
سيدميثمميرتاجالدين
نقل است كه قرآن زباني هنري داشته و از منظر زيبايي شناسي، 
يك اثر هنري به ش��مار مي آيد. براي اثبات اي��ن مدعا، ظرايف 
و لطايف ف��راوان قرآني نظير رعايت س��بك هاي زيباي ادبي و 
عبارت پردازي بي همانند آن را ش��اهد مي آورند اما مي توان از 

زاويه اي ديگر نيز به هنر قرآن اشاراتي داشت. 
طبق تعبير برخي انديش��مندان، هنر بر دوگونه است: »هنر 
ارائه« و »هنر توليد«. هنر ارائه بدين معناست كه هنرمند در 
مواجهه با يك پديده، زيبايي موجود در آن را يا با زبان تصوير 
مانند نقاشي و پيكرتراش��ي و نمايش يا با زبان قلم و نوشتار 
ارائه مي كند. »هنر توليد« نيز يعني هنرمند در مواجهه با يك 
پديده، احساسات خود را به منظور هماهنگ سازي ارزش ها 
منعكس مي سازد. در حقيقت هنرمند دست به توليد مي زند. 
توليدي كه محصول برخورد نظام حساسيت هاي ويژه هنرمند 

با آن پديده است و مخاطب را با مقاصد خود همراه مي كند. 
با اين ن��گاه، آيا خداوند متع��ال در ذيل داس��تان هاي متعدد و 
گوناگوني كه طرح مي كند، به دنبال ارائه زيبايي ها و زشتي هاي 
موجود در آن پديده اس��ت كه فايده چنداني جز س��رگرمي و 
فراهم آوري لذت لحظه اي و توس��عه احس��اس ندارد يا در واقع 
دست به توليد يك نگاه ويژه زده و به عبارتي به دنبال آن است 
عينك مورد توجه خود را بر چشم بينندگان و خوانندگان گذاشته 
و در نتيجه هماهنگي ارزشي ميان مقاصد خود و مخاطبان ايجاد 
نمايد و به تعالي حواس و احساسات و عبرت آموزي كمك كند؟

به نظر آنچه در قرآن به ويژه در ذيل داس��تان ها جريان دارد، 
هنر توليدي است. يعني خداوند متعال به صرف سرگرمي و 
براي ايجاد هيجان، شادي و غم لحظه اي داستان نمي گويد، 
كاري كه رسانه بارها با تمام زيرمجموعه هاي صوتي، بصري 
و كتبي خود انجام مي دهد. بلكه شيوه داستان گويي قرآن به 
نحوي است كه مخاطب را با ارزش هاي مورد نظر خود همراه 
و زمينه را براي سنجش زيبايي، زشتي، خوبي و بدي به دست 
خود مخاطب، فراهم مي كند. اين هنر توليدي وجدان مخاطب 
را ارتقا و براي س��نجش او معيارهايي را به دست مي دهد كه 
اين معيارها هماهنگ با نظام ارزش��ي توحي��دي مورد نظر 
خداوند متعال اس��ت. اكنون با اين توصيف، مي توان به طرح 
داس��تان آدم و حوا، هابيل و قابيل، داستان يوسف پيامبر و... 
نگاهي دوباره انداخت و قدم به قدم هن��ر توليدي را در آيات 
نوراني قرآن مش��اهده كرد و به وضوح هماهنگ سازي نظام 
ارزش��ي خداوند با مخاطب را آن هم بدون شعار و با پرهيز از 
كليشه هاي مرسوم در داستان گويي هاي رايج دريافت. شايد 
اگر ما به دنبال الگويي براي س��اختن هنر ديني هستيم، اين 

نحوه داستان گويي قرآن قابل اعتنا باشد.
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بعضي ها جمود به خرج مي دهند، خيال مي كنند چون دين 
اس��ام دين جامعي اس��ت، پس بايد در جزئيات هم تكليف 
معيني روشن كرده باش��د. نه، اينطور نيس��ت. يك حساب 
ديگري در اسام است. اتفاقاً جامعيت اسام ايجاب مي كند 
كه اساساً در بسياري از امور دستور نداشته باشد؛ نه اينكه هيچ 
دستور نداشته باشد، بلكه دستورش اين است كه مردم آزاد 
باشند و به اصطاح تكليفي در آن امور نداشته باشند. از جمله 
حديثي است به اين مضمون: اِنَهّ اللَهّ يِحبُّ اَْن يْؤَخَذ بُِرَخِصِه 
َكما يِحبُّ اَْن يْؤَخَذ بَِعزائِِمِه )خيلي مضمون عجيبي اس��ت!( 
خدا دوست دارد در مس��ائلي كه مردم را آزاد گذاشته است، 
مردم هم آزاد باشند؛ يعني مسائل آزاد را آزاد تلقي كنند، از 
خود چيزي در نياورند، آن را كه رخصت اس��ت آزاد بدانند. 
َد ُح��دوداً َفاتَْعَتدوها َو  اميرالمؤمنين مي فرمايد: اِنَهّ اللَهّ َحدَهّ
َفَرَض َفرائَِض َفاتَْتُركوها؛ يعني خدا يك چيزهايي را واجب 
كرده اس��ت، آنها را ترك نكنيد، يك چيزهايي را هم ممنوع 
اعام كرده است، به آنها تجاوز نكنيد. َو َسَكَت لَُكْم َعْن اَْشياَء 
َو لَْم يَدْعها نِْس��ياناً َفاتََتَكلَهّفوها. خدا درباره  بعضي از مسائل 
سكوت كرده است. البته فراموش نكرده، بلكه خواسته است 
سكوت كند و بندگانش در آن مس��ائل آزاد و مختار باشند. 
در آنچه خدا مردم را آزاد گذاشته اس��ت، شما ديگر تكليف 

معين نكنيد. 
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هنر قرآن، هنر توليدي است

 نبايد در آنچه خدا مردم را 
آزاد گذاشته است، تعيين تكليف كرد

شهيدمطهري:

اختاف مراجع عظام تقلي��د در رؤيت هال ماه ش��وال 1441 
موضوع��ي بحث برانگيز در مي��ان مقلدان بود. اي��ن موضوع هر 
چند مس��بوق به سابقه اس��ت و در سال هاي گذش��ته نيز بعضاً 
شاهد آن بوده ايم اما امس��ال به دليل بسط شبكه هاي اجتماعي 
و فرصت دست داده به جامعه براي ابراز نظرات، بيش از گذشته 
مورد بحث واقع شد و به چش��م آمد. از همين رو در ادامه جهت 
بازخواني و روشن شدن مس��ئله، نگاهي بسيار مختصر و گذرا به 
اهميت استهال ماه در فقه شيعه، روش هاي اثبات و اختافات 

در آن داريم. 
  

اهميترؤيتهالماه
آنطور كه در دانشنامه مجازي مكتب اهل بيت آمده است استهال 
يا رؤيت هال به معناي ديدن هال اول ماه، يكي از راه هاي شرعي 
اثبات آغاز ماه قمري است. حضرت امام خميني)ره( در جلد اول كتاب 
تحرير الوسيله مي فرمايد: »بسياري از تكاليف فردي و اجتماعي، چه 
واجب و چه مستحب، بستگي به رؤيت هال ماه و ثبوت آغاز و پايان 
آن دارد مانند روزه ماه مبارك رمضان، عيد فطر، وقوف در عرفات در 
روز نهم ذي الحجه، وقوف در مشعر در شب دهم ذي الحجه، بيتوته در 
سرزمين مني در شب هاي يازدهم و دوازدهم ذي الحجه، اعمال روز 
عيد قربان و...« در كنار موارد ذكر شده برخي مسائل حقوقي مانند 

افزايش ديه در ماه هاي حرام نيز بسته به رؤيت هال اول ماه است. 
روشهاياستهالماه

آنطور كه در استفتائات مقام معظم رهبري آمده است: »اصل ثبوت 
رؤيت هال ماه، تقليدي نيست، بلكه اگر شخص از گفته و اعام نظر 
يك مرجع تقليد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا كند، بايد ترتيب اثر دهد؛ 
در هر صورت اول ماه به پنج چيز ثابت مي شود: اول: آنكه خود انسان 

ماه را ببيند؛ دوم: عده اي كه از گفته  آنان اطمينان پيدا مي شود بگويند 
ماه را ديده ايم و همچنين است هر چيزي كه به واسطه  آن اطمينان 
پيدا شود. سوم: دو مرد عادل بگويند كه ماه را ديده ايم؛ چهارم: 30روز 
از اول ماه بگذرد؛ پنجم: حاكم ش��رع حكم كند كه اول ماه است.« 
معظم له در تشريح روش هاي اثبات حلول ماه جديد قمري بر انسان 
در ديدار با اقشار مختلف مردم در روز سي ام ماه مبارك رمضان سال 
69 مي فرمايند: »در اين خصوص، چند راه ذكر كرده اند: يكي رؤيت 
است. البته به شرط اين كه جاي ماه را بدانيد و وارد باشيد؛ يك مقدار 
آشنايي الزم دارد؛ دوم اين اس��ت كه تواتر يا شياعي باشد كه براي 
انسان يقين بياورد؛ يعني معروف شده باشد كه امشب اول ماه است. 
همه مي گويند، افراد زيادي ديده اند، همه نقل مي كنند، انسان اينها 
را از هر كسي مي شنود، تا اينكه اطمينان و يقين پيدا مي كند. سوم 
اين كه دو نفر شاهد عادل شهادت دهند. مورد وثوق كافي نيست بايد 
عادل باشد. ديشب كه ما از نقاط مختلف كشور تفحص مي كرديم، 
بعضي جاها مي گفتند كه يك نفر پيش آقايي آمده و گفته است كه 
من ديده ام. دو، سه جا چنين چيزي گفته شد؛ ليكن از لحاظ شرعي، 
هيچ كدام معتبر نيس��ت،زيرا كه خبر دهندگان، متصف به عدالت 
نبودند و كسي نمي دانس��ت كه اينها عادلند. راه ديگر، حكم حاكم 
است. وقتي حاكم اس��امي حكم كرد كه امروز اول ماه است، همه  
كساني كه قضيه برايشان روشن نشده است، ملزمند كه به حكم او 
عمل كنند؛ مگر كسي كه خودش ديده باشد يا كسي بداند كه حاكم 
در اين حكم، به شهادت فان كس استناد مي كند كه او عادل يا خبره 
نيست و اشتباه كرده است. اگر كس��ي اين را بداند، واجب نيست به 
حكم حاكم عمل كند؛ اما همه  مردمي كه در كوچه و بازار راه مي روند 
و دنبال هال نرفته اند يا اطاعي پيدا نكرده اند و نمي دانند كه اوضاع 
و احوال چگونه اس��ت يا تفحص هم كرده اند، ولي چيزي براي آنان 

ثابت نشده است، به مجرد اينكه حاكم حكم كرد كه امشب يا امروز 
شب يا روز عيد فطر است يا اول ماه مي باشد، بر همه  آنها واجب است 
كه اطاعت كنند؛ فرق هم نمي كند كه مجتهد يا مقلد، عامي يا عالم يا 

جاهل باشند همه موظفند كه طبق حكم حاكم عمل كنند.«
پيرويازحكمحاكمدراستهال

به رغم چهار روشي كه رهبر انقاب بدان ها اشاره داشته اند بايد توجه 
كرد كه همه مراجع در اين مورد با ايش��ان هم نظر نيستند و به ويژه 
برخي از آنان در مورد چهارم يعني »پي��روي از حكم حاكم« رأي و 
نظر ديگري دارند. در دانشنامه حوزوي ذيل عنوان »حكم حاكم به 
ثبوت ه��ال« در خصوص اين اختافات مي خوانيم: »بس��ياري از 
فقها حكم حاكم را چه مس��تند او در حكم، بينه باشد و چه رؤيت و 
علم خود، حجت دانسته اند. برخي، حجيت آن را به كلي انكار كرده و 
گفته اند: حكم حاكم، چه مستند باشد به بينه و چه به تواتر و شياع و 
چه به رؤيت و علم خوِد حاكم، حجت نيست. برخي ديگر گفته اند: اگر 
مستند حاكم در حكم، بينه باشد، حكم او حجت است و اگر مستند 
به علم و رؤيت خود حاكم باشد، حجت نيست.« البته حضرت آيت الل 
خامنه اي در توضيح اختاف نظر مراجع در اع��ام روز عيد فطر در 
ديدار اعضاي مجلس خبرگان در س��ال 88 فرموده اند: »به نظر من 
ايني كه ما بگوييم بايد جوري بش��ود كه همه، در يك روز عقيده   به 
عيد پيدا كنند، طبق مباني فقهي ما نشدني است؛ باالخره يك فقيهي 
ممكن است پيدا شود كه نظرش چيز ديگري باشد، بنابراين اختاف 
به وجود خواهد آمد. ما اين اختاف را خيلي بزرگ نكنيم؛ چه اهميتي 
دارد؟ چه اشكالي دارد؟ يك نفري است، فتوايي دارد يا مقلديني هم 
دارد يا ندارد و طبق فتواي خودش عمل مي كند. منتها البته امسال 
هم مشاهده كرديد، با اينكه بعضي از آقايان بزرگ و محترم و مراجع 
عظام نظرشان نظر ديگري بود، هيچ تظاهري به اين نظر مخالف انجام 

نگرفت؛ اينجور نبود كه حاال يك نماز عيد روز يك شنبه تشكيل شود 
يك نماز عيد هم روز دوشنبه. چنين كاري اتفاق نيفتاد؛ اين خيلي 
مهم است. خب، بزرگان انصافاً همينطور كه هميشه   عقيده   ما بوده و 
االن هم هست، به مصالح نظام، به مباني نظام خيلي پايبندند، خيلي 
معتقدند؛ انسان اينها را مي بيند و واقعاً بايد قدرداني كرد، شكرگزاري 
كرد.« مطابق دو فرمايشي كه از رهبر انقاب نقل شد، مي توان اينگونه 
استنباط كرد كه ايشان با وجود آنكه با اختاف نظر فقها در پيروي از 
حكم حاكم در اثبات استهال ماه واقفند و حق مي دهند كه مجتهدي 
و مقلدانش به حكم خود عمل كنند اما مديريت صحنه عمومي كشور 

را از روي مصالح نظام، مطابق حكم حاكم تلقي مي كنند. 
منشأاختافدراثباتاستهال

به نظر مي رسد بيشترين دليل اختاف در اثبات رؤيت ماه، تفاوت 
فتاواي مراجع در استفاده از چشم مسلح و غير مسلح است. به عنوان 
مثال مطابق فتواي حضرت آيت الل جوادي آملي)حفظه الل( معيار 
اول ماه قمري آن است كه »1. فاصله و نسبت ماه و آفتاب ۲. ]فاصله 
و نسبت[ ماه و زمين و 3. مجموع دو نسبت ياد شده به قدري باشد 
كه رؤيت ماه به صورت عادي امكان پذير باشد. آنچه طريق ثبوت اول 
ماه است امكان ديدن با چشم غير مسلح است و آنچه موضوع اصيل 
]اول ماه[ است تحقق نسبت هاي سه گانه است.« اين در حالي است 
كه در استفتائات مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤالي در خصوص 
رؤيت ماه با چشم مسلح مي خوانيم: »رؤيت با وسيله، فرقي با رؤيت 
به طريق عادي ندارد و معتبر است. ماك آن است كه عنوان رؤيت 
محفوظ باشد. پس رؤيت با چشم و با عينك و با تلسكوپ محكوم به 
حكم واحدند. اما در مورد انعكاس به رايان��ه كه در آن صدق عنوان 

رؤيت معلوم نيست، محل اشكال است.«
نتيجهگيري

آنچه گذشت گذري مختصر بر اهميت استهال ماه در فقه شيعه، 
روش هاي اثبات و اختافات در آن بود. با توجه به موارد بيان ش��ده 
مي توان نتيجه گرفت عمده اختاف در استهال اوالً تفاوت فتواي 
مراجع در روش هاي اثبات استهال ماه و ثانياً اختاف در استفاده از 
چشم مسلح و غيرمسلح است. در روش هاي اثبات اگر چه برخي از 
فقها قائل به عدم پيروي از حكم حاكم در اثبات روز اول ماه هستند 
اما آنچه رفتار مراجع عظام تقليد نشان مي دهد عمدتاً به دليل حفظ 
مصالح نظام هر چند به فتواي خود عمل مي كنند و مقلدينشان را 
نيز ملزم به رعايت فتواي خود مي دانند اما در صحن عمومي كشور و 
برگزاري علني و رسمي نماز عيد فطر پيرو نظر مقام معظم رهبري 

هستند. 
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ويروسكروناچگونهارزيابيميكنيد؟
در حال حاضر در امريكا هيچ رهبري منسجمي وجود ندارد و وضعيت 
پر آشوب است. رياست جمهوري امريكا و كاخ سفيد در دستان يك 
خود بزرگ پندار جامعه گريز قرار گرفته كه به هيچ چيز جز قدرت و 
دورنماي انتخاباتي خودش عاقه ندارد و هيچ اهميتي به اينكه چه 
اتفاقي براي كشور و جهان دارد مي افتد، نمي دهد. رياست جمهوري 
امريكا خود گفته است كه اين وضعيت به او ارتباطي پيدا نمي كند 
و دولت فدرال قادر به انجام هيچ كاري نيست. در واقع براي او هيچ 
چيز جز قدرت و نفع شخصي اهميت ندارد. البته او مجبور به حفظ 
حمايت پايگاه هاي حامي خود كه شامل ابرثروتمندها و شركت هاي 
تجاري قدرتمند مي شود، است. هيچ طرح هماهنگي وجود ندارد و 
بالغ بر 90هزار نفر بر اثر ابتا به كرونا در امريكا جان خود را از دست 

داده اند و خيلي  مرگ هاي ديگر نيز اتفاق خواهد افتاد. 
چشماندازسياسيامريكاوديگرنقاطجهانرادر

گذرازاينبحرانچگونهميبينيد؟

به محض آنكه ترامپ فرمان رياس��ت جمهوري را در دست گرفت 
در اولين اقدام كليت سيستم پيش��گيري از همه گيري بيماري ها 
را برچي��د. او بودجه مركز كنترل بيماري امري��كا را كه با اين قبيل 
بحران ه��ا برخورد مي كند، كاه��ش داد و ادامه برنام��ه همكاري با 
دانش��مندان چيني براي شناس��ايي ويروس هاي بالقوه را لغو كرد. 
بنابراين امريكا براي اين بحران آمادگي نداشت. ما در امريكا بيشتر 
از هر كش��ور ديگري با يك جامعه خصوصي افراد بس��يار ثروتمند 
برخوردار از امتيازات گزاف روبه رو هستيم اما امتيازات آنها در سيطره 
يك سيستم كنترلي خصوصي است. اين جامعه يك نظام بهداشت و 
درمان همگاني ندارد بلكه داراي يك سيستم نهايتاً نئوليبرال است. 
وضعيت اروپا از بسياري جهات بدتر است. برنامه هاي رياضتي، حمله 
شديد به دموكراسي و معطوف ش��دن تصميم گيري ها به بروكسل 
خطر را آنجا تشديد مي كند. بنابراين اروپا مشكات خاص خودش 
را دارد اما دس��ت كم در آنجا ته مانده اي از نوعي س��اختار سوسيال 
دموكرات وجود دارد كه تا حدي حمايت هايي كه از نظر من امريكا 

فاقد آنهاست، ارائه مي كند. البته اين را هم بايد مورد توجه قرار داد 
كه هر چقدر هم كه اين همه گيري ش��ديد باشد اما بدترين مشكل 
موجود نيست و چه بسا تبعات آن با هزينه هاي شديدي قابل جبران 
باش��د؛ چيزي كه قابل جبران نيس��ت تبعات تغييرات شديد آب و 
هوايي نظير آب شدن يخ هاي قطبي و باال آمدن سطح درياها و ديگر 
تأثيرات ويرانگر افزايش گرماي جهاني است كه متأسفانه كمتر بدان 

توجه مي شود. 
كش�ورهايمتعدديازتكنول�وژيب�رايرديابي
ش�هروندانوهمچني�نذخيرهس�ازيدياناي
آنهابرايمبارزهباكرونااس�تفادهميكنند.آيااين
بهمعنايورودجه�انبهدورانجديدجاسوس�ي
ديجيتالاست؟چهخطراتيدراينشرايطمتوجه

حريمخصوصياست؟
در حال حاضر برخي شركت ها تكنولوژي هايي را توليد مي كنند 
كه اين قابليت را به كارفرما مي دهد تا محتوايي را كه در مانيتور 

ش��ما پخش مي ش��ود و حتي كليدهايي را كه در كامپيوترتان 
فشار مي دهيد، رصد كند. همچنين اين قابليت به كارفرما داده 
مي ش��ود كه حتي اگر براي يك دقيقه محل را ترك مي كنيد، 
برايتان هشدار بفرس��تد. اين چيزي است كه هم اكنون در حال 
نصب شدن است و مربوط به آينده نيست. سيستم به اصطاح 
اينترنت اشيا هم در حال پديدار شدن است. اين سيستم، خيلي 
از كارها را آسان مي كند مثًا اگر شما در حال رانندگي به سمت 
خانه خود باشيد مي توانيد همزمان از طريق اين سيستم، اجاق 
گاز منزلتان را روشن كنيد اما در عين حال معناي آن اين است 
كه اطاعات بيش��تري از زندگي ش��ما روانه گوگل، فيس بوك 
و دولتي نظير دولت امريكا و فرانس��ه مي شود. اين يك كنترل 
عظيم بالقوه است كه قدرت تجسس و حمله به حريم خصوصي 
افراد را در اختيار آنها مي گذارد. اين روند حاال اتفاق افتاده است و 
مربوط به آينده نيست. اگر ما اجازه دهيم شركت هاي تكنولوژي 
بزرگ و دولت زندگي ما را كنترل كند اين بي شك اتفاق خواهد 
افتاد. آنها وضعيت را تبديل به چيزي شبيه به چين خواهند كرد. 
وضعيتي كه شما در آن شاهد سيس��تم هاي به اصطاح اعتبار 
اجتماعي هستيد؛ بدين معنا كه هر شخص حجم مشخصي از 
اعتبار را دريافت مي كند و در عوض با تكنولوژي هاي تشخيص 
چهره كه همه جا وجود دارند تحت نظارت شديد قرار مي گيرد تا 
در صورت تخلف از اعتبار او كاسته شود. به عنوان مثال اگر شما 
خاف قوانين از خيابان عبور كنيد، همزمان از اعتبار شما كاسته 
مي شود.بنابراين هجوم به حريم خصوصي افراد، چيز غيرقابل 
اجتنابي نيست و همچون افزايش گرماي جهاني، اگر مردم مانع 

آن نشوند، اتفاق خواهد افتاد. 
آيابهانهمقابلهباشيوعويروسكروناتوجيهمناسبي
برايسپردناينقبيلاختياراتبهدولتهاست؟

در دوراني كه تهديد ويروس وجود دارد، اين اختيارات مي تواند موجه 
باش��د. در زمان جنگ،گريزي از اختيارات كنترلي نيست و شما با 
جيره بندي روبه رو هستيد اما اين اختيارات لزوماً نبايد دائمي باشد. 
بله در حال حاضر ما شهروندان اجازه اين اختيارات را مي دهيم اما اين 

اختيارات می تواند در هر زمانی لغو شود.
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