ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۳۱۶۰۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۴۰۰/۶/۱۵ ۱۰:۵۵:۳۵ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﻃﺎﻫﺮزاده :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ رواﯾﺖ در ﻣﻮردش وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ دو
رواﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ از ﺑﻘﯿﻪ رواﯾﺎت ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دو رواﯾﺘﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آن ﻓﻌﻞ را ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﻨﺎد ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ  ۴ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ در رﺟﺎل
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﯿﺮ .۱ :ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دو ﻧﻔﺮ آدم ﺛﻘﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻣﺜﻼ ۱۰
ﺗﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻼن ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻻن ﺑﻌﺪ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ را
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮف دو ﺛﻘﻪ در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ؟  .۲ﺛﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن را از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ؟  ۴ﺗﺎ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮب ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ  ۴ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﻮﻟﻔﯿﻨﺶ
ﺧﻮد ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﺻﻼ ﻣﮕﺮ ﺛﻘﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ
ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺮ :ﺛﻘﻪ .ﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻤﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺛﻘﻪ ﯾﺎﺑﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﺪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﭘﺲ از  ۳۰ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ اﻧﺴﺎن ﺛﻘﻪ اﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰم ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ و اﺻﻼ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﺧﺘﻢ ﻓﻌﻼ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﻮن در آن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدم ﺻﺎدق ﺑﻮدم وﻟﻮ ﺑﻪ ﺿﺮرم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ دروغ ﻫﻢ در آن ﺳﺎل ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﺎ را ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﻓﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﺷﺮف اﺧﺮاج ﻗﺮارم
داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﺳﺎﻧﺪﻣﺶ .ﺣﺎل ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎز در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺧﻼف واﻗﻊ از زﺑﺎﻧﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺣﻘﯿﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و روز رواﯾﺎت ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺟﻤﺎﻋﯽ اش ﯾﮑﯽ دو رواﯾﺖ دارد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻓﻘﻬﺎ .ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻞ اﯾﻦ
ﻇﻨﯿﺎت ﻧﻤﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺎﻣﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮم ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺧﻼﻗﯿﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺪارد .ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﺣﺮاﻣﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ
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دل ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻓﺮاد
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ در ِ

ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادِ ﺛﻘﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در دل ﯾﮏ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﻣﻮردش را ﺑﺎﯾﺪ در دل ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﺒﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

