
در ش��ماره قبل به این موضوع 
پرداختی��م ک��ه ب��رای تش��خیص 
مسائل دین باید به کارشناس امور 
دینی مراجعه نمود. در این ش��ماره 
نیز ب��ه نتیجه برداش��ت از آیات و 
روایات بدون تخصص الزم خواهیم 

پرداخت.
خطــر بــرداشـت غلــط از 

مفـاهيـم دينـی 
تبیی��ن صحی��ح مفاهی��م دینی و 
زدودن دی��ن از خراف��ات و مطالب 
مجع��ول؛ وظیفه مه��م متخصصان 

دینی است. 
رس�ول گ��رام���ی اس���الم )ص( 
 فرموده اند: »برای هر چیز س��تونی 
است و ستون دین نیز فقه و آگاهی 

است«.1
قرآن کریم می فرماید: 

»اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید«. 
)نحل/43 و انبیاء/7(

»آیه فوق به همه مس��لمانان تاکید 
می کن��د که آن چ��ه را نمی دانند از 
اه��ل اطالعش بپرس��ند و از پیش 
خود در مس��ایلی که آگاهی ندارند 
دخال��ت نكنن��د. ب��ه ای��ن ترتیب 
»مس��أله تخص��ص« ن��ه تنه��ا در 
زمینه مس��ایل اس��المی و دینی از 
س��وی قرآن به رس��میت شناخته 
ش��ده، بلك��ه در هم��ه ی زمینه ها 
م��ورد قب��ول و تاکید اس��ت. البته 
باید به متخصصان و صاحب نظرانی 
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جهت مطالعه متن کامل و شنیدن فایل صوتی مربوط به این مطلب می توانید به نشانی های زیر مراجعه نمایید.
telegram.me/MenTasnim صفحه تسنیم                      کانال  AbbasDavudi.ir سایت
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شایس��تگی و اهلیت فهم آن را دارند 
و ب��رای آنان هم جایز نیس��ت که در 
دین خدا به ه��وای نفس و یا به رأی 
و قیاس حكم کنند؛ بلكه باید به اهل 
ذکر � که خداوند دستور داده است از 

آنان سؤال کنند � مراجعه نمایند«.3
»احادی��ث ه��م مانند ق��رآن کریم 
محكم و متش��ابه دارد، و اشاره و رمز 
در میان احادیث بسیار شایع است«.4

امیرالمؤمنین علیه  السالم فرمود: 
»ام��ر پیغمبر )ص( ه��م مانند قرآن 
ناس��خ و منس��وخ و خ��اص و عام  و 
محكم و متش��ابه دارد، گاهی رسول 
خ��دا )ص( ب��ه دو طری��ق س��خن 
مي فرم��ود: س��خنی عام و س��خنی 
خ��اص مثل قرآن. و خدای عّز و جّل 
در کتابش فرموده: � آن چه را پیغمبر 
براي تان آورده اخذ کنید و از آن چه 
نهي تان کرده باز ایس��تید )حشر/7( 
� کس��ی که مقصود خدا و رس��ولش 
را نفهم��د و درك نكن��د )امر( بر او 

مشتبه شود«.5
پی نوشت:

1� بحاراألنوار )ط � بیروت( ج 1 ص216
2� تفسیر نمونه؛ ج 11 ص245

3� الكافي )ط � اإلسالمیة(، ج 8، ص6
4� ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص40

5� الكافي )ط � اإلسالمیة(، ج 1، ص64

گمراهیبیتخصصی
تفسير آيات و روايات بدون تخصص موجب گمراهی است

مراجعه کرد که صداقت و درس��تی 
آن ها ثابت و محقق است، به همین 
دلی��ل در مباحث مربوط به تقلید و 
مرجعیت، صف��ت عدالت را در کنار 
اجته��اد و یا اعلمیت ق��رار داده اند، 
یعنی مرجع تقلی��د هم باید عالم و 
آگاه به مسایل اسالمی باشد و هم با 

تقوا و پرهیزکار«.2 
ب��ه  علیه الس��الم  ص��ادق  ام��ام 

اصحاب شان مرقوم فرموده اند : 
»ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار 
)ش��یعه(، به درستی که خدای تعالی 
خی��ر و نعمت را در حق ش��ما تمام 
کرده اس��ت. بدانید که از علم الهی و 
امر او نیس��ت که احدی از مخلوقات 
در دی��ن خدا به هوی و هوس و رأی 
و نظر خود و قی��اس عمل کند؛ زیرا 
خداوند قرآنی را نازل کرده است که 
اح��كام خدا به روش��نی در آن بیان 
ش��ده اس��ت و برای قرآن و آموزش 
احكام آن کس��انی را ق��رار داده که 


