
 .است

 چـه «: فرمايـد  مى پس آورد مى گرد را پيامبران خدا كه را روزى]  كن ياد. [؛109ي مائده، آيه سوره. 2
 ».نهانى رازهاى داناى كه تويى. نيست دانشى هيچ را ما«: گويند مى »شد؟ داده شما به پاسخى
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حاضر، چه چيزهايي، عرضه شده و چـه مطـالبي بـه نـام قـرآن و اسـالم در       
  .مطرح شده استي بشري  جوامع اسالمي و يا در سطح جامعه

ي       «: خـوانيم  مـي  17در سوره رعد آيـه   مكُـثُ فـالنّـاس فَي نفَـعا ي ا مـ اَمـ و
چه در راه رشد بشري موثر باشد مورد توجه و عمل قـرار   يعني آن، 1»االَرض

  . خواهد گرفت
و  اصــالت  قدر شود، چه عرضه شده و مي اسالمچه به نام  بايد ببينيم آن

و يـا موجـب     قدر دست و پـاگير جامعـه   دارد؟ چه ماندگاري ارزش قدر چه
چه متناسب  آن. باشد جلوگيري از رشد و حركت متناسب با زمان و مكان مي
بخشد، باقي بمانـد و   با استعدادهاي انسان است و به او توانايي بيشتر مي

اين موضوع بـه  . سازد، كنار گذاشته شود آنچه انسان را زبون و ضعيف مي
امـروز، مطـرح اسـت تـا      فقهـا و مجتهـدان  اصيل بـراي   عنوان يك رسالت

آينــدگان ضــمن اينكــه بــر حســب تشــخيص و تــوان تأثيرگــذاري بشــر، از 
كنند، بدانند كـه   هاي مسايل عرضه شده به نام فقه و اجتهاد استفاده مي خوبي

فقاهت و اجتهاد، در طول چند قرن بعد از پيامبر اسالم گرفتار مسايل دسـت  
انگيز سرگردان بـوده   ر ميان مطالب مورد اختالف و اختالفو پاگير شده و د

  .شود و به اضافاتي آلوده شده و مي
كه منسوب به مسيحيت است، معموالً عنوان  روحانيو  روحانيتعنوان 

آوردهـاي   كساني است كه راه امرار معاش خود را معموالً از دسترنج و دست
چه بسا اين طبقـه  . آورند يمردم و خيرات و مبرّات و وجوه ديني به دست م

يأْكُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ و يصدونَ عنْ سـبيلِ  «: به عناوين مختلف مصداق
هايي است كه متناسب با خط مشـي   ها و برداشت ، بوده و شامل استنباط» اللَّه

آياتي از قـرآن عرضـه شـده،     اي كه شخص پيامبر داشته و در ي اوليه كريمانه
  .نباشد

ي مائـده، بايـد از خـود     در سـوره  فقه و اجتهـاد ي آيات مرتبط با  درباره
                                                      

 .... .ماند مى]  باقى[ زمين در رساند مى سود مردم به آنچه واما .... .؛17ي رعد، آيه سوره. 1
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) و در محـيط هـاي بـه نـام اسـالم     (بپرسيم كه اگر پيامبر اسالم در اين زمان 
هاي تو و آنچه بـه   شد كه با آورده حضور داشت و همين خطاب به ايشان مي

البـد پيـامبر    نام اسالم عرضه شده چگونه برخورد شده چه پاسخي داشـت؟ 
، بعدها به نـام او   بيند آنچه كه آورده يعني مي» ال علم لَنا«:داد كه  هم پاسخ مي

هايي از آن شده و تا چه حـد و در   ها يا سوءاستفاده و به نام دين، چه استفاده
شـايد بتـوان گفـت، تـا     . هاي ايشان عمل شـده اسـت   چه سطوحي به آورده

يعنـي مـا    »ال علـم لَنـا  «: گويند است كه مي اي از روي نوعي شرمندگي اندازه
هاي نابهنجاري به عمـل   دانيم؛ و با نگراني از اينكه به نام او چه جانشيني نمي

هاي عميقي در تاريخ  ها و كشمكش آمد، چه انحرافاتي حاصل شد، چه جنگ
إِنَّـك أَنْـت   «: فرمايـد  هاي مذهبي به وجود آمد، مي بشري به نام دين و جنگ

دانـي جريـان    تو كه خدا هستي مـي . داني ، اين تو هستي كه مي»م الْغُيوبِعالَّ
  . خواهد شد  چه بوده و چيست و چه

اگر بخواهيم بر اساس اين سؤال و جواب به خودمان و عملكردهايي كـه  
در طول زمان از صدر اسالم و نيز در حال حاضر وجود داشته دقيق شويم و 

د بود؟ چگونه هر حكومتي آمد و به نـام اسـالم   اي بدهيم، چگونه خواه نمره
سـال   40كساني را كه ما از حـدود  ها نكرد؟  ها كرد و چه تشكيل شد، چه

گونه به نام اسالم مقام و موقعيت كسب كـرده و در   شناسيم، اين پيش مي
ي به نام اسالمي، با سوءاستفاده ازعواطف مذهبي مـردم كارهـايي     جامعه

تا چه رسد به اين كه پيامبر اسالم ببينـد  . ايم واقعاً شرمندهانجام دادند كه ما 
ها در چه وضعيت و  به نام او و به نام قرآن و به نام اسالم، بشريت و مسلمان

ها كه نوعاً دنبال مطالب فرعي و سـرگرم سـاز    چه آن! (اند جرياني قرار گرفته
ـ    ها كه نا آگاهانه به صورت روند و چه آن مي زار كـار قـرار   هـاي گونـاگون اب

ها بايـد بفهمنـد    بشريت و خصوصاً خود مسلمان). گيرند اند و قرار مي گرفته
كه پيغمبر اسالم چه آورده تا انسان متولد شـده در سـرزمين بـه نـام اسـالم،      

  ! زودتر نجات پيدا كند
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  ي توبه هايي از سوره درس

اسالمي از هم تعدادي از نقاط انحرافي مدعيان نظر برائت يا  توبهي  درسوره
ي كاملي باشـد   ي توبه شايد آخرين سوره سوره. بيان شده است اسالم محمد

بنـابراين،  . كه در مدينه و در سال آخر بعثت پيامبر اسالم بر مردم خوانده شد
تك تك آياتش از يك طرف ناظر بر مسايل روز و مورد حاجت اسـت، و از  

تمـام فعـل و انفعـاالتي     ي گيرد تا نشان دهنـده  اي قرار مي طرف ديگر نمونه
ي بعثـت پيـامبر، در ميـان مـردم وجـود       باشد كه در دوران بيست و سه ساله

ي حجاز و مكه و مدينه و چه در رابطه  مسايلي كه چه در منطقه. داشته است
هـا و   بسـت  با مسايل مهم جهاني آن روز بـوده و شـامل پاسـخگويي بـه بـن     

هـاي قبـل تـا آن دوره     رانمشكالت بشري و ناظر بـه مسـايل اساسـي از دو   
  .چنين آنچه را كه پيغمبر اسالم به آن توجه داشته بيان مي دارد هم. باشد مي

كنيم كه در اين دوره نـاظر بـه    در اين جا به آن قسمت از آيات اشاره مي
  . مسايل اساسي است و براي دنياي آينده نيز پيش بيني مي شود

اسـت، در يـك    هـا  ارزش عصر بازشناسـي خواهيم بدانيم امروز كـه   مي
فقه و ي اسالمي تحت عنوان  ي هزار و چهارصد ساله، برخورد جامعه پرونده
عصـر  با اين مسايل چگونه بوده است؟ اين مسئله در آينده كه شايد  اجتهاد

باشد، چگونه خواهد بود؟ اوضاع و احـوال خـود منطقـه     ها تحول در ارزش
طح از فرهنـگ، بـا اهـداف و    عربستان و برخورد آن چنان مردمـي بـا آن سـ   

  هاي اسالم چگونه بوده است؟  برنامه
كه اداره شدن جامعه بشـري در قالـب مفـاهيم مـذهبي و      بيني اين با پيش

تواند گسـترش پيـدا كنـد،     ها و اهدافي مي برخورد مردم جهان با چنين برنامه
 كنـد؟ آيـا   بايد ديد كه بشر در مقام اجرا و عمل، چگونه بـا آن برخـورد مـي   

شـود؟ يـا اينكـه     دردهاي انسـاني از طريـق ايـن داروي اساسـي درمـان مـي      
 درشرك و ضـدتوحيدي   كارگردانان ديني خود به صورت بزرگترين عامـل 

  گيرند؟ ي خود بهره مي خواهند آمد و از ابزار اسالم، براي سلطه
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ي توبـه گفـت، در همـين     بـاره توان در قـرآن در  رين آياتي كه ميلذا بيشت
. كنـد  را مطـرح مـي   توبهي  سوره بيان شده است، و با عناوين مختلفي مسئله

گيري كرد كه اولين درس از اين سوره كه هـر فقيـه و    توان نتيجه بنابراين مي
كه به نظـر مـا   (ها قرار دهد  در تمام دوره العين نصبمجتهدي هم بايد آن را 

براي ارشاد و هدايت آغوش باز اسالم ، )فقه ندارد اي از اگر قرار ندهد بهره
  .باشد ها مي تمام انسان

شود  اينك در اين زمينه به بعضي از آيات مربوط به اين موضوع اشاره مي
كنـد و   طور مشخص بيـان مـي   به سه گروهرا با ي مسلمين  رابطهها  كه در آن

گروهي كه قرآن از يكي در برابر . هاي دقيقي در اين باره ذكر شده است نكته
و يـك   اهل كتـاب كند، ديگري در برابر  ياد مي هاسوها به عنوان نمونه و  آن

در نتيجـه مسـايل مـورد    . و منافقين يافته اسـت  منافقچه عنوان  گروه هم آن
، چه بعـد از رحلـت پيـامبر، چـه در زمـان       ي اسالمي در آينده ابتالي جامعه

ي اسالم  قيقت كشف و تبيين رابطهكنيم، در ح حاضر كه ما در آن زندگي مي
و مسلمين با كساني است كه به نوعي در برابر حاكم اسالم و مسـلمين قـرار   

هـر  . اند و بايد ببينيم طرز رفتار با مخالفين از ديد قرآن چگونـه اسـت   گرفته
افتد و اگر  حكومتي طبيعتاً با موافقان خود مهربان و با مخالفان خودش در مي

گـري   آيد و يـا بـه حيلـه    ، در مقام انتقام و زورگويي بر ميقدرت داشته باشد
آن دينـي   ،1»ف رحـيم وإِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَـرَؤُ « :ي قرآن طبق گفته. شود دچار مي

باشد و به عنوان دين توحيدي مطـرح شـود كـه     دين پايدار انسانيتواند  مي
تنهـا متكـي بـه    كـه   باشـد، نـه ايـن    خداي آن نسبت به مردم، رئوف و رحيم

قدرتش بشود و حكومت ادعايي آن هم بـا سوءاسـتفاده از عواطـف مـذهبي     
! اي از مردم متعصب يا ذينفع، مخالفين خـود را بسـوزاند و از بـين ببـرد     عده

بلكه توجه داشته باشيم كه در اسالم، حتي نسبت به مخـالفين هـم، برخـورد    
مطالـب  . پـردازيم  انساني توصيه شده است كه بـه تناسـب بحـث بـه آن مـي     

                                                      
 . است مهربان و رئوف سخت مردم به نسبت خداوند حقيقت، در. ... .؛ 65ي حج، آيه  سوره. 1
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ي  اسـت كـه مسـئله    تفقه در ديني توبه بيان شده، يكي  ديگري كه در سوره
اسـت   رسول شأن رسالتاست و ديگري، موضوع  ي اسالمي درون جامعه

كه در آخرين عبارت اين سوره آمده و به نظـر بسـيار قابـل توجـه و عميـق      
  . باشد مي

كه عنوان همـين   توبه، اولاند،  در اين گفتار مطرح شش موضوع بنابراين
؛ اهـل نفـاق  ي  ، مسئلهچهارم، اهل كتاب، سوم، مشركين، دومسوره است؛ 

شأن رسالت ، بيان ششمي اسالمي؛  براي جامعه تفقه و تجهيز دروني، پنجم
ي اسـالمي و درك   كه بيان اين مسايل را به منظـور آگـاهي از انديشـه    رسل

  .دهيم يادآوري قرار ميمطالعه و  ي اسالمي، مورد هاي اوليه انديشه

  توبه يا برائت: اول

، توجه به اهميت اين موضوع است كه حاكم اسالمي حتي اگـر  توبهموضوع 
كند و كينـه   در مقام قدرتمندي هم باشد، مخالفين خود را نيست و نابود نمي

آميـز و   دهد؛ زيرا برخوردهاي خشونت ها را مورد گذشت قرار مي و كدورت
يك نظام سياسي و براي هر نظام ديگر، شايد بطور موقـت   جويانه براي انتقام

ها باشد،  مطلوب و براي تحكيم موقعيت موجود، مورد قبول به قدرت رسيده
و براي يك هدف ارشادي، براي يك امر  مكتباما براي يك دين، براي يك 

بـه  . تواند كارساز باشـد  نمي سازندهو باالخره براي يك امر  مداوم و مستمر
هاي بعد اگر بخواهند به نام حكومت اسالمي با شـدت و   ر دورانخصوص د

آميزتر خواهـد   خشونت با مخالفين خودشان رفتار كنند، اين، مسئله را فاجعه
هاي زيادي پيدا شده و تعداد زيادي  در تاريخ اسالم از اين جهت فاجعه. كرد

  . شتندها نسبت ارتداد دادند، ك كه به آن ها را به خاطر اين از مسلمان
به تشخيص فقهـاي   اند و بعد كه افرادي مسلمان متولد شده ي اين به بهانه

انـد، آن هـا را    شده االعتقاد و االحترام ضروريات دين و الزمآن روز، منكر 
و چه ضايعاتي از اين ! دادند و كافر و سزاوار كشتن تشخيص مي مرتد فطري

شـود و در   فتـار شـده و مـي   ي امروز چگونه به آن گر نظر پيدا شده و جامعه
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  .هايي از اين قبيل بوده و هستيم تاريخ اسالم شاهد چه جنايت
ي اسـالمي در آن   نيز بايد در جامعه اجتهاد و فقاهت به نظر من از جهت

ي جـدي و عملـي    هاي فقهي حاكم و معروف شـده، يـك نـوع توبـه     ديدگاه
اي  ري، كه عـده هاي فقهي معروف در مورد توبه پذي آن ديدگاه. صورت گيرد

ها خاضعانه و حقيرانه جلوي ايشان زانو بزنند  كردند بايد مخالفين آن فكر مي
يكي از آيات صريح ايـن  ! توبه كنند؟  و توبه كنند، يا در مراكزي به نام دادگاه

و در برابر خداست كه بايد توبه  پذيرد تنها خداست كه توبه را مياست كه 
أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْبـلُ التَّوبـةَ عـنْ عبـاده و     «! كرد نه در برابر كسي ديگر

كند، بنابر  دانند كه اين خداست كه معامله مي ها نمي آيا اين ،1»يأْخُذُ الصدقات
: كند ي تحقير نگاه كنند و بعد به دنبال همين جمله تأكيد مي اين نبايد به ديده

ي شورا آيه  نزديك به همين مضمون در سوره. 2»تَّواب الرَّحيمو أَنَّ اللَّه هو ال«
ويعلَم ما  و هو الَّذي يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عباده و يعفُوا عنِ السيئات«: آمده است 25

اوسـت آن كسـي كـه توبـه را از     ، در آنجا مؤكد بيـان شـده كـه    3»تَفعلُون
كارتان به جايي نرسـد  ! اي قدرتمندان: د بگويدخواه مي. پذيرد بندگانش مي

كه بخواهيد از افراد به خاطر اين كه بر اساس اعتقادشان، يـا حتـي براسـاس    
هاي محيطي نامساعدي كـه داشـتند،    شان، و يا احتماالً از روي كشش جهالت

عمـل سـلب   (ايـن  . كنيـد  سـلب شخصـيت  اند  كارهايي برخالف شما كرده
اسـت، چـرا كـه     عـدم درك از اسـالم  من نوعي  به نظر) شخصيت از افراد

شخصـيت دادن بـه   گيـرد، روي   خواهد هر كـاري كـه انجـام مـي     اسالم مي
به اين معني كه هر فردي بايد احساس امن در درون و بيـرون  . باشدها  انسان

كند و به حالتي برسد كه اطمينان خاطر پيدا كند، و از روي قلب و باطن، امر 
                                                      

 و پـذيرد  مـى  را توبـه  بنـدگانش  از كـه  خداسـت  تنهـا  كـه  اند ندانسته ؛ آيا104ي توبه، آيه  سوره. 1
 ..… گيرد؟ مي را صدقات

 .است مهربان پذير توبه خود كه خداست و ؛،104ي توبه، آيه  سوره. 2

 و بـديها  از درگـذرد  و خـويش  بندگان از را توبه پذيرد آنكه است او ؛ و25ي شوري، آيه  سوره. 3
 .كنيد مى را آنچه داند
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كرد، بپذيرد، نه اينكـه بـه    چه قبالً فكر مي است از آن تر جديدي را كه درست
اي بگويد و يا كاري را انجام دهد وگرنه محكوم به  زور او را وادار كنند كلمه

  !خواهد بود و الحق تمسلوب الحيافنا و نابودي است و 
ي فقاهـت يـك سلسـله مسـايل شـرعي را بـر        به هر حـال در تاريخچـه  

. اند ي اخالقي تبديل كرده اند و آن را به يك مسئله مترتب كرده توبهي  مسئله
ي من توبه بايد يكي از اعمال دايمي و مسـتمر هـر انسـان و جـزو      به عقيده
اگر دقيق شويم هر كاري كه انسان . هاي مداوم هر شعور بيداري باشد فعاليت

ايد چنـين  توانست عمل كند و ب توانست باشد و مي كند، از آن بهتر هم مي مي
اش كه كـم   و حتي از آن امكانات قبلي حالت قبليبنابر اين بايد از آن  باشد،

بوده و تالش بيشتري نكرده، توبه كنـد؛ و بـه نـوعي بازگشـت نمـوده و بـه       
نما كه براي تنظيم و هدايت حركت يك  مثل يك قطب. نوسازي خود بپردازد

ب بـود كـه در جهـت    كشتي يا يك هواپيما در نظر گرفته شده و بايـد مراقـ  
مطلوب سير كند، در انسان نيـز، بـه خصـوص هنگـامي كـه درك و اراده و      

ي درونـي بايـد    كننده تصميم او در سرنوشت ديگران مؤثر است، چنين تنظيم
كنيم وقتي انسان به قدرت برسد چه بسـا در   باز تأكيد مي. وجود داشته باشد

ي بزرگـي درخواهـد   هـا  ها و حتـي فاجعـه   سراشيبي قدرت به گودال سختي
كه هـم خـودش و هـم جامعـه را      چنان غلطيد و مسير و هدف را گم كند، آن

  .د و ديگر راه نجاتي نداشته باشدگرفتار كن

  رابطه با مشركين: دوم

و كسـاني كـه از نظـر اعتقـادي حتـي       مشركيني مسلمين با  جا رابطه در اين
مسـلمين تسـليم    منتسب به هيچ مكتب توحيدي نيستند و به جهتي در برابـر 

نشدند و از نظر اعتقاد و عمل، ايستادگي و مقاومت كردند و پـذيراي اسـالم   
  .گيرد نشدند، مورد بررسي قرار مي

ةٌ منَ اللَّه و رسوله إِلَى الَّذينَ عاهدتُم ائَبر«: ي سوره توبه آمده در اولين آيه
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ار در قالـب بيـزاري از   ، كه اعالم يـك نـوع جـدايي و هشـد    1»منَ الْمشْرِكينَ
ي عدم تعرض داشـتند؛ از قـرائن و    مشركين است، كه با مسلمين هم معاهده

مربوط به مسـلمين اسـت كـه     عاهدتُمشود كه خطاب  آيات بعدي معلوم مي
اي داشتند گويا مايل هم نبودند به تمام مـوارد   كه با مشركين معاهده ضمن آن

ي بر عدم تعرض بود و در شرايط زماني اي كه مبن معاهده .قرارداد عمل كنند
بـود، ولـي بعـد از     قبـل از اقتـدار  خاصي ايجاد شـده و مربـوط بـه دوران    

خواسـتند طبـق طبيعـت     مـي  اقتضاي قـدرت، بر حسب  ي قدرتشان توسعه
  .آنان را مورد تعرض قرار دهندمعمول جوامع بشري 

مسـلمين قـرارداد   لذا از آن مشركيني كه در اعتقادشان هم آزاد بودند و با 
فَسيحواْ فـىِ  «: كند سپس اضافه مي. منعقد كرده بودند اظهار بيزاري شده است

ةَ أَشهعبضِ أَرشان مخالف شماست و از  گويد كساني را كه عقيده ، نمي2»رٍالْأَر
ايد، بزنيـد و   اند، حال كه قدرت يافته شان نيز دست برنداشته اعتقادات گذشته

ببريد، بلكه با اينكه قدرت را در دست داريد، به آنان مجال بكشيد و از ميان 
خواهند براي مدت چهار ماه سياحت  كافي بدهيد تا در هر جاي زمين كه مي

ها اختيار دارند يـا   كند كه آن بنابر اين يك مهلت چهارماهه را مقرر مي. كنند 
يـا   ي خودشـان را بـا مسـلمين روشـن كننـد،      در آن سرزمين بمانند و رابطه

در اين مدت هيچ بگير و ببنـدي را تجـويز   . توانند به جاهاي ديگر بروند مي
گويد هنگامي  كند كه نگذاريد بروند و يا مانع شويد كه زندگي كنند؛ نمي نمي

گويد شما  مي. توانيد هر كاري كه بخواهيد انجام دهيد كه قدرتمند هستيد مي
قـدرت بـه دسـت    از سـاير   تان غيـر  مشي بايد خط! كه به خدا اعتقاد داريد

هـا هسـتند كـه بـه اسـالم       به نظر من اين نوع روش. باشد هاي تاريخ آورده
توجـه بـه    رسـد، بـي   دهند وگرنه اگر بگوييد حاال كه زورمـان مـي   ارزش مي

و نظام تربيتي كارساز قرارداد، بزنيم و بگيريم و بكشيم، ديگر به عنوان يك 
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روز و براي آينده بـاقي بمانـد و ايـن    توانست تا ام نمي نظام الهي عادلهيك 
در آن صـورت يـك   . تمدن و فرهنگ غني را در ميان بشر به وجـود بيـاورد  

و بـا از ميـان    حكـومتي هاي  بود، مثل ساير نظام نظام سياسي مبتني بر زور
  .شد اعتبار مي رفتن زور، خود نظام هم مضمحل و بي

اي  است كه معاهـده  قرينه اين مسئله در عبارت بعد و مربوط به مشركين
و أَذَانٌ منَ اللَّه و رسوله «: شان مطابق قرارداد، وفا نكردند داشتند و به معاهده
جالح موالنَّاسِ ي ولُهاالَ   إِلىسر ينَ وشْرِكنَ الْمم رِىءب كـه اعـالم   1»كْبرَ أَنَّ اللَّه ،

جالب توجه اسـت كـه   . برائت از مشركين از جانب خدا و رسول خدا است
فَإِن تُبـتُم فَهـو   «كند كه  جا نيز به اين صورت مطرح مي ي توبه را همين مسئله

شـوم، بلكـه    گويد من كه مسلمانم، متكي بـه قـدرت نمـي    ، باز مي2»لَّكُم خَيرٌ
از اسـت و خطـاب بـه مشـركين هـم      براي مخالفان راه بازبيني و بازگشت بـ 

گويد كه اين براي شما بهتر است و بعد هـم اگـر بازگشـت نكنيـد و بـه       مي
ي چهـار مـاه هـر     آميز و مخالفت خودتان ادامه دهيـد، درفاصـله   اعتقاد شرك

جـا مانديـد، در    ولـي اگـر همـان   . خواهيـد برويـد   ي زمين كـه مـي   جاي كره
ـ  كه به معاهده صورتي بنـد باشـيد، بـا وجـود اينكـه       ايي خود عمل كنيد و پ

مسلمان و اهل كتاب هم نيستيد و بلكه مشرك هم هستيد، اما چـون در مـرز   
به مسلمين نرسـيده و   ي شما كنيد و تعدي و ظلمي از ناحيه خود حركت مي

  .ي مسلمين هم، نبايد به شما تعدي و تجاوزي بشود رسد، از ناحيه نمي
، 3»الَّذينَ عاهدتُّم مـنَ الْمشْـرِكينَ   إِالّ« كند كه ي چهارم تأكيد مي لذا در آيه

ثمّ لَم ينقُصوكُم «ها هست  اي بين شما و آن مگر كساني از مشركين كه معاهده
و «كه كه هيچ چيز را در مورد قراردادشان كـم نگذاشـتند،    ، در صورتي4»ائًشَي
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پيماني  به ضرر شما همدستي و هم، با هيچ كس هم 1»لَم يظَاهرُواْ علَيكُم أَحدا
فَأَتمواْ إِلَـيهِم عهـدهم   «ي شما اين است كه  بنابراين وظيفه. و پشتيباني نكردند

، بايد مدت قراردادشان و حتي در صورت تمديد، قراردادشان را 2»إِلى مدتهِم
دهـد   ر ميجا هشدادر اين. تان وفادار باشيد وفا كرده و تمام كنيد و به معاهده

اعتبـار اسـت و ماننـد     كه به قدرت تكيه نكنيد و مبادا بگوييد اين معاهده بي
بوده كه آن  اي ورق پارهتعهدها، چنان عمل نكنيد كه بگوييد معاهده  ساير بي

گونه قرارداد بستيم و حال كه قوي هستيم  زمان كه ضعيف بوديم، با شما اين
به . 3»إِنَّ اللَّه يحب الْمتَّقين«كند  افه ميدر آخر اين آيه اض! ديگر اعتباري ندارد

تقوى آن : تري بيان شده است جا به طور روشن رسد معناي تقوى اين نظر مي
است كه شما در هنگام قدرت، از قدرتتان سوء استفاده نكنيد و به حقوق 

اسـت و   غيرمتقـي و  متقياين تفاوت افـراد  . انساني ديگران متجاوز نباشيد
چنين تصور شود كه اگر كسي كُنج خلوت را برگزيد و با هيچ كس كار نبايد 

اسـت كـه در معـرض     متقـي آن كسي ! نه. نداشت او را بشود با تقوي ناميد
توانـد سـتم و    بگويد قرار دارد، ولي زور نگويـد، كسـي كـه مـي     زوركه اين

ولـي   را دارد كه افراد زور شنو تربيـت كنـد،   تجاوز كند، اما نكند؛ توانايي آن
  .را رواج ندهد زورشنوي

اين درس فرصت دادن به مخالف و بر اساس حقوق انسـاني بـا مخـالف    
كه در مدت چهار ماه بر حسب شـرايط  فتاركردن است تا با فرصت مناسبي ر

شود، يا خودش را براي رفتن و سـفر كـردن تجهيـز     و امكانات به او داده مي
  .يدتطبيق خود با محيط تازه برآ كند يا در صدد
توان نتيجه گرفت كه خط مشي و روش اسالمي، مشي با هـم   بنابراين مي

كه اگراعتقاد اسالمي را نپذيرند محكوم بـه   هاست؛ نه اين زندگي كردن انسان
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نابودي باشند، بلكه با عقد قراردادي روابط متقابـل خودشـان را بـا يكـديگر     
ود را بـه طـور   به طوري كه هر گروهي راه پيشرفت خـ . تعيين و تنظيم كنند

ايـن سياسـت   . ي نمونه تـالش نمايـد   طبيعي طي كند و در ايجاد يك جامعه
را  زنـدگي انسـاني  و  عـدالت فكري و اجتماعي، خود به خود مردم طالب 

  .جذب خواهد كرد
حتي اگر كسـاني در صـدد   ي توبه اين است كه  ي بعدي در سوره نكته

اند و جاي  پذيرا نشدهمهلت بازانديشي، و بر فرض اين كه در  مقاتله باشند
خواهنـد   اند، يا حتي تجديد قوا و تجهيز سالح كردند و مـي  ديگري هم نرفته

هاي مختلف ديگري كه قضيه شكل برخوردي و  مخالفت كنند، يا به صورت
گويد هنوز اين چهار ماه مهلـت معتبـر اسـت و     نزاع نداشته باشد، باز هم مي

در آيات بعدي، تأكيد بر ايـن اسـت كـه در هـر     . باشيدها نداشته كاري به آن
سال، چهار ماه جنگ كه در عرف آن روز به صورت امـري دايمـي در آمـده    

در اين مدت چهار مـاه    يعني هر نوع دشمني. شود اعالم حرام و  ممنوعبود، 
متوالي و يك ماه  ذيقعده، ذيحجه و محرم، كه سه ماه آن يعني ،ممنوع است

هم به فاصله است، چه بسا تجديد نظري در روابط بشـود و   رجبماه يعني 
  .االمكان مسايل و اختالفات، بدون خونريزي حل و فصل شود حتي

ـ  فَإِذَا انسلَخَ اال«: كند ي پنج اشاره مي در آيه رُ الحهـاي   ، وقتـي مـاه  1»رُمشـه
ها تمـام شـد، مسـلمين مجـاز هسـتند كـه در برابـر         حرام و تمامي آن مهلت

كند  در اين مورد اشاره مي. افروز و مهاجم مقاتله كنند كين معاند و جنگمشر
فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكينَ حيثُ وجدتُّموهم و خُذُوهم و احصرُوهم و اقْعـدواْ لَهـم كُـلَّ    «

هايي كه داشتند و هنوز در صف مقابل مسلمين  ، با توجه به موقعيت2»مرْصد
هـا   ي آن هـايي كـه از ناحيـه    ها را يافتيـد، بـه جهـت سـتم     جا آنهر  هستند،
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شان كنيـد، و مراقـب منـافع و حفـظ      توانيد دستگير و محاصره ايد، مي كشيده
گـذارد و   در عين حال درِ توبـه را بـاز مـي   . هويت خود و اوضاع آنان باشيد

كند اگـر در همـين حـال توبـه كردنـد و بازگشـت نمودنـد، يعنـي          تأكيد مي
فَإِن تَابواْ و أَقَامواْ الصلَوةَ و «: ها را رها كنيد تار صلح و مذاكره شدند، آنخواس

هـاي   ي قلبـي و عملـي و بعـد هـم برنامـه      ي توبه ، اول مسئله1»ءاتَواْ الزَّكَوة
چنـين در مصـالح اجتمـاعي و وظـايف      پرستش و نيايش خدا را بپذيرند، هم

  برنـد بـه جامعـه بهـره     طور كه از جامعه بهره مي كنند و همان مشاركتمالي 
هـا را بـه حـال     آن ،2»فَخَلُّـواْ سـبِيلَهم  «اگر اين شرايط احـراز شـد،   . برسانند

گيـري   خودشان رها كنيد تا به راه خود بروند؛ يعني، ديگر پافشاري و سخت
  .3»رَّحيمالإِنَّ اللَّه غَفُور «نكنيد 

هـاي مخـالف، مبـارز، مقاتـل و      است و اينكه گروه توبهبر بنابراين تأكيد 
ها راه بازگشـت و زنـدگي در    جنگجو هم اگر بازگشت كردند، حتي براي آن

هاي قديم را تجديد نكنيد و اختالفات جزيـي را   كنار مسلمين باز است، كينه
  .ناپذير دايمي تبديل نكنيد هاي آشتي به جدال

سوره يادآوري شده، از مسـايل بسـيار    ي ششم اين مورد بعدي كه در آيه
اين آيه هم باز در رابطه با مشركين است كه اگـر  . اساسي و قابل توجه است

، خواسـتند صـحبت    از ايشان فردي يا جمعي يا كساني از اهل دانش و بينش
كنند و براي اين كار خواسـتار حمايـت و پناهنـدگي شـوند و بـه اصـطالح       

امــان و و گفتگــو كردنــد، بپذيريــد و  تقاضــاي ديــدار و مالقــات و بحــث
  .دهيد و سالمت آنان را تضمين كنيد پناهندگي

»تىح فَأَجِرْه كارتَجينَ اسشْرِكنَ الْمم دإِنْ أَح كال  و عمسي    غْـهلأَب ثُـم اللَّـه م
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اين الـف و الم كـه   (، اگر يكي از مشركين 1»يعلَمون مأْمنَه ذَالك بِأَنهم قَوم ال
گردد بـه آن مشـركيني كـه مـورد نظـر       در ابتداي مشركين آمده، بيشتر بر مي

از تو پناه خواست به او پناه بده تا كالم خدا را بشنود ) اند خاص آن روز بوده
خبرند و علم ندارند،  ها مردمي بي آن. سپس او را به محل امن خودش برسان

ند، مخصوصاً بـا رسـول خـدا از روي علـم و     زيرا اگر علم داشتند و دانا بود
كردنـد و طبعـاً پـذيرا     هـا و اصـالحات صـحبت مـي     انصاف در مورد برنامه

 ها پناه خواست پناهش بـده و  اگر كسي از آنشدند، ولي در عين حـال   مي
به اين صورت و بـا نشـان دادن رفتـار ماليـم و     . بگذار كالم خدا را بشنود

اي از عدالت و آزادي انديشه در  ي نمونه ايهمنطق صحيح و بيان حقيقت و ار
جامعه و با ترغيب شدن اطرافيان چه بسا كه بيايند و اين محـيط را ببيننـد و   

در حقيقـت  . اي نيـز وجـود دارد   حل عادالنه بشنوند كه در راه رشد مردم، راه
  .پذيرند چنانچه كالم خدا را بشنوند و بيانديشند، مي

هـا را   ي ايـن  ود دارد كه كسي بيايد، همـه با اين وجود اين فرض هم وج
ي  ي آيـه بـه نكتـه    هم ببيند و مطالبي را هم بشنود و باز نپذيرد، لذا در ادامـه 

، بعـد از  »ثُـم أَبلغْـه مأْمنَـه   « :خوريم كه اين آيه تأكيد دارد دقيق تربيتي بر مي
محل  هاي شما را شنيد و در عين حال پذيرا نشد و خواست به اينكه صحبت

كـه  ! خودش برگردد، او را به محل امن خودش برسان؛ يعني، رهـايش نكـن  
طرفداران متعصب تو از روي تعصب جاهالنه، آن مشرك را مورد آزار قـرار  

خـواهي   دهند و بگويند تو با پيامبر هم صحبت كردي و باز نپـذيرفتي و مـي  
همراه او افـراد  « :فرمايد مي. و بخواهند او را از بين ببرند! بروي و توطئه كني

جـا   از ايـن ! »مطمئني بفرست و او را صحيح و سالم به محـل امـنش برسـان   
شود فرد يا افراد مشرك هر چند به ظـاهر در موضـع ضـعف قـرار      معلوم مي

 مـأمن دارند، ولي در نظام اسالمي حاكم و قدرتمند، باز هم بـراي خودشـان   

                                                      
 بشـنود  را خـدا  كـالم  تا ده پناهش خواست پناه تو از مشركان از يكى اگر ؛ و6ي توبه، آيه  سوره. 1

 .نادانند قومى آنان كه چرا برسان، امنش مكان به را او سپس
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آينـد و صـحبت    دهند و مـي  ميدارند و از مأمن يا محل امن خودشان، پيغام 
ي  اين نوع برخوردها تـأثير خاصـي در روحيـه    .توانند برگردند كنند و مي مي

آري، اين اسـالم  . مردم حتي مخالفين و معترضين و منتقدين خواهد داشت
داشته باشد،  علمگويد كسي كه  كند، مي تكيه مي علماسالمي كه روي  !است

تعصـب   ع بايد گفت كه اگر اسالم از رويلذا به طور قط. پذيرد اسالم را مي
جا مي شود خط مشي كلـي را بـه    از اين. باشد، ديگر اسالم نيستو جهالت 

قـدرت و  عنوان قانون و دستور مكتب به دست آورد، كه آن عدم استفاده از 
را با انديشه بايد اصالح كرد و يا  انديشه چرا كه. استانديشه  در برابرزور 

  ! جنگ و نابودسازي طرف ديگرتغيير داد، نه با 
ي بسـيار   است و ايـن مسـئله   افتخارات اسالمرسد اين آيه از  به نظر مي

قابل توجهي است كه بايد فقه و فقهاي امروز به اين نكته توجه ويژه داشـته  
  . باشند

ي يـازدهم   ي طرز رفتار با مشركين است كـه در آيـه   موضوع بعد در باره
كنـد بـه آن    گروه خاصي از مشركين را بيـان مـي  بعد از مقدماتي كه موقعيت 

  .پردازيم مي
كَيـف يكُـونُ للْمشْـرِكينَ عهـد عنـد اللَّـه و عنـد        «: كند آيه هفتم اشاره مي

اي نزد خدا و نزد رسـول   توانند عهد و معاهده چگونه مشركين مي ،1»رسوله
مگر آن كساني كـه در   ،2»الْمسجِد الحرَامعاهدتُّم عند الَّذين  إِلَّا«داشته باشند، 

اي بســتند و قــراردادي منعقــد شــد و ســپس هــم بــه  مســجدالحرام معاهــده
شـود، نسـبت بـه كسـاني كـه       در هر حال تأكيـد مـي  . شان عمل كردند حرف

ها بر سـر   يعني، مادام كه آن ،3»مفَما استَقَمواْ لَكُم فَاستَقيمواْ له«: معاهده دارند
كننـد،   كنند و به عهدشان وفـا مـي   اند و استقامت مي ول و قرار خود ايستادهق

                                                      
 .... بود؟ تواند عهدى او فرستاده نزد و خدا نزد را مشركان ؛ چگونه7ي توبه، آيه  سوره. 1

 .... .ايد بسته پيمان مسجدالحرام كنار كه كسانى با مگر....؛ 7ي توبه، آيه  سوره. 2

 ....باشيد،  پايدار آنان با پايدارند،] عهد سر بر[ شما با تا پس ....؛ 7ي توبه، آيه  سوره. 3
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شما هم به عهدتان وفا كنيد و مانند ساير حاكمان و سياسـتمداران از قـدرت   
و  توحيدشما اگر دعوت بـه   ،1»ب الْمتَّقينحإِنَّ اللَّه ي«سوء استفاده نكنيد، كه 

در مـورد  . بنـد باشـيد   ايد به حق پايكنيد، خودتان ب مي حقو  خدادعوت به 
اي كه با شما دارند  كنند و روي نوشته و معاهده كساني كه به عهدشان وفا مي

كننـد، قـرارداد را ناديـده نگيريـد و      شان را تنظيم مي كنند و روابط حساب مي
نكنيـد   توجيه شرعيها را تارومار نكنيد و بعد هم كار غير انساني خود را  آن

  .هستند احترام ندارند  ون مشركچ ها كه اين
كَيـف و  «: فرمايـد  كند و مي ي هشتم همان مشركين را توصيف مي در آيه

اگر آن مشركين بـر شـما غلبـه كننـد، ممكـن اسـت بـه         2»إِن يظْهرُواْ علَيكُم
ها با زبان و به ظـاهر شـما را راضـي     آن. قرارداد با شما، وفا و اعتنايي نكنند

قلب و باطن شما را قبول ندارند و در مورد مسـايل معنـوي   كنند ولي در  مي
در برابر كسب مسايل مادي، اهل معامله هسـتند و مـردم را از راه خـدا بـاز     

ي بعد، اين  باالخره در آيه. دهند ها بسيار عمل زشتي انجام مي دارند و اين مي
  .شمرد دسته را متعدي و متجاوز مي

فَإِن تَابواْ و أَقَامواْ الصـلَوةَ  «: فرمايد مي ي يازدهم است كه ي مهم، آيه نكته
 فَإِن تَـابواْ «: ي پنجم گفت كه در آيه ، چنان3»و ءاتَواْ الزَّكَوةَ فَإِخْوانُكُم فىِ الدين

، يعني رهايشان كنيد و كاري بـه  »و أَقَامواْ الصلَوةَ و ءاتَواْ الزَّكَوةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم
و از آن بـاالتر،  ! نـه : گويد جا مي اين. شان نكنيد ان نداشته باشيد و اذيتكارش

ي قبلي خود پابرجا بودند، در صورتي كه فهميدنـد اشـتباه    ها كه در عقيده آن
با شـما هسـتند؛    برادري دينياند و بازگشتند، ديگر در مقام و موقعيت  كرده

گـويي مخالفـان را دعـوت    . هاي سابق را به كلي فراموش كنيد يعني كدورت
                                                      

 .دارد مى دوست را پرهيزگاران خدا زيرا ....؛ 7ي توبه، آيه  سوره. 1

 خويشـاوندى  نه شما درباره يابند، دست شما بر اگر اينكه با ،]است[؛ چگونه 8ي توبه، آيه  سوره. 2
 ....را تعهدى نه و كنند مى مراعات را

 برادران صورت اين در دهند، زكات و دارند برپا نماز و كنند توبه اگر ؛ پس11ي توبه، آيه  سوره. 3
 ....باشند،  مى شما دينى
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  .كند كه بيايند و با خبر شوند و سپس با مسلمين هماهنگ شوند به اين مي
و «: كنـد  ، اضـافه مـي  تربيتي و سياسـي لذا بعد از ذكر اين مطالب دقيق 

، عالوه بـر  قَومٍ يعلَموني  جاست كه در بارهاين ،1»نُفَصلُ االَيات لقَومٍ يعلَمون
شود كه در هر زمان مصداق عـالم   معناي عام با خبر شدن، شامل كساني مي

هـا كـه    گويـد، مـا آيـات را بـراي آن     مي. و علما و فقها و مجتهدين هستند
ها  بنابراين بايد موقعيت. دهيم خواهند علم پيدا كنند و بدانند، تفضيل مي مي

. ارايه كـرد  ص داد و به تناسب هر موقعيت، روش تربيتي اسالم رارا تشخي
طور نيست كه بگوييم يك فرد يا قوم يا گـروه فكـري كـه مـا را قبـول       اين

شان كشتن و اعدام و محروميـت از   ندارند، موجوداتي ناپاك هستند و حكم
  !مزاياي انساني است

مقابلـه و مقاتلـه   ي  ي طرز رفتار با مشـركين و اجـازه   درس بعدي درباره
ا نَّكَثُـواْ    «: ي توبه بيـان شـده   ي سيزدهم سوره است كه در آيه مـلُـونَ قَوأَال تُقَت

أَيمانَهم و همواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسولِ و هم بدءوكُم أَولَ مرَّةٍ أَتخَشَونَهم فَاللَّه أَحـقُّ أَن  
كه جاي مقاتلـه كجاسـت،    راي توجيه و تبيين اين، ب2»تخَشَوه إِن كُنتُم مؤْمنين

نكث كند كه مسلمين بايد به آن توجه داشته باشند؛ يكي  سه شرط را بيان مي
يعني گروهي كه به سوگند و تعهدشان وفـادار نبودنـد و بـرخالف آن     اَيمان

پيـامبر را و مسـلمين را از شـهر و از     نـاحق دوم كساني كه بـه  . عمل كردند
و «سـوم  . ي توحيدي بيرون كردنـد  شان به خاطر داشتن عقيدههاي خود خانه

ها اول شروع به اذيت مسلمين كردند و زدند و  يعني آن ،»هم بدءوكُم أَولَ مرَّةٍ
تواند با يكديگر جمع شود و مقاتله را تجـويز   بنابراين سه چيز كه مي. كشتند

اسالمي، در واقـع مقابلـه   جا بيان شده است و جواز مقاتله در منطق  كند، اين

                                                      
 .كنيم مى بيان تفصيل به دانند مى كه گروهى براى را] خود[ آيات ما ....؛ 11ي توبه، آيه  سوره. 1

 فرسـتاده  كـه  شدند آن بر و شكستند را خود سوگندهاى كه گروهى با ؛ چرا13ي توبه، آيه  سوره. 2
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كسـي نيـز   اسـت و قابـل تصـديق بـراي هـر       غيرانسـاني گونه مسايل  با اين
  .باشد مي

اوالً، بـا او تعهـد   : خواهد بگويد مقاتله، در برابر كسي است كـه  اسالم مي
پيـامبر اسـالم،   . كـرده اسـت   نقض عهـد بسته و او خالفش را عمل كرده و 

وايف كه اطراف مكه و در گوشه و كنار قرارداد بسته بود كه هر كس از آن ط
تواند آزادانه به مسلمين ملحق شود و هـر كسـي    عربستان و حجاز بودند مي

تواند به قريش آن روز يعني به مخالفين روز پيـامبر ملحـق    خواهد مي هم مي
شود ولي با يكديگر كاري نداشته باشند و كسي را مجبور به ماندن يـا رفـتن   

آن وقـت اهـل مكـه    . شان نشـوند  و مانع اجراي تصميم نكنند و اذيت نكنند،
هاي قريش كه مشـركين آن روز بودنـد    مخالفين پيامبر و هنوز مسلمان نشده
كـه بـا پيـامبر اسـالم قـرارداد       خزاعه بنيبرخالف اين قرارداد به يك طايفـه  

داشتند، تجاوز و حمله كردند و باعث شدند كه آنان از مكه به مدينه هجرت 
آوردهـاي مـدت عمرشـان را     ي دسـت  كردند؛ يعني، خانه و زنـدگي و همـه  

شـان از آنجـا بيـرون     گذاشتند و مجبور شدند كه به خـاطر اعتقـاد توحيـدي   
شـروع  عامل سوم هـم  . استخراج مجبور كردن به اعامل دوم هم، . بروند

ها بودند كه جنگ با مسلمين آن روز  بايد توجه داشت كه آن ؛استبه جنگ 
  .كردندآميز بودند، شروع  را كه خواهان سازش و همزيستي مسالمت

گونه موارد است كه بايد فقاهـت و اجتهـاد در حـال و آينـده،      لذا در اين
و ذهني و آميخته با اغـراض و   اي تخيلي مطالب را به گونه تشخيص دهد كه

مطرح نكند و اجازه و بلكه تكليف  هاي از پيش تعيين شده نتيجهتلقينات و 
هم بـر اسـاس تكيـه بـه قـدرت فائقـه و راه        آن. زدن و كشتن را صادر نكند
هاي رياسـت   هاي فراوان و فريبنده، منتها با برنامه انداختن سپاه و لشكر با نام

گونه كـه مالحظـه شـده و     ، اين از نيروهاي عاطفي جامعهگيري  طلبانه و بهره 
هـا باعـث شـده در طـول ايـن مـدت، وضـع         سوء تشـخيص . شود احياناً مي

بينيم در بيايد، وگرنه اسالم بـا همـان معنويـت در     مسلمين به اين روز كه مي
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گرفـت و عميقـاً پيشـرفت     ي اطـراف زمـين جـا مـي     ها و در همه ي دل همه
تواند اهداف و دعوت اسـالم را   تنها وسيله و سالحي كه مياالن نيز . كرد مي

پيش ببرد، باز همين تكيه كردن بـه مسـايل عقلـي و وجـداني و فرهنگـي و      
  .تربيتي و انساني است؛ نه تكيه كردن به زور و ترساندن مردم

آخرين نكته در باره مشركين و ديدگاه اسالمي، طرز رفتار با كساني اسـت  
ايـن سـوره،    28ي  انـد، كـه در آيـه    را در عمل ندانسته يتوحيدكه هنوز دين 

ا   «: دهد ي اسالمي را در اين مورد خطاب قرار مي جامعه نُـواْ إِنَّمـامينَ ءا الَّذهأَيي
ولَةً فَسيع فْتُمإِنْ خ ذَا وه هِمامع دعب رَامالْح جِدسواْ الْمقْرَبفَال ي سشْرِكُونَ نجالْم ف

اين موضوع از نظـر فقهـي و    1»يغْنيكُم اللَّه من فَضْله إِن شَاء إِنَّ اللَّه عليم حكيم
هـا   اوالً خطاب به ايمـان آورده . شناخت ديدگاه اسالمي بسيار قابل توجه است

ي  اي تشكيل داديد در اين جامعه بايد رابطـه  گويد هم اكنون كه شما جامعه مي
از . ديگران از هر گروه فكري باشـند، مشـخص و روشـن باشـد    متقابل شما و 
ا  «: گويـد  هـا مـي   ي رابطه با مشركين است كه خطاب بـه آن  جمله در باره إِنَّمـ

سشْرِكُونَ نجنَّمـا را بـراي بيـان     ، توجه داريم كه كلمـه »الْمصـر ي اكـار   بـه  ح
، و بايـد دقـت   »جسالْمشْرِكُونَ ن«برند، يعني، اين است و جز اين نيست كه  مي

پليد و هاي اجتماع، فقط مشـركان   از ميان انسان. شود كه مقصود از آن چيست
ها ولـو   ي انسان هستند و بقيه آلوده و زيان رساننده به حيثيت انساني اجتماع

اين خود از نظر فقهي به معنـاي  . هر اعتقادي داشته باشند، ديگر نجس نيستند
ه است كه در مقـام بيـانِ شخصـيت افـراد و     اصطالحي آن قابل بررسي و توج

عناوين ديگري كه دارند، همه را در قبال شرك ناديده انگاشته و همـين حكـم   
همچنـان كـه در   . شمارد كه آنـان تنهـا نجـس هسـتند     را براي آنان مناسب مي

  .گويند مي نجسها  بعضي از مناطق جهان گروهي هستند كه به آن

                                                      
 پـس  ناپاكنـد،  مشركان كه است اين حقيقت ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛ اى28ي توبه، آيه  سوره. 1
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فـرق دارد  نَجِس  كه امروزه مصطلح است باطور  آن» ج«با فتح نَجسالبته 
و نبايد انساني را در رديف چيزهاي ناپاكي از قبيل بول و غايط و مردار قرار 

يقْرَبـواْ الْمسـجِد الْحـرَام بعـد      فَال«: كند گيري اضافه مي لذا به عنوان نتيجه! داد
ز امسـال ديگـر نزديـك    يعني امسال كه آمدند، بمانند، ولي بعـد ا » عامهِم هذَا

شـود، كـه نجاسـت     مـي   از نظر فقهي از اين نكته استفاده. مسجدالحرام نيايند
بعـد فقهـا   . آنان تعليقي است و از سال بعـد حكـم آن جـاري خواهـد شـد     

شـود   آيـا مـي  ! كننـد  جا مطرح مـي  را از همين نجاست غيرمسلماناني  مسئله
داشته باشـند بـه نحـوي     گفت كساني كه مسلمان نيستند، هر دين ديگري كه

هـاي فقهـي،    هـا و اسـتنباط   گيري كه بعضي از نتيجه همچنان! مشرك هستند؟
، بقيه اگر به خـدا معتقـد هسـتند،    !نه: بايد گفت. اند گيري كرده طور نتيجه اين

  .هرچند مسلمان نباشند، پاك هستند
ي مسـايل   هـا، همـه   ي اسـالمي بـا سـاير جامعـه     بعدها در روابط جامعـه 

ي پاكي و نجسي و مسايلي از اين قبيل قرار گرفتـه و بـه    الشعاع مسئله تحت
پوسـت  و مفهوم واقعي، بسياري از مواقع فراموش شـده و  مغز  اصطالح آن

متفرع از اين مسئله مسـايل ديگـري اسـت مثـل     . اند ظاهري را در نظر گرفته
اي حالل يا حرام بودن، ذبيحه و پوست و ساير اجزاي حيواني كه در كشوره

ها،  شود از آن چرم آيا مي. شود غيرمسلمان ذبح شده و از آن كشورها وارد مي
كيف و كفش و لباس درست كرد و در هنگـام نمـاز اگـر آن چيزهـا همـراه      
نمازگزار باشد، چه صورتي دارد؟ مجاز بودن بند ساعت چرمي، كه اگر مـثالً  

مسايلي است كه  اين. كند در تابستان بدن انسان عرق كرد چه حكمي پيدا مي
و ايـن  ! انـد  ها بطور مفصـل بـه بيـان آن پرداختـه     پيش آمده و رساله و كتاب

  . جهات نيز جداگانه قابل بررسي است
از ديدگاه اسالمي حكم مشركين چنان است كه بيان شد و ايـن موضـوع   

رسـد كـه در ايـن قبيـل      به نظـر مـي  . قابل اشاعه و توسعه و گسترش نيست
ي امـروزي مـا را بـه     ر نيست كه به آنان كه ما و عقيدهمسايل بشري، اين طو
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و بـه ايـن   ! بدهيم ناپاكياند، حكم  را نشنيده اند يا اساساً آن هر دليل نپذيرفته
ترتيبي كه تا به حال عمل شده، عمل كنيم، بلكه در ايـن مسـئله و نظـاير آن    

  .به عمل آيد تجديد نظر كليبايد 
هـا آمـده    ي اهل شرك در اين آيه بارهاي كه در با توجه به جهات برجسته

هاي فقهي چه اقتضـايي دارد و   بود، بايد ببينيم كه اجتهاد و فقاهت و استنباط
اند و يا اصـالً اهـل    كه در رابطه با مخالفين و آنها كه اسالم را پذيرا نشده اين

مشـي   خـطّ توحيد و اعتقادات مذهبي نيستند، چگونـه بايـد رفتـار كـرد؟ و     
  به خدا و قرآن نسبت داد، چيست؟ بشودكه  اسالمي

ي  اند و چهره هاي گذشته و در عمل چگونه رفتار كرده بايد ديد در دوران
اسالم، در حال حاضر و در تاريخ، چگونـه مـنعكس شـده و هـر فقيهـي بـا       

چگونه عمل  حكم اسالمو  حكم اهللابرداشت خودش در مورد فقه به عنوان 
ي دنيا، چه  ضاع و احوال دنياي امروز و آيندهكرده است؟ اكنون با توجه به او

ي اسـالمي   بايد بكنند؟ واقعاً اگر كسي بخواهد به قرآن عمل كند و به جامعه
عالقه و بستگي داشته باشد، چگونه بايد باشد و بيانديشد؟ آيا تا يك نفر غير 

م و قـاتلُوه «مسلمان در دنيا هست، بايد دائماً جنگ و دعوا باشد؟ آيا معنـاي  
كننـد،   اين است؟ يا اينكه با قراردادهـايي كـه منعقـد مـي    » حتَّى ال تَكُونَ فتْنَة
ي نمونه،  آميز داشته باشند و با اخالق و رفتار و ايجاد جامعه زندگي مسالمت

ي  باالخره آيا بايد مسـايل ديگـري در زمينـه   . دعوت به خير و سعادت بكنند
كتاب باشند، مطرح كنيم، به طوري  ها اگرچه اهل پاكي و نجسي غير مسلمان

ها را  اند، حتي توحيدشان را هم ناقص بدانيم و بنابر اين آن ها گفته كه بعضي
ي كفـر و   و يـا دايـره  ! ، بـه حسـاب آوريـم؟   »إِنَّما الْمشْرِكُونَ نَجـس «مشمول 

 غير از توحيد، اگـر نبـوت پيـامبر و روز   : نجاست را توسعه داده و گفته شود
تر، كسي كه منكـر احكـام مسـلّم     پذيرفته باشند و يا باز هم وسيعحساب را ن

آن وقت از آن اسـالم پـاك و كـريم و از آن    . شود اسالمي شود باز نجس مي
افـراد  . مانـد كـه مانـده اسـت     قرآن مجيد و عظيم و كريم تنها اين بـاقي مـي  
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ـ ! ي اسالمي دايماً بايد يا فحش بدهند يا فحـش بشـنوند   مسلمان يا جامعه ا ي
اي است كه در رابطه با مشركين كـه در   اين مسئله! بايد بكشند يا كشته شوند

  . ي مقابل مسلمين هستند وجود دارد حقيقت نقطه
ي توبـه بـراي تعيـين روابـط و تبيـين       ي سوره  به اعتقاد من قسمت عمده

گونـه مسـايل و خـط     در زندگي است و اين ديگرانكيفيت رفتار و معامله با 
اكنـون ببينـيم در   . هاي اساسي، متناسب با زمان پيامبر بيـان شـده اسـت    مشي

ي اسـالمي بـا اهـل كتـاب      مشي و رفتار يك فرد مسلمان و جامعه مورد خط
چـه بيانـاتي   ) كننـد  ها را هم به آن ملحق مي ها كه زردشتي يهوديان، نصراني(

  اند؟ ل كردهارايه شده و چگونه عم

  ي مسلمين با اهل كتاب رابطه: سوم

 34و  31و  29ي مسلمين و اهل كتاب در آيـات   ي رابطه سه نكته درباره
مطرح  جِزْيهي  ي توبه، مسئله سوره 29ي  در آيه. اين سوره مطرح شده است

است و بحث بسيار دقيق و عميقي الزم دارد تا ببينـيم ايـن مسـئله در طـول     
شد و روي آن چه فتواهايي داده  تاريخ و بعد از پيامبر اسالم چگونه عمل مي

شده و امروز اگر موضوع تشـكيل دولـت اسـالمي مطـرح باشـد، رابطـه بـا        
توجه بـه اوضـاع   هاي مذهبي يا اهل كتاب به چه ترتيب بايد باشد؟ با  اقليت

ي افـراد در   مملكت در زمان حاضر كه قانون اساسي وجود دارد و براي همه
مملكت به عنوان عضوي از اعضاي يك ملت حقوقي قائل شده اسـت، ايـن   

ي قرآنـي اسـتنباط و بيـان     مسئله را به چه ترتيب بايد از روي اصول مسـلّمه 
، كه در گذشته 1»م صاغرُونعنْ يد و ه«ي قيد كردن به  كرد؟ مخصوصاً مسئله

ها، چـه خـاطرات    شده و به خاطر همين عمل چگونه بطور نامناسب عمل مي
كم و بيش تلخي در تاريخ اسالمي در رابطه با غيـر مسـلمين و اهـل كتـاب     

  !يهود و نصارى به جاي گذاشته شد عمدتاً

                                                      
 .29ي توبه، آيه  سوره. 1
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ـ   تشكيل مي امروز مسيحيان دنيا جمعيت زيادي را اً دهند و يهود نيـز غالب
مراكز حساس اقتصادي و انتشـاراتي و تبليغـاتي جهـان را بـه دسـت دارنـد       

كاش اهليت كافي وجود داشت و جهت فكري و آگاهي تمام مردم جهان و (
هـا   ببينيم با اين). ها بود ازجمله مسلمين رو به بيداري و رشد و درك واقعيت

كند كـه   ميچگونه بايد عمل كرد و سياست و تربيت و اخالق اسالمي اقتضا 
را چگونه اجرا كنيم و  ،1»حتَّى يعطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد و هم صاغرُون«اين مسئله 

توان عمل كرد؟ و اصالً روشن شود كه آيا اين حكم و نظاير آن  آيا اساساً مي
شود به طور مداوم و مستمر و به يك شكل دانست و حكم را به عنوان  را مي

ها بـر اسـاس    ي دايمي و مستمر اسالمي تلقي كرد؟ ايناالجرا يك حكم الزم
يـا هـر زمـاني كـه     آن اوضاع و احوال و آن شرايط زمان پيامبر اسالم بـوده،  

  مشابه بوده باشد؟
جا كه اهـل كتـاب مكلـف بـه قبـول اسـالم        اند از آن بعضي از فقها گفته

گوينـد   مـي چـه   گروهي كه خود بـه آن  اند، مانند هستند، حاال كه قبول نكرده
و اگر به حالل و حـرام اسـالم   ! شان هم ناقص است پس ايمان ايمان ندارند،

بايست مانند ساير مشركين مقابله و مقاتلـه   ها هم مي احترام قائل نيستند با آن
  ! كرد

ي ديگري هم هست كـه بايـد    ها و احياناً نكته  در مقابل اين رأي، استنباط
يامبر اسالم، با توجـه بـه آيـات ديگـر     روشن شود، و بايد ديد مقصود خود پ

قرآن از رفتـاري كـه بـا يهـود و نصـاراي سـاكن مدينـه و اطـراف داشـته و          
معاهداتي كه با آنان منعقد كرده است و بيان اين مطالب چه بوده اسـت؟ آيـا   

شود در اين زمان بـه مـردم غيرمسـلمان كـه در كشـور اسـالمي زنـدگي         مي
د كه بايد يك يهودي و مسيحي سـاكن در  گونه گفت و عمل كر كنند، اين مي

ساالنه مبلغي به عنـوان جزيـه بپـردازد؟ آن هـم در     ) كافر ذمي(بالد مسلمين 
هـا بـا    شكسـتن شخصـيت آن  ( كه تحقير شده و به زانو درآمـده اسـت   حالي

                                                      
 .دهند جزيه خود دست به خوارى تا با.... ؛ 29ي توبه، آيه  سوره. 1
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آيـا ايـن حكـم خـدا     )! » عنْ يد و هم صـاغرُون «ي  ي ظاهري از كلمه استفاده
گري هست و اصالً آن مصداقي كه بـراي جزيـه تعيـين    ي دي است؟ يا مسئله

 اجتهاد و فقاهـت كردند به تناسب زمان بايد در آن انديشه كرد و اين معناي 
است؟ حال اگر بخواهيم بگوييم كه مسلمين با اين وضعي كه دارند چه بايـد  

گونـه امنيـت    ها در پنـاه آن همـه   ي اسالمي، كه اقليت بكنند؟ حكومت نمونه
شند كجاست؟ از آنجا كه حقوق مـالي مقـرر در نظـام اسـالمي، بـر      داشته با

پردازند؛ به عنوان ماليات سرانه و يا هر چيز  غيرمسلمين واجب نيست و نمي
اي نيـز بـراي آنـان     شود سـهميه  از آن نام برده مي جزيهديگري كه به عنوان 

  چه تعبيري بايد كرد؟» صاغرُون«مقرر شود، پس در مورد 
خرِ و ال قاتلُوا الَّذينَ ال يؤْمنُونَ بِاللَّه و ال بِالْيومِ اال«: ي توبه رهسو 29ي  آيه

از جهات مختلف قابل  ،1»يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و ال يدينُونَ دينَ الْحق
عدم ايمان به اهللا، عدم ايمان به يوم آخر، : كند دقت است و پنج شرط ذكر مي

چه خدا حرام كرده است و رعايـت نكـردن آنچـه كـه پيـامبر       تحريم آن عدم
چه را رسول خودشان هـم بيـان    اسالم بيان كرده، يا بهتر است تعبير بكنيم آن

بنـد نيسـتند كـه تصـريح      كنند؛ و باالخره به دين حق پـاي  كرده، رعايت نمي
هـا داده شـد و بـه     كساني كه كتـاب بـه آن  » منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب«: كند مي

كنند، يا اينكه متعهد و از نظر عقايد و ادعاهـاي   كتاب خودشان هم عمل نمي
كننـد، حـق    خودشان موظف هستند كه به دين اسالم گرايش پيدا كنند و نمي

اند، بايـد مقاتلـه    دار پرداخت حق مالي نشده زندگي دارند ولي مادام كه عهده
رسـد و   رتيبي كه ظاهرش بـه نظـر مـي   آيا اين طرز برخورد با همين ت! شوند

ي  ي مسلمين وقتي كه حكومـت اسـالمي داشـتند و نحـوه     عمل چندين ساله
رفتار آنان، از ديدگاه عدالت اسالمي قابل پذيرش، قابل اجرا يا قابل اسـتمرار  

شد؟ بـر اسـاس حكـم     است؟ طبق اسناد تاريخ چگونه با اهل كتاب عمل مي

                                                      
 آنچـه  و آورند، نمى ايمان بازپسين روز و خدا به كه كتاب اهل از كسانى ؛ با29ي توبه، آيه  سوره. 1
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امروز بر اساس فقاهت و اجتهاد چه بايـد   بايد عمل شود؟ و اسالمي چگونه 
  كرد؟ 

از اين نظر مسئله بسيار قابل بحث و بررسي است بـه خصـوص بـا ايـن     
اي  دانسـتند، طايفـه   مـي  ابـن اهللا را  عزَير اي از يهود بودند كه قرينه كه طايفه

گونـه اشـارات، ايـن     دانستند و ايـن  مي ابن اهللارا  مسيحنصارى هم بودند كه 
! اند ي توحيد انحرافاتي اصولي داشته كند كه آنان در مسئله وارد ميخدشه را 

گونه انحرافات  بايد ديد كه آيا اين نظر، به آن دسته از اهل كتابي است كه اين
ي خودشـان   اساسي از دين خودشان پيدا كرده بودند، و پايبند به اصول اوليه

بايـد بشـود روي    ،اهل اين كتاب معـين هم نبوده و نيستند؟ چون به عنوان 
ي اجتماعي نباشـد و تنهـا    كه رفتارشان قابل محاسبه ها حساب كرد؛ نه آن آن

حال اگـر اهـل كتـاب، بـه     ! كنند به اسم، خود را منتسب به دين و مذهبي مي
توان به آن توجه كـرد ولـي اگـر بـه كتـاب       بند باشند، مي كتاب خودشان پاي

الزام و اجبار به پـذيرش اسـالم   خودشان هم عمل نكنند، از آن طرف آنان را 
اين گـروه در   ببينيم حق مشاركت! اما به هر حال حق زندگي دارند. كنيم نمي

رسـد   اي كه به نظر مـي  زندگي اجتماعي چگونه بايد باشد؟ و راه حل عادالنه
خشـن و  رفتـار   رسـد اسـالم   نظـر نمـي   اسالم مطرح كرده است چيست؟ به

جاسـت   اين. گونه با تأكيد بيان كرده باشد كه معمول بوده را اينتحقيرآميزي 
كه بايد فقاهت و اجتهاد استنباط خود را بكند و ببيند براي بيان روح عـدالت  
اسالمي، به چه چيز بايد اولويت داد و روي چه مطالبي بايـد دقـت بيشـتري    

است، چيزي نگويد كه موجـب  حكم اهللا گويد اين  كرد، تا وقتي كه كسي مي
اين بـا اسـتفاده از روح تربيتـي كـه از اسـالم      بنابر. شود ندگيخجلت و شرم

لـذا  . كنـد  سراغ داريم، به هيچ وجه تحقير شخصيت اهل كتاب را تجويز نمي
استنباط از اين آيه به نحو ديگري خواهد بـود، كـه بايسـتي بـازنگري و     

  . اصالح گردد
مطرح شـده اسـت كـه امـروز در     تقليد كوركورانه موضوع  31ي  در آيه
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ن مسلمين و در ميان گروه مذهبي شيعه در انواع مختلفش به نحـو بسـيار   ميا
آن موضوع اين است كه مردم، چشم و گـوش بسـته،   . نامطلوبي جريان دارد
تا برسيم به آنان كه (گويد؛  باشند تا ببينند او چه مي عالمدنبال يك نفر به نام 

 17ي  خطبـه  انـد و بـه تعبيـر حضـرت علـي در      خود را به نام عالم جـا زده 
 31ي  و به تعبير قرآني در آيه) 1سماه اشباه الناس عالماً و ليس به: البالغه نهج

گيرنـد؛   مـي  اربـاب ها دانشمندان ديني خودشان را  آن: اين طور بيان شده كه
اتَّخَـذُوا  «. شـوند  مبـتال مـي  يك نوع شرك مورد غفلت يعني، در حقيقت به 

 مبانَههر و مهبارـرُوا إِالَّ       أَحمـا أُم و مـرْيـنَ ماب سـيحالْم و ونِ اللَّـهنْ دباباً مأَر
 شركي  مسـئله  جا اين، 2»ليعبدوا إِلهاً واحداً ال إِله إِالَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُون

بنـابراين جـداً   . فهمـد  ورزيدن مطرح است به طوري كه خود طرف هم نمـي 
حتـي بـه نـام    (نكنـد   مسلطهيچ كس خودش را بر مردم  دهد كه هشدار مي

و حالل و حرام را بدون مطالعه و تحقيق دقيق، مطـرح نكنـد و باعـث    ) دين
و  اسـتعباد،  اسـتثمار، سرگرداني مردم نشود و به نـام ديـن، مـردم را دچـار     

  .نكند استحمار
 ي گرفتن و استفاده از مال مردم بدون كـار كـردن و   مسئله) 34(ي  در آيه

ي دسترنج مـردم را بـه    نتيجه. بدون اثر مثبت داشتن به شدت نهي شده است
 راه خـدا و  تفكـر هـا گـرفتن و آنهـا را از     و از اين قبيل لقب! نام عالم ديني

ذينَ  «: طور آمده سخت مورد حمله قرار گرفته است و اين! بازداشتن يا أَيها الـَّ
الرُّهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النَّـاِس بِالْباطـلِ و يصـدونَ    بارِ و حآمنُوا إِنَّ كَثيراً منَ االَ

، دانشمندان يهود و روحانيون مسيحي افـرادي بودنـد كـه بـه     3»عنْ سبيلِ اللَّه
                                                      

 نـادان  آنكـه  حـال  و نامنـد  مـى  دانـا  را او عـوام  ....؛ 17؛ خطبـه  71االسالم، ص  البالغه فيض نهج. 1
 ....است

 بـه  خـدا  جـاى  بـه  را مـريم  پسـر  مسـيح  و خود راهبان و دانشمندان ؛ اينان31ي توبه، آيه  سوره. 2
 او جـز  معبـودى  هـيچ  كـه  بپرسـتند  را يگانه خدايى اينكه جز نبودند مأمور آنكه با گرفتند، الوهيت
 .گردانند مى شريك] وى با[ آنچه از او است منزّه. نيست

 امـوال  راهبـان،  و يهود دانشمندان از بسيارى ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛ اى34ي توبه، آيه  سوره. 3
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در اسالم هم به نحو ! كردند خوري مي عنوان حق خدا و دين آبا و اجدا، مفت
هشـدار و  ظر اين گوينده، ايـن  البته به ن! ديگري اين مسئله اتفاق افتاده است

كرد كـه بـه نـام ديـن اسـالم، چنـين        بيني مي است، زيرا پيامبر پيش تعريضي
بينيم كه امروز هم به شـديدترين   مي! كه شد چنان. تشكيالتي پيدا خواهد شد

لَيـأْكُلُونَ  «كسـاني كـه مصـداق    . باره دقت كرد وجه وجود دارد و بايد در اين
خورنـد، حـال يـا از     ، هستند، اموال مردم را بيهوده مـي »باطلأَموالَ النَّاسِ بِالْ

ها را و امـوالي را   گيرند و يا اموال عمومي آن شان را مي رنج خود مردم دست
از اموال عمومي كشـور  . گيرند ها بشود، مي كه بايد صرف رفع محروميت آن

ها  آن و اموال عمومي جامعه گرفته تا اموال عمومي صدقات و اوقاف و نظاير
خورند، بدون اينكه كاري انجام دهند و در مساجد يا در مراكزي تحت  مي را

كاش الاقل اثر منفي  .گذرانند هاي علمي اوقات را به بطالت مي عنوان حوزه
و ! تـرين كارهاسـت   ، كه اگر اثر منفي هم داشته باشند ديگر واقعاً بـد نداشتند
عيتي داشته باشد كه مال مـردم را  بريم به خدا از اينكه كسي چنين موق پناه مي

ها را از فكر كـردن و راه خـدا بـاز دارد و نگـذارد مـردم       بيهوده بخورد و آن
ها و امور مربـوط بـه سرنوشـت و ارتبـاط      گيري ها در تصميم جامعه و انسان

آوردهاي انسـاني مسـتقل    ها و دست ها و پيشرفت شان با ساير فرهنگ انساني
وا داشته، و در ايـن  تقليد كوركورانه ها را به  جا، آن هاي بي باشند و با وعده

سـازي و در انحصـار    ذخيـره (ي كنـز   به دنبال اين مسئله. دارد حال باقي نگه
منابع ثروت و امـوال بـا ارزش، بـه تناسـب هـر محيطـي، و معطـل        ) گرفتن

آوري مـال و كسـب    مصـرف گذاشـتن مـال، جمـع     گذاشتن وسايل مولد، بي
  تبار از اين طريق توسط فرد، در حـالي كـه در جامعـه   تشخص و افتخار و اع

محروماني وجود داشته باشند و او در طريق رفع آن محروميت كوشش نكند، 
  .تهديد شده است عذاب اليمبه 

                                                                                                             
 گنجينـه  را سـيم  و زر كـه  كسـانى  و دارند، مى باز خدا راه از] را آنان[ و خورند، مى ناروا به را مردم

 .ده خبر دردناك عذابى از را ايشان كنند، نمى هزينه خدا راه در را آن و كنند مى
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  نفاق و منافقين : چهارم

ذكر شده كه بايـد بـه آن از طريـق بررسـي      نفاقي اهل  موضوع بعد در باره
به خوبي روشن شود كه در زمان پيامبر اسـالم   بايد. تاريخ اسالمي توجه كرد

چگونه عمل شده است؟ آيات مربوط به آن دقيقاً به چه چيزي ناظر اسـت و  
آيـد،   پديد مـي  منافقو نفاق ي آن مكاتب،  كه در سايه اساساً فضا و شرايطي

در يك نظام جلوگيري  نفاقتوان از بروز  چه خصوصياتي دارند و چگونه مي
طور نظـر فقهـا و    چيست؟ هميننفاق و منافق كرد؟ مفهوم درست و واقعي 

شود، و اين كه در حال حاضـر حكومـت    ها شده و مي هايي كه از آن استنباط
ها بروز كرده و قابل  هايي از اين انديشه اسالمي چگونه بايد عمل كند؟ نشانه

، همه چيـز  ي حاكمانه سلطهو  قدرتتوجه است كه چگونه براي نگهداري 
شود و گويا در تمام طول تاريخ اسالمي كارها به  به خدمت گرفته شده و مي

  ؟ !همين منوال بوده و هست
 جاهـد  النَّبِـي  أَيها يا«: شود ، به پيامبر خطاب مي73ي  ي توبه آيه در سوره

الْكُفَّار قينَ ونافالْم اغْلُظْ و هِملَيمجاهده در برابر كفار و منـافقين  راي ، و ب1»ع
دهدكه مصاديق اين كفار و منافقان مشخص شود كـه چـه كسـاني     دستور مي

با آنان چيست؟ خود پيامبر چگونه  »واغْلُظْ«اند و مقصود از اين مجاهده  بوده
حفـظ منـافع   گروهي از مسلمين بودند كه بـراي   منافقينعمل كرده است؟ 

. كردنـد  كردند و ظاهرسـازي مـي   ، مسايلي را به نام اسالم مطرح ميخودشان
بايد ديد آيا در تاريخ چنين چيزي هست كه پيامبر اسالم با منافقين كه جـزو  

اي ميـان آنـان، و بـه     اي كـرده باشـد و مقاتلـه    اند، مجاهده خود مسلمين بوده
هم توجه  گروهي، اتفاق افتاده باشد؟ يا به طوري كه اهل دقت صورت درون

دارند در مورد هر يك از اين افراد بر اساس هدف اصلي تربيتي كه در اسالم 
افـراد و رفـع موانـع      ي سازندگي و نفوذ دروني در بـاطن  وجود دارد و جنبه

. عمـل شـود   هاي عملي ارايـه و بـه نحـو مطلـوب و مـؤثر       رشد، بايد نمونه
                                                      

 ....بگير  سخت آنان بر و كن جهاد منافقان و كافران با پيامبر، ؛ اى73ي توبه، آيه  سوره. 1
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 ده اسـت و درصـدد  كـر  طـور عمـل مـي    همـين   كه خود پيامبر اسالم نيز چنان
 طلبـي،  قـدرت  جامعه بوده است، نه در صدد ارضاي حس انتقـام،  سازندگي

مداري، زورگويي، گسترش و استمرار قدرت به هر قيمـت، و بـا هـر     قدرت
  !اي و مسايلي از اين قبيل نتيجه

ي  اي مطـرح اسـت كـه در آن همـه     ي ايجاد جامعه در همين رابطه مسئله
هاي متناسب،  كنند به نوعي بايد كمك برداري مي كساني كه از آن جامعه بهره

در راه تأمين مصالح آن جامعه داشته باشند و در تشريك مساعي و همكـاري  
  . در حد خود سهيم باشند

و علَى الثَّالثَةِ الَّذينَ خُلِّفُـوا حتَّـى إِذا ضـاقَت    «: كند يادآوري مي 118ي  آيه
 و تبحبِما ر ضاالر هِملَيإِالَّ ع نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّوا أَنْ ال م و مهأَنْفُس هِملَيع ضاقَت

ي آن روز شهر مدينه و بـا   ، به عنوان نمونه، كساني بودند كه در جامعه1» إِلَيه
ي اسـالمي و امكانـات مـالي، از تعـاون      مندي از مزايـاي جامعـه   وجود بهره

نافع عام در موقع نيـاز و حمايـت   اجتماعي و همياري و مشاركت در تأمين م
در ايـن مـورد بـا    . از كيان جامعه، بدون عـذر قابـل تـوجهي، امتنـاع كردنـد     

اي كه اجرا شد، آنـان در اقليـت قـرار گرفتنـد، بـه طـوري كـه مـورد          برنامه
مهري مسلمين حتي اطرافيان خود قرار گرفتند، آنان نيـز بعـد    توجهي و بي بي

همگاني، بسيار ناراحت بودند و بعـد حاضـر   العمل اجتماعي و  از اين عكس
. هاي الزم به مسلمين تسـليم كننـد   شدند اموال و مكنت خود را در راه كمك

شد تا وقتي كـه بـه اشـتباهات     ها قبول نمي ها از آن حتي اوايل كار اين كمك
خود پي بردند و بازگشت كردند و به تعبير قرآن توبه و اظهار ندامت كردنـد  

  . نظر شود ها صرف خواستند كه از اين كوتاهي آنو از خدا 
خُذْ منْ «: فرمايد ناظر بر اين جريان است و خطاب به پيامبر مي 103ي  آيه

                                                      
] افتاد تعويق به آنان توبه قبول و[ بودند، مانده جاى بر كه تن سه آن بر ؛ و118ي توبه، آيه  سوره. 1
 پنـاهى  كه دانستند و آمدند تنگ به خود از و گرديد، تنگ آنان بر اش فراخى همه با زمين كه آنجا تا
 ..... نيست او سوى به جز خدا از

442  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

، 1»أَموالهِم صدقَةً تُطَهرُهم و تُزَكِّيهِم بِها و صلِّ علَيهِم إِنَّ صـالتَك سـكَنٌ لَهـم   
تراضـات و اشـكاالتي داشـتند و امتنـاع     ها كه متخلّـف بودنـد و حتمـاً اع    آن
كردند، ولي باالخره به اين ترتيب برگردانده شدند و فهميدند، حاال مجـاز   مي

هـا را بـا    نه اينكـه بخـواهيم آن  . ها به عنوان صدقه بگيري هستي از اموال آن
شـود كـه    رسد بر اين تأكيـد مـي   به نظر مي. زجر و شكنجه و بدبختي برانيم

  .بير الزم داردي صدر و حسن تد دارسازي، مدارا و سعه داري و دين دين
دهـد و   را از بندگان تذكر مي قبول توبهي  ي توبه مسئله سوره 104ي  آيه

كــه اگــر از روي صــدق چيــزي در راه خــدا داده شــود، طــرف گيرنــده  ايــن
خداست، نه آن انسان محروم يا حتي آن مصرفي كه انفـاق كننـده در جامعـه    

ي دسترنجي كه به توفيق خدا و با استفاده  بلكه انسان از نتيجه! در نظر گرفته
پيدا كرده اسـت، در رفـع   ) نفساني و محيطي(هاي دروني و بيروني  از نعمت

در ! كند و اين بسيار ارزشمند اسـت  مصرف مي  محروميت و كمك به جامعه
ـ «: بودن خدا تأكيـد شـده اسـت    رحيمو  توابجا مجدداً بر اين ه هـو  و أَنَّ اللَّ

  ها انداخته جهت اين كلمه را به دهان ها بي حال اگرحكومت. 2»التَّواب الرَّحيم
جـا بـه مخـالفين خـود      بطـور نابـه  »  يحرِّفُونَ الْكَلم عنْ مواضعه«و به مصداق 

هـاي پـاك و    را اطالق بدهنـد، چـه بسـا امكـان دارد انسـان      منافقيني  كلمه
هـا   از بين برده و تخم كينه را براي هميشه در دل آاليش را به اين صورت بي

ها بكارند، كه البته تاريخ در اين باره قضاوت خواهد  و در بطن جامعه و نسل
مطمئناً جامعـه، چـه در حـال حاضـر و چـه در آينـده، در ايـن زمينـه         . كرد

تازي به نام اسالم، بـه   العمل متقابل خود را خواهد داشت، و چنين يكه عكس
ــهزودي د ــاني و در    ر محكم ــدل جه ــاه داوري ع ــاريخ و در بنگ ــدل ت ي ع
ترين مرجع  ترين و قطعي هاي سالم، كه بهترين و سالم ي عدل وجدان محكمه

                                                      
 و سـازى،  شـان  پـاكيزه  و پاك آن وسيله به تا بگير اى صدقه آنان اموال ؛ از103ي توبه، آيه  سوره. 1

 .... است، آرامشى آنان براى تو دعاى زيرا كن، دعا برايشان

 .است مهربان پذير توبه خود كه خداست و ....؛ 118ي توبه، آيه  سوره. 2
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  .ور انساني است، قرار خواهد گرفترسيدگي به ام
دارد، عـدالت،   چه اسالم را برقرار و باقي نگهداشته و مي توان گفت آن مي

حتـي بايـد توجـه    . ها است به حقوق ذاتي انسان مهر، سازندگي، و آن احترام
ايسـتد، حقـوق    كند و رو در روي حكومـت مـي   داشت، انساني كه مقابله مي

ذاتي او نيز قابل احترام اسـت و از طريـق رعايـت حقـوق ذاتـي اسـت كـه        
  .او را به سوي راه حق بازگرداند شود مي

، كـه  1»علَـيهِم ليتُوبـوا   ثُم تاب« ي آيه اين مطلب قابل توجه است كه در ادامه
ها هم بازگشت كنند، يعني،  هاي دورافتاده تا آن انسان  بايد بازگشت كرد به سوي

اگر بخواهي پافشاري كني و اعمال قدرت كني و يا سوءاستفاده از قدرت كنـي،  
تـو  . روند و طبيعتاً و قهراً جريان رودررويي و مقابله پيش خواهـد آمـد   ها مي آن

! نيامدي كه براني و چند صباحي با ترس و لرز و تهديد حكومت كنـي  براي اين
هـا بـه ايـن     در يك نظام ديني بايد انضباط دروني و فكري و ايماني باشد، و اين

خاطر است كه با او انساني رفتار شود تا احياناً او هم متنبه و متوجـه شـود و بـه    
هايش تجديد نظر كند،  سهم خودش عمل متناسب انجام دهد و در خود و برنامه

  . هايش بازانديشي كرده و سپس به راه بهتر بازگردد در يافته
آورد، ولـي نظـام اسـالمي،     خشونت، مردم را متظاهر و رياكار بار مي

شـود،   و بارها در آياتي كـه صـحبت از توبـه مـي    بايد نظامي سازنده باشد، 
ست و روشن ي توبه خدا بر مردم مطرح است كه راهگشاي بازگشت ا مسئله
  .كننده است اتمام حجتچنين  ي ابهامات و اشكاالت و هم كننده

، خـدا بـه سـوي    »ثُم تاب علَيهِم ليتُوبوا«: فرمايد مي 118ي  ي آيه در ادامه
ها نيز به سـوي او برگردنـد؛ يعنـي،     گردد تا آن بر مي) منافقين و كفار( ها اين

كند نـه   هد و مخالفان را جذب ميد دامن پرمهر و محبت خود را گسترش مي
كه خدا خودش را تـواب و  ، » إِنَّ اللَّه هو التَّواب الرَّحيم«: كه مدام دفع كند اين

  . كند رحيم معرفي مي
                                                      

 ....كنند توبه تا داد، توبه ]امكان[آنان  به] خدا[ پس ....؛ 118ي توبه، آيه  سوره. 1
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ياأَيها الَّذينَ ءامنُواْ اتَّقُواْ اللَّه و كُونُواْ مـع  «: تأكيد شده است 119ي  در آيه
هاي ناشي از قدرت پرهيز شود و هشدار  تقوايي خواسته از بي، كه 1»الصادقين

  .دهد كه هرگز از راه صدق و صادقين خارج نشويد مي

  سازي و خودسازي تفقّه، جامعه :پنجم

ي اسالمي، مطـالبي در   سازي و خودسازي يك جامعه ي تفقه و جامعه درباره
ن   فَلَو ال نُونَ لينفرُواْ كَافَّةًو ما كاَنَ الْمؤْم«: بيان شده 122ي  ي توبه آيه سوره نَفَرَ مـ

م لَعلَّهـم  م طَائفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فىِ الدينِ و لينـذرواْ قَـومهم إِذَا رجعـواْ إِلَـيهِ    فرْقَةٍ منه    كلُ
ونيي  ي ايـن آيـه و كلمـه    بـاره هاي فقهي و در اصـول فقـه در   كتاب ، در2» حذَر
شود، كه بايد ديـد برداشـت    هاي مختلفي شده و مي ، برداشت»لِّيتَفَقَّهواْ فىِ الدينِ«

گويد تفقه در دين، آيا  جا كه مي اصيل اسالمي در آن مورد چيست؟ يعني در اين
هاست؟ يـا   ي محصوره و غيرمحصوره و نظاير اين ي پاك و نجس و شبهه مسئله

امت اسالمي است؟ كـه   ي دروني و بيرون از ي اسالم اينكه اساس دين، آن برنامه
ي  ي اسالمي و آداب انسـاني نظـام توحيـد و هـم دربـاره      هم در رابطه با جامعه

اي بـه سـفر    لذا پيشنهاد مؤكد اين است كه از هر فرقه، طايفـه . غيرمسلمين است
برود و نفر كنند كه معناي خود نفر يك نوع مهاجرت كردن از جـايي اسـت كـه    

كند به سوي مراكزي كه در آنجا بشود چيزهايي ديـد و يـا هـر     ي ميانسان زندگ
چرا كه با اقامـت در  . جا كه بشود به مطلبي مفيد و ضروري و انساني توجه كرد

ي خـاص از جهـان و زنـدگي     ي خاص و در يـك محـدوده   يك محل و منطقه
مهم إِذَا لينـذرواْ قَـو  «ي  مسـئله . شود آن مسايل و مطالـب را فهميـد   معمولي، نمي

اي كه استعداد دارند به اطـراف جهـان    يعني چرا عده. ، مطرح است»مرجعواْ إِلَيهِ
روند تا برخوردهاي مختلف زنـدگي و مسـايل مـورد ابـتالي بشـر و آراي       نمي

                                                      
 .باشيد راستان با و كنيد پروا خدا از ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛ اى119ي توبه، آيه  سوره. 1

 هـر  از چـرا  پس. كنند كوچ] جهاد براى[ همگى مؤمنان نيست شايسته ؛ و122ي توبه، آيه  سوره. 2
 سـوى  بـه  وقتـى  - را خود قوم و كنند پيدا آگاهى دين در تا كنند نمى كوچ اى دسته آنان، از اى فرقه
 بر حذر شوند؟ آنان كه باشد - دهند آگاهي بازگشتند آنان
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هاي انسـاني وجـود دارد را    هاي متقابلي كه در ميان افراد و طايفه مختلف و نقشه
كه ميسر است مسايل مردم اسالمي را هم درك كنند تـا  بفهمند و نيز در جاهايي 

. گردند بـه مـردم خودشـان آگـاهي بدهنـد      وقتي كه اين دسته از مهاجرين بر مي
يـابي از   بنابراين تفقّه در دين، آگاهي يابي از اوضاع و احـوال جهـاني و آگـاهي   

هـم  لَعلَّ«. هاي اسالمي در برابر حوادث جهاني اسـت  مشي اوضاع و احوال و خط
كه در صورتي كه اين مـردم از   ي اخير قرينه است بر اين ، كه اين جمله»يحذَرون

مانده خواهند بود؛ كسـاني   خبر بمانند بسيار عقب شان بي مسايل موجود در جهان
اند، ايشان را بترسانند كه اگر توبه نكنند و از اوضـاع و   كه هجرت كرده و فهميده

بار خواهد  شان فالكت اطالع بمانند وضع شان بي احوال جهاني و تكاليف متناسب
بود و عمرها تنها به سرگرم شدن به يك سلسله مسايل غيـر مهـم و تكـراري و    

اي كوچـك   مانند كسي كه در يـك قريـه  . نامناسب رشد انساني، خواهد گذشت
بماند و با مسايل همان جا انس بگيرد و خود را بـا مسـايل جزيـي و سـطحي و     

بـاخبر  علم و صنعت و كشف و اختراع  كند و از هيچ جاي دنيايبيهوده مشغول 
جـا معمـول    نشود و در عالم جهل و تعصب قومي و محلي و خـانوادگي كـه آن  

  به راستي اين نوع افراد چقدر محروم خواهند بود؟ . است بماند
بعد هم اگر در آن محيط قدرتي پيدا شود، بر اسـاس همـين تعصـبات و    

ايي خواهند آفريد و چه چيزهايي را به دلخـواه خـود،   ه ها چه فاجعه جهالت
مطلوب يا نامطلوب، حق يا ناحق، اسالم يا كفر و يا نظاير آنها جلوه خواهند 

  داد؟
بروند، خود  نَفَراي به منظور  اي، طايفه كه از هر فرقه نَفَري  بنابراين مسئله

هـاي   وزهي حـ  هاي علميه كه در تاريخچـه  اي شده براي تشكيل حوزه مقدمه
علميه بايد به آن اشاره كنيم، كه چه نوع برداشتي از آن شده و مـراد از تفقـه   

چقـدر عنايـت   » لَعلَّهم يحذَرون«اي گرفته شده و به اين  چه بوده و چه نتيجه
هـاي   چه بوده و اين حضرات چه برداشت نفركردند و در آخر ببينيم مراد از 

  اند؟ سطحي از آن كرده
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  تاريخي پيامبر اسالمشأن : ششم

ي آخر اين سوره كه شـأن تـاريخي پيـامبر اسـالم را بيـان       در پايان به دو آيه
اين مهم است كه چه نوع شأني براي رسـول خـدا گفتـه    . پردازيم كند مي مي

ي اسالمي تا چه حد اين شأن را دارد و نظـامي كـه اسـمش را     شده و جامعه
  .شأن تاريخي رسول دارد نظام اسالمي گذاشته، تا چه حد شباهت به

انـد از آخـرين    اين سوره آمده و به طوري كه نوشته 129و  128در آيات 
ي برائت ملحق شده و  شده و سپس به سوره  آياتي است كه بر پيامبر خوانده

لَقَد جاءكُم رسولٌ منْ أَنْفُسكُم عزيزٌ علَيـه مـا عنـتُّم    «: ها به اين ترتيب است آن
ريصؤُ حنينَ رؤْمبِالْم كُملَيحيموعر 1.» ف  

  : در اينجا چهار شأن براي رسول گفته شده است
  رسولٌ منْ أَنْفُسكُم :اول

  عزيزٌ علَيه ما عنتُّم :دوم

  حريص علَيكُم :سوم
  ف رحيموبِالْمؤْمنينَ رؤ :چهارم

هاي  رآن و آورنده و پيامي ق كه با بررسي ساير خصوصيات مذكور درباره
ي امــروز بشــري و بــه خصــوص  اصــيل آن مســايل بســياري بــراي جامعــه

هـا فقاهـت واقعـي     ايـن . هاي منسوب به اسـالم روشـن خواهـد شـد     جامعه
هاي اصطالحي و جريانات تاريخي و  ي دين است، تا برسيم به فقاهت درباره

  . تحوالت و نشيب و فرازهاي مربوط به آن
    

                                                      
 رنج در شما است دشوار او بر كه آمد خودتان از پيامبرى شما براى ؛ قطعاً،128ي توبه، آيه  سوره. 1

 .است مهربان دلسوز مؤمنان، به نسبت و حريص، شما] هدايت[ به بيفتيد،
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  بخش دوم
  ضرورت بازشناسي فقاهت و اجتهاد

  

  نقش بعثت در ايجاد تحول فكري

و تمسك به كتاب به عنوان شرط وصـول  تمسك دادن به كتاب يعني بعثت 
و ايجاد ارتبـاط بـين افـراد و طبقـات      اجتهاد و فقاهت اسالمي ي به مرحله

 .آوردهاي انساني در جوامع اسالمي است فكري هر زمان با استفاده از دست

و الَّذينَ يمسكُونَ بِالْكتابِ و أَقاموا الصالةَ إِنَّا « :گويد ي اعراف مي سوره در
منـد بـه شـناخت     ، كساني كه ديگـران را كـه عالقـه   1» ال نُضيع أَجرَ الْمصلحين

دارنـد،   را برپا مي ةصلودهند و  هاي ديني هستند، به كتاب تمسك مي اصالت
با هدف بهتر شـدن و بهتـر سـاختن زنـدگي انجـام       كار آنان را كه) خدا(ما 
  .كنيم هاي آنان را ضايع نمي كوششاثر نگذاشته و  گيرد، بي مي

و  يـك تحـول اساسـي در طـرز انديشـه     دعوت به  پيامبر اسالمآمدن 
هـا را بـه    خواسته آن مي وها بوده  هاي زندگي انسان دگرگون ساختن برنامه

و  برانگيـز  همـت  ي آن اهـداف   مجراي زندگي انساني بياندازد تـا بـا ارايـه   
براي هميشه بتواند راهنما، تعديل كننده، تصحيح كننده و اصالح  آور كرامت

رسد كه براي حصـول بـه     بنابراين طبيعي به نظر مي. ي امور مردم باشد كننده
هـاي بشـري و حتـي     سـت ب يك چنين هدف و آرمان ارزشمندي، به تمام بن

احتماالت آينده توجه داشته باشد و براي پيشگيري از انحرافات مسخ كننده، 
                                                      

 انـد  داشـته  برپا نماز و زنند درمى چنگ]  آسمانى[ كتاب به كه كسانى ؛ و170ي اعراف، آيه  سوره. 1
 .كرد نخواهيم تباه را درستكاران اجر ما]  كه بدانند[
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هـا بـه    اگر اين چنـين باشـد ايـن آورده   . هاي صحيحي نيز ارايه دهد راه حل
عنوان يك دين قابل قبول، پذيرفتني و مؤثر در بهبود اوضاع بشري است، در 

هـاي تـازه    را با يك سلسله حـرف  صورت اگر آن دين بخواهد مردم غير اين
هـاي   براي ظلم هاي گذشته را به ترتيبي تاييد كند يا سرگرم كند و همان ظلم

آويزي به نفع ظالمان فراهم آورد، و حتي توجيه شرعي بـراي   آينده هم دست
آنها قرار دهد و براي يك زندگي پست غيرانساني، رضايت دهد كـه مردمـي   

ت از غير بمانند و حقِ تعقل را از انسان سـلب  به حالت جهل و تقليد و تبعي
  !كند، به چه عنوان انسان موظف است چنين ديني را بپذيرد؟

كند كه آن قـانون   بپذيرد، فكر ميخواهد قانون مملكتي را  وقتي مي انسان
گـذارها مـردم را    در راه رشد او مؤثر است، اما اگر در عمل، ديـد كـه قـانون   

ين قانون و روشـي كـه زور و تهديـد و تطميـع بـه      كنند، آنگاه چن بيچاره مي
  همراه دارد، براي او چه احترامي خواهد داشت؟ 

در امور ديني هم اگر بخواهند به عنوان تهديد، بگويند كه پـس از مـرگ   
بـه معنـاي    ايمـان جا هم آن اطمينان قلبـي يعنـي    كنند، اين چنين و چنان مي

و اعتماد است و باعـث   ايمان حاصل شعورشود، زيرا  درست حاصل نمي
مشـتق از   ايمـان ي  كلمه. شود ايجاد امنيت رواني و امنيت خاطر فكري مي

 اطمينان و امنيـت است و بايد در درون انسان نسبت به كسي يا چيـزي   امن
  . حاصل باشد

كـه   ،1»ال تَقْـف مـا لَـيس لَـك بِـه علْـم      «: بنابراين با توجه بـه پيـام قـرآن   
ها است، به خصـوص وقتـي كـه     به تمام انسان وريرهنمودي اساسي و مح

ريزي كننـد،   امور خود را برنامه خواهند دنبال چيزي بروند و بر اساس آن مي
، علمهاي خالي از  چون پيروي! به دنبال چيزي كه علم نداري نرو: گويد مي

اي  از روي احساسات، تخيالت، تلقينات، تقليدات و تعصـبات اسـت و عـده   
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ها برونـد   ، انتظار دارند مردم ندانسته به دنبال آندانند ميكنند  يهم كه ادعا م
ها يا به عنوان پيشـوايان دينـي و يـا هـر      ها و حكومت و به عنوان فرمانروايي

هـاي فكـري و بـيم و     عنوان ديگر، مردم را با فريب و يا با تحميق واسـارت 
  .ببرنداميدهاي واهي و به نام خدا و دين، به دنبال خود بكشانند و 

تأكيد بـر ايـن نكتـه كـه پيـامبر اسـالم آمـده اسـت تـا مـردم را از ايـن            
هاي بيهوده نجات دهد، بسيار خوب بوده و بـه عنـوان يـك ديـن      روي دنباله

ي ايـن برنامـه باشـند،     البته براي اين كه مردم هم آماده. خواهد بود پذيرفتني
ايد عرضه كرد و بـا  هاي مرتبط با باطن جهان را ب يك سلسله افكار و انديشه

تواننـد و هـم    هاي عميق و شخصيت دادن به مـردم، كـه هـم مـي     سازي آگاه
: گـويم  من شخصاً وقتي مي. ها را بزرگ و بزرگوار كند بايستي درك كنند، آن

كه محمد  دهم؛ به خاطر اين ، واقعاً شهادت مي»اَشْهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه«
ها  ي تالش بنابراين همه. كند معرفي مي رسول خداو سپس  عبد خدارا، اول 

جديـد و نـوعي    هـاي  بتكدهبراي ايجاد توحيد واقعي است و نه براي ايجاد 
  !هايي را بر مردم تحميل كردن شينها و يا جان جديد و نَسب هاي پرستي بت

در مورد رسالت پيامبر هم به خاطر اين كه آن مسايلي كه احتياج به وحي 
قُلْ إِنَّما أَنَا بشَـرٌ  «: كند كه خواهد، بسيار تأكيد مي گاه باطني مي د واقعاً تكيهدار

، كه تنها )بخوان و بفهمان(، يعني بگو 1»إِلَي أَنَّما إِلهكُم إِله واحد  مثْلُكُم يوحى
هـا و   پرسـتي  هـا، مقـام   پرسـتي  ، شخص ها، تفرقه درد انسان و انسانيت، فاجعه

إِلهكُـم  «ها هـم  اه غيرتوحيدي است و دواي آن دردها، همان ديدگ نژادپرستي
منتها به اعتقاد من چهـارده قـرن اسـت كـه در     . است توحيد يعني» إِله واحد

حاصل شـده اسـت و در    انحرافميان منسوبان به اسالم، به نوعي از توحيد 
سـانيت و  كنيم و ببينيم چگونه آزادگـي و ان  تبيينرا  خواهيم آن اين بحث مي

                                                      
 كـه  شـود  مـى  وحـى  مـن  به]  لى[ و هستم بشرى شما مثل هم من«: ؛ بگو110ي كهف، آيه  سوره. 1
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  .است توحيدي اعتقاد به  بزرگواري، الزمه
ال تَقْف ما لَـيس لَـك بِـه    و «: است 36ي ي اسراء آيه ي آن در سوره نمونه

ـ   سم نْـهكانَ ع ككُلُّ أُولئ الْفُؤاد رَ وصالْب و عمإِنَّ الس لْمعترتيـب   ، بـدين 1»الئو
گويـد تـو كـه     دهـد و مـي   انسان قـرار مـي  مسئوليت انسان بودن را در برابر 

گيري داري، اگر از تو سـؤالي   ي شنيدن و ديدن و قدرت درك و نتيجه وسيله
اي و چـه   هاست، كه تو چه چيزي را به راستي شنيده ي همين شود، درباره مي

ال «اي و چگونه درك كردي و در نهايت به دنبال چـه رفتـي؟    چيزي را ديده
لَك سما لَي تَقْف لْمع يعني به دنبال كسي رفتن(» بِه به دنبال تبعيت از )تقف ،

كسي و چيزي، بدون دليل روشن و موقعي كه علم و آگـاهي وجـود نـدارد،    
ي مهمي كه دين مشخص كرده، اين است كه بايـد دنبـال     بنابراين مسئله! نرو

  .رفتعلم 
سايل اساسـي  ي م به نظر من، يك دين و از جمله دين اسالم، بايد درباره

تواند به عنـوان يـك    انساني، تكليف خود را مشخص كرده باشد، وگرنه نمي
لذا بايد ديد بعد از پيامبر اسالم، كساني كـه بـه عنـوان    . باشد پذيرفتنيدين، 

بودند و به اعتقاد شيعيان، به عنوان معصوم و مصون از خطـا   پيشوايان ديني
دنـد؟ و بعـد چگونـه مـردم بـه      و گناه از آنان ياد مي شود، چگونه عمـل كر 

بايد ببينـيم ايـن فقهـا چگونـه     . علماي ديني و تعصبات گرفتار شدند فقاهت
عمل كردند و امروز اين اوضاعي كه مردم با آن روبرو هستند و موقعيتي كـه  

را  انـد، ناشـي از چيسـت؟ آن    افتاده اسارت گويي اغلب به نام دين به نوعي
براي مردم را پيدا كنـيم و فكـر نكنـيم كـه     بشناسيم و راه نجات و راهنمايي 

درهاي رحمت خدا بسته است و مردم به دنيا آمده در مناطقي كه در قلمـرو  
  . گونه تعصبات هستند، تا ابد محكوم به اين اسارت و بدبختي هستند آن

نيست، بلكه درهاي  تقليد كوركورانهو  اسارت فكري، از مسير رشدراه 
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طـور كـه در    همان! و پيدا كردن راه است آزاد ي انديشهو  عقلرحمت خدا 
هـيچ كـس    ،1» يمسـكُونَ بِالْكتـاب  «: كنـد  اشاره مي 170ي  ي اعراف آيه سوره

طـور كـه در    دعوت به خودش نكند بلكه تمسك بدهد به كتاب خدا و همان
 .اسـت  نقرائت قـرآ  اول ،2» ا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآنفَاقْرَؤُ«: گويند ي قرآن مي باره
خوب بخوان و با توجه بخوان كه خوب  ،3»رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيال«كه  ترتيل دوم

، 4»قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَفَال يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على«است كه  تدبر قرآن سوم .بفهمي
اي كـه كتـاب را درك كردنـد بـه درك      يعني عـده  ، يمسكُونَ بِالْكتاب چهارم

 مصـلح ها هستند كه از ديد اسـالمي   اين. گران هم برسانند و كتمان نكننددي
  .داردمصلح به نظر مي رسد كه اسالم امروز نياز به . خواهند بود
وا اقـام «باشد و هم  » يمسكُونَ بِالْكتاب«كسي است كه هم عامل به  مصلح

هم نه به اعتبار نياز پروردگار، كه به اعتبـار نيـاز خـود انسـان      نماز، »لوةالص
هـا و   و توجـه بـه عظمـت    ارتبـاط مسـتقيم بـا آفـرينش    يعني،  نمازاست؛ 
  . اي متناسب با عظمت جهان يافتن، به هر زبان و به تناسب شعور عام انديشه

خالصـه   ،5»إِيـاك نَعبـد و إِيـاك نَسـتَعينُ    «در دو جملـه   نمازبه نظر من 
يعني توجه دادن بـه اينكـه خـدا را در حـال نمـاز خطـاب كنـيم و        . شود مي

خودمان را متصل به او و او را متصل بـه خـود و محـيط بـه خـود بـدانيم و       
ي تـو   آن هم حالت عبوديت جمعي، يعني همـه دربـاره   »إِياك نَعبـد «بگوييم 

ق است، بنـابراين هـيچ   ي مخلوق و خال داراي يك رابطه هستيم و همه رابطه
چه در امور  استعانت،چنين در مورد  هم. كند پيدا نمي اولويت پرستشيكس 
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  .مخصوص خدا است و بس استعانتمادي و چه در امور غير مادي، 
هايي كه  در اسالم منتفي است و اين وسيله تراشي واسطهبنابراين هرگونه 

، ديـن هـم داراي متـولي     زادهاند و مانند متوليانِ يك مقبره و امام درست كرده
شده است كه انسان بايد از طريق آنها با خـدا ارتبـاط پيـدا كنـد، بـا اسـاس       

  .توحيد منافات دارد
بـوده اسـت،    هـا  واسـطه ي اسالم در حذف ايـن   به نظر من عظمت اوليه

را در  »اقـاموا الصـلوة  «و  » يمسـكُونَ بِالْكتـاب  «است كه  مصلح بنابراين كسي
روز و پرهيـز از   هـاي  ضـاللت هوش بودن دايمي و در تشـخيص   مفهوم به

نه آنكه عبـارتي را بـدون توجـه بـه مفـاد و مفهـوم       . بودن، عمل كند ضالّين
ي آن بخواند و مسايل فقهي را هم بپذيرد كه به او بگويد همين كه ايـن   زنده

بايد بـه ايـن نكتـه    ! همين است اقامه صالةكلمات را گفتي كار تمام است و 
، يعني مـردم را بـا   تمسكاول . نيست ةصالها و كلمات  رسيد كه اين حرف

با خـدا   ي هوشياري و ارتباط مستقيم اقامهقرآن و روح آن آشنا كردن، دوم، 
آميـز در اغلـب    از جمله اوضاع شـرك  آفرين شركي  و حذف هر نوع رابطه

  .كشورهاي منسوب به اسالم است
أَفَمنْ يعلَم أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيك منْ ربك الْحقُّ كَمنْ هـو  «: فرمايد عظيم مي قرآن

كه كتابي كه تو  داند و به اين ، آيا كسي كه مي1»لْبابِإِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُوا االَ  أَعمى
اي حق است، علم پيدا كـرده، بـا كسـي كـه كوركورانـه       به مردم عرضه كرده

كند و علم ندارد، يكسان مي باشـد؟ كسـي    كند و يا توجه نمي روي مي الهدنب
ايـن مثـل   ! نه: گويد كند؟ مي روي مي كه چون به او تأكيد و تلقين شده، دنباله

. است» من هو اَعمي«ي همين  آن نيست و هر مشكلي كه اسالم ديده از ناحيه
آداب ظـاهري ديـن    ولو اينكه خيلي هم به حسب ظاهر، خودشان را مقيد به

هـا بودنـد كـه     ها به دين وارد كردند و ايـن  بدانند ولي بدترين ضربت را اين

                                                      
 شـده،  نـازل  تـو  بـه  پروردگـارت  جانب از آنچه داند مى كه كسى آيا ؛ پس،19ي رعد، آيه  سوره. 1
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، در حقيقت تسـكيني بـه خـاطر    »لْبابِاال اإِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُو«. تراشي كردند بت
شوند و بايد ديـد و شـناخت    خود است كه اولوااللباب متوجه اين مسايل مي

انـد   اند و هستند و متوجه شده تاريخ چه كساني بودهكه اولواااللباب در طول 
هاي ديني بر چه اساسـي بـوده و امـروز بـه چـه       اند كه راهنمايي و تذكر داده

  .اند هايي درآمده صورت
ي رحلت ايشان  بايد توجه كرد كه بعد از رحلت پيامبر اسالم و در آستانه

بـه علـم برسـانند و     خواستند مردم را چه كساني بودند كه مي اولوااللبابآن 
چه كساني بودند و به چـه چيزهـايي    اولواالقشارو در واقع  اولوااللباب غير

را رها كردند و  علمكردند و باالخره  اولوااللباب متوسل شدند و خون بر دل
چگونـه مسـايل    فقـه و اجتهـاد،  ي  از جملـه در مسـئله  . رفتند ظنّياتدنبال 

ت بـه تفكـر و انديشـه بـر اسـاس      اسالمي كه دعوت به علم و يقين و دعـو 
»ئوني بعلْـم  «و دعوت به  1» نتم صادقينن كُإلم نَبع بِـه لَك سما لَي 2» ال تَقْف ،

شـود و   ظـنّ تبديل به  علمشود،  3 مهجور است، به سمتي برگشت كه قرآن
شود و بـه عنـاوين مختلـف     هاي خيلي ضعيف گمانهم تبديل به  ظنّبلكه 
ها نوشته شد  رسالهاول  بعدها در. را به نام دين به مردم تلقين كردند ها گمان

باشد، الاقل هنوز اين نكته محفوظ و معتبر  مقلداگر كسي مجتهد نيست بايد 
باشد و  مجتهدالزم است كه  اصول عقايدشمانده است كه يك مسلمان در 

  . كند تقليدنه اينكه  خودش بفهمد
تواند مورد سوءاستفاده قرار گيـرد   اين مسئله در دنياي امروزي چقدر مي

ها را به اطاعت محـض   خواهند ملت و چقدر مطابق ميل افرادي است كه مي
 ولـي و نوعي بردگي فكري و ديني بگيرند؟ يك راه اين است كـه برايشـان   
واهايي درست كنند و بعد مرجع تقليد با آن معناي رايجي كه يافته است و فت
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 .»كردند رها را قرآن اين من قوم پروردگارا،«: گفت پيامبر ؛ و30ي فرقان، آيه  سوره. 3
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، يا عامه هستند مقصر ياقاصرند هم از آن ناحيه ساخته و پرداخته شود كه يا 
هاي سال در حـال   يا ساهي و فراموشكار، و به هرحال به ترتيبي ملت را سال

طور كه با داشتن  نگهدارند، همان پروري تعصبو  خبري بيو  فكريبردگي 
ي اسـالمي را در خـواب   ها هاي قرن است كه ملت فرهنگ غني اسالمي، قرن

  . اند غفلت نگاه داشته
داده شـده اسـت و چـه مسـايلي      برجسـتگي بايد ديد، بـه چـه مسـايلي    

قرار گرفته است؟ با توجه به اين جمله كه در فرهنگ اسالمي آمده  مسكوت
آيـد، برتـرين موقعيـت اوسـت؛ بزرگتـرين       روزي كه انسان به دنيا مي: است

آيد؛ و كوچكترين مـوقعيتي كـه پيـدا     يا ميارزش انسان روزي است كه به دن
كه اگر ما دينـي را   درك اين معنا و اين! رود كند روزي است كه از دنيا مي مي

خـواهيم عمـل كنـيم،     پذيريم و يا به مكتب و دستوري مـي  و فرهنگي را مي
نهايت بزرگ بودن را كه انسان هنگام تولـد   براي اين است كه آن استعداد بي

ه فعليت برساند، نه اينكه آن همه اسـتعداد را در قالـب محـدود    كند ب پيدا مي
را بر او ببندد تا وقتي كه انسان از ايـن   امكان رشدنگهدارد؛ و  ترس و طمع

توانـد بـه حسـب     حـال آنكـه مـي   . رود در كوچكترين حدش نباشـد  دنيا مي
ان هاي بازي از جه استعدادهايي كه دارد به بسياري از مسايل آگاه شود و افق

بينـد كـه در برابـر اسـتعداد      را ببيند، ولي هر چقدر هم كه پيشرفت كند مـي 
انسان و لياقتي كه داشت و تضييعات محيطـي در چـه شـرايطي دارد از دنيـا     

تواند بزرگ باشد ولي در البالي اين نظامـات   يعني، انسان چقدر مي! رود مي
ر از ميـان  شـود و چقـد   و از جمله نظاماتي به نام ديـن، چقـدر كوچـك مـي    

  .شود رود و خرد مي مي
جا به عنوان نگراني عميق انساني و مذهبي خود در مورد كساني كه  در اين

چنين به عنـوان حمايـت    اند و هم در اين چهارده قرن به نام اسالم تحميق شده
هـاي مختلـف از    هـا در دوران  از تمام مظلومين جهان كه به نـام اسـالم بـه آن   

ها گرفتـه تـا اسـتعمار كشـورهاي      فاي عباسي و عثمانياميه و خل سالطين بني
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ها ظلم  ديگر نسبت به كشورهاي اسالمي و به خصوص در دنياي كنوني به آن
ها، چه از نظر فردي و چـه از جهـات    چه بسا به نام اسالم حقوق انسان(شده 

اجتماعي، از ميان رفت، نسبت به آنها ستم شد و به نام اسالم و به نام حمايت 
شان بودند، مخـالف   هاي آزاده را به سبب اينكه مخالف حكومت انسان فقه، از 

هاشان  اسالم تلقي كردند و به زندان انداختند و كشتند و به صورت گمنام بدن
، آن است كـه در نظـام   اسالم: گويم جا با فرياد مي ، من در اين)را خاك كردند

 قرآن خدا اسـت و در  رسولو سپس  ي خدا بندهابتدا يك  محمدعقيدتي آن، 
! دعـوت كنـي   خـودت مبادا مردم را به : موكداً به او هشدار داده شده است كه

ربـك و ال    و ادع إِلى«! خواهي بود مشركاناز ) اي رسول(وگرنه حتي تو نيز 
   1.» تَكُونَنَّ منَ الْمشْرِكين

آفريـدگار   آن است كه در نماز آن، كه ارتباط مستقيم ديني انسان و اسالم
شود، نه اسالمي كه ايـن همـه    گفته مي ،2» عينـد و إِياك نَستَـُإِياك نَعب«است 

اي را بـر ديگـران    عرَضي را تجـويز كنـد و عـده    امتيازاتو  حسب و نَسب
  . كند مسلط

هـاي واقعـي بشـر     بست لذا بايد ديد پاسخي كه اسالم براي سؤاالت و بن
ها نجات پيدا كند چه بوده؟ در زمـان ائمـه    بشر از آنخواهد كه  آورده، و مي

ها اهميت دادند و چه چيزها  چگونه رفتار شده و فقهاي بعدي چگونه به اين
اهميـت جلـوه دادنـد؟ چـه      را برجسته كردند و چه چيزها را كوچـك و بـي  

در هر زمـان   زدگي عوامچيزهاي با اهميتي را به فراموشي سپردند و چگونه 
  برجسته شود؟  جزييمسايل باعث شد كه 

  ها فقه و حقوق ذاتي انسان

، حق حيـات ها از جمله  انسان حقوق ذاتيدر مورد  اسالم خواهيم بدانيم مي

                                                      
 .مباش مشركان از زنهار و كن، دعوت پروردگارت سوى به و...... ؛ 87ي قصص، آيه  سوره. 1

 .جوئيم مي يارى تو از و تنها كنيم پرستش را تو تنها] خدايا[؛ 5ي فاتحه، آيه  سوره. 2
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 ي واقعـي  ائمهها كه به عنوان  چه تعاليمي آورده و آن حق تفكر،و  حق كار
اند و فقهاي ديگر چـه   اند به راستي چه كرده و پاك و منزه شيعه شناخته شده

ي اسالمي، در چه جريـاني قـرار    هي را رفتند و در نهايت امروز در جامعهرا
  .كنيم هشت مسئله اساسي را در اين جا مطرح مي! داريم؟

  1دنيا مزرعه آخرت: ي اول مسئله

مسئله اين است كه دنياي ما در كجا قـرار دارد و مـا چگونـه بـه آن آگـاهي      
 آخـرت زرعه آخـرت اسـت،   ي انساني از آن چيست؟ اگر دنيا م داريم؟ بهره

يعني چه؟ مزرعه بودن دنيا چگونه است؟ آيا گذرگاهي عادي است كه بايـد  
آن را به نحوي سپري كرد يا منتظر ماند كه بگذرد؟ آيا محل رنـج اسـت؟ و   

ي پيشوايان مذهبي چگونه تبيين شده اسـت؟   اين موضوع در اسالم به وسيله
شده تا به عنوان دسـتور فقهـي و    ي علما و فقها چگونه راهنمايي و به وسيله

، باشـد؟  2»ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الĤْخرَةِ حسنَة«، مصداق  قانون زندگي
هـاي دينـي،    االسف به نام رهبـري  نه اينكه يكي را فداي ديگري كند و يا مع

قـرار   اي ديگـر  ي دنياي عـده  المصالحه اي از عوام، باب هاي ديني دسته عالقه
  ! گيرد

به نظر من منطق اسالم در اين جهت بسـيار عـالي اسـت و بـراي همـين      
گذارد بزرگترين  است كه اشاره كرديم وقتي انسان پا به زندگي اين جهان مي

ي نزول و تمـام   رود ديگر به آن نقطه ارزش را دارد و وقتي كه از اين دنيا مي
كه در اين فاصله بين تولد شدن امكانات رشد خود رسيده و بايد تبيين شود 

و از دنيا رفتن، چه چيزي را بايد پيش بگيرد و عمرش را صرف چه امـوري  
ي او و نهادهاي مربـوط بـه    كند؟ اين چه مسئوليت بزرگي است كه بر عهده

                                                      
 .باب إِذَا أَراد اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ يخْلُقَ الْمؤْمن؛ إنّما الدنيا مزرعة اآلخرة 3كافي، جلد . 1

 و كن، عطا نيكى] نيز[ آخرت در و نيكى ما به دنيا اين در !پروردگارا..... ؛ 201ي بقره، آيه  سوره. 2
 .دار نگه آتش عذاب از را ما
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  تربيت او، گذاشته شده است؟
كند از قبل از تولد تا مرگ و در تمام شئون زنـدگي   همين فقه كه ادعا مي

كار دارد، به پدرش توصيه دارد، با مادرش قبل از بارداري تـا زمـان    با انسان
آيد، چه كارهايي  ها دارد، با تولدش كاردارد كه چگونه به دنيا مي تولد، سخن

بايد بكنند، چگونه اسم گذاري كنند و در تمام طول حيات نيز تمام اعمال او 
خواهنـد او را بـه    است تا آن هنگامي كـه مـي   احكام خمسهمشمول يكي از 

خواهد درسـت كنـد؟    اي مي اي باشد، چه جامعه خاك بسپارند، اگر فقه زنده
ي مردن تربيت كند يا گروهـي خـوراك گروهـي     خواهد مردم را آماده آيا مي

و ايـن  ! اي ديگر باشند؟ منتها بـه صـورت محترمانـه    ديگر و يا باركش دسته
و  فقـه زنـده  توانـد   مسأله هم شناخته شود كه آن چه فقهـي اسـت كـه مـي    

نه اينكه كـار فقـه بـه    . را داشته باشد فقهساز باشد؛ يعني، معناي حقيقي  زنده
  . ي مردم خالصه شود و اداره پروري سفيهنوعي در 

  ها تقوا، واالترين ارزش: دوم مسئله

ها در هر تمدن و زماني، انسـاني اسـت    با توجه به اينكه ارزشمندترين انسان
اسـت كـه در بـاالترين حـد      واالتـر باشد، و آن كس   هاييارزش  كه واجد

ترين فرد انسان كسـي   ، گرامي1» كُميإِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْق«ارزش قرار دارد، 
مشخص شود و  تقوابايد موقعيت و مفهوم . باشد تقوااست كه واجد ارزش 

شـده چـه    ن هاي ديگري كه جايگزي اينكه در طول مدت بعد از پيامبر، ارزش
جا زده شده اسـت؟   ارزشهايي به نام  تقوايي بوده و احياناً به نام تقوا چه بي

يا نژاد خاص در جهت مثبت يا منفي و نيز انتسـاب    از قبيل انتساب به طايفه
به شهر و محل و يا جنسيت و لباس و غيره، كه اگر در ميان سايرين اينگونه 

ستگي اسالم در اين جهت مشخص وجود داشته است، برج  هاي عرفي ارزش

                                                      
. شماسـت  پرهيزگـارترين  خـدا  نـزد  شما ارجمندترين حقيقت در..... ؛ 13ي حجرات، آيه  سوره. 1

 . است آگاه داناى خداوند ترديد، بى
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ي انساني از نگاه اسـالم كـدام اسـت و     شود، كه واقعاً ارزش انسان و جامعه
كه فقه به اين موضوع تا چه حد عنايـت داشـته و تـا     چرا؟ و در رابطه با اين

ها قصور يا تقصيرهايي بـه نظـر    چه حد مسايلي در آن مطرح شده كه در آن
 .رسد مي

  يعلم دوست: مسئله سوم

كند كه  دوستيِ انسان او را وادار مي انسان است و علم ي قهري خواستهدانش 
كه هـم در كـاربرد بهتـر عمـر، او را      بداندبا دقت ببيند چه چيزهايي را بايد 

هـايي   جهـات و نيازمنـدي  علم و دانش . هدايت كند و هم او را تأمين نمايد
آيا اسالم و دين و فقـه،  سوال اين است كه . هايي به همراه دارد دارد و شادي

با هر كسي كه دانشمندتر باشد بيشتر كار دارد و براي بيشتر دانشـمند كـردن   
تـر باشـند    الناس بيشتر كار دارند؟ و هرچه مردم نادان اند يا با عوام مردم آمده

تر  ي مسايل راحت تر هستند، چون سؤال و پرس و جو نكردن در باره مناسب
  ! تر است؟ و ماليم

  اقتصاد و مالكيت : چهارم مسئله

گيري يـك مكتـب و نظـام در     و شناخت جهت اقتصادي و اجتماعياوضاع 
ي تملـك و   موضع اسالم و فقه در مـورد مسـئله  . اين موارد بسيار مهم است

ها و مسايل مربوط بـه آن،   مالكيت و مجوزها و حدود مالكيت و حق تصرف
كه نظام اسالمي اسـت تـازه   بايد مشخص شود، تا اگر نظامي آمد و ادعا كرد 

  . اين آغاز سرگرداني خود و مردم نباشد
در اين جهت، درك اصل مالكيت با توجه به نظام توحيدي اسـالمي كـه   

ي االَ «هم  ما فـ و ماواتي السما ف خَّرَ لَُكمضسقُـلِ  «رعايـت شـود و هـم     1» ر

                                                      
 زمـين  در كـه  را آنچـه  و هـا  آسـمان  در كه را آنچه خدا كه ايد ندانسته ؛ آيا20ي لقمان، آيه  سوره. 1

 . .... است؟ كرده تمام شما بر را خود باطن و ظاهر هاى نعمت و ساخته شما مسخّر است،
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البته نه به معناي انحرافي آن كه ( ،1» تُؤتي الملك من تَشاء اللَّهم مالك الْملْك
، )كنند تا حكومت خود را توجيه كننـد  گران به آن استناد كرده و مي حكومت

هـم  . ، رعايت شـود 2»رضاالَ و موااتملك الس هللاُو ا«مورد توجه باشد و هم 
هاي آينده راهشان بـراي رشـد بـاز باشـد و طـوري نباشـد كـه         اين كه نسل

اي مالكيت را عمل كرده باشند كه ديگر ميـداني بـراي    هاي قبل، به گونه نسل
بنـابراين بايـد ارزش مالكيـت، مجـوز     . نمانده باشـد   هاي نسل بعدي فعاليت

اصالً خود مفهوم مالكيت در اسـالم  . مالكيت و حدود مالكيت مشخص شود
آوردكاري و آن هم بـيش از   به خصوص در غير از دست. بايد مشخص شود

ي  ي همـه  هـا، بـه انـدازه    ي انسـان  و در محيطـي كـه همـه    ي نياز روز اندازه
  .نيازهاشان در اختيار ندارند

  احترام به آزادي انسان: مسئله پنجم

انسـان بنـا   . در اسالم از اهميت بااليي برخوردار اسـت  آزادي فكر و انديشه
بر هدايت قرآني، داراي قدرت و حق انتخاب راه است و بـر همـين اسـاس    

شود كه  ، به روشني مشخص مي3»شاء فَلْيؤْمنْ و منْ شاء فَلْيكْفُرفَمنْ «است كه 
تا چـه حـد اسـت؟     قلمرو آزاديدر اسالم چيست و ثانياً  آزادي اوالً مفهوم

چنين احترام به آزادي انسان، با توجه به ماهيت وجودي انسان و انسانيت  هم
  .شود انسان مشخص مي

و مسـايل   هـا  آزادي با رعايـت ايـن   جتهادفقه و اي   مورد، رابطه در اين
وجود دارد و شرايط  فقه اسالميهايي كه در  مربوط به آن، حقوق و مجازات

                                                      
 خـواهى،  كـه  را كس آن هر فرمانفرمايى كه تويى خدايا، بار«: بگو..... ؛ 26عمران، آيه  ي آل سوره. 1

 .  .....ستانى باز را فرمانروايى خواهى، كه هر از و بخشى فرمانروايى

 هـر  بـر  خداونـد  و خداسـت،  آنِ از زمـين  و ها آسمان فرمانروايىِ ؛ و189عمران، آيه  ي آل سوره. 2
 .تواناست چيزى

 و بگـرود  بخواهد كه هر پس. است]  رسيده[ پروردگارتان از حق«: بگو ؛ و29ي كهف، آيه  سوره. 3
 ......كند انكار بخواهد كه هر
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 حـق حيـات  او و سـلب كـردن    آزاديسلب كـردن حقـوق يـك انسـان و     
  .است بازنگري فقه و اجتهادها، از مسايل بسيار مهم در  انسان

  سير در زمين : مسئله ششم

وقتي انسان بـا  . نيز از موارد مهم است سير در زميني اقامت كردن و  مسئله
كند، آشـنا و آگـاه    اي كه در آن زندگي مي فكر و اراده و تدبر به موقعيت كره

شد، آيا ناچار بايد در همان محل تولدش زندگي كند و بـاقي بمانـد؟ حتـي    
كنــد كــه تكليــف دارد در زمــين ســير كنــد و ببينــد كجــاي زمــين زنــدگي 

اش بهتر تأمين شود؟ بنابراين بر خصوصيت هاي اساسي انسـان كـه    انسانيت
هوشيار، كنجكاو و طالب رشد بودن است، حق سير كردن و مسافرت كـردن  

در اين خصوص، نظام عـادل و روابـط   . و مشاهده كردن نيز افزوده مي گردد
اكثر تجربـه را  عادالنه هم بايد مهيا باشد تا وسايل رشد، تكامل، آگاهي و حد

اي باشد كه در خدمت رشد مردم و در كمك به سـير   فراهم نمايد، و به گونه
: و سياحت مردم، تسهيالت ساعي و توانا ايجاد كند تا اجراي اين بيان قرآني

  . پذير باشد براي همه امكان 1»رضِ فَانْظُرُواسيرُوا في االَ«

  ارزش كار: مسئله هفتم

كاري را براي همه به تناسب استعدادها باز كـردن و   ، ميدان فعاليتارزش كار
. ي ديگر رجحان ندادن اسـت  اي را بر طبقه در تصدي كارهاي مهم، هيچ طبقه

ي  تنها در صدد ايجاد تسهيالت و امكانات علمي و تربيتي و فني بـراي دسـته  
خاصي نبودن و ديگـران را از ايـن حـق طبيعـي محـروم نكـردن، و بـاالخره        

رسد بشر با اين  يم خدمت عمومي و تعاون عمومي؛ كه به نظر ميي تقس مسئله
مسايل در هر زماني رو به رو بوده و خواهد بود و لذا در اسالم هـم بايـد بـه    

  .ها، راه حل ارايه شده باشد آن نوعي براي تناسب حصول و وصول به 

                                                      
 »......بنگريد و بگرديد زمين در«: بگو ؛ و42 ،ي روم، آيه سوره. 1
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  بازشناسي و تحول در اجتهاد: مسئله هشتم

اسـت؛  » اهللا ال الـه االّ «ترين آنهـا   ن و جامعدر اسالم شعارهايي هست كه اولي
مفهوم و ارزش اين شعارها بايد بازشناسي شده و تجزيه و تحليلي بـه عمـل   

بشري و  توانند راهگشاي بسياري از مشكالت آيد كه چگونه اين شعارها مي
  . انتخاب راه و روش براي انسان باشند

اين عدم اكراه در نظـام اسـالمي   ، كه ارزش 1»ال اكراه في الدين«: از جمله
و آثـار سـلب و نفـي آن در زنـدگي     » ال اكـراه «بايد مشخص شود و مفهـوم  

ال ضَـرَر و ال  «ي معـروف   از نظـر فقهـي، قاعـده   . ها بايد روشن گـردد  انسان
رارچنين از يك  بايد از نظر مفهوم و شمول و محتوا معلوم شود و هم ، مي»ض

زمان حاضر و از طرف ديگـر رابطـه بـين     طرف نقش آن در حسن روابط تا
اگـر  . هـا تبيـين گـردد    ي انسان هاي ذاتي و حقوق حقه دين و قانون با ارزش

ي  شـعار اوليـه  قرار شود تحولي در اجتهاد ايجاد گردد، همين سه مفهـوم و  
انـد، بايـد در    ، كه عقلي بوده و در اسالم به صـراحت گوشـزد شـده   اسالمي

  . عه تحقق يابداذهان و زندگي بيروني جام
اسـت يعنـي   » الضـرر «ي  ي ديگر كه متفـرع و نزديـك بـه قاعـده     مسئله

هـيچ حرجـي و    2»  ما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـنْ حـرَج  «ي بدون حرج،  قاعده
هيچ تحميلي و هيچ چيزي كه فوق طاقت باشد در دين براي شما نيسـت، و  

  . اين بايد به وضوح مشخص شود
 انحصارطلبيو نفي هرگونه  قُرُقيعني نفي » حمى في االسالمال «ي  قاعده

گاه و ممنوعيت ورود و ايجاد مكـان   محض و بر اين اساس تحت عنوان قُرق
از آنچــه جــزو امــوال عمــومي اســت، بــه دور از مــردم، ماننــد    اختصاصــي

. هاي خصوصيِ اعيان و اشراف و سالطين، در اسـالم وجـود نـدارد    شكارگاه
ي  هاي ديگر بوده و هست و عـده  گوناگون در نظام هاي به شكل اين انحصار

                                                      
 »...... نيست اجبارى هيچ دين ؛ در256 ي بقره، آيه  سوره. 1
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ها و يا بعضـي   كثيري از مردم اصالً تا آخر عمر حق نداشتند بسياري از مكان
هـا   در اسالم اين انحصـارها وجـود نـدارد و همـين    . از مناطق زمين را ببينند

كـرده  است كه اسالم را به عنوان يك نظام اميدبخش در اذهان عموم معرفي 
  .است

، بايد به تفصيل بيان شود كه يعني چه و در 1»االسالم الرهبانية في«مفهوم 
شـيعه   ي اين مسايل است كه بايد ببينيم پيشوايان آگاه به اصول و امامـان   باره

ها چـه راهـي    اند به دنبال آن امام اند و فقهايي هم كه واقعاً فقيه بوده چه كرده
ي اسـالمي در حقيقـت    امبر گرامي اسالم، جامعـه بعد از رحلت پي. اند را رفته

مبتال به نوساناتي در مورد مسئوليت خالفت يا در تعبير شيعي آن، امامت بعد 
ي آن ابتالئات، يك سلسـله مسـايلي بـود كـه در ايـن       از جمله. از پيامبر شد

در رابطـه بـا بحـث    . جامعه اسالمي از نظر فقاهت و اجتهاد بـه وجـود آمـد   
ت ببينيم فقه و اجتهاد امروز تا چه حـد بـا فقـه و اجتهـاد در     حاضر الزم اس

، ارتبـاط  ي دور گذشـته صدر اسالم يا به تعبيري ديگر بـا فقـه و اجتهـاد در    
ها از ديدگاه شيعه مشخص شود چرا كـه قـول و    سپس بايد روش امام. دارد

داران و پيـروان شـيعه آنـان سـنديت و      هـا بـراي دوسـت    فعل و تقريرات آن
ي شيعه الاقـل بـه عنـوان يـك فقيـه       از آنجا كه بسياري از ائمه. اردحجيت د

شناس مورد توجه و احترام عموم مسلمين بودند، بايسـتي بـدون ابهـام     اسالم
اند و به نحوي  ها چگونه عمل كرده بررسي شود و ببينيم از نظر غيرشيعه اين

فقه و اجتهـاد    بخش و مستند معلوم شود چه آثاري از ايشان در زمينه اطمينان
  .ها باقي مانده است ها يا آثار منسوب به آن در كتاب

هاي ابهـامي كـه در    البته از نظر تاريخي جرياناتي هست كه با وجود نقطه
نظيـر  . ها دريافـت  شود مسايلي را از آن ها وجود دارد مي زندگي بعضي از آن

                                                      
  ؟كَرَاهيةِ رهبانية و تَرك الباهباب  ،11كافي، جلد . 1

 مقـرّر  ايشان بر را آن ما درآوردند خود پيش از كه دنيايى ترك.... ؛ 27ي حديد، آيه  همچنين؛ سوره
 »......نكرديم 
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يـامبر  ، بعـد از پ )ع(ي حضرت علـي  ساله 25اوضاع و احوالي كه در زندگي 
اسالم، وجود داشت كه جزئياتش شايد كامالً روشن نباشـد كـه در دو سـال    

ي دوم و سـيزده ســال   ي اول و در ده سـال خالفــت خليفـه   خالفـت خليفـه  
گـو اينكـه بـه    . هايي داشتند ي سوم، دقيقاً ايشان چه مسئوليت خالفت خليفه

جمـع  صورتي بسيار مجمل و سربسته مشهور است كه در آن مدت ايشان به 
آوري شـده هـم االن اثـري در     انـد، ولـي از آن صـورت جمـع     قرآن پرداخته

آوري قرآن بسـياري از آن   به هر حال چه بسا در جمع. دسترس عموم نيست
 . مطالب ناديده گرفته شده است

اين مسايل با ذكر علل و عوامل و آثار و نتايج آن بايد روشن شود و نيـز  
ي اسالمي چگونـه بـوده،    ن شيعه و جامعهي اماما بايد مشخص شود كه رابطه

هـا را   ها سكوت شود يا حتي امتناع شـود تـا مـردم آن    ي آن كه در باره نه اين
ي آنان با فقهاي ساير مذاهب اسالم، سياست آنهـا و رفتارشـان    رابطه. نفهمند

ي فقه شيعه و فقه غيرشيعه چيست و برخوردهاي جدي  چه بوده و نيز رابطه
چنـين معلـوم شـود در     ا و روي چه مسايلي بوده است؟ همو اصولي در كج

اند، با معرفـي   صورتي كه آنان بزرگان و رهبران واقعي براي حفظ اسالم بوده
ها نسبت بـه اسـالم، از نظـر اثبـاتي و      حاكمان مسلط به نام اسالم، موضع آن

ايجابي و اقداماتي كه براي نجات جامعه انجام يافته، چه بوده است؟ چـه در  
رابطه با حكّام، چه در رابطه با فقهاي غيرشـيعه و چـه در رابطـه بـا تربيـت      

هـا   همچنين انـواع احـاديثي كـه از آن دوره   . شاگردان مبرز براي آينده جامعه
هـاي آنـان، در    مانده است نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه مسؤوليت

ن احـاديثي تجمـع   ي اسالمي، بعدها بـه صـورت بيـا    رابطه با اسالم و جامعه
انگيـز   شود كه ضمن اينكـه خيلـي بحـث    يافت و به نام آنها مطرح شده و مي

  .است، مورد توجه نيز هست
ي زندگي ائمه شيعه و كارهايي كه انجـام دادنـد    چنين سؤاالتي درباره هم

، چـه كارهـاي   فقاهتي  وجود دارد و بايد به دقت بررسي شود كه در مسأله
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اي از جملـه   ها اجرا شده است؟ و اگر در هر زمينه آني  قابل ذكري به وسيله
  ها چه بوده است؟ اند، آن روشنگري اجتهادي اقداماتي داشته

  ي غيبت لزوم تبيين مسئله

براي اينكـه  . است صغْرىي فرزند امام يازدهم، غيبت  مهمترين مسأله در باره
بايد بـه  يك بحث اجمالي و فشرده ولي تا حدودي جامع مطرح كرده باشيم، 

دقت به اين طرح فكري، يا به جريـان اتفـاق افتـاده رسـيدگي كـرد و ابعـاد       
  .مختلف آن را روشن نمود

  زدايي از اسالم زدايي و انحراف لزوم ابهام

چـه پيـامبر    هاي شـيعه، حفـظ اسـالم و آن    دانيم كه مسؤوليت مستقيم امام مي
با آوردن يك سلسله احكام و مسايل، راهگشاي زنـدگي نشـان   ) ص(اسالم 

و  بقاي انسانو  اهللاچنين تبيين رابطه با ساير معتقدين بـه   هم. داد، بوده است
ي با غيرمسلمين و ساير اهل كتاب و بعد هم رابطـه   و در رابطه روز حساب
ديـن و اعقتـادي باشـند يـا     ها، اعم از اين كه صاحب كتـاب و   با تمام انسان

بـه  . ها بيـان كـرده اسـت    نباشند، كه اسالم چه مفاهيم و مواضعي در برابر آن
براي ايـن ديـن و راه عرضـه شـده      اسالمخصوص با توجه به انتخاب اسم 

ي اسـالم وجـود دارد    توسط پيامبر الزم است در مورد آياتي كه در آن كلمـه 
قات ديگر اين كلمات چـه معنـايي   و مشت اَسلمو  سلم ي دقت شود كه ريشه

  . را در بر دارد
سالمِ ديناً فَلَـنْ  و منْ يبتَغِ غَيرَ اال«: خوانيم عمران مي ي آل چنانكه در سوره

اي است كه بعـد از آنكـه تمـام انبيـاي      كه اين جمله به دنبال آيه ،1» يقْبلَ منْه

                                                      
 پذيرفتـه  وى از هرگـز  جويـد، ] ديگـر [ دينـى  اسـالم،  جـز  كـه  هر ؛ و85عمران، آيه  ي آل سوره. 1

 ......نشود،
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ايـن   1هـم بن رون مبينَ«گويد  برد و مي يكي اسم مي برجسته و معروف را يكي
اند و نبايد به نام آنان مردمي كه خود را تابع آنان  داشته دعوتي مشتركانبياء 

همه ماننـد معلمـان   . شمارند، با يكديگر اختالف و كشمكش داشته باشند مي
ي  انـد و پـس از آن كلمـه    اند كـه در خـدمت علـم و تقـوا بـوده      يك مدرسه

  .2» نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْهم و نَحنُ لَه مسلمونال «: كند مسلمون را ذكر مي
سـالمِ دينـاً   و منْ يبتَغِ غَيرَ اال«: كه ، و نيز اين»نَحنُ لَه مسلمون«اين عبارت 

يعني اگر كسي غير از اسالم حرف ديگري بزنـد، هرگـز از او    ،» فَلَنْ يقْبلَ منْه
تواند داشته باشد؟ با اين قـرائن روشـن، بايـد     ميپذيرفته نيست؛ چه معنايي 

اي را  هاي انبياء چه بوده و آنان چه گره و عقده ي مشترك آورده ديد كه جنبه
از بشر گشوده و براي مسايل مشترك چه راه حلي ارايه كرده و بـراي بهبـود   

اند؟ مگر نـه ايـن كـه هـدف      زندگي بشر و رشد مادي و معنوي آن چه كرده
اي كه طبقاتي نباشد  بوده تا يك زندگي انساني ساخته شود؟ جامعه نهايي اين

بوجود بيايد و انواع خشونت به نام قانون و هر عنـوان ديگـر از بـين بـرود؟     
هـاي   هـا و حكومـت   تر به عنوان دين و سلطه هايي عجيب بعدها هم خشونت

 هـا قايـل بـودن و    ديني و امور اعتباري نظير امتيازاتي براي حسـب و نسـب  
سـازي   نبايد دايماً به مسايلي از قبيـل مقبـره  . امتيازات موروثي، در كار نباشد

آنكـه روح   ها را به عنوان متن اسالم عرضه كـرد، و حـال   پرداخته شود و آن
بينـيم فرهنـگ    ولي متاسـفانه امـروز مـي  . ها بيزار بوده و هسـت اسالم از آن

دهـد؛ بـه    عـوام تشـكيل مـي   اسالمي را نوعاً همين قبيل مسايل در ميان قشر 
هاي نذر  طوري كه امروز حتي در ميان روشنفكران شهري نيز سخن از سفره

ها و احترام خاص بـه بعضـي از روزهـا و بعضـي از      آنچناني و قرباني كردن
ها و مسايلي از اين قبيل منقوالت، متون اصلي اطالعات مذهبي ايشان را  اسم

اين امور هسـتند، بـه همـين چيزهـا     متصدياني هم كه براي . دهد تشكيل مي
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  ها را زايد بر اصل زنند و در زمان ما چه مسايل فرعي را آورده و آن دامن مي
انـد، و بـه خـاطر همـين مسـايل در       قرار داده و بر مسايل اصلي حاكم كـرده 

  .اند هاي ديني، تقصيرهايي مرتكب شده كيفيت و معرفي آورده
ه در ايـن كشـور و چـه در سـاير     در فرهنگ و جوامع به نام اسالمي، چـ 

الشعاع فرعياتي چند قرار گرفتـه   كشورها، اصول تقريباً فراموش شده و تحت
ها توجـه داشـته،    كه اسالم به آنها  حقوق ذاتي انسانتر  و لذا از همه اساسي

هـا جـاي    پوسـت و يك سلسـله  ! گويي عمداً به فراموشي سپرده شده است
ي اسـالم اسـت و    كـه خواسـته   واااللبـاب اولبه جاي . ها را گرفته استمغز

دوست دارد آنان مخاطب مطالب او باشند كه هـر چـه بيشـتر دقيـق شـوند،      
حـق و ناصـواب    ي جانشـينان نابـه   هاي جالبتري بيابند، ولي به خواسـته  نكته

يعني كساني كه بيشتر به پوست ! اند شده اولوااالقشاراسالم، مخاطبين اسالم 
شوند و بـه جـاي مسـايل     و جذب و دلخوش مي چسبند و به ظاهر جلب مي

سـاز را مـورد    انگيز و سرگرم ريشه اي و فكري، بيشتر مسايل سطحي و ابهام
شـان غالبـاً ناشـي از تـرس از      اگر ايماني هم دارند ايمان. دهند توجه قرار مي

هاي رنگين است كه بـه آنـان معرفـي     مرگ و جهنم و ميل به بهشت و وعده
  . شده است

گوينـد هـر كـس مخـالف مـا       هم كه كارشان تبليغات است، مي يك عده
و تنها كساني كه موافق ما باشند و سخنان ما را ! باشد، جايش در جهنم است

ي  و معمـوالً هـم از طبقـه   ! چون و چرا باور كنند جايشان در بهشت است بي
كنند و به همين جهت هم هست كه در اسالم، اين همه  عوام، تابعيني پيدا مي

سوادي تـا   فارش و توصيه به طلب علم شده، ولي با اين حال، هنوز هم بيس
كنـيم ايـن طلسـم     آرزو مـي . حد زيادي در ميان مسلمين رسوخ كرده اسـت 

سوادي شكسته شده و اين سـد از ميـان برداشـته شـود و مـردم بـا درك        بي
آفرين، به يك نجـات كلـي و    درست از حيات و جهان بزرگ هستي و هستي

  . و نجات فكري، دست پيدا كننداساسي 
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گوييم يك سلسله احكام و مقرراتي وجـود دارد كـه اسـم آن     بنابراين مي
هـاي سـوء اسـتفاده كننـده و      بعدها گروه. اند گذاشته دين اسالممجموعه را 

كردنـد و بـا عنـاويني نظيـر      رهبريطلبي آمدند، حاكم شدند، ادعاي  فرصت
داشتند و گفتند  قيد و شرط متابعت بيع اسالم، از مردم توق محافظو بيانگر 
دانيد و هر كسي هم مخالفتي كرد، درهر مقطع سياسي  دانيم و شما نمي ما مي

  .و اجتماعي، برايش حسابي باز كردند

  هاي اصولي قرآن از انحراف حفظ آورده

كه امامان شيعه كه براي  ،عشري وجود دارد ي اثني اين سؤال الاقل براي شيعه
پيامبر اسالم عرضه كرده بود و آنها بودند كه بايـد آن مجموعـه   حفظ آن چه 

را بـراي مـردم    داشتند و با صداقت و با امانت كامل آن مي   را از انحراف نگه
طـور كـه در مـورد خـود پيـامبر       تبيين مي كردند، چگونه عمل كردند؟ همان

 انـذار  كـه او نيـز صـادقانه    ،1» لتُبينَ للنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَـيهِم  «: اسالم مطرح شده
ـ ر«او كـه  . كرد كرد و به امور اساسي، هدايت و ارشاد مي مي حم2»مينلعـالَ ة ل ،

چنانكه بعدها . ي اين قرآن آثار رحمت او منعكس شده است است، به وسيله
از زبان خود آنها هم بيان شده است كه ما طبق قـرآن، مطالـب را بـه گـوش     

كنـد و بـه    انذاريعني پيامبر آمده است كه  ،3» ذركُم بِهنْالُ«رسانيم  آيندگان مي
ي اين قرآن به مردم بيدارباش و هشـدار دهـد؛ مـا هـم همـين كـار را        وسيله

، بنابراين اگـر هـم كـار بـه     4»و من بلَغ«: بعد از آن جمله، آمده است. كنيم مي
شـا  چي افتاد، هر كسي كه طالب باشـد بايسـتي كو   دست گروهي سوءاستفاده
الُنـذركُم  «ي  در آيـه . را بشناسد برساند و آن كتابشود و خودش را به اين 
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. همان است كه اكنون در ميان مردم باقي مانده است »بِه«مرجع ضمير در  »بِه
ن بلَـغ  «كننـد كـه مقصـود از     ولي در مورد همين مفهوم نيز چنين بيان مي مـ« 

كه شيعه آنها را  كنند؛ در حالي رهبراني هستند كه اين را با خودشان تطبيق مي
ن بلَـغ  «شناسـد و يـا    امامان به حق بعـد از پيـامبر مـي    مـ را اگـر بگـوييم    »و

باشد؛ به اين معنا است كه هم شما حاضـران   »كُم«يعني عطف به  »الُنذركُم«
ي ايـن كتـاب انـذار     ه وسـيله را، و هم هر كسي را كه مطالب به آنان برسد ب

كنـد   انـذار شود كه آن كسي كه بايد شـما را   گيري مي لذا، چنين نتيجه. كنيد
هـا   طور كه در احاديـث ديگـري خـود امـام     همان. است مبين اين كتابامامِ 

دعوت آنان  :موقعيتشان را خيلي متين بيان كردند و قابل قبول هم هست، كه
اصولي قرآن نيست و مطالب آنان مستنبط هاي  ي آورده خارج از محدوده

  .از خود قرآن و مبتني بر آن است
نقـل   اصول كـافي در كتاب  امام پنجمچنين از امامان شيعه از جمله  هم

، وقتي من چيـزي  1»اذا حدثْتُكُم بِشَيء فَاسألوني عن كتاب اهللا«: شده است كه
 حكم ديـن و  دينعنـوان  گويم و مطلبي را به  را به عنوان حديث به شما مي

ي  بپرسيد كه در كتاب خدا يعني قـرآن در بـاره   بايدبه شما گفتم، شما مردم 
گوييد، چه اصلي وجود دارد؟ و بر اساس كـدام اصـل    اين چيزي كه شما مي

هاي ديني اين است كه بيان هر  ي استنباط گيريد؟ بنابراين پايه اين نتايج را مي
آن در قـرآن بيـان شـده     اصـل حكامي باشد كه مسئله، بيان نتايج و فروع و ا

باشد، آن هم به طور قابل درك و قابل استناد، نه اينكه مطالب مبهم بمانـد و  
اي را يا قسمتي از آن را، مسـتند مطالـب خـودش     هر كس با نظر خودش آيه

هـاي   امامبيان اين مطلب براي آن بود كه . كند تخطئهقرار دهد و ديگران را 
خواهد، بگويند و  هر چه دلشان مي امامپيدا نشوند كه با نام ديگري  دروغين

عرضه كنند و اگر پرسيده شود كه اين موضوع در كجـاي   اسالم آن را به نام
قرآن است، يا چيزي ندارند كه بگويند و يا اگر خالفـش را بگوينـد بـا يـك     

                                                      
 .باب الرَّد إِلَى الْكتَابِ و السنَّة 1كافي، جلد . 1
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نوع تأويالت و تغييرات و منقوالت عجيب و غريبي به مـردم بينـوا و مقلـد    
ي اسـالمي را از آن محكمـات عظـيم     كننـد و جامعـه   پرورده شده تلقين مـي 

قرآني و از آن ارشاد توحيدي قرآني به يك سلسله مسايلي كه به هـيچ وجـه   
در واقع به جـاي ايـن   . گردانند با روح توحيدي اسالمي سازگار نيست بر مي

اگـر  شود كـه   ها به يك سـري مطالب تمـسك مي قبيل احاديث و راهنـمايي
رسد، ولي از سـبك آن روشـن اسـت كـه      شان به امامان مي چه به نظر نسبت

هاي عجيـب   از همين جاست كه دو دستگي. واقعيت امر نبايد اين طور باشد
شـود كـه    هم پيـدا مـي   هاي فقهي و اجتهادي كشمكشها و حتي  و انحراف

و مربوط به طرز انديشه نسبت به امام و امامت در شـيعه و غيرشـيعه اسـت    
هاي بعد شـده   انگيز، موجب اين همه نزاع در دوره گونه مطالب تفرقه بيان آن

هاي مسـلمين،   ها براي بهبود روابط ميان خود گروه است و تجديد نظر در آن
  . بسيار الزم است

جا به عنوان مثال يك نمونه را كه در كتاب اصول كافي نقل شـده،   در اين
  .كنيم ذكر مي

چاپ جديد از فـردي بـه    اصول كافيول كتاب جلد ا 441ي  در صفحه
امـام  (من نزد يكي از امامان شـيعه بـودم   : كند كه نقل مي محمد بن سناننام 

راجع به اين رفت و آمـدها   ،1»ةفَاَجرِيت اخْتالف الشيع«) ابي جعفر، امام پنجم
كـه ايـن مسـئله و    (و بگو مگوها و مسايل مربوط به شيعه صـحبت داشـتيم   

  ).يابي مجدد دارد ارزيابي و ريشهموارد مشابه بسيار جاي تأمل و بررسي و 
: وقتي من از اختالف شيعه و غيرشيعه صحبت كردم، امام بـه مـن گفـت   

ـ م قَلَخَ محدانية ثُورداً بِفَتزل مي معالى لَتَ ك وبارانّ اهللا تَيا محمد ِ« حمداً و عيـاً  ل
و فاطخدا تنها بود بعد محمـد و علـي و فاطمـه را    «: طور گفت امام، اين ،»ةم

ي زندگي و هزار تحـول بعـد از تحـول     ايشان هزار دوره از خلق كرد و بعد
 ،»االشـياء  جميعثم خلق « .ها بودند ولي خدا هنوز خلق ديگري نكرده بود اين
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يعنـي   ،»اشـهدهم خلقهـا  «ي اشيا را خلق كـرد و   و بعد از آن بود كه خدا همه
محمد و علي و فاطمه را در مورد آفرينش مخلوقات ديگر به شهادت گرفت 

  !!»و آنان را از تمام قضايا مستحضر ساخت
ايــن مســئله و مســايلي ســؤال برانگيــز از ايــن قبيــل را تــا حــدودي در 

منبـع  هـاي   تلف حديث و حتي كتب اوليه، كه به عنوان كتـاب هاي مخ كتاب
ها  توان يافت، و بايد روي آن اند، مي در شيعه تلقي شده و شناخته شده اصلي

اين نوع مسايل . دقت و بررسي، جرح و تعديل و تجزيه و تحليل كافي شود
 و نظايرشان كه مربوط به مذهبي خاص و نفي ساير مذاهب است، بايد مورد

اش تحقـق   بـه معنـاي راسـتين    فقاهت و اجتهـاد اگر . قرار بگيرد شناسيباز
مسـايل بـراي آينـدگان روشـن     گونـه   يافت، در طول اين مدت الاقل ايـن   مي
  .شد مي

هـاي ارائـه    اكنون و در زمان حاضر كه زمان دقت و مقايسه بين راه حـل 
ل شده توسط اديان، مكاتب، و مسالك مختلف است و بشر به دنبـال راه حـ  

انگيز  گردد، هنوز اين اختالفات و توضيحِ مسايل ابهام هاي صحيح و بهتر مي
  .بوده و رفع آن در اولويت خاص قرار دارد داراي اهميت فراوان

گشاي كار مردم هم از نظر  بنابراين يك فقيه يا يك مجتهد، بايد مشكل
كـه بگويـد كـه مـن بـا اصـول و        نـه ايـن   ،.انديشه و هم از نظر عمل باشد

هـم طبعـاً    ي مربوط به آن كار ندارم و تنها به فروع توجه كنـد كـه آن   انديشه
بـه ايـن   ! انـد  مبتني بر اصولي ديگر است و خود آن مسايل هم محـل بحـث  

دهند كه موقعيـت خـود آن    ها نسبت مي اي از امام ترتيب چيزهايي را به عده
دهنـد، اعتبـار    مـي  هـا نسـبت   مطالبي كه به آن. برد ها را نيز زير سؤال مي امام

هـاي معتبـر، و در    چنداني ندارند و اين به خاطر نبودن خط و چاپ و كتاب
مقابل هم با وجود اغراض خاص بسيار زياد و دست زدن به وسايل مختلف 

هـايي از روي   ها، دوستي ها و دشمني و متنوع براي اعمال يك سلسله دوستي
انـد تـا    ت بـه دسـت هـم داده   هايي از روي دانايي، همه دسـ  ناداني و دشمني
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هايي به يادگار بگذارند، بنابراين بايستي ايـن نـوع    سلسله مطالبي را در كتاب
صـورت ايـن    مسائل به صورتي جدي شناخته و تهذيب بشوند، در غيـر ايـن  

ي كوچك باشد، چه رسـد بـه    توانند كارگشاي يك جامعه احاديث حتي نمي
  !جهاني بزرگ

: شود و در دو جاي قرآن هم هسـت  م تأكيد ميكه توسط پيامبر اسال چنان 
عيناً با عبارت واحد  ،1»إِلَي أَنَّما إِلهكُم إِله واحد  قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم يوحى«

به اين مردم بگو و تصريح كن؛ يعني شأن تاريخي و واقعي خودت : گويد مي
گونه شناخته شود  ي مردم، اينگونه معرفي كن تا بدانند و هويت تو برا را اين

براي بيـان حصـر اسـت؛ يعنـي،     » انَّما«ي  كلمه. ها هستي كه تو بشري مثل آن
شـود، چـه    به مـن وحـي مـي   . ديگر غير از اين، تصور ديگري نكنيد و نكنند

ي اساسـي بشـر و موضـوع     بزرگتـرين و مهمتـرين مسـئله   ! چيز؟ آري، قرآن
ها از يك ريشه هستند  ي انسان ن همهكند، كه بر اساس آ را مطرح مي توحيد

يعنـي  . داشـته باشـند   آميز انساني مسالمتو بنابراين همه بايد با هم زنـدگي  
ي دعواهـا و فسـادها و كشـتارهاي ناشـي از      ي همه هدف از بين بردن ريشه

مسايل اعتباري و عارضـي از خباثـت و كراهيـت و غيـره اسـت، نـه اينكـه        
به طوري كه بعدها اسـالم بـه عنـوان يـك     . باشددار  هاي ريشه گذار نزاع پايه

كـه ايـن    مكتب و نظامي معرفي شود كه تمام دنيا با آن دشمن باشـند، چنـان  
  .است شود كه دنيا با اسالم مخالف  روزها عنوان مي

تمامي مردم عاقل جهـان بـه دنبـال راهـي      ،اگر اسالم، اسالم واقعي باشد
نـد؛ تـا بـرادروار دور هـم بنشـينند و      هستند كه بتواند مردم را با هم بـرادر ك 

راهي كه بشـر  . ها است حل كنند ي عمومي آن ي زمين را كه خانه مسايل كره
كه با اين بهانه، مستضعفان فكري و افـراد بينـوا را جمـع     را بيدار كند، نه اين

اي متعصب و جاهل يا جاهـل مركـب بـه     كنند و فريب دهند و بعد هم عده
ر لباس خيرخواهي، بـا تضـمين حفاظـت در نوسـانات     جان مردم بيافتند و د
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شـود و در   كه ديده شده و مـي  چنان. حوادث، بر سرنوشت بشر مسلط شوند
مورد حكّام مسلط شده بر بعضي از جوامع بـه نـام اسـالمي، بـا روانشناسـي      

طور ملت كثيري را بـه نـام ديـن در زيـر لـواي       دانند چه خاصي كه دارند مي
ي اشخاصي كه جاهـل   د؛ منتها با واسطه و به وسيلهطاعت خودشان در آورن

خواهنـد   مردم را به مجرايي كه خودشان مي. هستند و نادان، يا قاصر و مقصر
طور  همان. كشانند كند، مي المللي اقتضا مي و مصالح و منافعشان در سطح بين

تر ديـده   كه در طول تاريخ بارها اتفاق افتاده و به خصوص در اين زمان علني
ها  به راستي براي اين بينوايي. كنند ي بيداردالن آن را لمس مي شود و همه مي

  !بيني كرد؟ چه عالجي بايد پيش
ما كاَنَ لبشَرٍ أَن يؤْتيه اللَّـه الْكتَـاب و   «: كند عمران تأكيد مي ي آل در سوره

من دونِ اللَّه و لكن كُونُواْ ربانينَ    عبادا لىالْحكْم و النُّبوةَ ثُم يقُولَ للنَّاسِ كُونُواْ 
، بـراي هـيچ بشـري ايـن حـق      1»بِما كُنتُم تُعلِّمونَ الْكتَاب و بِما كُنتُم تَدرسونَ

نبوده و نيست كه اگر چنانچه كتابي و يا حكمي و حتي نبوتي به او داده شد، 
ي در عمل اين طور رفتار كند و حتي به بيان يعن(بعد از آن او به مردم بگويد 

ن     كُونُـواْ عبـادا لـى   «): هم بگويد يا خودش را در چنين موقعيتي قرار دهد مـ
ونِ اللَّهيعني به عبوديت براي خودش دعوت كنـد و خـودش را در رأس    ،»د

حال اين حرف را به لفظ بگويد و يا در عمـل كـاري   . ي امور قرار دهد همه
ي حسـاس آن يعنـي    مـورد عبوديـت مـردم و بـه خصـوص مرحلـه       كند كه

ي عملـي آن   ي انواع عبوديت جنبه ها قرار گيرد؛ زيرا بقيه عبوديت طاعت آن
گويد چنين چيزي نيسـت و حـداكثر ادعاهـا ايـن      مي. و فساد آن كمتر است

حـال كـه    ،»الْكتَـاب  و لَكن كُونُواْ ربانينَ بِما كُنتُم تُعلِّمـونَ «: گويد است كه مي
اني      شما كتاب را آموختيد و فهميديد كه در آن چه نوشـته و گفتـه، بايـد ربـ

هاي بزرگواري باشيد و خودتان را الگو و نمونه تهذيب نفـس   باشيد و انسان
و انساني وارسته و واال و با كرامت قرار دهيد، نمونـه تواضـع و فياضـيت و    
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كه شـما ايـن    و به سبب اين» ا كُنتُم تَدرسونَو بِم«ي رحمت قرار دهيد،  نمونه
بـه دنبـالش يـادآور    . دهيـد  آموزيـد و درس مـي   مطالب را به ديگران هم مـي 

، يعنـي از خـدا بـه    »و ال يأْمرَكُم أَنْ تَتَّخذُوا الْمالئكَةَ و النَّبِيينَ أَربابا«: شود مي
توحيد، به عنوان بزرگترين شما چنين امري نشده كه به جاي دعوت مردم به 

تا . هر چند انبياء باشند. ها را دوباره به غير خداپرستي بكشانيد راه نجات، آن
! وقتي زنده هستند خودشان و بعد هم قبرشان را قبله و پرستشگاه قرار دهيد

لـذا بـاز   . رف بكشانيد و از خدا غافل كنيدنه، نبايد مردم را به اين و يا آن ط
كـه   ، بعد از اين» أَ يأْمرُكُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنْتُم مسلمون«: گويد مي به عنوان تأكيد

شود در قبـال عبوديـت    كند؟ معلوم مي مسلم شديد، آيا شما را به كفر امر مي
حق، اگر چيز ديگري مورد توجه قرار گيرد، همان اسـت كـه در قـرآن از آن    

  .شود به كفر تعبير مي
هـاي شـيعه، در    توجه به اين مطالب، بايد ديد كه موقعيت امامبنابراين با 

شان چگونه است؟ آيا فقاهت و اجتهادي را كه مبتني بـر   نزد پيروان متعصب
دانند؟ آيـا بـراي بيـان     ها باشد را حجت مي ها و نقل شده توسط آن اقوال آن

آن است؟ و يا براي بيان تأييد و تصديق مطالبي است كـه درسـتي   كتاب اهللا 
چـون پيـامبر اسـالم    ! به پيامبر نسبت داده شـده اسـت يـا چيزهـايي ديگـر؟     

 - كرد كه بعد از او مطالب دروغـين بـه او نسـبت خواهنـد داد     بيني مي پيش
ها و نيـز   اين تذكرات براي تهذيب و تنبيه و براي تربيت آن - !كه دادند چنان 

  .مسايل اصيل اسالمي داده شده استبراي خدمت به 
صدر اسالم و اوايل كـار، بيشـتر    دهد كه در ها نشان مي زندگي امامتاريخ 

چند حـديث  ) ع(شد؛ مثالً حضرت علي شان صرف چه نوع اموري مي همت
ي فقه فرعي و نماز و روزه گفتـه اسـت و در مقابـل چقـدر مسـايل       در باره

انـد؟ و يـا امـام     اصولي زندگي را در قول و فعل و گفتار و كردار بيان كـرده 
ي فرعي فقهي، مربوط بـه طهـارت و مسـايل و     چند مسئله) ع(مجتبي حسن

اي خواهي نخواهي بـه نحـوي در    احكام در معامالت كه در عرف هر منطقه

474  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

جريان است و روز به روز هم بـر اثـر نيازهـا و تنـوع رو بـه نـوعي تكامـل        
اند و چقـدر   رود و مربوط به حقوق خصوصي افراد هر جامعه است، گفته مي

هـا بـه    اي كه مطالب ديگر تابع آن اي و ريشه گي اصولي و مسايل پايهدر زند
  آيد؟ حساب مي

در زمـان حكومـت معاويـه و    ) ع(ي دوران امام حسين ساله 10از زندگي 
ي امام چهارم بعد از جريان كربال كمتر مطـالبي   ساله 35چنين از زندگاني  هم

موقعيتي براي بيان احكام تا زمان امام پنجم و ششم كه . شود طرح شده و مي
هـاي   بوده است، به تناسب نيازي كـه در آن زمـان بـود و بعـد از كشـمكش     

سياسي مربوط به خالفت، حال نوبت به آن رسيده كه بدانيم جامعه را از نظر 
حقوق و روابط خصوصي متقابـل چگونـه بايـد اداره كـرد؟ در برابـر سـاير       

ع از چـه قـرار اسـت؟    هـا در شـريعت اسـالمي، موضـو     هـا و حقـوق   مكتب
يعني بـراي   ،»لكُلِّ قَومٍ هاد«گويد  طور كه در تفسير معناي آن آيه كه مي همان

گري هست، در كتاب كافي و احاديـث نقـل شـده از قـول      هر قومي هدايت
هاي شيعه آمده كه در هر قرني به تناسب زمان خود امام وقت چيزهـايي   امام

ا پي برد و روشن شود كه مقصـود اصـلي   ه خوب بايد به اين. كند را بيان مي
قرآن و غرض اساسي تفسير كننده چه بوده و اين مطالب بيـان شـده، جمعـاً    

ي اسالمي را به كجا رهنمون كرده اسـت؟ البتـه اگرچـه احـاديثي كـه       جامعه
قبـل از خلقـت   ) ع(و علي) ص(مربوط به خلقت و آفرينش و خلقت محمد

ي قـديم كـه    فاني و يا از نظر فالسفهساير اشياء است ممكن است از نظر عر
ي مشـهور   مسايلي در ذهنشان بوده يا مطالبي نظير عقول عشره كه از فالسفه

ها را نـاظر بـه    يونان به يادگار مانده است، توجيهاتي وجود داشته باشد و آن
فرد يا افراد مشخصي ندانيم، بلكه به عنوان سمبل مطالب عميقي بـدانيم كـه   

يا مسـايل ديگـري كـه در فلسـفه و حكمـت       مكان و غيره در مفهوم زمان و
ماننـد  . هاي ديگر نيز به نحـوي ديگـر وجـود داشـته اسـت      است و در تمدن

دار روم و  هـاي ريشـه   ي آفرينش يا تمـدن  نظرات قدماي چين و هند در باره
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هـا   هاي مربوط به مصر و فنيقيه و بابل و آشور و امثال آن قبل از آن در تمدن
  .ها ها و تمدن لل و اقوام و فرهنگاز ساير م

گونـه مطالـب اسـت،     در هر حال بايد ببينيم اگر اين چيزهـا نـاظر بـه آن   
ي مهم و با عظمـت آفـرينش را    تر مورد بحث قرار گيرد و گرنه مسئله روشن

هـا در رابطـه بـا     در اذهان مانند يك نوع بازي جلوه ندهند و مرز تمـام ايـن  
مشخص شود و صحت ايـن مسـايل تبيـين     مسايل اجتماعي و احكام عملي

  . شود
را به اين لقـب ملقـب    اميرالمؤمنينبه عنوان مثال در مورد اينكه خداوند 

) ع(از امـام محمـد بـاقر   «: گويد ساخت، جابربن عبداهللا از قول امام پنجم مي
گوينـد و آنگـاه از قـول     طالب اميرالمؤمنين مي بن ابي پرسيدم كه چرا به علي 

ــمى« :گويــد ه عنــوان پاســخ مــيامــام پــنجم بــ يعنــي، خــدا او را  ،1»اهللا س
طبعاً اين سؤال هست كه كي و كجا خدا اين اسم را بـه  ! اميرالمؤمنين ناميده

اميرالمؤمنين گفته و مسايل زماني و مكاني در مورد خدا چگونه مطرح است 
 كند كـه در كتـاب   و باالخره مقصود چيست؟ و باز از قول امام پنجم نقل مي

خـدا در كتـابش چنـين     ،»هكذا انزل في كتابه«اي آمده است  آيه) قرآن(خدا 
آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْـهدهم    و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني« :نازل كرده است

: ي قرآن اضافه شـده  و اين حديث كه به اين آيه ،2» أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبكُم  على
خواهد بگويد خـدا او را بـه    ، مي»و اَنّ محمداً رسولي و اَنّ علياً اميرالمؤمنين«

دانـيم خـود همـين     كه مي حال آن! ي قرآن است يعني اين آيهاين نام ناميده، 
اينكـه   به خاطرقرآن موجود را با اين ترتيب ي شيعه اين  ها و خود ائمه امام

ي قرآن  بنابراين اگر بگوييم اين آيه. اند مرجع مطمئني بين مردم باشد پذيرفته
كه احاديث زياد ديگـري در همـين زمينـه هسـت؛ آيـا       طور بوده، كما اين اين

طرف غير شيعه حق ندارد تصور كند كه شيعه بـه ايـن قـرآن موجـود منكـر      
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انـد؛ و يـا در موقـع     نداختهگشته و معتقد شده كه چيزهايي افتاده و يا آن را ا
بايـد ديـد   ! ها در متن قرآن بوده، اما گفتـه نشـده اسـت؟    نوشتن، اسم بعضي

آورد،  طرف به وجود مي گونه مطالب چه تصوري را در اذهان محققين بي اين
هـا   واقعـاً اگـر امـام   ! هاي اسالمي ديگـر  تا چه رسد به اذهان عمومي و گروه
هـا داده شـود، آيـا ايـن      هـا بـه آن   نسبتخودشان حضور داشته باشند و اين 

مسايل را به اين ترتيب مورد تأييد قرار خواهند داد و عمـل خواهنـد كـرد؟    
  .به طور جدي زير عالمت سؤال است گونه مسايل البته اين

احاديثي نقل شده اسـت كـه در مثـالي ديگـر از      كافياز جمله در كتاب 
من نزد امام پـنجم آمـدم،    :گويد نقل شده كه مي سعد اسكافشخصي به نام 

هاي زرد رنگـي   رفتند و مثل ملخ آمدند و مي آنجا كه نشسته بودم، افرادي مي
كـنم و   آمدند؛ امام پنجم وقتي ديد من دارم همين طور نگاه مي به نظر من مي

بلـه ديـدم و بعـد از    :ها را ديدي؟ گفتم  آن» هل رأيتهم«: كنم گفت تعجب مي
ها برادران تـو   اين ،!!1»قال اولئك اخوانك من الجنّ«كند كه  قول امام نقل مي

قـال نعـم،   «انـد؟   ها نزد شما آمده گويد من پرسيدم، آيا اين مي. از جنّ هستند
ي امامت در مـورد   ، مسئله»يسألُون من معالم دينهم و حرامهم و حاللهم: يأتُون

اشـاره  ها كـه در حـديث بعـدي     موجودات پنهاني يا اجنّه و رفت و آمد جنّ
 ان لنا اتباعا من الجن كمـا ان لنـا اتباعـا مـن االنـس اذا اردنـا امـراً       «: كند  مي

ما پيرواني از جن داريم و پيروانـي   :كند كه اين مسئله را ذكر مي ،2»بعثناهم
فرسـتيم   ها را مـي  هم از انس داريم، هر كاري كه بخواهيم بكنيم اين جن

كـه بگـوييم ايـن احاديـث و نظـاير      ما كاري نداريم  .كه اين كارها را بكنند
هـم بـراي مـردم     اي فايدهتوان گفت الاقل  اند يا نه، ولي مي ها واقعاً بوده اين

هـا در يـك كتـاب     ؛ اما ذكر اينقابل توجيه هم نيستند ندارند و امروزه ديگر
كنـد   شود؟ يك فقيه و مجتهد ضمن كارهايي كـه مـي   ، چگونه توجيه ميمنبع
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بـه  . اي آيندگان روشن كند كه موضوع از چه قرار اسـت بايد اين مسئله را بر
ي اين كتاب خودش در زماني بوده كه بنا به نقل خود،  خصوص كه نويسنده

غرى  زيرا در زمان (دسترسي به امام دوازدهم شيعه هم داشته بـوده   غيبـت صـ
ي اين مسايل بحث و  منتهي درباره). است و آن وقت هم نواب خاص بودند

حـال بايـد   . احياناً حك و اصالح يا تأييد و تقويتي نشده اسـت بيان كافي و 
ال تقف ما «داده و با مطالبي نظير  عقلديد اين مطالب با احترامي كه اسالم به 

  دارد؟تناسب كه در قرآن وجود دارد، تا چه اندازه  ،»ليس لك به علم
كـه   قتيو: گويد مي )امام پنجم(جعفر  از قول ابي جابر بن عبداهللاچنين  هم

اذاً اَقْبلَت ثُعبانٌ من ناحيـة بـاب مـن ابـواب     «باالي منبر بود، ) ع(حضرت علي
 ،»هـم النـاس اَن يقْتُلـوه   «يك اژدها از يك طرف در مسجد آمـد و   ،1»المسجد

اميرالمـؤمنين فرسـتاد    ،»فارسل اميرالمـؤمنين « ،خواستند او را بكشند مردم مي
طـور اژدهـا آمـد و     همـين  ،»و اَقْبلَت ثُعبان«! داريد و نكُشيدش  كه دست نگه

سالم  ،»سلَّم على اميرالمؤمنين«و بعد  ،»حتى انتهى الى المنبر«نزديك منبر شد 
 ،»حتّى يفْرُغ من خُطبتـه «كه صبر كن  ،»اَن يقف«كرد و اميرالمؤمنين اشاره كرد 

فَرَغ من خطبته، اقبل عليه لَما «دهد كه  بعد هم ادامه مي. اش تمام شود تا خطبه
ن اَنتعمرو بـن  «: از او پرسيد تو چه كسي هستي، اژدها جواب داد ،»و قال م

است خليفه و  عمرو بن عثماناسمش را گفت كه  »عثمان خليفتك على الجنّ
رد و     ،»انَّ اَبـي مـات  « ومأمور تو و منصوب از طرف تو بر جن  پـدر مـن مـ

نزد شـما و از شـما كسـب تكليـف كـنم؛ كـه       وصيت كرده بود كه من بيايم 
برگـرد  ، »اوصيك بتقوى اهللا و ان تنصرف«كند  حضرت علي با او صحبت مي

  !!به سوي قوم خودت و تو باز هم جانشين و خليفه من بعد از پدرت هستي
ها و نظاير آن چه چيز  گويد كه اين حال، انسان با خواندن اين مطالب مي

هاي منبع حـديث مـا    چه گفتيم يكي از كتاب چنانخواهند بفهمانند؟ و  را مي
ها  ، چرا اين احاديث و اين مثل)شامل اصول كافي و فروع كافي(است  كافي
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هـا داراي حقـايقي اسـت كـه بـه ايـن        اند؟ آيا اين كه گفتيم را تهذيب نكرده
ي آن تفكر و بحث كنيم  فهم باشد؟ پس بايد در باره صورت بيان شده تا عوام

تقليد را دنبال كنيم كه پيشينيان چنان كردند ما نيز چنين كـرديم و   ي يا مسئله
حتي در ميان مجتهدين هـم اگـر يـك    ! بعدها هم چنين و چنان خواهند كرد
ها حرفي بزند و مسـايلي را پـيش    ي اين مجتهد جرأت كند و بخواهد درباره

بين سؤال و تحقيق ببرد، روي خود آن مجتهـد هـم خـط و     بكشد و زير ذره
  !كنند فريبي مي كشند و عوام نشان مي

ي تقليد كوركورانه در كتاب كافي از قول امام ششم نقل  جا، مسئله در اين
ي  كلمـه ، » اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللَّه« شده است، در تفسير

ذّمت گروه مقلّـد  ها را به عنوان رب گرفتن كه مطالبي را در م يعني آن ارباب
واهللا ما صاموا لهم و ما صـلّوا لهـم و   «: كند كه امام ششم ذكر مي. كند بيان مي

معوهالالً فَاتَّبليهم حرّموا عراماً و حح ميعني اين پيشوايان ديني  ،»لكن اَحلّوا لَه
گفتند حـالل و چيـزي كـه حـالل بـود       اديان گذشته، چيزي كه حرام بود مي

كردنـد؛ يعنـي    ام؛ مـردم عـوام هـم بـدون تحقيـق متابعـت مـي       گفتند حر مي
و عبـدوهم مـن حيـثُ ال    «بنـابراين  . شناختند كه چه بگويند و چه نگويند نمي

ي عبـادت پيـدا    كننـد و جنبـه   دانند، تقليـد مـي   يعني همان كه نمي، »يشعرون
خـواهيم   ميها بيايند بگويند كه يك چيزي حالل است ما  نه اينكه آن. كند مي

خواهيم حالل كنيم، بلكه بـه عنـوان حـالل و     حرام كنيم و يا حرام است مي
حـرام اسـت    تجسسمثالً اصل . گفتند حرام و به عنوان حكم ثانوي آن را مي

گوييم جاسوسـي و تجسـس حـالل     بر سر حكومت هستيم، مي ماولي چون 
نان مـردم  است و اسرار مردم را فاش و برمال كردن و پنهاني گـوش بـه سـخ   

ها را باز كردن و خواندن و بسياري از اين چيزها و از همه مهمتر  دادن و نامه
اي از  عده! مردم، ديگر حرمتي ندارد و حالل است نواميس و اَعراض و دماء

گذارنـد و   كنند و آن كرامت انساني خودشان را زير پا مي مردم هم تبعيت مي
بلكه در خدمت مسـايل   ل سياسيمسايالشعاع  را تحت مسايل دينيخالصه 
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كه در طول تاريخ اسالم از اين موارد بسيار اتفاق افتاده ! دهند سياسي قرار مي
  . است

ها هم در زمان پيامبر  كنم كه چون از اين نوع سوءاستفاده بنابراين فكر مي
اسالم و هم به خصوص بعد از ايشان زياد شده است و شعاعش مرتباً وسيع 

هاي شيعه در اين جهت داشتند و  هايي كه امام ، يكي از نقششد و وسيعتر مي
الاقل به خاطر حفظ چيزي كه به عنوان اسالم عرضه شده بود و مردم بـه آن  

هـاي   مند شده بودند و بعد از رحلت رسول دستخوش اغراض و هـوى  عالقه
ي كسب قدرت شـده بـود، ايـن هـا بـا تمـام        ها و وسيله نفساني و حكومت

  .كردند كه جلوي اين نوع مسايل را بگيرند ش ميتالششان كوش
دادنـد كـه بـه صـورت وسـايل       لذا، خودشان به هيچ وجه رضـايت نمـي  

دانستند كه  جديدي براي سوءاستفاده به نام اسالم و به نام قرآن در آيند و مي
اما با آن آگاهي كه از نظر عرفـان و  . ها نيز چنان خواهد شد در مورد خود آن
ي بدي نشـوند و   آنان نقل شده است، سعي كردند تا وسيله عظمت روحي از

لذا هم از قول خودشان و هم از قول پيامبر اسالم و هم از قول امـام ششـم،   
دهنـد   اند و مـي  تاكيد كردند كه برخالف قرآن، مطالبي را به اسالم نسبت داده

آن را ولي هشدار به مردم اين است كه قر. ها سوء استفاده كرد كه بشود از آن
اصـول كـافي همـين مسـئله      فضل العلماز جمله در كتاب ! محور قرار دهند

هر حـديثي كـه   يعني  ،1»كُلُّ حديث ال يوافقُ كتاب اهللاَ فَهو زخْرُف« :آمده كه
اگرچـه بـه حسـب     موافق كتاب خدا نباشد، يك چيز دور انداختني است؛

از امـام ششـم   .تي باشـد دردخوري جلوه كند و مثل يك زين ظاهر يك چيز به
اَيها النّاس، مـا جـائكم عنّـي    «: خطبه خواند و گفت نامنقل شده كه پيامبر در 

  .»يوافقُ كتاب اهللا، فَاَنا قُلْتُه و ما جائَكم يخالف كتاب اهللاِ فَلَم اَقُلْه
شـد كـه از قـول     هاي شيعه سؤال مي در كتاب كافي آمده است كه از امام

هـا چـه كـار كنـيم؟ امـام       آيـد، بـا آن   حديث و روايت مطالبي ميشما به نام 
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اَو من قَـولِ  ، اهللا اذا ورد علَيكُم حديثٌ و وجدتُم لَه شاهداً من كتابِ«: گويند مي
اگر در آن شاهدي از قرآن و يا از قول قطعي پيامبر اسالم هست،  ،»رسول اهللا

يعنـي آن را بگذاريـد بـراي     ،»هى بِه اولَم بِكُي جائَذالَّو«آن را بگيريد، اگر نه 
يعني آن به عنـوان  ! گويند كه دل خود را خوش كنند ها كه خودشان مي همان

شود از اين روايات خيلي زياد  معلوم مي. خورد يك امر ديني به درد شما نمي
هاي شيعه به هـيچ   بنابراين خود امام. كردند ها را مطرح مي بوده كه اين سؤال

اي در اين مورد باز كنند و  اي باشند كه يك باب تازه امكان ندارد وسيلهوجه 
هاي نفساني از يك طريق ديگر و بـه نـام زيبـاي اهـل      باالخره اغراض و هوا

  .يايد و يك شكاف به وجود بياورندبيت پيامبر، ب
قـرآن طـور   : انـد  هـا نقـل كـرده    ي خود قرآن، از قول امام از جمله درباره

كه اصوالً اين كـار از قـرآن   ! طور نوشته شده ده بوده ولي اينديگري نازل ش
بيت پيامبر را جبـران   توجهي به اهل خواستند بي ها مي آن. كند سلب اعتبار مي

 تثبيتها را در برابر اطاعت از خلفاي وقت  كرده و با اين روش اطاعت از آن
اسـالمي   كنند، ولي متوجه نبودند كه چيز مهمتري را كه محـل اتكـاي عـالم   

ن يطـع اهللا و رسـوله   «مثـل  . كردنـد  تضعيفبوده،  ي قـرآن   كـه بـه آيـه    ،»مـ
والية «و يا  »في والية علي«هايي اضافه كنند و مثالً بگويند كه در اصل  جمله

  .بوده است، »االئمة من بعده
و إِنْ جنَحوا للسلْمِ فَـاجنَح  « :چنين در مورد بيان بعضي از مطالب قرآني هم

يعني وقتي دشمن تمايل پيدا كرد با شما به صلح بنشيند و گفتگو كند،  ،1»هالَ
ـ  وُلخُالـد  قـالَ «؟ كه اينجا هست به چه معنـي اسـت   »سلم«اين  پرسند مي ي ف

ي قـرآن   حال، زمـاني كـه آيـه   ! يعني ناچار ما را به عنوان امام بپذيرند ،»نامرِاَ
توانسـته داشـته باشـد؟ ايـن      چه معنايي مـي  »الدخول في امرنا«نازل شد، اين 

ها آمدند تا اسالم را حفظ كنند، اما چه طور مطالبي از قول آنان بيان شده  امام
  .سرگرداني جديدتري براي مردم شودي  كه مايه
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ي  درحديث ديگري كه با تأكيد از قول امام ششم در اصول كافي صـفحه 
طور بر محمد نازل شده  آن ايننوشته شده، يك سوگند ياد كردند، كه قر 416

كه گويا مقصود اين است كه بگويـد  . بود ولي طور ديگري نوشته شده است
اين بسـيار  ! اند و يا اضافه شده است از اين آيه را در نوشتن انداخته  يك تكه

و «عن ابي عبداهللا في قولـه  : گويد مي 23رسد كه در حديث  زننده به نظر مي
كند  جا اضافه مي آن .»و نَسي«بعد از آن هم آمده  ،» آدم منْ قَبل  لَقَد عهِدنا إِلى

ريتهم ن ذُو الحسن و الحسين و االئمة م ةي محمد و علي و فاطمف«كه كلمات 
ـ لى ماهللا نزلت ع كذا وه«! و بعد اضافه شده »فنسي طـور سـوگند    ايـن  »!!دحم

ها برده  نازل شده كه اسم و نام آن )ص(محمد خوردند كه به اين صورت بر
  !شده بود ولي در قرآن فعلي ذكر نشده است

توانـد باشـد؟ تـا     طرف در اين مورد چه مي ي بي العمل يك شنونده عكس
هـاي ديگـر    هاي ديگر و وابسته به گروه ي معتقد به گروه چه رسد به شنونده

و به نام اولين  شود وقتي در يك كتاب معتبر چنين مطلبي نوشته مي! مسلمين
كننـد؟   گردد، ديگران چطور قضاوت مـي  كتاب مأخذ حديثي شيعه معرفي مي

كند  بنابراين آيا روش ائمه مالك مطمئني خواهد بود؟ روش فقاهتي اقتضا مي
 ز اين دو روش كدام يك را بگيريم؟كه ا

موضوع آمدن شير درنده در جريان صحراي كربال؛ آن هم به ايـن عنـوان   
ها از ميان نبرند، ديگر كـاري   برهنه و قطعه شده را زير پاي اسب هاي كه بدن

ايـن مطالـب را كـه در    ! هم به ديگران نداشته باشد و بعد هم بگذارد و برود
ها نوشته شده قبول كنيم يا بگوييم كه يك مالك در قـرآن اسـت و    اين كتاب

يزهـا  تازه اگر هم قرار بـود از ايـن قبيـل چ   . يك مالك باطني هم عقل است
ي قرآن اسـت بيشـتر    كه آورنده) ص(اتفاق بيافتد، براي خود حضرت محمد

  ها در زمان بعد از پيامبر پيدا شدند؟  جا داشت؛ پس چرا اين حرف
ي سياسي، الزم دانستند ايران را در برابر حكومـت   گويا از نظر يك نقشه

! ستعثماني و مركز خالفت، مطرح كنند و بگويند اين هم يك جور اسالم ا
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ي ائمه ارايـه شـد، بـراي     نمايشي درباره. ها هم شيعه است مذهب رسمي آن
اسـتقالل سياسـي را     اينكه منظورهاي ديگري حاصل شود و بتوان از اين راه

  .به دست آورد
لذا در زمان حاضر اجتهاد شيعه بايد تكليف و موضع و ارزش خود را در 

دانستم زيـرا امـروز بـه     من تذكر اين مسايل را الزم. اين جهت مشخص كند
عنوان واليت فقيه مطرح شده و به نظر من همين طرز انديشه اسـت كـه بـه    

شـود كـه در    اصطالح به مسايل ماوراي عادت و ماوراي طبيعت مربـوط مـي  
مثالً هيچ تعجبي ندارد . شده است العاده بيان مي مورد امام ها به نحوي خارق

آيـا ايـن مسـئله    . مـت هـم برسـد   سالگي رسيده به اما 8كه كسي كه به سن 
همان طور كه در بعضـي كشـورها كـه بـه     . مربوط به فرهنگ يك امت است

پادشاهي موروثي معتقد بودند و اين كه فرزند ذكور شاه قبل بايد شاه بعـدي  
خواهد باشد و اگر هنوز هم دنيـا نيامـده باشـد     باشد، حاال به هر سني كه مي

  !تا از پيش مقام شاهي به او سپرده شود تاج را باالي سر مادرش مي گذاشتند
در مورد امامت شيعه هم نظير ايـن را مطـرح مـي كننـد، منتهـا بـا يـك        

گويند كه يـك   شوند و مي اعتقادات وسيع، و قداست خيلي مهمتري قائل مي
مثـل همـان گفتـار    ! دانـد  آيد همه چيز را مي العاده وقتي به دنيا مي فرد خارق

گوينـد كـه وقتـي بـه دنيـا آمـد،        مـي ) ع(ي حضرت علي معروف كه در باره
ـ «ي  چشمش را باز كرد و سوره ـ د اَقَ ـ ؤمالم حفلَ را بـراي پيـامبر اسـالم     ،»وننُ

ده ساله بود كه پيامبر ) ع(د و عليكه هنوز قرآن نازل نشده بو حال آن! خواند
  !مبعوث شد

آيـا مسـئله انتصـابي و    . مسئله چيست؟ بايد بـه صـراحت روشـن شـود    
غيرقابل درك عرف و حس و عقل است و يا تفسيري دارد؟ در هر حال بايد 

  .از اين موضوعات رفع ابهام شود
حال اگر بخواهند براي اين مسايل، تـأويالت و توجيهـات فلسـفي و يـا     

ي ديگري است؛ ولي به عنوان اعتقاد، امروز كسي كه  فاني كنند، اين مسئلهعر
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منـد شـود، ممكـن     خواهد اسالم را از طريق شيعه بپذيرد و بـه آن عالقـه   مي
خود كه با اين نـوع مسـايل انـس     فرهنگ ذهنياي واقعاً به عنوان  است عده

مسايل را قبـول   اي اين دارد، آن را قبول كنند، در مقابل هم ممكن است عده
نكنند، آيا اين از اسالم بيرون است؟ اين از تشيع بيرون است؟ يا اصالً تشيع 
كدام است؟ اسالم كدام است؟ اين همه در روايات تأكيـد شـده كـه موافـق     

ها نـاظر بـه چـه مسـايلي در      قرآن را بگيريد و مخالف قرآن را رها كنيد، اين
  تواند باشد؟ آن ميقر

كـاري هـاي دقيـق     كه عرفـاني اسـت و ريـزه   (مسايل  گونه گذشته از اين
، در مـورد يـك   )طلبد و قابل لمس و نفي و اثبات هـم نيسـت   خواص را مي

ي وضـو گـرفتن پيغمبـر     ي آن نحـوه  عمل مستمر مانند وضو گرفتن كه پايـه 
اند، چطور تا زمان رحلت ايشـان و   است و همه آن را براي چندين سال ديده

اختالف حل نشده بود كه در وضو از باال به پـايين و  پس از ايشان هنوز اين 
يا از پايين به باال دستشان را بشويند و يا الاقل فرقي نداشـته باشـد و بـه آن    

گردد،  شود و به كدام طرف ختم مي توجهي نشود كه از كدام طرف شروع مي
به عنوان حديث و از قـول  . ي وضو هم كه در اواخر بعثت نازل شده بود آيه
يك نفر اگر شصت سال و يا هفتاد سال نماز بخواند، «: م شيعه گفته شداما

زيرا به جاي اينكه پاهايش را مسـح بكنـد پاهـايش را     !»نمازش قبول نيست
جايش  شسته و يا به جاي اينكه سرش را مسح كند، سرش را تر كرده و همه

چـه  اين . را دست كشيده؛ و بگوييم اين فرد نمازش به طور كلي باطل است
تواند داشته باشد؟ به نظر من اين مسئله هم امروز از نظر فقاهت و  معنايي مي

  . اجتهاد بايد باز شود
ي مذهب و عنوان سيادت و گرفتن خمس و زكـات بـه    حال ببينيم مسئله

كه خمس سهم سادات است يعني چـه؟ اميـد اسـت     چه صورت است و اين
محققـين مطـرح شـود و     مسايلي از اين قبيل بدون دخالت اغراض از طرف

چه كه در عرف بسياري از مردم  همچنين آن. مورد بررسي منصفانه قرار گيرد
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وجود دارد و آن احتـرام بـه افـرادي اسـت كـه از نـژادي خـاص هسـتند و         
اش اين است كه پيامبر اسـالم بـراي نسـل خـودش فضـيلت و مزيـت        معني

شود بـه   ها را مي آيا اين حرف! خاصي قايل بوده و به آن سفارش كرده است
  پيامبر نسبت داد؟ 

اي هم از آن طرف افراطي  كه عده ي بعدي توجه به قبرهاست و اين مسئله
ترين مسئله اسالم را اين دانسـتند كـه قبرهـا بايـد      كه اصولي شدند و مثل اين

ها زده نشـود، درسـت اسـت كـه      ي مردگان اين حرف خراب شوند، در باره
يا تهديد كرده كه قبرها را زيارتگـاه قـرار ندهيـد،    پيامبر هم سفارش كرده و 

او ! حتي قبر پيامبر و تأكيد كرده كه براي خـودش هـم قبـري سـاخته نشـود     
خواسته كـه بـا آوردن توحيـد، ديگـر مـردم گرفتـار آن مظـاهر مختلـف از         

رنگ و نامفهوم هـم نشـوند كـه     هاي گوناگون ولو به صورت خيلي كم شرك
هـا بايـد    ايـن . ند و جـاي موضـوع اصـلي را بگيـرد    كم توسعه پيدا ك بعد كم

مشخص شود كه روش كلي ائمه در اين جهت چـه بـوده و از نظـر فقـاهتي     
ي فقاهتي ايشان بـا ديگـران چـه بـوده و آيـا       واقعاً چه نقشي داشتند و رابطه

اش بيشـتر بـه فقـه و بـه موضـوعات فرعـي توجـه         ها به معناي گسترده اين
، مگر به فقه خدمت نكرد، خوب )ع(تيم امام حسينطور كه گف همان! داشتند؟

ي مسـايل   چند حديث راجع به نماز و روزه از ايشان مانده؟ چقـدر در بـاره  
ي اسالمي در زمان حكومت معاويه و يـا يزيـد توسـط     اصولي زندگي جامعه

چنين امام چهـارم حـديث گفتـه شـده      و هم) ع(چنين امام حسن ايشان و هم
ي  ي امام پنجم و ششم كه طرح اين مسـايل و مقدمـه   هبنابراين از دور. است

ها پيدا شد، تأكيد ائمه به پيروان خود اين بـود كـه    ضبط روايات و نوشتن آن
حديث را با دقت و امانت حفظ كنيد و بنويسيد تا آينـدگان كـه بـه آن نيـاز     

ها چگونه عمل شده؟ ايـن انبـوه    اين نوع سفارش. دارند از آن محروم نمانند
هـاي   يثي كه احتياج به تهذيب و پاك كردن و انتخاب كردن دارد، نسـل احاد

هاي حـديث   بعد از آن ها در اين زمينه چه نقشي داشته و دارند؟ منابع كتاب



/بازنگري در فقاهت و اجتهاد : فصل سوم   485

هـاي معتبـر    را چيزهايي قرار دهيم كه بعدها حديث و خبـر واحـد و كتـاب   
ن حديث و بر اساس آن علم رجال، درايت و روايت، و جرح و تعديل راويـا 

  .را با آن منابع تطبيق دهيم
كـرده،   هاي بعد كه اوضاع و احوال سياسي و مسايلي ايجاب مـي  در زمان

ها و تفسيرهايي راجع بـه   هايي حتي از زبان پيامبر و امام ها و جعل دستكاري
رود، بـه   اي شده است كه هر قدرتي كه سر كـار مـي   قرآن ايجاد شده، وسيله
يك عده را در خدمت خـودش بگيـرد و بـه     كه دارد، خاطر امكانات وسيعي

و به هـر حـال وضـعي را    ! سهم خود به توجيهاتي بپردازد و بيارايد و بپااليد
هاي خيلـي   پيش بياورد كه براي كشف مسايل واقعي اسالمي، نياز به بررسي

  .عميق و دقيقي بشود
بنابراين، به عنوان اخـذ روشـي از امامـان شـيعه در طريـق بيـان مسـايل        

ي آخرين كالمي است كـه از پيـامبر اسـالم     مي به دو حديث كه در بارهاسال
كـه در قـرآن هـم     امامان شيعه سعي داشتند كه چنان. كنيم نقل شده اشاره مي

ـ يم«توصيه و تأكيد شده است، مـردم بـه اقتضـاي     الكتـابِ كون بِس اَ و وا قـام
هـر چـه مـا     كردنـد  ي اصلي وصل شـوند و تأكيـد مـي    به آن حلقه ،»لوةالص
گوييم در كتاب خدا بايد شاهد داشته باشد، يعني اي مردم شما هم عادت  مي

چنـين   شنويد، بگوييد شاهدش از كتاب خـدا چيسـت و هـم    كنيد هر چه مي
روش پيامبر اسالم چه بوده؟ اين است كه دو گفتار را كه از قول امام صـادق  

اسالم چه در مكـه و چـه   نسبت به پيامبر داده شده و در آخرين گفتار پيامبر 
  .كنيم در مدينه آمده، نقل مي

ها كه دركتاب اصول كافي نقل شده است شخصـي بـه نـام     در يكي از آن
پيامبر در حـالي كـه   : كند از امام جعفر صادق نقل مي حنّان بن سدير صيرفي

كـرد و مثـل اينكـه     صحيح و سالم بود، الهامي از درونش بود كه خطاب مـي 
مـاني و بايـد بـروي؛     داد، به اين مضمون كه تو در دنيـا نمـي   خبري به او مي

هايي به مردم بزند، لذا دستور داد مـردم   پيامبر هم تشخيص داد كه بايد حرف
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ـ اَ«اي نماز در مسجد خبر كردنـد،  را بر مرينَهـاجِ ر الم ـ نصـار بِ االَ و السالح و 
شان را بردارند و به مسـجد   امر كرد كه مهاجر و انصار اسلحه ،1»اسالنّ معاجتَ

پيـامبر بـاالي آن منبـر سـه      ،»فَصعد النّبي المنْبر«مردم هم جمع شدند، . بيايند
مـن از ميـان شـما رفتنـي     : ي مسجد النبي كه در مدينه بود رفـت وگفـت   پله

مـن خـدا را    ،»اُذَكِّرُ اهللاَ الوالي من بعدي على اُمتي« :هستم و سپس اضافه كرد
خواهد بعد از من بر امت من حكومت كند، و  آورم كه مي به ياد آن كسي مي

آيـا نبايـد بـا     ،»اَاليرْحم على جماعةِ المسـلمين «: ه كرداين چند جمله را اضاف
كبيـرهم و رحـم   فاَجـلّ  «رحمت و عطوفت بر جماعت مسـلمين نگـاه كنـد؟    

بايد احترام بزرگتر را داشـت و   ،»هم فيذلّهمب ضعيفهم و وقّر عالمهم و لم يضرّ
بـه   احترام قايل شد و مردم عالم و دانشمندبه ضعفا توجه داشت، بايد براي 

نبايد به نام حكومت اسالمي به مـردم ضـرر   موقع از علم او استفاده كنند، 
، قدرت فكري و اختيـار  خواري بكشاند، در انتخاب كارشان ها را به ، آنبزند

و انديشه و امكان بيان و انتقاد و اعتراض را از آنـان سـلب كنـد و خالصـه     
نام اسالم بخواهـد بـر    ها را به يك شيء تبديل و ذليل و خوار نمايد و به آن

گـر را   امت من حكومت كند و خالصه به نام حكومت اسالمي، اسالم سـلطه 
كنـد و   اين تأكيدي است كه پيامبر در آخـرين گفتـارش مـي   . به وجود بياورد

رهم    و«: گويد كند و مي سپس به مسايل اقتصادي اشاره مي كْفــرهم فَيفْقلَـم ي«، 
المـال دراز   شان به بيت كه همه دست احتياج بيندازد،ها را به فقر و  نبايد آن

وجود داشته باشـد،   انحطاط اقتصادييعني اگر . باشد و به كفر گرفتار شوند
شود؛ حكومت اسالمي نبايد به نام اسالم از اين كارهـا   انديشه هم خراب مي

بـه  لَم يغلـق با «كرده كه اين كارها انجام بشود و  بيني مي گويا ايشان پيش! كند
دهم ضَعيفَهمونأكُلَ قويهاي دربسته درست نكننـد كـه از طريـق     ، اتاق»هم و ي

نبايد كارهـايي انجـام   . خاصي اخبار به او برسد و با مردم تماس نداشته باشد
اعتباري امـت اسـالمي    دهد كه موجب قطع نسل امت من بشود يا موجب بي

                                                      
 406ي  كتاب اصول كافي صفحه. 1
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هاي ديگر  و حكومت بشود كه آيندگان بگويند كه حكومت اسالمي چه آورد
اعتبـار شـوند و    از نظر معنوي به يك بدبختي بيفتند كه بي! چه امتيازي دارند

آيند، منقطـع   در حقيقت نسل آينده كه به دنيا مي! مانده بمانند سواد و عقب بي
خوان از اسالم جدا شود و نسل امت من از ميـان بـرود و    شوند و نسل درس

گويـد و   در حقيقت پيامبر اين بيدارباش را مي. اثر شود هاي بي منحصر به آدم
مـن ايـن را بـه مـردم      ،»فاشهدوا حتصو نَ غتبلّم قال َثُ« :كند سپس اضافه مي

از ) ع(آن وقـت امـام صـادق   ! رساندم و به مردم نصيحت كردم، شاهد باشيد
ـ هذا آخرُ كَالمٍ تَكَلَّـم بِـه رسـولُ اهللاِ علـى م    «: قول ايشان نقل كرده ايـن   ،»رهنب

شـود امـامي كـه ايـن      معلـوم مـي  . آخرين كالمي بود كه پيامبر بر منبر گفت
حديث را نقل كرده، ناظر به اين بوده كه كسي بايد بر امت اسالمي رهبري و 

شـود كـه    گونه باشد؛ حال آيا مي اش اين مديريت داشته باشد كه طرز انديشه
ر نكننـد؟ اگـر عـالم    خود او باعث اين باشند كه مردم انديشـه نكننـد و فكـ   

ديگري هم در امت اسالمي وجود دارد به او و به مطالعاتش توجهي نكننـد؟  
چنين به جاي اينكه ضعف ضعفا را برطـرف كننـد، آن را توجيـه كننـد و      هم
ها را در همين بدبختي كه هستند، نگه دارنـد؟ ببينـيم آن اقليـت شـيعه را      آن

لُكلّ قـومٍ  « :ور كه اشاره كرديم كهط كردند و همان ها چگونه نگهداري مي امام
هـاي   ي انسـان  يعني در هر زماني، مسايلي به تناسب حاجت به وسـيله  ،»هاد

ما را توجيه كنـد يـا بـراي مـا      قدرتتواند  شود، آيا اين مي برجسته گفته مي
ي ايـن احاديـث و ايـن     توانيم بـه وسـيله   شود؟ آيا مي كسب قدرتموجب 

  !مردم عمل كنيم؟ دانيم، به ضرر خودمان مينقليات كه ماليم طبع 
ي آزاد مردم را تقويت كنـيم و   كه انديشه آيا درست است كه به جاي اين

شان را از قرآن و قول پيامبر اسالم،  ها را رشد دهيم و برداشت فكر انساني آن
ها را استثمار فكري كنـيم   به عمق برسانيم تا فكر كنند و خودشان بفهمند، آن

در حالي كه زمان ! طور چشم بسته قبول كنند؟ را وادار كنيم كه همين ها و آن
ي آيـات   بايست در بـاره  خواست به اسالم روي آورد، مي پيامبر اگر كسي مي
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اَشـهد  «گفـت   آورد و مي فهميد و بعد به اسالم ايمان مي كرد، مي قرآن فكر مي
رود و  انديشه پيش مي به هر حال دنيا روي تعقل و. »اَنّ محمداً عبده و رسوله

ي مـردم   تواند دين مردم باشـد كـه بـراي انديشـه     آن ديني پايدار است و مي
هـا   مسايلي را ابراز كند كه بتواند خوراك صـحيح انديشـه   .احترام قايل باشد

گويـد   طـور كـه قـرآن مـي     همـان . باشد و در قلب و مغز مردم جـاي بگيـرد  
عقيـده و مسـلك فكـري هـم بـا      فهمند و يك  اين مسايل را مي اولوااللباب

  .صاحبان مغز كار دارد
شود قدرت را به عنوان تعصب ديني به دست آورد و بعد با ضرب و  نمي

ها رفت و به هر صـاحب فكـري يـك لقـب      زور به مبارزه با افكار و انديشه
محارب و منافق و دشمن و كافر و مشرك داد و او را بـه زنـدان انـداخت و    

  .از احساسات مردم مقلّد سوء استفاده كرد و به اين ترتيب! كشت
كردند، امام  گيريم كه پيامبران ما كه دعوت به توحيد مي بنابراين نتيجه مي

كنند نه دعوت به نفس و كسي حـق   بايد دعوت به توحيد  و وصي پيامبر هم
  .ندارد كه دعوت به خود كند
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  بخش سوم

  قهياصول و فروع در ارتباط با اصول فقه و قواعد ف

  

  آشنايي با اصول و فروع

. اسـت  اصول و فـروع  مطلبي كه توجه به آن الزم است، آشنايي با اصطالح
چنـين مسـايلي    و هم اصول فقه و اصول مذهبو  اصول ديندانستن معني 

ي اول  آورد دوره ، تا بعد بتـوانيم ببينـيم بـه عنـوان دسـت     قواعد فقهيمانند 
كسـاني كـه در تـأليف و تصـنيف احاديـث      اسالم و پيامبر و امامان شـيعه و  

هاي  اند، چه چيزهايي را به دوره آوردهاي شيعه كوشش كرده اسالمي و دست
  .آوردها چه كردند هاي بعد با آن دست بعد تقديم كردند و دوره

ي اصل در آن بـه كـار    اي كه كلمه در قرآن تنها آيه اصل و فرع،در مورد 
أَ لَم تَرَ كَيف ضَرَب اللَّه مثَال كلَمـةً  «: المثل است رفته، تحت عنوان يك ضرب

حـينِ بِـإِذْنِ       طَيبةً كَشَجرَةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت و فَرْعها فىِ السماء تُؤْتىِ أُكُلَها كلُ
جا به درخت پـاكي   ن، در اي1»ربها و يضْرِب اللَّه االَمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ
ي آن مستقر است و فـرع آن،   اشاره شده كه اصل آن ثابت است؛ يعني، ريشه

طـور   اي است كه تا هر كجا باال برويد، جـا دارد و همـين   هاي باال آمده شاخه
و در هر   هم رشد و حركت دارد و خصوصيت آن اين است كه در هر لحظه

مثَالَ و يضْرِب اللَّه االَ«: كند فه ميسپس اضا. تواند ميوه داشته باشد شرايطي مي
هـا  زند، شـايد آن  يعني خدا براي مردم اين مثل را مي ،» للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ

كَشَجرَةٍ خَبِيثَـةٍ  «: زند را مثال مي» خَبِيثَة« كلمهالبته بعد از آن هم . به ياد بيافتند
                                                      

 25و  24ي ابراهيم آيات  سوره. 1
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چيزهايي هم هست كه ممكن اسـت   ،1»لَها من قَرَار رضِ مااجتُثَّت من فَوقِ االَ
يثَبـت  «. افتد و قراري ندارد و ثابت نيست برپا باشد، ولي با يك تكان فرو مي

        ـلُّ اللَّـهضي ـرَةِ وفـىِ االخ ا ونْيـوةِ الـدفـىِ الحي لِ الثَّابِتنُواْ بِالْقَوامينَ ءالَّذ اللَّه
شـود كـه بايـد     جـا مسـتقر مـي    هم ايـن  ايمان ،2»علُ اللَّه ما يشَاءالظَّلمينَ و يفْ

ي ثابتي داشته باشد، تا بتواند در زندگي نزديك اين دنيا، توجيه كننده و  ريشه
ي مسايل انساني و همچنين بيـانگر جريـان بقـاي انسـان و دوام و      بيان كننده

  . استمرار انساني باشد
و  قاعـده است و كدام  اصلآيد كه چه چيز  جا اين سؤال پيش مي در اين

گـر مسـايل انسـاني از جهـات      ي اساسي وجود دارد تـا بتوانـد توجيـه    ريشه
قـرار بگيـرد و بـر اسـاس آن ريشـه       ريشـه مختلف باشد و بتواند به عنـوان  

هايي پيدا شود كه مسايل زندگي انساني را تشـكيل دهـد و ميـوه هـم      شاخه
ي ذهني نباشد، بلكه اثر عينـي و بيرونـي    ؟ يعني صرفاً يك مسئلهداشته باشد

ي اول نوعي آرامش واقعـي بـه انسـان ببخشـد و      هم داشته باشد و در درجه
و طبعاً مبتني بر يك اصل (شود  انسان بر اساس آن اصول كه پايه گذاشته مي

ي  آيه. اش برساند ، بتواند زندگي خود را به معناي حقيقي)اساسي خواهد بود
أَلَم تَرَ إِلى الَّذينَ بدلُواْ نعمت اللَّـه كُفْـرًا و أَحلُّـواْ قَـومهم دار     «: گويد بعدي مي

انسـاني كـه بيـانگر     اصل ثابـت كند كه به جاي  ، به كساني اشاره مي3»الْبوار
ي  زندگي و نجات انساني در اين جهان و بقاي انسـان بـراي هميشـه و دوره   

حفـظ  هـاي آينـده اسـت، تنهـا بـه مسـايل فرعـي و         اين نسل و نسـل عمر 
 دنيـا يكي از معاني . اند كشانده محروميتپرداخته و جامعه را به  ها حكومت
تواند باشد، يعني انسان هم براي اين نسل و هم براي  هم همين مي و آخرت

  . هاي آينده، در زندگي آثاري نيكو داشته باشد نسل

                                                      
 26ي ابراهيم آيه  سوره. 1

 27ي ابراهيم آيه  سوره. 2

 28ابراهيم آيه ي  سوره. 3
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ي كه هم بـراي نسـل حاضـر و هـم بـراي نسـل بعـد        بايد ببينيم آن اصل
گذاري كند، چيست؟ هـر نسـلي    ي پاكي را پايه تواند سازنده باشد و آينده مي

چيزي نگويد كه تنها كارها و ماهيت خود را توجيه كند، ولي به فنـاي نسـل   
بـه جـز چنـد     -هـا   شايد بتوان گفت تاكنون اكثرحكومـت . آينده منتهي شود

هر حكومتي كه . اند گونه بوده اين - به طور كامل تحقق نيافتههم  استثنا كه آن
روي نسل بعد از خود اثـر نـامطلوب گذاشـته     - از هر نوعي كه بوده - آمده
  و در عـين حـال پويـا و سـازنده     اصل ثابتهايي كه مبتني بر  مگر آن! است

نشـأ  باشند و هر زمان بتوانند ميوه بدهند و در حيات دنيا و آخرت بتواننـد م 
كنند و ديگـران   صورت مانند ظالمين، خود را گمراه مي در غير اين. اثر باشند

اندازند تا وضع ناهنجاري به وجود بياورند كه مصـداق   را هم به گمراهي مي
، نعمت خـدا را بـه كفـرِ نعمـت تبـديل      »بدلُوا نعمت اللَّه كُفْرًا«: اين آيه باشد

شود كه چه چيز را اصـل   دين مربوط مي خصوصاً اين مسئله به اصل. كردند
ي  جامعـه  مـديريت هاي آن چه باشند؟  دين قرار دهند و چه چيز فرع و ميوه

، نباشـد و مـردم   »أَحلُّواْ قَومهم دار الْبوار«: اسالمي امروز چگونه بايد باشد كه
  . را دچار ابهام و سردرگمي ننمايد

  معناي اصل و فرع

براي موضوعي و علمـي   ي معتبر و سازنده و ثابت پايههر چيز كه به عنوان 
و يا مسلكي و يا مذهبي فرض شود و يا بيان شود و مورد قبول قـرار گيـرد،   

شود، يعني بـر اسـاس    بر آن مي متفرعآن چيزي را كه . گوييم مي اصل آن را
شود و اگر كسـي آن پايـه را    آثار و نتايج بر آن مترتب مي قبول آن اصل، اين

را  آن هاسـت،  ي قبول كردن آن پايه، ملتزم بودن به آن شاخه كرد، الزمه قبول
اي داشـته   ها اين است كـه ثمـره   و فرع  البته هدف از اين اصل. گوييم مي فرع

در مورد انسان و رهنمودهاي . است حقيقت زندگيباشد و آن عرضه كردن 
بـل توجـه   انساني نيز در هر مكتب و مذهب و مسلكي، اين نكته صادق و قا

هـاي   ي انديشـه  است كه هدف از در نظـر گـرفتن فـرع، كارگشـايي و ارايـه     
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  .است اصولاي، بر اساس قبول كردن آن  كارساز و پايه
و علـوم و   فـروع گيـري   ، بنا نهـادن و دنبالـه  اصل و اصولبر اساس آن 

ي مثبـت و مطلـوب و رفـع     تواند بـراي زنـدگي ثمـره    تجربياتي است كه مي
ها و  در واقع مانند يك ريشه و سپس شاخه. محروميت داشته و كارگشا باشد

مكتبي و   هاي هاي آن است، كه در هر رشته از فنون علمي و يا راهنمايي ثمره
  1.باشد منقوالت معتبر مذهبي به همين ترتيب مي

اصـول  ابراين در هر مكتب و مسلكي بايـد مشـخص شـود كـه در آن     بن
كه (در مسايل ديني هم . تنظيم خواهد شد فروع چيست؟ آنگاه بر آن اساس،

باشد و به معني اين اعتقاد است كـه   مي توحيداصل ) منسوب به اسالم است
ـ    ها از هر نژاد و درهر منطقه، از ريشه تمام انسان ه ي واحد آفريـدگار يگانـه ب
  . اند و اين اصل بايد در تمام شئون زندگي جريان داشته باشد وجود آمده

  اصول دين، بقاي اعمال و آثار آن

ريشـه   شود كه همه يك به عنوان اولين اصل دين در اين خالصه مي توحيد
رسد؛ بلكه انسـان از آن جهـت كـه     تمام مسايل به پايان نميمرگ دارند و با 

عمال انسان هم آثـاري در ايـن جهـان دارد و بـه     است، باقي است؛ و ا انسان
جهان آفرينش هم مانند . ي انساني خود، آن هم باقي خواهد ماند دليل روحيه

، اطالعاتي كه بـه آن   برداري و ضبط صوت دقيق فيلم  يك كامپيوتر و دستگاه
شـود كـه مـا     لذا اصل دين در اين خالصـه مـي  . دارد شود را نگه مي داده مي

ي يك اراده بـدانيم و در حقيقـت    دات را مخلوق و ساخته شدهي موجو همه
كنـيم،   خـانوادگي  همو همبستگي  ي اين اعتقاد همه با هم احساس در سايه

                                                      
داري اصـل بـرآزادي در    مثالً در اقتصاد ممكن است بگوييم در يك مكتب اقتصادي مانند سرمايه. 1

هـا، بـا امكـان دسترسـي      توان رقابـت آزاد در فعاليـت   اصول مكتب كاپيتاليستي را مي. فعاليت است
رفـتن و حـق    ي سـود بـه دنبـال كارهـا     داشتن به وسايل بـراي رقابـت و سـودجويي و بـه انگيـزه     

و   ها بـراي فعاليـت   ها بدون در انحصار گرفتن سرچشمه آوردها در سايه فعاليت برداري از دست بهره
 .ها دانست گيري تمركز وسايل و تصميم
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  . ها، از هر نژادي كه هستند ي انسان باالخص همه
شود و اعمال انسـان روي او و   ، با مرگ، تمام نميمسئوليت اعمال انسان

شود و هـر كلمـه و مطلبـي كـه      هر كاري انجام مي بنابر اين. نسل او اثر دارد
  . شود، مسئوليتي دارد گفته مي

هر كسي كه بخواهد بر اساس معتقدات ديني عمل كند و ثمراتـي داشـته   
بـا   اش روابـط بيرونـي  شود، هم در  در او پيدا مي اطمينان درونيباشد، هم 

پسـندد،   يطور خواهد شد كه چيزي را كه براي خـودش نمـ   مردم حقيقتاً اين
چه را براي خودش دوست دارد، براي  براي ديگران هم نخواهد پسنديد و آن

اديـان و  . پيـدا كننـد   كمالنموده و  رشدهمه دوست خواهد داشت، تا همه 
را به اين تبديل كنند كـه فـرد    طلبي انسان قدرتخواهند  مذاهب مختلف مي

ايـن مسـئله در    .داشـتن ديگـران اسـتفاده نكنـد     از قدرتش در راه عاجز نگـه 
گرفتـاري   شـخص مسـتلزم  راحتـي  ها مشكلي شده است كـه   زندگي انسان

شخصـي مسـتلزم    برداري بهرهديگري و نبودن  يكي مستلزمبودن و  ديگري
اي بـراي   به دنبال علم و تكنيك رفتن هم مسابقه. ديگري استسازي  محروم

ها شده است تـا   هدف انسان طلبي قدرتشود و در حقيقت  اعمال قدرت مي
در اديان و مذاهب هدف اين است . رو باشند مانند، دنباله كساني كه عقب مي

  .كه انسان قدرتش را در جهت عاجز نگاه داشتن ديگران استفاده نكند
را كه معروف شده است تا ايـن   اصول دين و فروع ديندر تاريخ اسالم 

، بخش اخالقو  فروع دينو  ناصول دي: دادنـد  اواخر در سه بخش قرار مي
صـدق و  گـويي و   راسـت ! دادند را جزو اخالق قرار مي وفاي به وعدهمثالً 

از . دادنـد  ي ايمـان قـرار مـي    ي اوليـه  ها را جزو اخالق، و نه جزو پايه امانت
نماز، روزه، خمس، زكات، حج، : شمردند هم هشت مورد را مي فروع دين

را هم اضـافه   تولّي و تبرّيو اين اواخر جهاد، امر به معروف، نهي از منكر 
بعـد ديدنـد كامـل نيسـت،     . مورد اسـت  دين ده فروعگفتند  كردند و مي مي

و عبـادات را  عبادات، معـامالت، سياسـات، احكـام    : گفتند چهار تا است
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هـا درسـت    بندي كه اين تقسيم تقسيم به اين ده مورد معروف كردند، حال آن
اصول ديـن و  داشته باشيم كه اين اصطالحات به هر حال بايد توجه . نيست

پيـامبر  طـور نيسـت كـه     اسالم هستند و اين مستحدثه، از مسايل فروع دين
  . بندي اصول و فروع را انجام داده باشد اين تقسيم اسالم
شود، ايمان به خدا و يوم آخر و بعد هـم عمـل    چه از قرآن استفاده مي آن

يومِ اآلخر و عمل صالحاً فَال خَـوف علـيهِم و ال   من آمنَ بِاهللا و ال«: صالح است
هـاي پيـامبر    چنان كـه در گفتـه   اصول اسالم همين است و هم. 1»هم يحزَنون

، اصل دين اسـالم  »ال اله اال اهللا«اسالم و امامان شيعه هم ذكر شده، اول اصل 
بيشـتر  هـا   شـدند و روابـط آن   بوده و بعد به تدريج كه مردم بيشتر آگـاه مـي  

دار سـازي   سازي و ايمان هاي ايمان نيازمند وضع مقررات بود، الزم بود برنامه
چنان كه در احاديث آمده بعدها اسالم را بـر پـنج    هم. ها گسترش پيدا كند آن

، جلـد دوم، تحـت عنـوان    31ي  پايه قرار دادند كه در كتـاب كـافي، صـفحه   
ن اصطالح را به كـار  در مورد خود اصول كافي اي( اصول كافي معروف شده

هاي اول، يك سلسله مسايل بنيادين را بيان كرده و در  چون در قسمت) نبرده
هاي بعدي مسايل مربوط به استنباط و مسايل مربوط به عمـل اسـت،    قسمت

ا اَذنَ اهللا لمحمـد فـي    «: گويـد  جـا مـي   در آن. شـود  كه مربوط به فروع مي فَلَمـ
وقتي كه قرار شد حضرت محمد از مكه بـه   ،2»الخروج من المكّة الى المدينة

، يعنـي اسـالم   »بني االسالم على خَمسٍ«جا بود كه  مدينه مهاجرت كند، در آن
، »ان ال الــه االّ اهللا و انَّ محمــداً رســول اهللا«شــهادت : بــر پــنج چيــز بنــا شــد

هـايي كـه    و ماليـات  زكـوة  نمازگزاري، مشاركت در مصالح عمومي، از طريق
و بعد مسايل حدود  البيت و صيام شهر رمضان حججامعه را اداره كنند، بتوانند 

و فرايض و احكام و اين قبيل چيزها به دنبال آن آمد، ولـي چيـزي كـه پايـه     
  . شود، همين پنج مورد است قرار داده مي
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  عدل و امامت در شيعه

شـود و دو اصـل    از اصول ديـن اسـالم محسـوب مـي     توحيد و نبوت اصل
هـاي   بنـدي  هـا از تقسـيم   ايـن . گوينـد  مـي  عدل و امامتمذهب را در شيعه 

بنـدي، آن   هاي بعدي اسـت كـه خواسـتند مشـخص كننـد و بـا دسـته        دوره
هـا بـه    متأسفانه بعدها يـاد گـرفتن آن  . هاي اصلي اعتقادات را بيان كنند ريشه

شود؛ وقتي  دان هم، بدون درك معني آنها تلقين ميعنوان خيرخواهي، به فرزن
درحـالي  . ماننـد  شوند، در همان تلقين اوليه باقي مي هم كه كودكان بزرگ مي

است و خود انسان بايد به  ي اجتهادي اصول دين، مسئلهي دين و  كه مسئله
 ي در مـورد مسـئله  . برسـد  معـاد  را درك كند و بـه درك  توحيدآن برسد و 

هر عملي . ند پيامبر چه خبري آورده كه پيامبر شناخته شده استهم ببي نبوت
اصول و فروعي دارد، مانند رياضيات كه بعضي مطالب به عنوان اصل و امور 

در انتخـاب اصـل   . شـود  شوند، و بر اساس آن استدالل مي بديهي پذيرفته مي
دين براي يك مسلك و يا دين، شخص بايد خودش به آن اصل برسـد و بـر   

آن چيـزي  . آن است كه بايد ديگر مسايل را بفهمد و يا اعتقاد پيدا كند اساس
 ال الـه اال اهللا ي  كه گفتيم اصلش ثابت است و فرعش در آسمان است، كلمـه 

آيـد،   اي كه هر زمان از آن بيرون مي است، با آن خصوصياتي كه دارد؛ و ميوه
ارتبـاط توحيـدي    هـا و  همان ارتباط توحيدي انسان با جهان و با ساير انسان

  .نسل قبل با نسل بعد است
، به اين اسـت كـه انسـان در روابطـش بـا      توحيداصول اعتقاد بر اساس 

ديگران خود را ميزان قرار دهد؛ كه بـديهي اسـت كسـي بـد هـيچ كسـي را       
طور كـه راضـي نيسـت كسـي بـد او را بخواهـد؛ و        همان. نخواهد خواست

ات خـود را اصـالح كنـد و بـه     خودش هم منشأ بدي براي كسي نباشد؛ و ني
ايـن  . هيچ وجه در صدد كسب قدرت براي عاجز نگه داشتن ديگري نباشـد 

هـاي   تواند اقتصادي، علمي، قدرت طبيعي، زورمـداري يـا قـدرت    قدرت مي
ي افراد  اي باشد، بلكه همه فكري و انواع مختلف قدرت متناسب با هر جامعه
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  .بايد در راه خدمت به يكديگر باشند
قابـل  روات ن در حديث، اصطالحي وجود دارد كه كتـابي را كـه   همچني

مانند كتـاب  . ناميدند مي اصلكرد، آن نوشته را  آوري مي اعتماد هركسي جمع
انـد، چهـار صـد نفـر      چه معروف شده و نوشـته  كه طبق آن ،ةمأه اربعاصول 

را ) ع(و امام جعفر صادق) ع(هاي فقهاي بزرگ از جمله امام محمد باقر گفته
ي روزه يا موضوعات مختلف  ي نماز و يا در باره مثالً درباره. كردند جمع مي

هستند و چند بـار   صاحب اصولاي از روات  بنابراين عده. اند ديگر چه گفته
ع آن روز از نظـر سـواد، داراي خـط و كاغـذ     ها اشاره كرديم كه با وض به آن

، )بنـدي  تقسـيم ( يك اصطالح. بودند؛ كار اين افراد چه نوع بايد ارزيابي شود
هـايي   هم در خود احاديث، و هم در مورد اسالم به كـار رفتـه كـه در جملـه    

گويند كه اسالم اصلش چيست و فرعش كدام است؛ و اين از زمـان امـام    مي
ي كفر هم به همـين ترتيـب در كتـاب     درباره. ده استپنجم و ششم باقي مان

اصـول الكفـر   «كنـد   آمده، كه بيـان مـي  » اصول الكفر و اركانه«يك بار  كافي
طمعكاري و ؛ الحرص و االستكبار و الحسد: دارد سه اصل؛ يعني، كفر »ثالثة

به معني خود را برتر ديدن و به ديگري حق انديشـه  . استكبارو طلبي  زيادت
ي خود صاحب حق زندگي شناختن و تكبر  و ديگران را تنها در سايهندادن؛ 

كــردن، ديگــري هــم حســادت كــردن و آرزوي ســلب نعمــت از ديگــران و 
  . ناراحتي از پيشرفت آنان

حـرص نداشـتن، حسـد    . ي مقابل اصول كفر، اصـول اسـالم اسـت    نقطه
 نداشتن و تكبر نداشتن؛ و براي به وجود نيامدن حرص و حسد يك سلسـله 

پسندي،  آنچه را براي خود نمي! توحيدشود  كند كه مي اعتقادات را مطرح مي
براي ديگري مپسند و آنچه را براي خود دوست داري، بـراي همـه دوسـت    

نمايي كني و توقع اطاعت محض هـم از   كه نخواهي قدرت و اين! داشته باش
پيـامبر  ي اطاعت امـام و   به نظر من مسئلهاين است كه ! كسي نداشته باشي

هـا بـدانيم، هـم     هم، اگر برايش اصالت قايل شويم و آن را حق ذاتي آن
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تري هستند  بين هاي روشن ها انسان كه بگوييم آن مگر اين. رديف شرك است
 كافيطور كه در كتاب  اركان كفر هم همان. دهند و راه را به ديگران نشان مي

داراي  كفـر ، )شـه ري( اصل سهاشاره شده عالوه بـر  ) 289جلد دوم صفحه (
 السـخط الرغبة و الرهبة و : باشد، كه عبارت است از هم مي) پايه( چهار ركن

  .ميل داشتن و ترس داشتن و بد آمدن و خشمگين شدن ؛و الغضب
، يعني چـه و در برابـرش چـه چيـزي قـرار      اسالمگوييم  كه مي ببينيم اين
اش طوري باشد  يطلب را بياورد، ولي رياست اسالمكه كسي اسم  دارد؟ نه اين

هـاي مختلـف    هـاي دوران  مثل حكومـت . كند تحريف كه خود اسالم را هم
اند؛ و بر هر چه كـه   برآمده تحريف كردن اسالمتاريخ كه واقعاً در منجالب 

لذا براي حفـظ خـود   . اند كشيده خط قرمزاست،  معنويت و توحيدبه سوي 
ت كـه شـده حفـظ    را به هر قيمـ  حكومت را به دست آوريد و آن: گويند مي

كنيد، حتي با خون ديگران و حتي با از بين رفتن هر آبرويي و اعمال هر نوع 
افرادي كه بـا وجـود    !تدبيري، كار را به دست نااهالن سپردن جهالتي و با بي

هايي كه در اثـر عـدم درك توحيـد دارنـد، حتـي لياقـت        فساد و خودخواهي
هـاي   انـد كـه تصـميم    دهكارهاي جزيي محل خود را هـم ندارنـد، حـال آمـ    

  !المللي هم بگيرند بين
آيـا   ،»اال اُخبِـرِك باالسـالم اصـلُه و فَرعـه    «: از امام پنجم منقول است كه

اصـلُه  «: گويـد  خواهيد شما را از اصل و فرع اسالم با خبر سازم؟ امام مـي  مي
  .»الصلوة و فَرعه الزَكوة

هـا   ي اين البته خود همهاصطالحات ديگري در اين زمينه وجود دارد؛ كه 
بدانيم و بـه   اصلكه به چه دليل اين را  اين. قابل بحث و بررسي مجدد است

بدون آن است كه خود انسان بتواند  اصلطور كه گفتيم،  ، همانفرعچه دليل 
خيلي ساده و در عين حـال  . به آن پي ببرد و به اصطالح بديهي باشد واسطه

ني هم از نظر مكاني و زماني و هـم از نظـر   داشته باشد؛ يع تعميم و استمرار
  . شرايط، محدود به چيزي نشود
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توانيم چنين اصلي داشـته باشـيم و بنـاي كارهـاي انسـان را روي       آيا مي
اصالً چيز ثابتي وجود گويد  چيزي بگذاريم، حتي در منطق ديالكتيك كه مي

مر و ي مسـت  توان به عنوان يـك مسـئله   حداقل همين يك حكم را مي ندارد،
مانـد،   اين مطلب كه هيچ چيز بـه حـال ثابـت نمـي    . داراي عموميت پذيرفت

ولي به دليل اين كه ذهن بـه دنبـال عموميـت    . خودش يك اصل ثابت است
شود ترتيبي را قبول كرد  دادنِ يك حكم، به يك سلسله موضوعات است، مي
  . كه براي انسان دستورالعملي كلي و جامع را بيان كند

و هـم   اسـتمرار  داشته باشـد و هـم   تعميماست كه هم  پس اصل چيزي
داشـته باشـد و    حاكميت ي اعمال و رفتار انسان باشد و بتواند تصحيح كننده

ي ديگر اين است كه در هـر   نكته. بر اساس قبول آن بتوان فروع را قبول كرد
بايد جاري باشد؛ وگرنه انسان اگر گرفتار فروع شود، يـك   اصول اين فرعي

  . به وجود آمده است انحراف بيند كه اصول از يادش رفته و وقت مي
بينيم در فـروع   شمرند، گاهي مي مي اصولرا از  عدلدر اينجا شيعه كه 

پس . كنيم كه از عدل خارج شده است و در احكام به چيزهايي برخورد مي
اگر گرفتار فروع شود، ممكـن اسـت از عـدل خـارج شـود و اصـول هـم        

هايي كه از زمان صفويه بـه ايـن طـرف     كه در رساله چنان هم. شود فراموش 
نوشته شده و مخصوصاً وقتي كه به زبان فارسي، بـه نـام رسـاله عمليـه، از     

دا شـده، اعتقـادات را بـه عنـوان     هاي علميه و مرجع و اين چيزها پيـ  حوزه
گويند كه هر كسي بايد در آن مجتهد باشد، ولي اين را به حـرف   مي اصول

ها را هـم منكـر    بعد منكر آن. كنند گويند و در عمل مسايلي را تلقين مي مي
چنـين در   هم!! شود احكام ارتداد هم صادر ميگويند و  ضروريات دين مي

كه ما فكر  در حالي. رد و بايد در قالبي رفتك تقليدگويند بايد  هم مي فروع
نسـبت   اصـلش  را بـه  حكميكنيم چنين نيست و انسان بايد بتواند هر  مي

  . بدهد
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  اصول و فروع در فقه و اجتهاد و قواعد فقهي

ن م اَلـيكُ ع لينا القاء االصـول و ع«: اند كه نقل كرده) ع(اي، از امام رضا در گفته
گــوييم، شــما خودتــان تفحــص كنيــد و از آن  مــي ، مــا اصــول را1»عــوارَّفَتُ

را فراگرفتنـد،   اصـول  وقتي. گذاري كنيد گيري كنيد و بر اساس آن پايه نتيجه
يعني درآوردن فروع از اصول، پي بردن به حكم فـروع از اصـول را    استنباط
  . گوييم مي اجتهاد و فقاهتقدرت 

ديديم كه حتي تا زمان امام پنجم و ششم تعريف خاصي از فـروع نبـوده   
طـور كـه گفتـيم از طـرف امـام       ، هماناصول در فقهالبته تحت عنوان . است
در  شـافعي و از طرف  الموطأدر كتاب ) رئيس مذهب مالكيه در فقه( مالك
م در انـد و آن هـ   داده اصولها عنوان  مسايلي مطرح شده كه به آن االُمكتاب 

  .ها است مورد استنباط
است كه بر اساس آن بشود مسايل مورد  قواعديدر اجتهاد،  اصول فقه

شود، بايد  در هر زماني به تناسب هر نيازي كه پيدا مي. كرد استنباطابتال را 
، فقــه اصــطالحيي مســايل  لــذا همــه. از اصــول، فــروع را اســتنباط كــرد

ي عملـي   قهـي كـه در رسـاله   ي ف هستند و هـر مسـئله   فروعهايي در  بحث
اما آنچه . گويند يك فرع است، پس بايد مبتني بر يك اصل باشد هست، مي

طور كه بارها اشاره كرديم، از اوايـل   شود، همان مي اصول فقهكه مربوط به 
در ميـان اهـل   . گشـتند  اصـول  مطرح شد، به دنبـال  اجتهاد ي وقتي مسئله

در  سـيوطي بعـدها   شافعي بوده و الُماَمالكي و الموطّأ تسنن در ميان قدما 
در ابن نجيم حنفي و  امهات القواعددر ابن فحص و  اشباه و نظايركتاب 
مطـالبي را  القواعـد و الفوايـد،   در  عالء الدين بن علي حنبلـي و  الفروع

گوينـد   البتـه مـي  . هـايي هسـت   آوري كردند و در ميان شيعه هم كتاب جمع
هـا ناسـخ و    انـد، كـه آن   بـوده  )ع(امـام بـاقر  و  )ع(امام عليمبتكر اصول، 
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منسوخ و محكم و متشابه و عام و خاص را مطرح كردند؛ و بنابراين مبتكر 
از  هشـام بـن حكـم   علم اصول به اعتقاد شـيعه، شـيعيان هسـتند؛ و بعـد     

مسـايلي را   الفـاظ و مباحـث  بـوده كـه در كتـاب    ) ع(شاگردان امام صادق
  . آوري كرده است جمع

  اي اخالق از اصول و فروع مذهبيتفكيك نابج

از فـروع و اصـول    اخـالق رسد، اين است كه جدا كردن  چه به نظر ما مي آن
جـا نبايـد گفـت     ، ايـن »هال دينَ لمن ال عهد لَ«: گويند وقتي مي. درست نيست

كسي كه تعهد را عمل ! اصول اعتقادات، يك چيز است و فروعش چيز ديگر
 لمن ال اَمانَـةَ  ال ايمانَ«: يا! ه باشد، اصالً دين نداردنكند و وفاي به عهد نداشت

توانيم بگوييم امانت امري است اخالقي و مثالً خيلي بخواهيم فشـار   نمي. »لَه
شود كم و زيـاد   گوييم حكمي است فقهي و فرعي؛ امانت را نمي بياوريم، مي

يـن  ي اصـول و فـروع تجديـد نظـر شـود و ا      كرد، بنـابراين بايـد در مسـئله   
  .بندي كه معمول شده صحيح نيست طبقه

هايي كه به نام اسالم معروف هسـتند، در عمـل، جـور ديگـر      لذا جامعه
نويسـي   از نظـر كتـاب  . اند كنند و اصالت را به اعتقاد به اصول داده عمل مي

دهنـد؛ و   را آب و تاب مي اصولها  ها در منبرها و در خطبه حتي علماي آن
تواننـد در بـاب    كه مي با اين. كنند بعد هم مسايل كالمي و فلسفي مطرح مي

ها ساعت صحبت كنند، ولـي   اخالق و توحيد و امانت و بخشش و عفو، ده
آيـد و حكومـت پيـدا     شـان مـي   بينيم كه وقتي ميدان بـه دسـت   در عمل مي

شود ايـن روحيـه در    معلوم مي پس! شوند تر مي كنند، از درنده هم درنده مي
ها هست؛ منتها ابزار كارشان بيان يك سلسله مسايل تحت عنوان اصـول   آن

  . و فروع است
به نظر من اصل اين است كه در انسان، جهت خدايي وجود داشته باشـد  

هـاي اصـولي خـدايي و     و فرع هم آن است كه اعمال و رفتارش مطابق پايـه 
اش هـم هـر لحظـه     ثمـره . هماهنگ با آن باشد ي آفرينش و انساني و بر پايه
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اطمينان دروني و در جهت روابـط بيرونـي، تنهـا نديـدنِ خـود در جهـان و       
زيـرا مـرگ   . باشد ي جهان را وابسته به هم ديدن و نترسيدن از مرگ مي همه

لـذا در  . ها اسـت  ابتداي يك نجات بزرگ است و خدا درصدد باال بردن پرده
نبايد ظلم وجود داشته باشد و در تالش انسـان نبايـد    روابط انسان با ديگران

. جهل وجود داشته باشد، بايد به دنبال علم بيشتر برود و جهان را بزرگ ببيند
، شـامل حـال انسـان    1»ال خَوف عليهِم و ال هـم يحزَنُـون  «: آن وقت است كـه 

  . خواهد بود
  

   

                                                      
انـد، هـر    كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى و صـابئى و مسـيحى   ،69ي مائده، آيه  سوره. 1

كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كارنيكو كند، پس نه بيمى برايشان اسـت ونـه انـدوهگين    
 .شد خواهند
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  بخش چهارم
 قواعد فقهي

  

  هاي قواعد فقهي ريشه

» نزِّوي ا لَمم ونِ اللَّهن دونَ مدبعـ    ي له سـا لَـيم ـلْطَانًا وس لْ بِه  لْـمع ا   م بِـه مـ و
   1»للظَّالمينَ من نَّصيرٍ

»هادقَّ جِهح واْ فىِ اللَّهداهج و تَباج وكُاهلَيلَ ععا جم و ـنْ       مكُمينِ مفـىِ الـد
  2»حرَج

احكـام  . اسـت  قواعـد فقـه  جا مورد نظر است، مربـوط بـه    اينبحثي كه 
ي مكلّفـين اسـت؛ و افعـال     اش در بـاره  مربوط به فقه به معنـاي اصـطالحي  

  .دارد مباحو  مكروه، مستحب، حرام، واجبمكلّفين پنج حكم 
اسـت؛ و فقـه    مباحمحدود و معدود است و بيشتر كارها حرام،  كارهاي

كه يك انسـان در طـول زنـدگي يـا در يـك       هم براي شناختن مسايلي است
  . با ديگران و با جوامع مختلف دارد  جامعه، در رابطه

تـذكر   حجي  گيريم، در آيات آخر سوره به عنوان مقدمه از قرآن الهام مي
چيزي كه اعتبار اساسي بـراي آن وجـود نـدارد،    عبادت قابل توجهي درباره 

د و يا از طرف خدا رسـميت و  ندار اعتبار مؤثريچيزي كه . بيان شده است
و بلكـه گـاهي    حكومتاعتباري براي آن قرار داده نشده؛ ولي بر مردم عوام 

  .كند مي الوهيت
                                                      

 71 سوره حج آيه. 1

 78 سوره حج آيه. 2
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كنـد و   مـي  نفيدهند،  خود قرار مي معبوددر اين آيه، دو چيز را كه مردم 
گويد اگر چنين باشد، شما هيچ نسبت و انتسابي با خـدا نداريـد ولـو بـه      مي

، چيزي كه از طرف خدا به آن اعتبـار و قـدرتي   اول. بزنيد ظاهر حرف آن را
، بـه چيـزي و   دوم. شـناختيد  معتبرداده نشده، ولي شما آن را براي خودتـان  

  ! كنيد عمل مي گمان و احتماالتنداريد، بلكه از روي علم كنيد  كاري كه مي
، » الدينِ منْ حـرَج فىِ    ما جعلَ علَيكم« :دهد چنين در مورد دين تذكر مي هم

يعني خدا، در دين، عسر و حرَج، تنگنا و سختي، بدبختي و گرفتاري را قرار 
دين نيامده كه انسـان را بـه فشـار بيانـدازد؛     . كند را نفي مي نداده است و آن

  . بدهد رشدبلكه دين آمده تا گشايش بدهد و راه را باز كند و 
كه در آيات ديگري از قرآن هم، همين مسئله به عناوين مختلـف   چنان هم

ي مربـوط بـه    ، و در آيه1»يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسرَ و ال«: ذكر شده
ـ  «: طور است كه وضو، هم همين كُم ملَـيلَ ععجيل اللَّه رِيدا ين   م لَكـ ـرَجٍ ونْ ح

 رِيديرَكُمطَهي2»ل .  
ي قواعد فقهي راجع به افعال مكلّفين است و ممكـن اسـت    بحث درباره

در هر زمان و مكاني مسايل بسيار متنوع و مختلفي پيش آيد و اگر بخـواهيم  
ها حكم كنـيم،   تك آن كه براي تك ها را بيان كنيم، به جاي آن ي آن حكم همه

شـود   اي وضع مي هستند، قاعده براي مسايل شبيه به هم كه داراي يك حكم
كه مسايل مربوط به آن، داراي حكم همـان قاعـده خواهنـد بـود، و در فقـه      

  .شود از آن ياد مي قواعد فقهيتحت عنوان 
ي  قاعـده چـه بـه نـام     هاي آن ريشهفقيه و  مجتهدحتماً الزم است كه يك 

دارد و كيفيـت   اي ريشهو  اصلبيان شده و پذيرفته شده را بداند كه چه  فقهي
با داللت قطعـي   آيات قرآنيبرداشت از قواعد چيست؟ ممكن است منشأ آن 

كـه گفتـار    باشد ؛ يـا ايـن   محكماتو يقيني و خالي از شبهه و ترديد، يعني از 

                                                      
 185سوره بقره آيه . 1

 6سوره مائده آيه . 2
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  .باشد يقيني، متواتر، قطعي، معتبر و مؤثرو البته گفتاري  پيامبر اسالم
عه و انديشمندان صدر اسالم پيامبر اسالم و امامان شي قابل دقت است كه

هـايي را از ديـن درك كردنـد و بـه      غرض و عادل، چه نكته و دانشمندان بي
ها چگونه معامله شد؟ وضع امروز مسـلمين در   آيندگان رساندند و بعد با آن

  ها چگونه است؟  اين زمينه
كنيم، تا معلـوم شـود    را به طور اجمال بررسي مي قواعد فقهيجا  در اين

بـر   اصـول هاي اين قواعد، با تعـداد و كثرتـي كـه دارد، بـه كـدام       كه ريشه
را بـه دسـت    قواعـد طـور آن   گردد و از روي آن، يك فقيه و مجتهد، چه مي

تـوان بـر آن    را مـي  فروعيتواند از آن بكند و چه  اي مي آورده و چه استفاده
در . دكن اجتهادبايد در شناخت آن قاعده فقيه، در اين جهت هر . متفرّع كرد

كه اجتهاد مستقلي  كنم كه در بسياري از مواقع بدون اين اين جا من تكرار مي
از   را به عنوان يك امر مسلَّم و پذيرفتـه شـده   نسبت به قواعد واقع شود، آن

ي  هـاي آن كنجكـاوي شـود، حتـي دربـاره      اند، كه اگر در ريشـه  قبل انگاشته
ممكن است موجب تغيير عقيده هايي وجود دارد كه  ها بحث ترين قاعده قوي

  .و يا تزلزل در اصل مسئله شود
براي يك محقق در ضمن بيان قواعد، به خاطر احتماالت گونـاگوني كـه   

اي وجود داشته باشـد، وقتـي بـه     ممكن است در اسناد و مدارك اوليه و پايه
شود؛ بنابراين حتـي در مـورد    اي روشن مي توضيح بيشتر بپردازد مسايل تازه

  .م در تفريع آن، اجتهاد الزم استفقه، هم در اصل قاعده و ه قواعد
كنند،  گاه خود مردم، يعني تمام اهل تكليف و افراد عاقل، هم درك مي آن

كه به عنوان يك اصل بپذيرند و ميان احتماالت مختلفي كه در آن اصـل داده  
ـ   اي را جستجو كنند، تا افراد جامعه آورده شود، مطالب ريشه مي ن را هـاي دي

زيرا دينداري با بصـيرت داراي ارزشـي واال   . آگاهانه بفهمند و سپس بپذيرند
است، نه دينداري از روي عادت و تقليد و آلـت دسـت قـرار گـرفتن بـراي      

  !گران سوءاستفاده
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مـردم پـيش بيايـد،      اي در طول زندگي در اين صورت است كه هر مسئله
و يـك مطلـب    اصل و قاعده و مسايل جزئي را به يك فروعتوانند  ها مي آن

  . كلي ربط بدهند و از آن نتيجه بگيرند

  اي قواعد فقهي معروف و پايه

اعم از شيعه و غير شيعه و به خصوص در ميان فقهـاي   -از ديدگاه مسلمين 
شـده و   نـام بـرده    ي فقهـي  قاعـده چه كه تا امروز از آن به عنوان  آن -شيعه
اي  تياج به بررسي خـود اصـل و ريشـه   شود، اح هايي كه از آن مي گيري نتيجه

مطرح   اند، تا مضمون مطالبي كه به عنوان قاعده ها از آن روئيده دارد كه شاخه
  .توان از آن گرفت مشخص شود اي كه مي شده و نتيجه

ي كلي دانست كه در طول  قاعده چهلرا حدود  قواعد فقهيشايد بتوان 
يعه، مورد توجه فقها بوده و بـه  ي فقاهتي در ميان شيعه و غيرش تاريخ انديشه

قاعده، بيشـتر از   بيستاز اين ميان عمدتاً حدود . شود ها استناد شده و مي آن
ي فقهـاي شـيعه و    هـا مـورد اتفـاق همـه     بعضي از آن. بقيه قابل توجه است

ها در ميان يك يا چند گروه و پيروان بعضي  باشد و بعضي از آن غيرشيعه مي
است و در ميان گروه ديگر مـورد توجـه و اسـتناد    مذاهب فقهي مورد توجه 

  .پردازيم ها مي هاي آن اينك به اجمال به بيان عنوان. نيست
ها كه شايد در حكمِ مادر براي ساير قواعد باشـد   ابتدا به چند مورد از آن

  .كنيم باشد، اشاره مي و احياناً مورد اتفاق بيشتر فقهاي اسالمي هم مي
اسـت كـه    نفـي ضَـرَر   ونفي حرَج ي  دو قاعده ترين قواعد فقهي، عمده

هـا در واقـع دو    ايـن . شود از آن ياد مي الضررو  حرَج ي تحت عنوان قاعده
حتي . باشند قابل استفاده مي ابواب فقههستند كه در تمام  عامي فقهي  قاعده

تـوان گفـت ايـن دو قاعـده در تمـام مسـايل زنـدگي و در تمـام روابـط           مي
چنين امور مديريت جامعه،  اجتماعي، روابط مدني و هم شخصي، خانوادگي،

المللي خصوصي و حقـوق   المللي، حقوق بين ي امور كيفري، روابط بين اداره
هاي دينـي كـه    المللي عمومي و همچنين در مورد احكام مربوط به اقليت بين
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هـا و مـردم مسـلمان، بـا      كنند و روابـط دولـت   در كشور اسالمي زندگي مي
ي ايـن مـوارد از    در همـه . قابل استفاده هستند مردم غير مسلمان، ها و دولت

ي بسيار  شود كه دامنه هايي مي استفاده نفي حرج و نفي ضرري  اين دو قاعده
نَفـي  . اسـت  حـرَج ي  ، قاعـده ي فقهي اولين قاعدهبه نظر من . وسيعي دارد

، يعني اگر تنگنا و فشاري پيدا شد و اگر حكمي موجب تنگنا و سختي حرَج
چه . تواند يك حكم ديني باشد است و نمي منتفيو گرفتاري شود، آن حكم 

به طور كلي از اصل مسايل، حرَج و تنگنا و به مضيقه انداختن نتيجـه شـود،   
م به چه بسا يك حكمي در شرايط معمولي تنگنايي نداشته باشد و مشكلي ه

وجود نياورد، ولي در شرايط خاصي همان حكـم موجـب تنگنـا شـود، كـه      
را نبايـد بـه عنـوان موضـوعي      ديـن  بنـابراين . نيسـت  دينچنين چيزي در 

  .بر دوش مردم بگذارد فرسايي طاقت شناخت كه بار
ها مربوط بـه   بعضي از آن. قواعد ديگر غالباً مربوط به ابواب خاصي است

ها مربـوط   با خود و خداست مثل نماز، و بعضي از آن ي فرد و رابطهعبادات 
و رفـع   امـور قضـايي  و بعضي نيـز مربـوط بـه     معامالت و داد و ستد،به 

كنـيم و بحـث    هـا يـاد مـي    وار از آن شود كـه فهرسـت   اختالف بين مردم مي
  .ا موكول به زمان مناسب خواهد شده تفصيلي و اجتهادي آن

كُلُّ شَيء طاهرٌ لَك حتّـي تَعلَـم   «: نكه تحت عنوا ي طهارت، قاعده: سوم
كـه آن   ، يعني تا وقتي علم و يقين بـه ايـن  1»سنَج حتي تعلم اَنَّه«: يا ،»اَنَّه قَذر

اصـل   ايـن را . اسـت  پـاك چيز ناپاك است پيدا نشده، همه چيـز بـراي او   
  .گويند مي طهارت

، يعنـي هـر   »حرام اَنَّهكُلّ شيء لَك حاللٌ حتّي تَعلَم «: اصل حلّيت :چهارم
 حـالل و جـايز  ي اول بـراي تـو    كني، در درجه چيزي كه به آن برخورد مي

  .است حراماست، مگر اينكه علم داشته باشي كه بر تو 
ي سـالم كـاري    از جملـه وقتـي انسـاني در جامعـه     اصل صحت، :پنجم
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: الحبـه اصـط  . داشته باشـند  حسن ظنّكند، افراد جامعه بايد نسبت به او  مي
» ـنسلي اَحع اَمرَ اَخيك كنـد و در آن   ، يعني هـر فـردي كـه كـاري مـي     »هضَع

. ي اول بايد حمـل بـر صـحت كـرد     احتماالت مختلفي وجود دارد، در درجه
ي اول  كنند، در درجه مثالً زن و مردي كه در يك اتومبيل، حركت يا سفر مي

كارشـان صـحيح    بايد فرض كرد كه زن و شوهر يا محرم يكديگر هسـتند و 
چنين هر كسي كـه   هم. كه از اول، بدبيني و بدگماني دركار باشد است؛ نه اين
هاي نامشـروع   كند، تا انسان يقين نداشته باشد كه اين مال از راه مالي تهيه مي

است، بايد نسبت به كار و نيت او حسن ظن داشته باشد؛ و مسـايل ديگـري   
طلبـي همگـاني    تمـاد عمـومي و آرامـش   كه متفرّع بر اين اصل و بر اساس اع

  . است
من سبقَ الي ما لَم يسبِق الَيـه اَحـد   «: ي ، بر اساس قاعدهاصل سبق :ششم

، اگر كسي زودتر به كاري پرداخت كه مباح است و به اصـطالح  »فَهو اَحقُّ بِه
كرد يا يك نفر زودتر و با حقوق مساوي به مكاني برود كه حيازت مباحات 

يعنـي كسـي كـه    . جا بروند، او به آن حق سزاوارتر است توانند به آن مه ميه
ي اول بـه آن كـار    توانسـتند در درجـه   زودتر به كاري دست بزند كه همه مي

كه حق كسي را ضايع كرده باشـد، بـه اصـطالح حـق      دست بزنند، بدون اين
. اسـت  تقدم پيدا كرده و تا وقتي كه منصرف نشده، او در آن كـار سـزاوارتر  

جـا را   توانـد آن  مثالً اگر براي نماز در مسجد يا براي آباد كردن جايي كه مـي 
ي  يا در اقامـت كـردن زيـر سـايه    . آباد كند، هر كسي زودتر رفت مقدم است

بـرايش قايـل    حق سبقتدرخت، يا هر جاي ديگري، كسي كه زودتر رفتـه،  
هـم هسـت كـه    هـاي متفـاوت ديگـري     ها بحـث  البته در مورد اين. شوند مي

اش اين نيست كه بروند دور يـك محـل وسـيعي را كـه بـيش از حـد        معني
چين كنند بـا ايـن عنـوان كـه مـا زودتـر        متعارف است ديوار بكشند يا سنگ

مندي  ي مانع نشدن براي حق فعاليت و بهره بلكه در حدود و به اندازه! رفتيم
 سـبق جـا حـق    ديگران و به تناسب قدرت اداره كردن جايي كه نسبت به آن
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 الضـرر، ي عمـومي   پيدا كردند، كه در هر زماني و مكاني با توجه به قاعـده 
  .تابع اوضاع و احوال خاص خودش است

ي  ؛ يعني هر چيزي كه در دست كسي است، در درجـه ي يد قاعده :هفتم
كند، داراي حقي است و بـه   اول بايد گفت كه فردي كه چيزي را تصرف مي

در . درآن چيز تصرف دارد، مگر خالفش ثابـت شـود  استناد آن حق است كه 
  . ي اين اصل هم مطالب زيادي قابل طرح است باره

يعنـي   ،1»من اَنْكَـر  يالبينَةُ علَي المدعي و اليمينُ عل«: ي بينه قاعده :هشتم
كند، بايد براي ادعاي خودش دليل بياورد، براي  اگر كسي ادعاي چيزي را مي

مثالً چيزي در دست فردي اسـت  . برخالف اين اصول است كه ادعاي او اين
و فرد ديگري ادعا كند كه اين چيز مال تو نيست، يا تو حق تصـرف در ايـن   
را نداري، يا اين كاري كه تو كردي، باطل است و صـحيح نيسـت و از ايـن    

است كاري مدعي  بياورد، كه دليلدر اين صورت بايد آن كسي . قبيل موارد
  . كند انجام شده و مطلبي را ادعا مي برخالف اصل

؛ يعني، كسي اگر در يك معامله فردي را فريب داد و ي غرور قاعده :نهم
زياني به او رسانيد، يا مثالً در ازدواجي به نادرست اوصافي را بـراي طـرفين   

ها را  نقل كردند كه بر خالف واقع بود، و آن) ها دو همسر و خانواده(ازدواج 
شدند راضي به آن كار نبودنـد،   ر كردند، كه اگر از اول مطلع ميبه كاري وادا

يعنـي اگـر    ،»المغرور يرجع الي مـن غَـرَّه  «: ي بر اساس قاعده. دارد مسئوليت
كسي گول خورد، با رجوع به فريبنده از كسـي يـا كسـاني كـه باعـث گـول       

  .كند مي خسارت و زياني  اند، مطالبه خوردن او شده
يعني اگـر كسـي مسـلمان     ،»يجب عما سلَف االسالم« :ي جب قاعده :دهم

شود و اسالم آن چيزي را  نظر مي شد، از امور قبل از مسلماني او كامالً صرف
ها و گناهان و يـا هـر چيـز ديگـري      ها و يا مسئوليت كه قبالً موجب عقوبت

اي  و تعدي به حقوق ديگـران، مسـئله   النّاس حقالبته . پوشاند بوده است، مي
                                                      

 415: ، ص7كافي، ج. 1
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غير از آن مسايلي است كـه   الناس حقزيرا مسايل . است كه قابل بحث است
  .ربوط به مسايل عمومي و فردي استم

يعني اگـر كسـي    ،»الغاصب يوخَذُ بِاَشَد االَحوال« :ي غصب قاعده :يازدهم
از روي غصب و تجاوز و تعدي كاري كرد براي استقرار تعادل در جامعه به 

زيـرا  . شده و جبران خسـارت نمايـد   مؤاخذهشديدترين احوال بايد غاصب 
هاي ديگر و بزرگترين مفسده  انسان حق اعتنايي به بياين موضوع مربوط به 

ي  كه همه چنان دارد، هم اين اصل باز فروعي. در روابط مردم با يكديگر است
حتـي  . اين اصول هر كدام به تناسب، چه بسا كم و بـيش اسـتثناهايي دارنـد   

بعضي از اين اصول هستند كه ممكن است به تناسب زمان و مكان استثناهاي 
ي اوليه به اين ترتيب مورد  بسيار متعدد داشته باشند، ولي اصل اوليه و قاعده

ي اجتهادي است؛ و بايـد هـر    كه گفتيم، مسئلهطور  قبول قرار گرفته كه همان
مجتهدي خودش با در نظر گـرفتن شـرايط و اوضـاع و احـوال بـه مطالـب       

اش، آن را اصـل   هـاي بعـدي   اي برسد و آن را قبول كند و براي اسـتنباط  پايه
  . ها در هر مورد استدالل داشته باشد قرار دهد؛ و بر اساس آن پايه

اي است كـه   اش در امور مشكله مورد استفاده؛ و ي قرعه قاعده :دوازدهم
ها هـم داليلـي از متـون     البته براي هر كدام از آن. هيچ راه حلي جز آن ندارد

ي قرعه، جريـانِ انـداختن كسـي را از     مثل اينكه در مسئله. آورند اسالمي مي
آورند كه طبق منقوالت قرعه بـه يـونس    ميان مسافران كشتي به دريا مثال مي

ها در اين مورد بسيار ضعيف است؛ ولي بـراي رفـع    البته استدالل! فتادپيامبر ا
اختالفات در ميان مردم، اگر هيچ راه ديگـري نبـود، اصـل قرعـه را يكـي از      

  . شناسند بخش به مسئله مي اصول فقهي اضطراري و قواعد فقهي پايان
جـراي  و ا حـدود ، 1»تُـدرء الحـدود بالشُّـبهات   « :ي شبهه قاعده :سيزدهم

اين اصل بسـيار مهمـي   . رود از ميان مي شبهاتها در صورت وجود  مجازات

                                                      
؛ تـدرءوا  176باب باب نَوادرِ الْحـدود و نهـج الفصـاحه ص     74، ص 4من ال يحضرالفقيه، جلد . 1

 ....ها را باز داريد وقتى ترديد پيش آمد مجازات -.... الحدود بالشّبهات 
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است؛ و اگر اين اصل نباشد، در حقيقـت قضـاي اسـالمي     اصول قضايياز 
تواننـد بـه نـام اسـالم،      گران در هر زماني مي يعني سوء استفاده. ناقص است

مـثالً  . نـد مخالف خودشان را به انواع و اقسام اتهامات، مـتهم و مجـازات كن  
يـا  . اي كردي؛ يعني، به مقدسات دينـي حـرف نـامربوط زده    سببگويند تو 

در . اي شـده  طاغيو  ياغيو  باغي، يا اي مرتد شدهبگويند به فالن مناسبت 
تُـدرء  «: ي اين اصل مهم بارها پيامبر اسالم سفارش و تأكيـد كردنـد كـه    باره

وددهاتبِ الحاي  هاي اسالمي در جايي كه كمترين شـبهه  ؛ يعني، مجازات»الشُّب
  .شود كرد، اجرا نمي تبرئهوجود داشته باشد و بشود متهم را 

ي جهل و عدم توجه به ماهيـت   است و نيز مسئله نيتي  از جمله مسئله
 حـد سـرقت  ، مـوقعي  سـرقت ي  فرض كنيد در مسئله. عمل ارتكابي است

وجود داشته باشد؛ از جمله اينكه  دو شرط بيست وشود كه حدود  جاري مي
شده باشد و  حرززمان قحطي نباشد، شخص محتاج و معذور نباشد، وارد به 

  .شود ها، كه در جاي خودش بيان مي مثالً قفلي را شكسته باشد و نظاير اين
 درء و ادراء حـدود ي  ي مهم فقهي است، به عنوان قاعده اين يك قاعده

بـه خصـوص،   . رفتن و عـدم اجـراي مجـازات اسـت    كه شبهات و ناديده گ
هاي سخت و شديدي كه براي بعضي از جرايم مقـرر شـده، در    مجازات

هـاي   لـذا مجـازات   .شود اي وجود داشته باشد، تعطيل مي موردي كه شبهه
المدت، چون معموالً شرايط محيطي مساعد نيسـت،   هاي طويل اعدام و زندان

تـوان بـه نـام احكـام      شود، نمي احراز نمييعني شرايط اسالمي به اين آساني 
يـك  اسالمي اجراي مجازات كرد، و به خصوص وقتي كه شـرايط زنـدگاني   

  .ي اسالمي در كار نباشد جامعه
دهنـد، اصـل در آن    معامالتي كه مردم انجام مي ي لزوم؛ قاعده :چهاردهم

البتـه  . است؛ يعني نبايد بازگشت كنند، مگر اينكه قراردادي بسته باشـند لزوم 
 فسـخ  در باب معامالت فقهي، بعضي از قراردادها هسـت كـه در آن اختيـار   

 معـامالت الزم هـا   جهت به هم بزند كـه بـه آن   تواند بي نيست؛ و طرف نمي
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مگـر  . اسـت  لـزوم ي فقهي اين است كه اصل در معامالت،  قاعده. گويند مي
بـه آن  را دارد كـه   اختيار فسخاينكه مشخص باشد كه طرفين يا يك طرف، 

  .گويند مي معامالت جايز
؛ اگر كسي چيزي را خريد يـا فروخـت،   اتالفو  ي تلف قاعده :پانزدهم

ي چه كسـي   بعداً به جهاتي آن چيز از ميان رفت، بايد مشخص شود از كيسه
ي تلـف   اگر در همان اوايل معامله هنوز تحويل نداده باشد، قاعده. رفته است

 ،»اَلتَّلَف في ضَمن الخيار ممنْ ال خيار لَه«: دگوي مي. در زمان اختيار فسخ است
يعني كسي كه اختيار فسخ ندارد، اگر مال در ضـمن معاملـه تلـف شـود، از     

چنين وقتي فردي مال فـرد ديگـري را عمـداً تلـف      هم. ي او رفته است كيسه
كـه آن را   ،»منْ اَتْلَف مـالَ الغَيـر فَهـو لَـه ضـامن     «: كند، ضامن آن خواهد بود

  . گويند مي اتالفي  قاعده
تابع بودن قـرارداد بـا   ي  ؛ مسـئله ي تبعيت عقد و قصد قاعده :شانزدهم

يعني هر كسي كه هر قصـدي دارد، آن   ،»ابِعةٌ للقصودتالعقود «: است كهقصد 
خواهـد ربـا    بنابراين اگر كسي كه مـي . شود قرارداد به همان ترتيب منعقد مي

بـرايش پيـدا كنـد،     كاله شرعينكه راهي و به اصـطالح  بخورد، ولي براي اي
مثالً يك قوطي كبريت ارزان قيمت را به قيمت گران ده هزار و صدها هـزار  
تومان فرض بگيرند، بفروشد و اسمش را بگـذارد خريـد و فـروش شـرعي     

را  ،»اَحـلَّ اهللا البيـع و حـرَّم الربـا    «: ي قـرآن  و به نظر خودش ظاهر آيـه ! شده
بگويد من بيع كردم يك قوطي كبريت، ضميمه كـردم بـا   ! كرده باشدرعايت 

خواسـتم بـه او قـرض بـدهم و پـول       صدها هزار تومان پول، به كسي كه مي
يعني مالي را به چندين برابر دادن بـراي  !! باشد شرعاً حاللبيشتري بگيرم تا 

اً البتـه بعـد  . كنـد  فـرار اينكه مدتي برايش بگذاريم و كسـي بخواهـد از ربـا    
هـا نقـل    هاي حديث چيزهايي در ايـن زمينـه   گوييم كه در بعضي از كتاب مي

كردند كه در جـاي مناسـب    اند و گويا افرادي بودند كه از اين كارها مي كرده
  . ها اشاره خواهيم كرد به اين حديث
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انـد   ها هم نسبت داده اي براي تطهير كار خودشان به بعضي امام حتي عده
بـريم بـه خـدا از     كه پناه مي! كرده امام هم اين كارها را مي اند كه فالن وگفته

اين مطالب كه اگر كسي خودش آشنا به فقه و فقاهـت نباشـد، گرفتـار چـه     
  !خواهد شد  مسايل انحرافي

؛ از جملـه قواعـدي اسـت كـه در مـورد      تجاوز و فراغي  قاعده: هفدهم
يعنـي   ،»و دخَلْت في غَيره اذا خَرَجت من شَيء«: شود عبادات از آن استفاده مي

فَشَـكُّك لَـيس   «: اگر از عملي بيـرون رفتـي و وارد عملـي غيـر از آن شـدي     
مثالً اگر . ، اگر شك و ترديد وارد شد، ديگر نبايد به آن شك اعتنا كرد»بشَيء

در نماز كاري را انجام دادي و وارد كار ديگري شدي و شك كـردي كـه آن   
انجام شده كـه البتـه بـا    هاي زيادي در اين مورد  كار درست بوده يا نه، بحث

تري كه در زندگي مردم مؤثر است، شايد براي  همه مسايل اصوليوجود اين 
ي كـافي وقـت نگذاشـته و     تري كه الزم است، بـه انـدازه   قواعد فقهي عميق

بندي اين قواعد دقت بيشـتري   به هر حال بايد در ارزش و درجه! گذارند نمي
  .شود 

، هـر  1»معتُطَااسـتَ وا اهللا مقُتََّفَـا «: فرمايد در قرآن مي ميسور؛قاعده : هجدهم
اَلْميسـور اليتـرَك   «: دهد و چه كه براي انسان ميسر است، آن كار را انجام مي

كاري مشـكل و مسـتلزم زحمـت اسـت، باعـث      ، يعني اگر انجام 2»بِالمعسور
مـا ال  «: بـه اصـطالح   يـا . شود كه آنچه آسانتر است، آن هم انجام نشـود  نمي

كُلُّه تْرَكال ي كُلّه كردهـاي مختلـف و    ، يعنـي، كـاري كـه داراي قسـمت    3»ي
را ترك كرد، بلكه  شود انجام داد، نبايد آن ي آن را نمي مستقل است اگر همه

در هر مورد بـا  ي امكان وظايف را انجام داد و انجام تكاليف را  بايد به اندازه
  .هشياري رعايت كرد

                                                      
 .»......انيد تقواي خدا را پيشه كنيدتو پس تا مى؛ 16، آيه تغابن ي سوره. 1

 .8، ص 1، جلد تفسير صافي. 2

 .75، ص 19البالغه ابن ابي الحديد، جلد  و شرح نهج 508، ص 1، جلد تفسير صافي. 3



/بازنگري در فقاهت و اجتهاد : فصل سوم   513

و مسـايل   الـزام ي  و قاعـده تقيه ي  البته در مورد بعضي قواعد مثل قاعده
هاي قواعد  كاري شود، كه اين مسايل از ريزه ديگري از اين قبيل نيز بحث مي

  .باشد نافع تواند فقهي است و براي اهل فن و اصطالح مي
اما بايد توجه داشت كه در تعبيرات غير شيعه از مسلمين و فقهاي سـاير  

 نفي حرججا اشاره شد، مثل اصل  اي كه در اين مذاهب عالوه بر اصول مهمه
 مشـقت ، به طور عمده قواعدي را در شش قسمت تحت عنوان نفي ضرريا 

. كننـد  نيـز تعبيـر مـي    رفع مشقتي  ي حرج را به قاعده كنند و قاعده بيان مي
را بـه  ، يعني كاري كه موجب زحمـت باشـد، انسـان    »يسيرتالمشقّة تجلب ال«

يعني اسالم راضـي بـه زحمـت    . كشاند اش باشد، مي كاري كه موجب راحتي
فرسـا نـه حكـم اسـالمي      ي كارهاي پرزحمت و طاقت كسي نيست و درباره

ي  خواهـد كـه دربـاره    شود و نه اسالم به عنوان تكليف از كسي مـي  واقع مي
  .كند مشقت اش با ديگري تحمل رابطه

، يعني چيزي كه موجب »الضّرَر يزال«: دگوين مي الضرري  در مورد قاعده
اسـالم راضـي   . موجبات ضرر بايد منتفي شودضرر باشد، بايد رفع شـود و  

چنـين خـود احكـام اسـالمي هـم       نيست كه كسي به ديگري ضرر بزند و هم
ي متفرعات اين قاعده هـم   درباره. اي نيستند و نبايد باشند احكام ضرر زننده

كه حاال كه نبايد ضرر زد، با چه كيفيتـي ايـن   كنند  در جاي خودش بحث مي
: گويـد  چنين متفرع بر ايـن قاعـده مـي    ضرر زده شده را بايد جبران كرد؟ هم

طور نيست كه اگر فردي به كسي ضرري زد، آن  اين، »الضّرَر اليزال بِمثْلـه «
شخص هم همان ضرر را به او بزند، بلكه بايد به طريـق عاقالنـه جبـران    

مـثالً اگـر فـردي اتـومبيلي اجـاره      . باشـد  اجرت المثلاست  كه ممكن كند
دهد كه سر موعد برگرداند، اگر به مانعي برخـورد كـرد و يـا ديـر و زود      مي

آن را كـه ديرتـر    المثل اجرتكنند و  شد، اگر از ساعتش گذشت، حساب مي 
 عدفَر يرَالضَ«: چنين هم. كنند دهند و او را راضي مي تحويل صاحبش شده، مي

ي وضعيت قبل  شود، كه البته همه دفع ضرر مي  ، يعني به اندازه»االمكان درِقَبِ
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ي كـه قابـل    شود مساوي كرد؛ ولـي بـه انـدازه    از ضرر و بعد از ضرر را نمي
  .شود جبران است، جبران مي

ي احاديثي كه از  ، در بارهتحقيق فقهيي  حال براي آشنايي نسبي به شيوه
نند، يا به آياتي كه مي تـوان از آن هـا نتيجـه فقهـي     ك درست مي  ها قاعده آن

كه از قواعد مهمه فقه اسالمي چه در فقه  الضرري  گرفت، روي همين قاعده
  .كنيم اي مي  شيعه و چه در فقه غير شيعه مي باشد، مختصر اشاره

بـه كـار    نفعدر آيات متعددي از قرآن معموالً در برابـر   ضرري   اوالً كلمه
ـ ا«: و »كم ضرّاً و ال نَفْعاًك لَملال ي«: جمله رفته است؛ از ـ ي ال اَنّ ملك فسـي  نَل

و بعضـي جاهـا    نفـع قبـل از  ضـرر  ي  كه بعضي جاها كلمـه  ،»رّاًاً و ال ضَفعنَ
خود اين مسئله قابل مطالعـه اسـت   . ذكر شده است ضررقبل از  نفعي  كلمه

كه آيا با توجه به بيان مطلبي اين تقديم و تأخير به كار رفته اسـت يـا بـراي    
چنـين بـه    هـم  1.كند، به هر دو شكل ذكر شده اسـت  اينكه بفهماند فرقي نمي

يدعواْ لَمـن ضَـرُّه   «: و 2»إِنْ أَراد بِكُم ضَرا أَو أَراد بِكُم نَفْعا«: تعبير ديگري آمده
ي  شود بيشتر روي كلمه اما آنچه كه مربوط به اين قاعده مي .3» أَقْرَب من نَّفْعه

ظاهر آيه بـه ايـن    ،4» ه بِولَدهمولُود لَ بِولَدها و ال تُضَار والدةُ ال«: است مضاره
ببيند و نـه پـدر بـه     ضررمعني است كه نه مادر بايد به سبب فرزنددار شدن 

طـور فهميـده   منتهي به طـور كلـي از ايـن آيـه ايـن     . سبب فرزند دار شدنش
شود كه در هيچ مناسبتي، هيچ كس نبايد موجب ضـرر هـيچ كـس ديگـر      مي

  . بشود
است كه هنـوز بـه    ولديگويند مقصود از اين ولد و مولود،  ها مي بعضي

                                                      
ي اعـراف،   سـوره . 76ي  ي مائده، آيـه  سوره :كنيم به آيات ديگري از قرآن در اين مورد اشاره مي. 1

ال يملكونَ «: 16ي  ي رعد، آيه سوره. »ال اَملك لنَفسي ضَرا ً و ال نفعا«: 49ي ي يونس، آيه سوره ي آيه
 .42ي  ي سبأ، آيه ؛ سوره3ي  ي فرقان، آيه ؛ سوره89ي  ي طه، آيه سوره. »النفُسهِم نفعاً و ال ضَرا

 11ي  ي فتح، آيه سوره. 2

 13ي  ي حج، آيه سوره. 3

 ي بقره سوره 233ي  آيه. 4
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ه پـدر و مـادر در اينكـه آيـا     بنابراين مقصود ايـن اسـت كـ   . دنيا نيامده است
گونه امـور مـانع شـود كـه      ها به دنيا بيايد يا نيايد، نبايد اين فرزندي براي آن

اگـر  . اي به وجود بيايد؛ و نبايد كسي مانع شود كه فرزند به وجود بيايـد  بچه
يكي مايل به فرزنددار شدن است و ديگري نيست، دو نوع تفسـير و قـول و   

هاي مختلف، هر كسي هـم بـراي    گيرند و به مناسبت ي فقهي از آن مي نتيجه
  . آورد خودش داليلي مي

، يعني به زنانتان ضرر وارد نكنيد 1» نتُضَاروهنَّ لتُضَيقُواْ علَيهِ ال«: چنين هم
ها را مجبـور كنيـد كـه     ها سخت بگيريد و يا مثالً آن به اين صورت كه به آن

 و أَشْهِدواْ إِذَا تَبـايعتُم «: چنين هم. بگيرندشان را  حقوقشان را ببخشند و طالق
ي سـند بايـد ضـرر ببينـد و كـار و       نه نويسنده ،2»شَهِيد يضَار كاَتب و ال و ال

زحمتش ناديده گرفته شود، و نه شاهد و گواه، و كسي هم نبايد مجبورشـان  
واْ مسـجِدا ضـرَارا و   ذُو الَّذينَ اتخَّ«. كند و در انجام كارهاشان در فشار باشند

كه در آن به كـار رفتـه، در مـورد     ضراري  كلمه ،3» الْمؤْمنين   كُفْرًا و تَفْرِيقَا بينْ
مسـكُوهنَّ ضـرَارا   تُ و ال«. اسـت  فريب دهندهو  آلود مسجدسازي غرضآن 

ر بياوريد و به ها فشا اي نگهداري نكنيد كه به آن زنانتان را به گونه ،4»لِّتَعتَدواْ
نظـر كـردن از    ها را در تصميم بـه صـرف   ها زور بگوييد و آن اصطالح به آن

شان به تنگ بياوريد، تا چيزي به شما بدهنـد و خودشـان را خـالص     حقوق
  .كنند

ي  ، مسـئله 5»مضَارٍّ بهِا أَو دينٍ غَيرَ  من بعد وصيةٍ يوصى«: در مورد وصيت
. ها شده اسـت  هاي مختلفي از اين آيه مطرح است كه برداشت ضَرَر و ضرار

اي و اساسـي   تواند به عنوان يك امر عمومي و مستمر و پايـه  چه كه مي اما آن
                                                      

 ي طالق سوره 6ي  آيه. 1

 ي بقره سوره 282ي  آيه. 2

 توبه 107ي  آيه. 3

 ي بقره سوره 231ي  آيه. 4

 12ي  ي نساء آيه سوره. 5
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 سـه روايـت  را پيدا كند، بيشتر استفاده از جمله قاعده قرار بگيرد كه عنوان 
ذكـر   مرسـله بـه عنـوان    شيخ صدوقها را  يكي از آن. كنند عمده را ذكر مي

ابـن  روايـت دوم را  . هاي حديث در آن ذكر نشده است كند، يعني واسطه مي
زراره در كتـاب  روايت سوم هم از . كند خودش ذكر مي نهايهدر كتاب  اثير

كنند كـه بيشـتر در    هاي حديث بعدي ذكر مي در كتاب. نقل شده است كافي
دش محـل  از نظر شيعه قابل استناد است؛ كـه خـو   زرارهاين مسئله، حديث 

الضـرر  ها، حديث  هاي حديث آن از نظر اهل تسنن و در كتاب. بحث است
دهايي را كـه مسـن   احمد بن حنبـل  مسنَدذكر نشده است، جز در  و الضرار

كـرد،   كه پيامبر اسالم چگونه قضـاوت مـي   ي اين بارهاز جمله در. كند ذكر مي
الضَـرَر و  «: گفـت  طـور مـي   كرد، اين پيامبر اسالم وقتي قضاوت مي: گويد مي

رارالض«.  
كند كه چنـد   ذكر مي 327و  326ي  جلد پنجم، صفحه ،»مسند«كتاب در 

و بيـان   قضـا ي  رسد به مسئله رود؛ تا مي چيز است كه تاوان ندارد و هدر مي
براي اين نـوع مسـايل و     كه بايد ديد چرا به اين اندازه الضرر و الضرارآن 

ا بـه مسـايل      ها اهميت قايـل شـده   ينمسايل ديگر، حتي كوچكتر از ا انـد، امـ
في  ةو قضى بين اهل المدين«: مهمتر اهميت داده نشده است؟ از جمله اين كه

 فَضْلُ كَـالء نَعموالي فَضْلُ ماء منَعالي و قضى بين اهلِ الباديةِ اَنَّه منعالنَخل الي« ،
اش جلوگيري كرد كه به ديگري  يعني وقتي آب چاهي زياد آمد، نبايد از بقيه

ي كسي رسيد، نبايـد از زيـادي آب    اي به مزرعه يا وقتي آب رودخانه. نرسد
  . جلوگيري كند كه ديگران نتوانند زميني يا كشتزاري را آبياري كنند

از شخصي  رهزرااين قاعده به حديثي است كه  استنادي  اما قسمت عمده
انـد او   به طـوري كـه نوشـته   . كند از امام پنجم نقل مي بندرة ابن جمسبه نام 

شخص مورد اعتمادي نبود و بعدها كه متصـدي امـوري در حكومـت شـد،     
گويند معاويه به او صدهزار درهـم   مي. ها كرد گناه ستم نسبت به حق افراد بي

و مـنَ  «: ي و جعـل كنـد و آيـه   داد كه روايتي از خودش از قول پيامبر بسازد 
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قَلْبِه و هو أَلَـد    ما في  النَّاسِ منْ يعجِبك قَولُه في الْحياةِ الدنْيا و يشْهِد اللَّه على
دارد، بگويد كه ايـن مطلـب در   » واهللا ال يحب الفَساد«، تا آخر آيه كه » الْخصام

النَّاسِ منْ يشْري نَفْسه ابتغاء مرْضـات اللَّـه و    و منَ«: ي و آيه )ع(علي ي  باره
ابـي  ! گفتـه شـده اسـت    عبدالرحمن بن ملجمي  در باره ،»ف بِالْعبادواللَّه رؤ

 رة ابن جنـدب مسي  اش همين مسئله را در باره البالغه الحديد در شرح بر نهج
گويند وقتي از  دادند و ميفرمانروايي  بعدها به او در بصره حكم . كند ذكر مي

نفر از مـردم را كـه بيشـتر شـيعه بودنـد، در       8000آنجا به كوفه آمد، حدود 
در حوادث سال پنجـاه در   طبريها از ميان رفتند و  مضيقه گذاشت كه بعضي

غرض از ذكر اين نكته اين اسـت كـه   . كند تاريخ خود، اين مسئله را ذكر مي
ت تحت عنوان حديث و روايت بررسي ي بسياري از منقوال الزم است ريشه

  1.شود
به هر حال، اين شـخص  . از ذكر اين مطالب غرض در كار بوده و هست

كـان لـه عـذق فيهـا     «: گويند ي اين حديث است كه مي موضوع و نقل كننده
خالصه اينكه درخت خرمايي كه ميـوه داشـته متعلـق بـه      ،»لرجلِ من االنصار

 انصـاري ي مسـكوني يـك شـخص     سمره بود، در محلي كه از جلوي خانه
عمـده  . گرفـت  رفت، اجازه نمـي  كرد؛ و هر وقت هم كه مي عبور و مرور مي

ي همـين   اند، در بـاره  گونه رواياتي كه از شيعه نقل كرده اين است كه در اين
بوده و يك مرتبه هم اتفاق افتاده، سه نقـل قـول وجـود    قضيه كه يك حادثه 

فقال له رسول اهللا و «: يك بار در كتاب كافي كه از قول پيامبر نقل كرده. دارد
رار    و الضـ وقتـي كـه پيـامبر بـه او     »علي مـؤمن انك رجلٌ مضـار و الضَـرَر ،

                                                      
حاضر و از مـأموران ابـن زيـاد    ) سمره(هم او ) ع(گويند كه در زمان شهادت امام حسين مي حتي. 1

كـه  (شـركت كننـد؛    )ع(كرد بروند و در جنگ كربال عليـه امـام حسـين    بود كه مردم را تحريص مي
و باز ابـن بـي الحديـد در شـرح بـر      ) اميدواريم اين مطالب كه به او نسبت داده شده صحيح نباشد

ها مثل بخاري بـه   بعضي. اما اين نقليات چندان درست نيست. كند اش اين را يادآوري مي البالغه نهج
از دنيا رفتـه، در حـالي    59يا حداكثر سال  58گويد اين شخص سال  و مي  اين نقليات اشكال گرفته

 .اتفاق افتاده است 61ي كربال سال  كه واقعه
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گويد به جاي اين، درخت ديگري در جاي ديگر بگير، يا قيمتش را بگيـر   مي
كنـد و   ا يك كار ديگري، كه هـر دو بـه حـق خـود برسـند، او قبـول نمـي       ي

از . »خواهم به آن رسـيدگي كـنم   درخت خرماي خودم است و مي«: گويد مي
نبايـد در كـار    ضرر رساندنهستي و » رجل مضاري«گويد تو  قول پيامبر مي

اال با توجه به اينكه اين ح. »ال ضَرَر و ال ضرار و ثُم عملَ بِها رسولُ اهللا«: باشد
يك امر عقلي است كه در رابطه مردم با يكديگر نبايد هيچ كـس راضـي بـه    
ضرر ديگري شود و عملي كه مستلزم ضرر به خود يا ديگري اسـت، انجـام   

و خـود  اگر ضرري هم به كسي وارد شد، نبايد بدون جبران بماند دهد؛ و 
 انشاء حكـم به هر حال به عنوان  و نبايد اقدام به مقابله به مثل كند،او هم 

گذاري اسالمي و  ضرر رساندن به ديگري در جامعه نيست، كه در زبان قانون
  . از آن ياد شده است الضرر و الضرارفقه اسالمي تحت عنوان 

يـازده  چنـين از حـدود    نظر از آياتي كه اجماالً اشـاره شـد و هـم    صرف
ي  نويسـنده  احمـد نراقـي  حاج مـال  كند،  كه در اين زمينه بحث مي روايت
اشـاره كـرده و يـازده     نفي ضـرر   در قاعده چهارم به اين قاعده قواعدكتاب 

ها مربوط  البته سه يا چهار مورد از اين روايت. كند باره ذكر مي روايت در اين
در همـين كتـاب در   ) سمرة بـن جنْـدب  ي  همان واقعه(به يك واقعه است 

مـا  «: اند طور گفته رده است كه پيامبر اينروايت نهم، از حضرت رسول نقل ك
؛ و به آن شـخص كـه   الضَرَر و الضرار؛ ديگر نگفته »اَراك يا سمرة الّا مضاراً

عهـا و  طَاذْهـب يـا فـالن فَاقْ   «: از آمد و رفت اين فرد متضرر بود، گفته اسـت 
ه بـه ايـن   بـا توجـ  . آن را قطع كن و بينداز به طـرف او  ،»اضْرِب بِها وجهه

نظر از تمام اين يـازده روايـت كـه آمـده، ببينـيم چـه        اختالف الفاظ و صرف
  .ي فقهي از اين حديث و اين جريان بايد گرفت استفاده و نتيجه

اي  را معني كردند، عـده  ضرر و ضراري  از نظر لغوي كه اهل لغت مسئله
مثالً بعضـي از  . اي، معاني ديگر را گرفتند از فقهاء بعضي از اين معاني و عده

 بدحالي كسـي را خواسـتن  يعني  عدم نفعهمان ضرر لغويون گفتند مفهوم 
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نقـص در اعيـان و امـوال    يـا   نقص در حق كسي ايجاد كردناست؛ و يا 
گوينـد   هم مي ضراردر مورد . است كسي يا در بدن كسي به وجود آوردن

است، يعني همين كار، وقتي طرفيني انجام بگيرد، يا معامله بـه   دوجانبهعمل 
ضـرر ممكـن   بعضي گفتند فرق ضرر با ضرار يكي اين است كـه  . مثل شود

و بـا قصـد و    اسـت  عمديً حتما ضرار؛ ولي است عمدي باشد يا خطايي
گوينـد در ضـرر    كننـد، مـي   مـي تفاوت ديگري كه ذكـر  . گيرد اراده انجام مي

ملحوظ است، يعني اگر كسي بـه كسـي ضـرر    نفع طرف مقابل هم ي  مسئله
خورد و به فروشنده حسب  فروشد، به مشتري ضرر مي زند، مثالً گران مي مي

رسد، ولي در ضرار ممكن است اعمالي انجام گيـرد كـه اصـالً     ظاهر نفع مي
  .نفعي براي هيچ طرف نداشته باشد

شود، توسط بعضـي از فقهـا    هاي ديگر فقهي كه در اين جهت مي استفاده
در مسـايل اسـالمي و در مسـايل    . كنند انجام گرفته اسـت  كه آزادتر فكر مي

يعنـي هـم   . اسـت  سهله و سمحهحقوقي اسالمي گفته شده دين اسالم دين 
است و براي گشايش كارهاي مـردم   گذشت بزرگوارانهآسان و هم مستلزم 

  .د قابل استناد استي موار در همه

  هاي جامع و نظام رفتاري در اسالم برنامه

يل حقوقي و مسـايل فقهـي   رعايت سه جمله از اسالم كافي است كه به مسا
  .جهت بدهد

ـ إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و اال«: ي آيه: اول سإِيتَـا اح ءنِ و  ى الْقُرْبـىـى   ذنْهي ـنِ    وع
، اسـت كـه بنـابر بعضـي از     1» الْفَحشَاء و الْمنكَرِ و الْبغْىِ يعظُكُـم لَعلَّكُـم تَـذَكَّرُون   

  . گويند تمام مسايل اسالمي در همين جا خالصه شده است روايات نقل شده مي

                                                      
كنـد و   دهد و به بذل و عطاي خويشاوندان امر مي همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان مي. 1

ي  دهد باشـد كـه موعظـه    كند و به شما از روي مهرباني پند مي از افعال زشت و منكرو ظلم نهي مي
 90ي  ي نحل، آيه سوره .خدا را بپذيريد
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است با توجه به عمق » ال ضَرر و ال ضرار«: ي مربوط به همان جمله :دوم
توانـد در   معنايش، در عين حال، خيلي هم سهل و ساده است و هر كسي مي

موارد عادي و جاري زندگي از آن استفاده كنـد و چيـزي بفهمـد و رعايـت     
را  و نه دين حكمـي كـه مـردم    امر دين نه ضرري براي مردم دارد. نمايد

ر كسي نبوده و نيسـت و  خدا ابداً راضي به ضر. متضرر كند بيان كرده است
هـاي   چنين خدا راضي به ضرر رساندن مردم به يكديگر هم نيست؛ بحث هم

  .تري كه در اين مورد جريان داشت، به چهار اظهارنظر منتهي شده است دقيق
اگر مصالح در هر زماني رعايت بشود و اجتهاد به تناسب آن باشـد   :سوم

روايـت ديگـري در همـين    . 1»فَعهم لعبـاده اَحب عباداهللا اَنْ«: اين كافي است كه
گوينـد پيـامبران    كنند و مي ذكر مي نفي ضرر يا نفي حرَجتحت عنوان   زمينه

حال شـما ايـن   : ها گفت سابق را وقتي خداوند به پيامبري مبعوث كرد، به آن
اجتَهِـد فـي   «: امت خودتان را بايد رهبري و هدايت كنيد و بعـد هـم فرمـود   

اذا بعـث النبيـين قـال لـه     «: كننـد  ، كه روايت نقل مي»حرَج عليك دينك و ال
گويند در رابطه با اجتهاد اسالمي هـم   ، مي2»اجتهد في دينك و ال حرج عليك

  .گونه است همين
روايت معروفـي در ايـن بـاره از    . چنين نبايد براي كسي مشقتي باشد هم

مـرتُهم  نْ اَشُـقَّ علـى اُمتـي ال   لَـوال اَ «: فرمايند كنند كه مي پيامبر اسالم نقل مي
ترسيدم كه موجب مشقت براي امت من باشـد، مـن بـه     اگر نمي ،3»بالسواك

با اينكه امـري مسـتحب و    مسواك كردن. كردم كه مسواك كنند ها امر مي آن
اي  بسيار مورد عالقه است، اما چون ممكن است بعضي از مردم را كه وسيله

و امكان اجرايي آن را نداشته باشند، واجب نشـده،  ندارند، به زحمت بيندازد 
به هـر حـال ايـن يـك     . گيرد ولي مستحب است و نظافتي است كه انجام مي

                                                      
 .49تحف العقول، ص . 1

 .300، ص 5االنوار، ج و بحار 392، ص 3تفسير صافي، ج . 2

 .74، ص 5و ، ج  22، ص 3كافي، ج . 3
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نوع استفاده است و يك نوع استفاده هم كه فقها نسل به نسـل روي آن كـار   
بخشي از اين نظريات . كردند كه درآخر به نظرهاي مختلف منتهي شده است

احمد نراقي اسـت كـه مقـدم بـر شـيخ انصـاري بـود، و        مربوط به حاج مال 
بعـد از آنهـا هـم مربـوط بـه      . اسـت  مكاسب و فرائد االصـول صاحب كتاب 

او در  كفاية االصولاست كه امروزه كتاب  آخوند مالمحمد كاظم خراساني
شـريعت  چنين يك فقيه همزمان با ايشان كـه   شود و هم ها تدريس مي حوزه

ها چهار قول مختلف نقـل شـده و برداشـتي كـه از      از اين. نام دارد اصفهاني
هـا   يكـي از آن : ي مختلـف اسـت   دارند چهـار گونـه   الضَرَر و الضرارهمين 

اسـت؛ و بـراي يـك سلسـله      حاكم بر احكام اوليهگويد اين، يك گفتار  مي
شود، كه ممكن است مسايلي باشند كـه   تجويز مي احكام ثانويهاحكام به نام 

و  ضرر يـا ضـرار  ي اول يك نوع حكم دارند، ولي وقتي موجـب   در مرحله
آثاري نسبت به اوضاع و احوال خاص زماني و مكـاني بشـود، حكمـش بـه     

  . شود مي حكم ثانويهبه   تناسب شرايط عوض شده و تبديل
خواهد موضـوع را   ، ميالضَرَر و الضرارگويد  وقتي مي: اند ها گفته بعضي

با نفي موضوع، خواهد  د الضرر و الضرار، ولي در واقع ميگوي مي. نفي كند
توانـد   ؛ يعني، اين نظام حكـم ضـرري نـدارد و نبايـد و نمـي     نفي حكم كند

). شود كه فرق اخبار و انشاء چيست تفصيل آن به موقع بيان مي(داشته باشد 
شود،  گويد حاال ضرركه به هر دليل و علت واقع و وارد مي يكي ديگر هم مي

توان گفت كه ضرر واقع نشده، بلكه وقتي كـه ضـرري واقـع شـد و مـا       مين
. بمانـد  بدون جبـران رها شـود و   غير متداركنبايد : يعني الضرر،گوييم  مي

اي  شود، مگـر اينكـه بايـد بـه گونـه      ها واقع نمي هيچ ضرري در روابط انسان
ـ     ه جبران شود و در حد امكان به شرايط قبل از وقوع ضـرر دسـت يابـد و ب

  . تناسب خودش اقدامي شايسته صورت گيرد
گويد كه  مي! ها اين يك نهي است، قبل از ساير نهي: گويد مي قول چهارم

يعني مردم نبايد نسبت به يكـديگر و در روابطشـان   امر ضرري منتفي است 
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در هر صورت بايد كـامالً  . بين هم، منشأ ضرر و زيان به خود و به غير باشند
يكـي، اتـالف و زيـان و     احقاق حقرسيدن به حقي و  رعايت شود كه براي

هـايي   جـا بحـث   ايـن . نسبت به حق ديگري انجام نگيرد تجاوزي خسارت و
باشند و چنانچه يـك   متعارضمطرح است، از جمله اينكه اگر دو حق با هم 

گيرد، بـه خصـوص در مـواردي كـه      ، نسبت به فردي، انجام ميضرري عمل
اي را خراب كننـد، يـا بـاغ     نند كه مثالً خانهدا ها مصلحت عموم مي حكومت

آبادي را از ميان ببرند، و تبديل به جاده و غيره بكنند، بايـد ببينـيم كـه حـق     
آيـا حـق عمـوم،    . خصوصي و اختصاصي افراد را چگونه بايد رعايـت كـرد  

حاكم بر حق شخص در برابر حكومت است؟ آيا فرد در چنين مواردي اصالً 
هاي ديگري راضـي شـود؟ و مسـايلي از ايـن      بايد از راهشود و يا  حق مي بي

كـرده بـه    نفي سـبب گوينـد   كنند و مي پس بنابراين يك بار استفاده مي. قبيل
بار هم نفي حكم كرده به عنوان نفي موضـوع مطـرح    ، يكمسبب عنوان نفي

نبايـد باشـد، و حتمـاً هـر      ضرر غير متداركو سپس گفته شده كه ! كنند مي
ضـرر و   چنين در ارتباط با روابـط بـين مـردم،    هم. ايد جبران كردضرري را ب

ضرار در روابط بين مردم نبايد وجود داشته باشد و اسالم به هيچ وجه چنين 
كند و آن وقت اين اصول در هر زمان و هر مكـاني بـه    كارهايي را تاييد نمي

  . كند نحوي به تناسب موقعيت، مصداق پيدا مي
هـا و عنـوان    گويند اين تنها يك نهي است، مثل ساير نهـي  بعضي هم مي

گفتنـد   مثل قول گروه اول كه مي. حكومت بر ساير اصول را در احكام ندارد
گفتنـد وقتـي    اين اصل حاكم بر احكام اوليه است، يا قول بعضي ديگر كه مي

 كند به اين معناست كه حكـم آن موضـوع را كـه ضـرري     موضوع را نفي مي
يعني ما، در احكام اسالمي هيچ حكمي نداريم كه موجب . كند باشد، نفي مي

اگر موجب ضرر شد، منتفي است؛ كه از ايـن جهـت يـك    . ضرر مردم باشد
مثالً اگر روزه موجب ضرر شود بايـد افطـار   . شود باب وسيعي در فقه باز مي

راي كرد، يا كارهاي ديگري كه موجب ضرر است، مثل وضو گرفتن كه اگر ب
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آن مالي قابل توجه بايـد بپردازنـد، اگـر پـرداختش غيرقابـل تحمـل باشـد،        
  .تواند نپردازد، و تكليف ديگري دارد يا مسايلي ازاين قبيل مي

شود اين مطلب را توسعه داد، كه آيا هـر چيـزي    بايد ببينيم تا چه حد مي
و تـوان   ي طاقت كه ضرر يا زحمت دارد، نبايد انجام شود؟ يا اينكه به اندازه

  .حمل كرد، و فوق طاقت نبايد باشدبايد آن را ت
ي نفـي حـرج قابـل     چنين در قاعده ي نفي ضرر و هم اي كه در قاعده نكته

توجه است و بايد به آن اشاره كرد و كمتر در مباحث فقهي به آن اشاره شـده،  
، با مسئوليتي است كه هر انسـاني دارد و  نفي ضرر و نفي حرجي تقابل  مسئله

كند كـه   ي اول آن جامعه چگونه ايجاب مي اي مسئوليت درجه ا در هر جامعهي
نفـي ضـرر و   بر  مسئوليتگويند كه  بنابراين در موضوع تقابل مي. عمل شود
جـا هـم    ي طاقت و تـوان، در ايـن   منتهي باز همان اندازه. تقدم دارد نفي حرج

البتـه  ). شود  هي حرج به اين موضوع الزم است اشار كه در قاعده(مطرح است 
اساساً كندن آن جاي سؤال و حتي اشكال هست كه  الضرري روايت  در باره

گويند درخت را بِكَن و قطع  كه مي ؟ و ايندرخت از ريشه چه مجوزي داشته
آيا واقعاً ضرري نسبت به او در برابر ايـن كـار انجـام    !! كن، بيانداز به طرف او

ي ضـرر رسـاندن بـه     كسـي اراده گيرد؟ پس مجوزش چيست؟ و آيا اگـر   نمي
ديگري را داشته باشد، از آن چيزي كه قبالً نسبت به او حقي داشـت موجـب   

 تداركشود؟ يا اينكه حقش در هر حال محفوظ است و بايد  او مي سلب حق
گيـرد و جـا    هاي فقهي انجام مـي  كاري هايي از نظر ريزه جا بحث شود؟ كه اين

  .دصورت گير جهت و معقول بادارد كه 
ها مستلزم زحمت شد،  هايي كه وجود دارد، اگر اين عبادت اما در عبادت

بينيم در مورد وضو گـرفتن   طور كه مي تا چه حد قابل تخفيف هستند؟ همان
و تيمم كردن و يا روزه داشتن، تخفيف دادن در موارد مشقت حكم شده، كه 

و نفـع غيـر    البته براي رعايت مصالح ديگران، راحتي. چيز سختي جلوه نكند
بايست يك سلسله ضررهايي  االمكان مي را هميشه بايد در نظر گرفت و حتي
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  . را نسبت به خود تحمل كرد
كنند كه آيـا قبـول و تحمـل ضـرر،      جا باز بحث ديگري را مطرح مي اين

ي اسالمي مسلم است يا نـه؟   براي اينكه ضرري به ديگري نرسد، يك وظيفه
كـه   آورنـد، حـال آن   انسان به حسـاب مـي   بعضي آن را جزو وظايف اخالقي

  .جدا از تكاليف جدي و حتمي باشدنبايد 
شود، در هر موردي، انسان مؤمن به  مطرح مي مسئوليتوقتي كه موضوع 

، بايد بعضي از اوقات ضررهايي را براي شـخص  يك فرد قابل اعتمادعنوان 
خودش بپذيرد، تا ضرري به ديگري نرسد و يا به طريـق اولـى، ضـرري بـه     

شـود، يعنـي    گفتـه مـي   مـؤمن ي  طور كه در كلمه همان. اش وارد نيايد جامعه
  .شود جانب او احساس امنيتكسي كه از 
كمـا  . گيرد ميجا ريشه  ، از اينتقدم حق اجتماعي بر حق فرديبنابراين 
ها ممكن است عكس آن را استفاده كنند و بگويند در هـر حـال    اينكه بعضي

خواهد باشد و هر چقدر هم كه حق دارد، بايـد هميشـه در    جامعه هر چه مي
جمع و قانون اجتماعي از حق فردي حمايت كند و نبايد راضي به ضرر هيچ 

  .يك از افراد عضو جامعه شود
گونـه   احكـامي مثـل وضـو و تـيمم و روزه، ايـن     از طرفي وقتي در مورد 

گويند اگر سختي و مشـقتي و ضـرري هسـت،     ها در كار است و مي تخفيف
شود، چطـور ممكـن اسـت در مـورد      مي منتفي اصالً اين حكم در اين موارد

ها بخواهنـد بـا انـدك دسـتاويزي و يـا       هاي شديد، حكومت اجراي مجازات
ي او را هـم    كننـد و احيانـاً خـانواده    بـوس  ها را محدود و مح اي، انسان بهانه

كه  ناراحت كنند و زن و فرزند او را تحت فشار بگذارند؟ حتي با احتمال اين
اي شـود يـا    اگر او را آزاد بگذارند، ممكن اسـت روزي بخواهـد وارد دسـته   

هاي منحطّ و  چه در نظام نظير آن! هايي شود بندي كند، و مرتكب خالف دسته
، وجود دارد و چه بسا توجيهات قضايي و ديني هـم بـراي   مدعي و متعصب

  .آن بياورند
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چـون  . مناسبت نيست كه بيان حاج مالاحمد نراقي را ذكر كنيم جا بي اين
او سمت استادي مرحوم شيخ انصاري را داشته و بعد در زمان شيخ انصـاري  

ل ي نجف و بعد هم در قم و ساير شـهرها ايـن مسـاي    هاي علميه و در حوزه
تري مطرح شد، گويا اعلميت اين علما، بحث در اين جزئيات و  طور وسيع به

  ؟ !دقايق و اين قبيل مسايل بوده و هست
ي بحثي كه ايشان گذاشـته، بـد نيسـت كـه عبـارتش را در       به عنوان پايه

قـد ظَهـر ذكْـرُ اَنَّ نَفْـي الضَّـرَرِ و      «: گويـد  ي نفي ضرر ذكر كنيم كه مي قاعده
ي االحكام الشّرعية من االصول و القواعد ثابتـة باالخبـار المستفيضـة    الضرار ف

المعتضدة بعمل االصحاب الموافقـة االعتبـار المناسـبة الملـة السـمحة السـهلة       
المعاضدة نفي الحرج و العسر و المشقة كما ورد في الكتاب و السنة فهذا اصـل  

ـ  سـتدلُّ يل شـرعية ي من االصول و سائر القواعد و االصول الممهدة و دل ـ بِ ي ه ف
رج و     بنابراين شريعت اسالم را سمحه و سهله مـي . 1»موارده دانـد و نفـي حـ

حال بايد ديد كيفيـت  . كند عسر و مشقت را از اصول مهم دين اسالم بيان مي
برداري از اين قواعد در احكام اجتمـاعي و روابـط مـردم بـه خصـوص       بهره

اين مسـايل برآينـد، چگونـه اسـت؟ بعـد،      وقتي كه بخواهند در مقام اجراي 
ي نفي ضرر و ضرار را تحت عنوان اصـل حـاكم    مرحوم شيخ انصاري مسئله

اي  البته وقتي مجتهد در شرايط متفـاوت جامعـه  . كند بر احكام اوليه بحث مي
جـا   گويد ايـن  رسد و مي تري مي قرار گيرد و بيشتر بحث كند، به نظرات تازه

نفي سبب است؛ يعني، چه در احكـام عبـادي و    نفي مسبب شده ولي منظور
چه در احكام معامالت مردم بـا يكـديگر و چـه در مسـايل اجتمـاعي و بـه       
خصوص مسايل مربوط به حقوق و روابط مدني و كيفري مردم با يكـديگر،  

ي آن به ضرر يا موجب ضرر رسـاندن بـه مـردم     اسالم هيچ حكمي كه نتيجه
  .باشد نخواهد داشت

بـه چـه    قاعـده فقهـي  در اين بحث به طور اجمالي خواستيم بگوييم كه 
                                                      

 19ي  كتاب عوايد، صفحه. 1
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البته استثنائات ديگري . گويند و به مسئله نفي ضرر اشاره كرديم چيزهايي مي
 معارضهم دارد و از جمله استثنائات آن قاعده، اين است كه چنانچه دليلـي  

در قاعـده  اين دهـيم، بنـابر   با مطلبي داشتيم، آن دليل را بر قاعده ترجيح مـي 
  . ديگري وجود نداشته باشددليل  جا است، كه در آندليلي  حكم

  حجيت اخبار واحد

طور كه گفتيم، با اين كه در ميان فقها حجيت خبر واحـد مـورد بحـث     همان
هـاي فقهـي ايـن مسـئله مـورد       است و به خصوص در صدر تـدوين كتـاب  

دانست و ديگـران   بين سيدمرتضي كه خبر واحد را حجت نمي(اختالف بود 
در اين مورد مطـالبي دارد كـه بـه طـور      مالاحمد نراقي، )مسايلي مطرح بود
  .پردازيم اجمالي به آن مي

كُتُبِنا االصوليه اعلم اَنَّه قَد بيّنّا في «: كند كه بيان مي 1ايشان در كتاب عوايد
 مفتـاح االحكـام و   االحكـام و اسـاس   كُلّ من شَرح تجريـد االصـول و منـاهج   

االحكام اصالة حجية اخبار االحاد المروية عن ائمة االَطهار المدونة في المعتبرة 
ار به اال طريق التي، اَلْهمنـي اهللا سـبحانه ببركـة توسـل     ياالخ ئنامن كتب العلما

رورِ   االخَر بمـ دض القواععر لي بسة و قَد ظَهبالعترة الطّيبة و خدمة شريعة المقد
هايي كه در آن در موارد حجيـت و اخبـار آحـاد     كتاب ،»في ذلك وراءاالَيام 
برد مثل شرح تجريد اصـول،   هايي وجود دارد و قبالً نوشته شده نام مي بحث

گويد كه اخبار آحاد حجيـت   مناهج االحكام، اساس احكام، مفتاح احكام، مي
: گويـد مي هاي معتبر علما تدوين شده است و بعد هايي كه در كتاب دارد، آن

ام كه ممكن است  اي هم آورده و مطالب تازه! جا خدا به من الهاماتي كرده اين
  . كند را بيان مي  كه آن! جا نباشد در آن

تواند در برابر ايـن قواعـد    منظور من اين است كه اين نوع مطالب كه مي
ـ  ه كلي دليل مستقلي باشد و بايد بر اساس آن فتوايي داده شود و اين فتواها ب

                                                      
 .فه في اصالة حجية االخبار االحاد،تحت عنوان ذكر وجوه مستطر153ي  كتاب عوايد صفحه. 1



/بازنگري در فقاهت و اجتهاد : فصل سوم   527

شوند، برخالف آن قواعد اوليه اسـت   خون مردم و به آبروي مردم مربوط مي
رام  «: گويد كه مي اَنَّـه حـ تّى تَعلمالل حو نظـاير آن، يكـي از   » كُلّ شيء لك ح

حجيـت  هاي بعـد هـم افـرادي بـا      در دوره. است اخبار آحادها هم اين  اين
اخبـار  گفتنـد كـه ايـن    هـا   مخالفت كردند كه حتي بعضي از آن اخبار آحاد

  !شده است هاي اسالمي خرابي بنيانو  موجب هدم اسالم آحاد،
حجيـت خبـر   جا ايشان دو روايت را به عنوان خبرهايي كه دليل بـر   اين

كند كه اگر اين بود و غير از اين چيز ديگري نبود، براي  بيان ميواحد است 
تعـدادها   يعسيضـ فخبار الالو اما ا«: گويد مي! كرد حجيت خبر واحد كفايت مي

و لو لَم يكُنْ غَير ما رواه الشيخ في الْعدة مـن موالنـا الصـادق لشُـهرَةٍ عظيمـة      
 عـده در كتاب  شيخ طوسييعني، اگر همين كه  ،»فاالجماعات المنقولَة لَكَفى

نقل كرده نبود، آن هم به خـاطر شـهرتي كـه پيـدا كـرده و      ) ع(از امام صادق
اجماعاتي كه مدعي شده كه بر آن هست، اين كـافي بـود كـه ايـن روايـت،      

اذا «: نقل كـرده ايـن اسـت   ) ع(آن روايت كه از امام صادق. مطلب را برساند
لـي  عن ع اهوا رم يلَفَانْظُروا ا ى عنّايما روونَ حكْمها فجِدينَزَلَت بِكُم حادثةٌ ال 

لَعيه اي پيدا شد كه  ها يك حادثه يا امر تازه ، يعني وقتي بر شما شيعه»المالس
هـا پيـدا    حكم آن را در آن چيزهايي كه از قول مـا روايـت شـده، در كتـاب    
آن !! انـد  نكرديد، نگاه كنيد به آن چيزي كه غير شيعه از علـي روايـت كـرده   

ـ وا رل مباع كُات بِجولى وع لُّدي«: گويد گيرد و مي يجه ميوقت نت ى عذا نهم ا
وجد الحكم هـا در   يعني وقتي حكمي در روايتي پيدا شد كه از قول امام، »يهف

اتّبـاع كُـلّ   «: بلكه!! ها نقل شده بود، واجب است كه از آن پيروي بشود كتاب
ن عة عتْه العامويعني واجب است كه اگر عامه يعني غير شيعه هـم  ، »ليما ر

ـ  «. چيزي روايت كردند، قبول بشود) ع(از علي ع ويمـا ر فَقْد نْدعاگـر  »منه ،
، از طريـق خاصـه و شـيعه    )ع(ها غير از علـي  و امام) ع(چيزي از خود علي 

طور طبيعي براي شيعه قابل قبول است، ولي اگر غير  روايت شده باشد، كه به
دليـل دوم را هـم   . ه هم از علـي روايـت كردنـد، آن را هـم قبـول كنيـد      شيع
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 طبرسيو  غيبتدر كتـاب   شيخو  الدين اكمالدر كتاب  صدوقگويد كه  مي
خود، به سند صحيح و عـالي   رجالهم در كتاب  كشّي و احتجاجدر كتاب 

غيبـت  هـاي خـاص دوران    از يكي از نايب: گويد نقل كردند كه شخصي مي
ي مـرا برسـاند و جـواب     ، خواسـتم كـه كتـاب و نوشـته    )ريالسـم ( صغرى

تَوقيع بِخَط موالنا صاحب الزّمان اما مـا سـئَلْت   في فَورد «. اشكاالت مرا بگيرد
فَّقَكاهللاُ و و كشَداَر نهدر پاسخ گفته شد، آن چيزي را كه سـؤال كـردي   »ع ،

ي آن را ذكر نكرده، يعنـي   قيهولي ب...! خدا تو را هدايت كند و توفيق بدهد و
اند كه او چه پرسـيده و از   ي مأخذ كه اين مطلب را ذكر كردند نگفته در همه

ي مطلب اين نكتـه را   و در ادامه! چه چيز سؤال كرده و چه جوابي به او داده
ـ عث الواقوادا الحام و«: ، تا آنجا كه گفته»الى ان قال«: گويد مي يهـا  وا فارجِعة فَ

اَلَا واتى رنا فَحاديثانّه حجيكُلَتي عاناَ م و حجكه ايـن را در ايـن    ،»ميهِلَة اهللا ع
صـحيح  كه سندش  با اشاره به اين. اند ايام هم در بحث واليت فقيه ذكر كرده

بـا ايـن قاطعيـت بـه عنـوان       نراقـي  مال احمدها را  نيست، ولي اين و معتبر
ي  كند كه بايد به دقت معلـوم شـود ايـن سلسـله     ميبيان حجيت خبر واحد 

هـاي معتبـر    روات در اين حديث چه كسي و يا كساني هستند، يا اين كتـاب 
. اند؟ و بعد روي اين تناقضات و اخـتالف آرا بحـث شـود    شناخته شده كدام

توانـد   طـور مـي   چه كه موجب علم نشود، چه آنطورخالصه بايد گفـت   به
خصوصـًا اگـر موضـوعش     !ل اجرا قـرار بگيـرد؟  دليل شرعي داشته و قاب

دو صـفحه بعـد   ( 156ي  نيز در صفحه نراقي مال احمد. موضوع مهمي باشد
در مورد عدم حجيـت   سيد مرتضى، بعد از ذكر قول و رأي )از همين مسئله

ها با هم منافاتي ندارند و ادعا  كند كه اين خبر واحد، سعي و تالش بسيار مي
). مقصودش سيد مرتضـى اسـت  (، »افي ذلك ما ذَكَرَه السيدال ين«: كند كه مي

، يعني سيد مرتضـى ادعـاي   »من دعوى االجماع على عدم حجية اخبار اآلحاد«
، موصـليات  اجماع كرده كه اخبار آحـاد حجيـت نـدارد، كـه در آن مسـايل     

ـ لَُّنا كُانّ اصـحاب «: دهـد كـه   سؤالي كرده بودند، جواب مـي ) اهالي موصل( م ه
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لَفُهم و خَلَفُهسهمم، متقدم و متأخّرُهمنَم يونَع من العگويد  ، مي»االحاد بِاَخبارِ لِم
هـا تـا    ها و چه بعـدي  شان چه قبلي شان و آينده تمام دانشمندان شيعه گذشته

زمان سيد مرتضى از عمل به چيزي كه فقط يك نفر يا دو نفر و سـه نفـر آن   
آور نيست،  آور و علم كنند؛ يعني وقتي يقين اند و مي منع كردهاند،  را نقل كرده

طور كه عمل به قياس، از نظـر شـيعه منـع شـده      همان. نبايد به آن عمل كرد
الـذاهب   يـبٍ ون اَشَـد ع يعيب«: دهد كه بعد از قول سيد مرتضى ادامه مي. است

، و بـار آحـاد  اخگيرد اگر كسي به دنبـال   ، يعني شيعه شديداً عيب مي»يهماالَ
كند كه بگويد شيعه، اخبار آحادي  با وجود اين سعي مي. برود عمل به قياس

شـود، قبـول    ظنبياورد، قبول دارند ولي اخبار آحادي كه موجب  علمرا كه 
هـا   كنـد كـه ايـن خبرهـايي كـه در ايـن كتـاب        منتها ديگر بحث نمي. ندارند
ز آيات قرآني را به عنـوان  آورد؟ بعدها هم بعضي ا طور علم مي اند، چه نوشته

هايي تحـت عنـوان اصـول فقـه بـه       كند، كه بعداً كتاب ذكر مي دليل جمعيت
و ديگران  صاحب معالمها هم مثل  كه قبلي چنان هم. ها ادامه دادند تبعيت اين

، يعني اگر يك فاسـق خبـري آورد،   »ان جاءكُم فاسقُ بِنَبأ فَتَبينُوا«: كنند ذكر مي
گويند مفهومش اين است كه اگر شـخص   آن وقت مي. قيق كنيدشما بايد تح

طور خبر را قبول  و همان خبر دهنده عادل بود و فاسق نبود، ديگر تبين نكنيد
آورد يا ظن و گمان؟ و آيـا بـر اسـاس     حال بايد ديد واقعاً اين علم مي! كنيد

  گيري كرد؟  شود مسايل خيلي عميق را نتيجه ظنّ و گمان مي
هـا   كنند، حال اين كتاب ها نقل مي ها را به عنوان حديث در كتاباين خبر

اي چگونـه و بـه چـه     به چه ترتيـب نوشـته و معمـول شـده و در هـر دوره     
منظورهايي تكثير شده و هر كدام چه موقعيتي دارد و بعد هـر يـك در حـد    

. ي اسالمي تأثير گذاشته، قابل بررسي است خود چگونه در سرنوشت جامعه
گرفتـار    ي اسـالمي گذشـته   ي آينده را نجات دهد كه مثل جامعه عهخدا جام

  . نشود
بحث ديگر در اين زمينه آن است كه ببينيم ديگـران نسـبت بـه عملكـرد     
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العمل نشان دادند و چه خدمتي به جامعـه كردنـد و    گذشتگان، چگونه عكس
كردنـد كـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و        بايست عمـل مـي   چه چيزهايي مي

ي عاقل اسالمي در اين دوره كه دنيـاي ارتباطـات    د؟ و باالخره جامعهگير مي
طـور گرفتـار    نشـود، و ايـن   اسـير ظَنّيـات  گونه  خواهد اين است، چگونه مي

هـاي   الي آورده اش را از البـه  تناقضات نشـود و راه حـل مشـكالت اساسـي    
  اسالمي درك كند؟ 

 اخبار آحادسك به چگونه از تم ابن ادريسبعداً خواهيم گفت كه امثال 
چشم ) ع(و قال علي) ع(و قال الباقر) ع(كه تا گفته شود، قال الصادق و از اين

و بعـد بـراي جـا افتـادن     !! بسته آن حديث قبول بشود، فريادشان بلند اسـت 
درسـت كننـد و    اصحاب اجماعبعضي مطالب از ميان روات احاديث عنوان 

نقـل كـرده باشـد،    ) يكي از بيست و دو نفر(هر خبري كه يكي از آن راويان 
  ! چشم بسته آن حديث قبول بشود

صـحبت  نفـي ضـرر   ها از جمله مسايلي بود كه بـه مناسـبت قاعـده     اين
پردازيم بـه دوره   گوييم و بعد مي مي نفي حرَجمختصري هم در باره . كرديم

دوره سـوم و چهـارم و بعـد دوره     چنـين  و هـم  لّـه علماي اهل حدوم يعني 
انـد؛ و   هاي اسالم عمل كـرده  معاصر به عنوان دوره پنجم، كه چگونه با آورده

هـا بايـد انجـام     شـد و چـه   ها بايد مي ها شده و چه به نام اسالم و مذهب چه
  . شود

هايي كـه علمـا و    همه بحث بعد از گذشت چند قرن از صدر اسالم و اين
داشتند، در قرن سيزدهم هجـري   حجيت خبر واحدمختلف نسبت به فقهاي 

كـه   شوند و با ايـن  ي نجف، دانشمنداني پيدا مي ي علميه و در مركزيت حوزه
كـه خبـر    ، باعث تعجب است كه براي اثبات ايـن 1اند هم نوشتهاخالق كتاب 

آورند كه چـون   ، آياتي مي157ي  صفحه عوايدواحد حجت است، در كتاب 
كنند، ممكن است كسي بـه ايـن آيـات معتـرض      آيات دعوت به علم مياين 

                                                      
 )حاج مالاحمد نراقي(و معراج السعادة ) حاج مالمهدي نراقي(ت كتاب كيمياي سعاد. 1
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اش يك يـا دو و يـا    اگر عمل به اخبار آحاد و خبرهاي واحد كه راوي. شود
شود گفـت اگـر مفيـد علـم نيسـتند،       سه نفر هستند، برخالف قرآن باشد، مي

  !هستند مفيد ظنّالاقل 
ـ     جالب اين است كه مي ر ايـن مطلـب   گويد يكي از آيـاتي كـه داللـت ب

شـمارد   بعداً آيات ديگري هم مي. ، است»التَقْف ما لَيس لَك به علـم «: كند مي
ال «: گويد آيه آيد و مي بعد در مقام جواب بر مي. است اتّباع ظنّكه مربوط به 

 لْم ماتَقْفع بِه لَك لى «، »لَيسا طابخْلَ لَها بِناالخو ال د يعني، اين آيـه   ،»نبي
برو و ايـن بـه مـا دخلـي      علمگويد فقط دنبال  كه مي! است پيامبرخطاب به 

سـيما مـع   «! بـرويم  غيـرعلم كه ما بايد دنبال  مثل اين!!! ندارد و مربوط نيست
، ما حالمان با پيامبر فرق دارد و به اعتقاد مسـلمين بـه او وحـي    »تَفاوت حالنا

مطالب، فقط وحي اسـت، بنـابراين اگـر وحـي     شده و طريق علم به اين نوع 
از ! شـود  ها ظن محسوب مـي  ي دريافت نبود، علمي هم در كار نيست و بقيه

گويد حجيت خبر واحد محرز است و آن آيه داللـت بـر ايـن     اين جهت مي
گويـد   نكنيد، مـي  اتباع ظنّگويد  و راجع به آن چيزهايي هم كه مي!! كند نمي

  ! كند اين داللت بر حرمت نمي
ال «: گويـد  ها هم مي ي آيات مربوط به ممانعت از اتباع ظنّ و گمان بارهدر

دم اتّبـاعِ   ة انّذمالموة ذماعتبار تَضَمنه المتدلُّ على الحرْمةِ الّا بِ لى عـما وقعت ع
هـا بـه غيـر     ها اين است كه بعضي مضمون آيه، »غيرِ ظن ال على اتّباعهم الظن

رونـد   روند، نه اينكه چون دنبال گمان مي نبال چيز ديگري نميظنّ و گمان د
به هر حال اين هـم نـوعي برداشـت از ايـن چيزهـا      ! بايد آنان را مذمت كرد

  ! است
كند و شخص را به حقيقـت   نياز نمي گويد ظن، از حق بي آن آياتي كه مي

و «: ، و يـا 1»الحقّ شَيئاغني منَ انّ الظّنَّ ال ي«: رساند، آن آيات مانند مطالب نمي

                                                      
 .، همانا ظن و گمان در فهم حقيقت هيچ سودي ندارد28ي  ي نجم آيه سوره. 1
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على اَنَّ الظَّنَّ  ال تَدلُّ االّ«: دهد ها را هم جواب مي ، اين1»اًظنّ ما يتَّبع اكثرُهم االّ
طـور   به عنوان دليل اين. »غير مغنٍ عنِ الحق، و ال داللة لها على حرمة العمل به

ر و الـدليلُ  بالعمل بِاالخ بالظن القول بقيام دليلٍ علميٍ على وجو«: گويد كه مي
، يعني اگر ما »ظنٌّ فَمنْ بديهيات الواضحة انَّه ال دليل علمية او ظَنّية على حرمته

دليل علمي و حتي دليل ظني نداريم كه خبر واحد حجـت اسـت، از طـرف    
ديگر هم واضح است كه دليل علمي و ظنّي نداريم كه اگـر بـه خبـر واحـد     

  !!ستعمل كنيم، حرام ا
نيست، بلكـه بحـث اساسـي ايـن      حرام بودنبايد توجه كرد كه صحبت 

اي،  خواهيد به استناد يك خبر واحد، حكمي را براي جامعه است كه شما مي
چطور دليل علمي نداريم بر اين كه تـا وقتـي   . آن هم به نام اسالم ثابت كنيد

موضـوع  علم نداريد، چيزي به اسالم نسبت ندهيد؟ پس آيـاتي كـه بـر ايـن     
اي را مـذمت   ، يـا عـده  2»الحـق  ال تَقولـوا علـى اهللا االّ  «: كنند، مانند داللت مي

دانند، به خدا نسـبت   چه را كه نمي زنند و آن زده و مي افتراكند كه بر خدا  مي
هـاي اصـلي، مثـل     همه احاديث كه از امامان شـيعه، در كتـاب   دهند و اين مي

، حقي كه خدا بـر مـردم   »بادلى العاهللا ع حقُ«: نقل شده كه اصول كافيكتاب 
دانند، نگويند،  دانند، بگويند و آن را كه نمي دارد آن است كه چيزي را كه مي

چنين اين مسئله كـه بـه    هم! پس روي سخن اين آيات و احاديث با كيست؟
قرآن علماي ساير اديـان و مـذاهب قبـل را    . ندهند فتوادانند،  چيزي كه نمي

كردنـد،   طور حالل و حرام تعيين مي ها براي مردم همين كه آن كند، مذمت مي
  . بدون اينكه علمي داشته باشند

حجيت خبـر  ي  رسد آنان كه به همين ترتيب به مسئله بنابراين به نظر مي
ها كه به عنوان حكومت يـا داوري و   كنند، به خصوص آن استدالل مي واحد

رض و آبـرو و جـان و    خواهند حكمي صـادر كننـد كـه بـه      قضاوت، مي عـ

                                                      
 .كنند ، و اكثر اين مردم جز از ظن و گمان خود پيروي نمي36ي  ي يونس آيه سوره. 1

 .مگوييد ي خدا جز به راستي سخن ،درباره171ي  ي نسا آيه سوره. 2
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هـا ارتبـاط مسـتقيم دارد،     هـا و انسـان   دستاوردهاي زندگي افـراد و خـانواده  
كنند و به يك روايت چه تاريخي و چه مربوط بـه   گردند و خبري پيدا مي مي

شود به  و به نظر من نميكنند، اين محل تأمل است  حالل و حرام، استناد مي
ين كه مطالبي يقين آور و كامالً منطبق مگر ا. گونه عمل كرد نام اسالم اين

و اگر احياناً اجمـالي و ابهـامي در اصـل آيـات باشـد،       با آيات قرآني باشد،
طور واضـح   مخصوصاً در ارتباط با مسايل اخالقي، ارشادي و عرفاني، بايد به

از ( ي نقـل شـده   يـك جملـه  نه اينكه به خاطر . و روشن توضيح داده شود
هاشـان   هـا در كتـاب   به واليت فقيه اسـت و بعضـي   جمله اخباري كه مربوط

اند ومالاحمد نراقي هم نوزده حديث را در كتـابش بـراي اثبـات ايـن      نوشته
بينيم كه با جمع چند خبـر واحـد، چـه     موضوع نوشته است، اما در عمل مي

افتد كه بعدها بايد بـه   هايي و كشتارهايي اتفاق مي ضايعات و تلفات و اهانت
بخوانند  محارببدانند و ديگري را  مرتد يكي را) يدگي كرداين موضوع رس

و مسايلي را كه يا قطعاً از اسالم نيست و يا معلوم نيسـت كـه آيـا از اسـالم     
  . كنند تحميلاست يا نه، به همين ترتيب 

ما تأكيدمان به خاطر اين است كـه مبـادا در آينـده هـم مـردم بـه همـين        
را بايـد بـه    خبر واحـد ه تأكيد داريم كه اين است ك. ها مبتال شوند گرفتاري

  ! شود، كنار گذاشت چه كه مربوط به سرنوشت مردم مي طور كلي در آن
، شامل مطلبي مفيد و دانستني است، البته اخالقيات و ارشاداتآري، اگر 

چه كه مطابق با صريح قـرآن و مبـين    بايد از آن استفاده شود، به خصوص آن
ي دخالـت   چه كه مهـم اسـت، مسـئله    چنين آن هم. مسايل محكم قرآني باشد

راه ها و باز كردن  ، و تشخيص عقلي و رفع حاجت كردن از انسانعقلدادن 
كه دين را به عنوان چـوب الي چـرخ زنـدگي     ها است، نه اين براي آن رشد

و بعـد مسـايل غيـر اساسـي و     ! گذاشتن و بدبيني بوجود آوردن، معرفي كرد
به عنوان اصـل اسـالم مطـرح     اگر وجود داشته باشد،ي چندم را، حتي  درجه

ي اول  ي اول قرار داد، و از طرف ديگر مسايل مهم و درجـه  كرد و در درجه
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  . است، ناديده گرفت حقوق انسانيو  احترام به انسانيترا، كه 
انجـام شـده و    هـا  تعصـب هايي هم كه در طول تاريخ بـه خـاطر    اهانت

كـار   توجيـه كـردن  ا، كشـتارها، و بعـد هـم    هـ  سـازي  شود از قبيل زندان مي
اهانـت بـه   ها بـه نظـر مـن     اين!! خودشان؛ و خبري را به اسالم نسبت دادن

ها پافشاري و دقت كنند و راضي  كه بايد مردم مسلمان روي آن! است اسالم
اند، به نام اسالم، بـه   ها باز شده و رشد كرده اي كه فكر انسان نشوند در زمانه
هاي قبلي زمان جاهليت دچار شوند و آن تعصبات و زندان و  همان گرفتاري

كه نسل امروز ما هم متأسـفانه قربـاني ايـن    ! شكنجه و كشتارها تكرار شوند
  !ها به نام اسالم شده است ها و تعصب جهالت
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  بخش پنجم
  موارد اختالفي در فقه

  

  ها يابي آن اختالفات فقهي و ريشه

شود، در مسايل فقهي  مسلمانان امروز مشاهده ميكه در فرهنگ و رفتار  چنان
روزمره بين مسلمين در بسياري از مـوارد اختالفـات بسـياري بـين مـذاهب      

  .مختلف اسالمي وجود دارد
در زمـان پيـامبر اسـالم يـك كـار دايمـي و        وضوبه عنوان مثال، با اينكه 

قهـا، ايـن   ي ف ي پيامبر و باالخره در زمان همه مستمر بوده و در زمان صحابه
بينيم كه در ايـن مـورد چقـدر     مسئله مورد حاجت بوده است، با اين حال مي

  !بين فقها وجود دارد اختالف نظر
يعني دو بـار شسـتن و    ،»غَسلَتان و مسحتان«: گويد ي اثناعشري مي شيعه

فَاغْسـلوا  «: ي مسح كردن صورت كه در قرآن دارد در باره. دو بار مسح كردن
آيـد، از   ، ببينيم از كجا تا كجا شسته شود؟ از آنجا كـه مـو در مـي   1»وجوهكُم

 زير چانـه گويند كـه   مي شافعيهباالي پيشاني تا آخر چانه از نظر طول، منتها 
از نظر عـرض، در  . جا را هم بايد شُست شود و آن هم از صورت حساب مي

افي ، كه شسـته شـود كـ   ما بين دو انگشت ابهام و وسطىي اثناعشري  شيعه
يعني انسان براي وضو صورتش را بايد با يك وجـب بـاز بشـويد، آن    . است

ي فقهـا   اي كه بين انگشت بلندتر قرار گرفته و انگشت ابهام، ليكن بقيه فاصله
از . هم برسد نرمي گوشگويند بايد آب به  دانند و مي اين مقدار را كافي نمي

                                                      
 . ...بشوييد آرنج تا را تانها ودست صورت....، 6ي  ي مائده آيه سوره. 1
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ن هـم بايـد شُسـته شـود،     اين نرمي گوش تا آن نرمي گوش، و از باال به پايي
منتها بهتر اسـت كـه از بـاال بـه     . گويند الزم نيست شسته شود مي اماميهولي 

ي اماميـه   ، شـيعه 1»فَاغسلوا ايديكم الـى المرافـق  «ي  در باره. پايين شسته شود
اسـت، بلكـه بايـد از بـاال بـه       باطلاگر از پايين به باال شسته شود، : گويد مي

. عيبـي نـدارد  خواهد بشويد،  هر طور كه ميگويند  ه ميولي بقي. پايين باشد
ي اماميـه   كه اول دست راست را بشويد يا دست چپ را، شـيعه  ي اين درباره

گوينـد   هـا مـي   آن. گويد، دست راست را اول بشوييد، بعد دست چـپ را  مي
مقصود شستن هر دو دست است؛ هر كدام كه اول شد، اشكالي نـدارد ولـي   

ي مسـح   عالوه بر صورت، مسـئله . اول دست راست باشدبهتر اين است كه 
كنند و دو گوش را هـم   سر را مسح مي ها حنبلي. دست و پا نيز مطرح است

ي سر را بايد مسـح   گويند همه مي ها حنفياما . دانند كه مسح كنند واجب مي
يك چهارم كـه  (از سر  يك ربعگويند  ها مي آن. ها الزم نيست كرد، اما گوش

حاال چه دست تـر بكشـي، چـه آب بكشـي، ايـن كـافي       ) است قسمت جلو
؛ ولو يـك كمـي   قسمت از سر مسح بشودگويند كه يك  مي ها شافعي. است

ي اثناعشـري   امـا شـيعه  . باشد، كافي است مسـح كنـد يـا كمـي آب بپاشـند     
، در آب وضو مسـح شـود   ي قسمت جلوي سر بايد با تري همه: گويد مي

د با آب جديد بايد مسح شود، يعني دوباره گوين صورتي كه مذاهب ديگر مي
  . كند كه سرش را بشويد يا مسح كند فرد دستش را تر مي

گويند بايد پا تا بلندي قوزك شسـته شـود؛    ها مي در مورد مسح پا، بعضي
بايـد شسـته   گوينـد   مـي  حنبلي، شافعي، حنفي، مالكيكه هر چهار مذهب 

ست، پا از سـر انگشـتان كعبتـين    گويد با همان تري آب د مي اماميهاما . شود
شـود، ولـي    اينكه كدام پا را جلوتر مسح كنند، ديگر بحـث نمـي  . شود مسح

  .ست كه اول پاي راست را مسح كننداحتياط اين ا
گويند، اول كـدام، دوم   مي مالكيهو  حنفيه. اختالف است ترتيبي  بارهدر

                                                      
 .6ي  ي مائده آيه سوره. 1
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. طور كـه باشـد  هر حاال، اين اعضا بايد شسته شودكدام الزم نيست؛ بلكه 
ريزند و يا  اگر ظرفي كه آب مي. دانند ولي در ميان اماميه، ترتيب را شرط مي

. گويند باطل نيست اگر مكان وضو غصبي باشد، باطل است؛ ولي ديگران مي
شود كه اگر هم بعد تراضـي حاصـل    آن گناهي است كه جداگانه حساب مي

هـاي   ها غسل هست، بعضيي غسل هم اختالفاتي  در باره. شود، اشكال ندارد
شـيعه شـش غسـل را    . غسـل  پـنج ها  دانند، بعضي غسل مي چهارواجب را 
. اسـت  جنابت، حـيض، نفـاس و ميـت   هاي واجـب،   غسل. داند واجب مي

دانند، اماميـه ايـن    ها غسل مسلمان شدن غير مسلمان را هم واجب مي حنبلي
كـه بـر اثـر     و ديگر غسـلي  استحاضهداند و به جاي آن  غسل را واجب نمي

دانند؛ البته اگر بعـد از   است را واجب مي) مس ميت(دست زدن به بدن ميت 
  . سرد شدن و قبل از غسل دادن ميت اتفاق افتاده باشد

  اختالف در مسايل زنان

آراي فقهـي در بـين مـذاهب مختلـف فـرق       زناندر مورد مسايل مربوط به 
سـني كـه زن ديگـر عـادت      حـداكثر . كنيم اي مي جا اشاره كند، كه در اين مي

دار نشود و غيـره،   بيند و احكام حيض را ندارد و ممكن است بچه ماهانه نمي
با اينكه امري طبيعي است و مسايل مختلفي ممكن است در آن مـؤثر باشـد،   

ي  ها پنجاه سال، براي همـه حنبلي ولي از نظر فقهي اين حداكثر سن را ميان 
 شافعيههفتاد سال را،  مالكيهپنج سال را و  سن پنجاه و حنفيه. دانند زنان مي

گويد مادام كه زن زنده است، احتمال اينكه زن حايض شود، بچه بيـاورد   مي
بنـابراين اگـر آن   . شـود  سالگي حيض منقطع مي 62غالباً بعد از . وجود دارد

ي اماميـه بـين نـژاد     اكثر شـيعه . شرايط را داشت، باز حكم بر او جاري است
ـ  (هاشميه  هـا فـرق    و غيـر آن ) گويـد  را مـي  سـادات ه اصـطالح زنـان   كـه ب
سـالگي حيضشـان منقطـع     60در  هاشـميه گوينـد زنـان    آنان مي! اند گذاشته

  . سال، كه اين تفاوت، محل بحث است 50شود و غيرهاشميه  مي
در مورد حداكثر نفاس، يعني استراحتي كه زنان بعـد از زايمـان دارنـد و    
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ها و حنفيـه حـداكثرش    حنبلي. كامي وجود داردچنين تحملي كه دارد، اح هم
روز، ولـي فقهـاي مشـهور     60ها تـا   ها و مالكي دانند و شافعي روز مي 40را 

  .اند ها تا هجده روز شمرده روز و بعضي 10ي اماميه و اكثرشان  شيعه

  نكاتي در مورد روزه

اسـت؛   هـالل مـاه رمضـان   يكي از احكام مربوط به روزه، ثابت شـدن  
ر    «: دانيم، يك قول فقهي ايـن اسـت كـه    ر كه ميطو همان افْطـلرّؤيـة ول ـمص

يعنـي اول  . ، يعني با ديدن ماه روزه بگير و با ديدن ماه هم افطار كـن »للرّؤية
ماه رمضان وقتي آن شب ماه را ديدي، فردايش بايد روزه بگيري و آخر مـاه  

ايد ببينيم آيا ايـن  ب. رمضان هم با ديدن ماه شوال هم فردايش بايد افطار كني
است؟ و يا شهادت او براي ديگران هم قابل قبـول اسـت؟ فقـه     فرديحكم 
كه صداقت او مورد اتفـاق باشـد،    را در صورتي يك زنشهادت حتي  حنبلي

تواننـد بـه آن ترتيـب اثـر بدهنـد؛ ولـي        داند، كه مي مي براي همه قابل قبول
ي بعـد،   مسـئله ! دانند نمي ديگران شهادت يك زن را در اين زمينه قابل قبول

اگر هالل ماه رمضان و يا هالل ماه شوال در يك جا ديده شد، آيا بايد بـراي  
همه جا يك حكم داشته باشـد و يـا هـر مكـاني حكـم خـود را دارد و هـر        

ميالدي،  1939ها، مثالً در سال  اي به افق خودش؟ اخيراً بعضي از سال منطقه
در مصـر روز دوشـنبه، و در   !! (برقرار شد سه روز عيد فطر در ميان مسلمين

). شنبه و در بمبئي و هند روز چهارشنبه را عيد قـرار دادنـد   مكه و حجاز سه
اين است كه اين فكر به خاطر رسيد كه آيا يك مالكي نبايـد بيانديشـيم كـه    

: ها بـه اسـتناد   ي اختالف در رويت هالل ماه ايجاد نشود؟ بعضي ديگر مسئله
ي حركت زمين، بـا   گويند از طريق حركت و محاسبه مي ،»هم يهتَدونبِالنَّجمِ «

فقـي، شـب   شود اين روز را به دست آورد كه در هـر ا  ي رياضي مي محاسبه
  .اول ماه تشخيص داده شود

سـر را بـه زيـر آب    مختصاتي نزد اماميه دارد، از جملـه   مبطالت روزه
دانند؛ ولـي ديگـران    وزه ميكه اكثر فقهاي اماميه آن را جزو مبطالت ر بردن،
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بايد ديد تا چه حد ايـن دسـتور معتبـر    . گيرند هيچ اشكالي به اين مسئله نمي
ي  هـا مسـئله   حنبليي  در مقابل، همه. است تا يك حكم براي همه داده شود

ي آن كسي كـه   دانند؛ حتي روزه را مبطل روزه مي) خون دهنده(خون گرفتن 
در . در ادلّه به وجود بيايد تجديد نظري در هر صورت بايد. گيرد خون مي

غير آن صورت اين مسايل خود به خود وضع ديگري به خود خواهند گرفت 
  .ي اسالمي به صورت ديگري ديده و درك خواهد شد و جامعه

اي داشته باشيم تـا ببينـيم اجتهـاد در ايـن      ي روزه اشاره الزم است درباره
و حيات انساني در اسـالم دارد و   بحث به كجا رسيده و آن ارزشي كه انسان

آن محبت و اخالق اسالمي و آن عطوفت پيامبر اسالم كه باعث شد مردم بـه  
اسالم گرايش پيدا كنند، آن نرمي و متانت، چگونه تبديل به خشونتي گرديـد  

ي روزه از  به عنوان نمونـه بـه دو روايـت در بـاره    . آور است كه واقعاً تعجب
كنيم، كه با استناد بـه خبـر    وسايل الشيعه اشاره ميكتاب فروع كافي و كتاب 

، ص 4الشـيعه، جلـد    وسـايل (واحد، چگونه با جان و مال مـردم بـازي شـد    
188.(  

شود كه تـا چـه    گونه موارد نيز روشن مي در اينحكم اهللا باالخره مفهوم 
 قَصّم ظَهري رجالن«: مفـهوم. است هتاكانهباكانه و حتي بعضي اوقات  حد بي

، را كه از قول پيامبر نقل شده اسـت در ذهـن   1»عالم متَهتِّك و جاهلٌ مَتنَسك
دو طايفه پشت مرا شكسـتند، يكـي عـالم متهتّـك،     : گويد كند كه مي زنده مي

كند ولي سـخنانش و آراي او از روي   كسي كه خود را دانا و عالم معرفي مي
  .رو نادان دنبالهو ديگري  ي معتمد و معتبر باشد، باكي و بدون ريشـه بي

  ريشه اجتهادها و تقليدها

شبه اجتهاد و  اجتهاد و تقليد اصلجا مناسب است، مطالبي در مورد  در اين
چنـين مسـايلي كـه از نظـر      و مسايلي از اين قبيل و هم و اجتهادهاي كاذب
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  .شده بيان شود اصطالح فقاهتي
مسـايل اسـتنباطي   الشعاع يك سـري   ، اين هدف اصلي دين، تحتاجتهاد

، يعنـي چيزهـايي كـه از    اسـالم فقـاهتي  گوينـد   وقتي مـي . قرار گرفته است
افتد، زيرا چيزهـاي مـورد    ها مي انداز استنباط ضروريات نيست و لذا به دست

فقـه  در اثـر آن  . افتـد  ها نمي انداز استنباط احتياج و مشخص معموالً در دست
در قـرآن بـه كـار رفتـه و      شود، برخالف آن فقهـي كـه   عنوان مي اصطالحي

و  شناسـي  ديـن ، يعني تفقّه في الدين. است فهم دقيقمقصود آن در حقيقت 
، كـه بعـدها بـه يـك سلسـله      شناسـي  جهتو  سازي انسانو  هدف شناسي

طـور كـه در گفتارهـاي     همان. مسايل فرعي و پر قيل و قال تبديل شده است
ؤال و اضـاعة     انَّ اهللا يبغض «: اخالق اسالمي داريم القيل و القـال و كَثْـرةَ السـ

هاي  كه منظور مال و وقت و ساير امكانات جامعه است كه در بحث ،1»المال
چنـين   غير مفيد صرف شود و غير پاسخگو بـه نيازهـاي زمـان باشـد و هـم     

سؤاالت غيراساسي كه معموالً هر طور باشد، در رشد جامعه تأثيري نـدارد و  
  .شود و مسايل فرعي و زايد حاكم بر اصل شودمسايل اصلي فراموش 

هاي مختلفي در بسياري از اصـول عقايـد و    ، شامل گروهمذاهب اسالمي
آرا، از جمله در مسايل عرفاني و اخالقـي و در مسـايل كالمـي و اجتمـاعي     

هـا قـرار بگيرنـد و در دسـت      الشعاع حكومت ، تحتمذاهباگر اين . هستند
شـان بسـيار محـدود     ي عمـل  باشند، دايره جتهادعلماي فقه و اكساني به نام 

هـا   نظري خاص خودشان، كارشان در پاك و نجس شمردن شود و با تنگ مي
و سرگرم كردن مردم و تكذيب و تهديد و تحقيركردن اين و آن و در نهايت 
هم تكفير كردن و مخالف خود را خارج از دين و اسـالم دانسـتن، خالصـه    

  .شود مي
بلندنظري بگوينـد مـا همـه يـك خـانواده هسـتيم و در        بلكه بايد همه با

داريم و راه آن هم بسته نيست و رو بـه تكامـل    استنباط آزادمسايل جزيي، 
                                                      

 .301، ص 5كافي، ج . 1
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است و يك مرجع خاص هم نداريم كه بيايد و دهان همه را در مورد نظـر و  
، اجتهـاد  گـردد و در واقـع   منحصر به فـرد ببندد و مسئله  اظهارنظر فقيهانه

ي  شـد تـا جامعـه    اگر توجيهاتي هـم مـي  . گردد تقليد محضبه  عمالً تبديل
اسالمي متفرق نشوند، اين اشكال را هم داشته است كـه عمـالً آزاد گذاشـته    

ي خودش را داشته باشد و در  شود و مسايل جلوه غربالنشده تا اين مطالب 
  .و چنددستگي به نام فقه و اجتهاد نشود  ي اسالمي دچار تشتّت نهايت جامعه
ي بسيار اساسي وجود دارد، شـايد از   جا يك مسئله رسد در اين به نظر مي

 ،1»تَفَكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ سنة«: بهترين مصاديق اين گفتار معروف است كه
! انديشه كردن در يك لحظه و يا يك ساعت بهتر است از يك سـال عبـادت  

شده بود، براي جامعه چـه  خواهيم ببينيم آن چيزي كه به نام اسالم عرضه  مي
بال كردنـد و آن را پذيرفتنـد؟   جهتي را در نظر گرفته بود كه مردم از آن استق

پيامبر گرامي اسالم چه چيزي را براي نجات مردم عرضه كرد و در طول اين 
خواهيم بدانيم اسالم بر اسـاس   تاريخ چهارده قرن چه وضعيتي پيدا كرد؟ مي

رابطه با خود و هم در رابطه با جهان بيرون از هم در  جهد و جهد و اجتهاد
هـايي كـه    ها و جوامع ديگر، به كجا رسـيد؟ مخصوصـاً جامعـه    خود و تمدن

ها عرضه كند و  اسالم به آن راه پيدا كرد و توانست فرهنگ جديدي را به آن
، در آن )فرهنگ سابق و فرهنـگ جديـد اسـالمي   (ها  احياناً تلفيقي از فرهنگ

  .ود آمدها به وج مكان
به تـدريج   تأسيس شد و جهد و مجاهده و اجتهاداسالم اصالً بر اساس 

 اجتهاد كاذبو دوران  شبيه به اجتهادو چيزهايي  شبه اجتهاد گرفتار دوران
 مقلـدپروري و دوران  تقليـد شد و باالخره اين مسير را طي كرد تا به دوران 

در حقيقت اگر روزگاري از نظر كميت، فقط خود پيامبر اسـالم بـود و   !! افتاد
سـاله   13ي  و حضرت خديجه و يا چند نفر ديگر؛ در دوره) ع(حضرت علي

نفر درستي مكتب  13در مكه چند نفر مسلمان شدند، در سه سال اول حدود 
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جاه كشور دنيا، پيامبر اسالم را قبول كردند، ولي در پايان قرن بيستم حدود پن
اي و  ميليون تا بيش از يك ميليارد نفر خود را از نظر شناسنامه 900از حدود 

 - از نظر كيفيت هم توانسته چهـارده قـرن را  . دانند يا جغرافيايي مسلمان مي
هرچنـد  . با نشيب و فرازهـا پشـت سـر بگـذارد     - كه مدت كمي هم نيست

حـال ايـن   . فعلي شـده اسـت   ي اسالمي دچار وضعيت بينيم جامعه امروز مي
تواند باشد؟ واقعاً اگر اسـالم   سؤال مطرح است كه دليل اين وضعيت چه مي

ي بشـري خـود بـه خـود رو بـه كجـا        شد، جامعـه  به اين ترتيب عرضه نمي
ي توحيد اسالمي در  رفت؟ بين احتماالت مختلفي كه ممكن بود با عرضه مي

ـ  جامعه تغيير پيدا  طـور   وع احتمـالي اسـت و چـه   شود، احتمال موجود چه ن
  شود؟  ارزيابي مي

يك مرور اجمالي به كارواني كه با اولين دعوت پيامبر، حركـت خـود را   
دهد كه امروز با ايجاد حكومتي بـه نـام فقـه در ايـران و      شروع كرد نشان مي

اش با كشورهاي اسالمي و منسوب به اسالم و كشـورهاي ديگـر غيـر     رابطه
لي را طي كرده است؟ اولين منزل، اين كاروان چه منازاسالمي، در اين فاصله 

بود كه پيامبر آن را عرضه كرد و واقعاً  بر اساس توحيدتغيير سازمان زندگي 
نجـات پيـدا كنـد، هـم از      اصر و اَغْاللنويدي براي بشر بود، كه بشر هم از 

زنجيرهاي دروني و فكري و تلقيني، و هم از مقررات عرضه شده در جامعـه  
هـا را بـه انـواع     كـه آن  ها حاكم هسـتند؛ زنجيرهـايي   نهادهايي كه بر انسان و

كشانده بود و به ايـن   عادت شدهو  عرفيو  قانونيو  قرارداديهاي  اسارت
  .داد را به بشر نويد آزادي انديشه ترتيب 

از كجـا   بدانندبه اصطالح رحمت خدا را شامل حال كساني دانستن، كـه  
، »و الـي اَيـن   علم من اَين و فـي اَيـن   أًرحم اهللا امر«: ندرو هستند و به كجا مي

گـوش  داشتن و  چشم بازچرا گفتن و چرا رفتن و در معناي وسيع خودش 
را باز كردن و به اصـطالح، جامعـه را از حالـت عمـاء و نابينـايي بـه        هوش

  .استنظام توحيدي ها حاصل  ي اين بصيرت سوق دادن، كه همه
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ها بر حسـب   بينيم كه تعداد مسلمان اگر آن روز تعداد كم بود و امروز مي
ظاهر زياد شده، اين نبايد انسان را فريب بدهد، ولو تعـداد خيلـي هـم زيـاد     

خواسـتند   ارزشي كه آن كميت اوليه داشت به خاطر جهتي بود كه مـي . باشد
 كميـت هم كـه  تغيير كرده است، هرچند  جهتامروز آن . به انسانيت بدهند

  ! را پيدا كند ارزشتواند آن  زياد شده، ديگر نمي

  تبديل شدن مذهب به حكومت مذهبي

ي  ي قابل توجه اين است كه چگونه اين جهت تغييـر يافـت و در دوره   نكته
بعد تبديل به قدرت و حكومت شد و ارتباط فقاهت با سياسـت و حكومـت   

و مـالي چگونـه صـورت    چگونه بود و در اختيار گـرفتن قـدرت اقتصـادي    
جز اقليتي كه بيدار بودنـد و تقـواي    گرفت؟ جريان فقاهت هم در حقيقت، به

هـاي اقتصـادي و    گـر سياسـت   فقاهتي داشتند، بقيه سرگرم زندگي و توجيـه 
ها و اوضاع و احوال ظاهريِ جرياني كه به نام اسالم در دنيـا   اعمال حكومت

  ! پيش آمده بود، شدند
يعه، امامان عنايت زيادي به بيداري مردم داشـتند  در زمان حكومت غيرش

ي  شود؛ ايـن توصـيه   تنبهو اين مطلب جالبي است كه قرار بود شيعه موجب 
بـرعكس،  . لزوم به فقاهت رسيدن معنايش اين است كه چشم او را باز كننـد 

ها گمان كردند كه مقصود امامان از پيدا شدن پيروان بـراي خودشـان،    بعضي
كه واقعـاً دور بـاد از كرامـت    ! بسته بود اي مقلد چشم و گوش پيدا كردن عده

اين خيلي قابل توجه است كه بدانيم امامان مـورد  ! آنان و هر انسان باكرامتي
خواستند؟ و از آنـان امـروزه چـه چيزهـايي نگـه داشـته        احترام شيعه چه مي

شده؟ و شيعه بعدها و به خصوص امروزه به چه وضعي درآمده اسـت؟ بـاز   
هـا چـه    اهداف حكومتي و زد و خورد و اقليت و اكثريـت و ايـن حـرف    در

كـه   آلودي درست شد، كه خود امامان شيعه در اين جريـان چنـان   تاريخ خون
بعـدها هـم ايـن زد و     !معروف است، هيچ يك به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند

در ناپذيري كه پيدا شده، ادامه پيدا كرد و مـا اميـدواريم كـه     خوردهاي آشتي
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به وجود آيد و اين مسايل با تجزيه و تحليـل دقيـق     ي اسالمي بيداري جامعه
چنـين قابـل دقـت     هـم . و صحيح بررسي شود و جامعه راه خود را پيدا كنـد 

اند، وضعشان به چه ترتيـب درآمـد و    است كه كساني كه دلسوز جامعه بوده
ي  ر دورههايي انجام شـد؟ ايـن موضـوع د    ورزي ها چه غرض در رابطه با آن

اجتهـاد  . اي خود به خـود مـورد توجـه قـرار گرفـت      چهارم اجتهاد تا اندازه
ي فقـه   چهارگانه در ميان اهل تسنن معروف است؛ و بعد هـم اخيـراً، مسـئله   

را  اي اجتهاد زنـده در واقع  شيعه. مطرح شد فقه جعفريشيعه تحت عنوان 
اما بعد به علـل و   هاي آينده نيز باشد، و پاسخگوي زمان پوياخواست كه  مي

  .پيش آمدمقلدپروري ي جهاتي، مسئله
آوري آرا و افكـار دانشـمندان دينـي و اتصـال      با توجه به تالش در جمع

شـد كـه بـا     بينـي مـي   عباس، پيش آينده و گذشته باالخره در سال سقوط بني
هـايي   ي قلمرو اسالمي چه بسا اختالف آراي فقهي موجب پراكنـدگي  توسعه

اندركاران دين به اين بود كه اين مسـايل را   عالقه و توجه دستگردد و البته 
، جريـان بـه   مذهب فقهي معروفبا پذيرفتن چهار  بعد هم. آوري كنند جمع
بوده و كارگشايي امر  بازشناسيي  اي ادامه يافته است كه امروز شايسته گونه

 .رسد به نظر مي ضروري در ميان عموم مسلمين اجتهاد و فقاهت

  شبه اجتهاد ي مرحله

، نگرفتناميم، در واقع اجتهادي صورت  مي شبه اجتهادرا  اي كه آن در دوره
آوردهاي نسل قبل، در ميان شيعه و غيرشيعه، تـا حـدودي كـم و     بلكه دست

هـايي   هـا و شـرح   ها و حاشيه هاي مكتوب ديگران نوشته زياد شد و بر نوشته
  .نوشته شد

به مـردم نشـان داده    راه زندگي پوياكه  به جاي آن شبه اجتهاددر دوران 
از هـدف دورتـر    - شـد  كه در عمل مشـاهده   چنان – ي اسالمي شود، جامعه

اگر هنگام حركت، توجه به جهت اصلي و مقصـد نهـايي نباشـد، مـثالً     . شد
دهد، وقتي هم كه سـرعت زيـاد باشـد،     نما كه جهت را نشان مي توسط قطب
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در ايـن مسـير   . ز هدف دورتر شودچه بسا ممكن است كه جامعه هر لحظه ا
كيفيـت هـم    - در بعضي جهات - هر چه سرعت زيادتر و كميت بيشتر شد
ي اسالم و قرآن دورتر شد و رشد  تغييراتي پيدا كرد و جامعه از اهداف اوليه

و  تـر  رنگ كمي اسـالمي،   ي بشري و وحدت جامعه عمومي و اصالح جامعه
  . شد گمبتدريج 

 كـه جهـت   بـود، در صـورتي  رشـد   به سـوي انبيا  در ابتدا جهت حركت
سوءاسـتفاده از  و در عمـل   حفظ وضع موجود، عمـدتاً  حكومتو  فقاهت

  ! مردم شد عواطف ديني
 اجتهادهاي كـاذب و پيدا شدن  ركود اجتهاداز اين دوران به بعد دوران 

هايي از طرف بعضي از بيداران، براي تنظيم  ها هم تالش البته در كنار اين. بود
هاي اسـالمي انجـام گرفـت، كـه بـه       روابط و ضوابط زندگي بر اساس آورده

بـه عنـوان   . بود كارشناسان حقوقيبه عنوان  تخصصي شدن فقاهتعبارتي 
هاي فقهي بحث معامالت و داد و ستد و اين قبيل مطالـب   مثال اگر در كتاب

بـدون  مطرح شده بود، موضوع اين بود كه تا چه حد بايد به طور خشـك و  
بـه زنـدگي   نگاهي نو  بايد احاديث توجه كرد و تا چه حد متون، به نعطافا

  داشت و عرفيات زندگي و مصلحت زندگي مردم را در نظر گرفت؟
، در قواعـد فقـه اسـالمي   تدوين يك سلسله قواعـد و ضـوابط بـه نـام     

 مراحل سير از اجتهاد اسالمي به تقليـد محـض  بعد تحت عنوان  هاي دوره
شـود   مـي  هايي شده و  مطرح شده است و در مراحل مختلف، مستلزم حركت

چرا كه وقتي ديدنـد در  . العملي گذاشت هاي عكس كه نام آن را بايد حركت
آلي كه خواسـت پيـامبر اسـالم بـود،      ي اسالمي زندگي مطلوب و ايده جامعه

ي العملـ  زندگي كنند، به صورت عكـس  توحيدايجاد نشده تا مردم بر اساس 
و ديگـر  !! وحدت داشته باشند، ي حكّام مردم در قبول سلطهباعث شد كـه  

ي اسالمي چشم باز كرد و ديـد   آنگاه جامعه! صداي اعتراضي به گوش نرسد
ال «: چه پيامبر اسالم آورده بود و از مـردم هـم خواسـته بـود كـه      به جاي آن
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و ايـن پيـام بـه دسـت      تغيير جهـت پيـدا كـرده    ،1»تَموتُنَّ االّ و اَنْتُم مسلمون
هـاي   داد تا مواظب باشيد كه قدرت فراموشي سپرده شده است كه هشدار مي

هـاي موجـود    ها و قـدرت  حفظ حكومتنظامي و اقتصادي، شما را هدف 
فقاهـت رشـد دهنـده    ي اسـالم را از مسـير اسـالمي و     قرار ندهند و برنامه

  . منحرف نكنند

  مسايل شبه اجتهادي و اجتهادهاي كاذب

در جامعه شبه اجتهادي، اجتهاد كاذب و تقليد محض ه اين ترتيب مسايل ب
هايي هم كه بعداً به نام اسالم تشـكيل شـدند، ابتـدا     حكومت. ظهور پيدا كرد

ايجـاد كننـد و مفهـوم و اعمـال      در مفهوم حكومـت  تغيير اساسيقرار بود 
ه ها ديگر بـه صـورتي كـه در گذشـته بـود، نباشـد، ولـي متأسـفان         قدرت آن

حكومت هاي اسالمي، برخالف توصيه هاي قرآن و رفتار رسول خدا، سيري 
و  كرامـت و  فرهنگ توحيـدي و  توحيدكه صحبت از  را گذراندند كه با آن

  .شدند زوركم متكي به  بود، حكومت ها كم تقواارزش دادن به 
 و سـپس زور كسـاني كـه    زور قـومي بـود و بعـد    زور مذهبيدر ابتـدا  

در اين ميـان بعضـي از دانشـمندان    . بودند طرفدار قدرت حاكمهدار و  اسلحه
ها شدند و كارشان  مذهبي هم كه از مزايايي برخوردار بودند، جذب حكومت

كم متكي به زور مذهبي  حكومت كم. ها به نام اسالم شد توجيه كار حكومت
اي پيش آمد و طوري شـد كـه    به گونهفقاهت حكومتي شد و همين جريان 

اجتهـاد  هاي وقـت درآمدنـد و    حكومت خدمتبه نام اجتهاد، در مجتهدين 
هـا، مـردم را بـا     حكومت اسالمي هم مانند سـاير حكومـت  . پيدا شد كاذب

هـاي اسـالمي، بسـيار     مسايل مذهبي غيرمهم سرگرم كردند و حتي حكومت
! هـاي مشـابه شـدند    تـر از سـايرحكومت   تر و بدتر و مستبدتر و خشـن  پايين

                                                      
ايد،ازخـدا آنگونـه كـه حـقّ پـروا كـردن        كه ايمان آوردهي، اى كسان102ي  ي آل عمران، آيه سوره. 1

 !، جزمسلمان نميريد)مواظب ياشيد(ازاوست، پرواكنيد و زينهار 
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ظـاهراً متكـي   ! كردند ها را سرگرم بلكه گمراه مي ه تنها آنهايي كه ن حكومت
گاهي هم حتـي حكومـت دنيـا را نجـس و     ! به زندگي آخرت و غافل از دنيا

هـم در   فقيه و مجتهداي  كشاندند؛ عده دانستند و مردم را به انزوا مي پليد مي
ـ  هـا  اتهامو  تكفيرهاي  بعدها مسئله. اين طرز تفكر قرار گرفتند خدمت يش پ

صورت گرفت و مردم هم بدون اراده و  ها هايي بين خود آن بندي آمد و دسته
 . رو بودند اسير و دنباله

   ي اسالم هدف عمده

شعاع لا ي عملي كه اسالم براي جامعه آورده بود، تحت ي برنامه كه عمده چنان
توحيد قرار دادن انواع شرك در جامعه بود، يعني شرك در طاعـت و شـرك   

هاي اعتقادي محض تبديل شد و شـرك در   ، ولي در عمل به بحثدر عبادت
سـازي و مقلـدپروري منجـر شـد و شـرك در       عبادت به فردپرستي و مقدس

  . طاعت هم تحت عناوين وظايف ديني و شرعي به جامعه تحميل شد
ـ  ال نُو«و  1»اَنا بشَرٌ مثْلُكُم«: كالم پيامبر كه گفت م ـدنَ اَحيفَرّقُ بكـه   ،2»منه

قرآن از پيامبر خواست با صراحت و تأكيـد بگويـد، در اصـل و هـدف بـين      
 كَلمـةٍ سـواء    تَعـالَواْ إِلـى  « :كرد كه پيامبران فرقي نيست؛ و مردم را دعوت مي

منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيـرِ نَفْـسٍ أَو فَسـاد    «: داد ارزشي كه به مردم مي، 3»  بينَنَا و بينَكم
فسـاد  «هـا آمدنـد    ، بعـدها حكومـت  4»رضِ فَكَأَنَّمـا قَتَـلَ النَّـاس جميعـاً    في اال

!! فساد يعني مخالفت با مـا ، را به نفع خود معني كردند و گفتنـد  »االرض في
ي  و در همـه ! درسـت كردنـد   اسالمِ فقـاهتي به اين ترتيب به قول خودشان 

بـه وجـود    قـي تغييرات فاحش و انحرافـات عمي مفاهيم انساني و اسالمي، 
                                                      

 .».....من هم مثل شما بشرى هستم«: ، بگو110ي  ي كهف، آيه سوره. 1

 .....گذاريم يك ازايشان فرق نمى ميان هيچ....، 136ي  ي بقره، آيه سوره. 2

 ....كه ميان ما وشما يكسان است) سخنى(اي  بياييد بسوي كلمه....، 64ي  عمران، آيه ي آل سوره. 3

 - فسادى در زمين] به كيفر[ جزبه قصاص قتل، يا - هركس كسى را....، 32ي  ي مائده، آيه سوره. 4
 ....را كشته باشدچنان است كه گويى همه مردم  بكشد،

548  ...ضرورت بازنگري فقهي و/      

هـا در خـدمت   اجتهـاد شـد و   حكومـت  تبـديل بـه  اسالم در واقع . آوردند
شد و از   اجتهاد شبه تبديل به اصل اجتهاددر مراحلي . ها در آمدند حكومت

تقليـد و  ي  و از اجتهـاد كـاذب بـه مسـئله     اجتهـاد كـاذب  شبه اجتهـاد بـه   
 گرفتن جامعهبه هيچ ، و سازي سرگرم تبديل شد و در نهايت به مقلدپروري

  !!انجام شداسيرسازي نام اسالم  و بعد هم نه فقط سرگرم سازي بلكه به
در اين مسير بايد سهم فقها را در هر زمان در اين جريان مشخص كرد تا 

اند و تا چه حد  ها در واقع چه اندازه حافظ دين اسالم و جامعه بوده ببينيم آن
هاي اجتماعي جامعه سـير   دتبراي زندگي خودشان بودند و يا در جريان عا

ي اسالمي چشم باز كرد و وضع خـود   كردند؟ به هر حال متأسفانه جامعه مي
كه از ابتدا دين اسالم به ايـن اعتبـار آمـده     حال آن. ديد حالت تقليديرا در 
هـر كسـي را بـراي     درك و فهـم ارايه كند و  تقليدرا به جاي  اجتهادبود تا 
ها و مراحل مختلف، به جاي  ز گذشت سالقرار دهد؛ ولي بعد ا حجتخود 

  تقليد در عمل به اين خالصـه ! جايگزين شده بود روي كوركورانه دنبالهآن 
! شد كه شخص مقلّد بدون بحث در مورد دليل هر چيزي به آن عمل كند مي

هم  هاي تنبل ذهنشدند و  رو مي كساني كه از اجتهاد عاجز بودند، طبعاً دنباله
را به گردن فـرد   شانه خالي كنند و آن بار مسئوليتدند كه از به دنبال اين بو

  . كند نمي رفع مسئوليتكه اين موضوع  ديگري بياندازند، حال آن
درابتدا نه در اصول و اساس مسايل دينـي و نـه در مسـايل مـورد ابـتال،      

شـد،   بيان مي حجتمطرح نبود، بلكه اگر قولي از رسول خدا به عنوان  تقليد
كـه   بـا توجـه بـه ايـن    . كردند را به عنوان تبيين آيات قرآني تلقي ميمردم آن 

طور كه قـرآن   خود قرآن شده و همان حجيتموجب اعتقاد به  تعقل و تفكر
گويد،  مطلبي را نمي برهانكند، خودش هم بدون  مي برهاني  از مردم مطالبه

كـم   كـم  شد كـه مـردم   مطالب نقل شده از پيامبر هم به همان ترتيب تلقّي مي
در مسـايل  . پيامبر اسـالم بـود را بفهمنـد    رسالتكه موضوع  توحيد و معاد

شود و به  ترتيب ببينند چه چيزهايي از قول پيامبر گفته مي  ديگر هم به همين



/بازنگري در فقاهت و اجتهاد : فصل سوم   549

ي افرادي به نـام   ها را هم به عهده ها عمل كنند و راستي و درستي آن قول آن
  ! بگذارند مجتهد

صورت ادامه پيدا كرد كه هم در اصول و هـم  بعدها، اين موضوع به اين 
شـد، كـه    مـي  در فروع و هم در عمل، يك سلسله مسايلي به جامعـه تلقـين   

خواست به طور مسـتقل فكـر كنـد و     ها اين بود كه اگر فردي مي ي آن نتيجه
شـد از قبيـل    كمترين ترديدي به خود راه دهد، گرفتار مشكالت فراواني مـي 

  ! و از اين قبيل مسايل !ها دانستن حرامحالل  و ارتدادهااتهام 

  ي اسالمي سير جامعه  مراحل

مطـرح اسـت     در زندگي دخالت دادن مردمچه اكنون در رابطه با مردم و  آن
  : توان به شش مرحله تقسيم كرد را مي
ي دخالت دادن مردم  ي ظهور اسالم بود و مرحله ي اول، طليعه مرحله -1

إِنَّ اللَّـه يـأْمرُكُم أَن تُـؤَدواْ    «: شـد  ها خطاب مي به طوري كه به آن  در زندگي
، ابتدا امانات و 1» النَّاسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدل   االَمانَات إِلى أَهلها و إِذَا حكَمتُم بينْ

هاي اجتماعي را به اهلش بسپارند  ها را بشناسند و مسئوليت سپس اهل امانت
د كه اگر عدالت برقرار نشد، متصـديان امـور را بركنـار    و نظارت داشته باشن

  . كنند و باالخره خودشان هستند كه بايد امور خود را اداره كنند
بـه   و بازگشت تـدريجي اوضـاع   ها گري توجيه شروع ي دوم، مرحله -2
  .ها حكومت گري توجيهي  دوره
 رو دنبالـه نادان و و مردم را  اولواالمرسازيي  ي سوم، مرحله مرحله -3
 مقـدس اي را  و عده افراد شدن اطاعت خالق، مطيعكردن و به جاي  فرض
  ! فرض كردن بر فرماناي را  و عده

                                                      
، خدا به شما امر ميكند كه امانات را به به صاحبانش باز دهيد و چـون حـاكم   58سوره نساء آيه . 1

بين مردم شويد، به عدالت داوري كنيد، همانا خدا شما را پند نيكو ميدهد كه خدا به هر چيز آگاه و 
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  .مردمسازي  سرگرمي چهارم،  مرحله -4
  .مردم گمراه كردني پنجم،  مرحله -5
از ايـن زمـان   ! گرفتن مـردم مقلدپروري و به اسيري ي ششم،  مرحله -6

: نوشـتند  هاي عملي خود مـي  ها در ابتداي رساله نويس هاز رسال  بود كه بعضي
كردند كه اگر به يك عده بـه   و مردم را تهديد مي! تقليد باطل است عمل بي

  ! شان باطل است ، سرسپرده نشوند، اصالً عملمجتهدنام 
ا  اي كـه   دوره .بيداري مردم و جامعه اسـت  ي مرحله ي حاضر، دوره امـ

پيـدا   تولد جديـدي الزم است اصول و ضوابط اسالمي را تشخيص دهند و 
داً عبـده و رسـولُ    «: گويند كنند و وقتي مي مـحاَنَّ م دبايـد بداننـد كـه    »هاَشْـه ،

اي بود و چـه نـوع عبوديـت خـدا را عرضـه       چگونه عبد و بنده) ص(محمد
بـوده و  هاي غير خدا  منظور از عبوديت خدا، سلب عبوديتكرد؟ در واقع 

  .شود ميرسول خدا هست و در واقع پس از آن است كه او 
بـراي   فرهنگ جديدي ها، آزادسازي انسانبه اين معني، پيامبر در جهت 

ــت ــردم آورده اس ــن . م ــابر اي ــداري دورهبن ــهي بي ــازيي  ، مرحل و  رهاس
  !تاس ها اجتهادها و استنباطاز اين نوع  نجات ي مردم و مرحله خودرهبريِ

  
  پايان

  


