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گزارش دوره حدیث خوانی ابواب اقتصادی
 با محوریت باب تجارت کتاب وسائل الشیعة

  استاد: دکتر محمدصادق خرسندی
دکتری حقوق اقتصادی

روایــی  مجامــع  خوانــدن  کلــی  طــور  بــه 
نیازمنــد توجــه ویــژه اســت و لــذا این طور نبــوده که 
خوانــدن مجامــع روایــی در میــان عــوام مــردم رواج 
داشــته اســت و روایــات بیشــتر در اختیــار حوزویــان 
و متخصصیــن بــوده اســت. لــذا مهــم اســت کــه مــا 
بدانیــم هــدف مــا از خوانــدن احادیــث اقتصــادی 
مــا  لــذا  نشــویم.  مشــکل  دچــار  اینکــه  تــا  اســت 

چندیــن مقدمــه را ذکــر می کنیــم:

  مقدمــه اول یــک مقدمــه کلــی اســت کــه 
بــه طــور کلــی مــورد قبــول شــیعه و ســنی قــرار گرفتــه اســت و آن اینکــه، احــکام شــرعیه تابــع مصالــح و مفاســد 
واقعیــه هســتند بدیــن معنــا کــه شــارع مقــدس بــر مبنــای مصالــح و مفاســد واقعیه حــاال چه دنیویــه و چــه ُاخرویه 
حکــم بــه یــک ســری امــور نمــوده اســت. لــذا کســی بهتریــن زندگــی را در ایــن دنیــا خواهــد داشــت کــه بتوانــد خــود 
را بــا تکویــن عالــم پیونــد بدهــد و ایــن رخ نمی دهــد مگــر بــا رعایــت شــریعت. بــه طــور کلــی احــکام عبــادات مــا 
تأسیســی هســتند و حتــی احــکام عبــادی امضائــی ماننــد حــج هــم بــه جهــت کلیت دین تأسیســی هســتند و این 
طــور نبــوده کــه انســان ها بــه طــور طبیعــی حــج بــه جــا بیاورنــد. در صورتــی کــه معامــالت عمومــا امضائی هســتند. 
لــذا در تشــخیص مصالــح و مفاســد ایــن حــوزه تفــاوت وجــود دارد و محــل اختــالف فقهاء واقع شــده اســت. برخی 
فقهاء قائلند که تشــخیص مصلحت و مفســده حکم بدون نص شــرعی قابل تشــخیص نیســت و برخی فقهاء 
خصوصــا برخــی فقهــای معاصــر قائلنــد کــه گرچــه در حــوزه عبــادات ممکــن اســت نتــوان بــه مصالــح و مفاســد 
کــه ایــن احــکام،  دسترســی پیــدا کــرد، امــا در حــوزه معامــالت امــکان دسترســی بــه مصالــح و مفاســد هســت چرا
احــکام امضائــی هســتند و چــه بســا بررســی نیازهایــی کــه این عقــود را ایجاد کرده اســت، ما را به مصالح و مفاســد 
ایــن عقــود برســاند. نکتــه ای کــه در اینجــا قابــل ذکــر اســت، »ســبک زندگــی« اســت. دیــن یــک مجموعــه ســبک 
زندگــی اســت بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی انســان. البتــه دینــی کــه در ابتــدا نــازل شــده اســت یــک مجموعــه 
کنــون در دســت ماســت، یــک فاصلــه-ای از آنچــه در زمــان تشــریع بــوده اســت گرفته  کامــل اســت ولیکــن آنچــه ا
کنــون در رســاله های عملیــه ارائــه شــده اســت، واجبــات و محرمــات اســت درحالیکــه  اســت بــه طــوری کــه آنچــه ا
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آنچــه در شــریعت عرضــه شــده اســت، یــک مجموعــه کامــل از ســبک زندگــی اســت. مثــال اینکــه تاجــر در تجــارت 
چــه اخالقــی بایــد داشــته باشــد و چــه ضوابطــی در تجــارت هســت از امــوری اســت کــه چنــدان مورد توجه نیســت 
کــه در حــوزه مســتحبات و مکروهــات قــرار می گیــرد و لــذا دیــدگاه مــا نســبت بــه اقتصــاد اســالمی و سیاســت  چرا

اســالمی و ماننــد آن یــک دیــدگاه ناقصــی اســت.

  مقدمــه دوم اینکــه مصالــح و مفاســد دارای دســته بندی هایــی اســت. یــک ســری از مصالــح و مفاســد 
معامــالت، مصالــح و مفاســد کلیــه و عــام هســت، در مقابــل یــک ســری مصالــح و مفاســد فرعــی هســت کــه ایجــاد 
قاعــده کلــی نمی کننــد بلکــه بیشــتر در حیطــه اســتثنائات و شــروط قــرار می گیرنــد. در کنــار ایــن دســته بنــدی، 
یــک دســته بنــدی دیگــر داریــم کــه مصالــح را بــه مصالــح فــردی و اجتماعــی تقســیم می کنــد. بیــن ایــن مصالــح 
کلــی و فرعــی و مصالــح فرعــی و اجتماعــی بــه نظــر می رســد رابطــه وجــود دارد بدیــن شــکل که مصالــح اجتماعی، 
همــان مصالــح کلیــه هســتند کــه قواعــد عــام را ایجــاد می کننــد و در مقابــل مصالــح فرعی، مصالح فردی هســتند 
کــه مصالــح شــخصی را تأمیــن می کننــد. در بررســی احــکام اقتصــادی تفکیــک بیــن ایــن مصالــح و اولویت بندی 

آن هــا مهــم اســت و در مقــام تعــارض، مصالــح فــردی بایــد فــدای مصالــح اجتماعــی شــوند.

  مقدمــه ســوم، اینکــه آیــا اصــول فقــه حکومتــی بــا اصــول فقــه فــردی یکســان اســت یــا خیــر؟ چــون مــا 
در اصــول فقــه فــردی، دغدغــه حجیــت محــوری داریــم و اصــول فقــه فــردی مــا مبتنــی بــر حجیــت اســت. در 
کتفــا کــرد، مثــال  بحث هــای جدیــد ایــن نظــر هســت کــه بــرای اداره جامعــه نمی تــوان بــه فقــه حجیــت محــور ا
گــر بخواهیــم تصمیــم بگیریــم کــه آیــا بــا ایــن کشــور بجنگیــم یــا نجنگیــم؟ آیــا در اینجــا می توان حجیــت محور  ا
حرکــت کــرد؟ یــا اینکــه بنابــر یــک نظــر بایــد واقعیــت محــور حرکــت کــرد و بایــد تــالش کــرد کــه واقــع را احــراز کــرد؟ 
یــا مثــال آیــا ماســک زدن و واکســن زدن بــه نفــع جامعــه اســالمی اســت یــا خیــر؟ چــه بســا در نظامــات اجتماعــی 
اســالم نیــاز باشــد کــه مــا اصــول فقــه واقــع محــور داشــته باشــیم. در بحــث حجیــت صرفــا مــا بحــث خودمــان و 
خداونــد متعــال را داریــم ولــی در اداره جامعــه، عــالوه بــر رابطــه فــردی انســان بــا خــدا یــک رابطــه با اجتمــاع وجود 
گــر ایــن قواعــد مــورد لحــاظ قــرار نگیــرد،  دارد و جامعــه هــم براســاس یــک ســری قواعــد تکوینــی کار می کنــد و ا
ایــن جامعــه تضعیــف خواهــد شــد. همچنیــن در فقــه حکومتــی مــا از جهــت مکلفیــن یــک نــوع توســعه داریــم. 
زیــرا در فقــه فــردی، مخاطــب تکلیــف، فــرد اســت امــا در فقــه حکومتــی چــه بســا بتــوان بــرای جامعــه بــا هویــت 
جمعــی اش، تکلیــف تعییــن کــرد. یــک توســعه در ناحیــه احــکام اســت و اینکــه آیــا واقعــا تقســیم بنــدی احــکام 
منحصــر در احــکام خمســه اســت؟ آیــا نمی شــود احــکام شــرعیه را ماننــد شــبکه تشــکیکی مالحظــه کــرد. مثــال در 
روایــات می-بینیــم کــه یــک جــا فرموده انــد فــالن عمــل حــرام اســت یــا جایــز نیســت، جــای دیگــر فرموده انــد کــه 
ملعــون اســت کســی کــه ایــن کار را انجــام دهــد، جــای دیگــر فرموده انــد دور از رحمــت الهــی اســت. ســؤال ایــن 
هســت کــه می-تــوان میــان بــرای حرمــت یــا وجــوب مراتــب و درجاتــی قائــل شــد. چــه بســا در زمان شــیخ صدوق 
)رضــوان اهلل علیــه( ایــن معنــا بیشــتر محقــق بــوده اســت زیــرا کتــاب »مــن ال یحضــره الفقیــه« کــه منبــع روائــی 
ماســت، در زمــان خــودش رســاله عملیــه و منبــع فقهــی بــوده اســت و بــا زبــان روایــت، احــکام بیــان شــده بودنــد. 
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یــک توســعه دیگــر از بــاب موضوعــات اســت، زیــرا در فقــه حکومتــی یــک ســری موضوعاتــی وجــود دارد کــه بــرای 
پرداختــن بــه آن هــا گزاره هــای فــردی کافــی نیســت، بلکــه دســتیابی بــه گزاره هــای مکتبــی نیــاز اســت.

 مقدمــه چهــارم اینکــه روایــات در دســترس مــا، ناظــر بــه فقــه فــردی اســت. زیــرا ائمــه اطهــار )علیهــم 
الســالم( فرصــت کافــی بــرای تبییــن فقــه حکومتــی نداشــته اند، چــه ائمــه ای کــه حکومــت تشــکیل دادنــد و چــه 
ائمــه ای کــه اساســا حکومــت در اختیارشــان نبــوده اســت و ســؤال هایی هــم کــه از اهــل بیــت پرســیده می شــده 
غالبــا ناظــر بــه فقــه فــردی بــوده اســت و لــذا می بینیــم کــه توجــه دادن بــه اســباب غیبــی و دعــا در روایــات مــا بــه 
چشــم می خــورد و چــه بســا یــک وجهــش ایــن بــوده کــه اهل بیــت، نمی توانســته اند راهکار دیگــری ارائــه بدهند. 
کــه اوال حکومت در اختیارشــان بــوده و ثانیا  بایــد توجــه کــرد کــه اهــل ســنت از ایــن جهــت جلوتــر از ما هســتند چرا
زودتــر از نصــوص فاصلــه گرفتنــد. حتــی تــا قبــل از انقــالب اســالمی هــم نــگاه غالبــی در بیــن فقهــاء بر مبنــای فقه 
فــردی بــوده اســت. لــذا اســتفاده از تجربیــات اهــل ســنت حائــز اهمیت اســت البته نه اینکــه بخواهیم خطاهای 
آنــان را نیــز مرتکــب شــویم. همچنیــن اســتفاده از قــرآن کریــم حائــز اهمیــت اســت و بایــد قــرآن کریــم در مباحــث 
فقهــی محوریــت داشــته باشــد، قــرآن کریــم چــه از جهــت فقــه فــردی و چه از جهت فقــه اجتماعی قابل اســتفاده 
اســت. همچنیــن توجــه بــه ســند و رجــال روایــت، توجــه بــه بســتر و قرائــن حدیــث، توجــه بــه تاریــخ حدیــث و 
شــرایط اجتماعــی و سیاســی کــه امــام )علیــه الســالم( در آن شــرایط قــرار دارد، توجــه بــه وضعیــت ســائل و اینکــه 
مثــال آیــا مخاطــب امــام یــک شــخص ســاده اســت یــا یــک فقیــه و شــاگردان خــاص حضــرت اســت، توجــه بــه 
شــخصیه یــا حقیقیــه بــودن روایــت، توجــه بــه جهــت صــدور روایــت ماننــد اینکــه تقیــه وجــود دارد یــا نــه و فهــم 
مــذاق و ادبیــات شــارع حائــز اهمیــت اســت و تحصیــل ایــن مــذاق شــارع نیازمنــد حدیــث خوانــی و آشــنایی بــا 

لســان احادیــث اســت.
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ظام مسائل و چالش های فقه حکمرانی ن
کــی ، حجــت االســام و المســلمین عبدالحســین   اســاتید: دکتــر  آیــت اهلل محســن ارا
خسروپناه، حجت االاسام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسمی ، حجت االسلم و المسلمین 
ســید صمصــام الدیــن قوامــی ، حجــت االســام و المســلمین محمدحســین ملــک زاده ، حجــت 

االســام و المســلمین ولــی اهلل نقــی پــور فــر

از ابتــدای زمســتان 1400 سلســله جلســات 
نظــام مســائل و چالــش هــای فقــه حکمرانــی 
توســط انجمــن الهیــات دانشــگاه امــام صــادق 
کنــون 8  تــا  اســت.  برگــزار شــده  الســالم  علیــه 
جلســه از ایــن سلســله جلســات برگــزار شــده اســت 

و هــم چنــان ادامــه دارد.
ایــن جلســات توســط اســاتید خبــره در این 

عرصه تشــکیل شــده اســت.
و  االســالم  حجــت  جلســه  ســه  الــف( 
پژوهشــگاه  رئیــس  فــر،  پــور  نقــی  المســلمین 
مدیریــت اســالمی حــوزه علمیــه بــه ســخنرانی و 
تبییــن نظــام حکمرانــی اســالم پرداختنــد و کتاب 
بــه صــورت  را  اســالمی  نقشــه جامــع مدیریــت 
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کردنــد. ارائــه  خالصــه، 
ب( دو جلســه توســط حجت االســالم دکتر خسروپناه،اســتاد حوزه و دانشــگاه برگزار شــد که ایشــان 
در ایــن جلســات بــه متــد اجتهــاد در فقــه حکمرانــی پرداختــه و حکمرانــی از نظــر اســالم را بــا حکمرانــی 

غربــی مقایســه نمودنــد.
ج( در یــک جلســه، حجــت االســالم حــاج ابوالقاســم، رئیــس پژوهشــگاه فقــه نظــام بــه چالــش های 
عرصــه فقــه حکمرانــی پرداختــه و یکــی از مهــم تریــن ایــن چالــش هــا را نقــش فقاهــت در قانــون گــذاری 

بیــان کردنــد.
کــم یــا دســتگاه  کــی در جلســه ای بــه بیــان نکاتــی پرداختنــد کــه یــک حا د( حضــرت آیــت اهلل ارا
حاکمیتــی، چــه زمانــی حکــم، برنامــه و تصمیــم خــود را الــزام آور قــرار مــی دهــد و آن را تبدیل بــه قانون می 

کنــد و در جامعــه پیــاده میکنــد.
مبنای الزام، حکم خدا بودن است،حق الطاعه است.

کــم و حکومــت  دو رکــن و پایــه حکمرانــی، مشــروعیت و قــدرت اســت کــه مشــروعیت بخشــی بــه حا
از ســمت خداســت و قدرت بخشــی توســط مردم. یک حکومت ولو اینکه مشــروع باشــد زمانی در جامعه 
کــم مــی شــود و قوانینــش اجــرا مــی شــود کــه اراده و خواســت مــردم، همراهــش باشــد لــذا مــردم، عامــل  حا
موجودیــت و قــدرت بخشــی بــه حکومــت هســتند. یــک اشــتباه رایــج در فلســفه سیاســی غــرب، خلط بین 

قــدرت و مشــروعیت اســت کــه مبنــای مشــروعیت را قــدرت مــی داننــد.
ی( در جلســه ای دیگــر جنــاب آقــای دکتــر اصغرآقــا مهــدوی بــه بیــان چیســتی حکمرانــی و نقــش 

فقــه در ایــن دانــش پرداختنــد.
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مدرسه تابستانه فقه سیاسی
  اســاتید: دکتــر  ســید علــی حســینی ، دکتــر 
محمدصــادق  ســید  دکتــر   ، مهــدوی  اصغرآقــا 
دکتــر   ، زایــی  لــک  نجــف  دکتــر   ، کاظمــی 

عزیــزی ســیدمجتبی 

خالصه مباحث:
  مبادی و کلیات )دکتر اصغر آقا مهدوی(

سیاســت : مجموعــه  فعالیــت هایــی کــه بــه منظــور کســب قــدرت بــا روش هــای متنــوع و بــه منظــور حاکمیــت بــر 
جامعــه و اداره آن. قــدرت شــرط حاکمیــت اســت

-قــدرت بــرای رســیدن بــه اهــداف معیــن مطابــق بــا نظــام های سیاســی متفــاوت با بایدهــا و نبایدهای خودشــان 
کــه ناشــی از نــوع نــگاه بــه نظام هســتی اســت

-اعمال حاکمیت توسط دولت
-رابطه فقه و سیاست رابطه عموم و خصوص من وجه است

-فقه سیاسی : علم به احکام شرعی در حوزه اعمال حاکمیت
-نقش دولت در فقه سیاسی

-نقش فقه سیاسی در قانونگذاری
-در قوانیــن ثابــت وظیفــه دولــت اجــرای آن و در 

قوانیــن متغیــر وظیفــه دولــت وضــع قوانیــن اســت
-دولــت در حــوزه مباحــات میتوانــد امــر و نهــی 

عــام( کند)اباحــه 
فقــه  کــه  جاهایــی  در  مهــدوی)ره(  -مرحــوم 

میدانــد مختــار  را  دولــت  گذاشــته  مســکوت 
-نقــش مــردم نیــز در انتخــاب نقــش کامــال آزادانــه 
ای نیســت بلکــه در یــک محــدوده مشــخصی میتواننــد 

اعمــال نظــر کننــد و آن محــدوده همــان شــرع اســت.
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   موضوع شناسی فقه سیاسی
) دکتر سیدعلی حسینی(

والیت : حکم وضعی است مثل طهارت
حکــم : قانــون الهــی کهــاز شــارع صــادر شــده 

تــا حیــات انســان را برنامــه ریــزی کند
گــر حکــم متعلــق  حکــم وضعــی و تکلیفــی : ا
شــود به فعل انســان میشــود حکم تکلیفی ، حکم 
وضعــی حکمــی اســت کــه گاهــی بــه خــود انســان 
تعلــق میگیــرد مثــل کافــر کــه نجــس اســت و گاهــی 
بــه چیــزی تعلــق میگیــرد کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــه 
انســان دارد مثــل مالکیــت کــه بــه امولل شــما تعلق 

دارد
والیت هم حکم وضعی است

برخــی گفتــه انــد حکــم وضعــی نیســت چــون معتقدانــد شــمار احــکام وضعــی محــدود اســت)برخی 
گفته اند ســه تاســت جزئیت شــرطیت ســببیت( امام میگوید هر حکمی که تکلیفی نباشــد وضعی اســت 
و محــدوده مشــخصی برایــش نــدارم. پــس قضــاوت و والیــت و... هــم حکــم وضعــی اســت. والیــت فقیــه ، 
خالصتــا یعنــی رهبــری فقیــه در امــور مربوطــه. موضــوع ایــن حکم وضعی چیســت؟مثال موضوع نجاســت 
آب ، آب اســت ، در اینچــا موضــوع والیــت ، فقیــه اســت. از دامــن هــر حکــم وضعــی حداقــل یــک حکــم 
تکلیفــی خــارج میشــود مثــال میگوییــم ایــن آب نجــس اســت یعنــی خوردنــش نجــس اســت .  از حکــم 
وضعــی والیــت دو حکــم تکلیفــی ، اوال واجــب اســت ولــی فقیــه رخبــری و حاکمیــت خــودش را اعمــال کنــد

دوما واجب است بر مردم گه او را اطاعت کنند
فقیــه چــه ویژگــی هایــی دارد؟ والیــت در چــه زمینــه هایــی اعمــال میشــود؟ حــدود آن کجاســت؟ 
والیــت فقیــه بــر چــه کســانی اســت یعنــی بــر بقیــه فقهــا هــم هســت یــا نه یــا بــر مــردم ایــران اســت ی جهان 

و...؟
شروط فقیه : 1_جامع برای شرایط فتوا)عالم(

2_باتقوا و عادل باشد)وضع شئ علی موضعه(
3_باکفایت باشد یعنی مدیر و مدبر و شجاع و...
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   معرفی منابع فقه سیاسی
) دکتر سید مجتبی عزیزی(

اولیــن بحــث منابــع و ادلــه ای کــه بــرای اســتخراج مســائل سیاســی بــه ادلــه فقهــی مراجعــه کنیــم. 
دومیــن بحــث منابــع دانشــگاهی فقــه سیاســی. 
ســومین بحــث مطــروح معضــالت موجــود در فقــه 
ــی  ــه کم ــور ک ــرا آنط ــه چ ــکال در اینک ــی و اش سیاس
فقــه سیاســی نســبت بــه اهمیتــی کــه دارد مغفــول 

مانــده اســت؟ 
اوال منابع فقه سیاســی با ســایر ابواب فقهی 
تفاوتــی نــدارد و از همــان منابعــی کــه در فقــه زکات 
و فقــه نــکاح و... بایــد بــه آن مراجعــه کــرد در فقــه 

سیاســی هــم بــه همــان هــا بایــد مراجعــه کــرد
در واقــع آن قبلــی هــا فقــه متعــارف اســت و 
ایــن جدیــد هــا هنــوز کار نشــده و متعــارف نیســت
ــع  فــرق دیگرشــان هــم ایــن اســت کــه مناب

گــر فقیــه بخواهــد انــدازه کــر را ببینــد یــک  موجــود بــا توجــه بــه نیــاز جدیــد مــا دســته بنــدی نشــده مثــال ا
منبــع کــه هــزار ســاله اســت در اختیــار اوســت)روایات مربوطــه جمــع شــده و گاها نیمه اســتداللی شــده و...( 

امــا در فقــه سیاســی چنیــن پشــتوانه ای موجــود نیســت 
در مبحــث دوم دســته بنــدی هــای مختلفــی هســت مثال کتاب کلیات فقه سیاســی یک منبع فقه 
سیاســی در جریــان دانشــگاهی کــه شــما را بــه کلیــات فقــه سیاســی آشــنا میکنــد یــا مثــال کتاب فقه سیاســی 
کــی ؛ از طرفــی کتاب هایی اســت که  و جمهــوری اســالمی یــا کتــاب فقــه نظــام سیاســی اســالم از ایــت اهلل ارا
صرفــا در خصــوص والیــت فقیــه کار شــده مثــل کتــاب والیــت فقیــه آقــای منتظــری یــا کتــاب آقای جــوادی 
آملــی در بــاب والیــت فقیــه کــه البتــه ســبک بیــان هــا متفــاوت اســت ، اولی تخصصی تــر  دومــی عامه فهم 

تــر اســت یــا آثــار آیــت اهلل مومــن در بــاب والیــت فقیــه کــه در ســه مجلد منتشــر شــده اســت.
برخــی کتــب هــم در ذیــل مباحــث خودشــان بحــث والیــت فقیــه را مطــرح ســاخته انــد مثــال شــیخ 
انصــاری در جلــد ســوم مکاســب ایــن بحــث را مطــرح کــرده اســت کــه البتــه خیلــی تخصصــی اســت یــا مثــال 

آت اهلل خویــی ذیــل مباحــث ییــع خودشــان در مــورد والیــت فقیــه مباحثــی را مطــرح ســاخته انــد.
کتــاب هایــی اســت کــه علمــای امــروزی نظــر فقهــای دیگــر را در بــاب والیــت فقیــه بررســی کــرده ، 
برخــی روی آرای یــک فقیــه کار کــرده انــد مثــال آقــای ســجاد ایــزدی یــک کتابــی دارد کــه اندیشــه سیاســی 
مالاحمدنراقــی را شــرح داده اســت و برخــی دیگــر ســعی کــرده انــد آرای فقهــای مختلــف را بررســی کــرده 
انــد مثــل اثــر آقــای آملــی الریجانــی در گــردآوری آرای فقهــای امامیــه در بــاب والیــت فقیــه یــا کتــاب آقــای 

مصطفــی جعفرپیشــه یــا آقــای احمــد جهــان بزرگــی کــه کتــاب پیشــینه تاریخــی والیــت فقیــه را دارنــد.
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  روش شناسی فقه سیاسی 
) دکتر سید محمدصادق کاظمی(

وارد بحــث روش شناســی  اینکــه  از  قبــل 
بشــویم بایــد ببینیــم کــه از چــه روشــی میخواهیــم 
پدیــده هــا را بررســی کنیــم ، هــر زاویــه دیــدی یــک 
از لحــاظ فلســفی یکجــور  ، مثــال  اقتضایــی دارد 
اقتضایــی دارد و در حــوزه حامعــه شناســی و بــا 
روش هــای جامعــه شــناختی یــک اقتضایــی دارد.

در فقــه سیاســی میخواهیــم از روش فقهــی 
کــه همــان روش اجتهــادی اســت اســتفاده کنیــم.

مختلــف  موضوعــات  در  اجتهــادی  روش 
چنــد مرحلــه دارد :

1(موضوع شناسی
2(استنباط حکم شرعی از روی ادله

3(بدست آوردن حکم فقهی
آیا در فقه سیاسی هم باید چنین کرد؟آیا بین فقه سیاسی و فقه غیرسیاسی تفاوتی هست؟

برخی میگویند فرقی نیست و تنها کافیست موضوعات سیاسی را جایگزین موضوع کنیم
برخــی دیگــر گفتــه انــد اینهــا متفــاوت انــد و البتــه ایــن دید مســتلزم برخــی تجدید نظر ها در فلســفه 

فقــه و ســایر موارد اســت
در ایــن مقــام ســه ســوال مطــرح میشــود : اول اینکــه مکلــف چــه کســی اســت؟ فــرق فقــه و فقــه 
سیاســی در همینجــا مشــخص میشــود کــه در فقــه مکلــف یــک شــخص و یــک فــرد اســت امــا در فقــه 

سیاســی عــالوه بــر افــراد حکومــت هــم مکلــف در نظــر گرفتــه میشــود
دوم آنکــه ادلــه چیســت و کــدام ادلــه در ایــن فقــه سیاســی کاربــرد دارد کــه در ایــن مقــام هــم تفــاوت 
هایــی دارنــد مثــال آقــای بروجــردی در بحــث والیــت فقیــه معتقــد اســت نیــازی بــه نــص نیســت و عقــال 
گــر کســی بــه امــام مراجعــه کنــد کــه در زمــان غیبــت بــه فقیــه  اطاعــت از والیــت فقیــه واجــب اســت چــون ا

مراجعــه کنیــم یــا غیــر فقیــه قطعــا میگویــد بــه فقیــه.
سوم اینکه موضوع ما چیست که این مورد هم باید مورد بررسی قرار گیرد.

 قرآن  کریم و خط مشی های سیاسی 
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)دکتر نجف لک زایی(
 خــط و مشــی یعنــی مســیری کــه یــک فــرد یــا 
مجموعــه بــرای رســیدن به مقصــد مشــخصی دارد.
ــارت  آن در قــرآن کریــم صــراط مســتقیم اســت.  عب

خــط  و مشــی یعنــی اســتراتژی
سه مولفه استراتژی :

 1-هدف  2-امکانات 3-روش
همــه اینهــا بــه هــم وابســته اســت و هــر یــک 

دیگــری را مشــخص میکنــد

 انســان هــا در دیــدگاه مالصــدرا : عاقــل و 
غیرعاقــل

انســان هــای عاقــل دو دســته انــد : اول دســته ای کــه آینــده و مشــکالت دنیــوی و اخــروی آینــده را 
مدنظــر قــرار میدهنــد و بــرای آن برنامــه ریــزی میکننــد. دوم دســته ای کــه برخــالف باال آینده نگر نیســت. 
اهدنــا اصــراط المســتقیم کــه هــرروز از خــدا طلــب میکنیــم همیــن اســت. ذالــک الکتــاب الریــب فیــه هــدی 

للمتقیــن. ایــن هدایــت بــرای متقیــن اســت. کاملتریــن ایــن افــراد ائمه هســتند
ــرای فعــل نفــس  ــرای اعمــال ظاهــری اعــم از فــردی و اجتماعــی انســان اســت و اخــالق ب فقــه ب

ــت. ــان اس انس
 شش رکن برای خط و مشی وجود  دارد:

1-مبدا)یــا توحیــد اســت یــا شــرک و چیــزی بین این دو نیســت ، اصلی ترین تجلی عبــادت اطاعت 
اســت و دین هم بدین معناســت(

2-مقصد)معاد یعنی بازگشت انسان بسوی خدا   )انا هلل و انا الیه راجعون(
3-متحرک ها)انسان ها و نهادها مثل حکومت و نهاد تربیت وخانواده و ...(

4-محــرک هــا)دو دســته انــد : 1-محــرک هــای معرفتــی یعنــی دانــش درســت کــه راه را بــه ما نشــان 
دهــد مثــل وحــی و ســنت 2-محــرک هــای انگیزشــی یــا الهی اســت یــا غیرالهی و نفســانی(

5 و 6- زمان و مکان)در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی(

 خط و مشی های قرآن :
عام و فرابخشی   -1

مثل عدالت و معاد و ...
خاص وبخشی   -2

مثال مخصوص به حوزه 
اقتصاد
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دوره آموزشی
تحقیق مصاحف کهن

سلسله کارگاه های آشنایی با
نسخه شناسی و مخطوطات قرآنی

دکتــر   ، دولتــی  کریــم  دکتــر   اســاتید:   
مرتضــی توکلــی ، دکتــر مرتضــی کریمی نیــا ، دکتر 

حمیــد رضــا مســتفید
دانشــجویی  علمــی  انجمــن  همــت  بــه 
الهیــات، معاونــت پژوهشــی دانشــکده و مرکــز طبــع 
و نشــر قــرآن کریــم، »دوره علمــی تحقیــق مصاحف 
کهــن« بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان در بــازه 

زمانــی 27 الــی 31 شــهریور 1400 برگــزار گردیــد و طــی آن، 5 جلســه کارگاه تخصصــی بــا موضوعــات علــم 
القرائــات، رســم المصحــف، ضبــط المصحــف، تقســیمات قرآنــی، عــّد اآلی، مخطوطــات قرآنــی و منابــع 

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــوم قرآن ــه عل ــگران عرص ــاتید و پژوهش ــط اس ــرآن توس ــی ق ــخه شناس نس

 جلسه اول :
ایــن جلســه با حضــور دکتــر حمیدرضا 
مســتفید )عضــو هیــأت علمــی گــروه علــوم 
قــرآن و حدیــث دانشــکده الهیــات دانشــگاه 
ــر  ــش از 80 نف ــارکت بی ــا مش ــالمی( و ب آزاد اس
از عالقه منــدان بــه موضــوع در تاریــخ شــنبه 
بــه  تــا 12   10 ســاعت  از  شــهریور 1400   27

ــد. ــزار گردی ــازی برگ ــورت مج ص
دکتــر حمیدرضــا مســتفید در آغــاز بــه 
کیــد نمــود و بــه  گســتردگی علــم قرائــات تأ

اهمیــت آن در برخــی دانشــگاه های خــارج از کشــور اشــاره داشــت. او ارتبــاط قرائــات بــا نســخ خطــی قــرآن 
گاهــی از آن هــا ســبب  را مرتبــط بــا وجــود نمونه هــای فــراوان آن هــا در مخطوطــات قــرآن دانســت کــه ناآ
بدفهمــی مصاحــف خواهــد شــد. وی ســپس نمونه هایــی از اختــالف در قرائــت قــرآن کریــم را بــه نمایــش 
گذاشــت کــه دو نمونــه از تالوت هــای اســتاد عبدالباســط و چنــد نمونــه از اختــالف مصاحــف مخطــوط بــا 

مصاحــف رایــج در جهــان اســالم )قرائــت عاصــم بــه روایــت حفــص( را شــامل می شــد.
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اســتاد مســتفید ســپس بــه مســئله اختــالف قرائــات و شــبهه تحریــف قــرآن اشــاره داشــت و آن را بــا 
گــر بــر روی کاغــذ نوشــته بشــود، می تــوان آن را  یــک نمونــه آغــاز کــرد. بــرای مثــال، واژه »عصــب کشــی« ا
بــا ضــم یــا فتــح کاف خوانــد؛ حــال آنکــه هیــچ یــک را نمی تــوان تحریــف نامیــد، بلکــه دو خوانــش مختلف 
گــر واژه »مـلـــک« بــر روی کاغــذ مکتــوب باشــد، ممکــن اســت کســی بــا  از آن واژه اســت. بــه همیــن ترتیــب، ا
ذهنیــت خــود، آن را بــا افــزودن الــف میــان واژه بخوانــد و دیگــری آن را بــا فتــح میــم. بــا ایــن حــال، هیــچ 
یــک از ایــن دو را نمی تــوان تحریــف نامیــد. افــزون بــر ایــن، اختــالف قرائــات خــود دلیلــی بــر عــدم تحریــف 
کــه ســیاهه )متــن بــدون اعــراب و نقطــه( ثابــت مانــده و تنها اختــالف نظراتــی در خوانش  قــرآن اســت؛ چرا

آن رخ داده اســت.
دکتــر مســتفید دربــاره منشــأ اختــالف قرائــات ســپس توضیحاتــی داد. وی فرمــود قاطبه اهل ســنت 
تمامــی ایــن قرائــات را دارای منشــأ وحیانــی می داننــد و همــه آن هــا را نازل شــده از ســوی خداونــد در نظــر 
می گیرنــد. امــا شــیعیان ایــن اختــالف را در اثــر فاصله گرفتــن از عصــر نــزول و گشــتن متــن قــرآن کریــم در 
میــان مردمــان مناطــق مختلــف برمی شــمارند. مؤیــد ایــن اعتقــاد، ســخنی از امــام باقــر  ؟ع؟ اســت کــه 

اختــالف قرائــات را منشعب شــده از قاریــان آن عنــوان می فرمایــد.
ســپس دکتــر مســتفید بــه شــکل گیری علم قرائــات در قــرن چهارم یــا پنجم پرداخــت و توضیحاتی 
در ایــن بــاره ارائــه نمــود. او پــس از ایــن، بــه نظــر گروهــی از اهــل ســنت اشــاره داشــت کــه نظریــه ریشــه 
ــی رد می کننــد و نمونه هایــی از تعــارض آن  ــا دالیل وحیانــی قرائــات را نمی پذیرنــد، بلکــه آن اختــالف را ب
قرائــات بــا عربــی فصیــح را ذکــر می نماینــد. از ایــن رو، برخــی چــون ابوشــامه آن را بــر »قلــه ضبــط الــرواه« 

حمــل می کننــد. اســتاد محتــرم آنــگاه نمونه هایــی از ایــن دســت را برشــمرد.
ــاره قرائــات کتابــی نوشته اســت اشــاره  ســخنران ایــن جلســه ســپس بــه نخســتین کســی کــه درب
داشــت و ابــان بــن تغلــب یــا یحیــی بــن یعمــر را -کــه هــر دو از شــیعیان عصــر حضــور ائمــه اطهــار  ؟ع؟ 
بودنــد- صاحــب اولیــن تألیــف در ایــن خصــوص عنــوان نمــود. او بــا بیــان ایــن مطلــب و ضمــن اشــاره بــه 
روایاتــی کــه قرائــت مــردم را توصیــه کرده اســت، جــواز پرداختــن بــه علــم قرائــات از نــگاه اهــل بیــت  ؟مهع؟را 
کیــد قــرار داد. عــالوه بــر ایــن، نــام چنــد تــن از اصحــاب ایشــان را ذکــر کــرد کــه بــه مســأله قرائــات  مــورد تأ

-البتــه نــه بــه شــکل یــک علــم- اهتمــام داشــتند.
وی افــزود: بــا گذشــت زمــان، علــم قرائــات بــر اســاس آنچــه میــان مــردم بــود مــدّون شــد و تألیفاتــی 
در ایــن زمینــه شــکل گرفــت. از ایــن میــان، »کتــاب الســبعه« از ابــن مجاهــد نقطــه عطفــی در علــم قرائــات 
شــد. ابــن مجاهــد کــه ســردرگمی مــردم در قرائــات مختلــف را می دیــد، هفــت قــاری مشــهور در عصــر خــود 
را انتخــاب نمــود و قرائــات آنــان را به عنــوان معیــار برشــمرد؛ اگرچــه خــود او گاهــی حــروف از قرائــات را َوَهم 

)خطــا( عنــوان می کنــد.
او در ادامــه بــه شــفاهی بــودن علــم قرائــات اشــاره داشــت و فرمــود: بــا اینکــه ابــن مجاهــد هفــت 
قرائــت را انتخــاب کــرد و چنــد روای بــرای هــر یــک اختیــار نمود، به علت دشــواری کتــاب او، ابوعمــرو دانی 
کتابــی دیگــر بــا عنــوان »التیســیر فــی القرائــات الســبع« نوشــت و تنهــا دو راوی از هــر قــاری را برگزیــد. ایــن 
امــر نشــان می دهــد قرائــت عاصــم بــه روایــت حفــص در گذشــته -چنانکــه برخــی بــزرگان پنداشــته اند- 
از جایــگاه مســتحکم امــروزی برخــوردار نبــوده و ایــن در واقــع انتخــاب ابــن مجاهــد و ابوعمــرو دانــی 
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بوده اســت کــه وی را در زمــره قاریــان و راویــان بنــام قــرار داده اســت. عــالوه بــر ایــن، پــس از آنکــه شــاطبیه 
-از علمــای آندلــس- کتــاب التســیر را بــه شــعر درآورد، اعتقــاد قرائــات و روایــات به شــکلی کــه تــا بــه امــروز 

مانــده، شــکل گرفــت.
دکتــر مســتفید ضمــن اشــاره بــه اهمیــت خــاص علــم قرائــات قــرآن، از بی توجهــی بــه ایــن دانــش 
در ایــران گلــه نمــود و برخــورد علمــای شــیعه بــا آن را ســتیزمندانه خوانــد. او ســپس بــه ابــن الجــزری اشــاره 
داشــت کــه ســه نفــر از قاریــان قــرآن را کــه در گزینــش ابــن مجاهــد و ابوعمــرو دانــی نبودنــد، بــه قرائــات 
ســبع افــزود. پــس از او قرائــات عشــره اهمیــت بیشــتری یافــت و متمایــز از مابقــی قرائــات و روایــات آن هــا 
ــر »ســبعه خوانی« و »عشــره خوانی« رواج پیــدا کــرد کــه نشــان از  ــود کــه تعبی ــد. پــس از ایــن زمــان ب گردی

اهمیت یافتــن قرائــات عشــره از آن زمــان بــود.
در پایان، به سؤاالت شرکت کنندگان در جلسه توسط استاد محترم پاسخ داده شد.

 جلسه دوم :
بــا حضــور دکتــر مرتضــی توکلــی )مدیــر 
واحــد تحقیقــات مرکــز طبــع و نشــر قــرآن 
از  نفــر   80 از  بیــش  مشــارکت  بــا  و  کریــم( 
عالقه منــدان بــه موضــوع در تاریــخ یکشــنبه 
بــه  تــا 12   10 ســاعت  از  شــهریور 1400   28

گردیــد. صــورت مجــازی برگــزار 
بــه  آغــاز  در  توکلــی  مرتضــی  دکتــر 
تعریــف معنــای اصطــالح »رســم المصحــف« 

پرداخت و تعدادی از کتب متقدمین در این خصوص را معرفی نمود. وی در خصوص تعریف اصطالح 
مزبــور بــه اختــالف نظــرات اشــاره داشــت و چنــدی از آن آراء را بیــان نمــود. در ایــن رابطــه، وی بــه دو تعبیــر 
»الخــط القیاســی« و »الخــط االصطالحــی« اشــاره نمــود کــه دو کیفیــت متفــاوت بــرای نــگارش کلمــات را 
نشــان می دهــد و در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار می گیــرد. در دوره هــای متأخــر، عنــوان »الرســم« جایگزیــن 
»الخــط االصطالحــی« می گــردد و میــان عالمــان ایــن دانــش رواج می یابــد کــه مقابــِل »الخــط القیاســی« 

اســت.
اســتاد توکلــی ســپس بــه تعریف کامل تر »رســم المصحــف« پرداخــت و آرای متعــددی را در این باره 
بیــان نمــود؛ ماننــد آنکــه گویــد: رســم برســاخته صحابــه، رســم مخالف با رســم قیاســی، رســم نوشــتار قرآن 
کریــم. او ســپس دربــاره تفــاوت متــن نوشــتاری بــا گفتــاری در زبــان عربــی اشــاره نمــود و بــر عــدم تطابــق 
کیــد داشــت کــه عــدم تطابــق در رســم المصحــف بســیار بیشــتر از  تــاّم میــان ملفــوظ و مکتــوب در عربــی تأ
الرســم القیاســی اســت. ایــن عــدم تطابــق بــه شــش دســته تقســیم می شــود: حــذف، زیــاده، همــزه، إبــدال، 

وصــل  و  فصــل، و آنچــه دو قرائــت دارد.
دکتــر توکلــی پــس از ایــن بــه منابــع اســتخراج رســم المصحــف اشــاره نمــود و مخطوطــات قرآنــی را 
مهم تریــن منبــع آن برشــمرد. عــالوه بــر ایــن، در رســم المصحــف میــان علمــای مشــرق و مغــرب تفــاوت 
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اســت و ایــن تفــاوت در نســخ خطــی قــرآن کریــم آشــکار می گــردد. وی پــس از ایــن در بــاره تفــاوت رســم 
المصاحــف و کتــب متعــددی کــه از ســوی متقدمیــن تألیــف شده اســت اشــاره نمــود و نمونه هایــی از آن را 

بیــان کــرد.
ســخنران ایــن جلســه در ادامــه بــه شــماری از مصاحــف متــداول در عصــر حاضــر اشــاراتی داشــت 
و مصحــف امیــری، مصحــف لیبــی، مصحــف مدینــه و مصحــف شــبه قــاره را معرفــی مختصــری نمــود. 
او پــس از ایــن بــه رســم الخــط موجــود در مصاحــف کهــن پرداخــت و آن هــا را بــه چهارگونــه تقســیم کــرد: 
دســته ای از آن رســم المصحــف در کتــاب شــیخین )ابوعمــرو دانــی و ابــی داود ســلیمان بــن نجــاح( مــورد 
اتفــاق اســت؛ دســته ای دیگــر تنهــا بــا یکــی از وجــود منقــول از شــیخین موافقــت دارد؛ دســته ای دیگــر بــا 
قــول دیگــر عالمــان رســم المصحــف موافــق اســت نــه گــزارش شــیخین؛ دســته آخــر آن مــواردی اســت کــه 

در گــزارش هیچ یــک از عالمــان رســم المصحــف یافــت نمی شــود و متفــرد بــه نســخ خطــی می باشــد.
اســتاد در ادامــه بــرای هــر یــک از دســته های نام بــرده نمونه هایــی را در نســخه های خطــی قــرآن 
مجیــد بــه نمایــش گذاشــت. عــالوه بــر ایــن، برای ســنجش صحت گزارش هــای عالمان رســم المصحف، 
کیــد داشــت کــه ســبب تأییــد یــا رد برخــی از آن ســخنان  بــر بررســی مخطوطــات قرآنــی در عصــر حاضــر تأ
می گــردد. وی بررســی دقیق تــر ایــن موضــوع را بــه کارگاه عملــی محــّول نمــود کــه انتظــار مــی رود پــس از 

پایــان همه گیــری کرونــا ان شــاء اهلل برگــزار گــردد.
پــس از بیــان مطالــب مربــوط به رســم المصحف، دکتر مرتضی توکلــی به موضوع ضبط المصحف 
-شــامل َنقــط و َشــکل- پرداخــت. وی بــه دو شــیوه نقطه گــذاری مخطوطــات کهــن اشــاره نمــود و آن دو 
ــرای نشــان دادن حــرکات یــک کلمــه )نقــط  ــه العجمــه )َنقــط اإلعجــام( و دیگــری را ب ــرای ازال را یکــی ب
اإلعــراب( عنــوان داشــت. ایــن دومــی بــه دو صــورت انجــام می شــود کــه یکــی بــا نقطه هــای رنگــی بــوده 
و نقــط ابواألســودی نامیــده می شــود و شــیوه دوم، نقــط خلیــل بــن أحمــد یــا نقــط مســتطیل اســت کــه بــه 

شــکل حــروف بریــده و کوچــک نوشــته می شــود.
او ســپس نمونــه ای از مخطوطــات کهــن را نمایــش داد کــه دارای َنقــط اإلعجــام یــا نقــط اإلعــراب 
ــی از نقطــه و اعجــام بودنــد  اســت و ایــن شــواهد می توانــد پنــدار رایــج را کــه مصاحــف صــدر اســالم خال
زیــر ســؤال ببــرد. در نســخه های خطــی برجامانــده از قــرون نخســت، نقــط اإلعجــام غالبــا بــا رنــگ قرمــز 
مشــخص شده اســت و گاهــی رنگ هــای دیگــری نیــز در کنــار آن دیــده می شــود کــه اختــالف قرائــات را 
مشــخص می ســازد. البتــه نقــط اإلعجــام معمــوال بــه همان شــیوه ابواألســودی رایج بــوده و تــا چندین قرن 
ســبک خلیــل بــن احمــد مــورد اســتفاده نبــود و قدیم تریــن مــورد را قــرآن مخطــوط توســط ابــن بــّواب در 

قــرن چهــارم می شناســند کــه ایــن شــیوه جدیــد را بــه کار بسته اســت.
افــزون بــر اختالفــی کــه در نقــط اإلعجــام در مخطوطــات قرآنــی مشــاهده می شــود، اســتاد بــه 
اختــالف میــان ضبــط المصحــف میــان در شــرق و غــرب جهــان اســالم اشــاره نمــود و تصاویــری از ایــن 
تفــاوت نگارشــی را بــه نمایــش گذاشــت. ایــن مســأله البتــه امری هنــری بوده و مقصــود از بیــان اختالفات، 
ــز  ــر دیگــری نیســت. جالــب آن اســت کــه ضبــط المصحــف در میــان خــود مشــرقی ها نی ترجیــح یکــی ب

یکســان نبــوده و از تنــوع بســیاری در کشــورهای متعــدد برخــوردار اســت.
در پایان، به سؤاالت شرکت کنندگان در جلسه توسط استاد محترم پاسخ داده شد.
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 جلسه سوم :
ایــن جلســه در تاریــخ دوشــنبه 29   
شــهریور 1400 برگــزار شــد در ایــن نشســت، 
و  پژوهــش  معــاون  دولتــی،  کریــم  دکتــر 
برنامه ریــزی شــورای عالــی قــرآن بــا موضــوع 
»َعــُد اآلی و تقســیمات قرآنــی« مباحــث خود 

را ارائــه کــرد.

در ادامه متن سخنان وی  را بخوانید.
قــرآن کریــم بــه عنــوان مجموعــه ای تقریبــا بــا 78 هــزار کلمــه  و بیــش از ســیصد هــزار حــرف، دارای 
تقســیم بندی هایی اســت. تعــدادی از ایــن تقســیمات را بــا عنــوان تقســیمات الهــی می شناســیم کــه 
اولیــن آن ســوره بنــدی قــرآن اســت. طبــق آنچــه در منابــع قدیمــی می بینیــم ســوره بنــدی در زمــان خــود 
پیامبــر)ص( و بــه دســت ایشــان و البتــه بــا وحــی الهــی انجــام شــده اســت. مــا آن اقوالــی کــه گفتــه می شــود 
کــه هرکــدام در جــای خــود  فــالن صحابــی قائــل بــود قــرآن 116 ســوره یــا 111 ســوره دارد را کاری نداریــم چرا
قابــل توضیــح و توجــه هســتند و هرجایــی چنیــن بحثــی شــده ممکــن اســت نقطه هایــی تاریــک وجــود 

گــر بــه ایــن نقــاط توجــه کنیــد، متوجــه تفــاوت دیدگاه هــا می شــویم. داشــته باشــد و ا

در نســخه های قدیمــی قــرآن، عمــاًل چیــزی خــارج یــا فراتــر از ســوره بندی های فعلــی نداریــم. فعــاًل 
کــه در نســخ خطــی هــم همیــن ترتیــب بنــدی وجــود دارد و بــا  بــا ترتیــب ســوره ها هــم کاری نداریــم چرا
ســوره فاتحــه شــروع و بــا ســوره نــاس خاتمــه می پذیــرد. از ســوره کــه بگذریــم تقســیم بنــدی دیگــری کــه 
الهــی و مســتند بــه وحــی از جانــب خــدا بــر پیامبــر)ع( محســوب می شــود، آیــه اســت. در کنــار ســوره و آیــه 
برخــی تقســیمات دیگــر هــم وجــود دارد که برخی از آنها، دارای ســرنخ و نشــانه ای در اقــوال پیامبر)ص( و 
معصومیــن)ع( هســت امــا تعــدادی از ایــن تقســیمات هــم تقســیماتی هســتند که مســلمانان آنهــا را انجام 

داده انــد و در برخــی از آنهــا هــم اختــالف دیــدگاه و و اقــوال وجــود دارد.

معنای »َعُد اآلی«
در لغــت بــرای کلمــه »آیــه«، معانی مختلفی بیان شــده که از جمله عالمت، شــاخص، بنای مرتفع، 
عبــرت و جماعــت اســت. در آیــه هفتــم ســوره یوســف، از آیــه بــا عنــوان عبــرت یــاد شــده و فرمــوده اســت: 
ــاِئِلیَن؛ همانــا در حکایت یوســف و برادرانش بــرای دانش طلبان  »َلَقــْد َکاَن ِفــی ُیوُســَف َو ِإْخَوِتــِه آَیــاٌت ِللَسّ
گــر بخواهیــم وجــه مشــترک و ریشــه ای همــه  و اهــل تحقیــق عبــرت و حکمــت بســیار منــدرج اســت«. ا
ایــن معانــی را یــادآوری کنیــم دربــاره »عالمــت و نشــانه« می تــوان بــه عنــواِن مهمتریــن معنــای آیــه ســخن 
گفــت. جعبــری گفتــه آیــه مرکــب از الفاظــی اســت کــه در تقریــر، دارای ابتــدا و انتهــای مشــخص بــوده و در 
یــک ســوره درج شــده باشــد. یعنــی معلــوم باشــد مــرز آیــه از قبــل و بعــد آن در چــه کلمــه و عبارتــی اســت. 

زرکشــی همــان تعریــف جعبــری را بــه عــالوه توقیفــی بــودن بیــان کــرده اســت
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یــن« آیــه نیســت امــا ســؤال این اســت اینکــه این جملــه را به  هیــچ کســی نگفتــه کــه »َماِلــِک َیــْوِم الِدّ
عنــوان آیــه قبــول می کنیــم بــه چــه علــت اســت؟ اســتناد و اعتمــاد مــا بــه ایــن اســت کــه شــخصی می گویــد 
آن را از پیامبــر اســالم)ع( نقــل می کنــم. اصطــالح آیــه در زمــان پیامبــر)ع( هــم بــه کار می رفــت و روایاتــی 
داریــم کــه پیامبــر)ص( بــه عــده ای، قــرآن را پنــج یــا ده آیــه ای تعلیــم می دادنــد و تــا آن آیــات را درک 
نمی کردنــد آیــات بعــدی بــه آنهــا تعلیــم داده نمی شــد. ایــن نشــان می دهــد کــه آیــه بــه معنــای بخشــی از 
ســوره خــاص اســت کــه ابتــدا و انتهــای مشــخص دارد و در زمــان پیامبــر)ع( هــم همیــن معنــا رواج داشــته 
اســت. ایــن »َحــد« بســیار مهــم اســت یعنــی آیــه قبلــی کجــا تمــام شــد و آیــه بعــدی در کجــا شــروع می شــود.

»َعــُد اآلی« بــه معنــای شــمارش آیــات قــرآن کریــم اســت. ایــن بحــث همــه قــرآن را بــه جهــت کمــی 
در بــر می گیــرد. در »َعــُد اآلی« اینکــه حــد و مــرز آیــات کجاســت و چگونــه آیــات از هــم شــناخته شــده و جــدا 
می شــوند را مشــخص می کنیــم. شــیوه های مختلفــی بــرای شــمارش آیــات قــرآن وجــود دارد کــه شــامل 
شــیوه های حجــازی، عراقــی و شــامی اســت. شــمارش حجــازی دارای ســه شــیوه؛ شــامل شــیوه مکــی، 
المدنــی االول و المدنــی االخــر هســتند. شــیوه عراقــی نیــز شــامل کوفــی و بصــری و در نهایــت آخریــن مــورد 
شــیوه شــامی اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه هیچکــدام از ایــن شــیوه ها بــه طــور خــاص قداســتی 

ندارنــد.

نشانه های فواصل آیات
گاهــی در یــک مصحــف ممکــن اســت برخــی از آیــات طبــق شــیوه های مختلــف شــمارش شــده 
گــر شــمارش شــامی بــود حتمــا الزم نیســت در مصحــف شــامی باشــد، بلکــه شــیوه شــامی  باشــد بنابرایــن ا
ممکــن اســت در مصحف هــای دیگــر هــم وجــود داشــته باشــد و مخصوصــا در شــیوه های بصری و شــامی 
آمیختگــی زیــادی وجــود دارد. گاهــی کلمــه آیــه در قــرآن بــرای یــک آیــه کامــل از قــرآن و گاهــی بــر بخشــی 
از آیــه کامــل اطــالق شــده، یعنــی امــام بــه بخشــی از آیــه اشــاره کرده انــد و مثــال گفته انــد؛ »فــی آیــه الکریمــه« 
ــز بــه عنــوان مجموعــه ای از  کــه برخــی همیــن یــک تکــه را بــه عنــوان آیــه در نظــر گرفته انــد. گاهــی نی
کــه امــام بــا خوانــدن مجموعــه ای از آیــات، بــه جــای اســتفاده از  آیــات یــک ســوره در نظــر گرفتــه شــده چرا
عنــوان »آیــات الکریمــه« از عنــوان »آیــه  الکریمــه« اســتفاده کرده انــد بنابرایــن وقتــی کلمــه آیــه را در روایــات 

می بینیــم تصــور نکنیــم کــه بــا معنــای اصطالحــی آن یکــی اســت.
دربــاره نشــانه های فواصــل آیــات در مصاحــف بایــد گفــت که بنــده از بین تمام آن نســخه هایی که 
وجــود دارد یــک دســته بندی ذکــر کــرده ام کــه اولیــن مــورد، مصحفــی اســت کــه در کتابخانــه برلیــن وجــود 
دارد. در آن نشــانه هایی از فواصــل آیــات هســت. دومیــن دســته ای کــه بنــده یافتــم مصاحفــی اســت کــه 
نشــانه تک آیــه دارد کــه شــامل نســخه های کتابخانــه پاریــس و کمبریــج اســت. ســومین دســته مربــوط بــه 
کتابخانــه جســتربیتی ایرلنــد اســت کــه مصحف بســیار خوانــا و جذابی اســت. مورد بعــدی مصحف هایی 
اســت کــه نشــانه وقــف هــم دارد کــه یکــی از معروف تریــن آنهــا در آســتان حضــرت معصومــه اســت. آخریــن 
مــورد مصاحفــی هســتند کــه شــماره آیــه دارنــد کــه بعضــی از آنهــا شــماره آیــه بــه فارســی، عربــی یــا انگلیســی 

اســت کــه چنیــن مصاحفــی در مصــر یــا لیبــی وجــود دارد.
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سایر تقسیمات قرآنی
دربــاره تقســیمات قرآنــی غیــر از ســوره و آیــه هــم بایــد گفــت کــه هشــت تقســیم شــامل جــزء، حــزب، 
ِورد، رکــوع، ُثمــن، منــزل، قیــراط و َنقــَزه وجــود دارد که در بســیاری از مصاحف نمونه ای بــرای برخی از آنها 
نیافتیــم امــا در کتاب هــا بــه آن اشــاره شــده اســت. نقــل شــده اولیــن کســی کــه دســتور داد تقســیم بنــدی 
ســی تایی از جزء هــای قــرآن انجــام شــود در دوره عباســیان در قــرن دوم و توســط منصــور دوانیقــی اســت. 
حــزب کوچکتــر از جــزء اســت و در برخــی تقســیم بندی ها، حــزب، یــک دوم جــزء و در برخــی مصاحــف از 
جملــه مصاحــف لیبــی، حــزب بــه معنــای یــک شــصتم قــرآن اســت. در مصاحــف ایرانــی، حــزب، یــک صــد 
و بیســتم جــزء اســت. ِورد هــم از مفاهیمــی اســت کــه بنــده در مصاحــف به شــکل اســم گذاری بــا آن مواجه 
نشــدم. ِورد یــک ســیصد و شــصتم قــرآن اســت و تقریبــًا مشــابه همــان تقســیم بنــدی اســت کــه منصــور 

دوانیقــی انجــام داد. گفتــه شــده ایــن تقســیم بنــدی ورد در شــبه قــاره هنــد رواج بیشــتری داشــته اســت.

رکــوع در مصحف هــای قدیمــی ایرانــی و شــبه قاره هنــد و حتــی لبنــان وجــود دارد. اینکــه آیــا ایــن 
موضــوع بــه رکــوع نمــاز مربــوط اســت یا نه مشــخص نیســت؛ هرچند کــه در یکی از مصحف ها گفته شــده 
رکــوع بــرای کســانی اســت کــه می خواهنــد در دو ســال قــرآن را حفــظ کننــد. به نظــر می رســد می توانیم این 
حــرف را بپذیریــم بــا ایــن حســاب کــه حافــظ، هفتــه ای یکــی دو روز اســتراحت کنــد در دو ســال قــرآن حفظ 
می شــود. اینکــه رکوعــات مطابــق بــا معانــی و موضوعــات اســت تقریبــًا درســت اســت و بــه همیــن دلیــل 
گاهــی، میــزان و تعــداد آیاتــی کــه در رکوعــات وجــود دارد فــرق می کنــد لــذا رکوعاتــی حــدود دو صفحــه و 
رکوعاتــی حــدود نیــم صفحــه داریــم. ُثمــن بــه معنــای یــک هشــتم حــزب اســت. منــزل هــم در مصاحــف 
شــبه قــاره وجــود دارد کــه قــرآن را بــه هفــت بخش تقســیم می کننــد. قیراط هم یک بیســت و چهــارم قرآن 

اســت. هــر ســه حــزب را هــم یــک َنقــَزه می نامنــد.
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 جلسه چهارم :
تاریــخ سه شــنبه 30  ایــن جلســه در 
شــهریور برگــزار شــد. در ایــن نشســت مرتضــی 
کریمی نیــا، محقــق و پژوهشــگر قرآنــی، بــا 
قرآنــی  مخطوطــات  بــا  »آشــنایی  موضــوع 

کهــن« مباحــث خــود را ارائــه کــرد.

در ادامه متن سخنان ایشان را بخوانید.
کلــی از قرآن نویســی در مشــرق جهــان اســالم ارائــه دهیــم،  گــر بخواهیــم یــک دســته بندی  ا
قدیمی تریــن نســخه ها بــه خــط حجــازی و متعلــق بــه قــرن اول یــا دوم مربــوط هســتند. در قــرون دوم تــا 
چهــارم انــواع خطــوط کوفــی وجــود دارد کــه تقســیم بندی آن در کتــاب »ســبک عباســی« قابــل مشــاهده 
اســت. کتــاب »قرآن هــای عصــر امــوی« هــم کتــاب مناســبی بــرای بررســی خــط حجــازی اســت. در قــرن 
چهــارم تــا هفتــم دســته ای از نســخه ها وجــود دارد کــه در آنهــا ترکیبــی از هنــر نقاشــی وارد خط می شــود که 

آن را بــا عنــوان خــط مشــرقی یــا حتــی ایرانــی می شناســیم.
 

تفاوت نسخه های خطی قرآنی
بــا پیدایــش خــط نســخ، دســته ای از قرآن هــا بــه خطــوط کوفــی ـ نســخ  نوشــته می شــوند. در قــرون 
چهــارم تــا چهاردهــم هــم انــواع خــط را داریــم کــه معروف تریــن آنهــا نســخ اســت کــه در کنــار آن ثلــث و 
ریحــان و محقــق هــم وجــود دارد. در دوره هــای مختلــف برخــی از قرآن هــا اســم   گذاری می شــوند و آنهــا 
را بــه غزنویــان یــا ســلجوقیان نســبت می دهیــم کــه از جملــه قرآن هــای تیمــوری، غزنــوی، ســلجوقی و 

قاجــاری و ... هســتند. بحــث امــروز مــا روی قرآن هــای حجــازی و کوفــی اســت.
همه قرآن های حجازی تقریبًا در قطع عمودی و قرآن های کوفی در قطع افقی نوشــته شــده اند. 
در قرآن هــای حجــازی بــا افتادگــی یــا تمایــل بــه ســمت راســت مواجــه هســتیم که بــه آنها قرآن هــای مایل 
یــا خــط مایــل گفتــه می شــود. ایــن مایــل بــودن در آنهــا متفــاوت و گاهــی کمتر یا بیشــتر اســت. دســته ای از 
قرآن هــای کوفــی  یــا ایرانــی هــم هســتند کــه حــد فاصــل کوفــی و َنســخ محســوب می شــوند و خوانــدن خط 
آنهــا ســاده تر اســت. بــا ایــن مــرور کلــی کــه بــر انــواع قرآن هــای اولیــه و تنــوع خطــوط داشــتیم، بــه بررســی 

کاربــرد دانش هــای قرآنــی و نقــش آنهــا در نســخ قرآنــی می پردازیــم.
 

وجود نقصان  امایی در نسخ قدیمی
ــوم قرآنــی محســوب می شــود کــه در میــان قاریــان و  دانــِش رســم از قدیمی تریــن دانش هــای عل
محدثــان وجــود داشــته اســت. البتــه همیشــه در کنــار رســِم اصطالحــی یــا عثمانــی، رســم های امالیــی یــا 
گــر بــه ســراغ قدیمی تریــن نســخه ها یعنــی  قیاســی وجــود داشــته کــه بــا کتــب رســمی مطابقــت نمی کنــد. ا
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نســخه های حجــازی برویــم، در آنهــا نقصــان  امالیــی خیلی بیشــتر دیده می شــود و هرچــه جلوتر می آییم 
و بــه نســخه های کوفــی می رســیم، رســم بهتــر می شــود؛ هرچنــد اســتثنا وجــود دارد. نمونه هــای مختلفــی 
از ایــن نواقــص شــامل افتادگــی بســیار زیــاد الــف، نوشــتن همــزه میانــی بــا الــف بــه جــای نشــان دادن بــا 
دندانــه، نشــان دادن ضمــه بــا الــف و نشــان دادن صــدای بلنــد »آ« بــا یــک دندانــه اســت کــه امــروزه غلــط 
هســتند، مثــاًل »کانــوا« را بــه صــورت »کنــوا« نوشــته اند. بایــد توجــه کــرد کــه در یــک نســخه حجــازی قــرن 
ــا در  ــت ام ــود داش ــازی وج ــخه های حج ــه در نس ــذاری اولی ــن نقطه گ ــت. بنابرای ــدود اس ــه مع ــی نقط اول

نســخه های کوفــی تــا قــرن ســوم حــذف شــد. 
همچنیــن رســم همیشــه همــراه بــا َنقــط یــا نقطه گــذاری مصحــف اســت کــه بــه دو نکتــه یعنــی 
نقطه گــذاری حــروف و اعراب گــذاری آن اشــاره دارد. در نســخه های حجــازی کــم و بیــش نقــط االعجــام 
وجــود دارد. در مقابــل عمــوم نســخه های کوفــی از نقطــه مجــرد می شــوند. نقط االعــراب هــم بــه معنــای 
ِاعراب گــذاری کلمــات اســت کــه دو روش بــرای آن وجــود دارد کــه در یــک روش از نقــاط رنگــی اســتفاده و 
بــه کمتریــن میــزان ِاعــراب بســنده می کننــد و ســه اعــراب اصلــی یعنــی فتحــه، ضمــه و کســره و یــا تنویــن را 
مشــاهده می کنیم. روش دیگر که امروزه نیز مشــاهده می شــود و از قرن چهارم به بعد بیشــتر شــد، روش 
خلیــل بــن احمــد و بــه شــکل مســتطیل اســت. اعراب گــذاری امــروزی هــم از نظــر اعراب هــا و عالمت هــای 

جدیــد هماننــد همــزه، تشــدید و ســکون تنــوع دارد.
 

رابطه نسخ قرآنی با قرائت
ــا قرائــت  بخشــی از هویــت نســخه های قرآنــی از قدیمی تریــن زمانــی کــه کتابــت شــدند همــراه ب
اســت. همانگونــه کــه قرائــت خاصــی از یــک معلــم بــه شــاگرد منتقــل می شــود، در زمینــه قرائــت قــرآن هــم 
همین گونــه بــوده و در نســخه ها هــم تمــام ایــن قرائــات را مشــاهده می کنیــم. البتــه بایــد توجــه کنیــم کــه 
در نســخه های خطــی عمدتــًا قرائت هــای معــروف را می بینیــم امــا گاه قرائت هــای شــاذ و غیرمعمــول هم 

قابــل مشــاهده اســت. 
 عــالوه بــر ایــن، در تمامــی نســخه های کهــن، جــدای از مســئله قرائــات، موضوع دیگری هــم وجود 
ــرآن  ــگارش ق ــه از ن ــردد ک ــی برمی گ ــه گزارش های ــت و ب ــه اس ــهرهای اولی ــف ش ــالف مصاح دارد و آن اخت
در قــرن اول یعنــی در زمــان عثمــان، خلیفــه ســوم و ارســال آن بــه شــهرهای مختلــف وجــود دارد. ایــن 
تفاوت هــا در حــدود ســی، چهــل مــورد اســت کــه برخــی از آنهــا امالیــی و برخــی هــم هجایــی و لهجــه ای 
هســتند. در نســخه های حجــازی و کوفــی اختــالف مصاحــف شــهرها زیــاد اســت؛ مثــاًل مصحــف مدینــه، 

مکــه، کوفــه، بصــره و شــام تفــاوت درانــد. 
 

نکتــه بعــدی دربــاره شــمارش آیــات اســت. تقســیم بندی اولیــه از قرآن، تقســیم بندی به 114 ســوره 
ــًا در آن اختــالف نظــری نیســت. تقســیم بندی دوم تقســیم بندی ســوره بــه واحدهــای  اســت کــه تقریب
مختلــف یعنــی آیــه اســت. در اینجــا بــا یــک سیســتم واحــد مواجــه نیســتیم، بلکه بــا سیســتم ها و نظامات 
مختلفــی هماننــد مکــی، مدنــی و بصــری بــرای شــمارش آیــات مواجــه هســتیم کــه گاهــی در یــک ســوره 
خــاص کامــاًل منطبــق هســتند؛ مثاًل در مورد ســوره یوســف این تطابق در شــمارش آیــات وجــود دارد، اما در 
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برخــی ســوره ها هماننــد مریــم یــا رعــد ایــن اختــالف زیــاد اســت، مثــاًل برخــی ســوره رعــد را دارای 45 و برخــی 
42 آیــه دانســته اند و ایــن هــم بــه اختــالف در شــمارش آیــات در شــهرهای مختلــف برمی گــردد. 

بیشــترین نظــام شــمارش آیــات یــا غالب تریــن آن در قرآن هــای قــرن دوم بــه بعــد، سیســتم بصــری 
اســت کــه تــا صــد ســال پیــش، بیشــتر از انــواع دیگــر شــمارش از آن اســتفاده می شــد و ایــن امــر هــم دالیــل 
خــاص خــود را داشــت. البتــه قــرن اول یــک استثناســت و سیســتم شــماره گذاری آیــات در آن قــرن عمومــًا 
بی نظــم اســت و وقتــی کــه منظــم می شــود، براســاس سیســتم حجــازی و مدنــی شــمارش می شــود. در 
ــان  ــد پای ــت می کردن ــرآن را کتاب ــه ق ــانی ک ــن کس ــتند، اولی ــازی هس ــط حج ــا خ ــه ب ــل، ک ــخه های مای نس
تمــام آیــات را بــا سیســتمی خــاص هماننــد گذاشــتن نقطــه یــا مربــع یــا مســتطیل و ... مشــخص می کردنــد 
ِحیــِم« در نســخه های حجــازی شــماره دارد، امــا در قــرون ســوم و چهــارم و  ْحَمــِن الَرّ ِ الَرّ

و حتــی »ِبْســِم اهلَلّ
نســخه های کوفــی شــماره گذاری پایــان تک تــک آیــات حــذف می شــود و از روشــی دیگــر اســتفاده و نیــز 

پایــان هــر پنــج آیــه را بــا روشــی خــاص مشــخص  می کننــد. 
 

انواع تقسیمات قرآنی
دربــاره تقســیمات قرآنــی هــم بایــد گفــت کــه منظــور از تقســیمات قرآنــی ایــن اســت کــه عــالوه 
بــر تقســیم قــرآن بــه ســوره ها و تقســیم هــر ســوره بــه آیــات مختلــف، قــرآن از قدیــم تقســیم بندی های 
مختلفی داشــته که امروزه معروف ترین آن تقســیم قرآن به ســی جزء اســت، ولی همیشــه اینگونه نبوده 
و تقســیم بندی ســی جزئــی در مقایســه بــا تقســیم بندی های دیگــر شــایع نبــوده اســت. از قــرون نخســت 
بــه دالیــل مختلــف کاتبــان عالقــه داشــتند کــه قــرآن را بــه دســته های مختلــف تقســیم کننــد کــه  شــکل  ها 
یــا صورت هــای مختلفــی داشــته؛ مثــاًل هفــت بخشــی بــوده، یعنــی در هفــت بخــش مجــزا بــه جــای یــک 
کــه نمی توانســتند قــرآن را بــه دلیــل ســنگینی یــا مســائل دیگــر در  قــرآن یکپــاره، کتابــت شــده اســت، چرا

یــک پــاره بنویســند.
یکــی از معروف تریــن تقســیم بندی ها دو پــاره اســت کــه از اول تــا ســوره کهــف را در یــک پــاره و از 
ســوره مریــم تــا انتهــای قــرآن را در بخــش دیگــر نوشــته اند. همچنیــن تقســیم بندی چهــار پــاره، هفــت 
پــاره و ده پــاره نیــز وجــود دارد. تقســیم بندی هفــت پــاره یــک تقســیم بندی دیگــر نیــز دارد کــه هــر کــدام از 
آنهــا بــه دو پــاره یعنــی چهــارده پــاره تقســیم و مجمــوع آن بــه یــک قــرآن واحــد تبدیــل می شــود. امیــدوارم 
ــط،  ــت، ضب ــد قرائ ــی همانن ــای قرآن ــف دانش ه ــای مختل ــانی که در بخش ه ــرای کس ــریع ب ــرور س ــن م ای
نسخه شناســی و... فعالیــت  می کننــد مفیــد باشــد. نســخه های قرآنــی زیــادی نیــز در اینترنــت وجــود دارد 
گــر قصــد کار تخصصــی داریــد، بایــد آنهــا را از کتابخانه هــای  کــه می توانیــد آنهــا را مــرور و بررســی کنیــد و ا

معــروف هماننــد پاریــس، چســتربیتی و .. بــه صــورت آنالیــن تهیــه کنیــد.
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 جلسه پنجم :
دوره  از  جلســه  آخریــن  و  پنجمیــن 
آموزشــی آشــنایی بــا تحقیــق مصاحــف کهــن 
بــا حضــور دکتــر مرتضــی توکلــی در تاریــخ 
چهارشــنبه 31 شــهریور 1400 از ســاعت 10 تــا 

12 بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد.

بــه  آغــاز  در  توکلــی  مرتضــی  دکتــر 
تاریخچــه مختصــری از مطالعــات خاورشناســان دربــاره مخطوطــات قرآنــی پرداخــت و از ایــن میــان بــه 
کــوب آدلــر، میکائیــل آمــاری، آنجلیــکا نویــورث و فرانســوا ِدروش اشــاره نمــود.  تالش هــای افــرادی چــون یا
یکی از معروف ترین کارها در همین زمینه، پروژه کرپوس کورانیکوم اســت که توســط فرهنگســتان علوم 
  https://corpuscoranicum.de برلیــن و برندنبــورگ اجــراء می شــود و نتایــج تحقیقــات خــود را در ســایت

منتشــر می ســازد.

وی ســپس شــماری از کتابخانه هــای مهــم جهــان را معرفی نمود که بیشــترین تعــداد مخطوطات 
قرآن را دربردارد؛ مانند: کتابخانه ملی فرانســه، کتابخانه ملی روســیه، کتابخانه ایالتی برلین، کتابخانه 
پســتربیتی ایرلنــد، کتابخانــه توپقاپی ترکیه، دار المخطوطات صنعــاء، دار المخطوطات قاهــره. در ادامه 
وی کتابخانه هــای داخلــی ایــران را نــام بــرد کــه مصاحف اصیل مخطــوط را دربرمی گیرد )یعنی مصاحف 
وقف شــده بــر همــان مــکان را دربــردارد و خصوصــا نَســخ آســتان قــدس کــه هیچ یــک خریداری شــده نبوده 
و تمامــا موقوفــه اســت(؛ ماننــد: کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی بــه آدرس https://digital.aqr.ir ، مــوزه 

ملــی ایــران، موزه کاخ گلســتان، کتابخانه مجلس شــورای اســالمی.

دکتــر توکلــی پــس از ایــن بــه علــل کاســتی مســلمانان در پرداختــن بــه تحقیــق مصاحــف مخطــوط 
پرداخــت و بــه گروه هایــی از آنــان اشــاره داشــت کــه جــز بــه قداســت مخطوطــات قــرآن نمی اندیشــند و 
اهتمامــی بــه تحقیــق آن هــا نمی دهنــد. بــا این حال، امروزه شــماری از عالمان مســلمان به ســوی تحقیق 
مخطوطــات قرآنــی پیش رفته انــد و مصاحفــی را بــه زیــور چــاپ آراســته اند. ایــن تحقیــق می توانــد از دو 

جنبــه هنــری یــا علمــی انجــام شــود.

ســخنران محتــرم در ادامــه بــه جوانــب هنــری که در مصاحف مخطوط یافت می شــود اشــاره نمود 
و گفــت: در مصاحــف کهــن غالبــا تهذیــب نداشــته اند و تهذیــب در گــذر زمــان رشــد یافته اســت. امــا بــرای 
بررســی جوانــب علمــی، می تــوان بــه کتبــی چــون المقنــع از دانــی، مختصــر التبییــن از ابــوداوود ســلیمان 
بــن نجــاح، نثــر المرجــان از آرکاتــی و عقیلــه أتــراب القصائــد از شــاطبی رجــوع نمــود کــه بــه موضــوع ضبــط 
http:// :ــه آدرس ــف )ب ــم المصاح ــط رس ــع برخ ــامانه جام ــن، س ــت. همچنی ــز پرداخته اس ــف نی المصح
quranrasm.ir( می تــوان رجــوع داشــت کــه منابــع مفیــدی را گــرد آورده اســت. افــزون بــر ایــن، ســامانه های 
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دیگــری ماننــد موقــع النــون للقــرآن الکریــم )بــه آدرس: https://www.nquran.com/ar( بــه قرائــات 
مختلــف می پــردازد و مــوارد مشــهور را فراهــم می ســازد. ولــی بــرای دسترســی بــه قرئــات شــواذ می تــوان بــه 
کتبــی چــون معانــی القــرآن از فــّراء، جامــع القــراءات از رودبــاری و المغنــی فــی القــراءات از نــوزاوازی رجــوع 

می تــوان نمــود.
اســتاد پــس از ایــن مــوارد، کتبــی را بــرای تحقیــق در خصــوص عــّد اآلی و نیــز علــم وقــف و ابتــداء 

معرفــی نمــود کــه می توانــد راهنمــای مناســبی بــرای پژوهشــگران در زمینــه مخطوطــات قرآنــی باشــد.
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دوره آموزشی
رجال کاربردی

 استاد: حجت االسام و المسلمین اعایی

 ایــن دوره از 6 تــا 11 شــهریور مــاه 1400 طــی 
شــش جلســه برگــزار شــد. عناویــن مطــرح شــده در 
دوره عبــارت بودنــد از: 1- عــادی ســازی ســند 2- 
تحریــف زدایــی ســند 3- تبییــن ســند 4- توثیقــات 
عــام و اقســام ســند 5- معرفــی کتــب رجــال و الفــاظ 
مــدح و ذم، همچنیــن بنــای جلســات بــر ایــن بــود 
کــه در ذیــل هــر یــک از ایــن عناویــن، آشــنایی 
اجمالــی بــا نــرم افــزار درایــة النــور صــورت بگیــرد. در 
ادامــه بــه هــر یــک از ایــن عناوین به اختصار اشــاره 

می کنیــم:
    پیــش از ورود بــه عناویــن، از بــاب مقدمــه 
ذکر می کنیم که اعتبار ســنجی حدیث یا براســاس 
متــن آن اســت یــا براســاس ســند آن اســت. اعتبــار 
ســنجی متنــی مالکاتــی دارد که در جــای خود قابل 
بحــث اســت. امــا اعتبار ســنجی ســندی بــه معنای 
اعتبــار ســنجی حدیــث بــا توجــه بــه راویــان حدیــث 

اســت. بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا راویــان یــک روایــت وثاقــت دارنــد یــا خیــر. 
    ســند شناســی اهمیــت زیــادی دارد، بــه قــول برخــی علمــای حدیــث، ســند از اختصاصــات دیــن 
اســالم اســت و ادیــان دیگــر چیــزی بــه اســم ســند وجــود نــدارد. اقســام ســند از حیــث اتصــال عبــارت اســت 

از: 1- ســند مســند 2- ســند مرفــوع 3- ســند مرســل 4- ســند موقــوف.
    از لحــاظ ســندی، ســند مرفــوع، مرســل و موقــوف همگــی ضعیــف محســوب می شــوند. آنچــه 
محــل بحــث اســت، ســند مســند اســت کــه بایــد بررســی شــود کــه آیــا ســندش صحیــح اســت یــا ضعیــف 

اســت. بنابرایــن بحث هــای آتــی مــا ناظــر بــه ســند مســند خواهــد بــود.
    مراحــل ارزش گــذاری ســند عبارتنــد از: 1- عــادی ســازی ســند: یعنــی اینکــه اســناد احیانــا بــه طــور 
خالصــه ذکــر شــده اســت و مــا می خواهیــم ایــن اســناد را بــه شــکل عــادی برگردانیــم. 2- تحریــف زدایــی 
ســند: دقــت شــود کــه مــراد از تحریــف در اینجــا، تحریف هــای غیرعمــدی اســت که در اســناد روایــات پدید 
آمــده اســت. 3- تبییــن عناویــن ســند: در عناویــن ســند گاهــی وقت هــا اطالعــات کافــی وجــود نــدارد و لــذا 
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نیــاز اســت کــه بــرای ایــن عناویــن اطالعــات کافــی جمــع آوری کنیــم تــا در مراجعــه بــه کتب رجــال بتوانیم 
ایــن عناویــن را از عناویــن دیگــر تشــخیص دهیــم. 4- ارزش یابــی راویــان: بــا مراجعــه بــه کتــب رجالــی 

مشــخص می شــود و در نهایــت ســند را ارزش گــذاری می کنیــم.
    در نهایــت بایــد ســند را ارزش گــذاری کنیــم. ســند از حیــث ارزش داری چهــار قســم اســت: 1- ســند 
صحیــح: ســندی اســت کــه تمــام راویانــش امامــی ثقــه باشــند. ســند صحیــح معتبــر و قابل تمســک اســت. 
2- ســند موثــق: ســندی اســت کــه تمــام راویانــش امامــی ثقه هســتند ولــی حداقل یکــی از آن هــا غیرامامی 
اســت. ســند موثــق هــم معتبــر و قابــل تمســک اســت. 3- ســند ممــدوح: ســندی اســت کــه حداقــل یکــی 
از راویانــش مــدح شــده اســت ولــی توثیــق نشــده اســت و بقیــه رجــال حدیــث امامــی ثقــه هســتند. ایــن 
چنیــن ســندی بــه تنهایــی معتبــر نیســت ولــی بــه عنــوان مؤیــد قابــل اســتفاده اســت. 4- ســند ضعیــف: 
ســندی اســت کــه حداقــل یکــی از راویانــش نــه توثیــق و نــه مدح شــده باشــد حاال اعــم از اینکه اساســا هیچ 

اطالعاتــی دربــاره او وجــود نداشــته باشــد یــا اینکــه تضعیــف شــده باشــد. 
    اشــاره ای نیــز بــه توثیقــات عــام می کنیــم. توثیــق خــاص بدیــن معناســت کــه یــک فــرد خــاص 
در کتــب رجالــی مــورد توثیــق قــرار گرفتــه باشــد ولــی توثیقــات عــام بــه توثیقاتــی می گوییــم کــه یــک 
مجموعــه ای از راویــان بــه طــور مجموعــی مــورد توثیــق قــرار گرفته انــد. 5 تــا از توثیقــات عــام رایــج را در 

اینجــا معرفــی می کنیــم و اینکــه کــدام یــک قابــل قبــول هســت و کــدام یــک قابــل قبــول نیســت: 
    1- رجــال اســناد کتــاب تفســیر علــی بــن ابراهیــم، ایــن توثیــق عــام از مقدمــه کتــاب پدیــد آمــده 
اســت. امــا ایــن توثیــق عــام مــورد مناقشــه قــرار گرفتــه اســت و ایــن مناقشــه دارای چنــد مقدمــه اســت: 
اوال نویســنده ایــن کتــاب علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمــی نیســت. زیــرا مــا در متــن کتــاب تعابیــری را 
می بینیــم کــه نشــان می دهــد نویســنده کتــاب شــخص دیگــری اســت. ثانیــا بایــد نویســنده ایــن کتــاب را 
علــی بــن حاتــم قزوینــی بدانیــم. زیــرا مــا آمده ایم و افراد ســر سلســله اســناد نویســنده این کتــاب را مالحظه 
کرده ایــم و دیدیــم تنهــا راوی بســیاری از ایــن مــوارد یــا راوی غالــب آن هــا علــی بــن حاتــم قزوینــی اســت. 
همچنیــن هیــچ راوی دیگــری را هــم پیــدا نکردیــم کــه از همــه ایــن مجموعــه روایــت کــرده باشــد گرچــه 
کســانی هســتند کــه از برخــی از ایــن مجموعــه روایــت کــرده باشــند. ثالثــا توثیقــات علــی بــن حاتــم قزوینــی 
قابــل پذیــرش نیســت. زیــرا وقتــی نویســنده کتــاب علــی بــن حاتــم قزوینــی اســت، توثیقاتــش هــم قابــل 
اعتماد نیســت زیرا گرچه نجاشــی او را توثیق کرده اســت ولی در مورد او گفته اســت: یروی عن الضعفاء.  
    2- رجــال اســناد کتــاب کامــل الزیــارات، کتــاب کامــل الزیــارات کتابــی اســت کــه روایــات دربــاره 
زیــارات ائمــه اطهــار )علیهــم الســالم( و برخــی امــام زادگان و فضــل و ثــواب زیــارت را گــردآوری نمــوده اســت 
و نویســنده آن جعفــر بــن محمــد بــن قولویــه متوفــای ســال 368 هجــری قمــری اســت، توثیــق عــام از 
مقدمــه کتــاب ایشــان پدیــد آمــده اســت. ایــن توثیــق عــام هــم مــورد مناقشــه قــرار گرفتــه اســت کــه در چنــد 
مقدمــه بیــان می کنیــم: اوال طبــق بیــان مقدمــه کتــاب بایــد ایــن راویــان دارای چند صفات باشــند: وثاقت 
داشــته باشــند، امامــی صحیــح المذهــب باشــند، مشــهور بــه علــم و حدیــث باشــد. امــا مــا در متــن کتــاب 
راویــان بســیاری را می بینیــم کــه فاقــد این شــروط اســت مانند اســناد مرســل که مشــتمل بــر عناوین مبهم 
اســت و وثاقــت در ایــن مــوارد احــراز نشــده اســت یــا اســنادی کــه مشــتمل بر اشــخاصی اســت که مشــهورند 
و عامی مذهب هســتند یا امامی فاســد المذهب هســتند یا اســنادی که مشــتمل بر اشــخاص غیرمشــهور 
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اســت. از مجمــوع ایــن قرائــن اســتفاده می شــود کــه منظــور ایشــان از ثقات مــن اصحابنا، همه ایــن راویان 
نبــوده اســت و یــا منظــورش مشــایخ بالواســطه اش بــوده یــا مؤلفیــن کتبی بــوده که کتــاب کامل الزیــارات را 

براســاس آن کتــب تدویــن کــرده اســت.
    3- اصحاب اجماع، از مرحوم کشــی نقل شــده اســت که: اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح 
عــن هــوالء. یــک عــده ای گفته انــد کــه مــا یصــح عــن هــوالء منظــور روایتــی اســت کــه ایــن آقــا از امــام )علیــه 
گــر ســند تــا ایــن هیجــده  الســالم( بــا یــک ســری واســطه نقــل کــرده اســت. یعنــی اصحــاب مــا گفته انــد کــه ا
نفــر صحیــح بــود، ادامــه ســند ولــو اینکه واســطه داشــته باشــد، صحیح اســت. لــذا نه تنها ایــن هیجده نفر 
بلکــه تمــام اشــخاصی کــه واســطه ایــن هیجــده نفــر تــا امــام معصــوم هــم بایــد ثقــه باشــند. امــا ایــن توثیــق 
عــام هــم مــورد مناقشــه قــرار گرفتــه اســت و گفتــه شــده کــه فعــل یصــح متضمــن فعــل صــدر شــده اســت و 
بــه همیــن جهــت بــا حــرف جــر عــن متعــدی شــده اســت. ماننــد آیــه شــریفه کــه می فرمایــد: »و نجیناهــم 
کــم با حــرف جر إلــی متعدی نمی شــود یعنی  إلــی البــّر« کــه متضمــن فعــل ســقیناکم اســت زیــرا فعــل نجینا
کــم و ســقیناکم إلــی البــّر، در اینجــا هــم یعنــی مــا صــدر عــن هــوالء صحیًحــا، یعنــی چیــزی کــه بــه  و نجینا
نحــو صحیــح از ایــن هیجــده نفــر صــادر شــده اســت و روایــت تــا ایــن هیجده نفر بــه طور صحیح اســت لذا 
الزمــه ایــن مطلــب ایــن اســت کــه ضمیــر داخــل در َیِصــّحُ روایــت کردن از اســتادش باشــد و نه روایــت کردن 
از امــام معصــوم، یعنــی ایــن آقــا صرفــا می گویــد اســتاد مــن چنیــن گفــت و نــه اینکــه امــام معصــوم چنیــن 
گفــت، زیــرا اســتادش اســت کــه بــه معنــای حقیقــی از امــام معصــوم نقــل می کنــد. بنابراین این توثیــق عام 

هــم قابــل پذیرش نیســت.
گــر یــک راوی جلیلــی از یــک راوی ناشــناس زیــاد روایــت  کثــار روایــات اجــالء، بدیــن معنــا کــه ا 4- ا
کــرده باشــد داللــت بــر وثاقــت آن شــخص ناشــناس دارد. زیــرا وقتــی شــخص جلیــل از شــخص ناشــناس 
زیــاد روایــت کــرده اســت ســه حالــت متصــور اســت: 1( شــخص جلیــل اصــال هیــچ شــناختی نســبت بــه آن 
شــخص ناشــناس نداشــته اســت. 2( می¬شــناخته و می¬دانســته ضعیــف اســت. 3( می¬شــناخته و 
می¬دانســته ثقــه اســت. حالــت اول، حالــت بعیــدی اســت و قابــل پذیــرش نیســت زیــرا فــرض ایــن اســت 
کــه شــخص جلیــل بــا ایــن شــخص ناشــناس حشــر و نشــر داشــته اســت. حالــت دوم هــم حالــت بعیــدی 
اســت زیــرا وجهــی نــدارد کــه شــخص جلیــل از شــخصی کــه قطعا ضعیف اســت روایــت نقل کنــد. بنابراین 

تنهــا حالــت ســوم باقــی می¬مانــد. ایــن توثیــق عــام مــورد پذیــرش اســت.
    5- مشــایخ ثقــات، مضمــون ایــن توثیــق ایــن اســت کــه ســه تــن از راویــان مــا هســتند کــه ملتــزم 
بودنــد کــه فقــط و فقــط از راویــان ثقــه روایــت کننــد و لــذا روایــت ایــن اشــخاص، داّل بــر وثاقــت کســانی 
اســت کــه از آنــان روایــت کرده¬انــد. مشــایخ ثقــات عبارتنــد از محمــد بــن ابــی عمیــر، صفــوان بــن یحیــی و 
احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی. این مطلب برگرفته از کالمی اســت که شــیخ طوســی )رضــوان اهلل 
علیــه( در عــدة االصــول نقــل کــرده اســت و از ایــن ســه نفــر نــام برده اســت و شــهادت مرحوم شــیخ بــرای ما 

کافیســت و بــرای مــا حجــت اســت.
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درسگفتار های فلسفی با موضوع
هرمنوتیک شلایرماخر

 استاد: دکتر محمد ابراهیم باسط
درســگفتاری آنالیــن بــا موضــوع » درســگفتار هــای فلســفی بــا موضــوع هرمنوتیــک شــالیرماخر « در 
قالــب 7 جلســه بــا حضــور دکتــر محمدابراهیــم باســط در مــاه هــای آبــان و آذر برگــزار گردیــد. ابتدائــا بــه 
اهمیــت شــالیرماخر، فیلســوف مهــم آلمانــی کــه از فیلســوفانی اســت کــه کمتــر بــه او توجــه شــده، اشــاره 
شد؛شــالیرماخر چــون در ســنت هرمنوتیــک فلســفی  بــه عنــوان مبــدع هرمنوتیــک فلســفی در نظــر مــی 
گیرنــد، لــذا از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.  ســپس کتــاب خــود شــالیرماخر مبنــای کار تدریــس ایــن 
دوره قــرار گرفــت. در ایــن دوره بخــش پیشــگفتار  کتــاب کــه  در واقــع پیشــگفتار کتــاب، بســیاری از کتــاب 
را بــه صــورت فشــرده و در هــم تنیــده آورده شــده، توســط مــدرس محتــرم کــه از آلمانــی بــه فارســی ترجمــه 

شــده بــود، قرائــت شــد و تــک تــک بندهــا بــا توضیحــات مفصــل شــرح و تفســیر شــود. 
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درسگفتار 
اندیشه فلسفی میرداماد

 استاد: دکتر محمد کاظم فرقانی
درســگفتاری آنالیــن » اندیشــه فلســفی میردامــاد؛ بخــش امــور عامــه « در قالــب 8 جلســه و در مــاه 
های مرداد و شهریور 1400 با  حضور دکتر محمدکاظم فرقانی برگزارید گردید. میرداماد که از فیلسوفانی 
می باشــد که کمتر از برخی فیلســوفانی مثل صدرا، ســهروردی، ابن ســینا به او توجه شــده اســت اما خود 
ــفه ی  ــائل را در فلس ــدرا آن مس ــل ص ــس از او مث ــوفان پ ــه فیلس ــوده ک ــذاری ب ــع و تاثیرگ او دارای آراء بدی
خــودش از آن خــودش کــرده. در ایــن دوره بــا تکیــه بــر متــن قبســات ســعی شــد کــه برخــی نظریــات اصیلــی 

را کــه برخــی آن را جــزء ابداعــات میردامــاد دانســته انــد، توســط مــدرس محتــرم عرضــه گــردد.
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طالعاتی فقه التربیة دوره م
   مبتنی بر آثار : حجت االسالم والمسلمین استاد محسن عباسی ولدی
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کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
   ارائه شده توسط: دݡکتر رضا اݡکبری

مراحل اصلی برای نگارش یک پروپوزال صحیح و اصولی

گام اول: مشخص نمودن موضوع تحقیق 

انتخاب موضوع پژوهش اولین و مهم ترین 
مرحلــه بــرای شــروع پروپــوزال نویســی مــی باشــد. 
پژوهشــگر بایــد ابتــدا مشــخص نمایــد کــه روی چــه 
موضوعــی قصــد مطالعــه و پژوهــش دارد. انتخــاب 
عنــوان و موضــوع درســت و در ســطح مناســب در 
نوشــتن پایــان نامــه بســیار اهمیــت دارد. متاســفانه 
پایــان  از  برخــی  پاییــن موضوعــات  بســیار  ســطح 
نامــه هــا در دوره تحصیــالت تکمیلــی و پرداختــن بــه 
موضوعــات بســیار ســنگین در دوره هــای پاییــن تــر، 

کیفیــت تحقیقــات ارائــه شــده را کاهــش داده انــد.

به طور کلی موضوع پروپوزال یا پایان نامه باید دارای شرایط زیر باشد:  

نو و بدیع باشد

متناسب با نیاز های روز جامعه باشد و در نهایت راهکاری برای حل مشکل ارائه نماید

در راستای حوزه کاری و تخصصی فرد باشد

قلمرو های مکانی و زمانی و همچنین اهداف تحقیق باید در عنوان مشخص باشند

موضوع انتخابی باید قابلیت اجرایی داشته باشد

به صورت جامع، مختصر، واضح و غیر سوالی نوشته شود 

گام دوم: بیان مسئله

بیــان مســئله در واقــع تشــریح مشــکالت و تعارضاتــی مــی باشــد کــه باعــث ایجــاد ســوال در ذهــن دانشــجو 
گردیــده اســت. در واقــع مــی تــوان گفــت کــه مســئله مطــرح شــده در ایــن بخــش، همــان ســوالی اســت کــه ذهــن 
پژوهشــگر را درگیــر خــود کــرده و هــدف پژوهشــگر از طــرح ســوال ریشــه یابــی مشــکالت بــه وجــود آمــده و ارائــه 

ــرای رفــع آن هــا اســت. راهکارهایــی ب

بهتریــن بخــش بــرای توضیــح دالیــل بــه وجــود آمــدن ایــن ســوال، بخــش بیــان مســئله مــی باشــد. در ایــن 
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بخــش توجــه بــه عملــی بــودن مســئله مــورد پژوهــش، از اهمیــت زیــادی برخــوردار مــی باشــد. چــرا کــه بایــد هیــات 
تصمیــم گیرنــده متقاعــد شــوند کــه بــا انجــام ایــن پژوهــش، یــک محقــق بــه دســتاورد هــای جدیــد خواهــد رســید بــه 

همیــن دلیــل محقــق بایــد مطالعــات خــود را بــر اســاس مســتندات انجــام دهــد

گام سوم: پیشینه پژوهش

در کارهــای تحقیقاتــی یکــی از بخــش هایــی کــه بســیار مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد پیشــینه تحقیــق اســت 
کــه بــه آن   مــرور ادبیــات مــی گوینــد. در ایــن بخــش پژوهشــگران بایــد تحقیقــات انجــام شــده هــم راســتا بــا پژوهــش 
گاهی  خــود را بیــان نماینــد. کــه بــرای ایــن کار رجــوع بــه مدارک و اســناد حــول موضوع انتخاب شــده، بــرای افزایش آ

ضــروری مــی باشــد.

از اهــداف پیشــینه تحقیــق مــی تــوان بــه جلوگیــری از دوبــاره کاری و ســرقت ادبــی، بهــره منــدی از تجربــه 
هــای پژوهشــگران گذشــته، آشــنایی بــا نقــاط ضعــف و قــوت پژوهــش هــای پیشــین اشــاره نمــود 

گام چهارم: تعیین اهداف پژوهش

در ایــن بخــش پژوهشــگر بایــد اهــداف کلــی و اهــداف ویــژه و کاربــردی انجام تحقیق را به روشــنی مشــخص 
نمایــد. اهــداف کلــی اهدافــی هســتند کــه بــه طــور مســتقیم از موضــوع پژوهــش ناشــی مــی شــوند. اهــداف کاربــردی 
نیــز اهدافــی هســتند کــه نشــات گرفتــه از مســئله پژوهــش و اهداف کلی هســتند و یا به عبارتی زیر مجموعــه اهداف 
کلــی هســتند. ایــن اهــداف مشــخص مــی کننــد که چــه چیزهایــی در این پژوهــش، تحقق می یابنــد و چه چیزهایی 

تحقــق نخواهند یافت   

گام پنجم: مفروضات پژوهش

در واقــع فرضیــه هــای یــک پژوهــش پیشــنهاد یــا پیــش بینــی هــای منطقی هســتند که پــس از آزمــون و خطا 
و بررســی یافتــه هــای پژوهــش رد یــا قبــول مــی شــوند. هماننــد اهــداف تحقیــق، فرضیــه هــا نیــز بایــد بــه طــور کامــل، 
واضــح و روشــن و بــا اســتفاده از واژه هــای قابــل انــدازه گیــری بیــان شــود. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه پذیــرش یــا رد 

فرضیــه هیــچ گونــه اثــر ســویی بــر تحقیــق یــا محقــق نخواهــد داشــت

گام ششم: روش ها و مراحل اجرا پژوهش

یکــی از نــکات مهمــی کــه یــک محقــق بایــد در زمــان انجــام پژوهــش بــه آن توجــه نمایــد ارائــه روش هــای 
انجــام تحقیــق مــی باشــد. اشــاره بــه روش هــای گــرد آوری داده ها، جامعه آمــاری و نمونه مورد آزمایــش، روش های 
نمونــه گیــری، ابــزار و روش هــای جمــع آوری اطالعــات و داده هــا از مــواردی هســتند کــه بایــد در ایــن بخــش بــه آن 

پرداخته شــود    

گام هفتم: منابع و مآخذ 

یکــی از نکاتــی کــه در نوشــتن پروپــوزال و پایــان نامــه بایــد در نظــر داشــته باشــید اســتفاده از منابــع علمــی 
معتبــر مــی باشــد. تمامــی داده هایــی کــه در متــن بــه آن اشــاره شــده بایــد بــا ذکــر منبــع در ایــن قســمت از پروپــوزال 

نوشــته شــود
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ظام مسائل و چالش های فقه حکمرانی ن
کی | عضو مجلس خبرگان رهبری  استاد: آیت اهلل محسن ارا

 دبیر جلسه: دکتر سپهر کرد | دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق

آیــت اهلل محســن اراکــی، عضــو مجلــس 
مســائل  نظــام  نشســت  در  رهبــری،  خبــرگان 
و چالــش هــای فقــه حکمرانــی کــه بــه همــت 
انجمــن علمــی دانشــجویی الهیــات دانشــگاه 
امــام صــادق علیــه الســالم برگــزار شــد بــه بیــان 
کــه چکیــده ای از آن را در  مطالبــی پرداخــت 

ادامــه مــی خوانیــد.
و  گســترده  بــا  ابتــدا  در  کــی  ارا آیــت اهلل 
دامنــه دار دانســتن مســئله حکمرانــی اســالمی، 
شــاخه های  اهــم  از  را  سیاســی  نظــام  فقــه 
کــه نیازمنــد ورود  کــرد  علــوم اســالمی معرفــی 
بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  فقهــا  همه جانبــه 
دوازده  ســال فعالیــت خــود در ایــن زمینــه، بــه 
شــرح چنــد مســئله پرداخــت کــه مســئله مبنای 

حکمرانــی اولیــن آن هــا بــود.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: در نــگاه حکمرانی، قانــون و حتی بخشــنامه های دولتی 
بــه ســبب الــزام آور بودنشــان بــه همــان معنــای اصطالحــی، حکــم هســتند و فرمــان خــدا انحصــارا 

به عنــوان تنهــا مبنــای الزامــی بــودن احــکام در نظــام حکمرانــی اســالمی اســت.
کــی در ادامــه بــه تشــریح مســئله اطاعــت از خداونــد و حــق فرمــان دادن الهــی پرداختــه و ایــن  ارا
دو مســئله را به عنــوان دو لبــه از حقــوق اولیــه کــه مبنــای تشــکیل حکومــت اســت عنــوان نمــود کــه 
طبــق اصــل روشــن قــرآن، ایــن حــق بــه ســبب خالق بــودن خداونــد متعال بــوده و همه مخلوقــات باید 

فرمان بــردار خــدای متعــال باشــند کــه همیــن مســئله هــم، مبنــای حکمرانــی دینــی قــرار مــی گیــرد.
وی در ادامه به مقایســه مبنای حکمرانی دینی و غیردینی پرداخته و بحث تشــکیل حکومت 

توســط مــردم را به عنــوان مبنــای الــزام آور بودن دســتورات آن حکومت به نقد گذاشــت.
ایــن اســتاد حــوزه بــا ارائــه مثال هایــی از عرصه فعالیت نظام هــای دینی و غیردینــی در اقتصاد، 
فرهنــگ و محیط زیســت بــه تشــریح تفــاوت عملکــرد بــه ســبب تفــاوت رویکــرد در ایــن دو نظــام 
پرداختــه و بــا بیــان اینکــه در نظام هــای غیردینــی در اصــل، مبنــای الــزام آور بــودن قوانیــن، زور اســت، 
گفــت: تشــکیل یــک حکومــت توســط عــده کثیــری از مــردم نمی توانــد مبنــای حکومــت بــر همــه مــردم 
باشــد؛ چــرا کــه بــا پذیــرش ایــن مســئله، می تــوان اســتیالی یک گــروه از مردم بــر گروهی دیگــر را مبنای 

حکومــت قــرار داد و در واقــع، تهاجــم را توجیــه نمــود.
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کــی افــزود: در بحــث محیط زیســت و حــق انتفــاع حکومت هــا از منابــع طبیعــی بــه ســبب  ارا
تســلطی کــه بــر آن دارنــد، ایــن مشــکل بــه وجــود می آیــد کــه انســان بــا قبــول مالکیــت خــود، در بهــره 
بــرداری از طبیعــت، انحصــاری بــه وجــود مــی آورد کــه باعــث نابــودی محیط زیســت اســت، حال آنکــه 
ــا قبــول مالکیــت و رازقیــت خداونــد متعــال، انســان به قــدر رفــع احتیــاج خــود حــق  در نظــام الهــی ب
ــه  ــه محیط زیســت ب ــار حکومــت و مــردم نســبت ب تصــرف داشــته و ایــن باعــث نظام منــد شــدن رفت

ســبب تغییــر در رویکــرد مبنایــی آن هــا اســت.
کــی در ادامــه بــا بیــان دوگانــه قرآنــی حکــم خــدا در برابــر حکــم هــوای نفــس، منشــأ  آیــت اهلل ارا
اختالفــات و ظلم هــا را عمــل بــه دســتورات ناشــی از هــوای نفــس عنــوان نمــود و راهــکار جلوگیــری از 

ایــن اختالفــات را عمــل بــه دســتورات الهــی معرفــی کــرد.
ــی و  ــی مردم ــول حکمران ــا اص ــه ب ــؤالی دررابط ــه س ــخ ب ــری در پاس ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
تعییــن نقــش مــردم در حکومــت، جــاری شــدن امــر حکومــت را بــه یــک تعبیــر بــه مقبولیــت نزد مــردم و 

یــا خواســت و اراده ایشــان ارتبــاط داده و آن را در کنــار مشــروعیت از لــوازم حکومــت دانســت.
وی خاطــر نشــان کــرد مشــروعیت یــک حکومــت بــه عنــوان اینکــه حکومــت عــدل اســت، بــرای 
اجــرای حکــم آن حکومــت کفایــت نمی کنــد و ایــن خواســت مــردم اســت کــه حکــم آن حکومــت را 
بــه عرصــه اجــرا می کشــاند. بنابرایــن مقبولیــت در کنــار مشــروعیت به عنــوان یکــی از ارکان حکومــت 

شــمرده مــی شــود.
کــی در ادامــه بــه تشــریح مســئولیت ناشــی از ایــن دو رکــن حکومــت پرداختــه و بیــان  آیــت اهلل ارا
داشــت: مشــروعیت، مســئولیتی بــر عهــده حاکم مشــروع می  گــذارد که خــود را برای حکومــت به مردم 
عرضــه نمایــد و مــردم نیــز مســئولیت دارنــد کــه حاکــم مشــروع را پذیرفتــه و از او حمایــت کنند. حمایت 
و قــدرت بخشــی بــه حکومــت مشــروع کــه از وظایــف مــردم اســت نیــز دارای دوشــاخه اســت کــه یکــی 

اطاعــت از اوامــر حکومــت و دیگــری یــاری در اجــرای اوامــر حاکــم اســت.
اســتاد حــوزه در پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون اســتخراج مســائل جدیــد در نظــام اســالمی از منابــع 
دینــی، در تضــاد نبــودن احــکام فــردی و قوانیــن اجتماعی را به عنــوان یکی از چالش ها عنــوان کرده و 
بــا اشــاره بــه اختیــاری بــودن عمــل بــه احــکام دیــن، الزمه اســالمی شــدن یک جامعــه را، اســالمی کردن 
گــر جامعــه را تحــت عنــوان یــک اراده جمعــی در نظر بگیریم،  حاکمیــت آن دانســت. وی اضافــه کــرد: ا
در اراده تک تــک افــراد جامعــه ایــن اراده مؤثــر بــوده و همیــن مســئله یعنــی یک جامعه اســالمی، مانند 

اراده یــک انســان کالن اســت کــه رفتــار خــاص خــود را دارد و فقــه خــاص خــود را می طلبــد.
آیــت اهلل اراکــی مصلحــت را بــه فقــه نظــام تعبیــر کــرده و عنــوان نمــود: در صورتــی  کــه نهــادی 
ماننــد شــورای نگهبــان بــر اســاس فقــه نظــام و نــه فقــه خــرد عمــل کنــد، نیــازی به ایجــاد نهــادی مانند 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نخواهــد بــود.
وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر تزاحــم علــم مدیریــت و فقــه و عــدم امــکان پیاده ســازی فقه 
مدیریتــی گفــت: بــرای رســیدن بــه هــر حکــم بایــد موضــوع آن مشــخص شــود و وظیفه علم تشــخیص 
ایــن موضــوع اســت؛ پــس در علــم مدیریــت بــا تشــخیص موضــوع، طبــق مبانــی و معیارهــای فقهــی 
عمــل می کنیــم و ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه مدیریــت اســالمی از فقــه و فقــه مدیریتــی ریشــه و مایــه 

گرفتــه و تصمیمــات آن مبتنــی بــر تفقــه دینــی خواهــد بود.
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گزارش از جلسه واکامی امامت حضرت حجت ؟ع؟
در روایات فریقین 

   ارائه شده توسط: حجت االسالم و المسلمین دکترسید علی حسینی

ایــن جلســه در پنجشــنبه 26 اســفند مــاه 
1400 برگــزار شــد. دربــاره وجــود مبــارک ولــی عصــر 
؟ع؟ مطالــب فراوانــی وجــود دارد. اولین نکته ای 
کــرد اینکــه معرفــت بــه  کیــد  کــه بایــد بــدان تأ
وجــود امــام زمــان ؟ع؟ یــک گوهــری اســت گــران 
قیمــت کــه هیــچ نظیــری نــدارد. مســئله مهــم در 
ایــن جلســه ایــن اســت کــه پــدر بزرگــوار ایشــان 
چــه کســی اســت؟ الزم بــه ذکــر اســت کــه وجــود 
مقــدس امــام زمــان ؟ع؟ بــه قــدری روشــن اســت 
کــه بــن بــاز، عالــم بــزرگ وهابــی معاصــر گفتــه کــه 
مهــدی از ضروریــات دیــن اســالم اســت و هر کس 

منکــر وجــود او شــود، کافــر اســت.

ــارت امــام  یــک نکتــه مهــم هــم کــه در زی
عســکری ؟ع؟مغفــول اســت اینکــه در آنجــا بیان 
شــده کــه شــما پــدر بزرگواری هســتی کــه وجودش 

از بدیهیــات اســت. آنچــه مهــم اســت اینکــه مــا بفهمیــم، معرفــت بــه وجــود مبــارک حضــرت این اســت که 
او امــام دوازدهــم اســت و فرزنــد امــام عســکری ؟ع؟ اســت. 
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حــال چطــور ایــن مطلــب را روشــن کنیــم؟ در ایــن خصــوص مطالبــی از علمــای شــیعه داریــم و چــه 
رنــج هــا و کشــته هایــی علمــای شــیعه دادنــد تــا این مطالب را به دســت ما رســاندند. از همه این بزرگــواران 
عذرخواهــی مــی کنیــم و بــه مطالبــی کــه اهــل ســنت بیــان کــرده انــد، مــی پردازیم. بایــد بدانیم که بیــش از 
همــه از رســول خــدا ؟ص؟ در ایــن خصــوص روایــت شــده اســت. روایاتــی کــه اهــل ســنت نقــل کرده انــد چنــد 

ویژگی دارد:

1- بسیار زیاد است و بدون شک متواتر است.
2- در منابع معتبر اهل سنت از جمله صحاح سته نقل شده است.

3- بخشــی از ایــن روایــات در تفســیر آیــات قــرآن کریــم اســت و این خیلی مهم اســت. معنایش این 
اســت کــه اهــل ســنت هــم قبــول دارنــد که گروهــی از آیــات قــرآن، درباره وجود مبــارک آن حضرت اســت.

4- تعدادی از علمای اهل سنت کتاب های مستقل و مهمی درباره حضرت نوشته اند. 
5- بعضــی از نویســندگان ایــن کتاب هــا کســانی بودنــد کــه قبــل از تولــد آن حضــرت دربــاره ایشــان 

کتاب نوشــتند.
6- کتاب هــای مربــوط بــه آن حضــرت منحصــر در کتب حدیثی نیســت بلکــه در دوازده مجموعه 

دیگــر بلکــه بیشــتر هم مطالبــی دربــاره حضرت آمده اســت.

    مجمــوع این هــا عبارتنــد از: کتــب حدیــث )کــه محــل بحــث ماســت(، کتب شــرح الحدیث )مثل 
کتــاب کافــی و شــروح کافــی ماننــد مــرآة العقــول عالمــه مجلســی(، کتــب تفســیر قــرآن، کتــب تاریــخ و بــه 
مناســبت در منابــع معتبــر تاریخــی مطالــب مهمــی در ایــن بــاره آمــده اســت، کتــب مناقــب )یعنــی مــدح 
هــا و فضیلــت هــای کســی را بیــان کــردن و در آنجــا بیــان شــده کــه یکــی از صاحــب منقبت هــای بــزرگ، 
حضــرت حجــت ؟جع؟ اســت(، کتــب زیســت نامــه )کتبــی کــه در شــرح حــال رجــال بــزرگ تاریــخ نوشــته 
شــده اســت و در آنجــا یکــی از رجــال، حضــرت مهــدی و پــدر بزرگوارشــان اســت(، کتــب کالم و اعتقــادات 
)کــه در آنجــا بحث هــای ســنگینی در ایــن بــاره شــده اســت(، کتــب لغــت و ادبیــات )جالبــه که دربــاره لغت 
»مهــدی« در معتبرتریــن کتــب لغــت بیــان شــده کــه مهــدی حضــرت امــام عســکری ؟ع؟ اســت(، کتــب 
عرفــاء و صوفی هــا )بــه مناســبت مباحــث عرفانــی(، در کتــب جغرافــی و بلــدان )مثــال در جایــی کــه به شــهر 
ســامرا اشــاره کرده انــد، بیــان کرده انــد کــه عظمــت ایــن شــهر ایــن اســت کــه مهــدی در ســال 255 هجــری 
قمــری در ایــن شــهر متولــد شــده اســت و توســط کســانی بیــان شــده اســت کــه بــا مســائل مذهبــی کاری 
نداشــته اند و معلــوم می شــود کــه ایــن مســئله چقــدر واضــح بــوده اســت(، کتــب و دیــوان شــاعران )کــه 
شــعرها در مناقــب وجــود مبارکــش ســروده اند(، دانشــنامه ها و دایــرة المعارف هــا و کتــب رجــال )از جملــه 

رجــال اهــل ســنت کــه بحث هــای مهمــی در ایــن خصــوص کرده انــد(.

    در روایــات اهــل ســنت روایــات »اثنــی عشــر« بســیار قابــل اهمیــت اســت. در مجمــوع می تــوان 
گفــت کــه ایــن روایــات آنقــدر زیــاد اســت کــه کســی در تواتــرش نمی توانــد شــک کنــد و داللتــش هم روشــن و 

واضــح اســت و بــا عبارت هــای متعــدد و مختلــف ایــن مســئله نقــل شــده اســت.
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چرایی تاسیس رشته الهیات اسلامی در آلمان؛ 
تحلیل زمینه ها و ساختارها و پیامدها 

  ارائه شده توسط: دکتر مجتبی بیدقی

دانشــجویی  علمــی  انجمــن  به همــت 
پژوهشــی  معاونــت  مشــارکت  بــا  و  الهیــات 
دانشــکده، ســخنرانی علمــی بــا عنــوان »چرایــی 
تاســیس رشــته الهیات اســالمی در آلمان؛ تحلیل 
زمینــه هــا و ســاختارها و پیامدهــا« بــا حضــور دکتر 
مجتبــی بیدقــی )عضــو هیــأت علمــی و معــاون 
تاریــخ  در  آلمــان(  اســالمی  کادمــی  آ پژوهشــی 
بــه  ســاعت 16  از   1400 بهمــن  پنجشــنبه 28 

گردیــد. صــورت مجــازی برگــزار 

دکتــر مجتبــی بیدقــی در آغــاز جلســه بــه 
عنــوان مقدمــه بحــث، به تاریــخ اســالم پژوهی در 
آلمــان پرداختنــد و بــا اشــاره بــه تحــوالت سیاســی 
و اجتماعــی در ایــن کشــور گفتنــد: آغــاز آشــنایی 
غــرب بــا اســالم، از ســوی مســیحیانی بــود کــه 
مجــادالت  بــر  و  داشــتند  دینــی  انگیزه هــای 

بین االدیانــی پــا می فشــردند. اســالم پژوهی مســیحیان بــا گذشــت زمــان از رویکــرد جدلــی به َمدرســی تغییر 
یافــت و مســأله عقالنیــت در دیــن اهمیــت ویــژه ای پیــدا کــرد. پــس از ایــن، رویکرد شــمول گرایی مســیحی 
کیــد مــی نمــود؛ هرچنــد فرهنــگ  گــون تأ شــکل گرفــت کــه بــر نجات بخشــی و منجــی بــودن ادیــان گونا
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کیــد قــرار مــی داد و بــر برتــری آن اصــرار داشــت. بــا ایــن حــال، رویکــرد  غــرب و مســیحیت محوری را مــورد تأ
گفت وگومحــور پــس از ســه مــورد ســابق جایگزیــن شــد و امتــداد پیــدا کــرد.

دکتــر بیدقــی ســپس دربــاره شــکل گیری شرق شناســی در میــان اندیشــمندان غربــی ســخن گفتنــد 
و تصحیــح دست نوشــته های اســالمی را از پیامدهــای آن دانســتند. بــا ایــن حــال، شرق شناســی خــود 
دچــار تحوالتــی شــد کــه از آن میــان، می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره نمــود: دوره اول، مشــاهده نگاری بــود 
کــه در قــرون پانزدهــم تــا هفدهــم رواج داشــت و مستشــرقان ســفرهایی بــه کشــورهای اســالمی می کردنــد 
ــه ثبــت می رســاندند. دوره دوم، یعنــی قــرن هفدهــم و هجدهــم، آغــاز مطالعــات  و گزارش هــای آن را ب
بــا انگیزه هــای فــردی بــود. در ایــن دوره، ســفرای غربــی بــا زبــان کشــورهای مقصــد آشــنا می شــدند و 
گزارش هایــی از ایــن ســرزمین ها ثبــت مــی کردنــد. دوره ســوم کــه مربــوط بــه قــرن نوزدهــم می باشــد، آغــاز 
کید بر منابع اهل ســنت بود. و دوره اخیر که تا عصر حاضر امتداد  کادمیک مستشــرقان با تأ تحقیقات آ
یافتــه، دوره انجــام تحقیقاتــی حرفــه ای و روشــمند بــوده و آثــار علمــی فراوانــی را بــه همــراه داشته اســت.

دکتــر مجتبــی بیدقــی پــس از ایــن به تحوالت پــس از جنگ جهانی دوم بر خاورشناســی پرداختند 
و در ایــن بــاره گفتنــد: در ایــن دوران، مســائلی چــون مهاجــرت، تحصیــل و پناهندگــی بــه غــرب افزایــش 
یافــت و موجــب گســترش حضــور مســلمانان در کشــورهای غربــی گردیــد. ایــن جمعیــت انبــوه مســلمانان 
در غــرب بــرای برخــی از حکمرانــان غربــی، یــک چالــش بــزرگ پنداشته شــد و آنــان را واداشــت تــا شــماری از 
مناســک اســالمی را بــه رســمیت بشــمارند. بنابرایــن، از آنجــا که مســلمانان هماننــد دیگر پیــروان ادیان به 
آمــوزگاران دینــی نیازمنــد بودنــد، و بــا توجه به اینکه رشــته اسالم شناســی ســابق رویکردی خنثی داشــت و 

پاســخگوی نیــاز مســلمانان مقیــم کشــورهای غربی نبــود، رشــته الهیات پدیــد آمد.

بــه گفتــه دکتــر مجتبــی بیدقــی، رشــته الهیــات کــه از ســوی خــود دولــت آلمــان شــکل گرفــت، 
زمینه هایــی چــون بــاور بــه آزادی ادیــان در ایــن کشــور داشــت. امــا از اهــداف ایــن رشــته، امــوری چــون 
تربیــت ائمــه جماعــت، معلمــان مســلمان و مــددکاران اجتماعی یــاد می شــود. در این راســتا، بودجه هایی 
از دولــت بــرای هفــت مؤسســه دانشــگاهی تخصیــص یافــت تــا درس هــای رشــته الهیــات را بــرای 
گــون در ایالت هــای مختلــف، در برخــی جزئیــات  عالقه منــدان ارائــه نمایــد. البتــه دانشــگاه های گونا

تفــاوت دارنــد و ســرفصل های درســی واحــدی ندارنــد.

در آخریــن بخــش از جلســه، دکتــر بیدقــی بــه آسیب شناســی رشــته الهیــات در آلمــان پرداختنــد و 
گفتنــد: اگرچــه ایــن رشــته نگاهــی همدالنــه بــه اســالم دارد، امــا برخــوردی ســطحی بــا اســالم می کنــد و در 
عمــق مســائل غــور نمی نمایــد. عــالوه بــر ایــن، دیــدگاه و ادبیــات استشــراقی همچنــان در منابــع آموزشــی 
کــم اســت. به ویــژه آنکــه باورهــای شــیعه از کم توجهی بیشــتری رنــج می برد و از ســهم  بــرای ایــن رشــته حا
کادمــی اســالمی  مناســبی برخــوردار نیســت. پــس از ایــن توضیحــات، دکتــر بیدقــی بــه مأموریت هــای آ
آلمــان بــرای اصــالح اشــکاالت موجــود اشــاره داشــتند. در پایــان این نشســت، به پرســش های حاضرین در 

جلســه پاســخ داده شــد.
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طالعات شیعی در غرب؛ گونه شناسی م
فرصت ها و تهدیدها

   ارائه شده توسط: دکتر محمدرضا آرام

دانشــکده  پژوهشــی  معاونــت  همــت  بــه  
الهیــات و معــارف اســالمی و ارشــاد دانشــگاه امــام 
صــادق علیــه الســالم و انجمــن علمــی دانشــجویی 
الهیــات، ســخنرانی علمــی بــا عنــوان »گونه شناســی 
ــا«  ــا و تهدیده ــرب؛ فرصت ه ــیعی در غ ــات ش مطالع
بــا حضــور دکتــر محمدرضــا آرام )عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکز( با مشــارکت 
تاریــخ  در  موضــوع  بــه  عالقه منــدان  از  جمعــی 
پنجشــنبه 19 اســفند 1400 از ســاعت 16 الی 18 برگزار 

گردیــد.

دکتــر محمدرضــا آرام در ابتــدای جلســه بــه 
تاریخچــه مطالعــات شــیعه در غــرب پرداختنــد و 
تحقیقــات اولیــه در این زمینه را بســیار ســطح پایین 
و قابل نقــد دانســتند. ایشــان در همیــن خصــوص 
انقــالب در  از  گفتنــد: در دوره هــای متأخــر و پــس 

نیمــه دوم قــرن بیســتم، غربی هــا تحقیقــات گســتره تری را در خصــوص شیعه شناســی رقــم زدنــد؛ هرچنــد پــس از 
جنگ هــای صلیبــی، بــا شــیعیان باطن گــرا آشــنا شــده و مطالبــی را در خصــوص ایــن فــَرق بــه تألیــف نمــوده بودنــد. 
پــس از ایــن، گروهــی از ســفرای خاورشــناس و خصوصــا ایران شــناس بــه مطالعــات شــیعه پژوهی روی آوردنــد کــه 
همچنــان در خــور توجــه چندانــی نبــود. پــس از وقــوع انقــالب، پیشــگامانی در ایــن عرصــه پیــدا شــدند ولــی خــأ 

موجــود را بــه کلــی جبــران نکردنــد.

دکتــر آرام پــس از ایــن بــه علــل کم توجهــی خاورشناســان بــه شــیعه پژوهی اشــاره داشــتند و دلیــل اصلــی آن 
را -برخــالف بــاور رایــج- دسترســی نداشــتن بــه منابــع اصیــل شــیعه ندانســتند، بلکــه تأثیرپذیــری از برداشــت های 
کــز قدرتمند مالــی و سیاســی آنان در کشــورهای اروپایی منتشــر  ناصــواب اهــل ســنت راجــع بــه شــیعه را کــه توســط مرا
می شــد، عنــوان نمودنــد. عــالوه بــر ایــن، ضعــف تبلیغات شــیعیان، یکــی دیگر از علل ناشــناخته مانــدن این مذهب 
در میــان خاورشناســان بــوده و برخــی از آنــان را بــه تصــورات غلــط دربــاره منشــأ تشــیع ســوق داده اســت. همچنیــن، 
کرســی های  کم کاری هــای  اروپایــی،  کشــورهای  بــا شــیعه پژوهی در  تأســیس رشــته های جزئــی مرتبــط  عــدم 
شــیعه پژوهی، غرض ورزی هــا و تعصبــات اروپاییــان از دیگــر عوامــل کم توجهــی خاورشناســان بــه مطالعــات امامیــه 

در غــرب می باشــد.

کــز پژوهشــی  پــس از ایــن، دکتــر آرام بــه ضــرورت بازشناســی الگوهــای فکــری و معرفتــی مستشــرقان و مرا
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غربی هــا -به ویــژه یهودیــان- دربــاره شــیعه امامیــه پرداختنــد و ایــن امــر را اســاس مقابلــه بــا ایــن رویکــرد و پاســخ بــه 
کــه ایــن مقــاالت و تحقیقــات مرتبــط بــا امامت پژوهــی در تمــام جهــان منتشــر  شــبهات نــاروای آنــان دانســتند؛ چرا
می گــردد و نتایــج بعضــا ناصحیــح و منحــرف آن هــا نســبت بــه واقعیــت باورهــا و مناســک شــیعیان، در کرســی های 
آموزشــی و پژوهشــی ایــن کشــورها ترویــج می گــردد و تصویــر نادرســتی را از شــیعه بــه جهانیــان ارائه می نمایــد. در این 
میــان، تاریــخ شــکل گیری شــیعه و نیــز فرقه هــای منشعب شــده از آن، از اهتمامــات اصلــی خاورشناســان در مطالعــه 

ایــن مذهــب بوده اســت.

کیــد بــر  در ادامــه، دکتــر محمدرضــا آرام بــه ویژگی هــای شــیعه پژوهی غربی هــا اشــاره داشــتند و ضمــن تأ
پژوهش هــای پرشــمار و تحقیقــات اســرائیلی ها و آمریکایی هــا در ایــن حــوزه، قــدرت رســانه ای ایــن دســته از 
غربی هــا را بــرای ترویــج افــکار خــالف واقعیــت دربــاره شــیعه -مبتنــی بــر پژوهش هــای متعصبانــه و غرض ورزانــه 
خاورشناســان- خاطرنشــان ســاختند. دکتــر آرام یکــی از نــکات منفــی در پژوهش هــای خاورشناســان درباره شــیعه را 
مراجعــات گزینشــی بــه آثــار و منابــع شــیعه بیــان نمودنــد و ناآشــنایی بــا حــوادث سیاســی و عقایــدی چــون تقیــه را از 

عوامــل فهــم نادرســت تألیفــات علمــای ایــن مذهــب عنــوان کردنــد.

دکتــر آرام ســپس به طــور خــاص بــه آرای اتــان کلبــرگ )Etan Kohlberg(، به عنــوان یکــی از مشــهورترین و 
پرکارتریــن شــیعه پژوهان غربــی اشــاره کردنــد و از اعتمــاد ویــژه دیگــر مستشــرقان بــه ایــن پژوهشــگر غیرمســلمان 
ســخن گفتنــد کــه موجــب شــکل گرفتــن تصورهــای ناروایــی راجــع بــه ایــن مذهــب گشــته و برخــی از اروپاییــان را بــه 
گــون علیــه شــیعه ســوق داده اســت. بــا ایــن حــال، روایــات ضعیــف و مجعــول در کتــب اســالمی یکــی  اتهامــات گونا

کــه خاورشناســان  از اســبابی بوده اســت 
به ســوی  را  کلبــرگ-  -خصوصــا  غربــی 
نظــرات و نتایــج نادرســت دربــاره تشــیع 
بکشــاند؛ اگرچــه امــروزه همیــن ســخنان 
ــط در دانشــگاه های اروپایــی تدریــس  غل
می شــود و موجــب بدبینــی بــه شــیعیان 

می گــردد.

بــه  ادامــه،  ســخنران محتــرم در 
مستشــرقین دیگــری نیــز اشــاره نمودنــد کــه بــه شــیعه پژوهی پرداختــه و آرای آمیختــه از صحیــح و ســقیم را در آثــار 
خــود بــه رشــته تحریــر درآورده انــد. به گفتــه دکتــر آرام، موضــوع مهدویــت کــه از باورهــای بنیادیــن شــیعه اســت، در 
مطالعــات غربــی بســیار مــورد توجــه واقــع شــده و نظــرات غلــط فراوانــی را بــه شــیعیان نســبت داده اســت؛ در حالــی 
کــه نمی تــوان هیــچ دانش نامــه جامــع مهدویــت بــه زبــان انگلیســی به قلــم دانشــمندان شــیعه بــه دســت آورد کــه 
مرجــع تحقیقــات اســالم پژوهان اروپایــی باشــد و آنــان را از اســتنتاجات ناصــواب دور نگــه دارد. از ایــن رو، تالش های 
گروهــی و روشــمند بــرای فراهــم کــردن آثــار محققانــه در ایــن حــوزه بــه زبان هــای اروپایی یــک ضرورت انکارناشــدنی 

در جهــان امــروز اســت.

 »)An Introduction to Shi'i Islam( در پایان این نشســت، بخش هایی از کتاب »درآمدی بر اســالم شــیعی
نوشــته موجــان مومــن )Moojan Momen( کــه امــروزه از مراجــع مهــم شیعه شناســی در دانشــگاه های اروپایــی بــه 

شــمار مــی رود، توســط اســتاد محتــرم قرائــت و مــورد نقــد قــرار گرفــت.
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آشنایی با فرهنگ نامه های زبان های سامی
وکاربرد آنها  در مفردات قرآن

  ارائه شده توسط: دکتر محمدرضا آرام

بــه  همــت معاونــت پژوهشــی دانشــکده 
دانشــگاه  ارشــاد  و  اســالمی  معــارف  و  الهیــات 
انجمــن علمــی  و  الســالم  امــام صــادق علیــه 
دانشــجویی الهیات، ســخنرانی علمی با عنوان 
زبان هــای  فرهنگ نامه هــای  بــا  »آشــنایی 
ســامی و کاربــرد آنهــا در مفــردات قــرآن« بــا ارائــه 
آقای محمدحســین اخوان طبسی )دانشجوی 
دکتــری علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه تربیــت 
مــدرس( بــا مشــارکت جمعــی از عالقه منــدان بــه 
موضــوع در تاریخ پنجشــنبه 1 اردیبهشــت 1401 
از ســاعت 17 تــا 19 بــه صــورت مجــازی برگــزار 

گردیــد.
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آقــای محمدحســین اخــوان در ابتــدای ایــن نشســت با تاکید بر اهمیــت مفردات پژوهــی زبان های 
ســامی، بــه تفــاوت ایــن شــیوه نویــن بــا روش هــای گذشــته و ســنتی اشــاره نمودنــد. ایشــان در نقــد بر کتب 
لغــوی عربــی گفتنــد: نویســندگان ایــن کتــب غالبــا انــواع معانــی مختلــف را بــرای هــر کلمــه ذکــر کرده انــد 
و خواننــده را بــه یــک جامــع معنایــی دربــاره ریشــه مــورد نظــر نمی رســانند. حتــی برخــی کــه کوشــیده اند 
ارتباطــی میــان معانــی یــک ریشــه بیابنــد، با تکلف پیــش رفته اند و مفهــوم قابل قبولی برای ریشــه ها ارائه 
نداده انــد. همچنیــن، دربــاره مشــترکات لغــوی، لغویــان عــرب نتوانســته اند ارتبــاط مشــخصی بــه دســت 
آورنــد یــا بــرای آنچــه کــه شــواهد کمــی از آن در زبــان عربــی -خصوصــا اشــعار عــرب- می یابنــد، معنایــی 
غیــر واقعــی ارائــه مــی کننــد کــه نمی توانــد بــا آیــات قــرآن مجیــد ســازگار باشــد. افــزون بــر ایــن، کهن تریــن 
لغت نامــه عربــی در اواخــر ســده دوم هجــری تدویــن شده اســت، در حالــی کــه پس از فتوحــات زبان عربی 

کالســیک در اثــر اختــالط عربــی جنوبــی و شــمالی پدیــد آمــد و بــا عربــی قرآنــی تــا حــدودی متفــاوت بــود.

آقــای اخــوان پــس از بیــان اشــکاالتی کــه در شــیوه مفردات پژوهــی ســنتی وجــود دارد، مطالعــات 
ــگاه  ــد. از ن ــوان نمودن ــرای شــناخت مفــردات قــرآن عن ــزاری جایگزیــن و کمکــی ب زبان هــای ســامی را اب
ایشــان، مطالعــه ای روشــمند در زبان شناســی می توانــد نتیجــه مناســبی در بررســی معنــی مفــردات قــرآن 
کریــم بــه دســت دهــد و همچــون اســتنتاجات خاورشناســانی نباشــد کــه بــه صــرف مشــابهت واژگان در دو 
زبــان، حکــم بــه وام گیــری یکــی از دیگــری داده یــا معانــی دیگــر زبان هــا را بــر مفــردات زبــان عربــی تحمیل 

نماید.

در ادامــه، آقــای اخــوان بــه معرفــی مختصــر زبان هــای ســامی پرداختنــد و در ایــن بــاره گفتنــد: ایــن 
زبان هــا چهــار شــاخه اصلــی دارد؛ شــاخه شــمالی یــا غربــی بــه زبان هــای منطقــه شــامات و ســاحل شــرقی 
دریــای مدیترانــه اطــالق می شــود؛ شــاخه شــرقی در بین النهریــن تکلــم می شــده و تنهــا کتیبه هایــی از آن 
زبان هــا در دســت اســت؛ شــاخه جنوبــی در جنــوب شــبه جزیــره عــرب حضــور داشــته و عمومــا بــا اصطــالح 
عربــی جنوبــی شــناخته می شده اســت؛ شــاخه مرکــزی نیــز در داخــل شــبه جزیــره رواج داشته اســت. امــا 
مقصــود از زبــان ســامی باســتان، زبانــی مربــوط بــه شــش هــزار ســال پیــش اســت کــه تصــور می شــود قومــی 
کــه بــه ایــن زبــان تکلــم می کرده اند، در ســاحل شــرقی دریای مدیترانه )ســوریه، فلســطین و لبنــان کنونی( 
می زیســته اند. بــا وجــود ایــن، حــدود 4500 ســال پیــش، زبــان عربــی هویــت اولیــه خــود را پیــدا می کنــد و از 

ســامی باســتان جــدا می گــردد.

ــا زبان هــای ســامی، بــه معرفــی  ــا گــذر از مقدمــات مربــوط ب آقــای اخــوان در ادامــه ایــن جلســه، ب
فرهنگ نامه هــای ایــن زبان هــا پرداختنــد. بــه گفتــه ایشــان، برخــی از ایــن کتــب کــه رویکــرد تطبیقــی 

ــر چنــد زبــان مختلــف می گــردد، عبــارت اســت از: نوشــته شــده و مشــتمل ب

»فرهنگ تطبیقی عربی با بان های سامی و ایرانی« از محمدجواد مشکور،

،Martin Zammit  از »A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic« 

. Arthur Jeffery از »The Foreign Vocabulary of the Qur'an« 
ســپس ایشــان کتاب هایــی را بــرای هــر یــک از زبان هــای ســامی در شــاخه های مختلــف آن معرفــی 

ــد: نمودن
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در بخــش انتهایــی ایــن نشســت، مدخــل »המד« به عنــوان نمونــه از یکــی از فرهنگ نامه هــای 
گذاشــته شــد و ســپس بــه پرســش های شــرکت کنندگان در جلســه پاســخ داده  نام بــرده بــه نمایــش 
شد.کشــورهای اروپایــی منتشــر می شــد، عنــوان نمودنــد. عــالوه بــر ایــن، ضعــف تبلیغــات شــیعیان، یکــی 
دیگــر از علــل ناشــناخته مانــدن ایــن مذهــب در میــان خاورشناســان بــوده و برخــی از آنــان را بــه تصــورات 
غلــط دربــاره منشــأ تشــیع ســوق داده اســت. همچنیــن، عــدم تأســیس رشــته های جزئــی مرتبــط بــا 
شــیعه پژوهی در کشــورهای اروپایــی، کم کاری هــای کرســی های شــیعه پژوهی، غرض ورزی ها و تعصبات 

اروپاییــان از دیگــر عوامــل کم توجهــی خاورشناســان بــه مطالعــات امامیــه در غــرب می باشــد.

ــز  ک ــرقان و مرا ــی مستش ــری و معرفت ــای فک ــی الگوه ــرورت بازشناس ــه ض ــر آرام ب ــن، دکت ــس از ای پ
پژوهشــی غربی هــا -به ویــژه یهودیــان- دربــاره شــیعه امامیــه پرداختنــد و ایــن امــر را اســاس مقابلــه 
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جلسه بزرگداشت مرحوم
عظمی میرزا محمدباقر زنجانی؟وضر؟   آیت اهلل ال

   ارائه شده توسط: آیت اهلل محمود جمال الدین زنجانی
فرزند بزرگوار مرحوم آیت اهلل العظمی زنجانی

    ایــن جلســه بــه منظــور بررســی ســیره 
علمی و عملی مرحوم آیت اهلل العظمی زنجانی، 
آن شــخصیت بزرگــوار اســت و بــه دلیــل اینکــه 
اهــل البیــت ادری بمــا فــی البیــت یعنــی صاحبان 
و ســاکنان خانــه بــه آنچــه در آن خانــه می گــذرد 
گاه ترنــد، از ایــن جهــت ایــن وظیفــه به حقیر که  آ
فرزنــد معظــم لــه می باشــم محــول شــد، وگرنــه 
در حوزه هــای علمیــه تشــیع )زاد اهلل فــی عّزهــا 
و عظمتهــا( بــا وجــود اینکــه از رحلــت آن بزرگــوار 
حــدود نیــم قــرن می گــذرد، امــا هنــوز بحمــداهلل 
تعالــی از آن نســل قدیــم، کســان و شــه بزرگانی 
وجــود دارنــد و در قیــد حیاتنــد کــه می تواننــد از 
عهــده ایــن کار برآیند ولیکــن به همان جهت که 
گفتــم یعنــی اهــل البیت ادری بما فــی البیت و به 
جهــت اینکــه بنــده از اوائــل جوانــی بــا آن مرحــوم 
ارتباط نزدیک داشــتم و ســایه به ســایه کنارشــان 

گــذار  بــودم و بســیاری از محامــد خصــال و خصوصیــات ایشــان را از نزدیــک دیــدم، ایــن جلســه بــه بنــده وا
شــد.

    ممکن اســت ســؤال شــود که فایده و فلســفه برگزاری چنین جلســاتی چیســت؟ پاســخ این اســت 
کــه فوایــد زیــادی بــر ایــن جلســات مترتــب اســت از جملــه اینکــه نــکات عبــرت انگیــز و ظرائــف پنــد آمــوز 
در زندگــی مرحــوم میــرزا محمدباقــر زنجانــی بســیار فــراوان اســت. نکاتــی کــه نســل حاضــر بــه خصــوص در 
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کادمیــک حوزه هــا و دانشــگاه ها از آن هــا در زندگــی علمــی و عملی خودشــان می توانند بهره های  فضــای آ
فــراوان ببرنــد و در تربیــت آنــان مؤثــر واقــع شــود. لــذا بنــده بــرای اینکــه مزاحم اوقات نشــوم ضمن ســه بند 

مطالبــم را ارائــه می کنــم.

بند اول: شمه ای از زندگی شخصی مرحوم آیت اهلل زنجانی  ؟ق؟

    مرحــوم میــرزا محمــد باقــر زنجانــی شــب بیســت و ســوم رمضــان 1312 هجــری قمــری یعنــی شــب 
احیــاء ســوم در زنجــان متولــد شــد. پــدر ایشــان مرحــوم حــاج محمــد مهــدی زنجانــی )طــاب ثــراه( از تجــار 
محتــرم و بازرگانــان در قســمت خریــد و فــروش پارچــه و از تجــار متدیــن شــهر زنجــان بــود و حرفــه اش 
تجــارت پارچــه بــوده اســت. پــس از طــی مراحــل طفولیــت و رســیدن بــه ســنین نوجوانــی فرزنــد ایشــان 
مرحــوم میــرزا محمدباقــر زنجانــی، پــدر ایشــان عالقــه بســیار زیــادی پیــدا می کنــد کــه فرزنــدش طلبــه شــود 
و بــه تحصیــل علــوم دینــی بپــردازد. طبــق بیــان مرحــوم والــد  ؟ق؟ در حــدود ســن 17 ســالگی دروس ســطح 
پایانــی حــوزه کــه شــامل رســائل، مکاســب و کفایــه اســت را بــه پایــان بــرده اســت و از درس خوانــی فراغــت 
یافتــه اســت و در ســن 17 ســالگی در دروس خــارج بــزرگان زنجــان بــه مــدت 8 ســال حضــور یافتــه اســت. 

ان شــاء اهلل نــام اســاتید ایشــان را در ادامــه بیــان خواهیــم کــرد.

    اواخــر جنــگ جهانــی اول و در دوره ســلطنت احمــد شــاه قاجــار یعنــی در ســال 1298 هجــری 
شمســی پــس از فــوت پــدر و مــادر و دو بــرادرش بــه فاصلــه کمتــر از یــک ســال )احتمــاال آن زمــان مرضــی 
شــبیه کرونــای عصــر حاضــر   البتــه برخــی مورخــان هــم اشــاره کرده انــد   در اواخــر جنــگ جهانی اول شــیوع 
پیــدا کــرده بــود و باعــث مــرگ و میــر افــراد بســیاری شــده بــود و مرحــوم آیــت اهلل زنجانــی در فاصلــه کمتــر از 
یــک ســال پــدر و مــادر و دو بــرادر کوچکتــر از خودشــان را از دســت می دهنــد( در اوایل ســال 1298 شمســی 
مطابــق 1338 هجــری قمــری در ســن 26 ســالگی مرحــوم والــد بــه نجــف اشــرف   پایگاه هزار ســاله مکتب 
اهــل البیــت )علیهــم الســالم(   هجــرت می نماینــد و پــس از آن بــه ایــران مراجعت نمی نمایند یعنــی حدود 
56 ســال ایشــان به طور مســتمر در نجف اشــرف اقامت داشــته اند و به جهت مشــکالتی که داشــته اند و 
کثــرا هــم مشــکالت مــادی و زندگانــی ســخت آن زمــان بــوده اســت، موفــق بــه بازگشــت بــه ایــران  چــه بســا ا
ولــو بــرای دیــدار بــا آشــنایان و ارحــام و یــا زیــارت امــام رضــا )علیــه الســالم( نمی شــوند تــا اینکــه در روز 20 
رمضــان 1394 هجــری قمــری مطابــق بــا 1353 هجــری شمســی )حــدود 5 ســال پیش از پیــروزی انقالب 
اســالمی( در ســن 82 ســالگی بــه رحمــت ایــزدی پیوســته اند. شــب فوتشــان 20 رمضــان بــوده اســت و تــا 
مراســم تشــییع انجــام بشــود و مراجــع و علمــاء حاضــر شــوند یــک قــدری زمــان برد و مراســم تدفین ایشــان 
دقیقــا در شــب شــهادت مولــی الموحدیــن امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( انجــام شــد و ایشــان در یکــی از 
حجــرات صحــن علــوی بــه خاک ســپرده شــدند. مرحــوم آیت اهلل العظمی امــام خمینی و مرحــوم آیت اهلل 
العظمــی خویــی در تشــییع ایشــان شــرکت داشــته-اند و مرحــوم آیــت اهلل خویــی بــر ایشــان نمــاز خواندند. 
بنابرایــن می تــوان گفــت ایشــان شــب احیــاء ســوم پــا بــه عرصــه هســتی گذاشــتند و شــب احیــاء دوم از ایــن 

دنیــا رحلــت کردنــد. عــاش ســعیًدا و مــات ســعیًدا، َرِحَمــُه اهلل تعالــی، خوشــا بــه حالشــان.
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بند دوم: مختصری از شرح حال استادان ایشان در زنجان، کربا و نجف اشرف

    ایــن بنــد را در ســه فصــل بیــان می کنیــم: اســاتید ایشــان در زنجــان، اســاتید ایشــان در کربــال و 
اســاتید ایشــان در نجــف اشــرف

    اساتید مرحوم والد در شهر زنجان که اساتید بسیار معظمی بوده اند: 

ــس در  ــابقه تدری ــه س ــی ک ــی  ؟ق؟، آقایان ــن زنجان ــن العابدی ــیخ زی ــت اهلل ش ــوم آی ــتاد اول مرح     اس
دانشــگاه دارنــد و اوائــل تأســیس در دانشــگاه بودنــد آیــت اهلل عابــدی زنجانــی را یادشــان هســت و ایشــان 
کنــون در قیــد حیاتنــد. آیــت اهلل عابــدی زنجانــی بــرادر زاده مرحــوم آیت اهلل شــیخ زیــن العابدین زنجانی  ا
بوده انــد. ایشــان مهم-تریــن اســتاد مرحــوم والــد مــا بوده انــد. ایشــان از شــاگردان مبــرز آیــت اهلل العظمــی 

میــرزا محمدتقــی شــیرازی صاحــب فتــوای جهــاد علیــه اســتعمار انگلیــس بــوده اســت.

ــه  ــان از طبق ــت. ایش ــی اس ــی زنجان ــوف َحَکم ــم فیلس ــرزا ابراهی ــت اهلل می ــوم آی ــتاد دوم مرح     اس
فالســفه بــوده و از شــاگردان مبــرز آیــت اهلل ســید ابوالحســن جلــوه بــوده اســت کــه از فالســفه مشــهور قــرن 
اخیــر بــوده اســت. معمــوال کســانی کــه در فلســفه و عرفــان کار کرده انــد اشــاره کرده انــد کــه مرحــوم آیــت اهلل 
جلــوه فیلســوف نامــی قــرن اخیــر بــوده اســت. مرحــوم والــد مــا قســمت شــرح اشــارات و شــرح منظومــه را 
خدمــت مرحــوم میــرزا ابراهیــم فیلســوف تلمــذ می کنــد، البتــه اســفار مالصــدرا در برنامــه درسیشــان نبــوده 

اســت و می تــوان ادعــا کــرد کــه والــد مــا بــا یــک واســطه شــاگرد مرحــوم آیــت اهلل جلــوه بــوده اســت.

    اســتاد ســوم مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبدالرحیــم طارمــی  ؟ق؟ بــوده اســت کــه از اعاظــم شــاگردان 
مرحــوم آخونــد خراســانی اســت.

    اســتاد چهــارم مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم خوئینــی زنجانــی  ؟ق؟ اســت کــه ایشــان هــم از 
اعاظــم شــاگردان مرحــوم آخونــد خراســانی بــوده اســت.

    اســتاد پنجــم مرحــوم آیــت اهلل ســید حســن زنجانــی، معــروف بــه ابــن القنــاد زنجانــی اســت کــه از 
اســاتید اخــالق و عرفــان بــوده و از شــاگردان مرحــوم آیــت اهلل العظمــی میــرزای شــیرازی صاحــب فتــوای 

کــو بــوده اســت. تنبا

    همــان طــور کــه بیــان کردیــم اســاتید ایشــان در زنجــان از اســاتید مبــرز خــود بوده انــد و خودشــان 
کــو یــا آیــت اهلل  هــم بــه نوبــه خــود از شــاگردان فقهــای بــزرگ ماننــد میــرزای شــیرازی صاحــب فتــوای تنبا

میــرزا محمــد تقــی شــیرازی )مرحــوم شــیرازی دوم( صاحــب فتــوای جهــاد و دیگــران بوده انــد.

    استاد مرحوم والد در شهر کربال:

    مرحــوم والــد وقتــی بــه نجــف اشــرف هجــرت می کننــد، بــه دســتور مرحــوم میــرزا محمدتقــی 
شــیرازی معــروف بــه میــرزای شــیرازی دوم کــه صاحــب فتــوای جهــاد علیــه اســتعمار انگلیــس در زمــان 
خــودش بــود، در کربــال یــک ســال می ماننــد و ایشــان از پــدر مــا می خواهــد کــه شــما یــک ســال در کربــال 
کــه شــما بــه جــو عــراق آشــنا نیســتید و جــو کربــال به فضــای ایــران نزدیکتر اســت و پــس از اینکه  بمانیــد چرا
بــا ایــن فضــا آشــنا شــدید، هــر وقــت خواســتید بــه نجــف برویــد. بــه دســتور استادشــان ایشــان یــک ســال در 
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کربــال توقــف می کننــد و در آن ســال در درس مرحــوم میــرزای شــیرازی دوم شــرکت می کننــد. پــس از یــک 
ســال ایشــان بــه نجــف اشــرف هجــرت می-کننــد.

    اساتید مرحوم والد در شهر نجف اشرف:

    اســتاد اول ایشــان مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــیخ الشــریعة اصفهانــی متوفــای 1339 هجــری 
قمــری و مطابــق بــا 1299 هجــری شمســی اســت کــه مرحــوم والــد حــدود یــک ســال خدمــت ایشــان تلمــذ 

می کنــد.

    استاد دوم شیخ اسماعیل محالتی )قدس اهلل تعالی نفسه الزکیة( است متوفای 1343 هجری 
قمــری و مطابــق 1303 هجــری شمســی و ایشــان در جــای خــودش از علمــاء و فقهــای بســیار گمنــام اســت 
و شــخصیت ایشــان کمــا هــو حقــه بیــان نشــده اســت و مرحــوم والــد مــا علــم کالم، علــم اعتقــادات و علــم 
اخــالق را در نــزد ایشــان تلمــذ کرده انــد و بســیار بــه ایــن استادشــان عالقــه منــد بوده انــد و در واقــع بــه نوعی 
حالــت مریــد و مــرادی بــا ایشــان داشــته اند. نــام شــیخ اســماعیل محالتــی کــه بــرده می شــد مرحــوم پــدر مــا 
نمی توانســت خــودش را نگــه دارد و اشــک هایش ســرازیر می شــد، بــا اینکــه حــدود 50 ســال از فــوت ایــن 

اســتاد گذشــته بــود. فرصــت کوتــاه اســت وگرنــه علــت ایــن عالقــه منــدی را بیــان می کردیــم.

    اســتاد ســوم مرحــوم آیــت اهلل ســید ابوتــراب خوانســاری اســت کــه متخصــص در علــم رجــال و 
درایــة الحدیــث بــوده اســت و متوفــای 1346 هجــری قمــری و مطابــق بــا 1306 هجــری شمســی اســت. 
علــم رجــال و درایــة الحدیــث را مرحــوم والــد نــزد ایشــان تلمــذ کرده انــد. ایشــان کتــاب معروفــی دارد بــه نــام 
»شــرح حــال ابوبصیــر« کــه از راویــان امــام صــادق )علیــه الســالم( اســت و کتــاب ایشــان هــم چــاپ شــده 

اســت.

    اســتاد چهارم مرحوم آیت اهلل شــیخ عبداهلل مامقانی اســت که فکر کنم حوزویان و دانشــگاهیان 
بــا نــام ایشــان کامــال آشــنا باشــند و ایشــان متوفــای 1351 هجــری قمــری مطابــق بــا 1311 هجــری شمســی 
گــر به طور قطــع وزیری  اســت. ایشــان مؤلــف دوره عظیــم، ارزشــمند و مشــهور »تنقیــح الرجــال« اســت کــه ا
چــاپ شــود، حــدود 30 جلــد می شــود و تألیفــات دیگــری ماننــد »مقبــاس الهدایــة« دارد کــه ضمــن 4 جلــد 
چــاپ شــده اســت. مرحــوم والــد مــا در علــم رجــال عــالوه بــر آیــت اهلل خوانســاری خدمــت ایشــان هــم تلمــذ 

کرده بــود.

    اســتاد پنجــم مرحــوم آیــت اهلل العظمــی میــرزا حســین نائینــی )قــدس اهلل نفســه الزکیــة( اســت کــه 
متوفای 1355 قمری مطابق با 1315 هجری شمســی اســت و عمده تلمذ والد ما در طول عمر شــریفش 
نــزد مرحــوم میــرزای نائینــی بــوده اســت و مرحــوم والــد مــا حدود 14 ســال از محضر ایشــان اســتفاده نموده 

است.

    اســتاد ششــم مرحــوم آیــت اهلل آقــا ضیــاء الدیــن معــروف عراقــی )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( اســت 
کــه متوفــای 1361 مطابــق بــا 1321 شمســی اســت، مرحــوم والــد مــا حــدود یــک ســال نــزد ایشــان در علــم 
اصــول اســتفاده کــرده اســت. البتــه ایشــان عمــده تحصیلشــان نــزد مرحــوم نائینــی بــوده اســت و از بــاب 

تفنــن در درس ایشــان هــم شــرکت نموده انــد ولــی از شــاگردان ایشــان بــه حســاب نمی آینــد.
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ــید  ــی س ــت اهلل العظم ــوم آی ــان مرح ــیعیان جه ــام ش ــاّم و تم ــدر و ت ــی ق ــع عال ــم مرج ــتاد هفت     اس
ابوالحســن اصفهانــی )قــدس اهلل نفســه الزکیــة( متوفــای 1365 هجــری قمــری مطابــق بــا 1325 شمســی 

اســت و مرحــوم والــد مــا در علــم فقــه بــه مــدت یــک ســال از محضــر ایشــان اســتفاده نموده انــد.

    مقصــود از بیــان اســاتید ایشــان ایــن اســت کــه یــک راه شــناخت شــخصیت اشــخاص، آشــنایی 
بــا اســاتید آن شــخص اســت. اســاتید ایشــان ماننــد مرحــوم شــیخ الشــریعة اصفهانــی، مرحــوم محمدتقــی 
ــن  ــید ابوالحس ــوم س ــی و مرح ــن عراق ــاء الدی ــا ضی ــوم آق ــی، مرح ــداهلل مامقان ــیخ عب ــوم ش ــیرازی، مرح ش
اصفهانــی از بــزرگان بوده انــد و لــذا می تــوان ادعــا کــرد کــه ایشــان در علم کالم، فقــه، اصول و حتی حکمت 
و فلســفه پختــه شــده بودنــد. البتــه ایشــان در دوره میانــی عمــر فعالیت هــای فلســفی را ادامــه نمی دهنــد و 

عمــده فعالیتشــان در فقــه و اصــول بــوده اســت. 

    دوره تدریــس ایشــان بســیار طوالنــی بــوده اســت. ایــن طــور کــه خودشــان گفته انــد، از حــدود 
18-17 ســالگی ایشــان مشــغول تدریــس شــده اند و اولیــن تدریســی کــه در شــهر خودشــان هــم داشــته اند، 
تدریــس کتــاب ســنگین قوانیــن االصــول تألیــف مرحــوم میــرزای قمــی بــرای جمعیــت 70-60 نفــری بــوده 
گــر مــا ایــن را مــالک محاســبه قــرار بدهیــم، 1329 هجری قمری شــروع تدریسشــان اســت و تا چند  اســت. ا
هفتــه قبــل از فوتشــان تدریسشــان بــه قــوت خــود باقی بــوده اســت و وفات ایشــان در ســال 1394 هجری 
قمــری بــوده اســت. بنابرایــن مــدت تحصیــل ایشــان بــه مــدت 65 ســال ادامــه داشــته اســت. بنابرایــن در 
ایــن مــدت، بایســتی شــاگردان ایشــان بســیار زیــاد باشــد. شــاید چند هــزار نفــر از علماء و مجتهدیــن و ائمه 
جماعــت در مکتــب ایشــان تربیــت یافته انــد. می-تــوان ادعــا کــرد کــه اکثریــت مراجــع درس مرحــوم پــدر 
مــا را درک نموده انــد و احیانــا ممکــن اســت اســاتید مشــترک داشــته اند و از دیگــر بزرگــواران هــم اســتفاده 

می کرده انــد. 

    بنــده از بــاب نمونــه بــه ســه مــورد اشــاره می کنــم: 1- شــخصیت اول مقــام معظــم رهبری حضرت 
کیــد دارنــد و هــم در  ــوارف( اســت کــه ایشــان هــم در نوشته جاتشــان تأ ــه ال آیــت اهلل خامنــه ای )دام ظّل
سخنرانی هایشــان کــه در صــدا و ســیما پخــش شــده می فرماینــد کــه یکــی از اساتیدشــان در نجــف آیــت 
اهلل میــرزا باقــر زنجانــی بــوده اســت. 2- شــخصیت دوم حضــرت آیــت اهلل وحیــد خراســانی )دام ظلــه 
العالــی( اســت. مــا از ایشــان نــواری داریــم کــه بــه مناســبت ســالگرد وفــات پــدر مــا، تجــار و بازرگانــان کشــور 
کویــت مجلــس ختمــی ترتیــب داده بودنــد و آن ســال مصــادف بــوده اســت بــا اینکــه حضــرت آیــت اهلل 
وحیــد خراســانی )دام ظلــه العالــی( در کویــت تشــریف داشــته اند و از ایشــان دعــوت شــده بــود کــه از مقــام 
مرحــوم والــد مــا تجلیــل کننــد. عیــن ایــن ســخنرانی بحمــداهلل موجــود اســت و در آن ســخنرانی، خیلــی 
شــیوا و بــا نطــق سحرآمیزشــان، تجلیــل بســیار وافــی و کافــی از مرحــوم والدمــان انجــام داده بودنــد و در 
ضمــن صحبت هایشــان می فرماینــد کــه 8 ســال از درس ایشــان اســتفاده نموده انــد. 3- شــخصیت ســوم 
ــی( اســت کــه بنــده بــه محضرشــان رســیدم و خــود ایشــان  ــه العال حضــرت آیــت اهلل سیســتانی )دام ظل
فرمودنــد کــه بنــده دو ســال در درس اصــول ایشــان شــرکت کــرده ام. مــا بــه همیــن ســه مــورد یعنی آیــت اهلل 
العظمــی سیســتانی در نجــف، آیــت اهلل العظمــی وحیــد خراســانی در ایــران و مقــام معظم رهبری کــه رأس 

کتفــا می کنیــم. بــزرگان هســتند ا
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    در ادامــه بــه تألیفــات معظــم لــه اشــاره می کنیــم. تألیفــات مرحــوم والــد را می تــوان در 4 
بخــش تقســیم بنــدی کــرد:

    بخش اول: تألیفات مستقل

    1- کتــاب المکاســب: از ابتــدای مکاســب محرمــه تــا پایــان خیــارات کــه مشــتمل بــر همــه مباحــث 
مکاســب اســت و اوال بــه همــت جامعــه مدرســین و ثانیــا بــه اســتناد توصیه هــای بســیار مؤکــد مقــام معظــم 
رهبری به جامعه مدرســین و ثالثا به توصیه مرحوم آیت اهلل یزدی ؟ق؟ ضمن ســه جلد چاپ شــده اســت 
و هــر یــک از مجلداتــش ضخیــم اســت و حــدودا مشــتمل بــر 900 صفحــه اســت. البتــه مــا دوســت داشــتیم 
کــه ضمــن 6 جلــد 500 صفحــه ای چــاپ شــود، ولیکــن بنابــر دالیــل عقل پســند، نظــر جامعه مدرســین این 
بــود کــه ضمــن 6 جلــد چــاپ نشــود تــا هزینــه اش زیاد نشــود و ما هم موافقــت کردیم و بحمــداهلل در اختیار 
فضــالء و علمــاء قــرار گرفــت و بنــده یــک دوره از آن را بــه دانشــگاه امــام صــادق )علیــه الســالم( اهــدا کــردم.

    2- کتــاب تنقیــح القواعــد: کتــاب بســیار قطــور و مفصلــی اســت کــه شــامل تمــام مباحــث علــم 
گــر ایــن دوره  اصــول از اول مباحــث الفــاظ تــا انتهــای تعــادل و تراجیــح اســت. تخمیــن مــا ایــن اســت کــه ا
چــاپ شــود، 8 جلــد 500 صفحــه ای خواهــد بــود و از خداونــد متعــال )جّلــت عظمتــه( توفیــق چــاپ آن را 

مســألت داریــم.

    بخــش دوم: حواشــی بــر کتاب هــای فقهــای گذشــته )زیــرا بخشــی از آثــار بــزرگان بــه طور حاشــیه 
اســت کــه کتابــی را انتخــاب کرده و بــدان حاشــیه زده اند(

    3- مرحــوم والــد شــرح مفصلــی بــر کتــاب »عــروة الوثقــی« نوشــته فقیــه اهــل البیــت مرحــوم آیــت 
اهلل العظمــی ســید محمدکاظــم یــزدی )قــدس اهلل تعالــی نفســه الزکیــة( دارنــد. البتــه شرحشــان کامــل 
نبــوده و متناســب بــه ابوابــی کــه خارجــش را تدریــس نموده انــد، کتــاب عــروه را نیــز برهمــان اســاس شــرح 
نموده انــد. البتــه ایشــان تــا انتهــای عمرشــان موفــق نشــدند کــه همــه ابــواب عــروة الوثقــی را به طــور خارج 
تدریــس کننــد. شــرح عــروه ایشــان شــامل مباحــث اجتهــاد و تقلیــد، فــروع علــم اجمالــی در بــاب صــالت، 
شــرح مفصــل و مبســوط کتــاب الحــج، کتــاب النــکاح، کتــاب الشــرکة و کتــاب المضاربــة اســت. تخمیــن مــا 

گــر ایــن دوره چــاپ شــود ممکــن اســت شــامل 6 جلــد شــود. ایــن اســت کــه ا

    بخش سوم: شرح بر متون فقهی

    4- ایشــان بــر »رســائل« مرحــوم شــیخ انصــاری )قــدس اهلل نفســه الزکیــة( از ابتــدا تــا انتهــا یــک 
گــر چــاپ شــود حــدود دو جلــد خواهــد شــد. حاشــیه مفصــل دارنــد، تخمیــن مــا ایــن اســت کــه ا

    5- ایشــان بــر »کفایــة االصــول« آخونــد خراســانی ؟ق؟ از ابتــدا تــا انتهــا شــرح دارنــد و تخمیــن ما این 
گــر چــاپ شــود حــدود دو جلــد خواهد شــد. اســت کــه ا

    6- ایشــان حاشــیه دارنــد بــر دو بــاب صــالت و طهــارت کتــاب گرانســنگ »مصبــاح الفقیه« مرحوم 
آیــت اهلل العظمــی حــاج آقــا رضــای همدانــی ؟ق؟ کــه خودشــان از شــاگردان معظــم و برازنــده شــیخ انصــاری 
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بوده انــد. کتــاب مصبــاح الفقیــه از کتــب مهــم و منبــع فقــه شــیعه اســت. زمانــی کــه مرحــوم والــد مــا درس 
خــارج کتــاب طهــارت و صــالت را تدریــس می نمودنــد، مبنــای تدریسشــان را عــروة الوثقــی قــرار ندادنــد 
بلکــه مبنــا را کتــاب مصبــاح الفقیــه قــرار دادنــد و لــذا حواشــی مفصلــی بر ایــن دو باب کتــاب مصباح الفقیه 
دارنــد. مرحــوم حــاج آقــا رضــای همدانــی متوفــای 1321 هجری قمری اســت و حدود 120 ســال از فوتشــان 
می گــذرد و از اعاظــم شــاگردان شــیخ انصــاری بــوده اســت. مــا برآوردمــان ایــن اســت کــه ایــن حاشــیه هــم 

دو جلــد خواهــد بــود.

    7- ایشــان حاشــیه مفصلــی دارنــد بــر کتــاب »رســالة فــی اللبــاس المشــکوک« استادشــان مرحــوم 
میــرزای نائینــی کــه از ابتــدا تــا انتهــای ایــن رســاله را حاشــیه زده انــد. تخمیــن مــا این اســت که این حاشــیه 

هــم یــک جلــد خواهــد بــود.

    بخش چهارم: تقریرات دروس اساتید

    8- تقریــرات کامــل اصــول مرحــوم میــرزای نائینــی را از ابتــدا تــا انتهــا نوشــته اند و بــرآورد مــا ایــن 
اســت کــه ضمــن 3 جلــد قطــور یعنــی حــدود 700-600 صفحــه چــاپ خواهــد شــد.

    9- کتابــی دارنــد کشــکول ماننــد کــه حاصــل مطالعاتشــان در ایــام تعطیــالت و تفریحــات بــوده 
گــر چــاپ  اســت و مطالــب نغــز و مفیــدی کــه در مطالعــات جانبــی داشــته اند را جمــع آوری نموده انــد کــه ا
شــود حــدود یــک جلــد خواهــد شــد. ســرگرمی ایشــان هــم غالبــا صــرف مطالعــه کتاب هــای جانبــی مثــل 
کتاب هــای تاریخــی، جغرافــی، اعتقــادی و امثــال ذلــک بــوده اســت و مطالعــات متفــرق هــم بســیار      
ــر مســائل ادبــی، اجتماعــی، مســائل ریاضــی، مطالــب نغــز و مفیــد در  داشــته اند. ایــن کتــاب مشــتمل ب
مجــالت مفیــد ماننــد مجلــه آســتان قــدس رضــوی، مجلــه وزیــن مکتــب اســالم کــه در قــم توســط آیــت 
اهلل مــکارم شــیرازی چــاپ می شــد، مجلــه ســالنامه مکتــب تشــیع، اشــعار فارســی و عربــی و... اســت. البتــه 
همــه ایــن مجــالت را صاحبــان آن مجــالت بــه مرحــوم والــد اهــدا می کردنــد و مرحــوم والــد هــم همــه ایــن 
مجــالت را از ابتــدا تــا انتهــا بــدون کــم و کاســت مطالعــه می کردنــد. بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ایــن کتــاب هم 

حــدود یــک جلــد خواهــد شــد.

    10- ایشــان یــک رســاله فتوایــی دارنــد بــه روشــی کــه میــان فقهــاء معمــول اســت. زیرا قبــل از اینکه 
رســاله توضیــح المســائل نوشــته شــود بســیاری از بــزرگان مــا من جمله مرحــوم آیت اهلل العظمــی بروجردی 
؟ق؟ رساله شــان را همــان حاشــیه بــر عــروه ســید یــزدی  ؟ق؟ قــرار می دادنــد و مرحــوم والــد مــا هــم مســتثنی 
از ایــن قاعــده نبودنــد و آخریــن نظریاتشــان را بــه شــکل حاشــیه بــر کتــاب عــروه مرحــوم ســید یــزدی قــرار 
داده بودنــد و بــه نوعــی رســاله فتوایــی مرحــوم والــد بــوده اســت. البتــه از مرحلــه اینکــه کســی بخواهــد از 
ایشــان تقلیــد کنــد گذشــته اســت لیکــن معمــوال ایــن رســاله ها در حوزه هــا دارای ارزش و بهــاء اســت و حتــی 
مؤسســاتی در حوزه هــا تشــکیل شــده اســت کــه حتــی حواشــی فقهــای گذشــته را بــر عــروة الوثقــی جمــع 

آوری کننــد و بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ایــن کتــاب هــم حــدود یــک جلــد خواهــد بــود.

    11- مرحــوم والــد مــا مجموعــه ای از قواعــد فقــه را هــم نوشــته اند مشــابه »قواعــد الفقــه« مرحــوم 
میــرزا حســن بجنــوردی )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( لیکــن قواعــد فقــه مرحــوم والــد مشــتمل بر همــه قواعد 
نیســت. زیــرا دستشــان بــر نوشــتن تألیفــات دیگــر بــوده اســت و موفــق بــه گــردآوری همــه قواعد نشــده اند. 
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قواعــدی ماننــد قاعــده ال ضــرر، قاعــده صحیحــه ال تعــاد، قاعــده نفــی عســر و حــرج، قاعــده صحیحــه من 
ملــک و امثــال ذلــک را بحــث نموده انــد و بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ایــن کتــاب هــم حــدود یک جلــد خواهد 

بود.

    بنابرایــن بــرآورد مــا ایــن اســت کــه مجمــوع آثــار مرحــوم والــد مــا حــدود 30 جلــد خواهــد بــود. تنهــا 
اثــری کــه مرحــوم والــد مــا بــه زبــان فارســی دارند، رســاله ای اســت تحــت عنــوان »المثوبات الموعــوده علی 
المندوبــات« کــه ترجمــه اش چنیــن اســت: ثواب هایی کــه ائمه معصومین ضمن بیانات خودشــان وعده 
گــر مســلمانی مســتحباتی را انجــام دهــد ایــن ثــواب را می بــرد ماننــد اینکــه ثــواب هــزار حج  فرموده انــد کــه ا
یــا هــزار عمــره را دارد. ظاهــرا در ســال 1354 هجــری قمــری مطابــق بــا 1314 هجــری شمســی یعنــی یــک 
ســال قبــل از فــوت استادشــان مرحــوم میــرزای نائینــی، در یــزد، ایــن مســئله، مســئله روز شــده بــود و بــه 
تعبیــر مرحــوم والــد مــا، یکــی از اجلــه علمــای ســادات شــهر یــزد ایــن ســؤال را بــرای بنــده فرســتاده اســت 
تــا مــن جوابــش را بدهــم. ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه ایــن ثواب هــای عظیــم در قبــال اعمــال متصــور 
اســت؟ مرحــوم والــد بــه ایــن ســؤال بــه زبــان فارســی پاســخ داده انــد و امیدواریــم ایــن نوشــته تحقیــق شــود 
و در یک مقاله در حدود 60-50 صفحه چاپ شــود. از مجموعه آثارشــان تنها ســه جلد مکاســب ایشــان 

بــه همــت جامعــه مدرســین بــه چــاپ رســیده اســت.

بند سوم: بررسی سیره عملی و خصوصیات، ویژگی ها، محامد خصال معظم له

گــر بخواهیــم وارد ایــن بحــث شــویم، بــه نظــر می رســد کــه دائــره ایــن      بنــده عــرض می کنــم کــه ا
بحــث بســیار گســترده اســت. لکــن بــا توجــه به اینکه زمان جلســه محدود اســت بنده بــه چند مورد اشــاره 

می کنــم.

    مرحــوم میــرزا محمدباقــر زنجانــی عالمــی بودنــد وارســته، زاهــد، تــارک دنیــا، معــرض از ریاســت و از 
لــوازم ریاســت و ایــن از ویژگی هــای بــارز ایشــان بــود و هــر کــس وارد نجف می شــد، مرحوم میــرزا محمدباقر 
زنجانــی را بــه عنــوان تــارک دنیــا و معــرض از ریاســت و لــوازم ریاســت می شــناختند و شــخصی بودنــد کــه 
گــر از علمــاء هــم ســؤال می کردنــد، انگشــت حوزویــان،  دوســت داشــتند وارســته زندگــی کننــد. چنانچــه ا
زهــد و اعــراض از دنیــا مخصوصــا ریاســت ایشــان را نشــانه می رفــت. ایشــان جــزو متقی تریــن علمــای زمان 
خودشــان بودنــد و زهــد ایشــان زبانــزد بــود. بنــده نســبت بــه اعــراض از دنیــا و زهــد و ســاده زیســتی ایشــان 

بــه ســه مــورد اشــاره می کنــم:

    1- پــس از رحلــت آیــت اهلل العظمــی بروجــردی ؟ق؟، مرحــوم شــهید آیــت اهلل قاضــی طباطبایــی 
 ؟ق؟ امــام جمعــه شــهید محــراب تبریــز کــه خــود ایشــان هــم از شــاگردان مبــرز مرحــوم والــد بــود، نامــه ای به 
مرحــوم والــد مــا نوشــتند کــه ضمــن تســلیت وفــات آیــت اهلل العظمــی بروجــردی، از مرحــوم والــد مــا تقاضــا 
گــر نشــد در کل ایــران، حداقــل در آذربایجــان شــرقی و غربــی  کردنــد کــه شــما رســاله عملیــه بنویســید کــه ا
رســاله شــما را چــاپ کنیــم و مشــغول تبلیــغ بــرای شــما شــویم. در پــای نامــه ایشــان، 40 نفــر از بــزرگان کــه 
ظاهــرا حــدود 20 نفــر از علمــای تبریــز و 20 نفــر از بازرگانان معتبر تبریز بودند امضا کردند و تقاضای رســاله 
از ایشــان کردنــد. مرحــوم والــد فرمودنــد کــه مــن ســنم باالســت و پایــم لــب گــور اســت و بحمــداهلل در شــهر 
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گــر چنانچــه بخواهم مرجعیــت را بپذیرم یک ســری توالی فاســده  نجــف مــن بــه الکفایــه موجــود اســت و ا
دارد ماننــد اینکــه مبالغــی بــرای بنــده فرســتاده می شــود و بنــده بــا ایــن ســن بــاال برایــم مشــکل اســت کــه 
بــه ایــن پول-هــا رســیدگی کنــم و آیــا اینکــه ایــن پول هــا بــه موقــع بــه مصــرف می رســد یــا نمی رســد و لــذا 

فرســتادن رســاله را نپذیرفتند.

    2- پــس از وفــات مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ســید محســن طباطبایــی حکیــم  ؟ق؟ بــود. ایشــان 
دامــادی داشــتند بــه نــام آیــت اهلل حــاج آقــا ابراهیــم طباطبایــی کــه نــوه مرحــوم صاحــب عــروه بودنــد، 
یعنــی هــم نــوه آیــت اهلل یــزدی و هــم دامــاد آیــت اهلل حکیــم بودنــد. یکــی از بازرگانــان بســیار معــروف شــهر 
اصفهــان بــه نــام حــاج میــرزا حســن کالهــدوزان )طــاب ثــراه و رحمــه اهلل تعالــی( کــه ســازنده ضریح حضرت 
ابوالفضــل )علیــه الســالم( بودنــد و پیــش از انقــالب در دوره ستم شــاهی خیلــی بــا شــکوه و بــا عظمــت ایــن 
ضریــح را ســاختند و از طریــق کرمانشــاه و کاظمیــن بــه دســت آیــت اهلل حکیــم ضریــح را در جــای خــودش 
قــرار دادنــد. مرحــوم آقــای کالهــدوزان کــه از تجــار بســیار متمــول و ثروتمنــد بــازار اصفهــان بــود و بــه نوعــی 
ریــش ســفید بــازار اصفهــان بــود پــس از فــوت مرحــوم آیــت اهلل حکیــم بــه همــراه مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا 
ابراهیــم طباطبایــی یــزدی بــه نجــف آمدنــد و عیــن درخواســت مرحوم قاضــی طباطبایی را مطــرح کردند 
و گفتنــد کــه فالنــی، مــا از شــما تقاضــا داریــم کــه شــما رســاله تان بنویســید و مــا رســاله شــما را در اصفهــان 
چــاپ می کنیــم و در سراســر ایــران چــاپ می کنیــم تــا شــما پــس از فــوت آیــت اهلل ســید محســن حکیــم 
مرجعیــت عامــه پیــدا کنیــد. اینجــا هــم مرحــوم والــد مــا همــان حرف هــا را تکــرار کردنــد و گفتنــد کــه مــن 

آفتــاب لــِب بــام هســتم و مرجعیــت را اصــال قبــول نمی کنــم.

    3- پــس از رحلــت مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــاهرودی ؟ق؟ اســت کــه از مراجــع بــزرگ نجــف 
بودنــد. مرحــوم آیــت اهلل ســید عبــاس مهــری کــه عالــم برجســته شــیعیان کویــت بــود بــه همــراه یکــی از 
تجــار ثروتمنــد درجــه یــک کشــور کویــت بــه نــام مرحــوم حــاج رئیــس بهبهانــی کــه تجــارت چــای داشــت 
و کشــتی کشــتی تجــارت چــای انجــام مــی داد و شــخص ثروتمنــدی بــود و جــزو میلیاردرهــای زمانــش بــود 
و شــخصی بســیار معتقــد و متدیــن بــود و خمســش را پرداخــت می کــرد، بــه منــزل مــا آمدنــد. مرحــوم حــاج 
رئیــس بهبهانــی بــه مرحــوم والــد مــا گفــت کــه مــن وجوهاتــم را و وجوهــات بقیــه تجــار و بازرگانــان شــیعه 
بــازار کویــت را )توجــه کنیــد کــه ایــن وجوهــات مبلــغ بســیار هنگفتــی می شــد و شــاید بــه پــول امــروز صدهــا 
میلیــارد تومــان می شــد( بعــد از فــوت آیــت اهلل العظمی شــاهرودی می خواهم اول به شــما بدهــم و دوم به 
آیــت اهلل خمینــی )آن زمــان بــه ایشــان امــام خمینــی نمی گفتنــد( بدهــم و ســوم بــه مرحــوم آیــت اهلل خوئی 
بدهــم )چــون ایشــان مقلــد مرحــوم آیــت اهلل شــاهرودی بودنــد(. پــس از ایــن بیــان مرحوم والد ابتدا بســیار 
گریــه کردنــد و بــا دســتمال اشکشــان را خشــک کردنــد چــون تــازه مرحــوم آیــت اهلل شــاهرودی وفــات کــرده 
بودنــد. ســپس همــان حرف هــا را فرمودنــد و قبــول مرجعیــت نکردنــد و فرمودنــد ایــن ســهم را بــه آقــای 

خمینــی و آقــای خوئــی بدهیــد و لــذا ایــن ســه ســهم را دو ســهم کنیــد.

    ایشــان حتــی از لــوازم رئاســت هــم احتــراز داشــتند. یــک شــب از درس خــارج مرحــوم والدمــان در 
مســجد عمــران داخــل صحــن کــه محــل تدریــس ایشــان بــود بیــرون آمدیــم و از جلــو دیدیــم کــه مرحــوم 
آیــت اهلل العظمــی خوئــی بــا شــکوه مرجعیتــی کــه داشــتند بــا همراهاشــان داشــتند می آمدنــد. ایشــان جلــو 
آمدنــد و بــا مرحــوم پدرمــان احوالپرســی کردنــد و بــه مرحــوم والــد فرمودنــد کــه آقــای میــرزا، شــما 60 ســال 
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اســت کــه داریــد تدریــس می کنیــد، مــن بــه شــما پیشــنهاد می کنــم کــه بلندگــو تهیــه کنیــد و حتــی حاضــرم 
پــول بلندگــو را از ســهم امــام برایتــان تهیــه کنــم. بنــده دنبــال پدرمان بــوده ام و ایــن قضیــه را از دهان خود 
آیــت اهلل خوئــی شــنیده ام و از کــس دیگــری نقــل نمی-کنــم. مرحــوم والدمــان فرمودنــد کــه آقــا مــا 65 
ســال در نجــف هســتیم و گرمــای طاقــت فرســای نجــف را تحمــل کرده ایــم. یــک زمانــی اساســا آب لولــه 
کشــی و بــرق در نجــف نبــود و زمــان جنــگ جهانــی اول بــود و مــا همــه ســختی هایش را تحمــل کرده ایــم. 
حــاال آخــر عمــر دیگــر بنــده آفتــاب لــب بــام هســتم بیایــم و بلندگــو بخــرم؟ ایــن چنــد صبــاح را هــم بــدون 
بلندگــو ســپری می کنیــم. اصــرار از آقــای خوئــی و ســماجت از مرحــوم پــدر مــا، پــدر ما از ایشــان تشــکر کردند 
و فرمودنــد ابــدا، بنــده ممکــن اســت چنــد صباحــی بیشــتر زنــده نباشــم. دقــت کنیــم کــه آن زمــان تــازه 
بلندگــو آمــده بــود و اســتفاده از آن نوعــی افتخــار بــود و ایشــان همیــن انــدازه هم اعراض می کردند و نشــان 

می دهــد کــه ایشــان شــخصی خودســاخته و معــرض از ریاســت و حتــی از لــوازم ریاســت بــود.

    از نظــر قــدس و تقــوای شــخصی ایشــان یــک قضیــه یخچــال هســت کــه بنــده دریــغ دارم ذکــر 
نکنــم و یــک قضیــه خریــدن میــوه هســت و بنــده بیشــتر مصــدع وقــت دوســتان نمی شــوم.

    یــک زمانــی مــا دور مرحــوم والــد در اتــاق نشســته بودیــم، مرحــوم والــده مــا گفتنــد کــه همــه علمــاء 
در خانه شــان یخچــال دارنــد و مــا نداریــم و خطــاب بــه مرحــوم والــد فرمودنــد کــه شــما چرا پــول نمی دهید 
یخچــال بخریــد؟ پــدر مــا یــک صندوقچــه داشــتند کــه چیزهایــی کــه اســرار بــود را داخــل آن می گذاشــتند 
گــر  و از جملــه مهــر امضایشــان آنجــا بــود )ســابقا علمــاء مهــر داشــتند و در صــورت نیــاز مهــر می زدنــد( و ا
ســهم امامــی هــم بــود در آنجــا قــرار می دادنــد. مرحــوم والــد مــا در صندوقچــه را بــاز کردنــد و خطــاب بــه زن 
و بچه شــان گفتنــد کــه در اینجــا پــول زیــاد اســت و مــن می توانــم بــه انــدازه 30-20 تــا یخچــال بخــرم، ولی 
مــن از جهــت شــرعی خــودم را مجــاز نمی دانــم کــه از ســهم امــام پــول بــردارم و بــرای خانــواده ام یخچــال 
بخــرم. مرحــوم والــده فرمودنــد کــه پــس مــا در ایــن گرمــای طاقــت فرســای نجــف چــکار کنیــم؟ مرحــوم 
والــد فرمودنــد کــه مــن یــک راهــکار را بــه شــما نشــان می دهــم، راهــش ایــن اســت کــه شــما ممکــن اســت از 
طــرق مختلفــی پــول بــه دســتتان رســیده باشــد، شــما پولتــان را بــه بنده قــرض بدهیــد )در آن جلســه بنده 
و مرحــوم والــده و مرحــوم اخــوی بزرگتــر بنــده بودنــد کــه ایشــان هــم روحانــی بودنــد و زنــدان دیــده زنــدان 
ابوغریــب بغــداد بــود و ایــن اواخــر هــم بــه رحمــت خــدا رفــت( و هــر کــدام یــک ســوم مبلــغ تهیــه یخچــال را 
گــر بعــدا پولــی غیــر از ســهم امــام بــه دســتم  بــه بنــده قــرض بدهیــد و مــن مقــروض شــما می شــوم و بنــده ا
رســید بــه شــما بدهــی را پــس می دهــم. بعــد مــا یخچــال را تهیــه کردیــم کــه یــک قوطــی بــود و داخلــش یــخ 
می بســت و ســپس برایشــان آب یــخ بردیــم. ایشــان بــه قــدری خوشــحال شــدند و گفتنــد کــه مــا در ایــن 
60 ســال بــرای اولیــن بــار مــزه آب خــوردن را چشــیدیم و در طــول عمرمــان همچیــن دســتگاهی کــه درون 
قالــب یــخ ببنــدد ندیــده بودیــم. ایشــان حــدود 6-5 مــاه پــس از تهیــه یخچــال در مــاه رمضــان بــه رحمــت 
خــدا رفتنــد و حتــی موفــق نشــدند کــه بدهی شــان را پرداخت کنند. البته بنــده از باب مــزاح عرض می کنم 
چــرا کــه مــا خودمــان را طلبــکار مرحــوم والدمــان نمی دانســتیم. ایــن هــم نمونــه ای از زهــد و تقوای ایشــان 
بــود کــه حاضــر نبودنــد از ســهم امــام فراوانــی کــه نزدشــان حاضــر بــود بــرای تهیــه یخچــال اســتفاده کننــد.

    نمونــه دیگــر اینکــه ایشــان خــرج تهیــه میــوه و مــواد الزم منــزل را بــه بنــده می دادنــد و بــه بنــده 
می گفتنــد کــه مثــال بــروم و میــوه بگیــرم. یــک روز فرمودنــد کــه میــوه منــزل تمــام شــده اســت شــما بــرو و 
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بــرای مــا میــوه بگیــر. مــا رفتیــم و ســه رقــم میــوه گرفتیــم، ســیب، پرتقــال )چــون فصــل تابســتان بــود( و 
لیمــو شــیرین و آمــدم منــزل و بقیــه پــول را هــم بــه ایشــان دادم. ایشــان بــا حــّدت و بــا غضــب به بنــده نگاه 
کردنــد، اینجــا جایــی بــود کــه بــه جــز بنده و مرحــوم والدمان کــس دیگری نبود کــه مثال بخواهیم بگوییم 
قصــد ریــاکاری وجــود داشــته اســت. گفتنــد کــه آقــا ایــن چــه کار خبطــی بــود کــه کــردی؟ چرا ســه رقــم میوه 
خریــدی؟ بنــده از بــاب مجــادالت کــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت بیــن پــدر و فرزنــد رخ دهــد گفتــم آقــا مگر 
خــوردن میــوه در اســالم حــرام اســت؟ ایشــان گفتنــد خیــر، حــرام نیســت ولیکــن منبــع تهیــه ایــن میــوه را 
ببیــن چــه چیــزی اســت. منبــع تهیــه ایــن میــوه، ســهم امــام اســت و نســبت بــه ســهم امــام، یــک نفــر طلبــه 
یــا یــک نفــر عــادل )فرقــی نمی کنــد( بایــد بــه حداقــل قناعــت کنــد. حداقــل قناعــت کــردن هــم معنایــش 
گــر مــن یــک میــوه مــی- ایــن اســت کــه شــما موظــف بــودی یــک میــوه می خریــدی. بنــده گفتــم کــه آقــا ا
خریــدم، خــب مــا از چشــیدن بقیــه میوه هــا محــروم می ماندیم. ایشــان فرمودنــد نه خیر، هفته اول ســیب 
بخــر، هفتــه دوم پرتقــال و هفتــه ســوم لیمــو شــیرین، امــا دیگــر وقتــی پــول دادم ایــن کار را تکــرار نکــن 
و ســه رقــم میــوه نخــر. حــاال شــما ببینیــد کــه وقتــی پــول بــرای تهیــه ایــن میوه هــا پــول ســهم امــام بــوده 
می فرموده انــد کــه از کجــا معلــوم امــام زمــان )علیــه الســالم( راضــی بوده انــد. بــه هــر حــال بــه نظــر می رســد 
نقــل ایــن مطالــب بــرای نســل جدید بســیار مفیــد و اثرگذار اســت. خدای ناکرده ممکن اســت به گوشــمان 
برســد کــه اســتفاده های نابه جــا از ســهم امــام و امــوال و وجوهــات شــود و امیدواریــم کــه نقــل ایــن مطالــب 
بــرای نســل جدیــد مفیــد باشــد و البتــه نظــر خاصــی هــم بــه مرجع و فقیــه دیگری هــم نــدارم و وظیفه خود 

را بیــان آنچــه دیــده ام می دانــم.

    در خصــوص تشــویق و ترغیــب بــه درس خوانــی یــک نمونــه ای را هــم ذکــر کنــم. اخــوی بزرگتــر 
مــا کــه عــرض کــردم در زنــدان ابوغریــب شــکنجه شــده حکومــت بعــث عــراق بــود. ایشــان هــم در اوائــل 
طلبگــی اش کــه حــدودا 17-16 ســاله بــود حاشــیه مرحــوم مالعبــداهلل یــزدی را در علــم منطــق می خوانــد. 
ــود. معمــوال خوانــدن حاشــیه مالعبــداهلل از  ــم در حوزه هــا مرســوم ب خوانــدن حاشــیه مالعبــداهلل در قدی
ابتــدا تــا انتهایــش حداقــل 8-7 مــاه طــول می کشــید. مرحــوم والــد مــا خیلــی نســبت بــه پیشــرفت درســی 
فرزندانشــان اهتمــام داشــتند. یــک روز بنــده خدمتشــان حاضــر بــودم و ایشــان اخــوی مــا را صــدا زدنــد و 
گفتنــد علــی )اســم ایشــان میــرزا علــی بــود(، چــه می-خوانی؟ ایشــان گفتند من دارم حاشــیه مالعبــداهلل را 
می خوانــم )البتــه دوســتان می تواننــد مقایســه کننــد کــه مرحــوم والــد مــا به تعبیــر خودشــان در 17 ســالگی 
ــس  ــری تدری ــدود 70-60 نف ــت ح ــان در جمعی ــهر زنج ــول را در ش ــن االص ــده قوانی ــد و پیچی ــاب معق کت
می کردنــد(. حــدودا 5-4 ماهــی گذشــت و مرحــوم والــد مجــددا اخــوی مــا را صــدا زدنــد و گفتنــد چــی داری 
می خوانــی؟ ایشــان گفتنــد هنــوز اواخــر حاشــیه مالعبــداهلل اســت. مرحــوم والــد مــا خیلــی عصبانــی شــدند 
گــر  و گفتنــد آخــه ایــن چــه درس خواندنــی اســت کــه شــما داریــد؟ و بــه ازایــش شــهریه هــم می-گیــرد. ا
امــام زمــان )علیــه الســالم( حاضــر بشــود کمــر همــه شــما را می زنــد، ایــن هــم درس خوانــدن شــد؟ بعــد در 
ادامــه از ایــن مناســبت اســتفاده می کردنــد و گفتنــد بنــده در ســن 17 ســالگی در شــهر زنجــان حتــی ریشــم 
هــم نروییــده بــود ولیکــن قوانیــن االصــول را بــرای جمعیــت 70-60 نفــری تدریــس می کــردم. لــذا ایشــان 
در امــر ترغیــب بــه تحصیــل فرزنــدان بســیار اهتمــام می ورزیدنــد. ایشــان حتــی بنــده را هــم صــدا می زدنــد 
گــر احســاس می کردنــد  کنــون چــه می خوانــی و 6-5 مــاه قبــل چــه می خوانــدی؟ و ا و می پرســیدند کــه ا
سســتی و تنبلــی رخ داده اســت بســیار وعــظ و نصیحــت می کردنــد.  نســبت بــه احتــرام و عشــق بــه طالب، 
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مرحــوم والــد مــا ؟ق؟ گویــی کــه بــرای عشــق ورزیــدن بــه طــالب آفریــده شــده بودنــد و طلبــه دوســت بودنــد. 
مــا مجلــس روضــه ای داشــتیم کــه در طــول ســال، پنجشــنبه ها برگــزار می شــد، ایــن مجلــس حــدود 45 
ســال در منــزل مــا ادامــه داشــت و فقهــای بزرگــی از قبیــل آیــت اهلل العظمــی شــاهرودی، آیــت اهلل العظمــی 
خوئــی، آیــت اهلل شــیخ محمدرضــا مظفــر مؤلــف کتــاب اصــول مظفــر و منطــق مظفــر و بقیــه علمــاء در آن 
جلســه شــرکت می کردنــد. در ایــن جلســه یــک پنجشــنبه ای بــود کــه دیدیــم یک طلبه ای کــه حــدودا 16-
15 ســاله بــود و از قیافــه اش معلــوم بــود کــه تــازه معمــم شــده اســت، آمــد و گوشــه ای در مجلــس نشســت و 
چنــد دقیقــه ای گذشــت، بنــده مســئول آوردن چــای در جلســه بــودم. مرحــوم والــد مــا بنــده را صــدا زدنــد و 
گفتنــد مــن در گوشــت حرفــی دارم. مــن گوشــم را نزدیــک دهــان ایشــان بــردم، ایشــان فرمودنــد: آن طلبــه 
جــوان و 16-15 ســاله چــرا برایــش چایــی نیــاوردی؟ مــا هــم چیزی نگفتیم و ســریع گفتیم ســمًعا و طاعة و 
رفتیــم چــای را ریختیــم و بــرای آن طلبــه بردیــم. آن طلبه خیلی خوشــحال شــد و نزدیک بــود به اصطالح 
کــه بــه او خیلــی احتــرام گذاشــته شــده بــود. وقتــی  بــال دربیــاورد و پــرواز کنــد و از قیافــه اش معلــوم بــود، چرا
کنــده شــدند مــن رفتــم خدمــت والــد و گفتــم آقــا، ایــن طلبــه جــوان بــود  روضــه تمــام شــد و دوســتان پرا
و نهایتــا دارد صــرف و ادبیــات می خوانــد. مــا هــم کــه قصــد عمــدی نداشــتیم، یادمــان رفــت کــه برایــش 
چــای ببریــم. لکــن قضیــه اینقــدر مهــم نبــود کــه شــما بنــده را صــدا بزنیــد و در گوشــم مطلــب را بفرماییــد. 
ایشــان خیلــی ناراحــت شــدند و فرمودنــد آقــا اصــال ایــن طلبــه ممکــن اســت از اقصــی نقــاط جهــان ماننــد 
هنــد و پاکســتان و پــای کوه هــای هیمالیــا و لبنــان آمــده باشــد بــه عشــق تحصیل علوم دینــی مکتب اهل 
البیــت، آیــا مــن وظیفــه نــدارم کاری کنــم او تشــویق شــود؟ وقتــی مــن بــه شــما دســتور می دهــم کــه برایــش 
چــای ببریــد، حداقلــش ایــن اســت کــه او تشــویق می شــود و می گویــد مــن کســی هســتم کــه بــه مــن احتــرام 
می گذارنــد. ایــن یــک نمونــه بــود کــه نشــان می دهــد ایشــان بســیار طلبــه دوســت بودنــد و کوچکتریــن 

اهانــت را نســبت بــه طــالب برنمی تافتنــد.

    نســبت بــه برخوردشــان بــا مــردم کوچــه و بــازار هــم در کمــال فروتنــی و تواضــع بودنــد و بســیار بــا 
مــردم خودمانــی بودنــد. شــب ها در مســجد عمــران محــل تدریــس درس خــارج ایشــان بــود و منــزل مــا 
قــدری دور بــود و هــر شــب تاکســی می گرفتیــم و ایشــان را می رســاندیم و پــس از اتمــام تدریــس نیز تاکســی 
می گرفتیــم و ایشــان را برمی گرداندیــم و ایــن کار هــر شــب مــا بــود. یــک شــب ایشــان را کــه می خواســتیم از 
مســجد بازگردانیــم اخــوی مــا خــدا رحمتــش کنــد میــرزا علی یک تاکســی تهیــه کرد ولیکــن از دوســتان چه 
پنهان، راننده قیافه نامناســب و زننده ای داشــت. ریش هایش را تراشــیده بود و ســبیل کلفت داشــت )آن 
زمــان می گفتنــد کــه ایــن ســبیل، ســبیل کمونیســتی اســت و کمونیســت ها ایــن طــور ســبیل می گذاشــتند( 
و چشــم هایش هــم گویــی خــون از حدقــه اش بیــرون زده بــود و مــا فکــر می کردیــم چــه بســا شــراب خــورده 
و پشــت فرمــان نشســته اســت. بــه هــر حــال مــا نشســتیم تــا بــه خانــه رســیدیم. مــن ســریع رفتــم و کلیــد را 
انداختــم تــا در را بــاز کنــم و مرحــوم والــد وارد منــزل شــوند. حــدود 12-10 متر فاصله میان ماشــین و مرحوم 
والــد از دم در بــود، یــک دفعــه دیدیــم کــه مرحــوم والــد راهشــان را کــج کردنــد و رفتنــد بــه ســمت تاکســی، ما 
در پیــاده رو بودیــم و تاکســی هــم در خیابــان بــود. ایشــان رفتنــد تاکســی را دور زدنــد و کنــار راننــده رفتنــد. 
وقتــی راننــده متوجــه حضــور ایشــان شــد، شیشــه را کشــید پاییــن. مرحــوم والــد فرمودنــد مــن یــادم رفــت از 
شــما خداحافظــی کنــم، فــی امــان اهلل مــوالی )عیــن عبارتشــان ایــن بــود، یعنــی مــوالی مــن، خداحافــظ 
شــما(. آقــا ایــن شــخص یــک دفعــه در ماشــین را بــاز کــرد و پریــد بیــرون و روی دســت و پــای پــدر مــا افتــاد 
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و شــروع کــرد بــه بوســیدن و معــذرت خواهــی زیــاد کــرد. مــا آمدیــم منــزل و از بــاب مجادالتــی کــه بیــن پــدر 
و فرزنــد رخ می دهــد اخــوی مــا بــه مرحــوم والــد مــا گفــت آقــا مگــر شــما قیافــه ایــن شــخص را ندیدیــد کــه 
دکمه-هــای پیراهنــش را هــم بــاز گذاشــته بــود و ســینه اش بــاز بــود و وضــع نامناســبی داشــت. ایــن چــه 
کاری بــود کــه شــما کردیــد و برگشــتید و از ایشــان خداحافظــی کردیــد؟ مرحــوم والــد مــا فرمودنــد مــن 60 
ســال اســت در نجــف دارم تدریــس می کنــم و تألیفــات زیــاد داشــته ام، مــن فکــر می کنــم کاری کــه امشــب 
بــا ایــن راننــده عــرب انجــام دادم، شــاید ثوابــش از کل تدریــس 60 ســاله مــن و تألیفــات مــن و ایــن همــه 
شــاگردانی کــه تربیــت کــرده ام بیشــتر باشــد. مرحــوم اخــوی بــاز ادامــه دادنــد کــه بــرای چــه آقــا؟ شــما ایــن 
همــه زحمــت و تدریــس داشــته اید. مرحــوم والــد فرمودنــد شــما کــه دیدیــد ایــن شــخص وضــع نامناســبی 
داشــت، ایــن برخــوردی کــه مــن بــا ایــن شــخص داشــتم و بــا او متواضعانــه خداحافظــی کــردم، ممکــن 
اســت ایــن شــخص بــرود خانــه و قــدری فکــر کنــد و همیــن کار در روحیــه اش تأثیــر بگــذارد و در ایــن رابطه 
فکــر کنــد کــه ایــن آقــا کــه معلــوم اســت از مدرســین معــروف نجف اســت بازگشــت و بــا من خداحافظــی کرد 
و در نتیجه این شــخص از کارهای زشــتش دســت بردارد. خب چه کاری بهتر از این؟ شــاید من نســبت 
بــه کارهــای دیگــر ماننــد تدریســم قصــد ریــا داشــته ام و چــه بســا ثوابــی کــه در ایــن کار بــه دســت بیــاورم 
بیش از 60 ســال تدریســم باشــد. حاال از شــما دوســتان چه پنهان، تقریبا یکی دو ماهی گذشــت و مجددا 
مــا تاکســی گرفتیــم و مــا مرحــوم والــد را رســاندیم بــه مســجد عمــران و دیدیــم مرحــوم اخــوی دارد لبخنــد 
می زنــد، مــا کــه ســوار شــدیم دیدیــم کــه ایــن راننــده همان شــخص اســت ولیکن بــه کلی تغییر کرده اســت 
و ریــش حســابی گذاشــته اســت و لباســش را بســته اســت و تمیــز و مرتــب اســت و مشــخص اســت کــه توبــه 
کــرده اســت. بعــد کــه وارد منــزل شــدیم مرحــوم والــد فرمودند علی، دیــدی همان پیش بینی بنده درســت 
بــود؟ مــن بــا آن برخــوردی کــه کــردم آن شــخص بــه صــف مؤمنــان برگشــت )البتــه ظاهــرش نامناســب 
بــوده نــه اینکــه باطنــش هــم آلــوده بــوده اســت ولــی بــه هــر حــال ظاهــرش هــم اصــالح شــده بــود(. از ایــن 

نمونه هــا در معاشراتشــان قابــل ذکــر اســت کــه نشــان می دهــد ایشــان بســیار متواضــع بوده انــد.

    ایشــان هــم در مســجد شــیخ طوســی خــارج فقــه و هــم در مســجد عمــران داخــل صحــن 
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( خــارج اصــول           می گفتنــد. ایــن نکتــه را هــم ذکــر کنیــم کــه ایشــان تــا ســن 
70 ســالگی مســتأجر بودنــد و ســختی های اجــاره نشــینی را چشــیده بودنــد و در ســال 82 قمــری مصــادف 
بــا ســال 1342 شمســی )ســال قیــام 15 خــرداد 42( صاحــب خانــه ملکی شــدند و تنهــا ده ســال در آن خانه 

ســکونت داشــتند و بعــد هــم بــه رحمــت خــدا رفتنــد. 

    نکتــه ای کــه می خواســتم در اینجــا ذکــر کنــم و دریغــم آمد که ذکر نکنم اینکه ایشــان با معاصران 
و هم دوره-ای هــای خودشــان دوســتی و صمیمیــت بســیار داشــتند و بــه جهــت اعــراض از ریاســت و 
مرجعیــت محبوبیــت بســیار زیــادی داشــند و بــا معاصرانشــان رفــت و آمــد داشــتند. بنــده از بــاب نمونــه 
گــر عالمــی از ایــران بــه نجــف می آمــد بــزرگان نجــف بــه  6-5 مــورد را ذکــر کنــم. از قدیــم مرســوم بــود کــه ا
دیــدار او می رفتنــد و آن شــخص هــم برمی گشــت و بازدیــد پــس مــی داد )یعنــی آن بزرگــواران هــم متقابــال 
بــه دیــدن بازدیــد کننــدگان می رفتنــد(. بنــده برخــی مــواردی را کــه بــه چشــم خــودم منــزل مرحــوم والــد 

دیــدم را هــم ذکــر می کنــم:

    1- مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ســید ابوالقاســم کاشــانی )رضــوان اهلل علیــه( از دوســتان صمیمــی 
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مرحــوم والــد بودنــد مخصوصــا در اوج قیام علیه اســتعمار انگلیــس در اثر فتوای مرحــوم آیت اهلل العظمی 
میرزای شیرازی و خاطره ای از ایشان نقل کرده ایم و       پست هایی هم در ایتا و اینستاگرام گذاشته ایم.

    2- مرحوم آیت اهلل سید علی آقای قاضی عارف بسیار مشهور )اعلی اهلل تعالی مقامه الشریف(، 
مرحــوم والــد بــا مرحــوم آیــت اهلل قاضــی بســیار رفاقــت صمیمانــه و از نزدیــک داشــتند بــه طــوری کــه گاهی 
اوقــات مرحــوم والــد در روز جمعــه مخصوصــا کــه درس و بحــث تعطیــل اســت می رفتنــد نــزد مرحــوم آیــت 
اهلل قاضــی، آبگوشــت خانــه مرحــوم آقــای قاضــی کــه عیالشــان درســت می کــرده بســیار خوشــمزه بــوده و 
مرحــوم والــد می فرمــوده آمــده ام تــا آبگوشــت بخــورم و گاهــی اوقــات مرحــوم آقــای قاضــی جمعــه خانــه 
مرحــوم والــد می آمدنــد و مرحــوم والــده مــا آش خوشــمزه می پخته انــد و مرحــوم آقــای قاضــی می فرمودنــد 
کــه آمــده ام تــا در خانه تــان آش بخــورم. البتــه بیــن ایــن دو بزرگــوار رابطــه اســتاد و شــاگردی نبــوده اســت 

گرچــه مرحــوم آیــت اهلل قاضــی حــدود 10-15 ســال از مرحــوم والــد مــا بزرگتــر بــوده اســت.

    3- مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ســید احمــد خوانســاری )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( از مراجــع تقلیــد 
شــیعه و مخصوصــا در بــازار تهــران بودنــد و از رفقــای صمیمــی مرحــوم والــد مــا بودنــد و مرحوم خوانســاری 
وقتــی نجــف آمدنــد مرحــوم والــد مــا دیــدار ایشــان رفتنــد و ایشــان بازگشــتند و بازدیــد پــس دادند و بنــده در 

آن جلســه خدمتگــزاری می کــردم و چــای جلــوی پدرمــان و مرحــوم خوانســاری می گذاشــتیم.

    4- مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــاهرودی  ؟ق؟ کــه از دوســتان صمیمــی مرحــوم والــد و از مجتهدان 
بــزرگ نجــف بودنــد و حــدود 60 ســال بــا والــد مــا رفاقت داشــتند.

    5- مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ســید محســن حکیــم ؟ق؟، از مرحــوم پــدر مــا پرســیدند کــه رفاقــت 
شــما بــا آقــای حکیــم بــه چــه زمانــی بازمی گــردد؟ ایشــان فرمودنــد که در بین نخلســتان های بیــن نجف و 
کربــال، آن زمانــی کــه مرحــوم میــرزای شــیرازی فتــوای جهــاد داده بــود، مرحوم آســید محســن حکیم تفنگ 
بــه دوش گرفتــه بــود و مــا هــم کارهــای پشــت صحنــه جنــگ و خدمــات جنــگ را انجــام می دادیــم. در آن 
زمــان مرحــوم آســید محســن حکیــم یــک طلبــه 28-27 ســاله یــا 30 ســاله بــود کــه مــا بــا او رفیــق شــدیم تــا 
زمانــی کــه ایشــان بــه رحمــت خــدا رفتنــد. بنابرایــن مرحــوم ســید محســن حکیــم از رفقای بســیار صمیمی 

مرحــوم والــد مــا بــوده اســت.

    6- مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی  ؟ق؟ که ایشان هم رفاقت زیادی با مرحوم والد ما داشتند.

    7- مرحــوم آیــت اهلل ســید محمــد محقــق دامــاد ؟ق؟، ایشــان بــه همــراه مرحــوم آیــت اهلل العظمــی 
ســید احمــد خوانســاری آمــده بودنــد نجــف اشــرف و مرحــوم پــدر مــا بــه دیــدار هــر دو رفتــه بودنــد و موقــع 
بازدیــد هــر دو بزرگــوار بــا هــم آمدنــد و بازدیــد پــس دادنــد. بنــده توفیــق داشــتم در آن جلســه خدمــت دو 

بزرگــوار چــای گذاشــتم.

    8- مرحوم آیت اهلل العظمی آخوند مالعلی همدانی ؟ق؟ که از اعاظم فقهای کل ایران و همدان 
بودنــد و ایشــان بــه نجــف آمدنــد و بــه دیــدار والد ما آمدند و ما در ســنین کودکی ایشــان را دیدیم.

    9- مرحــوم آیــت اهلل ســید نصــراهلل بنــی صــدر پــدر رئیــس جمهــور بدعاقبــت خودمــان کــه از 
شــاگردان مرحــوم میــرزای نائینــی بودنــد. ایشــان هــم بــه نجــف آمدنــد و پــدر مــا قبــال به دیــدار ایشــان رفته 
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بودنــد و ایشــان هــم بازدیــد پــس دادنــد و بــه مالقــات ایشــان رفتنــد. بنــده هــم ایشــان را کامــال یــادم هســت 
و افتخــار خدمت گــزاری در آن جلســه را داشــتم.

    10- مرحــوم آیــت اهلل شــیخ حســین حلــی  ؟ق؟ کــه از اعاظــم فقهــای شــهر نجــف بودنــد و از اتقیــای 
فقهــاء بودنــد و مرحــوم والــد مــا رفاقــت و صمیمیــت زیــادی بــا ایشــان داشــتند. بنــده از فرصــت اســتفاده 
می کنــم و ذکــر می کنــم کــه مرحــوم شــیخ حســین حلــی و مرحــوم والــد مــا بــه عنــوان نمونــه تقــوا و زهــد و 

تــرک دنیــا و اعــراض از ریاســت بیــن حوزویــان مشــهور بودنــد.

    11- مرحــوم آیــت اهلل العظمــی میالنــی )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( کــه از مراجــع مشــهد بودنــد بــا 
پــدر مــا رفاقــت صمیمــی داشــتند. ایشــان بعــد از وفــات مرحــوم والــد در قیــد حیــات بودنــد و نامــه ای بــه مــا 
نوشــتند و ضمن ابراز تســلیت، در نامه نوشــته بودند که بنده به مناســبت فوت مرحوم آیت اهلل العظمی 
میــرزا محمدباقــر زنجانــی، حــوزه علمیه مشــهد را ســه روز تعطیل اعــالم نمودم و عین نامه ایشــان موجود 

است.

    مراســم تشــییع ایشــان بســیار باشــکوه برگزار شــد و دور از انتظار ما بود. جمعیت خیلی با ازدحام 
از بیــرون شــهر آمدنــد و جنــازه ایشــان تشــییع شــد. برخــی بــزرگان ماننــد آیــت اهلل العظمــی امــام خمینــی 
 ؟ق؟، آیــت اهلل العظمــی خوئــی  ؟ق؟، آیــت اهلل العظمــی میــرزا حســن بجنــوردی  ؟ق؟، مرحــوم آیت اهلل العظمی 
ســید عبــداهلل شــیرازی  ؟ق؟ کــه از مراجــع مشــهد شــدند و مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــیخ حســین حلــی  ؟ق؟ 
در تشــییع ایشــان شــرکت داشــتند. بــه عــالوه کســانی کــه در رتبــه بعــد از آیــت اهلل العظمــی هســتند و آیــت 
اهلل بودنــد کــه زیــاد بودنــد ماننــد شــهید آیــت اهلل ســید محمدباقــر صــدر، مرحــوم آیــت اهلل ســید یوســف 
حکیــم، مرحــوم آیــت اهلل ســید محمــد شــاهرودی )فرزنــد آیــت اهلل العظمــی شــاهرودی(، مرحــوم آیــت اهلل 
شــیخ محمدتقــی آل رازی و مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمدحســن آل صاحــب الجواهــر )از نــوادگان مرحــوم 
ــزرگ نجــف کــه برخــی در مقــام مرجعیــت بودنــد و  صاحــب جواهــر(. شــاید 70-60 نفــر از مجتهدیــن ب
برخــی هــم نبودنــد در تشــییع ایشــان شــرکت داشــتند. بــه عــالوه اینکــه جمعیــت انبوهــی از مــردم عــرب 
زبــان نجــف اشــرف در تشــییع ایشــان شــرکت داشــتند تــا انــدازه ای کــه اصــال مــا فکــرش را نمی کردیــم و در 
مخیله مــان نمی آمــد. البتــه همــان زمــان هــم فکــر می کردیــم شــخصی کــه در عمــرش تــارک دنیــا بــوده و 
اعــراض از دنیــا داشــته اســت، مســلم پیــش خداونــد متعــال روســفید بــوده و خداونــد هم اســباب عزتش را 

فراهــم کــرده اســت.

    مرحــوم آیــت اهلل العظمــی خوئــی چــون یــک مقــدار چــاق بودنــد و زیاد نمی توانســتند راه بروند، به 
انــدازه صــدق عرفــی یعنــی حــدود صــد متر در تشــییع جنازه شــرکت کردند و ادامه مســیر را با ماشــین بنزی 
کــه داشــتند طــی کردنــد و راننده شــان ایشــان را بــه صحن امیرالمؤمنین )علیه الســالم( رســاند تا ایشــان در 
ایــوان حجــره بنشــینند و منتظــر بماننــد تا جمعیت تشــییع کننــده وارد صحن شــوند. ولیکن مرحــوم آیت 
اهلل العظمــی امــام خمینــی قــوی هیــکل بودنــد و مــزاج قــوی داشــتند و از همــان بیــرون شــهر بــا پــای پیاده 
و زیــر جنــازه در تشــییع شــرکت داشــتند تــا اینکــه جمعیت تشــییع کننده وارد صحن شــدند. عــرض کردیم 
کــه ایــن مراســم قــدری طــول کشــید و تقریبــا نیمه هــای شــِب شــهادت مولــی الموحدیــن امیرالمؤمنیــن 

؟ع؟جمعیــت وارد صحــن شــد و مرحــوم آیــت اهلل العظمــی خوئی نمــاز جنــازه را خواندند.
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    آخریــن نکتــه محــل دفــن ایشــان اســت. در اثــر وســاطت برخــی علمــای شــیعه از بــاب محبــت 
شــدیدی کــه بــه مرحــوم والــد داشــتند، بنــا شــد کــه مرحــوم والــد داخــل صحــن دفــن شــوند و بــه وادی 
الســالم بــرده نشــوند. مقبــره بســیار وزیــن و آبرومنــدی بــود بــه نــام مقبــره مرحــوم آیــت اهلل العظمــی حــاج 
آقــا حســین قمــی ؟توضر؟، همــان کســی کــه قیــام گوهرشــاد را ضــد حکومــت اســتبدادی رضــا خــان قلــدر 
پهلــوی انجــام داده بــود، البتــه بعــدا هــم ایشــان بــه دســتور رضــا خــان قلــدر بــه کربــالی معلــی تبعیــد شــد. 
ایشــان در مقبــره بســیار وزینــی مقابــل ایــوان طــالی امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( بعــد از مقبــره آیــت اهلل 
العظمــی ســید ابوالحســن اصفهانــی آنجــا دفــن بودند، البته قبــل از ایشــان مرحوم آیت اهلل العظمی شــیخ 
الشــریعة اصفهانــی  ؟ق؟ آنجــا دفــن بودنــد. ایــن دو بزرگــوار آنجــا دفــن بودنــد و مرحــوم والــد کــه آنجــا دفــن 
شــدند، شــخصیت ســومی بودنــد کــه در آن مقبــره دفــن شــدند. البتــه ما همیشــه پیــش خودمــان مباهات 
می کردیــم و ایــن طــور فکــر می کردیــم کــه حداقــل ایــن اســت کــه مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــیخ الشــریعة 
اصفهانــی، جنبــه اســتادی نســبت بــه پــدر مــا داشــته و خداونــد متعــال در آخــر عمرشــان، ایــن دو بزرگــوار را 

کنــار هــم جمــع کــرد و هــر دو در ایــن مقبــره در جــوار هــم دفــن شــدند.

    ایــن مطلــب، پایــان ســخنان بنــده بــود و پیشــاپیش از همــه دوســتان بــه جهــت اطالــه ســخن و 
کالم عذرخواهــی می کنــم، امیدواریــم خداونــد متعــال همــه طاعــات و عبــادات شــما را مورد قبــول خودش 
قــرار بدهــد و همــه بیمــاران را شــفای عاجل عنایت کند و کســانی که حاجات مشــروعه دارند، حاجاتشــان 
را بــرآورده کنــد و علمــاء و طــالب و دانشــجویان را در امــر تحصیــل و تدریــس و احیــاء علــوم اهــل البیــت 
کــه از امــام صــادق )علیــه الســالم( روایــت شــده اســت کــه حضــرت فرمودند:»احیــوا أمرنــا  یــاری کنــد چرا
رحم اهلل من احیا امرنا« )وســائل الشــیعه، جلد 10، صفحه 392(. توفیق و تأیید همه دوســتان را از درگاه 

خداونــد متعــال جلــت عظمته خواســتارم. 
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ظام شناسی مکتب سهروردی ن
   ارائه شده توسط: دکتر مهدی عباس زاده

جلســه ی ســخنرانی » نظــام شناســی مکتــب معرفتــی ســهروردی « بــا حضــور دکتــر مهــدی عبــاس زاده در 8 
مــرداد 1400 ســاعت 18 برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ابتدائــا بــه شــمای کلــی از فلســفه ی ســهروردی  پرداخــت شــد 
و ســپس معانــی کلماتــی چــون «نظــام« هــم بیشــتر مــورد تدقیــق قــرار گرفــت تــا پــس از گذرانــدن ایــن دو مقدمــه، 
گــر نقطــه ی مهــم  صحبــت از نظــام شناســی مکتــب معرفتــی ســهروردی معنــا پیــدا بکنــد و نشــان داده شــده کــه ا
فلســفه ی ســهروردی یعنــی بحــث »نــور« را در نظــر بگیریــم و ســعی بکنیــم مســائل مختلــف فلســفه ی او را در پرتــو 
ایــن مفهــوم بــا همدیگــر مرتبــط در نظــر بگیریــم، ایــن خــواه ناخــواه منجــر بــه یــک نظامــی اندیشــه ای از فیلســوف 

مهــم اســالمی، ســهروردی مــی شــود.
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غربت رازگون ) ازکانت تا فروید - تعاملات فلسفه و روانکاوی(
   ارائه شده توسط: دکتر مهرداد پارسا

وبینــاری آنالیــن در 21 خــرداد  1400 ســاعت 18 بــا حضــور دکتــر مهــرداد پارســا تحــت عنــوان »غرابــت رازگــون، 
تعامالت روانکاوی و فلســفه از کانت تا فروید« برگزار شــد. غرابت رازگون از مفاهیمی اســت که در روانکاوی توســط 
فرویــد بســط پیــدا کــرد. در ایــن وبنیــار ابتدائــا بــرای شــناخت از موضــوع بحــث، اصطالحــات و مقدماتــی از پــدر علــم 
روانــکاوی فرویــد گفتــه شــد  و در نهایــت مفهــوم موضــوع جلســه یعنــی غرابــت رازگــون پرداخت گردیــد  و  نشــان داده 
شــد کــه ایــن مفهــوم ابتدائــا در فیلســوفان مهــم گذشــته ای چــون کانــت چــه مفهومــی را مــی تــوان نزدیــک بــه آن 
دانســت و ســپس سرگذشــت ایــن مفهــوم را در فیلســوفان نیــز بــه آن اشــاره شــد. حتــی این موضــوع در فیلم هایی نیز 

بــدان اشــاره شــده کــه نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع مــی کــرد.



70

مرگ فلسفه و  فیلسوف
   ارائه شده توسط: دکتر محمدابراهیم باسط

وبینــاری آنالیــن در 13 خــرداد  1400 ســاعت 17 بــا حضــور دکتــر محمدابراهیــم باســط تحــت عنــوان »مــرگ 
فلســفه و فیلســوف« برگــزار شــد. در ایــن وبنیــار یکــی از موضوعاتــی کــه در ســنت فلســفه  از گذشــته تــا امــروزه مــورد 
بحث و گفتگو شــده، یعنی مرگ فلســفه و پایان فلســفه اســت، در قالب 2 ســاعت توســط مدرس محترم ارائه شــد. 
ایــن موضــوع کــه امــروزه مخصوصــا توســط دانشــمندان روی آن مانــور داده مــی شــود بــه هــدف کنــارزدن فلســفه در 
کنــار علــم مــی باشــد. در ایــن وبینــار ابتدائــا اســتدالل عمــده ی کســانی کــه بــرای فلســفه پایانــی مــی داننــد بــه طــور 
دقیــق و مفصــل گفتــه شــد و ســپس بــا رجــوع بــه تاریــخ فلســفه پاســخ هایی  از فیلســوفان بــه اســتدالل آنها آورده شــد 
کــه حکایــت از آن مــی کــرد کــه اســتدالل عمــده ی آنهــا یعنــی طبیعت گرایــی خالی از اشــکال های جدی نمی باشــد.
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دور همی صمیمانه
   ارائه شده توسط: دݡکتر سپهر ݡکرد

 منابع مطالعاتی برای کنکور دکتری فقه و مبانی حقوق

آزمــون مشــتمل بــر 2 دفترچــه ســؤال اســت: دفترچــه ای کــه ابتــدا در اختیــار قــرار میگیــرد، ســؤاالت دروس 
اختصاصــی اســت کــه شــامل 3 درس زبــان عربــی، فقــه و اصــول اســت و هــر درس 30 ســؤال دارد و در مجمــوع 120 

دقیقــه فرصــت بــرای پاســخگوئی وجــود دارد

دفترچــه دوم مشــتمل بــر ســؤاالت دروس عمومــی اســت کــه بالفاصلــه پــس از اتمــام زمــان دفترچــه اول در 
اختیــار داوطلــب قــرار داده مــی شــود. دروس عمومــی عبــارت اســت از 30 ســؤال اســتعداد تحصیلــی و 30 ســؤال زبــان 

و مــدت زمــان پاســخگوئی 90 دقیقــه اســت

بدین ترتیب در آزمون از سه درس تخصصی و دو درس عمومی سؤال مطرح می شود

یک ( زبان عربی

منبــع اصلــی ایــن درس چهــار جلــد کتــاب مبــادی العربیــه می¬باشــد و حتــی خیلــی از گزینــه هــا و مثالهــا در 
قســمت تماریــن کتــاب آمــده اســت. ســواالت زبــان عربــی معمــواًل بــه 4 بخــش تقســیم مــی شــود: 10 ســؤال ترجمــه 
عربــی بــه فارســی یــا برعکــس، 3 ســؤال تشــخیص اعراب فقط، 5 ســؤال مرکــب از تحلیل صرفی واژگان و تشــخیص 
کیــد و قواعــد نحــوی غیــر  اعــراب نحــوی، 12 ســؤال هــم از شــروط و قواعــد صرفــی مثــل قواعــد وزن و اعــالل و نــون تا

اعرابــی مثــل اشــتغال و تنــازع و شــروط عمــل افعــال مقاربــه و...

بــه نظــر دشــوارترین قســمت آزمــون هــم همیــن درس زبــان عربــی اســت؛ چونکــه 10 ســوال ترجمــه ای مــی 
دهــد کــه قاعــده خاصــی بــرای یافتــن پاســخ قطعــی وجــود نــدارد و چــون ســؤاالتش متــن طوالنــی دارد و نیازمنــد بــه 
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دقــت اســت، زمــان زیــادی مــی بــرد؛ لــذا توصیــه بنــده ایــن اســت کــه وقــت زیــادی صــرف 10 ســؤال اول نکنیــد. بنــده 
بــا تجربــه مــی گویــم کــه بســیاری از داوطلبــان ایــن 10 ســؤال را ســفید مــی گذارنــد

پیشــنهاد بنده این اســت که برای اینکه شــیوه طرح ســؤال دســتتان بیاید، ســؤاالت ارشــد و دکتری ســالهای 
گذشــته را مطالعــه کنیــد. همچنیــن متوجــه خواهیــد شــد کــه بســیاری از ســؤاالت تقریبــا تکــراری اســت. مثال: مبحث 
تنــازع، تمییــز، اســتثناء، اشــتغال، بــدل، حــال، افعــال مقاربــه، اعــالل و مبحــث غیرمنصــرف هــا از مباحــث پرتکــرار 

است

دوم ( فقه

منبــع درس فقــه کتــاب شــرح لمعــه شــهید ثانــی از مبحــث کتــاب القضــاء تــا آخــر کتــاب یعنــی بحــث دیــات 
اســت. ســؤاالت چنــد ســال گذشــته بیشــتر از مباحــث ابــواب بیــع، مضاربــه، رهــن، کفالــت، حوالــه، شــفعه، وصیــت، 
طــالق، بحــث تلــف و ضمــان مطرح شــده اســت. همچنین معمــوال یکی دو ســؤال از بحث محاســبه ارث هم مطرح 
گــر مطالعــه متــن عربــی دشــوار اســت، مــی تــوان از ترجمه نمــوداری کتاب شــرح لمعه آقای مسجدســرایی  مــی شــود ا

اســتفاده کرد.

سوم( اصول فقه

منبــع درس اصــول، کل کتــاب اصــول فقــه عالمــه مظفــر و از کتــاب رســائل شــیخ انصــاری مبحــث اصــول 
عملیــه مــی باشــد. از کتــاب اصــول هــم مباحــث پرتکــرار عبارتنــد از مبحــث تعــادل و ترجیــح، شــهرت و بــه طــور کلــی 
مبحــث حجــت، اســتصحاب، مبحــث اجــزاء، بحــث تداخل اســباب و مســببات، دوران بین متباینیــن در مخصص 

متصــل و منفصــل و مبحــث مفاهیــم.

از کتــاب رســائل هــم معمــوال یکــی از آیــات بحــث برائــت را مــی دهنــد یــا از بحــث اشــتغال، از اخبــار قــول بــه 
توقــف یــا احتیــاط ســوال طــرح مــی شــود. همچنیــن آراء ذکــر شــده از شــیخ انصــاری در بحــث اســتصحاب راجــع بــه 

اخبــار اســتصحاب و قاعــده یقیــن را از کتــاب اصــول فقــه عالمــه مظفــر مطــرح مــی کننــد.

چهارم( استعداد تحصیلی

 برای استعداد تحصیلی مهم ترین منبع سؤاالت سال های گذشته است

پنجم ( نکته پایانی

اول اینکــه برنامــه ریــزی صفحــه ای داشــته باشــید. تمامــی کتــاب هــای منبــع آزمون را تهیه کنید)مثال شــرح 
لمعــه، اصــول فقــه، مبــادی العربیــه( و کل محــدوده مطالعاتــی را مشــخص کنیــد و بــر اســاس محدودیــت زمانــی و 
توانایــی خــود، کتــاب هــا را صفحــه بنــدی کنیــد مثــال روزانــه 20 صفحــه فقــه، 15 صفحــه اصــول و … . طبــق تجربــه 
عــرض میکنــم کــه برنامــه زمانــی مثــل اینکــه بگوییــم روزانــه 3 ســاعت فقــه یــا برنامــه ریــزی فصلــی مثــل اینکــه روز 

اول مبحــث مفاهیــم، روز دوم مبحــث اطــالق و تقییــد و … کارآمــدی زیــادی نــدارد

دوم اینکــه عــادت کنیــد دروس را بــه صــورت عرضــی بخوانیــد نــه طولی؛ یعنی هر روز هــم فقه بخوانید، هم 
اصــول و هــم زبــان عربــی نــه اینکــه مثال ســی روز اول فقه بخوانید، ســی روز دوم اصول و … خاصیت مطالعه عرضی 
تســلط بیشــتر بــر مباحــث در روز امتحــان اســت؛ چــرا کــه در مطالعــه طولــی ممکــن اســت یــک مــاه کامــل مطالعــه دو 
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درس دیگــر را )مثــاًل اصــول و زبــان عربــی( کنــار بگذاریــد و ایــن فاصلــه افتــادن باعث فراموشــی مطالب می شــود 

ســوم اینکــه کتــاب هایتــان را رنگــی کنیــد. منظــورم ایــن اســت کــه بــرای نکتــه بــرداری از خودکارهــای رنگــی 
و متفــاوت مثــل بنفــش و ســبز و صورتــی اســتفاده کنیــد و عبــارات مهــم را بوســیله ماژیــک هــای عالمــت زن بــا رنــگ 
گــون رنگــی کنیــد. ایــن کار عــالوه بــر ایجــاد حس نشــاط و تنــوع، کمک بســیار زیادی بــه حافظه تصویری  هــای گونا

شــما مــی کند 

چهــارم اینکــه در دو بــازه زمانــی مهــم تســت بزنید. منظورم ســؤاالت آزمون ســالهای قبل اســت کــه به صورت 
زمــان بنــدی شــده اقــدام بــه تســت زنــی کنیــد. یکــی در اوایــل شــروع برنامــه مطالعاتــی بــرای اینکــه مــدل ســؤال هــا 
دســتتان بیایــد و بدانیــد چگونــه بایــد مطالعه کنیــد و خودتان را هم ارزیابی کرده باشــید. نوبت دوم چهــل روز مانده 
بــه امتحــان بــه صــورت هفتــه ای یــک آزمــون بدهیــد. مثــال هفتــه اول آزمــون ســال 91 را امتحــان کنیــد، هفتــه دوم 

آزمــون ســال 92 و...  

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ســواالت آزمونــی ســالهای قبــل بهتریــن منبــع بــرای ایــن اســت کــه وضعیــت علمی 
خودتــان را محــک بزنیــد؛ لــذا خیلــی ارزشــمندند و بیهــوده آنهــا را نســوزانید. یعنــی آنهــا را مطالعــه نکنیــد و بگذاریــد 
بــرای ارزیابــی نهایــی خــود در نوبــت 40 روز آخــر. در عــوض در طــول مــدت مطالعــه خــود بــرای تســت زدن می توانید 
از ســؤاالت فقــه ارشــد و دکتــری حقــوق خصوصــی و یــا از ســؤاالت فقــه و زبــان عربــی ارشــد رشــته فقــه و مبانــی حقــوق 

اســتفاده کنید 

پنجــم اینکــه مــکان و زمــان آزمــون را مشــابه ســازی کنیــد و بــا همــان شــرایط و بوســیله ســؤاالت ســالهای قبل 
کــه پرینــت گرفتیــد، آزمــون دهیــد و تصحیح کنید.
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وبینار معرفی منابع و بیان نکات زبان عمومی کنکور دکتری الهیات
   ارائه شده توسط: دݡکتر فرهاد مرسلی

بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی الهیــات در تاریــخ هشــتم دی مــاه 1400 ســاعت 17:45 وبینــاری بــا 
موضــوع معرفــی منابــع و بیــان نــکات زبــان عمومــی کنکــور دکتــری الهیــات بــا ارائــه ی جنــاب آقــای دکتــر فرهــاد 

مرســلی عضــو هیئــت علمــی مرکــز زبــان دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســالم برگــزار شــد .

همــان طــور کــه مــی دانیــد بــرای درس 
ــا  ــع متعــددی وجــود دارد؛ ب ــان عمومــی مناب زب
ایــن حــال بســیاری از داوطلبــان نمــی داننــد 
بایــد از چــه منبــع و یــا منابعــی اســتفاده نماینــد. 
بســیار  منابــع  کامــل  طــور  بــه  مــورد  ایــن  در 
خــوب معرفــی خواهنــد شــد امــا قبــل از هــر چیــز 
بایــد گفــت کــه یــک داوطلــب کنکــور دکتــری 
بــرای شــروع خوانــدن درس زبــان بایــد از خــود 
آزمــون تعییــن ســطح بگیــرد و ســطح خــودش را 
بســنجد؛ بــه طــور مثــال ســؤال هایــی از گرامــر، 
ــد  ــای ارش ــور ه ــتان و کنک ــع دبیرس واژگان مقط
ــر انتخــاب نماییــد و  و دکتــری ســال هــای اخی
پاســخ دهیــد و ســطح خــود را بیابیــد البتــه کــه 
ایــن ســاده تریــن راه تشــخیص ســطح زبــان می 

باشــد. مــا در ایــن جــا بــه معرفــی هــر بخش از ســؤاالت زبان عمومی کنکــور دکتری و چگونگی مطالعه ی آن و پاســخ 
ــم پرداخــت. ــه ســؤاالت آن قســمت خواهی گویــی ب

اهم منابع:

کتاب 504 واژه ویژه

کتاب 1100 واژه ضروری

کتاب کلمات ضروری تافل

English Grammar Digest

Essential Grammar in Use

Longman Preparation Course for The TOEFL Test
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توصیــه مــی شــود حتمــًا نمونــه ســؤال هــای چندیــن ســال اخیــر را بــه عنــوان یــک آزمــون و بــا مــدت زمــان 
معیــن از خــود بگیرید؛بــه عبارتــی بهتــر خــود را محــک بزنیــد.

معرفی بخش های مختلف سواالت:

بــا نــگاه کــردن بــه نمونــه ســؤاالت درخواهیــد یافــت کــه بخــش زبــان عمومی کنکــور دکتــری در چندین ســال 
اخیــر شــامل 30 تســت شــده اســت کــه شــامل 3 بخــش: 1-گرامــر 2-واژگان 3-درک مطلــب می باشــد.

بخش اول: گرامر

بــر طبــق نمونــه ســؤاالت چنــد ســال اخیــر مــی تــوان گفــت ســؤاالت گرامــر زبــان عمومــی کنکــور دکتــری 
خوشــبختانه از اســتاندارد خوبــی برخــوردار هســتند کــه شــامل 8 تســت مــی باشــد

روش مطالعــه ی بخــش گرامــر بــه عنــوان پیشــنهاد ایــن اســت: بعــد  از اینکه بر روی گرامر دبیرســتان تســلط 
پیــدا کردیــد هــر منبعــی را کــه بــرای مطالعــه انتخــاب مــی کنیــد ابتــدا درســنامه ی آن را مطالعــه کنید و نیازی نیســت 
در این مرحله خالصه برداری و نکته برداری کنید؛ ســپس شــروع کنید دوره ای تســت بزنید انتظار نداشــته باشــید 
در دفعــات اول پاســخ تســت هــا را کامــاًل درســت بزنیــد ســعی کنیــد حتمــًا پاســخ تســت هــا و نــکات آن هــا را بخوانیــد 
تــا کامــاًل بــا نکتــه و نــوع ســؤاالت گرامــر آشــنا شــوید.گرامر بــه ایــن صــورت هســت کــه در حیــن تســت زدن، کامــاًل درک 
خواهیــد کــرد. ســه نکتــه ی کلیــدی در نحــوه ی مطالعــه ی ایــن بخــش بســیار حائــز اهمیــت اســت: 1. مطالعــه و 
روخوانــی مطالــب 2. فهــم و درک آن هــا 3. تســت زدن و تمریــن بســیار کــردن. توصیــه می شــود روی ســرفصل هایی 
نظیــر افعــال ســببی، شــرطی هــای نــوع اول و دوم و ســوم، توالــی دو فعــل و صــورت صحیــح جملــه ی دوم، وارونگی، 

کیــد فراوانــی بکنید.    معلــوم و مجهول،عبــارات موصولــی، صفــات مقایســه ای ... تأ

بخش دوم: واژگان

متأســفانه بخــش واژگان از گســتردگی و تنــوع بســیار باالیــی برخــوردار اســت و هماننــد بخش گرامر از ســاختار 
خاصــی برخــوردار نیســت. هــر منبعــی را کــه بــرای مطالعــه انتخــاب مــی کنیــد بــه الفبایــی بــودن و یــا درســنامه ی آن 
توجــه نکنیــد بهتــر اســت در هــر صفحــه بــه تعــداد تکــرارات آن لغــت توجــه کنیــد و لغتــی کــه تکــرارش از 2 و بیشــتر 
هســت را بخوانیــد. شــما بــرای خودتــان برنامــه ریــزی کنید کــه هر روز مثــاًل 30 لغت بخوانید با هر روشــی که خودتان 
بهتــر مــی دانیــد. دقــت کنیــد کــه همــراه بــا خوانــدن لغــت حتمــًا بــه مثــال هــای آن توجــه کنیــد چرا کــه خیلــی از لغات 
در جملــه چندیــن معنــا و یــا معنــا هــای متفاوتــی دارنــد. بعــد از اتمــام کامــل ایــن مرحلــه بــه ســراغ تســت هــای کنکــور 
هــای چنــد ســال اخیــر برویــد. و مهــم تریــن قســمت ایــن کار اینجاســت: در زمــان تســت زدن لغاتــی کــه در ســؤاالت 
کنکــور برایتــان آشــنا نیســتند را پیــدا کنیــد و بخوانیــد. با اســتناد به ســؤاالت کنکور چند ســال گذشــته می تــوان گفت 
ایــن بخــش شــامل 12 ســؤال مــی باشــد.  ســعی کنیــد در خوانــدن لغــت حتمــًا ریشه،پیشــوند و پســوند آن را پیدا کنید 
و از طریــق آن هــا لغــات را بــه راحتــی میتوانیــد بــه خاطــر بســپارید و البتــه بــا تکــرار و تمریــن. مــی تــوان گفــت بســیاری 
از گزینــه هــای ســؤاالت واژگان، عینــًا در جلــد اول کتــاب زبــان عمومــی زیــر ذره بیــن انتشــارات نــگاه دانــش، مرجــع 
واژگانــی واژگان کنکــور ارشــد و دکتــری، موجــود اســت چــرا کــه کامــل تریــن کتاب در این حوزه می باشــد. نکتــه ای که 
در اینجــا بســیار مهــم اســت آن اســت کــه خودتــان را موظــف نکنیــد کــه تمــام لغــات کتابــی کــه در دســترس داریــد و یا 
لغــات ســؤاالت کنکــور ســال هــای گذشــته ظــرف مــدت چنــد روز فقــط چنــد روز یــاد بگیرید.توصیــه مــی شــود افــرادی 

کــه ســطح زبــان متوســطی دارنــد متــرادف لغــات را هــم بخواننــد.  
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بخش سوم: درک مطلب

بــر طبــق نمونــه ســؤاالت ســال هــای گذشــته مــی تــوان گفــت ایــن بخــش شــامل 10 ســؤال مــی باشــد. بــرای 
پاســخ گویــی بــه ایــن بحــش بهتــر اســت نــکات زیــر را مــورد توجــه قــرار دهیــد:

 1( قبــل از خوانــدن متــن ابتــدا ســؤاالت آن را بخوانیــد تــا متوجــه شــوید بــه کــدام قســمت متــن بایــد توجــه و 
تمرکــز بیشــتری داشــته باشــید.

2(در ایــن بخــش فقــط و فقــط بایــد بــه متــن تکیــه کنیــد و بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــه دانــش خــود بــرای 
پاســخ گویــی بــه ســؤاالت بخــش درک مطلــب توجــه کنیــد. بــه عبارتــی بهتــر تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز؛ در آن متن 

گنجانــده شــده اســت.

3( بخش هایی از متن که مربوط به سؤاالت می باشد را مشخص کنید.

بررسی مشروعیت نهاد انتخابات از منظر فقه امامیه
   ارائه شده توسط: استاد احمد رهدار

خالصه مباحث:

از دیدگاه مقام معظم رهبری:  انتخابات حق وتکلیف است

تکلیفــی کــه بــرای دیگــران احقــاق حــق 
مــی کنــد مثــاًل تکلیــف زوج نســبت بــه زوجــه 
انتخابــات حــق و تکلیــف دو طرفــه اســت هــم 

بــرای مــردم و هــم بــرای حکومــت.

بــرای مــردم بــه ایــن دلیــل که حــق دارند 
کننــد  سرنوشــت سیاســی خودشــان را تعییــن 
حــق اســت و بــه ایــن دلیــل که عــدم شــرکت آنها 
بــه نظــام اســالمی ضربــه می زنــد تکلیــف اســت.

بــرای دولــت بــه ایــن دلیــل کــه دولــت 
حــق دارد کــه افــراد مــردم در تعییــن مشــارکت 
داشــته باشــند حــق اســت و بدیــن گونــه اســت 

ــد. ــف می کن ــاد تکلی ــز ایج ــردم نی ــرای م ــه ب ک
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مبانی وجوب شرکت در انتخابات:

1. دلیــل عقــل : عقــل بــه ایــن وجــود حکــم می کنــد در ایــن دلیــل دو نظریــه وجــود دارد. برخــی مــردم را عامــل 
امــام بخــش نظــام اســالمی و برخــی مــردم را عامــل هســتی بخــش نظــام اســالمی می داننــد .مــن بــاب مثــال آیــت اهلل 
جــوادی آملــی و آیــت اهلل مصبــاح  مــردم را عامــل قــوام بخــش نظــام اســالمی امــام رحمــة اهلل علیــه مــردم را عامــل 
هســتی بخــش نظــام اســالمی مــی دانــد بــا توجــه به نظریــه دوم عــدم حضور مــردم به معنای  تعطیل کردن شــریعت 

است

2. حفظ نظام اسالمی : عدم مشارکت شیرازه ی نظام را از هم می پاشاند.

3.امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر: انتخــاب مــردم ســبب ذی صالح دانســتن یــک فرد برای تعیین سرنوشــت 
خــود مــی باشــد و نوعــی امــر بــه حکومــت مبنــی بــر پذیرش این شــخص بــرای حکومــت داری می باشــد.

4. وجوب اعانه بر بر و تقوا :  تعاون یک مفهوم اجتماعی است

5. لزوم اهتمام در امور مسلمین 

مســئله نهــاد انتخابــات در فقــه امامیــه شــامل مــوارد دیگــری نیــز مــی شــود مــواردی چــون مســئله مــردم و 
حکومــت اســالمی کــه در ایــن مــورد دو دیــدگاه مطــرح اســت.  اولیــن دیدگاهــی کــه مطــرح اســت مــردم را بــه عنــوان 
عامــل مشــروعیت ســاز حکومــت مــی دانــد و دومیــن دیــدگاه مــردم را بــه عنــوان جــزء العلــه شــرط تحقــق حاکمیــت 

می دانــد

 مــورد دیگــری کــه مطــرح اســت ماهیــت رای اســت کــه آیــا رای ازجنــس بیعت اســت یا از جنــس تفویض حق 
اســت یــا از جنــس امــر بــه معروف اســت.

 مــورد دیگــری کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه واجبــات دو نــوع هســتند و رای دادن واجــب نظامیــه اســت 
زیــرا بــرای نظــام بنــدگان وضــع شــده اســت و ماهیتــی اجتماعــی دارد و جــزو واجبــات غیــر نظامــی کــه ماهیــت فــردی 

دارد نیســت.
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بیان تجربه زیست علمی الهیاتی در خارج از کشور
   ارائه شده توسط: استاد سیدمحمدهادی گرامی
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ظارات مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی ؟ق؟ سیره عملی و انت
از دانشگاه طراز جمهوری اسلامی

   سخنران : دکتر سیدعلی حسینی
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