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ا�ب
 اخالق نیکو  

    حسن خلق دو معنا دارد: معنای عام ومعنای خاص.]۱[ 
خصلت هــای  مجموعــه  از  اســت  عبــارت  عــام  معنــای  بــه  خلــق  حســن 
پســندیده ای کــه الزم اســت انســان روح خــود را بــه آن هــا بیارایــد. حســن خلــق بــه 
معنــای خــاص عبــارت اســت از خوش رویــی، خوش رفتــاری، حســن معاشــرت و 
برخــورد پســندیده بــا دیگــران. امــام صــادق)ع( در بیــان حســن خلــق بــه معنــای 
 ]۲[» شــٍر َحَســٍنِ ــُب َکالَمــَک َو َتْلقــی َاخــاَک ِبِبِ ــُن جاِنَبــَک َو ُتَطّیِ خــاص فرمــود: »ُتَلّیِ
حســن خلــق آن اســت کــه برخــوردت را نــرم کنــی و ســخنت را پاکیــزه ســازی و 
بــرادرت را بــا خوشــرویی دیــدار نمایــی. در کتاب هــای اخــالق و روایــات اســالمی هر 

جــا ســخن از حســن خلــق اســت، اغلــب مــراد، همیــن معنــای دوم اســت. 

جایگاه حسن خلق در اسالم 
دیــن مقــدس اســالم، همــواره پیــروان خــود را بــه نرم خویــی و مالیمــت در 
ــاز مــی دارد.  ــان را از درشــتی و تندخویــی ب ــا دیگــران دعــوت می کنــد و آن ــار ب رفت

قــرآن کریــم در ســتایش پیغمبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: 
ــٍق َعظیــٍم«]۳[ بدرســتی کــه تــو بــه اخــالق پســندیده و بزرگــی  ــَک َلَعلــی ُخُل

َ
»ِاّن

ــه در  ــی اســت ک آراســته شــده ای. حســن خلــق و گشــاده رویــی از بارزتریــن صفات
اثــری  تأثیــر ســخن  معاشــرت های اجتماعــی باعــث نفــوذ محبــت شــده و در 
شــگفت انگیــز دارد. بــه همیــن جهــت خــدای مهربــان، پیامبــران و ســفیران خــود 
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ابــتــدا

ــد و  ــر گذارن ــا بهتــر بتواننــد در مــردم اث ــرار داد ت را انســان هایی عطــوف و نرم خــو ق
آنــان را بــه ســوی خــود جــذب نمایند. ایــن مــردان بــزرگ بــرای تحّقــق بخشــیدن 
بــه اهــداف الهــی خــود، بــا برخــورداری از حســن خلــق و شــرح صــدر، چنــان 
ــه تنهــا هــر انســان  ــه ن ــه رو می شــدند ک ــا مــردم رو ب ــا مالیمــت و گشــاده رویــی ب ب
حقیقــت جویــی را بــه آســانی شــیفته خــود می ســاختند و او را از زالل هدایــت 
ــد.  ــب می کردن ــرمنده و منقل ــز ش ــمنان را نی ــی دش ــه گاه ــد، بلک ــیراب می کردن س
مصــداق کامل ایــن فضیلــت، وجــود مقــّدس رســول گرامی اســالم)ص( اســت. 
قــرآن کریم، ایــن مزّیــت گران بهــای اخالقــی را عنایتــی بــزرگ از ســوی ذات مقــدس 
ــًا  ــَت َفّظ ــو ُکْن ــْم َو َل ــَت َلُه ــَن اهلِل ِلْن ــٍه ِم ــد: »َفِبمــا َرْحَم ــد دانســته، می فرمای خداون
َغلیــَظ اْلَقْلــِب الْنَفضــُوا ِمــْن َحوِلــَک«]۴[ در پرتــو رحمــت و لطــف خــدا بــا آنــان 
مهربــان و نرم خــو شــده ای و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی، از گــردت پراکنــده 
می شــدند. بســیار اتفــاق می افتــاد کــه افــراد بــا قصــد دشــمنی و بــه عنــوان اهانــت 
ــه  ــه ن ــد ک ــاهده می ش ــت مش ــی در مراجع ــد ول ــان می رفتن ــه حضور ایش ــت ب و اذّی
تنهــا اهانــت نکرده انــد بلکــه بــا کمــال صمیمیــت اســالم را پذیرفتــه و پــس از آن، 
رســول اکــرم)ص( محبــوب تریــن فــرد در نــزد آنــان بــه شــمار می رفــت. ارزشــی کــه 
اســالم بــرای انســان خوشــرفتار قائــل اســت، تنهــا بــه مؤمنــان محــدود نمی شــود، 
بلکــه غیــر آنــان نیــز اگر ایــن فضیلــت را دارا باشــند، از مزایــای ارزشــی آن بهــره منــد 

ــت:  ــده اس ــن آم ــخ چنی ــوند. در تاری می ش
بــرای  کــه  نفــر  ســه  بــا  تــا  شــد  مأمــور  خــدا)ص(  پیامبــر  ســوی  از  علــی)ع( 
کشتن ایشــان هــم پیمــان شــده بودنــد، پیــکار کنــد. آن حضــرت، یکــی از ســه نفــر 
را کشــت و دو نفــر دیگــر را اســیر کــرد و خدمــت پیامبــر خــدا)ص( آورد. پیامبــر)ص( 
اســالم را بــر آن دو عرضــه کــرد و چــون نپذیرفتنــد، فرمــان اعــدام آنــان را بــه جــرم 
توطئــه گــری صــادر کــرد. در ایــن هنــگام جبرئیــل بــر رســول خــدا)ص( نــازل شــد و 
عــرض کــرد: خــدای متعــال می فرمایــد، یکــی از ایــن دو نفــر را کــه مــردی خــوش 
خلــق و ســخاوتمند اســت، عفــو کــن، پیامبــر نیــز از قتــل او صــرف نظــر کــرد، وقتــی 
عّلــت عفــو را بــه فــرد مزبــور اعــالم کردنــد و دانســت کــه بــه خاطــر داشــتن این دو 
صفــت نیکــو مــورد عفــو الهــی واقــع شــده، شــهادتین را گفــت و اســالم آورد. رســول 
خــدا)ص( دربــاره اش فرمــود: او از کســانی اســت کــه خوش خویــی و ســخاوتش او 

را بــه ســمت بهشــت کشــانید.]۵[ 
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کتــاب مــاه

حدود حسن خلق 
از جمــع بنــدی آیــات و روایــات و ســیره معصومیــن)ع( بــه دســت می آیــد. کــه 
حســن خلــق از نظــر آییــن مقــّدس اســالم »ارزش ذاتــی« دارد، چــه در برخــورد بــا 
مؤمــن باشــد و چــه در برخــورد بــا کافــر، اکنــون بــرای روشــن شــدن حــدود حســن 

خلــق، موضــوع را از چنــد جهــت بررســی می کنیــم: 

حسن خلق مؤمنان با یکدیگر 
ارزش هــای  از  یکــی  بــا یکدیگــر،  کــه خوش رفتــاری مؤمنــان  بدیهــی اســت 
واالی اخالقــی بــه حســاب می آیــد. قــرآن کریــم، یــاران رســول اکــرم)ص( را به ایــن 
ذیــَن َمَعــُه َاِشــّداُء َعَلــی اْلُکّفــاِر 

َ
ــٌد َرســُوُل اهلِل َو اّل صفــت ســتوده، می فرمایــد: »ُمَحّمَ

ُرَحمــاُء َبْیَنُهــْم...«]۶[ محمــد)ص( فرســتاده خداســت و کســانی کــه با او هســتند 
در برابــر کفــار سرســخت و در میــان خــود مهرباننــد. براســاس این آیــه، مســلمانان 
ــا آنــان خوش رفتــاری  ــان و دلســوز باشــند، ب بایــد نســبت بــه عمــوم اّمــت، مهرب
نماینــد، بــه کمکشــان بشــتابند، در غــم و شــادی مــردم ســهیم باشــند و بــا 
چهــره ای متبســم، مــؤّدب و خوشــرویی بــا آنــان رو بــه رو شــوند و از ایــن راه ســبب 

ترویــج حســن خلــق و پیونــد بــا مــردم شــوند. 

با مجرمان و منحرفان 
جــرم و انحــراف بــا روح شــریعت، ســر ناســازگاری دارد و از هــر کــس کــه ســر بزنــد 
زیان بــار اســت و خردمنــدان موظنــد از آن جلوگیــری کننــد و عقل و شــرع می گوید؛ 
خندیــدن بــه روی مجــرم، کاری نابخردانــه اســت. بنابرایــن مســلمانان-گرچه از 
خصلــت زیبــای حســن خلــق برخوردارنــد- ولــی مجرمــان و منحرفــان، شایســته 
چنیــن موهبتــی نیســتند و نبایــد لبخنــد را تأییــد اعمــال ناشایســت خــود بدانند. 
بلکــه در ایــن گونــه مــوارد وظیفــه اســالمی، عمــل به نخســتین مرحله نهــی از منکر 
اســت کــه روی گردانــی و نشــان دادن حالــت تنّفــر و انزجــار از عمــل خــالف اســت و 
اگــر خالفــکار بــا ترش رویــی و گرفتگــی چهــره مــا دســت از خــالف نکشــد، نوبــت بــه 
امــر و نهــی زبانــی می رســد کــه البتــه در ایــن مقــام بایــد مســتّدل، محکــم، منطقــی 
و در عیــن حــال بــا خــوش خلقــی و ادب، خالفــکار را نصیحــت و موعظــه کنیــم 
ــَک ِباْلِحْکَمــِه َو اْلَمْوِعَظــِه  ْدُع ِالــی َســبیِل َرّبِ چنــان کــه قــرآن مجیــد می فرمایــد: »اُ
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ــه راه  ــو، ب ــدرز نیک ــت و ان ــا حکم ــُن...«]۷[ ب ْحَس
َ
ــَی ا ــی ه ت

َ
ــم باّل ــَنِه و جاِدْلُه اْلَحَس

پــروردگارت دعــوت کــن و بــا آن هــا بــا نیکوتریــن وجــه، مناظــره نمــا. 
در چنیــن مــواردی بایــد بــه ذکــر آیــه یــا روایــت یــا طــرح قانــون و مقــررات یــا بیان 
ــار ناهنجــار گنــاه  ــردن آث ــو ک صــالح و مصلحــت فــرد و مملکــت، همیــن طــور بازگ
و خــالف و پیامدهــای زیان بــار آن، خالفــکار را بــه اشــتباهی کــه مرتکــب شــده 
ــار، خوش رویــی،  ــالوت گفت ــه ح ــد دانســت ک ــد و بای ــرک گوی ــا آن را ت ــرد ت واقــف ک
اســتدالل قــوی و منطــق در ســخن و اخــالص و دلســوزی بیــش از هــر چیــز دیگــر 

ــذارد و ســبب اصــالح می شــود.  ــل تأثیــر می گ برطــرف مقاب

خوش خلقی و پرهیز از چاپلوسی 
متأســفانه بعضــی بــه دلیــل عــدم شــناخت و آگاهــی الزم، حســن خلــق و رفتــار 
ــا تمّلــق و چاپلوســی اشــتباه می گیرنــد و بــه ناحــّق بــه مــدح و ســتایش  نیکــو را ب
و  می کننــد  کوچکــی  و  کرنــش  آنــان  برابــر  در  و  می پردازنــد  زر  و  زور  صاحبــان 
شــخصیت و ارزش واالی انســانی خــود را لگدکــوب می ســازند و بــا کمــال وقاحــت 
نام ایــن رفتــار ناشایســت را حســن خلــق و رفــق و مــدارا بــا مــردم می گذارنــد، 
نشــانه چنیــن کســانی آن اســت کــه وقتــی بــه افــراد عــادی و تهیدســت می رســند، 
گشــاده رویی و نرم خویــی را فرامــوش می کننــد و حّتــی چهــره ای عبــوس و خشــن 
بــه خــود می گیرنــد.  ایــن صفــت ناپســند نــه تنهــا یــک ارزش نیســت، بلکــه گناهــی 
بــزرگ اســت کــه موجــب خشــم خداونــد می شــود. رســول خــدا)ص( در ایــن بــاره 

 ]۸[» ّبُ ــّرَ ــرُش َو َغِضــَب ال ــّزَ اْلَع ــُر اْهَت ــِدَح اْلفاِج ــد: »ِاذا ُم می فرمای
خداونــد  و  می لــرزد  الهــی  عــرش  شــود،  ســتایش  فاجــری  شــخص  هــرگاه 
خشــمگین می شــود. پــس ضــروری اســت کــه در برخوردهــای اجتماعــی خــود، 
گاه  کــه  را  متخّلفــی  افــراد  و  نگیریــم  اشــتباه  چاپلوســی  بــا  را  پســندیده  رفتــار 
درصددنــد بــا چــرب زبانــی و چاپلوســی، حــق و باطــل را بــر مــا مشــتبه کننــد، طــرد 

کــرده و خــود را از نیرنــگ آنان ایمــن ســازیم. 

خوش خلقی و مزاح
یکــی دیگــر از موضوعــات مرتبــط بــا حســن خلــق، بحــث مــزاح اســت. بایــد 
دانســت کــه مــزاح و شــوخی در حــّدی کــه موجــب زدودن غــم و انــدوه و شــاد 

ابــتــدا



8

کتــاب مــاه

کــردن مؤمــن باشــد و بــه گنــاه و افــراط و جســارت و ســخنان زشــت و دور از ادب 
کشــیده نشــود، عملــی پســندیده اســت. آنچــه در ایــن بــاره از پیشــوایان دیــن بــه 
ْمــَزُح  َ َ

مــا رســیده، در همیــن محــدوده اســت. پیامبــر اســالم)ص( فرمــود: »ِاّنــی ال
ــًا«]۹[   َحّق

ّ
ــُوُل ِاال َو ال َاق

نــام  بــه  مــن شــوخی می کنــم، ولــی جــز ســخن حــق نمی گویــم. شــخصی 
یونــس شــیبانی می گویــد: حضــرت صــادق)ع( از مــن پرســید: مــزاح شــما بــا 
یکدیگــر چگونــه اســت؟ عــرض کــردم بســیار اندک! حضــرت فرمــود: »ایــن گونــه 
نباشــید، چراکــه مــزاح کــردن از حســن خلــق اســت و تــو می توانــی بــه وســیله آن 
بــرادر دینــی ات را شــادمان کنــی. پیامبــر خــدا)ص( نیــز بــا افــراد شــوخی می کــرد و 

منظــورش شــادکردن آنــان بــود.«]۱۰[ 

حسن خلق آری، بی تفاوتی نه! 
از نظــر اســالم، حســن خلــق هرگــز به ایــن معنــا نیســت کــه اگــر بــا منکــری رو بــه رو 
شــدیم، در برابــر آن ســکوت کــرده، لبخنــد بزنیــم، یــا در برابــر اعمــال زشــت دیگــران 
واکنــش منفــی نشــان ندهیــم. زیــرا برخــورد منفــی و تــوأم بــا تنــدی و خشــونت، 
زمانــی مذمــوم و ناپســند اســت کــه پــای بــی اعتنایــی بــه دیــن و ارزش هــای واالی 
آن در میــان نباشــد وگرنــه رنجیــدن نزدیــک تریــن افــراد بــه انســان نیــز اگر بــه دلیل 
حفــظ ارزش هــا و پایبنــدی بــه آن باشــد، نــه تنهــا زشــت نیســت، بلکــه در ردیــف 

مهــم تریــن وظایــف شــرعی و از مراتــب نهــی از منکــر اســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

    ]۱[. جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۴۲ ـ ۳۴۳. 
]۲[. بحاراالنوار، ج ۷۱، ص ۳۸۹. 

]۳[. قلم )۶۸(، آیه ۴. 
]۴[. آل عمران )۳(، آیه ۱۵۹. 

]۵[. بحاراالنوار، ج ۷۱، ص ۳۹۰. 

]۶[. فتح )۴۸(، آیه ۲۹. 
]۷[. نحل )۱۶(، آیه ۱۲۵. 

]۸[. بحاراالنوار، ج ۷۷، ص ۱۵۲. 
]۹[. بحاراالنوار، ج ۱۶، ص ۲۹۸. 

کافی، ج ۲، ص ۶۶۳.   ]۱۰[. اصول 
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اّول ذی القعده
1. والدت حضرت معصومه علیها السالم

در ایــن روز در ســال ۱۷۳ هجــری دخــت گرامی موســی بــن جعفــر)ع(، حضــرت 
فاطمــه معصومــه)س(  بــه دنیــا آمــده اســت.)۱( مــادر مکّرمــه آن حضــرت جنــاب 
نجمــه)س( مــادر امــام رضا)ع(اســت. نــام مبارکــش فاطمــه، لقــب آن حضــرت 
معصومــه و در خانــوادۀ امــام هفتم)ع(حضــرت معصومــه)س( را »فاطمــه کبــری« 

می خواندنــد.)۲(
 

2. جنگ بدر صغری 
آن  بــه  و  شــد،  واقــع  صغــری  بــدر  جنــگ  هجــری   ۴ ســال  در  روز  در ایــن 

می گوینــد.)۳( هــم  الثالثــه«  »بــدر  و  »بدرالموعــد« 

3. مرگ اشعث بن قیس 
ــه درکات  ــن قیــس کنــدی ب در شــب اول ذی القعــده ســال ۴۰ هجریاشــعث ب
قتــل  در  قیــس  بــن  »اشــعث  صادق)ع(می فرمایــد:  شــتافت.)۴(امام  جحیــم 
امیرالمؤمنیــن)ع( شــریک بــود، و دختــرش جعــده امــام مجتبــی)ع( را مســموم 

وقایع ماه ذی القعده الحرام



11

تــاریــــخ

کــرد، و محمــد پســرش در قتــل امــام حسین)ع(شــریک بــود«.)5(
اشــعث در ســال دهــم هجــرت بــا جمعــی از قبیلــۀ خــود اســالم آورد، و بعــد 
از پیامبــر )ص( مرتــد شــد. ابوبکــر او را دســتگیر کــرد و خواهــر کــورش را بــه شــرط 
همســری بــه او داد. از ایــن زن جعــده و محمــد بــه دنیــا آمدنــد، کــه جعــده قاتــل 
ــال شــد، و در دســتگیری  امــام حســن)ع( و محمــد جــزء لشــکر عمــر ســعد در کرب

جنــاب مســلم بــن عقیل)ع(نیــز نقــش بســزایی داشــت.)۶(
حســین)ع(کرد  امــام  حضــرت  بــه  کــه  جســارتی  ســبب  بــه  عاشــورا  روز  در 
هنگامی کــه بــرای قضــای حاجــت بــه کنــاری رفتــه بــود، عقــرب او را نیــش زدو در 

حالــی کــه عورتــش پیــدا بــود بــه آتــش جهنــم وارد شــد.)۷(

نهم ذی القعده 
حضــرت مســلم)ع (۲۷ روز قبــل از شــهادتش در ایــن روز از ســال ۶۰ هجــری 
ــرای امــام حسین)ع(نوشــت و بــه آن حضــرت خبــر داد کــه ۱۸۰۰۰ نفــر  نامــه ای ب

بــا او بیعــت کرده انــد.)8(

 یازدهم ذی القعده 
1. والدت امام رضا)ع(

در روزپنجشنبه سال ۱۴۸ هجری امام رضا)ع(در مدینه به دنیا آمد.)9(
در والدت آن حضرت ۱۱ذی الحجه و ۱۱ ربیع االول نیز ذکر شده است.)10(

پــدر آن حضــرت موســی بــن جعفــر)ع(و مادرشــان ام البنیــن نجمــه)س( )11(
اســت. نــام مبارکشــان علــی اســت، و کنیــۀ آن حضــرت ابوالحســن اســت، و کنیــۀ 

خاصشــان ابوعلــی اســت.)12(
ســراج اهلل، نورالهــدی، قــره عیــن المؤمنیــن، مکیــده الملحدیــن، کفــو الملک، 
ــر،  ــه معنــای مصلــح (، فاضــل، صاب ــاب التدبیــر ) ب کافــی الخلــق، رب الســریر، رئ

وفــّی، صدیــق و رضــّی دیگــر القــاب آن حضــرت هســتند.)13(
هنگامی کــه آن حضــرت بــه دنیــا آمد ایشــان را در پارچــۀ ســفیدی پیچیــده و 
بــه خدمــت پــدر بردنــد.آن حضــرت در گــوش راســت حضــرت رضــا)ع(اذان و در 
گــوش چــپ اقامــه فرمــود، و آب فــرات بــه کام مبــارک آن حضــرت ریخــت و ســپس 

او را بــه مــادر مکرمــه اش نجمــه)س( برگردانیدنــد.)14(
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 روز بیستم سّوم ماه ذی القعده 
1. شهادت امام رضا)ع(

بنابــر قولــی در ایــن روز در ســال ۲۰۳ هجــری حضــرت رضا)ع(بــه شــهادت 
رســیدند.)15(

 
2. جنگ بنی قریظه 

در ایــن روز در ســال ۴ هجــری غــزوۀ بنــی قریظــه بــه وقــوع پیوســت. مســلمانان 
ــن ســوید شــهید شــد. کفــار ۹۰۰ نفــر  ــام خــاّلد ب ــه ن ــد و یــک نفــر ب ۳۰۰۰ نفــر بودن
ــه  ــوال ب ــگ در ش ــن جن ــر قولی ای ــدند.)16( بناب ــته ش ــا کش ــۀ آن ه ــه هم ــد ک بودن

وقــوع پیوســته اســت.)17(

 روز بیست و پنجم ماه ذی القعده 
حرکت پیامبر )ص(از مدینه برای حجه الوداع

بــرای  مدینــه  از  اصحــاب  بــا  )ص(  پیامبــر  هجــری   ۱۰ ســال  در  روز  در ایــن   
 ۲۵ بعضــی  و   ۲۳ اقــوال  بعضــی  کردنــد.)18(  غدیرحرکــت  و  حجه الــوداع 

کرده انــد.)19( نقــل  ذی القعــده 
 

 روز آخر ماه ذی القعده 
شهادت امام جواد)ع(

ــه شــهادت  ــه زهــر معتصــم ب در ایــن روز در ســال ۲۲۰ هجــری امــام جواد)ع(ب
رســیدند، و هنــگام شــهادت از ســن مبارکشــان ۲۵ ســال و ســه مــاه و ۱۲ روز 
گذشــته بــود.)20( در شــهادت آن حضــرت ۵ ذی القعــده، ۱۱ ذی القعــده )21(، 
۵ ذی الحجــه ســال ۲۱۹ هجــری)22(، ۶ ذی الحجــه )23(، ۲۵ ذی الحجــه هــم 

گفتــه شــده اســت.
بعــد از شــهادت حضــرت رضا)ع(مأمــون جواداالئمــه)ع(را بــه بغــداد طلبیــد و 
دختــرش ام الفضــل را بــه آن حضــرت تزویــج نمــود. پــس از مدتــی کــه آن حضــرت 
از ســوء معاشــرت مأمــون بســیار ناراحــت بودنــد بــرای حــج بــه مکــه تشــریف 
بردنــد. ســپس بــه مدینــه رفتنــد و در آنجــا بودنــد تــا مأمــون بــه درک واصــل شــد 

و معتصــم بــرادر او خلیفــه شــد.
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معتصــم حســادت خاصــی نســبت بــه آن حضــرت داشــت، و آن امــام معصــوم 
را بــه همــراه ام الفضــل بــه بغــداد احضــار کــرد. آن حضــرت در حضــور اکابــر شــیعه 
و ثقــات اصحــاب خــود در مدینــه امام هــادی)ع(را امــام بعــد خــود معرفــی کردنــد 
و ودایــع امامــت را تسلیم ایشــان نمودنــد و در ۲۸ محــرم ســال ۲۲۰ وارد بغــداد 
شــدند. ام الفضــل بــه تحریــک عمویــش معتصــم و بــه قولــی جعفــر بــن مأمــون، 

امــام)ع( را در ســن ۲۵ ســالگی مســموم کــرد.)24(
 

 تتّمه ماه ذی القعده 
صلح حدیبیه درسال ششم هجرت 

در مــاه ذی القعــده پیامبــر )ص( بــرای اعمــال عمــره قصــد مکــه فرمودنــد.)25(
تعــداد مســلمانان بــا آن حضــرت ۱۲۲۰ یــا ۴۰۰نفــر بودنــد، و بــرای قربانــی ۷۰ شــتر 

بــه همــراه خــود بردنــد.
ــه  ــی ب ــه، در محل ــی مک ــک منزل ــتند، و در ی ــرام بس ــجره اح ــجد ش ــان از مس آن
نــام حدیبیــه بــر ســر چاهــی توقــف نمودنــد. آب چــاه به انــدک زمانــی تمــام شــد 
و چــون بــه آن حضــرت خبــر دادنــد، بــه معجــزۀ نبــوت آب چــاه آن قــدر زیــاد شــد 

کــه مثــل چشــمه می جوشــید.
کفــار از حرکــت بــا خبــر گشــته مانــع ورود حضــرت بــه مکــه شــدند. آن حضــرت 
ــام »بیعــه رضــوان« از اصحــاب گرفتنــد. قــرار شــد آن حضــرت  ــه ن بیعتــی دیگــر ب
ســال بعــد حــج و عمــره را قضــا کننــد و قــراردادی بیــن مســلمین و کفــار منعقــد 
شــد، کــه طبــق شــروطی تــا ده ســال جنــگ بیــن آنــان نباشــد. گروهــی از صحابــه 
ــردم  ــک نک ــوت ش ــت: »در نب ــاب گف ــن خط ــر ب ــدند، عم ــگ ش ــح دلتن ــن صل از ای
ماننــد روز حدیبیــه«)26(، بــه پیامبــر )ص( می گفــت: مــا چگونــه به ایــن خــواری 

گــردن نهیــم و به ایــن مصالحــه رضایــت دهیــم!!
حضــرت فرمودنــد: مــن پیامبــر خدایــم و کاری جــز بــه حکم خداونــد نمی کنم.

عمــر گفــت: تــو بــه مــا گفتــی بــه زیــارت کعبــه می رویــم و عمــره انجــام می دهیــم، 
پــس چــه شــد ؟ پیامبــر )ص( فرمــود: آیــا گفتــم امســال این کار انجــام می شــود؟ 

عمــر گفــت: نــه ! فرمــود: پــس چــرا مجادلــه می کنــی؟!! 
در بازگشت از حدیبیه سورۀ فتح بر آن حضرت نازل شد.)27( 
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پــاک رســول خــدا)ص(و  از ســالله  امــام شــیعیان  امــام رضــا)ع( هشــتمین 
هشــتمین جانشــین پیامبــر مکــرم اسالم)ص(اســت. بنابــر نظــر مشــهور موّرخــان 
وی در یازدهــم ذی القعــده ســال 148 هـــ. ق، در مدینــه منــّوره متولــد شــد. 
نــام مبارکــش، علــی، کنیــه آن حضــرت، ابوالحســن و دارای القــاب متعــددی 
از جملــه؛ رضــا، صــادق،  صابــر، فاضــل، قــره  اعیــن المؤمنیــن و... هســتند، امــا 

مشــهورترین لقب ایشــان، »رضــا« بــه معنــای »خشــنودی« اســت.
پــدر بزرگــوار امــام رضــا، امــام موســی کاظــم)ع( پیشــوای هفتــم شــیعیان بودنــد 
کــه در ســال 183 ه.ق، بــه دســت هارون عباســی بــه شــهادت رســیدند، و مــادر 

گرامیشــان نجمــه )تکتــم( نــام داشــت.
ــر عهــده  ــر مــردم را ب ــدر، امامــت ب امــام رضــا)ع( در مدینــه، پــس از شــهادت پ
گرفــت، و بــه رســیدگی امــور پرداخــت، شــاگردان پــدر را بــه دور خــودش جمــع کــرد 
و بــه تدریــس و تکمیــل حــوزه علمیــه جــدش امــام صــادق)ع( مشــغول شــد و 

در ایــن راســتا گام هــاى بــزرگ و اســتوارى برداشــت.
مــدت امامــت حضــرت رضــا)ع(، حــدود 20 ســال طــول کشــید، کــه 17 ســال آن 

در مدینــه و ســه ســال آخــر آن در خراســان گذشــت.
امــام  برخــی  دارد،  وجــود  اختــالف  حضــرت  آن  فرزنــدان  تعــداد  مــورد  در 

 خالصه ای از
زندگی نامه امام رضا)ع( 
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جــواد)ع( را تنهــا فرزند ایشــان دانســته و گروهــی نیــز فرزنــدان دیگــری را بــرای 
بر می شــمارند. حضرتشــان 

امــام رضــا)ع( پــس از هفــده ســال ســکونت در مدینــه و تبلیــغ دیــن و ارشــاد 
مــردم، بــا نقشــه و حیلــه مأمــون عباســی، راه خراســان را در پیــش گرفــت. آن 
حضــرت پــس از قبــول اجبــاری والیــت عهــدی مأمــون و گذشــت ســه ســال، در 

ــید ــهادت رس ــه ش ــی ب ــۀ عباس ــت این خلیف ــه دس ــالگی ب 55 س
صفات ظاهری

را  حضرتشــان  برخــی  رضــا)ع(،  امــام  ظاهــری  صفــات  و  شــمایل  دربــاره 
ــته اند. ــره دانس ــی تی ــان را دارای رنگ ــی نیز ایش ــرده]1[ و برخ ــف ک ــفیدرو توصی س

]2[ همچنیــن گــزارش شــده کــه امــام هشــتم)ع( قامتــی معتــدل داشــته]3[ و 
بــود.]4[ بــه پیامبــر خــدا)ص(  شــبیه ترین مــردم 

پدر و مادر
ــوار امــام رضــا)ع(، امــام موســی کاظــم)ع( پیشــوای هفتــم شــیعیان  ــدر بزرگ پ
بودنــد کــه در ســال 183 ه.ق. بــه دســت هارون عباســی بــه شــهادت رســیدند.

ــام داشــت.]5[ البتــه نام هــای دیگــری نیــز  مــادر گرامی امــام رضــا)ع( نجمــه ن
ــد.]6[ ــر کرده ان ــرای مــادر گرامیشــان ذک ب

دوران کودکى و جوانى
حضــرت رضــا)ع(، دوران کودکــی و جوانــی را  تــا ســال 201 هجــری قمــری در 
ــرد  ــپرى ک ــوارش س ــدر بزرگ ــت پ ــود در خدم ــی ب ــط وح ــه مهب ــه]7[ ک ــه طّیب مدین
و مســتقیمًا تحــت تعلیــم و تربیــت امــام هفتــم)ع( قــرار گرفــت و علــوم و معــارف 
و اخــالق و تربیتــی را کــه امــام کاظــم)ع( از پدرانــش بــه ارث بــرده بــود، بــه او 

آموخــت.]8[
گزارشــی از حضور ایشــان در بغــداد، هنــگام زندانــی بــودن پــدر بزرگوارشــان در 

آن شــهر در دســترس نیســت.
ازدواج

ــبیکه  ــان، س ــه کنیزان ایش ــد، از جمل ــز بودن ــدادی کنی ــا)ع( دارای تع ــام رض ام
مــادر امــام جــواد)ع( اســت. وی کنیــزى بــود کــه بــه او ســبیکه یــا ُدّره می گفتنــد، 
حضــرت رضــا او را خیــزران نــام گذاشــتند و ایــن بانــو از اهالــی نوبــه )منطقــه ای در 

آفریقــا( اســت.]9[ و همســر دائمی امــام رضــا)ع( ام حبیبــه بــود.]10[
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فرزندان
در تعــداد و اســامی فرزندان امــام رضــا)ع( نقل هــای مختلفــی وجــود دارد؛ 
گروهــی آن هــا را پنــج پســر و یــک دختــر، بــه نام هــای محّمــد قانــع، حســن، جعفر، 
ابراهیــم، حســین و عایشــه ذکــر کرده انــد؛]11[ همچنیــن در نقلــی شــیخ صــدوق 
ــام  ــه عنــوان یکــی از دختــران آن حضــرت ن در سلســله ســند روایتــی از فاطمــه ب
بــرده اســت؛]12[ اّمــا شــیخ مفیــد بر ایــن عقیــده اســت، کــه امــام هشــتم)ع(، 
فرزنــدی جــز امــام جــواد)ع( نداشــتند.]13[ ابــن شهرآشــوب]14[ و طبرســی،]15[ 

نیــز بــر همیــن اعتقادنــد.
امامت

پــدر  رســول خــدا)ص(،  توســط  بارهــا  رضــا)ع(  و وصایــت حضــرت  امامــت 
بزرگــوار و اجــداد طاهرین شــان)ع( اعــالم شــده بــود. بــه ویــژه امــام کاظــم)ع( 
بارهــا در حضــور مردم، ایشــان را بــه عنــوان وصــی و امــام بعــد از خویــش معّرفــی 

کــرده بودنــد کــه بــه یــک نمونــه از آن هــا اشــاره می شــود:
از محّمــد بــن اســماعیل بــن فضل هاشــمّی چنیــن روایــت شــده اســت کــه  
گفــت: بــر امــام موســی کاظــم)ع( وارد شــدم در حالــی که ایشــان بــه شــّدت مریــض 
بودنــد، بــه حضــرت عــرض کــردم: اگــر خــداى ناکــرده بــراى شــما اّتفاقــی بیفتــد- و 
ــه چــه کســی رجــوع کنیــم )امــام بعــد از شــما کیســت(؟  خــدا آن روز را نیــاورد- ب
فرمــود: »بــه فرزنــدم علــّی، نوشــته او، نوشــته مــن اســت، و او وصــّی و جانشــین 

مــن بعــد از مرگــم خواهــد بــود«.]16[
ــر عهــده  ــر مــردم را ب ــدر، امامــت ب امــام رضــا)ع( در مدینــه، پــس از شــهادت پ
گرفــت، و بــه رســیدگی امــور پرداخــت، شــاگردان پــدر را بــه دور خــودش جمــع کــرد 
و بــه تدریــس و تکمیــل حــوزه علمیــه جــدش امــام صــادق)ع( مشــغول شــد و 

در ایــن راســتا گام هــاى بــزرگ و اســتوارى برداشــت.
ــه در ســال 183 هـــ ق رخ داد، آغــاز امامــت  پــس از شــهادت امــام کاظــم)ع( ک
حضــرت رضــا)ع( شــروع شــد، و بــا توجــه به ایــن که هــارون )پنجمیــن خلیفــه 
عباســی( در ســال 193 از دنیــا رفــت، ده ســال از امامــت حضــرت رضــا)ع( معاصــر 

زمان هــارون بــود.
ــه 17 ســال آن در  مــدت امامــت آن حضــرت، حــدود 20 ســال طــول کشــید ک

مدینــه و ســه ســال آخــر آن در خراســان گذشــت.
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شهادت
امــام رضــا)ع( پــس از هفــده ســال ســکونت در مدینــه و تبلیــغ دیــن و ارشــاد 
مــردم، بــا نقشــه و حیلــۀ مأمــون عباســی، راه خراســان را در پیــش گرفــت. آن 
حضــرت پــس از قبــول اجبــاری والیــت عهدی مأمون و گذشــت ســه ســال، در 55 
ســالگی بــه دســت مأمــون خلیفــه عباســی بــه شــهادت رســید. در تعییــن ســال 
شــهادت امــام نقل هــای مختلفــی بــه ثبــت رســیده اســت. گروهــی ســال 202 
هجــری قمــری را ســال شــهادت حضــرت می داننــد]17[ و عــده ای ســال 203 
ــه دوم اســت. در تعییــن روز شــهادت  هجــری قمــری را؛ ]18[ امــا مشــهور، نظری
آن حضــرت نیــز اتفــاق نظــر نیســت؛ ماننــد در روز جمعــه از مــاه رمضــان،]19[ 
هفدهــم مــاه صفــر،]20[ و آخــر مــاه صفــر.]21[ در میان ایــن نقل هــا، نظریــه آخــر؛ 
یعنــی آخریــن روز از مــاه صفــر، مشــهورترین و قابــل اعتمادتریــن نقــل اســت. 
بنابرایــن، مشــهورترین و قــوی  تریــن نظریــه در تاریــخ شــهادت آن حضــرت، روز 

جمعــه، آخریــن روز مــاه صفــر ســال 203 هجــری قمــری اســت.]22[
فضائل

از نــگاه بــزرگان شــیعه، امــام رضــا)ع( همانند دیگــر امامان معصــوم)ع(، دارنده 
تمــام کمــاالت و فضایــل اخــالق انســانی در مرتبــه اعلــی اســت. بــه گفتــۀ آنــان، او 
آن چنــان در قّلــه شــکوهمند کمــال و فضیلــت قــرار دارد کــه نــه تنهــا دوســتان و 
ــه مــدح  ــوز و سرســخت هــم ب پیروانــش او را ســتوده اند، بلکــه دشــمنان کینــه ت
و ســتایش او پرداخته انــد. دربــاره اوصــاف اخالقــی آن حضــرت »ابراهیــم بــن 
عبــاس« می گویــد: »هرگــز ندیــدم کــه امــام رضــا)ع( بــه کســی یــک کلمــه جفــا 
کنــد و ندیــدم کــه ســخن شــخصی را قطــع کنــد و ندیــدم کــه نیازمنــدی را از درگاه 
خویــش رد کنــد. او هرگــز در حضــور افــراد تکیــه نمــی داد و هرگــز او را ندیــدم کــه بــا 
صــدای بلنــد بخنــدد، بلکــه خنــده اش تبســم و لبخنــد بــود. وقتــی که کنار ســفره 

می  نشســت، همــه خدمــت کاران و غالمــان را کنــار ســفره می  نشــاند«.]23[
خلفای هم عصر

ــّکام و خلفــای عباســی  ــن از ُح ــا ســه ت امــام رضــا)ع( در دوران امامــت خــود ب
روبــه رو و معاصــر بود: هــارون الرشــید، امیــن و مأمــون.]24[

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا زندگــی امــام هشــتم شــیعیان)ع(، می توانیــد بــه 
ســایت اســالم پدیــا، مدخــل »امــام رضــا« مراجعــه نماییــد.
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1. دیــن و اخــالق دو پدیده انــد کــه در بســتر زندگــی انســان روییــده و بالیده انــد. 
ــل اغمــاض و چشــم  هــر دو در چشــم انســان محتــرم و محتشــمند و براحتــی قاب
پوشــی نیســتند. تجربــه ارزش هــای اخالقــی، یعنی ایــن احســاس کــه برخــی از 
اعمــال و افعــال آدمی قابــل ســتایش و توصیــه اســت و برخــی دیگــر نکوهیــده و 
شایســته تحریــم و منــع، همــواره بخشــی از تجــارب آدمــی را تشــکیل می دهــد 
و هرگونــه انســان شناســی که ایــن احســاس و تجربــه اخالقــی را نادیــده بگیــرد، 
ــه چیــزی جــز  در واقــع ماهیــت آدمــی را درک نکــرده اســت )1(. بنابرایــن اخــالق ک
تامــل و تدبــر در همیــن افعــال حســن و اعمــال قبیــح نیســت، جزئــی جــدا نشــدنی 
از زندگــی بشــر اســت. دیــن هــم کــه بــا احســاس دل انگیــز امــا مهابــت خیــز حضــور 
خداونــد در جــای جــای عالــم طبیعــت و مــاورای آن ســروکار دارد، در ســاحت 
اعمــال و رفتــار انســانی بــه صــورت شــریعت و قوانیــن وحــی شــده، حضــور می یابــد. 
دیــن کــه قدمــت آن بــه درازای عمــر انســان اســت و همــواره بخــش مهــم 
زندگــی انســان و بلکــه تمــام زندگــی او را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده، چیــزی 
نبــوده و نیســت کــه بشــر بآســانی بــه کنــارش گــذارد و بــی دغدغــه آن بــه زندگــی 

خــود ادامــه دهــد. 
پدیــده  دو  که ایــن  اســت  ارتباطــی  انــواع  بررســی  اخــالق،  و  دیــن  بحــث 

سرشت اخالقی دین
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می تواننــد داشــته باشــند. مســأله اصلی ایــن اســت کــه آیــا اخــالق میــوه درخــت 
ــالق  ــه هایش در اخ ــه ریش ــت ک ــی اس ــن درخت ــه دی ــت و یا اینک ــن اس ــد دی تنومن
فرورفتــه و از آن مــدد می گیــرد و در آن زمینــه می رویــد. یا اینکــه ارتباط این هــا 
دشــوارتر از آن اســت کــه بــه وابســتگی یکــی بــر دیگــری ختــم شــود و این هــا در 
یــک ارتبــاط متقابــل و هم ســخنی بــا هــم بــه رشــد و تعالــی زندگــی انســان مــدد 
و  تعــاون  اجمالی ایــن  شــرح  و  حکایــت  حاضــر  مقالــه  موضــوع  می رســانند. 
ــا توجــه به اینکــه مســأله رابطــه دیــن و اخــالق در اینجــا  همیــاری اســت. البتــه ب
از جهــت نظــری موضــوع بحــث اســت و پرداختــن بــه ارتبــاط تاریخی این هــا 
و اینکــه در بســتر تاریــخ دیــن چــه مددهایــی بــه اخــالق رســانده و چگونــه اخــالق 
در فضــای تعهــد  ایمانــی برآمــده و رشــد کــرده و ســتبر و اســتوار گشــته اســت و 
ــال  ــرای اقب ــبی ب ــه مناس ــه زمین ــخ چگون ــات تاری ــالق در صفح ــس، اخ ــز برعک نی
بــه دیــن و ایمــان آوری شــده اســت و اشــاره بــه مــوارد و مصادیــق آن در تاریــخ، 
اگرچــه دلکــش و شــیرین اســت، امــا از حــوزه بحــث حاضــر کــه بــه ارتبــاط دیــن و 

اخــالق خــارج از تحقــق تاریخــی آن هــا می پــردازد بیــرون اســت. )2( 
2. معمــوال بــرای بررســی ارتبــاط دو مقولــه از تعریــف و تحلیــل دقیــق هریــک از 
ــاره دیــن و اخــالق چنیــن آغــازی دشــواری های  آن دو شــروع می کننــد. امــا درب
ماهیــت  همچــون  پیچیــده ای  مســائل  از  بحــث  بــه  را  مــا  زیــرا  دارد.  زیــادی 
ارزش هــای اخالقــی و یــا تعییــن و تبییــن اجــزاء ســازنده یــک دیــن، می کشــاند. 
بــرای اجتنــاب از ایــن مشــکل می تــوان بــه تعریــف اجمالــی هریــک از آن هــا، کــه 

برگرفتــه از فهــم عــام و متعــارف بشــری اســت، اکتفــا کــرد. 
دیــن معمــوال بــه عنــوان یــک مجموعه دو بخشــی از عناصــر معرفتی، همچون 
اعتقــاد بــه خــدا و معــاد و تحلیــل صفــات الهــی، و عناصــر توصیــه ای و هدایتگــر 
ســلوک و رفتــار انســان، همچــون امــر بــه درســتکاری و صداقــت و مهربانــی و... 

شــناخته می شــود. )3( 
اخــالق هــم مجموعــه ای از مفاهیــم و مســائل مربــوط بــه چگونگــی اعمــال و 

ــاری آدمی اســت. )4(  ــاالت اختی ــال و ح افع
ــد و  ــله قواع ــک سلس ــر ی ــتمل ب ــت، مش ــه گذش ــور ک ــان ط ــا، هم ــن در اینج دی
ــه حســاب آمــده اســت. این قواعــد رفتــاری کــه چیــزی جــز امــر  قوانیــن عملــی ب
و نهــی الهــی نیســتند، در کتابهــای مقــدس موجودنــد. خداونــد بــرای هدایــت 
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بــه  از قوانیــن را در شــکل وحــی  بــه ســعادت و صالح، ایــن مجموعــه  انســان 
رســوالن خــود فرســتاده اســت. 

دین به معنای حقیقی خود عبارت اســت از باور به خدا و معاد و نیز هدایتگری 
خداونــد در زندگــی انســان کــه در شــکل فرســتادن پیامبــران و آوردن شــریعت ظهــور 

می یابد. ایــن تلقــی از دیــن بــه اســم دیــن وحیانــی )5( معــروف اســت. 
در مقابل ایــن برداشــت کســانی هســتند کــه بیشــتر در عصــر روشــنگری زندگــی 
بــه وجــود خداونــد  را  مــا  بودنــد مالحظه هــای عقالنــی،  و معتقــد  می کردنــد 
و نیــز روز واپســین )معــاد( راهنمایــی می کنــد، امــا در مــورد چگونگــی ســلوک 
ــد  ــد و می گفتن ــل نبودن ــد قائ ــرای خداون ــی ب ــان نقش ــن جه ــان در ای ــار انس و رفت
عقــل آدمی مرجــع نهایــی چگونگــی رفتــار اخالقــی اوســت و مســؤولیت اخالقــی 
هرکــس فقــط در مقابــل عقــل و وجــدان خــود اوســت و الزامی بــر پیــروی از مفــاد 
کتــاب مقــدس ندارد. ایــن تلقــی از دیــن، کــه نوعــی از انســان گرایی و اصالــت 
دادن بــه توانایــی آدمــی در شــناخت راه و رســم زندگــی در آن دیــده می شــود، بــه 
دیــن طبیعــی یــا دئیســم )6( معــروف اســت. اگرچــه صــورت پرداختــه شــده آن 
مربــوط بــه عصــر روشــنگری اســت، امــا روح ایــن عقیــده کــه قبــول خــدا، ولــی انــکار 
نقــش او در تنظیــم و تدبیــر زندگــی انســان اســت، از دیربــاز وجــود داشــته و چیــز 
جدیــدی نیســت. این تلقــی از دیــن بــا برداشــت اهــل دیانــت کامــال مغایــر اســت 
و رکــن اصلــی هــر دیــن توحیــدی و ابراهیمــی را کــه همــان نقــش وحــی محقــق در 

زندگــی انســان اســت نادیــده گرفتــه اســت. 
دیــن مــورد بحــث در اینجــا دیــن وحیانــی اســت کــه بــا وحــی اوامــر و نواهــی و 
ترغیــب بــه نــوع خاصــی از ســلوک آدمی بــه نوعــی وارد حــوزه اخــالق شــده اســت 
و بلکــه خــود اخــالق خاصــی بنــا نهــاده اســت )7(. بحــث دربــاره رابطه ایــن دیــن 
بــا اخــالق اســت، واال دیــن در معنــای دیــن طبیعــی چیــزی جــز ســپردن عنــان 
تصمیم گیــری اخالقــی بــه دســت عقــل نیســت و بحــث مربــوط بــه رابطــه دیــن 

طبیعــی بــا اخــالق چیــزی جــز همــان بحــث رابطــه عقــل و اخــالق نیســت. 
3. صــورت کلــی بحــث دیــن و اخــالق چنیــن اســت کــه در یــک طــرف کســانی 
قــرار دارنــد کــه تاکیــد بــر اســتقالل اخــالق دارنــدو می گوینــد دیــن، اعــم از باورهــای 
ــود.  ــانده ش ــالق کش ــوزه اخ ــه ح ــد ب ــال نبای ــی، اص ــن دین ــد و قوانی ــا قواع ــی ی دین
اخــالق مقولــه ای مبتنــی بــر لحــاظ ســود یــا فضیلــت یــا وظیفــه عقلــی )8( اســت 
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و جایــی بــرای حضــور دیــن در آن نیســت. در طــرف دیگــر کســانی قــرار دارنــد 
کــه تاکیــد می کننــد بــدون دیــن و بخصــوص بــدون ذات پــاک ربوبــی، اخــالق 
بــی وجــه و بــی اعتبــار اســت. مســؤولیت اخالقــی فقــط بــا فــرض وجــود خــدا 
ــده گرفتــن خــدا در ســاحت اخــالق چیــزی جــز ترویــج  ــه نادی ــا دارد و هرگون معن

اباحی گــری و پوچی گرایــی نیســت. 
اگــر بخواهیــم دعــوای طرفیــن را از اجمــال بــه تفصیــل درآوریــم، بایــد گفــت 
ارتبــاط دیــن و اخــالق در مراحــل و ســاحت های مختلفــی متصــور اســت کــه 
آیــا  هرکــدام جداگانــه بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد. یــک بحث ایــن اســت کــه 
مفاهیــم اخالقــی، همچــون الــزام، بــا مفاهیم دینــی، همچون امر الهــی، مرادفند 
یــا نــه؟ بحــث دیگر ایــن اســت کــه آیــا ارزش هــای اخالقــی وجــودی مســتقل از امــر 
و نهــی الهــی دارنــد یــا هــر دو بــه یــک وجــود محققنــد؟ بحــث دیگر ایــن اســت کــه 
ــد مســتقل از آن  ــا می توان ــر معرفــت دینــی اســت ی ــا معرفــت اخالقــی مبتنــی ب آی
بــه دســت آیــد؟ و نیــز بحــث از تاثیــر باورهــای دینــی، همچــون پــاداش و مجــازات 
ــت و  ــالق اس ــن و اخ ــاط دی ــم ارتب ــث مه ــزء مباح ــی ج ــزش اخالق ــی، در انگی اله
باالخــره ارتبــاط مضمونــی دیــن و اخــالق، یعنــی بررســی تطابــق و تخالفهــای 
محتــوای تعالیــم دینــی بــا محتــوای اصــول و قواعــد اخالقــی هــم جــزء مباحــث 
ارتبــاط دیــن و اخــالق اســت؟ همه ایــن مســائل مربــوط بــه حــوزه نظــری ارتبــاط 
دیــن و اخــالق اســت کــه تاکیــد در آن هــا معلــوم شــدن سرشــت اخالقــی دیــن 
اســت. زیــرا مثــاًل اگــر معلــوم شــد ارزش هــای اخالقــی مســتقل از امــر و نهــی الهــی 
اســت، در آن صــورت حتــی بــر امــر و نهــی الهــی هــم حاکــم بــوده و ســاختار آن هــا 

ــد.  را در نفــس االمــر معیــن و مشــخص می کنن
مهمتریــن ســطوح ارتباطــی دیــن و اخــالق، اگرچــه باجمــال در ایــن مقالــه 

بررســی می شــود، امــا قبــل از طــرح آن هــا ذکــر نکاتــی الزم اســت: 
الــف. تمــام کســانی کــه بــر اســتقالل )اتانومــی( اخــالق تاکیــد می کننــد، منکــر 
ــا تمــام الیه هــای اخــالق نیســتند؛ چــرا که ایــن اصطــالح  ــک ی حضــور دیــن در ی
معانــی متعــددی دارد. روبــرت آدامــز هفــت معنــا بــرای اســتقالل اخــالق ذکــر 
ــی منکــر حضــور دیــن در ســاحتهای اخــالق  ــه فقــط برخــی از آن معان می کنــد ک
ــه اخــالق  ــگل اســتقالل اخــالق را به ایــن معنــا می گیــرد ک ــاًل تومــاس ن اســت. مث
قابــل فروکاهــش و تحویــل بــه مســائل روانشــناختی، همچــون لــذت یــا جامعــه 

مــقــاالت



26

کتــاب مــاه

شــناختی همچــون عــادت و عــرف جامعــه، نیســت و نیــز بــه مســائل زیســت 
تکاملــی دیــده می شــود(،  اخــالق  )کــه در  تکامــل  اصــل  شــناختی، همچــون 

تحویــل و ارجــاع نمی گــردد. )9( 
 ،nomos بــه معنــای خــود، و ،autos از دولغــت یونانــی Autonomy خــود واژه
بــه معنــای قاعــده و قانــون، ترکیــب یافتــه اســت. این اصطــالح در یونــان قدیــم 
بــه دولــت شــهرهای مســتقل و غیــر مســتعمره اطــالق می شــد؛ اما اینــک کاربــرد 
وســیعی یافتــه و اطالقــات متعــددی دارد کــه وجــه جامــع همــه آن هــا تاکیــد بــر 

خــود گردانــی و اســتقالل عمــل اســت. )10( 
ــکار تقــدم معرفــت  ــا ان ــر ارزش هــای اخالقــی ی ــکار تقــدم دیــن و وحــی ب ب. ان
دینــی )بــاور بــه خــدا( بــر معرفــت اخالقــی، لزومــا اتخــاذ یــک موضــع الحــادی 
نیســت. بســیاری از طرفــداران اســتقالل ارزش هــای اخالقــی در مرحلــه تحقــق 
و نیــز در مرحلــه شــناخت از دیــن و معرفــت دینــی، جــزء بــزرگان اهل ایماننــد. در 
ــد  جهــان مســیحیت کســانی چــون تومــاس آکوینــاس از ایــن رای دفــاع می کردن
و االن نیــز وجــه رایــج تفکــر کاتولیکــی مســیحی همیــن اســت کــه میراث اندیشــه 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــاس ب آکوین
در جهــان اســالم بســیاری از بــزرگان اهــل اعتــزال، همچــون قاضــی عبدالجبــار 
معتزلــی و نیــز اعاظــم فیلســوفان و متفکــران شــیعی، همچــون خواجــه نصیــر 
ــر اوامــر الهــی ســخن می گوینــد. در علــم  طوســی، از تقــدم ارزش هــای اخالقــی ب
اصــول فقــه شــیعی بحــث دل انگیــز تبعیــت اوامــر و نواهــی الهــی از مصالــح و 
مفاســد نفــس االمــری )واقعــی( بازتــاب همیــن تفکر فلســفی شــیعی اســت. حتی 
می تــوان ادعــا کــرد کــه یکــی از انگیزه هــای مهــم روی آوری معتزلــه بــه تقــدم 
ــر امــر و نهــی الهــی، تنزیــه ذات ربوبــی از هــر گونــه وصــف  حســن و قبــح اعمــال ب

ناپســند اخالقــی بــوده اســت. 
امــا از طــرف دیگــر نمی توان ایــن نکتــه را نادیــده گرفــت کــه اهــل الحــاد در عصــر 
حاضــر، اعتقــاد بــه تقــدم ارزش هــای اخالقــی بــر امــر و نهی الهی را وســیله خوبــی برای 
ــان  ــی انس ــر زندگ ــای دیگ ــع، در حوزه ه ــه تب ــالق و، ب ــن در اخ ــش دی ــی نق ــذف کل ح
یافته انــد، ولــی ســوء اســتفاده کســانی از یــک نظریــه نبایــد بهانــه انــکار آن قــرار گیــرد. 
ج. در فلســفه اخــالق بــه کســانی کــه از تقــدم وجــودی و معرفتــی ارزش هــای 
اخالقــی )الاقــل اصــول و مبانــی آن( بــر امــر و نهی الهــی دفاع می کننــد، عقلگرایان 
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ــی  ــنت عقل گرای ــز س ــیعی ج ــی و ش ــه معتزل ــن حساب اندیش ــد. با ای )11( می گوین
در فلســفه اخــالق بــه شــمار می آیــد. 

در مقابــل بــه کســانی کــه از تقــدم امــر و نهــی الهــی بــر ارزش های اخالقــی، چه در 
مرحلــه تحقــق به ایــن معنــا کــه بــدون امــر الهــی اصــال حســن و الــزام اخالقــی وجــود 
نــدارد و چــه در مرحلــه علــم و معرفــت، یعنــی بــدون اطــالع از امــر الهــی، اطــالع و 
علــم بــه ارزش هــای اخالقــی ناممکــن اســت، دفــاع می کننــد، طرفــداران نظریــه 
امــر الهــی )12( می گوینــد. البتــه روشــن اســت کــه امــر خصوصیتــی نــدارد و این هــا 
ــا  ــف آن ه ــت و راه کش ــی اس ــی اله ــم نه ــی ه ــتی های اخالق ــاس زش ــد اس معتقدن
اطــالع از نواهــی الهــی اســت. بنابرایــن نظریــه امــر الهــی، ارجــاع تحقــق و معرفــت 

ارزش هــای اخالقــی بــه تحقــق و معرفــت امــر و نهــی و یــا تجویــز الهــی اســت. 
ــه امــر الهــی در فلســفه اخــالق جــزء نظریه هایــی اســت کــه در مجموعــه  نظری

اراده گرایــی )13( قــرار می گیرنــد و در مقابــل عقل گرایــی قــرار دارنــد. 
اراده گرایــی یــک اصطــالح فلســفی اســت بــه معنــای اصــل قــرار دادن اراده 
ــاًل  ــدارد. مث ــه فلســفه اخــالق ن ــده و اختصــاص ب ــه عقــل در تحلیــل یــک پدی و ن
در  امــا  اســت.  گرایانــه  اراده  فلســفه  یــک  شــوپنهاور  فلســفه  می شــود  گفتــه 
فلســفه اخــالق بــه معنــای اصــل قــرار دادن اراده در تحقــق ارزش هــای اخالقــی 
اســت. یعنــی ارزش هــای اخالقــی محصــول خواســت و اراده فــرد یــا جامعــه و یــا 
خواســت خداونــد اســت و خالصــه اســاس احــکام اخالقــی خواســت و تمایــل 
اســت نــه عقــل و اندیشــه. البتــه اراده گرایــی صورتهــای مختلفــی دارد؛ از جملــه 
اراده گرایــی غیردینــی کــه خواســت و تمایــل فــرد را اصــل و اســاس ارزش هــای 
اخالقــی می دانــد و یــا نــوع اجتماعــی آن کــه میــل و خواســت اجتمــاع را اســاس 
ارزش هــای اخالقــی می دانــد، ولــی اراده گرایــی الهیاتــی کــه همــان نظریــه امــر 
الهــی اســت، اســاس ارزش هــای اخالقــی را امــر و اراده خداونــد می دانــد، نــه اراده 

ــام. )14(  ــا ع ــاص ی ــع خ ــا اراده جم ــیال آدمی ی ــر و س متغی
فرااخــالق( دو  اخــالق )شــاخه  ارزش هــای اخالقــی در فلســفه  مــورد  در  د. 
دیــدگاه رایــج وجــود دارد: یکی اینکــه ارزش هــای اخالقــی تحقــق عینــی دارنــد 
طیــف  کــه  دســته  به ایــن  دارنــد.  وجــود  جامعــه  و  فــرد  تمایــل  از  مســتقل  و 
گســترده ای از نظریه هــا، همچــون شــهودگرایی، طبیعت گرایــی و نظریه هــای 
 )15( می گوینــد.  شــناختی  یــا  توصیفــی  نظریه هــای  می گیــرد  دربــر  را  فلســفی 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

در مقابــل بــه آن دســته از نظریه هــا، همچــون احســاس گرایی و اعتباریــات کــه 
بــرای ارزش هــای اخالقــی یــک تحقــق واقعــی قبــول ندارنــد و آن هــا را چیــزی جــز 
ابــراز احســاس و تمایــل یــا خواســت فــرد نمی داننــد نظریه هــای غیرتوصیفــی یــا 

غیرشــناختی گفتــه می شــود. 
نظریــه امــر الهــی معمــوال جــزء نظریه هــای شــناختی بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا 
بــرای ارزش هــای اخالقــی تحقــق عینــی کــه همــان امــر الهــی اســت قائــل اســت و 
از آن جهــت بــا رقیــب خــود )عقل گرایــی( مشــترک اســت و آن هــا هــم ارزش هــای 
اخالقــی را عینــی می داننــد. عینیــت ارزش هــای اخالقــی برحســب دیــدگاه نظریــه 
امــر الهــی و نیــز عقل گرایــی ضامــن ثبــات و نیــز عامــل امــکان معرفــت اخالقــی 
اســت. البتــه شــیوه حصــول معرفــت اخالقــی برحســب نظریــه عقل گرایــی تامــل و 
تفکــر و یــا شــهود اســت، در حالــی کــه تحصیــل معرفــت اخالقــی برحســب نظریــه 
ــی  ــان وح ــان ترجم ــماع از زب ــا س ــدس و ی ــاب مق ــه کت ــاس مطالع ــی براس ــر اله ام

)پیامبــران( اســت. 
امــا نکتــه مهم ایــن اســت کــه نظریــه امــر الهــی بــه صورتــی قابــل بازســازی اســت 
تــا بــا نظریه هــای غیرشــناختی و غیرتوصیفــی هــم ســازگار افتد و آن اینکــه بگوییم 
امــر الهــی مفــاد ارزش هــای اخالقــی نیســت و اصــوال ارزش هــای اخالقــی تحقــق 
عینــی نــدارد، ولــی امــر الهــی اســاس ســودمندی و اعتبــار احســاس، رویکــرد و 
گرایش هایــی اســت کــه بــه عنــوان ارزش هــای اخالقــی خوانــده می شــود. بــه 
عبــارت دیگــر لغــو نبــودن چنیــن احســاس هایی و لــزوم متابعــت آن هــا مشــروط 

بــه وجــود خداونــد و منــوط بــه امــر اوســت. 
ــه امــر الهــی در صــورت توصیفــی آن کــه امــر الهــی و  ــا نظری البتــه مــا در اینجــا ب
ارزش هــای اخالقــی را یــک حقیقــت موجــود و واقعــی می گیــرد و ایــن امــر موجــود 

ــم.  ــد ســروکار داری در کتــاب را حاکــی از آن اراده نفســانی می دان
ــر از آن اســت کــه  ــا امــر و نهــی الهــی فرات 4. وابســتگی حســن و قبــح اخالقــی ب
بگوییــم هــر دو بــه یــک چیــز اشــاره می کننــد، بلکــه اساســا این ها دو مفهــوم 

ــتند.  ــر نیس متغای
ــودن نیســت و معنــای  ــه الهــی ب معنــای حســن اخالقــی چیــزی جــز مامــور ب
قبــح اخالقــی همــان تعلــق نهــی الهــی بــه چیــزی اســت. این صــورت از وابســتگی 
اخــالق بــه دیــن کــه شــکل حــاد )16( نظریــه امــر الهــی خوانــده می شــود اساســا 
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مفهومی بــرای حســن و قبــح جــدای از تعلــق امــر و نهــی نمی پذیــرد و در فرهنــگ 
مســیحی و اســالمی طرفدارانی دارد. )17( 

ایــن نظریــه را می تــوان یــک نظریــه معناشــناختی دربــاره اوصــاف اخالقــی 
دانســت؛ زیــرا بــه تحلیــل معانــی اخالقــی می پــردازد. 

ــرا اشــکاالت جــدی دارد  ــه امــر الهــی مدافع اندکــی دارد؛ زی ــر از نظری ایــن تقری
کــه اهــم آن هــا عبارتنــد از اینکــه اگــر حســن یــک فعــل بــه معنــای همــان تعلــق امــر 
الهــی بــه آن اســت، اســناد حســن اخالقــی، همچــون نیکــوکاری و... بــه خداونــد 
چــه معنایــی دارد؟ آیــا گفتن اینکــه خــدا کار خــوب انجــام می دهــد، چیــزی بیــش 

از گفتن اینکــه خــدا کاری را کــه امــر کــرده انجــام می دهــد، معنــا می دهــد؟ 
ــرای هــر مؤمنــی مهــم اســت و بخشــی از معرفــت  ــد ب اوصــاف اخالقــی خداون
دینــی او را تشــکیل می دهــد؛ در حالــی کــه مــرادف کــردن اوصــاف اخالقــی و امــر و 
نهــی الهــی، خالــی کــردن محتــوای گزاره هــای اخالقــی دربــاره خداســت و تبدیــل 

آن هــا بــه همان گویــی و تکــرار. 
بــه عالوه اینکــه ســازوکار فهــم معانــی و از جملــه فهــم مــرادف بــودن آن هــا 
تابــع قواعــد خاصــی اســت کــه در جــای خــود بحــث می شــود. مثــاًل چیشــلم 
معیــار هــم معنایــی را ایــن می دانــد کــه اگــر کســی بــه اولــی اعتقــاد داشــت، حتمــا 
بــه دومی هــم اعتقــاد داشــته باشــد. یعنــی اگــر کســی می گویــد »مهربانــی خــوب 
اســت«، بایــد اعتــراف کنــد کــه »مهربانــی مــورد امــر الهــی اســت« و ایــن معیــار بایــد 
اصــال نقــض نشــود؛ در حالــی کــه می بینیــم بســیاری اوقــات نقــض می شــود؛ 
زیــرا نــه فقــط ملحدیــن اولــی را قبــول می کننــد، امــا دومــی را انــکار، بلکــه حتــی 

بســیاری از مؤمنیــن هــم چنیــن می کننــد و می گوینــد. 
»کار خــاص الــف خــوب اســت«، امــا الاقــل نمی دانیــم کــه مامــور بــه الهــی هــم 

اســت یــا نــه و ایــن نشــانگر تغایــر معنایــی آن هاســت. )18( 
کســانی  گفته انــد  و  داده  توجــه  اشــکال  به ایــن  کالمی اســالمی هم  کتــب  در 
همچــون براهمــه، کــه اعتقــادی بــه رســالت پیامبــران ندارنــد، معنــای خــوب و بــد 
را می شناســند و حتــی گاهــی بــر طبــق ارزش هــای اخالقــی عمــل می کننــد. )19( 
پــس ادعــای تــرادف حســن و قبــح و الــزام اخالقــی بــا امــر و نهــی الهــی ادعایــی 

گــزاف و غیــر قابــل دفــاع اســت. 
5. حســن اخالقــی بــه لحــاظ معنایــی غیــر از متعلــق امــر الهــی شــدن اســت، امــا 
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تحقــق آن هــا همــواره بــا هــم اســت و حســن اخالقــی همــواره لباســی اســت کــه بــر 
قامــت متعلــق امــر الهــی پوشــانده می شــود و در جــای دیگــری یافــت نمی شــود. 
بنابرایــن جســتجوی مبنــای اخــالق در ســود و زیــان شــخص )خودگــروی( )20( 
ــدای وجــدان و حکــم عقــل کاری بــی  ــا ن ــان جامعــه )ســودگروی( و ی ــا ســود و زی ی
حاصــل اســت. برطبق ایــن تقریــر حســن اخالقــی و امــر الهــی مصــداق واحــدی 
دارنــد و شــؤون مختلــف یــک چیزنــد و در عالــم واقــع از هم جدا نیســتند. همچون 

امــکان و معلولیــت کــه دو وصــف فلســفی متفــاوت، ولــی همــواره بــا همنــد. 
اخــالق وابســته بــه دیــن اســت؛ یعنــی عقــل در تحلیــل خــود امــر الهــی را منشــا 
حســن اخالقــی و مقــدم بــر آن می دانــد، اما ایــن تقــدم در تحلیــل عقلــی اســت و 

همــان طــور کــه گفتیــم در عالــم واقــع و خارج این هــا دوشــادوش همنــد. 
حاصل ایــن نظــر آن اســت کــه اگــر امــر الهــی نباشــد، ممکــن اســت هنــوز حســن 
اخالقــی بــا معنــا باشــد، امــا دیگــر مصداقــی نــدارد و معنایــی خالــی از محکــی 
و مصــداق اســت. این اســت معنــای جملــه معــروف داستایوســکی در رمــان 
بــرادران کارامــازوف کــه می گویــد »بــدون خــدا همــه چیــز مبــاح اســت«. زیــرا 
ــرای حکــم اخالقــی  ــدون امــر الهــی مــوردی ب ــدون خــدا، امــر الهــی نیســت و ب ب
وجــود نــدارد. برحســب این تقریــر وارد شــدن در حــوزه اخــالق و تعهــد لــه یــا 
علیــه اخالقــی جــز از مجــرای دل ســپردن بــه نــدای وحــی میســور نیســت و آن هــا 
کــه پیــام وحــی را نپذیرفته انــد، راهــی بــرای تعامــل اخالقــی ندارند. ایــن نظریــه 
مدتهــا چنــان رواج داشــت کــه فیلســوف معــروف عصــر روشــنگری کــه بــه تســامح 
و مــدارا شــهرت دارد، یعنــی جــان الک، می گویــد: »اگــر بــه ملحــدی وعــده انجــام 
کاری را داده ای دل مشــغول آن نبــاش؛ زیــرا او از حــوزه تعهــد اخالقــی چــه لــه و 
چــه علیــه بیــرون اســت« )21(. یعنــی نــه الزامی بــر انجــام تعهــد اخالقــی خــود دارد 

و نــه بایــد توقــع انجــام تعهــدات اخالقــی از ســوی دیگــران داشــته باشــد. 
ایــن نظریــه علــی رغــم گوارایــی آن در ذائقــه مؤمنان شــوریده، در خــرد مؤمنان 
حکیــم و خردمنــدان اهل ایمــان چنــدان مطلــوب نیســت و بلکــه اشــکاالتی دارد 

کــه ذیــال اشــاره می شــود.
ســقراط  قــول  از  اوتیفــرون  رســاله  در  افالطــون  اوتیفــرون.  معمــای  الــف.   
مشــکلی را مطــرح می کنــد کــه قرنهــا بــه عنــوان یــک معمــا در اندیشــه بشــر باقــی 
مانــد. وی می پرســد آیــا پارســایی چــون ذاتــا نیکــو و پســندیده اســت مــورد طلــب 
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ــه آن تعلــق گرفتــه وصــف نیکویــی  و امــر الهــی اســت، یا اینکــه چــون امــر الهــی ب
ــت. )22(  ــه اس یافت

اگــر بگوییــم پارســایی ذاتــا نیکوســت، در آن صــورت بایــد امــر الهــی را مقیــد 
بــه رعایــت آن بکنیــم و ایــن بــا اطــالق قــدرت خداونــد ناســازگار اســت؛ زیــرا او 
برحســب تعلیمــات دینــی »فعــال مایشــاء« اســت و هرچــه بخواهــد می کنــد. 
ســنت عقل گرایــی در واقــع زاییــده قبــول ذاتــی بــودن نیکویــی پارســایی اســت 

کــه در طــول تاریــخ بســط و گســترش یافتــه اســت. 
اگــر بگوییــم اصــل تعلــق امــر الهــی اســت و نیکویــی شــئ هــم محصــول همیــن 
ــه  درخــت اســت، در آن صــورت مشــکالت جــدی دیگــری پیــش روی ماســت ک
البتــه افالطــون فقــط بــه برخــی از آن هــا اشــاره کــرده، امــا برخــی دیگــر نیــز در طــول 
تاریخ اندیشــه مطــرح شــده اســت. ســنت اراده گرایــی الهیاتــی )نظریــه امــر الهی(، 

در واقــع محصــول همیــن تلقــی از ارزش هــای اخالقــی اســت. 
نــام معمــای  بــه  افالطــون جانــب عقل گرایــی را می گیــرد و آنچــه را بعدهــا 
اوتیفــرون مطــرح شــد، یــک ســؤال ســاده بــه حســاب مــی آورد و نــه یــک معمــای 
دشــوار؛ ولــی آنچــه باعــث معمــا شــدن این مســأله اســت، بــاور دینــی مؤمنــان بــه 

اطــالق قــدرت الهــی بــر همــه چیــز اســت. 
البتــه عقلگرایــان تــالش کرده انــد تــا اعتقــاد بــه ذاتــی بــودن و حاکــم بــودن اصــول 
ارزش هــای اخالقــی، همچــون حســن عــدل و قبــح ظلــم را بــر خداونــد بــا اعتقــاد 
بــه نامحــدود بــودن قــدرت او جمــع کننــد و تالششــان قریــن توفیــق بــوده اســت. 

در  بــه صورتهــای مختلــف  و  داده انــد  اشــکال  به ایــن  کــه  بهتریــن جوابــی 
حقایــق  بــا  اخــالق  بنیــادی  حقایــق  مقایســه  اســت،  مکتــوب  تاریخ اندیشــه 
منطقــی اســت؛ یعنــی همــان طــور کــه نمی شــود خداونــد شــئ کبیــر را در شــئ 
صغیــر بگنجانــد )انــدراج کبیــر در صغیــر( نمی شــود خداونــد ظلــم بکنــد؛ امــا و 
صــد امــا که ایــن نشــدن از آن رو کــه هیــچ بدیــل محتمــل منطقــی نــدارد )یعنــی 
هیــچ امکانــی بــرای بدیــل آن متصــور نیســت(، بــه معنــای تحدیــد قــدرت الهــی 
نیســت. در ســنت مســیحی از آکوینــاس و کادورث گرفتــه تــا ریچــارد اســوین بــرن 
در دوران معاصــر همگــی از ایــن راه بــه دفــاع از عقل گرایــی پرداخته انــد. بــه قــول 
اســوین بــرن حقایــق ضــروری اخــالق، همچــون حقایــق ضــروری منطــق تعییــن 

کننــده رفتــار الهــی هســتند. )23( 

مــقــاالت
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بــر  تقییــدی  کــه محــاالت  اســت  اســالمی هم این مســأله مطــرح  در ســنت 
ــا بحــث شــود کــه چــون  اقتــدار الهــی نیســت؛ زیــرا محــال اصــال چیــزی نیســت ت

قــدرت خــدا بــر آن تعلــق نمی گیــرد پــس محــدود اســت. )24( 
اگــر معمــای اوتیفــرون مشــکل جــدی و یــا حــل نشــدنی بــرای عقلگرایــان 
نداشــت، امــا وضــع نظریــه امــر الهــی بــا آن فــرق می کنــد. زیــرا اشــکالی کــه فــراروی 
بــه قتــل  اگــر خداونــد  آن هاســت، این اســت کــه علــی االصــول بایــد بپذیرنــد 
و غــارت )العیــاذ بــاهلل( حکــم می کــرد، همــه آن هــا ســتوده و مطلــوب و بلکــه 
عمــق وجــدان  در  ادعــای ســهمگین حتــی  قبــول چنیــن  و  الزامی می شــدند 

مؤمنــان بســیار ســخت و کمرشــکن اســت. 
امــا چــه بســا بزرگانــی کــه در طــول تاریخ ایــن را قبــول کــرده و بصراحــت اعــالم 
ــه نقــش  ــه یــک امــر حقیقــی در فعــل نیســت ک ــد ب ــد: »حســن و قبــح عائ کرده ان
وحــی کشــف آن باشــد، بلکــه وحــی هــم مثبــت و هــم کاشــف آن اســت و اگــر کار را 

ــد.« )25(  ــش نمی آم ــکالی پی ــچ اش ــرد هی ــس می ک برعک
ــرت آدامــز از قــول ویلیــام اکام، فیلســوف بلنــد آوازه فرانســیس مســیحی،  روب
ــد،  ــر می کن ــرقت و دروغ و... ام ــه س ــد ب ــر خداون ــت اگ ــه اس ــه گفت ــد ک ــل می کن نق

ــدند!  ــتنی می ش ــت داش ــو و دوس ــه نیک ــا چ آن ه
خــود آدامــز کــه دشــواری قبول ایــن نظریــه را بــا توجــه بــه جعلــی و دلخواهانــه 
کــردن )26( ماهیــت اخــالق بخوبــی می یابــد، بــه نوعــی درصــدد ترمیــم نقــص آن 
و دفــاع از اصــل آن اســت. حاصــل کالم وی آن اســت کــه چــون خداونــد مهربــان 
اســت و مخلــوق خــود، یعنــی انســان، را دوســت دارد، با اینکــه می توانــد بــه دروغ 

و ســرقت فرمــان دهــد، ولی ایــن کار را نمی کنــد. )27( 
چنیــن ســخنی قابــل قبــول نیســت؛ زیــرا اگــر ســؤال شــود چــرا خداونــد علــی 
از آن صــرف نظــر می کنــد، پاســخ آدامز ایــن  بــه دروغ  بــر توصیــه  رغــم قــدرت 
خواهــد بــود کــه چــون مهربــان اســت. ولــی ســؤال جــان می گیــرد و دوبــاره روی 
می نمایــد کــه چــرا او مهربــان اســت و آیــا راهــی جــز قبــول حســن ذاتــی مهربانــی و 

ــد وجــود دارد؟  ــرای خداون ــی آن ب ــزوم عقل ل
اگــر هرکــس بخواهــد  کــه  تــالش کســانی چــون آدامز ایــن اســت  ســر ضعــف 
مجموعــه ای از باورهــا را اســاس اخــالق قــرار دهــد، بایــد خــود آن باورهــا را در 
حــوزه داوری اخــالق قــرار دهــد تــا بتوانــد بــر اســاس آن هــا بــه پیــش رود و چنیــن 
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کاری البتــه »دور« خوانــده می شــود و بــه قــول آقــای گریــن »نکتــه ای کــه افالطون 
قرنهــا قبــل بیــان کــرد مبنــی بر اینکــه عقــل انســانی دادگاه نهایــی قضاوتهاســت، 
هنــوز بــه طــور وســیعی مــورد پذیــرش اســت، چــون تابــع ســاختن عقــل نســبت 
بــه مالحظــات دیگــر، چشم پوشــی از نفــس امــکان بحــث عقالنــی و توجیــه و 

تاییــد مبتنــی بــر عقــل اســت« )28(. 
ــه ماهیــت  ــان خــاص اخــالق ک ــر زب ــا تکیــه ب ــان اخــالق. گروهــی ب ب. مســأله زب
توصیــه ای )29( دارد ســعی کرده انــد نشــان دهنــد کــه ارزش هــای اخالقــی نمی توانند 

عیــن امــر و نهــی الهــی باشــند. 
زیــرا گفتن اینکــه »عدالــت خــوب اســت«، در واقــع توصیــه بــه عمــل کــردن 
یــک  فقــط  اســت«،  الهــی  بــه  گفتن اینکــه »عدالــت مامــور  امــا  اســت،  آن  بــه 

اســت. )30(  کتــاب مقــدس  یــا  از مفــاد وحــی  اطالع رســانی 
ــه امــر الهــی خواهــد گفــت برخــی  ایــن اشــکال وارد نیســت؛ زیــرا مدافــع نظری
ــر کســی بــه بچــه ای بگویــد پــدرت  توصیف هــا نقــش توصیــه هــم دارنــد. مثــاًل اگ
از ایــن کار آزرده اســت و یــا تــو را منــع می کنــد، آیا ایــن غیــر از حکایــت واقــع بــه 
معنــای توصیــه بــه تــرک آن نیســت. خــدا در نظــر مــا فقــط یــک واقعیــت فلســفی 
نیســت، بلکــه یــک محبــوب و معبــود اســت و عشــق و محبــت انســان بــه او در 

تعبــد و اطاعــت او نمــود می یابــد. 
الهــی در وضــع فعلــی اجتمــاع  امــر  ترویــج نظریــه  کــه  ج. اشــکال کرده انــد 
درســت نیســت؛ زیــرا در حــال حاضر ایمــان انســان ها بــه خداونــد )البتــه منظــور 
جامعه هــای غربــی اســت( یــا نیســت و یــا کمرنــگ و بــی اثــر اســت و اگــر بخواهیــم 
بگوییــم کــه اخــالق ریشــه در دیــن دارد، سرنوشــت اخــالق را هــم بــه سرنوشــت 
ناپدیــد  انســان ها کمرنــگ و باالخــره  را در زندگــی  گــره زده و حضــور آن  دیــن 
خواهیــم کــرد. بــرای گریــز از فروافتــادن در ایــن وادی بایــد از قبــول نظریــه امــر الهی 

ــرد. )31(  ــاب ک اجتن
ــن  ــه چنی ــم ک ــرا  گیری ــت. زی ــی اس ــی معن ــًا ب ــت و اساس ــکال وارد نیس ــن اش ای
اســت و یــک نظریــه نتایــج عملــی نادرســت دارد، امــا  ایــن نشــان نادرســتی خــود 
نظریــه نیســت. بــه عالوه اینکــه مشــکل بــا نادیــده گرفتــن حقیقــت )اگــر نظریــه امــر 
الهــی درســت باشــد( حــل نمی شــود و بایــد راه حــل را در دعــوت مــردم به ایمــان 
جســتجو کــرد تــا اخالقــی موّجــه داشــته باشــند. این پاســخ برمبنــای نظریــه امــر 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

الهــی درســت اســت. مــا اگــر چــه مبنــا را قبــول نداریــم، امــا نــه به ایــن دالیــل 
سســت و واهــی کــه انبوهــی از آن هــا را هــم می تــوان در کتــب فلســفه اخــالق دیــد. 
از طــرف دیگــر آنکــه گروهــی نظریــه امــر الهــی را بــدان دلیــل رد می کننــد کــه امــر 
اســتدالل و احتجــاج بــر وجــود خــدا را ســهل می کننــد و حــال آنکه ایــن کار بدیــن 
ســهولت و ســادگی نبایــد باشــد؛ چــرا کــه الهیــات طبیعــی و عقالنــی در امــر اثبــات 

وجــود خــدا چــه دشــواری ها کــه نــدارد. )32( 
را  خداونــد  حضــور  کــه  اســت  وحــی  تعالیــم  از  انســان  ابتعــاد  نشــانگر  ایــن 
چنــان ملمــوس می دانــد کــه نیــازی بــه اســتدالل نیســت. »افــی اهلل شــک فاطــر 
الســماوات واالرض«. با ایــن وصف اینــان از دشــواری اثبــات خــدا می گوینــد و آن 
ــن  ــراف به ای ــم اعت ــی رغ ــا عل ــی م ــد. ول ــرار می دهن ــی ق ــر اله ــه ام ــه رد نظری را بهان
واقعیــت کــه انــکار نظریــه امــر الهــی در دوران حاضــر بیشــتر از ســوی ملحدیــن 
صــورت می گیــرد، امــا بــه حکــم وفــاداری بــه عقــل و برهــان کــه لــب تعالیــم دینــی و 
از جملــه دیــن مقــدس اســالم اســت، بــا بــزرگان فرهنــگ اســالم همــراه می شــویم 
و اســاس ارزش هــای اخالقــی را حقایــق خارجــی و عینــی دانســته و حتــی دیــن 
خداونــد را هــم بــا همیــن مالحظــات اخالقــی می فهمیــم. اوامــر الهــی نمی توانــد 

بــه گونــه ای تفســیر شــود که ایــن اصــول بنیــادی اخالقــی را کنــار بگــذارد. 
نتیجه ایــن قســمت آن شــد کــه اوامــر الهــی براســاس مصالــح واقعــی کــه همــان 
نکتــه ظریــف در اینجــا  یــک  امــا  اســت صــورت می گیــرد.  ارزش هــای اخالقــی 
ــزوم  ــر اســاس مالحظــات اخالقــی، همچــون ل قابــل طــرح اســت و آن اینکــه مــا ب
حرمــت خداونــد کــه خالــق ماســت، بــه ســمت برخــی الزامهــا کشــیده می شــویم 
کــه ملحدیــن آن هــا را ندارنــد. در علــم اصــول فقــه از ایــن نــوع الزامهــا کــه براســاس 
مصالــح نفــس االمــری نیســت بــه اوامــری کــه مصلحــت در خــود امــر اســت تعبیــر 
می کننــد و می گوینــد غــرض از ایــن الزامهــای تعبــدی آزمــون وفــاداری شــخص و 
یــا امــکان دادن بــه ظهــور عبودیــت و بندگــی فــرد اســت و ایــن چیــزی اســت کــه 
مؤمــن متخلــق در دســت دارد تــا از طریــق آن قــرب بیشــتری بــه خداونــد بیابــد 
و ملحــد از آن بــی بهــره اســت. شــاید داســتان معــروف امــر خداونــد بــه حضــرت 
ابراهیــم کــه فرزنــدش را قربانــی کنــد از ایــن گونــه اوامــر اســت کــه بــه قصــد امتحــان 

و میــزان تعبــد حضــرت ابراهیــم صــورت گرفتــه اســت. 
6. آنچــه گذشــت بیانگــر تقــدم ثبوتــی ارزش هــای اخالقــی بــر امــر و نهــی الهــی 
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اســت، بــه طــوری کــه حتــی امــر و نهــی الهــی تابــع همیــن مصالــح و مفاســد 
واقعــی اســت، کــه در حــوزه امــور اخالقــی از ایــن مصالــح و مفاســد بــه حســن و 

قبــح اخالقــی تعبیــر می کننــد. 
اینــک ســخن در مقــام اثبــات اســت و ســؤال این اســت کــه آیــا عقــل آدمی خــود 
می توانــد بــی اســتعانت از وحــی، ارزش هــای اخالقــی را بازشناســی کنــد یــا بــرای 

کشــف آن هــا ناچــار بایــد در انتظــار وحــی الهــی بنشــیند. 
عقلگرایــان می گوینــد آدمی گریــزی نــدارد از اینکــه الاقــل پــاره ای اصــول اخالقــی 
را قبــل از وحــی بدانــد؛ زیــرا فهــم صــدق و درســتی وحــی الهــی که در کتــاب مقدس 
وجــود دارد، متوقــف بــر قبــول صــدق انبیاســت و قبــول صــدق آن هــا جــز در پرتــو 

حکــم عقلــی حســن صــدق، پیــش از آمــدن خــود وحــی، ممکــن نیســت. 
البتــه روشــن اســت آن هایــی کــه اســاس هســتی و اعتبــار ارزش هــای اخالقــی را 
امــر و نهــی الهــی می داننــد )مدافعیــن نظریــه امــر الهــی( گریــزی از ایــن ندارنــد کــه 

تمــام معرفت هــای اخالقــی را تابــع معرفــت وحیانــی بگیرنــد. 
اینــان بــا مشــکل جــدی توقــف صــدق و اعتبــار امــر و نهــی الهــی بــر صــدق 
رســوالن و بــر حکــم عقلــی حســن صــدق مواجه انــد کــه بایــد بپذیرنــد الاقــل 

حکــم حســن صــدق مقــدم بــر امــر و نهــی الهــی بــرای بشــر معلــوم اســت. 
از ایــن اشــکال صــرف نظــر کنیــم کــه هــم تقــدم ثبوتــی امــر و نهــی الهــی و هــم 
تقــدم اثباتــی امــر و نهــی الهــی بــر کل ارزش هــای اخالقــی را بــا مشــکل مواجــه 
الهــی اســت  امــر  می کنــد. اشــکال دیگــری هــم پیــش روی مدافعیــن نظریــه 
ــی و امــر و  ــول وح ــدون قب ــه ب ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــع بس ــم واق و آن اینکــه در عال
نهــی الهــی معرفــت اخالقــی دارنــد. آیــا برترانــد راســل کــه الحــاد او شــهره جهانیــان 

اســت نمی دانــد قتــل کــودک نادرســت و زشــت اســت؟ 
ــا براســاس امــر و  ــد ت ــه خدایــی اعتقــاد ندارن ــه اصــال ب چــه بســیارند کســانی ک
ــه بازشناســی حســن و قبــح امــور دســت زننــد، امــا همچــون مؤمنــان  نهــی او ب

حســن و قبــح امــور را می شناســند و می داننــد. 
ایــن مشــکل کــه بــه عنــوان یــک واقعیــت در مقابــل نظریــه امــر الهی در ســاحت 
معرفــت شناســی و مقــام اثبــات )تقــدم علــم بــه وحــی بــر علــم بــه احــکام اخالقــی( 

قــد علــم کــرده اســت، از ســوی مدافعیــن آن پاســخهای متعــددی یافته اســت. 
از ملحدیــن  کــه می پذیرنــد برخــی  گروهــی در جواب ایــن اشــکال گفته انــد 
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معرفــت اخالقــی دارنــد، اما این ها ایــن معــارف را از یــک فــرد یــا جامعــه مؤمــن 
فــرا گرفته انــد. احــکام اخالقــی در طــول تاریــخ از حلقــوم انبیــا برآمــده، اّمــا ای بســا 
ملحدینــی کــه آن را شــنیدند و آموختنــد ولــی چشــم خــود از حقیقــت وحیانــی 
ــر امــروز در میــان ملحدیــن هنوز انــدک  آن دوختنــد و آن را ندیدنــد. بنابرایــن اگ
ــت  ــود، از برک ــده می ش ــی دی ــت اخالق ــالق و معرف ــه اخ ــبت ب ــوری نس ــوق و ش ش

حضــور شــورانگیز و شــوق آفریــن رســوالن خــدا در جمــع آدمیــان اســت. 
گــروه دیگــر در پاســخ می گوینــد ملحدیــن معرفــت اخالقــی ندارنــد، اگرچــه 
گاهــی باورهــای اخالقــی آن هــا مطابــق بــا واقــع اســت. توضیــح مطلــب آنکــه 
معرفــت عبــارت اســت از بــاور مطابــق بــا واقــع کــه موجــه هم باشــد؛ یعنی شــخص 

ــرای اعتقــاد خــود داشــته باشــد.  معتقــد دلیلــی قانــع کننــده ب
اگــر یــک فــرد عامــی از قضــا بــاور بــه وجــود کوارکهــا در عالــم ریــز اتمی داشــته 
باشــد، این بــاور او اگرچــه مطابــق بــا واقــع هــم باشــد، معرفــت نامیــده نمی شــود. 

زیــرا آن شــخص دلیــل قانــع کننــده ای برای ایــن اعتقــاد خــود نــدارد. 
باورهــای  از ایــن دســت اســت؛ یعنــی آن هــا  نیــز  آگاهــی اخالقــی ملحدیــن 
ــا واقعــی دارنــد کــه دلیلــی بــر صــدق و درســتی آن ندارنــد. زیــرا صــدق  مطابــق ب
و درســتی و اعتبــار اخــالق )بنابــر نظریــه امــر الهــی( فقــط در گــرو امــر و نهــی الهــی 

 )33( نمی پذیرنــد.  که اینــان  اســت 
عقلگرایــان کــه ناچــاری تقــدم الاقــل پــاره ای از معرفت هــای اخالقی بــر معرفت 
وحیانــی را مــورد تاکیــد قــرار می دهنــد، خــود بــه گروه هــای مختلفــی تقســیم 
می شــوند. صــورت معقــول و درســت عقل گرایــی همــان اســت کــه بــزرگان جهــان 
اســالم )معتزلــه و شــیعه( و نیــز برخــی از عالمــان مســیحی اتخــاذ کرده انــد؛ یعنــی 
تقــدم معرفتــی چندیــن اصــل اخالقــی و شــناخت عقلــی آن هــا بــدون احتیــاج بــه 
وحــی را قبــول می کننــد؛ امــا نقــش وحــی را در شناســایی بســیاری از ارزش هــای 
اخالقــی و نیــز تعییــن مــوارد و مصادیــق همــان احــکام شــناخته شــده عقلــی 
مــورد تاییــد و تاکیــد قــرار می دهنــد )34(. بــه عالوه اینکــه نقــش ابــالغ همگانــی 
و دعــوت و فراخوانــی بــه عمــل بــه آن هــا را هــم بــرای دیــن و وحــی می پذیرنــد. 
البتــه وحــی نقش هــای دیگــری دارد کــه مربــوط بــه حــوزه اخــالق نیســت و مثــاًل 

احــکام حقوقــی اســت و باالتــر از همــه روزنــه شــناخت غیــب و خداونــد اســت. 
امــا عقلگرایانــی هســتند کــه در ســاحت معرفــت اخالقــی عرصــه را بــر وحــی 
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تنــگ کــرده و تــا حــد زایــد دانســتن آن پیــش می رونــد و البتــه چنیــن کســانی 
در حــوزه فرهنــگ اســالمی یا وجــود ندارنــد و یــا بســیار نادرنــد. وحــی در بســتر 
اگــر  عالم اســالمی حتی  هیــچ  و  دارد  زیــادی  اعتبــار  و  اســالمی نفوذ  فرهنــگ 
عقل گــرا )معتقــد بــه تقــدم برخــی معرفت هــای اخالقــی بــر معرفــت از طریــق 
ــده بگیــرد. امــا متأســفانه در بســتر فرهنــگ  ــد آن را نادی وحــی( باشــد، نمی توان
مســیحی نقــش وحــی، بخصــوص در حــوزه قوانیــن و قواعــد، بســیار کــم رنــگ 
اســت و عقل گرایــی افراطــی در آن فضــا بیشــتر امــکان نشــو و نمــا یافتــه اســت کــه 
مــا در اینجــا بــه یکــی از بارزتریــن آن هــا اشــاره می کنیــم و پیامدهــای عقل گرایــی 

افراطــی را باجمــال بیــان می کنیــم. 
بــه  مؤمــن  خــود  کــه  آلمانــی،  معــروف  فیلســوف  کانــت،  امانوئــل   .7
و  فلســفی  اســتدالل های  در  را  وجــودش  برهــان  امــا  بــود،  خداونــد  وجــود 
کالمی نمی دانســت و بلکــه اعتقــاد بــه هســتی خداونــد را از طریــق مالحظــات 
اخالقــی بــه دســت مــی آورد، یکــی از بارزتریــن چهره هــای کنــار نهــادن وحــی الهــی 
از ســاحت اخالقــی اســت. وی نــه فقــط معتقــد اســت وحــی الهــی نقشــی در 
معرفــت اخالقــی نــدارد، بلکــه می گویــد دخالــت دادن اطاعــت از امــر و نهــی الهــی 
در ســاحت انگیــزش اخالقــی )دواعــی عمــل اخالقــی( خــالف ماهیــت اخالقــی 
بــودن آن اســت. وی براســاس تحلیــل عمــل اخالقــی و پدیدارشناســی )35( آن 
مدعــی می شــود کــه رکــن اصلــی اخالقــی بــودن یــک کار اســتقالل آن اســت. شــعار 
اســتقالل عامــل اخالقــی )36( کــه بعدهــا نقــش مهمــی در فلســفه اخالق ایفــا کــرد 

میــراث کانــت بــه حســاب می آیــد. 
اســتقالل عامــل اخالقــی کــه بــه نظــر کانــت شــرط اصلــی اخالقــی بــودن یــک 
عمــل اســت، بــه معنــای آزاد بــودن عامــل از قیــد و بنــد نظــام علــی )مجبــور 
آدمــی و  قــّوت و جاذبــه و دافعــه تمایــالت و غرایــز  از  تــوان رهایــی  و  نبــودن( 
باالخــره مهمتــر از همــه تــوان عمــل براســاس حکــم عقــل خــود بــدون لحــاظ 
غایــت و غــرض خــاص )ایــن نکتــه اســاس وظیفــه گرایــی کانــت در فلســفه اخــالق 

را نشــان می دهــد( اســت. )37( 
پیــش از پرداختــن بــه نقــد و بررســی ســخن کانــت در این مــورد، ذکر نکتــه ای الزم 

اســت و آن تاکیــد فــراوان او بــر لــزوم وجــود خــدا بــرای توجیــه اعتبــار اخالق اســت. 
دارد  اصیــل  آدمــی دو حکــم  عقــل عملــی  کــه  آنجــا  از  اســت  کانــت معتقــد 
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ــزوم پــی  ــزوم پــی جویــی ســعادت )بیشــترین خیــرات( و ل ــارت اســت از ل ــه عب ک
جویــی فضیلــت کــه هــر دو معتبرنــد و بــه دلیــل اعتبــار و لغــو نبودنشــان حاکــی 
از مقــدور بــودن جمــع فضیلــت و ســعادت بــرای آدمی اســت. امــا از طــرف دیگــر 
می بینیــم نظــام طبیعــت برحســب ذات خــود اخالقــی نیســت؛ یعنــی مایــل بــه 
جمــع کردن ایــن دو نیســت و ای بســا فاضلمردانــی کــه بــه نــان شــب محتاجنــد و 
حتــی خــواب ســعادت )بیشــترین خیــر و لــذت( را هــم نمی بیننــد. پــس آیــا بایــد 
ــا راه  بگوییــم آن دو حکــم عقــل عملــی ناهمگــون و در نتیجــه یکــی لغــو اســت ی

حــل دیگــری وجــود دارد؟ 
کانــت از اینجــا بــه لــزوم وجــود خــدا بــه عنــوان حقیقتــی که قــدرت ســازگار کردن 
ــت  ــل فضیل ــرای اه ــرکش را ب ــت س ــد طبیع ــعادت را دارد و می توان ــت و س فضیل
ــران آن در  ــه جب ــد آن هــا نشــود ب ــذت و ســودی عای ــم ل ــر در ایــن عال رام کنــد و اگ

عالمی دیگــر خیــر فــراوان نصیــب آن هــا بکنــد، پــی می بــرد. )38( 
خــدای کانــت در واقــع نقشــی بیــش از ســازگار کردن ایــن دو حکــم عقــل عملــی 
ــره خــورده اســت  ــه اعتبــار و هســتی این دو حکــم گ ــدارد و اعتبــار و هســتی او ب ن
ــاور بــه وجــود خــدا را هــم فراخواهــد  و اگــر تردیــدی در این هــا رواشــود آتــش آن ب
گرفــت. در واقــع چنیــن هــم شــد و کســانی چــون کارل مارکــس، لودویــگ فوئــر 
بــاخ و فرویــد کــه همگــی در فضــای تفکــر کانتــی نشــو و نمــا کــرده بودنــد با انــدک 
تردیــدی در اصــل و اســاس اعتبــار عقــل عملــی و احــکام اخالقــی بــه تردیــد دربــاره 

وجــود خــدا کشــیده شــدند. 
ــا تحلیــل اجتماعــی و جامعــه شناســانه احــکام اخالقــی راه را  کارل مارکــس ب
بــرای تحلیــل جامعــه شــناختی بــاور بــه وجــود خــدا گشــود و نیــز فرویــد بــا تحلیــل 
روانشناســانه اصــول اخالقــی راه را بــرای تحلیــل روانشــناختی اعتقــاد بــه خداوند 
گشــود و اعتقــاد بــه خــدا را بــاوری برخاســته از تــرس آدمــی و فرافکنــی آگاهــی 

بیگانــه از خــود بــه عالــم خــارج ارجــاع داد. )39( 
بــی جهــت نبــود کــه رودلــف اتــو، متکلــم الهیــات مســیحی، بــر کانــت می تــازد 
ــودن، یعنــی احســاس  ــد خــدای کانــت و دیــن او عنصــر اصلــی دینــی ب و می گوی
ــی  ــت و تحلیل ــه اس ــده گرفت ــدا، را نادی ــه خ ــبت ب ــد نس ــم و امی ــه بی ــت دوگان حال
ــه هرحــال غــرض از ذکر ایــن نکتــه  ــه کــرده اســت )40(. ب ــد ارائ غیردینــی از خداون
تاکیــد بر ایــن بــود کــه اگرچــه کانــت نمی خواســت بــا عقالنــی کــردن اخــالق وجــود 
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ــال  ــاد، عم ــار نه ــی را کن ــد و وح ــه برگزی ــی ک ــا راه ــازد، ام ــر س ــی اث ــم ب ــد را ه خداون
بــه همانجــا منتهــی شــد. حــال بــاز می گردیــم بــه ســخن کانــت و اینکــه اســتقالل 
عمــل اخالقــی نشــانگر لــزوم پیراســته بــودن آن از اطاعــت امــر و نهــی دیگــران و از 

جملــه خداســت. 
ســخن کانــت البتــه مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه اســت و یــا می تــوان اعتراضهایــی 

بــر آن طــرح کــرد. برخــی از اعتراضهــای مطــرح شــده و یــا ممکــن چنیــن اســت: 
الــف. اســتقالل عمــل اخالقــی، حتــی اگــر مــورد قبــول و شــرط اخالقــی بــودن 
از  آنچــه  زیــرا  نیســت.  اخــالق  در  وحــی  حضــور  زدن  کنــار  معنــای  بــه  باشــد، 
اســتقالل عمــل اخالقــی فهمیــده می شــود، این اســت کــه فــرد آن را آگاهانــه و 
ــر در رونــد انجــام آن توصیــه  ــا قبــول مســؤولیت آن انجــام داده اســت؛ حــال اگ ب
الهــی را مــد نظــر داشــته و براســاس فرمــان الهــی عمــل کــرده باشــد، اســتقالل 
عمــل را از دســت نــداده اســت؛ زیــرا آگاهانــه و آزادانــه دل بــه خــدا داده و فرمــان 
او را اطاعــت کــرده اســت و ایــن غیــر از عمــل از ســر ناچــاری اســت کــه اســتقالل 
عامــل را می گیــرد. بــه قــول دوارکیــن )41(، یکــی از منتقدیــن کانــت، اســتقالل 
عمــل اخالقــی یــک آییــن نامــه رفتــاری اســت؛ یعنــی چگونگــی عمــل عامل اســت 
ــل  ــام عم ــا انج ــت ی ــه اطاع ــد و ن ــن می کن ــتقالل را روش ــدم اس ــا ع ــتقالل ی ــه اس ک
خاصــی کــه خــدا بــه فــرد می گویــد. بــه عبــارت دیگــر دوارکیــن می خواهــد بگویــد 
ــه او توانایــی ســبک و ســنگین کــردن  ــه اســتقالل عمــل عامــل به ایــن اســت ک ک
تمایــالت و خواســته های خــود را داشــته باشــد و بــا مالحظــه مجمــوع آن هــا 
تصمیــم بــه انجــام کاری بگیــرد )42(. بنابرایــن همیــن امــر الهــی را هــم بــه دو 
صــورت می تــوان انجــام داد و ایــن بــه خــود عامــل برمی گــردد. زیــرا می توانــد بــه 
صــورت اختیــاری و مســتقل آن را مالحظــه و براســاس آن عمــل کنــد و می توانــد 
از ســر اجبــار و ناچــاری بــه آن تــن دهــد. پــس صــرف لــزوم اســتقالل عمــل اخالقــی 

بیانگــر کنــار گذاشــتن اطاعــت امــر الهــی نیســت. 
ب. حکــم عقلــی کــه کانــت می گویــد آیــا کاشــف یــک ویژگــی اخالقــی اســت یــا 
ــر از  ــر کاشــف امــر حقیقــی عینــی اســت، پــس عمــل اخالقــی در واقــع متاث ــه، اگ ن
واقعیــت اســت و نــه خــود خواســت آدمــی. یعنــی عمــل اخالقــی برحســب امــور 
عینــی تعییــن می شــود و مســتقل از عاملــی اخالقــی هســت و ایــن خــالف تاکیــد 

کانــت بــر اســتقالل عامــل اخالقــی اســت. 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

ــه پیــروی از عینیــت منافــی اســتقالل عمــل نیســت، جواب ایــن  ــد ک ــر بگوی اگ
اســت کــه چطــور تابــع تکویــن الهــی شــدن و چنــان عمــل کــردن کــه تکویــن الهــی 
نشــان می دهــد منافــی اســتقالل فــرد نیســت، امــا تابــع تشــریع او شــدن و چنــان 

عمــل کــردن کــه او می گویــد نافــی اســتقالل عمــل فــرد اســت! 
اینجــا بــود کــه هیــر و ســارتر و دیگــر مدافعــان غیرشــناختاری اســتقالل عمــل 
اخالقــی، راهــی را کــه کانــت آغــاز کــرده بــود بــه پایــان رســاندند و گفتنــد اســتقالل 
عمــل اخالقــی در صورتــی حاصــل می شــود کــه مــا حتــی از قیــد عینیــت اخــالق 
هــم رهــا شــویم و چارچوبــی نداشــته باشــیم؛ حتــی اگر ایــن چارچــوب خــود متــن 
حقیقــت و واقــع باشــد و از اینجــا بــود کــه اســتقالل عمــل اخالقــی بــا نظریــه جعلــی 
بــودن )43( اخــالق گــره خــورد و گفتنــد و ســرودند و بــه پــای آن رقصیدنــد کــه 
اخــالق حــوزه خواســت فــردی اســت و اســتقالل عمــل اخالقــی حکــم می کنــد 
آدمی هــر آنچــه را خــود می خواهــد برگزینــد و عمــل کنــد و اگــر کســی بخواهــد 
آزادی جنســی برخــالف  یــا بگویــد، مثــاًل حســن  و  کنــد  تعییــن  بــر آن  حــدی 
طبیعــت و قانــون تکویــن اســت، او ناقــض اصالــت اســتقالل عمل اخالقی اســت؛ 
چــه رســد بــه کســی کــه بگویــد خداونــد از ایــن کار منــع کــرده کــه او البتــه از ریشــه 

ــت عمــل اخالقــی را کنــده اســت. )44(  اصال
ــا عمــل او اخالقــی شــود،  ــد مســتقل باشــد ت ــه عامــل اخالقــی بای ــم ک ج. گیری
ولی اینکــه بخواهیــم از آن نتیجــه گیریــم کــه بایــد امــر و نهــی الهــی را لحــاظ نکنــد 
زیــرا نافــی اســتقالل اوســت، منــوط بــه قبــول یــک پیشــفرض اســت کــه پذیــرش 
و  می دهــد.  قــرار  پذیرنــده  راه  فــرا  زیــادی  دشــواری های  و  نیســت  ســهل  آن 
او وارد  نهــی  و  امــر  لحــاظ  و  از آدمی اســت  بیگانــه  آن اینکــه بگوییــم خداونــد 

ســاختن غیــر در حریــم شــخصی آدمی اســت. 
ــا آدمی غریــب  ــد ب ــا واقعــا چنیــن اســت یا اینکــه طبــق تعالیــم دینــی خداون آی
ــزان انــس و قــرب و آشــنایی و  ــه می ــه نیســت، بلکــه خــود واقعــی آدمی ب و بیگان
ــه حســن ختام ایــن  ــرآن ک ــر زیبــای ق ــه تعبی ــد اســت و ب ــا همیــن خداون اتحــاد ب
خــود  فراموشــی  کــه  اســت  یگانــه  چنــان  خداونــد  آدمی بــا  اســت  نیــز  مقــال 
آدمی مــالزم بــا فرامــوش کــردن خداونــد اســت: »والتکونــوا کالذیــن نســوا اهلل 

)حشــر،19(.  انفســهم«  فانســاهم 
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مفهوم بیعت
بیعــت بــه معنــای تعهــد و پیمــان اســت، کــه بیعــت کننــدگان تعهــد می دهنــد 
تــا نســبت بــه کســی کــه بــا او بیعــت می کننــد وفــادار باشــند و ایــن بســتگی دارد بــه 

آنچــه از جانــب بیعــت شــونده پیشــنهاد می شــود.
از ایــن رو بیعــت در مــواردی بــکار مــی رود کــه از جانــب مقــام واالیــی در رابطــه بــا 
امــر مهمی پیشــنهاد می شــود کــه بــه همراهــی و یــاری بیعــت کننــدگان نیازمنــد 
باشــد، تــا امکانــات خــود را در اختیــار او بگذارنــد و در تحقــق یافتــن آن امــر مهــم 
بکوشــند. در حقیقت، ایــن بیعــت شــونده اســت کــه تعهــد می گیــرد، و بیعــت 

کننــدگان تعهــد می دهنــد.
معنی یاد شده از موارد کاربرد این واژه در قرآن بدست می آید:

یا ایهــا النبــی اذا جــاءک المؤمنــات یبایعنــک علــی ان ال یشــرکن بــاهلل شــیئا و ال 
یســرقن و ال یزنیــن و ال یقتلــن اوالدهــن و ال یاتیــن ببهتــان یفترینــه بین ایدیهــن 
و ارجلهــن و ال یعصینــک فــی معــروف فبایعهــن و اســتغفر لهــن اهلل ان اهلل غفــور 

رحیــم« )1(.
خداونــد در ایــن آیــه بــه پیامبــر دســتور می دهد که هــر گاه زنان مؤمنه نــزد تو آمدند 
و تعهــد نمودنــد تــا کار خالفــی مرتکب نشــوند و از تو فرمان ببرند، تعهد آنــان را بپذیر.

نقش بیعت
در عصر حضور و غیبت



43

ایــن آیــه پــس از فتــح مکــه، دربــاره بیعــت زنــان، کــه در روی کــوه صفــا انجــام 
گرفــت، نــازل گردیــد و بــه دنبــال آن پیامبــر اســالم بیعــت آنــان را دربــاره شــرائط 
یــاد شــده در آیــه پذیرفــت و در واقــع از آنــان تعهــد گرفــت تــا بــر خــالف شــیوه 

نکننــد. اســالمی رفتار 
ان الذیــن یبایعونــک انمــا یبایعــون اهلل یــد اهلل فوق ایدیهــم فمــن نکــث فانمــا 

ینکــث علــی نفســه و مــن اوفــی بمــا عاهــد علیــه اهلل فســیؤتیه اجــرا عظیمــا )2(.
ــا تــو بیعــت می کننــد،  خداونــد در ایــن آیــه بــه پیامبــر می فرمایــد کســانی کــه ب
در واقــع بــا خــدا بیعــت کرده اند.یعنــی، پیمانــی کــه بــا تــو بســته می شــود پیمــان 
بــا خــدا اســت.زیرا آن دســت خــدا اســت کــه برتــر از دســتها قــرار دارد و ایــن همــان 
ــا  ــد ت ــر گــردن گرفتــه بودن تعهــدی اســت کــه مســلمانان، در مقابــل پیامبر)ص(ب
وفــادار باشــند، و در رابطــه بــا اســالم و نظــام پایبنــد بــوده و در هــر جنــگ و صلحی 

کــه پیــش آیــد، پــا بــر جــا بماننــد.
دربــاره بیعــت عقبــه ثانیــه یــک ســال پیــش از هجــرت، عبــاده بــن صامــت، کــه 

یکــی از دوازده نفــری اســت کــه نمایندگــی انصــار را بــر عهــده داشــتند، می گویــد:
»بایعنــا رســول اهلل)ص(بیعــه الحــرب، علــی الســمع و الطاعــه، فــی عســرنا و 
ــه.و ان نقــول  ــازع االمــر اهل ــا.و ان ال نن ــره علین ــا، و اث یســرنا.و منشــطنا و مکرهن

بالحق اینمــا کنــا ال نخــاف فــی اهلل لومــه الئــم« )3(.
پیمانــی کــه بــا پیامبــر بســتیم، پیمــان جنــگ بــود، تــا در همــه حــال شــنوا و 
فرمانبــردار باشــیم و بیهــوده عــذر تراشــی نکنیــم.و او را بــر خــود مقــدم داریــم.و در 
امــر زعامــت بــا او درگیــر نشــویم.و همــواره حــق گــو باشــیم، و در پیشــگاه خــدا از 

چیــزی بــاک نداشــته باشــیم.
و دربــاره بیعــت رضــوان کــه در ســایه درختــی انجــام گرفــت و چنانچــه گذشــت 
بــود و مــورد ســتایش  بــا قریــش  بــرای جنــگ احتمالــی  بــا آمادگــی  در رابطــه 

پــروردگار قــرار گرفــت، می خوانیــم:
لقــد رضــی اهلل عــن المؤمنیــن اذ یبایعونــک تحــت الشــجره، فعلــم مــا فــی 

قلوبهــم فانــزل الســکینه علیهــم و اثابهــم فتحــا قریبــا )4(.
خداونــد از مؤمنیــن خوشــنود گردیــد، کــه بــا تــو پیمــان بســتند تــا اســتوار 
باشــند و از نیــت پــاک آنــان آگاهــی دارد.لــذا بــه آنــان آرامشــی بخشــید، و پیــروزی 

نزدیکی)فتــح خیبــر( برایشــان فراهــم ســاخت.

مــقــاالت
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بیعــت  زیــرا  از ریشــه »بیــع« )5( -بــه معنــای فروش-گرفتــه شــده،  بیعــت 
کننــده بایــع اســت و آنچــه در تــوان دارد، در طبــق اخــالص قــرار داده، بــه بیعــت 
شــونده می فروشــد، بدیــن گونــه کــه تعهــد می دهــد و بــر گــردن می گیــرد کــه 
تمامی امکانــات خــود را در راه تعهــدی کــه داده بــکار گیــرد، و در پیشــگاه بیعــت 

ــورزد. ــغ ن ــته دری ــت شایس ــه خدم ــر گون ــونده از ه ش
ــب  ــه از جان ــی رود، ک ــکار م ــواردی ب ــت-در م ــارت رف ــه اش ــه ک بیعت-همانگون
بیعــت شــونده پیشــنهاد مهمی شــده باشــد در ایــن صــورت، او از بیعــت کننــدگان 
تعهــد می گیــرد تــا نســبت بــه آن پیشــنهاد وفــادار باشــند و تمامی امکانــات خــود 

را در راه تحقــق آن مبــذول دارنــد. لــذا در حدیــث آمــده:
»اال تبایعونــی علــی االســالم؟« پیامبــر، اســالم را بــر قبایــل عــرب پیشــنهاد 
اســالم  بــه  نســبت  کــه  نمی دهیــد  تعهــد  آیــا  می گفــت،  آنــان  بــه  و  می فرمــود 
وفــادار باشــید؟از عــرب دربــاره اســالم بیعــت می گرفــت، تــا آن را پذیرفتــه و در 
راه پیشــرفت و تحکیــم پایه هــای آن بکوشــند و از بــذل هــر گونــه امکانــات دریــغ 

نورزنــد.و در احادیــث بســیاری آمــده اســت:
»نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا«.

با پیامبر پیمان بستیم تا همواره در جهاد وفادار باشیم.
»بایعناه علی الموت« پیمان بستیم تا پای جان وفادار باشیم.

»بایعت رسول اهلل)ص(علی السمع و الطاعه«.
با پیامبر پیمان بستم تا سخن نیوش و فرمانبردار باشم.

لــذا بیعــت در عهــد رســالت چیــزی جــز پیمــان وفــاداری نبــود، بیعــت کنندگان 
بــه حکــم وظیفــه می بایســت تمامی امکانــات خــود را در اختیــار پیامبــر قــرار 
دهنــد و تمامی تــوان خــود را در راه اســالم ارزانــی دارند.ایــن گونــه پیمــان در 
حقیقــت پیمــان بــا خــدا اســت.و در راه اســالم انجــام گرفتــه اســت، تــا اســالم 

ــردد. ــمول گ ــان ش ــترده و جه ــد و گس ــم باش حاک
ابن خلدون در این باره گوید:

»اعلــم ان البیعــه هــی العهــد علــی الطاعــه، کان المبایــع یعاهــد امیــره علــی انــه 
یســلم لــه النظــر فــی امــر نفســه و امــور المســلمین، ال ینازعــه فــی شــیئ مــن ذلــک، 
و یطیعــه فیمــا یکلفــه بــه مــن االمــر علــی المنشــط و المکــره، و کانــوا اذا بایعــوا االمیر 
و عقــدوا عهــده، جعلوا ایدیهــم فــی یــده تاکیــدا للعهــد، فاشــبه ذلــک فعــل البایــع 
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و المشــتری فســمی بیعه، مصــدر بــاع، و صــارت البیعــه مصافحــه باالیدی.هــذا 
مدلولهــا فــی عــرف اللغــه و معهــود الشــرع. و هــو المــراد فــی الحدیــث فــی بیعــه 

النبی)ص(لیلــه العقبــه و عنــد الشــجره و حیثمــا و رد هــذا اللفــظ« )6(.
کننــده  بیعــت  کــه  اســت  آن  اســت.مانند  فرمانبــرداری  بــر  پیمــان  بیعــت، 
دربــاره  مصلحت اندیشــی  تــا  می دهــد،  تعهــد  امیر)ســرکرده(خود  بــه  نســبت 
خــود و شــؤون مســلمین را، بــه او واگــذارد و بــا او درگیــر نشــود و در آنچــه فرمــان 
می دهــد، فرمــان ببــرد، چــه خــوش آینــد باشــد یــا ناخــوش آینــد.و موقــع بیعــت، 
دســت خــود را در دســت امیــر می گذاردنــد، ماننــد فروشــنده و خریــدار، از ایــن 
رو ایــن گونــه پیمــان را بیعــت نامیدنــد کــه هماننــد معاملــه بیــع انجــام می گیــرد.
همچنیــن مفهــوم بیعــت، در عــرف لغــت و شــرع و نیــز در مــواردی کــه بــا پیامبــر 

ــه اســت. ــام گرفتــه همیــن گون اکرم)ص(بیعــت انج
راغب اصفهانی گوید:

یقــول  لــه.و  رضــخ  بمــا  لــه  الطاعــه  بــذل  تضمــن  الســلطان:اذا  بایــع  »و 
لذلک:بیعــه و مبایعــه.و قوله-عــز و جــل-: »فاستبشــروا ببیعکــم الــذی بایعتــم 

الرضــوان« )8(. بیعــه  الــی  اشــاره  بــه« )7( 
بــا ســلطان بیعــت نمــود، یعنــی تعهــد کــرد کــه اطاعــت خــود را مبــذول دارد و 

نســبت بــه فرامیــن او خاضــع باشــد.
لــذا بیعــت در آن عهــد، بــرای تاکیــد بــر وفــاداری، و فراهــم ســاختن امکانــات 
ــت  ــر زعام ــته، در ام ــی نداش ــالت دخالت ــر رس ــه در ام ــه ک ــت. و همانگون ــوده اس ب
پیامبــر نیــز دخالتــی نداشــته اســت.زیرا پیامبــر از جانــب خداونــد بــه هــر دو مقــام 
منصــوب گردیــده بــود و تاکیــد پیامبــر بــر گرفتــن بیعــت، تنهــا بــرای تحکیــم و 

ــت. ــوده اس ــات ب ــاختن امکان ــم س ــود و فراه ــت خ ــای حکوم ــت پایه ه تثبی
بیعتــی را کــه پیامبــر)ص(در روز غدیــر خــم، از مســلمانان، دربــاره مقــام والیــت 
کبــرای مــوال امیــر مؤمنان)ع(گرفــت بــر همیــن منــوال بــود، پــس از آنکــه بــه طــور 
صریــح، علــی )ع( را بــرای خالفــت و امامــت پــس از خــود منصــوب نمــود، از مــردم 
ــر  ــار پیامب ــه در اختی ــه ک ــود را-همانگون ــات خ ــا امکان ــت، ت ــاداری گرف ــان وف پیم
)ص( قــرار داده انــد- در اختیــار علی)ع(نیــز قــرار دهنــد و در تثبیــت پایه هــای 

حکومــت وی بکوشــند. لــذا حضــرت فرمــود:
»اللهم وال من وااله، و انصر من نصره، و اخذل من خذله« )9(.

مــقــاالت
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ــت  ــو والی ــود را در پرت ــه خ ــی را ک ــرار ده، کس ــود ق ــت خ ــو عنای ــدا، در پرت خداون
کبــرای علــی قــرار داده و یــاری نمــا کســی را کــه علــی را یــاری کنــد و از عنایــت خــود 

محــروم ســاز کســی را کــه علــی را رهــا کــرده او را تنهــا گــذارد و یــاری نکنــد.

بیعت واجب الوفا است
بیعــت، تعهــدی واجــب الوفــا اســت، زیــرا شــریعت اســالم، آن را از لوازم ایمــان 

شــمرده و نقــض عهــد را مایــه فزونــی کفــر دانســته اســت.
بیعــت از نظــر عــرف و شــرع، تعهــدی اســت واجــب الوفــا کــه شــرافت و کرامــت 
انســانیت، التــزام بــه آن را ایجــاب می کند.ایــن خــود یــک تعهــد شــرعی اســت کــه 
لــزوم آن در عــرف، مســلم بــوده، و شــرع آن را امضــا و تنفیــذ نمــوده و نقــض عهــد 

از دیــدگاه عقــل و شــرع، گنــاه بــه شــمار مــی رود.
قرآن، بر این امر به گونه های مختلف تاکید کرده است.

، از آن با عنوان »بیع« -که از عقود الزمه است-یاد کرده است:
ً
اوال

فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به )10(.
، ایــن گونــه بیعــت را بیعــت بــا خــدا دانســته کــه پیمانی اســت ناگسســتنی: 

ً
ثانیا

ان الذیــن یبایعونــک انمــا یبایعــون اهلل، یــد اهلل فوق ایدیهم )11(.
و وفــای به ایــن عهــد را-کــه عمــل بــه شــریعت اســت-تجارتی دانســته کــه هرگــز 

کســاد ندارد:
»ان الذیــن یتلــون کتــاب اهلل و اقامــوا الصــاله و انفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا و 

عالنیــه یرجــون تجــاره لــن تبــور «)12(.
، وفای به این عهد را از لوازم ایمان گرفته است:

ً
ثالثا

»و من اوفی بما عاهد علیه اهلل« )13(.
»و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا« )14(.

، نکث بیعت)نقض پیمان(را گناه شمرده است:
ً
رابعا

»و من نکث فانما ینکث علی نفسه« )15(.
ــا عنــوان »نکــث« یــاد کــرده کــه مســتوجب کفــر و  و از هــر گونــه عهــد شــکنی، ب

جــواز قتــال اســت.
و ان نکثوا ایمانهــم مــن بعــد عهدهــم و طعنــوا فــی دینکــم فقاتلــوا ائمــه الکفــر 

انهــم ال ایمــان لهــم لعلهــم ینتهــون.اال تقاتلــون قومــا نکثوا ایمانهــم... )16(
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و اگــر پیمــان شکســتند و بــر دیــن طعنــه وارد ســاختند پــس بــا ســران کفــر 
بجنگیــد زیرا اینــان را تعهــدی نیســت باشــد تــا بــس کنند.آیــا نمی جنگیــد بــا 

کــه پیمــان شکســته اند؟! گروهــی 
امام امیر المؤمنین)ع(می فرماید:

»و امــا حقــی علیکــم فالوفــاء بالبیعــه، و النصیحــه فــی المشــهد و المغیــب، و 
االجابــه حیــن ادعوکــم و الطاعــه حیــن آمرکــم« )17(.

آنچــه حــق مــن بــر شــما اســت آن اســت بــه پیمــان خــود پایبنــد باشــید.و 
در حضــور و پشــت ســر ناصحانــه برخــورد کنیــد.و هــر گاه شــما را می خوانیــم 
ــراوان،  ــات ف ــید. در روای ــردار باش ــم فرمانب ــتور می ده ــه دس ــد، و آنچ ــت کنی اجاب
بیعــت را همچــون طوقــی دانســته اســت کــه گــردن بیعــت کننــده را فــرا گرفتــه، و 
بیعــت انســان را گریبانگیــر و گــردن گیــر آن می دانــد.و نکــث بیــع یــا نقــض عهــد و 

شکســتن پیمــان را از گناهــان بــزرگ می شــمارد.
ثقه االسالم کلینی از امام صادق)ع(روایت می کند که فرمود:

»من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه االمام، الی اهلل-عز و جل-اجذم« )18(.
صفقه:دست به دست دادن در هنگام بیعت است.

هــر کــه از انبــوه مســلمانان کنــاره گیــرد.و بیعــت خــود را بــا امــام نقــض کنــد.روز 
قیامــت در حالــی محشــور می شــود کــه او را خــوره گرفتــه اســت.

پیامبــر  کــه  کــرده  صادق)ع(روایــت  امــام  از  صــدوق،  المحدثیــن،  شــیخ 
اکرم)ص(فرمــود:

»ثالث موبقات:نکث الصفقه، و ترک السنه، و فراق الجماعه« )19(.
سه چیز موجب هالکت است:نفض بیعت، ترک سنت، جدا شدن از جماعت.

ابو بصیر از امام صادق)ع(روایت کرده است که فرمود:
»و مــن مــات و لیــس فــی رقبتــه بیعــه المــام، مــات میتــه جاهلیــه.و ال یعــذر 

ــوا امامهــم« )20(. النــاس حتــی یعرف
هــر کــه در گــردن خــود بیعــت بــا امــام وقــت را نداشــته باشــد، هماننــد دوران 
جاهلیــت خواهــد مــرد.و پذیرفتــه نیســت عــذر کســی تا امــام خویش را بشناســد.

روایــات در زمینــه ضــرورت بیعــت و حرمــت نقــض عهــد بــا امــام وقــت، از حــد 
ــی  ــه مقــام ول ــه پیمــان وفــاداری نســبت ب ــر افــزون اســت.از این رو، بیعــت ک توات
امــر اســت، یــک واجــب تکلیفــی اســت، و شکســتن آن از گناهــان کبیــره محســوب 

مــقــاالت
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می شــود و کتــاب و ســنت و عقــل و ســیره عقــال ضــرورت آن را ایجــاب می کنــد.
بنابر ایــن نیــازی نیســت کــه بــرای اثبــات لــزوم پایبنــدی بــه بیعــت، بــه ســراغ 
بــاب وکالــت رفتــه و آن را یــک وکالــت الزم بگیریــم و بــا تکلــف و دشــواری از بیعــت 
چهــره ای تصویــر کنیــم کــه بــا ماهیــت آن همگــون نباشــد. برخــی از بــزرگان، بیعت 
ــزوم وفــای  ــا انتخــاب عمومی انجــام می گیــرد، گونــه ای وکالــت دانســته و ل را کــه ب
بــه آن را، از عمــوم اوفــوا بالعقــود )21( اســتفاده نمــوده اســت و چنیــن می نویســد:
ــی  ــه بالمعن ــن الوکال ــم م ــو قس ــل ه ــه، ب ــه بوج ــبه الوکال ــاب و ان اش »و االنتخ
االعــم، اعنی ایــکال االمــر الــی الغیــر او تفویضــه الیــه...و لکن ایــکال االمــر الــی 
الغیــر، قــد یکــون بــاالذن لــه فقــط، و قــد یکــون باالســتنابه، بــان یکــون النائــب 
وجــودا تنزیلیــا للمنــوب عنــه، و کان العمــل عمــل المنــوب عنــه، و قــد یکــون 

باحــداث الوالیــه و الســلطه المســتقله للغیــر مــع قبولــه.
و االول لیــس عقــدا.و الثانــی عقــد جائز-علــی مــا ادعــوه مــن االجمــاع-و امــا 
الثالــث فــال دلیــل علــی جوازه)عــدم لزومه(بــل قولــه تعالــی: اوفــوا بالعقــود یقتضــی 
لزومــه، کیــف و اســتیجار الغیــر للعمل ایضــا نحــو توکیــل لــه مــع لزومــه قطعــا...و 
قــد مــر ان البیــع و البیعــه مــن بــاب واحــد و المــاده واحــده، فحکمهــا حکمــه، و 

البیــع الزم قطعــا..«. )22(
عــام آن-کــه مطلــق  بــه مفهــوم  وکالــت،  نوعــی  را  انتخــاب  عبــارت  در ایــن 
واگــذاری بــه دیگــری باشد-دانســته، زیــرا وکالــت بدیــن معنــی بــر ســه گونــه 

اســت:
1. صــرف اذن تصــرف در مــال یــا ملــک اذن دهنده.کــه از عقــود محســوب 

نمی شــود.
2. نیابــت گرفتــن کــه شــخص نایــب بــه جــای منــوب عنــه تصــرف می کنــد.

و ایــن از عقــود جایــزه اســت.
3. اعطــای والیــت و حــق ســلطه بــه دیگــری کــه مســتقال و بــا صالحدیــد خــود 
عمــل کنــد، البتــه بــا شــرط پذیرفتــن او، و ایــن گونــه وکالــت، دلیلــی بــر جایــز 
بــودن)الزم نبــودن(آن وجــود نــدارد، بلکــه عمــوم آیــه اوفــوا بالعقــود شــامل آن 
می گردد.همانگونــه کــه »اســتیجار« )کســی را بــه اجیــری گرفتن(نیــز نوعــی وکالــت 
اســت و از عقــود الزمــه می باشــد.عالوه بــر آن کــه بیعــت از ریشــه بیــع گرفتــه شــده 

و بیــع عقــدی الزم بــه شــمار می آیــد.
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آنــگاه، بــرای آنکــه اثبــات نمایــد کــه پذیرفتــن مســؤولیت در حقیقــت پذیرفتــن 
وکالــت اســت، بــه نامــه ای کــه امــام امیــر المؤمنین)ع(بــه نماینــدگان خــود در 
جمــع آوری مالیــات نگاشــته، اشــاره می کنــد: »فانکــم خــزان الرعیــه، و وکالء 

ــه« )23( ــفراء االئم ــه، و س االم
شــما، خزانــه داران مــردم هســتید و از جانــب امــت وکالــت داریــد و فرســتادگان 

امیــران می باشــید.
در این گفتار و نحوه استدالل، جای مناقشه وجود دارد:

، بــردن مســأله بیعــت و انتخــاب را زیــر پرچــم وکالــت، ضرورتــی نــدارد، تــا 
ً
اوال

ــرای  ــرای وکالــت مفهومی عــام فــرض کــرده و ب ــه ناچــار و بــدون هیــچ دلیلــی، ب ب
آن اقســام ســه گانــه تصــور نمود.زیــرا اذن در تصــرف، از بــاب اباحــه و رخصــت در 

تصــرف می باشــد، و هیچگونــه ارتباطــی بــه بــاب وکالــت نــدارد.
واگذاری-تفویــض«  »مطلــق  عــام  مفهــوم  بــه  وکالــت  کــردن  تفســیر   ،

ً
ثانیــا

وجهــی نــدارد، زیــرا اگــر صاحــب مقامــی از مقــام خــود تنــازل کــرده، و آن را بــه 
دیگــری واگــذار کنــد، بــه هیــچ وجــه مفهــوم وکالــت یــا نیابــت از آن استشــمام 

نمی شــود و هــر گونــه تفســیر لغــوی بایــد مســتند عرفــی داشــته باشــد.
، واژه »وکالء« کــه در نامــه امام)ع(بــکار رفتــه بدیــن جهــت اســت کــه 

ً
ثالثــا

امام)ع(بــه اســتناد حــق والیــت، به ایشــان دســتور داده تــا بــا عنــوان »وکالی 
امــت«، امــوال مربوطــه بــه بیــت المــال مســلمین را جمــع آوری کننــد و این مســأله 
هیــچ گونــه ارتباطــی بــا مســأله بیعــت و انتخــاب نــدارد، تــا شــاهد مســأله گــردد.

و نیــز مســأله »اســتیجار« ارتباطــی بــه بــاب »وکالــت« نــدارد، اســتیجار از بــاب 
»اســتخدام« بــرای انجــام کار و خدمــت بــه مســتاجر اســت.

مثــاًل اگــر کســی را بــرای انجــام کارهــای آبدارخانــه در یــک اداره دولتــی یا شــرکت 
یــا کارخانــه اجیــر می گیرنــد و اســتخدام می نماینــد، آیــا عنــوان نیابــت یــا وکالــت از 
ــی  ــه او تفویض)واگذار(شــده، ول آن برداشــت می شود؟درســت اســت کــه کاری ب

همانگونــه کــه گفتــه شــد، مطلــق تفویــض بــه معنــی و مفهــوم وکالــت نیســت.
خالصــه آن کــه فــرض نمــودن مفهــوم وکالــت در یــک افــق عــام و گســترده، 
ــه  ــذاری، آن گاه چنیــن نتیجــه گرفتــن ک ــه مطلــق واگ ــردن آن ب ســپس تفســیر ک
انتخــاب گونــه ای وکالــت الزم اســت...تمامی این ها تصوراتــی بیــش نیســت، و 

ــا عرفــی نــدارد. هیــچ گونــه ســند لغــوی ی

مــقــاالت
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عــالوه، ضرورتــی هــم چنیــن تصوراتــی را ایجــاب نمی کنــد و بــرای اثبــات لــزوم 
ــه  ــازی ب ــان(، نی ــتن پیم ــد و حرمــت نکث)شکس ــه عه ــای ب ــوب وف بیعــت و وج
ــه تکلفــات و پیمودن ایــن راه پــر مشــقت نیســت.زیرا کتــاب و  پذیرفتن ایــن گون

ســنت و ســیره عقــال، بــرای داللــت و اثبــات آن کافــی اســت.

بیعت در عصر غیبت
بیعــت در دوران حضور)عهــد رســالت و حضــور امامــان معصوم(تنهــا نقــش 
ــرای  ــا فراهــم ســاختن امکانــات الزم ب یــک وظیفــه و تکلیــف شــرعی در رابطــه ب
ــان  ــر و امام ــی پیامب ــت سیاس ــت و زعام ــام والی ــرد.و مق ــا می ک ــور را ایف ــای ام اولی
معصــوم، از مقــام نبــوت و امامــت آنــان نشــات گرفتــه بــود و بــر مــردم واجــب 
بــود تــا امکانــات الزم را بــرای آنــان فراهــم ســازند، تــا بتواننــد بــا نیــروی مردمــی، 
ــر مــردم  ــه انجــام رســانند.و اگ ــه بهتریــن شــکل ب ــت را ب مســؤولیت اجــرای عدال
از ایــن وظیفــه ســرباز می زدنــد، هیــچ گونــه کاســتی در مقــام امامــت و زعامــت 
سیاســی آنــان وارد نمی ســاخت و در آن صــورت مــردم تمــرد کــرده و از اطاعــت 
اولــی االمــر خویــش تخلــف ورزیــده بودند.از ایــن رو شــیعه همــواره حاکمــان وقــت 

را غاصــب دانســته، امامــان معصــوم را اولیــای خویــش می دانســته اند.
ــی  ــت نقش ــت و زعام ــا در امام ــا و اثبات ــت، نفی ــور، بیع ــد حض ــن، در عه بنابر ای
نداشــته و تنهــا در ایجــاد تــوان و قــدرت اجرایــی بــرای زعیــم قانونــی و شــرعی 

نقــش داشــته اســت. ولــی بیعــت در عصــر غیبــت، دو نقــش را ایفــا می کنــد:
یک:شناسائی واجدین شرائط الزم در سایه رهنمود عقل و شرع.

دو:انتخــاب فــرد اصلــح و تعهــد وفــاداری نســبت بــه او و فراهــم ســاختن 
حاکــم. دولــت  اجرایــی  قــدرت  و  تــوان  برای ایجــاد  الزم  امکانــات 

لــذا بیعــت در عصــر غیبــت نقــش بــه فعلیــت رســاندن صالحیــت رهبــری را ایفــا 
می کنــد. اوصــاف ارائــه شــده از جانــب شــرع، صالحیــت داشــتن رهبــر را ایجــاب 
می کنــد و مــردم بــا شناســایی واجدیــن اوصــاف و بیعــت بــا فــرد اصلح، ایــن 
صالحیــت را بــه فعلیــت می رســانند. البته ایــن شناســایی و بیعــت، امضــای 
شــارع را بــه دنبــال دارد کــه مشــروعیت والیــت فقیــه از همیــن جــا نشــات گرفتــه و 

ــه انتصــاب و انتخــاب صــورت می گیــرد. ــه حــد میان ــه گون ب
ــی امــر، از جانــب شــرع  ــادآور می شــویم کــه تعییــن ول در توضیح ایــن مطلــب ی
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بــه دو گونــه اســت: 
1. تعییــن بالتنصیــص، کــه شــخص معینــی بالخصــوص، بــرای مقــام رهبــری 
امــت معرفــی گــردد، چنانچــه در عهــد رســالت بــا آیــه النبــی اولــی بالمؤمنیــن مــن 
انفســهم ابــالغ شــد.و نیــز مســأله خالفــت کــه در ســخن پیامبــر در غدیــر خــم 

مطــرح گردیــد »مــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله«.
2. تعییــن بالتوصیــف، بــه گونــه ای کــه شــارع اوصافــی را ارائــه می دهــد تــا 
ــه واجــد آن شــرائط باشــد، شایســتگی مقــام والیــت را داشــته باشــد: »ان  هــر ک
احــق النــاس بهــذا االمــر اقواهــم علیــه و اعلمهــم بامــر اهلل فیه«.آنــگاه تشــخیص 
واجدیــن شــرایط را بــه مــردم واگــذار می کنــد، تــا بــه وســیله خبــرگان خــود، فــرد 

ــا او بیعــت کننــد. اصلــح را شناســایی کــرده ب
ســپس طبــق مقبولــه عمــر بــن حنظلــه »فانــی قــد جعلته علیکــم حاکمــا« و نیز 
توقیــع شــریف »فانهــم حجتــی علیکم«، ایــن شناســایی و بیعت)انتخاب(مــورد 

امضــای شــرع قــرار می گیــرد.
ــان  ــود و در پای ــه می ش ــوی شــرع ارائ ــاز از س ــر در آغ ــات رهب بنابر ایــن خصوصی
نیــز مــورد امضــای شــارع قــرار می گیــرد و بدیــن جهــت مشــروعیت والیــت فقیــه، 
کامــال از موضــع شــرع نشــات گرفتــه و نقــش مــردم در ایــن میانــه، نقــش تشــخیص 

موضــوع و بیعــت کــه تعهــد بــه وفــاداری اســت.
ــت-منجز و  ــی اس ــم وضع ــک حک ــه ی ــه را-ک ــت فقی ــش، والی ــن نق ــه همی البت
قطعــی می ســازد و بــه فعلیــت می رســاند و ســهم مــردم در تنجیــز والیــت فقیــه، 
ــورد  ــت م ــاد حکوم ــه در ایج ــتند ک ــردم هس ــن م ــه واقع ای ــت و ب ــده اس ــهم عم س

ــد. ــا کرده ان ــی را ایف ــش اساس ــود نق ــند خ پس
و همیــن، معنــای میانــه بیــن انتصــاب و انتخــاب را می رســاند.نه انتصــاب 
مطلــق اســت کــه مــردم در تعییــن آن سهمی نداشــته باشــند و نه انتخــاب مطلق 
اســت کــه شــرع در آن نقشــی نداشــته باشــد.بلکه انتخابــی اســت مردمــی در 

ســایه رهنمــود شــرع و مــورد قبــول شــارع.

مسؤولیت رهبر در پیشگاه خدا و مردم
مســأله مســؤولیت مقــام رهبــری در پیشــگاه خــدا و مــردم از همیــن وظیفــه 
الهــی  پیشــگاه  در  رهبــری  مقــام  زیــرا  گرفتــه،  نشــات  مــردم  و  رهبــر  متقابــل 

مــقــاالت
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مســؤولیت دارد تــا مجــری عدالــت باشــد و احــکام اســالمی را بــدون کــم و کاســت 
اجــرا نمایــد و بدیــن جهــت اســت کــه افــزون بــر علــم و اقتــدار، عدالــت و تقــوا نیــز 

ــت. ــرط اس ــری ش ــام رهب در مق
او همچنیــن در مقابــل مّلــت نیــز مســؤولیت دارد و بایــد جوابگــوی نیازهــای 
اگــر  و  تامیــن مصالــح همگانــی در همــه زمینه هــا بکوشــد  عمومی باشــد و در 
کوتاهــی کنــد یــا کوتــاه آیــد و نتوانــد از عهــده آن برآیــد، از جانــب مــردم بــه وســیله 
خبــرگان منتخــب آنــان بــر کنــار می شــود کــه در اصــل یکصــد و یازدهــم قانــون 

ــت. ــده اس ــرح آن آم ــی ش اساس
امــام امیــر مؤمنــان)ع(در رابطــه بــا حــق متقابــل رهبــر و مــردم و مســؤولیتی کــه 

در مقابــل یکدیگــر دارنــد، می فرمایــد:
علــی  حقکــم  حق.فامــا  علــی  لکــم  و  حقــا،  علیکــم  لــی  ان  النــاس  »ایهــا 
فالنصیحــه لکــم، و توفیــر فیئکــم علیکــم، و تعلیمکــم کــی ال تجهلــوا.و تادیبکــم 
کیمــا تعملــوا.و امــا حقــی علیکــم فالوفــاء بالبیعــه، و النصیحــه فــی المشــهد و 

آمرکــم« )24(. الطاعــه حیــن  المغیــب.و االجابــه حیــن ادعوکــم.و 
ای مــردم، همــان گونــه کــه مــن بــر شــما حقــی دارم، شــما نیــز بر مــن حقــی دارید.

حــق شــما بــر مــن آن اســت کــه هیــچ گاه از رهنمودهــای خالصانــه دریــغ نــورزم و در 
تامیــن رفــاه زندگــی شــما بکوشــم و در تربیــت و تعلیــم همگانــی کوتاهــی نکنم.

امام)ع( در این سخن، سه موضوع مهم را مطرح می کند:
1. رهنمودهــای خالصانــه، پدرانــه و حکیمانــه، بــدون جهــت گیری.کــه همــه 

آحــاد ملــت مــد نظــر باشــند.
2. تامیــن رفــاه در زندگــی در ســطح عمــوم و ایجــاد اشــتغال و رونــق دادن بــه 

کشــت و کار و صنعــت و تجــارت و بــاال بــردن ســطح درآمدهــا.
3. تعلیــم و تربیــت بــه صــورت فراگیــر و فراهــم نمــودن امکانــات پیشــرفت 
بســوی مــدارج عالیــه دانــش و ایجــاد پژوهشــگاه های علمــی در تمامی زمینه هــا.
البته ایــن بــا قطــع نظــر از دیگــر وظایــف نظــام حکومــت اســالمی از قبیــل حراســت 
از ســرزمین اســالمی و ثــروت ملــی و ارزش هــای دینــی و فرهنگــی و نیــز بــاال بــردن 
تــوان سیاســی و نظامــی و اقتصــادی کشــور اســت کــه در دیگــر کلمــات مــوال امیــر 

مؤمنان)ع(آمــده اســت.
و امــا حــق رهبــر بــر ملــت، یعنــی مســؤولیت امــت در مقابــل دولــت حاکم، ایــن 
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اســت کــه بــه پیمــان خــود وفــادار باشــند و اگــر کاســتی هایی می بیننــد، در حضــور 
مســؤوالن یــادآور شــوند و در غیــاب آنــان در صــدد افشــای عیــوب و اشــکاالت 

نباشــند و دســتورات را بــه طــور کامــل انجــام دهنــد.
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نــزد فالســفه و علمــای علــم اخــالق ومعتقدیــن بــه مذاهــب آســمانی )از قبیــل 
اســالم و دیــن مســیح و دیــن یهــود...( و پیــروان آن هــا و حتــی نــزد عقــالی 
جهان ایــن اصــل مســلم اســت کــه آدمی قبــل از هرچیــز طالــب خوشــی وســعادت 

ــد. ــوی می باش ــادی و معن ــی و م ــمی و روح ــال جس و کم
حــال موضــوع مهــم و اساســی این اســت کــه بدانیــم خوشــی و ســعادت انســان 

در چــه چیــز اســت وچــه بایــد بکنــد که ایــن مــراد و مقصــود حاصــل گــردد؟
اکثــر فلســفه ها و مکتب هائــی کــه از بــدو تاریــخ بشــر تاکنــون بــه وجــود آمده انــد 
به ایــن مســأله مهــم، اهمیــت داده و هــم خــود را در نشــان دادن راه ســعادت 
و  بــه ســعادت  نیــل  یعنــی  به ایــن مقصــود  رســیدن  بــرای  ارائــه دســتورات  و 
خوشــبختی قــرار داده انــد پــس یــک فلســفه یــا یــک مکتــب و مذهــب و دینــی را 
می تــوان ســعادت بخــش نامیــد کــه نیروهــای جســمی و روحــی انســان را تقویــت 
واحتیاجــات مــادی و معنــوی جامعــه و فــرد را برطــرف و باالخــره اصــول اخالقــی 

را در میــان افــراد جوامــع انســانی گســترش دهــد.
انسان ها، اندیشــه های  ســعادت  اساســی  اصــل  مقابل ایــن  در  متاســفانه 
نوئــی در عــرض پیشــرفت صنعــت و تکنیــک و علــوم بشــری و پیشــرفت آن پــا بــه 

عرصــه وجــود گــذارده اســت.

نگرشی بر
مکتب های ضد اخالقی
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نظــر  از  واندیشــه ها  تفکــرات  مهمترین ایــن  بــه  می تــوان  آن هــا  میــان  از  و 
اثرگــذاری بــه چنــد مکتــب و اندیشــه مهــم زیــر اشــاره کــرد:

1. فلسفه وجود)اگزیستانسیالیسم(.
2. مارکسیسم.

3. پراگماتیسم.
4. فلسفه وضعی منطقی)پوریتیویسم منطقی و...(.

هــر یــک از ایــن فلســفه ها و مکتب هــا زیربناهائــی دارنــد ولــی همه این هــا بــا همــه 
اختالف هــا و تفاوت هایشــان در ایــن اصــل متفقنــد کــه اخــالق و ارزش هــای اخالقــی 
هیــچ واقعیتــی و ریشــه ثابتــی ندارند ایــن فلســفه ها نبــردی آشــکار بــا دیــن واخــالق 

و افــکار عقــالء و هرچــه کــه بــه معنویــات مربــوط می شــود آغــاز کرده انــد.

آیا ارزش های اخالقی واقعیت دارند؟
پــس اولیــن مســأله اساســی قابــل بحــث در اینجا، ایــن اســت کــه آیــا اخــالق 

ــه؟ ــا ن ــی دارد ی ــی ذات ــوده، واقعیت ــی ب ــر واقع ــک ام ی
اندیشــه ها و تفکــرات فلســفی گذشــته در ایــن اصــل مشــترکند کــه اخــالق امــری 
ذاتــی نیســت زیــرا علــم اخــالق یــک نحــو شــناخت مجــردی اســت کــه تدریجــا از 
و حکایــت  انســان ها جایگزیــن می شــود  تربیــت درروح  و  نــوع محیــط  ناحیــه 
ــا و  ــع ملت ه ــه تب ــی ب ــای اخالق ــه ارزش ه ــت ک ــرو اس ــد از این ــی نمی کن ــن واقع از مت
زمان هــا و مکان هــا و تربیت هــای مختلــف و گوناگــون می باشــد تــا آنجــا کــه ملتــی 
و قومی چیــزی را خیــر می داننــد و مــردم دیگــر و ملــت و جمعــی دیگــر آن را شــر 

تلقــی می کننــد!
این اختالف دلیل بر این است که واقعیت برای مسائل اخالقی وجود ندارد.

پاسخ آن این است که وجود و اثر یک شی واقعیت دار به طور کلی دو گونه است:
گونه اول: وجود عینی و خارجی و مستقل بالذات نظیر آب، زمین و آسمان و...

ــدر و مــادر  ــه امــور خارجــی مثــل پ ــم ب گونــه دوم: وجــود معنــوی متکــی و قائ
بــودن، مثــل خاصیــت همســری در زوج هــا و یــا خاصیــت ســتم در عمــل تجــاوز 

بــه حقــوق دیگــران و خاصیــت عــدل و قســط در حکمرانــی و نظیر این هــا.
ــه دوم می باشــند یعنــی وجــود  ــه طــور کلــی از ســنخ گون ارزش هــای اخالقــی ب
معنــوی دارنــد پس ایــن امــور خارجــی هســتند کــه توســط ارزش هــای اخالقــی 

مــقــاالت
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معنــوی توصیــف می شــوند زیرا ایــن ارزش هــا بــه طــور عملــی و حقیقــی و واقعــی 
متکــی بــر آن امــور می باشــند بنابرایــن هنگامی کــه می گوئیــم کــه راســت گوئــی 
خــوب اســت، و دروغ گوئــی بــد اســت و وفــای بــه عهــد واجــب اســت وعهدشــکنی 
شــر  و  بــد  و  راســتگوئی  در  خیــر  و  خوبــی  کــه  معناســت  به ایــن  اســت،  حــرام 
دردروغ گوئــی نهفتــه اســت و وجــوب وفــای بــه عهــد و حرمــت پیمــان شــکنی 
وابســته بــه خــود عمــل وفــاداری و عهدشــکنی هســتند درســت همــان گونــه 
کــه دانــش بــه دانشــمند و نادانــی بــه شــخص نــادان و تنــگ چشــمی به بخیــل 
و گشــاده دســتی بــه ســخاوتمند مربــوط و وابســته هســتند وهمیــن گونه انــد 
دیگــر صفــات ثابــت و محکــم بــه اســتحکام کوه هــا کــه هــر یــک در وجــودی عینــی 

ومحســوس متجلــی می گردنــد.
معلــم اول ارســطو وجــودی را کــه مــا وجــود معنــوی می نامیــم، بــه مالحظــه 
ضــرورت واجتنــاب ناپذیــر بــودن آن، قانــون طبیعــی می نامــد و در ایــن امــور 
مســأله تعــاون و همیــاری افــراد واجتماعــات را از آن جهــت کــه هیــچ فــردی از ایــن 
اجتماعــات نظیــر نانــوا و قصــاب ودیگــر فروشــندگان و تولیدکننــدگان کاالی الزم 
نمی تواننــد بــی نیــاز و مســتقل از دیگــران زندگــی کننــد، مثــال می زنــد و در ایــن 
ــا از  ــت ی ــد نیس ــران نیازمن ــه دیگ ــه ب ــی ک ــه: کس ــی دارد ک ــه معروف ــوص جمل خص

ــا از موجــودات وحشــی!! )1(. ــان اســت ی خدای
فیلسوف هلندی به نام »گروتیوس« سخنی به این مضمون دارد:

ــر  ــه خاط ــز ب ــد نی ــد و خداون ــاب ناپذیرن ــی و اجتن ــا طبیع ــی ذات ــی اخالق »مبان
همیــن ویژگی،فرمــان بــه کســب و تخلــق به ایــن مبانــی می دهــد و محــال اســت 
ــرار  ــر ق ــال ش ــام و کم ــور تم ــه ط ــت، ب ــدی اس ــر و ب ــه ذاتاش ــه را ک ــد آنچ ــه خداون ک
ندهــد و همــان طــور کــه محــال اســت کــه مضــارب اعــداد زوج، اعــدادی فــرد نظیــر 

ــا 5 باشــند« )2(. 3 ی
بــرای  ارزش  بــودن  ذاتــی  می کننــد،  گرامی مالحظــه  خواننــدگان  کــه  چنــان 
افعــال اخالقــی یــک امــر ذاتــی معنــوی می باشــد پــس قوانیــن اخالقــی هیــچ فرقــی 
بــا قوانیــن تشــریعی و سیاســی واقتصــادی ندارنــد همــان طــور کــه آن هــا تابــع 
قواعــد و قوانیــن ثابتــی هســتند کــه طبیعــت امــور و اشــیاء آن هــا را اقتضــاء می کنــد 
قوانیــن و ارزش هــای اخالقــی نیــز چنیــن حالتــی دارنــد واز اینجاســت کــه در کتــاب 
»روح القوانیــن« تالیــف »مونتســکیو« می خوانیــم کــه تظاهــرات بشــری در هر نوع:
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تشــریعی و سیاســی و اقتصــادی تابــع قوانیــن ثابتــی هســتند کــه طبیعــت امــور 
و اشــیاءآن ها را اقتضــاء می کنــد )3(.

معیــار  را  انســانی  ارزش هــای  و  اصــول  انســانی  جوامــع  کــه  همین انــدازه 
خــود  بیــن  اختــالف  حــل  موجــب  و  تعهــدات  و  درمعامــالت  امــور  ســنجش 
می داننــد بهتریــن دلیــل اســت بر ایــن که ایــن اصــول و ارزش هــا حقائــق واقعــی 
بوده، ایمــان و اعتقــاد بــه آن هــا در اعمــاق وجــود همــه حتــی منکران ایــن اصــول 
و ارزش هــا آنچنــان می جوشــد و آن چنــان بــه ارزش هــای انســانی قداســت و 
پاکــی می بخشــد کــه خــود آنــان خواســته و ناخواســته آن هــا را در امــور زندگــی 

خــود موردعمــل قــرار می دهنــد.
مثــاًل »آلبرکامــو« اگزیستانسیالیســت معــروف اروپائــی گرچــه معتقــد داســت 
ــد )4(، و  ــذر نمی کن ــده گ ــعور گوین ــف و ش ــرای عواط ــز از مج ــالق ج ــکام اخ ــه اح ک
لکــن همیــن کالم در عیــن حــال اعتــراف به ایــن حقیقــت اســت کــه اخــالق نوعــی 

واقعیــت دارد.
و اگــر فــرض کنیم اینــان بــا دل و زبان ایــن ارزش هــا را انــکار کــرده باشــند یعنــی 
بــاز در ایــن صــورت پاســخ  بــه ارزش هــا در وجودشــان نباشــد،  اثــری از ایمــان 
می دهیــم کــه نیافتــن شــی ای دلیــل بــر فقــدان آن نیســت )عــدم الوجــدان ال 

ــود(. ــدم الوج ــی ع ــدل عل ی
از  و  نمی کنــد  عــوض  را  چیــزی  حقائــق،  و  رویدادهــا  در  نظــر  اختــالف  زیــرا 
واقعیــت اشــیاءواقعی نمی کاهــد چنــان کــه زمانــی مــردم معتقــد بودنــد کــه کــره 
زمیــن مســطح اســت و خورشــید بــه دور آن می چرخــد و نیــز اعتقادشــان این بــود 
کــه جهــان بــاال و پســت و دور و نزدیــک درتســخیر و تصــرف انســان ها اســت تا ایــن 

کــه ادیــان )5( و تحقیقــات علمــاء بعــدا خــالف آن راثابــت نمــود.

آیا علم اخالق داخل در علوم است؟
ــی و ارزش هــای اخالقــی واقعیــت  ــه اصــول و مبان ــه ثابــت شــد ک بعــد از ایــن ک
ــالق  ــم اخ ــوال عل ــا اص ــه آی ــن ک ــت و آن ای ــرح اس ــا مط ــوال دومی در اینج ــد، س دارن

دانشــی در زمــره ســایر علــوم و دانش هــا می باشــد یــا نــه؟
عــده ای آن را جــزو دانش هــا محســوب ندانســته اند زیــرا معتقدنــد کــه صفــت 
علــم بــر آن منطبــق نیســت و توضیــح آن ایــن کــه قضایــای علمــی از دو حــال 

مــقــاالت
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ــای ریاضــی باشــد  ــوع قضای ــت اول اینکــه: قضیــه علمــی از ن خــارج نیســتند: حال
کــه درســتی آن هــا بــرای انســان ها بدیهــی اســت و نیازمنــد بــه تجربــه و آزمایــش 
نیســت چــرا کــه خــود عنــوان ریاضــی الزمــه درســتی و صحــت اســت و امــکان 

ــه: ــن قضی ــد مثالً ای ــی دروغ باش ــه ریاض ــک قضی ــه ی ــدارد ک ن
4 = 2 × 2 و گفتــن عــدد 4 بــه منزلــه گفتــن ترتیــب 2 × 2 می باشــد همــان قــدر 
کــه بگوئیــم کــه آســمان آســمان اســت و زمیــن هــم زمیــن و از ایــن جهــت قضیــه 
ریاضــی را »قبلی«می نامنــد چــون علــم بــه آن ســابقه دارد و چیــز تــازه ای نیســت.
حالــت دوم: در قضایا ایــن اســت کــه قضایــای علمــی از قبیــل قضایــای اخبــاری 
ــودن در آن هــا محتمــل اســت و  ــا دروغ ب ــه هــر دو احتمــال راســت ی می باشــند ک
طرح ایــن قضایــا هرگــز مســتلزم درســتی و نادرســتی آن هــا نیســت چــرا کــه در ایــن 
صــورت دیگــر اخبــاری نخواهــد بــود مثاًلیــن کــه آب مرکــب از اکســیژن و هیــدروژن 
آزمایــش و تجربــه معیــن می شــود و احتمــال  از روی  اســت درســتی این خبــر 
صحــت و کــذب در آن مــی رود. از ایــن جهت اینگونــه قضایــا را »بعدی«می گوینــد 

یعنــی علــم بــه درســتی و صحــت آن بعــد از آزمایــش معیــن می شــود.
پــس قضایــای علمی از ایــن دو حــال خــارج نیســتند، و هــر قضیــه ای کــه از دو نــوع 

ریاضــی یــا اخبــاری خــارج باشــد، ربطــی بــه شــناخت علمی نــدارد )ایــن صغــری(.
و نیــز می دانیــم کــه قضایــای اخالقــی نــه از نــوع اخبــاری هســتند تــا نظیــر 
قضایــای طبیعــی امــکان تحقیــق در صحــت و ســقم آن وجــود داشــته باشــد 
ــه  ــه مبنــا و وجــود لفظــی شــان ب ــوع ریاضــی نیــز نیســتندچرا ک و هــم چنیــن از ن
بداهــت، درســتی شــان را تاییــد نمی کنــد و لــذا هــر قضیــه اخالقــی صرفــا حالــت 
سنجشــی دارد و راه را بــرای عمــل یــا ترک ایــن قضایــا بــرای انســان هاباز می گــذارد 
و صرفــا شــیوه ســلوک را بــرای آینــده دور یــا نزدیــک ترســیم می نمایــد )ایــن هــم 
ــا توجــه به ایــن صغــری و کبــری مدعــی شــده اند کــه قضایــای اخالقــی  کبــری(. ب
از رده علــوم موضوعــی خــارج می باشــند و بــه دنیــای شــعور ذاتــی و آرزوهــای 
بــی معیــار و بــی ضابطــه واردمی گردنــد و بــا وجود ایــن خــواص و ویژگی هــا در 

که این هاقضایــای علمی باشــند؟! اخالقــی چطــور می شــود  قضایــای 
پاسخ »کانت« از سوال باال

از ایــن اشــکال فیلســوف معــروف آلمانــی »کانــت« بــه نحــوی پاســخ گفتــه اســت 
ولکــن بــه نظــر ما ایــن پاســخ کامــل نیســت.
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حاصــل پاســخ »کانــت« از ســوال باال ایــن اســت که بیــن قضایــای ریاضی)قبلی( 
و قضایــای اخباری)بعــدی( هیــچ فرقــی بیــن آن دو از ایــن جهــت کــه مضمــون هــر 
دو قضیــه، خبــر دادن اســت، وجــود نــدارد یعنــی کســی کــه می گویــد: 4 = 2 × 2 در 
واقــع از ایــن حقیقــت خبــر می دهدکــه ضــرب کــردن عــدد دو در عــدد 2 نتیجــه ای 

ماننــد عــدد 4 می دهــد.
ریاضــی  قضایــای  کــه  اســت  در ایــن  فــوق  قضیــه  نــوع  دو  تفــاوت  آری 
درستی شــان الزم اســت وشــناخت مــا از آن هــا ســابقه قبلــی دارد و نیــازی بــه 
آزمــون نــدارد درحالــی کــه قضایــای طبیعی)بعــدی( بــه عکــس بــرای تحقیــق در 
درســتی یــا نادرســتی شــان محتــاج رجــوع بــه یــک واقعیــت خارجی هســتند )6(.

گرچه ایــن پاســخ تــا حــدودی صحیــح اســت ولکــن بــه طــور کامــل در خصــوص 
مبــادی اخــالق صــدق نمی کنــد زیــرا کــه مســائل اخالقــی از حیــث وضــوح و 
بدیهــی بــودن نظیــر قضایــای ریاضــی نیســتندزیرا اگــر چنیــن بــود، بــرای همــه در 
زمــره مســلمات محســوب می شــد و دیگــر میــان آن هــا و علــم اخــالق اختالفــی 

ــد. ــرح نمی ش ــال ط اص
پاسخ صحیح از سوال باال

کــه ارزش هــای اخالقــی اصــوال  باال ایــن اســت  از ســوال  پــس پاســخ اصلــی 
ثابت انــد و در عمــل و رفتارهــای برونــی مســتقر می باشــند یعنــی خیــر و شــر در 
ــا در تفکــرات و عواطــف و  ــه در وجــود عامــل و ی ــد ن بطــن وعمــق عمــل قــرار دارن
عقایــد او یعنــی خیــر و شــر مفاهیمی ثابتنــد اگرچــه مــردم از یــاد ببرنــد و یــا خیــر را 
شــر و شــر را خیرببیننــد همــان طــور کــه ممکــن اســت علــم مثــاًل جهل و یــا جهل را 
علــم بپندارنــد کــه در ثابــت بــودن مفاهیــم علــم و جهــل تغییری ایجــاد نمی کنــد 
ــع  ــان واق ــا در جه ــود آن ه ــوخ و وج ــی ورس ــادی اخالق ــه مب ــت ک ــن جه ــس از ای پ
ثابــت اســت، انســان ها را بــر آن وا مــی دارد تــا بیــن اعمــال و رفتــار خــود از یک ســو 
و نظــام اخالقــی شــان از ســوی دیگــر ســازگاری بــه وجودبیاورنــد زیــرا بدون ایــن 
ســازگاری نیــل بــه کمــال ممکــن نیســت پــس هنگامی کــه بخواهیــم بدانیــم کــه 
آیــا ســلوک و رفتــار انســان ها خیــر اســت یــا شــر؟ اخالقــی اســت یــا خــالف اخــالق؟

کافــی اســت آن را بــا مبــادی موجــود در نظــام اخالقــی بســنجیم و محک بزنیم 
اگــر بیــن رفتارانســان ها و نظــام اخالقــی ســازگاری و همســازی وجــود داشــته 
باشــد، عمــل را اخالقــی می نامیــم و در غیر ایــن صــورت رفتــار انســان ها بــا اخــالق 

مــقــاالت
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هیــچ ربطــی نخواهــد داشــت.
اخالقــی  اصــول  و  معیارهــا  بررســی  و  تحقیــق  و  بــاال  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
می تــوان ادعــا کردکــه قضایــا و مبــادی و اصــول اخالقــی از نــوع »قضایــای ترکیبــی 

بعــدی« می باشــند نــه ازنــوع قضایــای »ریاضــی تحلیلــی قبلــی«.
هــم چــون موجــودات  اخالقــی  مبــادی  از  آن  غیــر  و  عرفــان  و  پــس عشــق 
طبیعــی ثابــت هســتند وکارهــای مــا اگــر بــا عشــق و عرفــان ســازگار باشــد، خیــر و در 
غیر ایــن صــورت شــر خواهــد بودبــه همیــن معنــا اشــاره می کنــد فیلســوف غربــی 

ــد: ــه می گوی ــا ک ــم« )7( آنج ــدگاه عل ــفه از دی ــاب »فلس ــل« در کت »راس
»مــن آئیــن خــود را در اخــالق خالصــه می کنــم بــه عبــارت دیگــر زندگــی نیکــو از نظــر 
مــن آن نــوع زیســتن اســت کــه از عشــق الهــام می گیرد و شــناخت هدایتــش می کند«.

بهتریــن و کاملتریــن کالم در بیــان مبــادی و اصــول علــم اخــالق و حقیقــت آن 
کالم پیامبرگرامی اســالم)ص( اســت کــه بعــد از بعثــت چنیــن فرمــود:

»بعثت التمم مکارم االخالق«.
»من برانگیخته شدم تا اصول اخالقی و معیارهای آن را به کمال برسانم«.

یعنی ایــن اصــول و معیارهــا واقعیــت داشــته دارای ارزشــند، مــن مبعــوث 
شــده ام تا ایــن ارزش هــای ثابــت و واقعیت هــای عینــی حقیقــی را بــه انســان ها 

گوشــزد نمایــم و آن هــا را بــه کمــال برســانم.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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چکیده
تبییــن مبانــی اخالقــی اســالمی بر اســاس آموزه هــای صحیفــه ســجادیه،محور 
مــورد  در  مقّدماتــی  نــکات  ازبیــان  پــس  نویســنده  اســت.  گفتــار  اصلی ایــن 
صحیفه،توحیــد را بــه عنــوان مبنــای اخــالق در صحیفــه شناســانده و شــش 
ــوی  ــی معن ــای تعال ــت راه از راه ه ــگاه هف ــمرد: آن ــر می ش ــه ب ــن زمین ــه را در ای نکت
ــا  ــه در صحیفــه مطــرح شــده، توضیــح می دهــد: نویســنده، تمــام مــوارد را ب را ک

تکیــه بــر متــن صحیفــه ســجادیه توضیــح داده اســت.

مقدمه
بخــش عظیمــی از تعالیــم انســان ســاز انبیــا را اخــالق تشــکیل داده اســت. 
تعلیــم خلــق و خــوی شایســته کــه موجبــات ســعادت دنیــوی و اخروی انســان ها 
را فراهــم ســازد، یکــی از آموزه هــای اساســی ادیــان الهــی اســت. در حدیثــی از 
فــان اهلل عزوجــل  بمــکارم االخــالق  اســت: »علیکــم  اســالم)ص(آمده  پیامبــر 
ــدای  ــرا خ ــوید، زی ــته ش ــالق آراس ــکارم اخ ــه م ــه ب ــت ک ــر شماس ــا«]1[ ب ــی به بعثن

ــرده اســت. ــرای آن مبعــوث ک ــی مــرا ب تعال
در  آیــات قرآنــی نیــز بــه مفاهیــم اخالقــی در ابعــاد فــردی و اجتماعــی آن تــأ کیــد 

مبانی اخالقی
در صحیفه سجادیه
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فراوانــی شــده اســت. قــرآن، فضائــل را ســتوده و رذایــل را نکوهیــده اســت.
پیامبــر اکــرم خــود الگــو و اســوۀ اخــالق بــود. خداونــد، خلــق و خــوی واالی 
او را ســتوده و او را چنیــن می ســتاید: اّنــک لعلــی خلــق عظیــم.]2[ شــخصیت 
تــو مبتنــی بــر خلــق و خــوی عظیمی اســت. اخــالق واالی پیامبــر اکــرم، خــود 
یکــی از اســباب ایمان و جــذب مــردم بــه آئیــن اســالم بــوده اســت و در قــرآن کریــم 
می خوانیــم: ولــو کنــت فظــًا غلیــظ القلــب ال نفضــوا مــن حولــک]3[ اگــر تنــد خــو و 

ــو پراکنــده می شــدند. ــرد ت خشــن بــودی مــردم از گ
همگــی  بودنــد-  اکــرم  پیامبــر  حــق  بــر  خلفــای  کــه  نیــز-  شــیعه  امامــان 
اســوه های اخــالق و رفتــار و فضایــل انســانی بودنــد و همیــن ویژگــی، یکــی از 
نشــانه های جانشــینان راســتین پیامبــر اکــرم اســت. اّمــا به ایــن ویژگــی اساســی 
ــا  ــخصیت آن ه ــی ش ــاد اخالق ــده و ابع ــتناد ش ــر اس ــالم کمت ــتین اس ــران راس رهب

کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
یکــی از کهــن تریــن متــون اســالمی که در قــرن اّول هجــری تــأ لیــف شــده، 
کتــاب الصحیفــه الکاملــه یــا الصحیفــه الســجادیه تألیــف امــام زیــن العابدیــن)ع( 
اســت. این کتــاب بــه زبــور آل مّحمــد نیــز موســوم اســت و بــه تواتــر، توســط ســه 
ــت  ــام روای ــام هم ــون از آن ام ــرق گوناگ ــه ط ــه ب ــماعیلیه و امامی ــه، اس ــۀ زیدی فرق
شــده اســت.]4[ این کتــاب مجموعــه دعاهــای امــام زیــن العابدیــن)ع( بــا خالــق 
ــا آنچــه کــه از اخــالق حســنه و فاضلــه در ایــن دعاهــا تعلیــم داده  یکتــا اســت، اّم
می شــود، کمتــر از ســایر مضامیــن شــریف آن نیســت. در ایــن مجموعــۀ گرانقــدر، 
ــی تریــن خلــق و خــوی انســانی در رفتــار  ــق هســتی، عال ــا خال ضمــن مناجــات ب
فــردی و اجتماعــی تعلیــم گردیــده اســت و هــر کــس کــه بــه مطالعــۀ مضامیــن آن 

بپــردازد، بــه شــخصیت واال و پیامبــر گونــۀ گوینــدۀ آن اعتــراف خواهــد کــرد.
در دعاهــای صحیفــه ســجادیه، امــام ســجاد)ع( ضمــن راز و نیــاز بــا خداونــد، 
بــه طورغیــر مســتقیم از فضایــل ورذایــل اخالقــی ســخن می گویــد. گویــی در 
ــوان همــه  ــد، می ت ــا خداون ــاز ب ــدگاه امــام)ع( از طریــق ســخن گفتــن و راز و نی دی

ــناخت. ــاز ش ــی را ب ــردی و اجتماع ــف ف ــانی و وظای ــاالت انس کم
دعاهــای صحیفــه، غالبــًا آمیختــه بــا ســتایش بــاری تعالــی و توحیــد اســت. این 
ــان  ــر زب ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــر عرفان ــن تعابی ــف تری ــویی لطی ــه از س ــارت- ک عب
انبیــا و اولیــای الهــی جــاری شــود و از ســویی دیگــر عالــی تریــن و بلندتریــن معــارف 
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ــگاه رفیــع و ممتــازی به ایــن مجموعــه داده اســت،  ــر دارد- جای توحیــدی را در ب
ــا  ــه ب ــل مقایس ــدی قاب ــارف توحی ــری در مع ــه دیگ ــچ مجموع ــه هی ــه ای ک ــه گون ب
آن نیســت بــه ویــژه آنکــه جامــه ای زیبــا از حســن بیــان- بــر خاســته از معــدن 

ــر زیبایــی محتــوای آ نهــا می افزایــد. فصاحــت اهــل بیــت پیامبــر)ص(- نیــز ب
اشــاره  ســبحان  خداونــد  املکیــت  بحــث  بــه  نمونــه  عنــوان  بــه  در اینجــا 
اّنــک  می کند:»اللهــم  آغــاز  گونــه  را ایــن  دعــای 22  ســجاد)ع(  امــام  می شــود. 
کّلفتنــی مــن نفســی مــا انــت املــک بــه مّنــی،و قدرتــک علیــه و علــی اغلــب مــن 
قدرتی«. ایــن عبــارت، بــه صراحــت، دو نکتــه را بیــان می کنــد: اول آنکــه انســان 
و قــدرت او، واقعــی اســت نــه خیالــی و پنداری. ایــن جملــه، خــّط بطالنــی اســت 
بر این اندیشــه کــه تمــام موجــودات و هــم و خیــال و تصورهایــی در اینــه اســت یــا 
ســخن دیگــری کــه همــۀ انســان ها را شــیر می دانــد، ولــی نــه شــیر واقعــی، بلکــه 
تصویــر شــیری کــه روی پــرده اســت، بــه اختیارخــود حرکتــی نــدارد، بلکه ایــن بــاد 

اســت کــه او را بــه هــر ســویی کــه بخواهــد بــه جنبــش در مــی آورد. ]5[
در عبــارت امــام ســجاد)ع(، ســخن از قــدرت و تکلیــف واقعــی انســان اســت. این 
دو واقعیــت- کــه بــر انســان واقعــی مترّتــب اســت- اختیــار را بــه خوبــی می رســاند و 
جبــر را نفــی می کنــد. اّمــا نفــی جبــر، بــه گونــه ای اســت کــه او را بــه ورطــۀ تفویــض 
نمی کشــاند و واقعیــت »ال یمکــن الفــرار مــن حکومتــک« را نادیــده نمی گیرد. ایــن 
ویژگــی بیــان وحــی اســت کــه در جایــی بــه اجمــال،»ال جبــر و ال تفویــض بــل امر بین 
االمریــن«]6[ می گویــد، و در جایــی دیگــر آن را تبییــن می کنــد.]7[ جالــب توّجــه آن 
که ایــن نــکات را، هــر کســی بــا  انــدک توّجهــی بــا واقعیت هــای زندگــی خــود منطبــق 
ــی  ــد را توأمــان در زندگ ــد، یعنــی هــم مالکیــت خــود و هــم املکیــت خداون می یاب

خــود می بینــد، کــه اّولــی نفــی جبــر و دّومی نفــی تفویــض اســت.
ایــن گونــه گــره گشــایی از معضــل دیرینــۀ جبــر و تفویــض، امــام ســجاد)ع( 
قله هــای  اوج  بــر  هــم  و  اســت  خلقــت  آشــنای  راز  هــم  کــه  اســت،  خــور  در  را 
معرفــت توحیــدی جــای دارد. در ایــن گفتــار، بــر آنیــم کــه برخــی از مبانــی اخــالق 

کنیــم. تبییــن  اســاس صحیفــۀ ســجادیه  اســالمی رابر 

1. توحید، مبنای اخالق
در منطــق امــام ســجاد)ع(، توحیــد، یــک بحــث نظــری خشــک و بــی نتیجــه 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

نیســت. بلکــه آثــار عملــی فــراوان بــر آن مترّتــب اســت، بــه ویــژه در مقولــۀ اخــالق. 
بررســی  بــرای  محکــی  بــه  بتوانیــم  تــا  می شــماریم،  بــر  را  آثــار  از ایــن  بخشــی 

اّدعاهــای مّدعیــان توحیــد، دســت یابیــم.

معرفت خدا، مبنای انسانیت
معرفــت خــدا، مبنــا و معنــای انســانیت اســت. خداونــد، در برابــر مّنت هــای 
کــرده،  ارزانــی  آن هــا  بــر  کــه  متوالــی  نعمت هــای  و  مــردم داده  بــه  کــه  پیاپــی 
شــناخت حمــد خــود را از آن هــا بــاز نداشــته اســت، و گرنــه بــدون سپاســگزاری و 
شــکر، در نعمت هــای او تصــّرف می کردنــد و در آن صــورت، از حــدود انســانیت 

فــرود می آمدنــد و در ّحــد چهارپایــان بودنــد.]8[

نعمت خدا و استحقاق مردم
وجــود  و  آورد  پدیــد  را  پدیده هــا  تفّضــل خــود،  و  لطــف  مّنان،بــه  خداونــد 
ــت.  ــر آن اس ــاهد ب ــدیء ش ــام مب ــرد. ون ــدل ک ــت ب ــه هس ــت را ب ــید. و نیس بخش
بدیــن روی، ســخن گفتــن از اســتحقاق یــا اســتدعاء ذاتــی بــرای چیــزی کــه وجــود 
نــدارد، بــی معنــا اســت. امــام ســجاد)ع( به ایــن حقیقــت روشــن و فطــری، در 
دعاهــای مختلــف صحیفــه توّجــه داده اســت. از جملــه بــه عبــارت آغــاز دعــای 
ورود مــاه رمضــان بنگریــد: مّنــت تــو ابتــداء اســت، یعنــی مســبوق بــه ســابقه ای 
ماننــد اســتحقاق و اســتدعاء ذاتــی نیســت، عفــو تــو تفضــل و عقوبــت حضرتــت 
ــانی و  ــوده نمی رس ــت آل ــه مّن ــود را ب ــای خ ــی، عط ــا کن ــر عط ــت.... اگ ــت اس عدال
اگــر نعمتــی را بــاز داری، بــاز داشــتن تــو، تّعــدی بــر کســی نیســت. بــر کســی پــرده 
پوشــی می کنــی کــه اگــر بخواهــی او را رســوا می کنــی، و بــه کســی می بخشــی کــه اگــر 
بخواهــی، نعمــت را از او بــاز مــی داری؛در حالــی که ایــن هــر دو تــن، بــرای رســوایی 
و منــع از ســوی حضرتــت ســزاوارند، اّمــا تــو کارهــای خــود را بــر مبنــای تفّضــل 
ــه  ــر از ادای شــکر نعمت هــای الهــی، نیــز، ب ــا کردی...]9[سراســر دعــای تقصی بن

الفاظــی فصیــح ورســا بیــان همیــن حقایــق اســت.]10[

خوف و رجاء
ــر خــالف ترجمــۀ رایــج- عــدم امنیــت اســت. کلمــۀ  معنــای دقیــق خــوف- ب
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خــوف، هیــچ جــا در برابــر شــجاعت بــه کار نرفتــه، تــا آن را بــه تــرس معنــا کنیــم. 
ــه کار مــی رود. ــر رجــاء ب ــر امنیــت و گاهــی در براب بلکــه غالبــًادر براب

ــه انســان هیــچ طلبــی از خــدای خــود  در توضیــح می گوییــم: روشــن اســت ک
نــدارد و تمــام نعمت هــای خداونــد بــه تفّضــل اوســت کــه هــر لحظــه بگیــرد، ظلــم 
ــه انســان عاقــل، همــواره خــود را در معرض ایــن  روا نداشــته اســت. این اســت ک
خطــر می بینــد کــه خداونــد، نعمت هایــی را کــه بــه او داده، از او پــس بگیــرد. 
کســی کــه طعــم شــیرین نعمــت خــدا- بــه خصــوص نعمت هــای معنــوی الهــی- 
را چشــیده، از ایــن چگونگــی می لــرزد و همــواره در حــال عــدم امنیــت بــه ســر 
می بــرد، یعنــی همــواره بــه درگاه خداونــد ســبحان، در حالــت خــوف اســت، 
حّتــی وقتــی کــه در مســیر عبــادت می کوشــد. اّمــا از ســوی دیگــر، جــود و فضــل و 
احســان الهــی نیــز حقیقتــی اســت کــه دِر امیــد را همــواره بــه روی انســان گشــوده 

مــی دارد، حّتــی وقتــی کــه در مســیر معصیــت قــرار دارد.]11[
توجــه به ایــن حقیقــت، همــواره انســان را در میــان دو حالــت قــرار می دهــد کــه 
ــار ســازندۀ این توّجــه در  هــر دو، نشــان از عبودیــت او بــه درگاه موالیــش دارد. آث

اخــالق و تربیــت انســانی، فــوق العــاده اســت.
تأکیــد  نکتــه  بر ایــن  حقیقــت،  بیان ایــن  در   39 دعــای  در  ســجاد)ع(  امــام 
مــی ورزد کــه نــه یــأس انســانی از نجــات، از روی نومیــدی مطلــق اســت کــه از 
گناهــان کبیــره اســت و نــه طمــع فــردی بــه رهایــی، بــه دلیــل فریفتــه شــدن بــه 
ــیئات  ــر س ــود را در براب ــنات خ ــواره حس ــد، هم ــان عاب ــال اوســت. بلکــه انس اعم
ــگاه او  ــق در پیش ــراد صّدی ــه اف ــی ک ــر خدای ــم در براب ــد، آن ه ــدک می بین خود، ان
نبایــد بــه اعمــال خــود فریفتــه شــوند و تبهــکاران نیــز نبایــد بــه دلیــل کارنامــۀ 

ســیاه خــود، از لطــف و رحمــت حضــرت او نومیــد گردنــد.

امید به رحمت الهی در هر حال
ــرای انســان هیــچ نقطــۀ امیــدی جــز  ــر اســاس توضیحاتــی کــه بیــان شــد، ب ب
رحمــت الهــی وجــود نــدارد، خدایــی کــه عفــوش، بیشــتر از عذابــش و رضــای 
او فــراوان تــر از خشــم اوســت]12[ خدایــی کــه رحمتــش پیشــاپیش غضبــش 
قــرار دارد و عطایــش بیشــتر از منــع اوســت و آفریــدگان همــه در گســترۀ ُوســع 
اوینــد]13[ خدایــی کــه کوچکتریــن عمــل خیــری را کــه برایــش انجــام شــود، 
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ســپاس می گــزارد و پــاداش می دهــد. و بــه هــر کــس کــه بــه ســوی او گامی فراپیــش 
نهــد، بســیار نزدیــک می شــود و کســانی را کــه از درگاه او می گریزنــد، بــه ســوی 
خــود می خوانــد، کار نیــک را بــه ثمــر می نشــاند و رشــد می دهــد و کار بــِد بنــدگان 
را نادیــده می گیــرد و از آن در می گــذرد.]14[ آری، چنیــن تکیــه گاهــی را ســزاوار 

ــه آن امیــد بنــدد. اســت کــه انســان بــدان تکیــه کنــد و ب

اتکاء بر توفیق الهی
دســت نصــرت الهــی، همــواره بــه یــاری انســان می شــتابد، تــا او را در برابــر 
ــالت  ــرون، و تمای ــش از بی ــپاهیان و یاران ــس و س ــون ابلی ــزرگ- همچ ــمنان ب دش
ِکشــنده و ُکشــندۀ نفــس از درون- حمایــت کنــد. بدین ســان، نعمــت توفیق الهی 
بــه انســان مختــار می رســد. اینک انســان اســت کــه می توانــد بــه اختیــار خــود، از 
ــا آن را نادیــده گیــرد و بــه  توفیــق خداونــدی بهــره گیــرد و بــه ســوی کمــال بــرود ی
ــه انســان،  ــد متعــال، همــواره ب ــازد. خداون ــاره پیــش ت ــالت نفــس اّم ســوی تمای
اّمــا در مــواردی  او را نادیــده می گیــرد.  توفیــق می دهــد و برخوردهــای زشــت 
نیز ایــن گونــه یــاری خــاّص را از او دریــغ مــی دارد تــا انســان بــا همــان ســر مایــۀ اولیــۀ 
خــود، یعنــی تذّکــرات عقــل درونــی و هشــدارهای پیامبــران و حّجت های معصوم 
خداونــد، بــا دشــمناِن یــاد شــده بجنگــد، اگــر تــواِن چنین جنگی را داشــته باشــد. 
ــرات  در ایــن حالــت گرفتــار خــذالن می شــود، یعنــی خداونــد، او را بــه همــان تذّک

اّولیــه ارجــاع می دهــد، تذّکراتــی کــه از هیــچ کــس دریــغ نداشــته اســت.

توّکل بر خدا
نــدای همیشــگی قرآن، ایــن اســت کــه [علــی اهلل فلیتــوّکل المؤمنــون]]15[ [
علــی اهلل فلیتــوّکل المتوکلــون]]16[ افــرادی که ایمــان آورده انــد و می خواهنــد بــه 
جایــی ســر بســپارند و دل ببندنــد، تنهــا بایــد بــر خــدای قــادر حکیــم، دل بندند و 
ســر بســپارند. چــرا چنیــن اســت؟ دیدیــم کــه هیــچ کــس، امــکان و نعمتــی از خــود 
نــدارد. هــر چــه در دســت کســی ببینیــم، امانتــی اســت کــه خــدای ولــی النعــم بــه 
او داده و هــر زمــان بخواهــد، از او بــاز پــس می گیــرد. به ایــن جهــت، همــۀ مــردم، 
فقیــر بــه درگاه آن غنــی بالذاتنــد، کــه حتــی در وجــود خــود نیــز امانــت دار خــدای 
بــزرگ هســتند: یا ایهــا النــاس انتــم الفقــراء الــی اهلل، و اهلل هــو الغنــی الحمیــد. إن 
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یشــأ یذهبکــم و یــأت بخلــق جدیــد و مــا ذلــک علــی اهلل بعزیــز.]17[
ایــن دیــدگاه در مــورد آفریــدگان، دیدۀانســان را بــه ســوی آفریدگار میکشــاند، تا از 
مخلــوق ناتــوان چشــم امیــد بندنــد و تنهــا بــه سرچشــمه توانــای او چشــم بدوزنــد. 
سراســر دعــای 28 صحیفــه، همیــن مضامیــن را دارد. عبارت ایــن دعــای ارزشــمند 
ترکیــب خــاص خــود را دارد، ترکیبــی زیبــا از عاطفــه و اســتدالل، بــه گونــه ای کــه 
همچــون تــار و پــود یــک نظــام دقیــق و کار آمــد، معنــای عبودیــت را می رســاند. 
بدیــن جهــت، امــام ســجاد)ع( از خــدای خــود، صداقــت در تــوکل، یقیــن افــراد 

ــر خــدا را از او می خواهــد.]18[ ــر خــدا و تــوکل مؤمنــان راســتین ب متــوکل ب

2. راه های تعالی معنوی
ــی معنــوی  ــرای تعال صحیفــه ســجادیه، در کلمــه کلمــه خــود، راهکارهایــی ب
انســان عرضــه مــی دارد. از ایــن رو، در پــی یافتن ایــن راه هــا، بایــد بــه بازخوانی این 
نامــه نامــدار آســمانی پرداخــت و از هــر کالمی شــیوه نامــه ای اســتخراج کــرد. 
بدیهــی اســت که ایــن بازخوانــی، یــک زبــان خواهــد بــه پهنــای فلــک، کــه بــا 
اختصار ایــن نوشــتار، ســازگار نیســت. ولــی بــه اقتضــای کوتاهــی مجــال و مقــال، 

ــه چنــد راه اشــاره می شــود. تنهــا ب

قرآن
ــرآن اســت  ــی ق ــر ثقلیــن، امــام ســجاد)ع(، خــود، تال ــر اســاس حدیــث متواث ب
دیگــر،  احادیــث  براســاس  اســت.  قیامــت  روز  تــا  آن  او همــواره همــراه  کالم  و 
حضرتــش در شــمار سلســله ای اســت کــه بــه تبییــن حقایــق قــرآن می پردازنــد. 

از ایــن رو، بهتریــن توصیــف را از قــرآن ارائــه می کنــد.]19[

خدایی که روزها و شب ها را آفرید
برخــی از آن هــا را بــر بعضــی دیگــر برتــری داد. ایــن برتــری، می رســاند کــه لحظاتــی 
کــه پیــش روی خودداریــم - بــر خــالف نظــر ظاهــر بینــان و کوتــه نگــران - ماننــد هــم 
نیســتند. بــرای کســانی کــه نــه تنهــا بــه پاره های زمــان نظاره می کننــد، بلکــه در ورای 

آن، خالــق آن هــا را می بینند، ایــن مطلــب، حقیقتــی اســت روشــن و انــکار نــا پذیــر.
ــود.  ــن راه وارد می ش ــان، از همی ــاه رمض ــت م ــان فضیل ــجاد)ع( در بی ــام س ام
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ابتــدا از راه هایــی ســخن می گویــد کــه خداونــد - بــه لطــف و تفضــل و منــت بــی 
پایــان خــود بــر بشــر-  بــرای آن هــا قــرار داده تــا بنــدگان را بــه رضــوان خود برســاند. 
آنــگاه بیــان مــی دارد کــه یکــی از ایــن راه هــا، مــاه رمضــان اســت. ویژگی هــای مــاه 
رمضــان بــه بیــان حضرتــش، بســیار شــایان توجــه اســت: مــاه خــدا، مــاه اســالم، 
مــاه پاکیزگــی، مــاه آزمــون، مــاه نــزول قــرآن.]20[ برگزیــده خــدا در میــان ماه هــا؛ 
مــاه مضاعــف شــدن ایمان؛ مــاه ترغیــب بــه شــب زنــده داری و وجــوب روزه؛ عیــد 
اولیــای خــدا؛ بهتریــن وقتــی کــه همــراه انســان اســت؛ یــاور انســان در برابــر کیــد 
ــزول  ــه راه هــای نیکــوکاری را آســان می ســازد؛ مــاه ن و مکــر شــیطان؛ همراهــی ک

برکت هــا و شــوینده گناهــان.]21[
انصــاف دهیــم! اگــر چنیــن پرتوافکنــی از ســوی حجــت خــدا بر ایــن لحظــات 
ــاز شناســیم؟ و اگر ایــن  ــر دیگــر زمان هــا را ب ــه برتــری آن ب آســمانی نباشــد، چگون
گونــه تعبیرهــا را بــه خوبــی قــدر بدانیم،آیــا ابــزاری بهتــر از آن بــرای راه یابی انســان 

بــه اوج کمــال، می تــوان تصــور کــرد؟

تولی و تبری
تولــی و تبــری، دو رکــن رکیــن هدایــت و دو بنیــان اســتوار نجــات انســان اســت. 
وقتــی پذیرفتیــم کــه راهــی بــرای نجــات، جز ایــن کــه بــر در خانــه خــدا برویــم 
وجــود نــدارد، آنــگاه روشــن می شــود کــه دشــمن او را بایــد طــرد کــرد، بــه گونــه ای 
کــه قلــب و زبــان و دســت مــا، گواه ایــن طــرد باشــد. بنگریــد کــه قــرآن، چگونه ایــن 

پیــام آفریــدگار را بــه آفریــدگان می رســاند:
پیــام مهــم خداونــد بــه انســان، این اســت کــه شــیطان را دشــمن خــود بداریــد 
و بــا او دشــمنی کنیــد. او پیــروان خــود را فــرا می خوانــد تــا بــه آتش دوزخ بکشــاند. 

یعنــی از ورود در حلقــه پیــروان او اجتنــاب کنید.]22[
بــاز  را  اصیــل  اصــل  صحیفه، ایــن  مختلــف  مواضــع  در  ســجاد)ع(  امــام 
ــه  ــرادی را ک ــد. از جملــه در دعــای مــکارم اخــالق، از خــدا می خواهــد اف می نمای

کنــد.]23[ کار می گیرنــد، طــرد  بــه  بافتــه  اهــل بدعتنــد وســخنان خــود 
در آخریــن ســطور دعــای روز عرفــه، از خــدا می خواهــد کــه او را پشــتوانه و یــاور 

ســتمگران در محــو کتــاب خــدا نگردانــد.]24[
در دعــای عیــد اضحــی، ابتــدا بــه تفصیــل، جنایــات دشــمنان و غاضبــان 
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کــه  گونــه ای  بــه  بــر می شــمارد،  را  بــه حــق خداونــد  برگزیــدگان  حقــوق حقــه 
و  غلبــه  مــورد  ســتم ها،  آن  اثــر  در  زمیــن،  در  خــدا  گزیــدگان  بــر  و  جانشــینان 
قهــر و غضــب حــق خــود قــرار گرفتنــد، احــکام الهــی را در حــال تغییــر و تبدیــل 
می بیننــد، پشــت کــردن بــه قــرآن را - در عمــل- نظــاره می کننــد، تحریــف فرائــض 
و زایــل شــدن ســنت های پیامبــر را شــاهدند، ولــی نمی تواننــد ســخن بگوینــد.
نــور  خانــدان  دشــمنان  لعــن  بــه  زبــان  ســجاد)ع(  امــام  کــه  اســت  اینجــا 
ــان  ــه کارش ــه ب ــانی را ک ــا و کس ــروان آن ه ــه پی ــا، ک ــود آن ه ــا خ ــه تنه ــاید. ن می گش
ــرج و  ــل در ف ــگاه تعجی ــد. و آن ــود می گردان ــن خ ــمول لع ــز، مش ــد نی ــت دهن رضای

گشــایش الهــی را بــرای اولیــای بــه حــق خــدا می طلبــد.]25[
و ســر انجــام، پیــام تربیتــی امــام ســجاد)ع( این اســت کــه بایــد فرزنــدان را 
چنــان بــار آورد کــه نســبت بــه اولیــای خــدا، دوســتدار و خیــر خــواه باشــند، همــان 

ــه دشــمنان او، عنــاد و بغــض داشــته باشــند.]26[ ســان کــه نســبت ب

شفاعت
شــفاعت، از آموزه هــای مهــم قــرآن و عتــرت اســت، کــه راهــی فــراخ بــرای امیــد 
بــه نومیــدان می نمایانــد. از ایــن رو، در روایــات اهــل بیــت)ع(، امیــد بخش تریــن 
آیــه قــران را  آیــه »ولســوف یعطیــک ربــک فترضــی«]27[ دانســته اند کــه ناظــر بــه 
مقــام شــفاعت اســت. امــام ســجاد)ع(، ســه جــزء را در یــک جملــه بیــان مــی دارد:
فانــی لــم آتــک، ثقــه منــی بعمــل صالــح قدمتــه و ال شــفاعه مخلــوق رجوتــه اال 

شــفاعه محمــد و اهــل بیتــه صلواتــک علیــه و علیهــم و ســالمک.]28[
اموری که از این جمله نورانی عاید می شود عبارت است از:

1. هیچــگاه بــه عمــل صالــح و کار نیــک خــود نبایــد دل بســت، چــرا کــه اصــل بــر 
قبــول آن از جانــب خداونــد متعــال اســت، کــه عمــوم انســان ها از آن بــی خبرنــد.

2. اصل شفاعت، صحیح است.
3. بــه شــفاعت هیــچ کــس نمی تــوان امیــدوار بــود، مگــر کســانی کــه خداونــد، 

آن هــا را بــه عنــوان شــفیع درگاه خــود معیــن کــرده اســت.
4. این گرامیان عرش الهی، پیامبر و خاندان پاک نهاد او هستند.

ــاز اســت،  ــاب خــوف و رجــاء ب 5. در اینجــا نیــز -ماننــد دیگــر راه هــای خیــر- ب
چــرا کــه شــفاعت پیامبــر و اهــل بیــت)ع( در حــق افــراد، زمانــی نفــع می بخشــد کــه 

مــقــاالت
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مــورد رضایــت خداونــد متعــال واقــع گــردد.
همچنیــن در دعــای 42، از خداونــد متعــال می خواهــد کــه شــفاعت پیامبــر را 
در حــق امــت قبــول فرمایــد؛ در دعــای 31 ســخن از شــفاعت صلواتــی اســت کــه بــر 
پیامبــر و اهــل بیــت)ع( بفرســتیم؛ و در دعــای 2 ســخن از وعــده الهــی اســت کــه 
بــرای شــفاعت امــت بــه پیامبــرش داده اســت.]29[ همــان گونــه کــه از شــفاعت 

فضــل و کــرم الهــی نیــز ســخن رفتــه اســت.]30[

توسل
آمنــوا  الذیــن  یا ایهــا  تعالــی می فرمایــد:  تقــوا اســت. خــدای  توســل، الزمــه 
اتقــوا اهلل و ابتغــوا الیــه الوســیله.]31[ از ایــن رو امــام ســجاد)ع( در جملــه ای بــه 
تبییــن  آیــه شــریفه می پــردازد: »صــل علــی اطائــب اهــل بیتــه الذیــن.... جعلتهــم 
الوســیله الیــک«]32[ مــا، راهــی بــرای تعیین وســیله بــه درگاه خــدا نداریم. همان 
ــر خــدا نداریــم. پــس بایــد بــه کســانی روی آوریــم کــه  گونــه کــه راهــی بــه احاطــه ب
خداونــد، بــه عنــوان وســیله بــه ســوی خــود شناســانده و قــرار داده اســت. و ایــن 

افــراد بــه تصریــح امــام ســجاد)ع(، همــان اهــل بیــت پیامبــر)ص( هســتند.
امــام ســجاد)ع( در اواخــر دعــای 49، بــه وســیله مقــام عظیــم پیامبــر خدا)ص( 

و امــام امیرالمؤمنیــن)ع( بــه درگاه الهــی تقــرب می جویــد:
اللهــم فانــی اتقــرب الیــک بالمحمدیــه الرفیعــه و العلویــه البیضــاء و أتوجــه 

الیــک بهــا ان تعیذنــی مــن شــر کــذا و کــذا.
جایــی کــه امــام معصــوم و حجــت خــدا)ع(، خــود، بــه صاحــب مقــام نبــوت و 
والیــت توســل و تقــرب می جویــد، بــر پیــروان امــام ســجاد)ع( اســت که ایــن بــاب 
نجــات را از دســت ندهنــد. بدیهــی اســت که ایــن حقیقــت، منافاتــی بــا حقایــق 
دیگــر نــدارد، از ایــن قبیــل کــه امــام ســجاد)ع(، عقیــده بــه توحیــد یــا قــرآن را 
وســیله خــود بــه درگاه خــدا بدانــد، چــرا که این هــا، همــه یــک نورنــد و بیانگــر یــک 

حقیقــت واحــد، بــه زبان هــای مختلــف.

شهود اعمال
ــون  ــد جزئیــات کارهــای او در معــرض شــهادت شــاهدان گوناگ ــه بدان کســی ک

اســت، در رفتارهــای خــود دقــت می کنــد.
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از دعاهــای امــام ســجاد)ع( در ایــن بــاره می آموزیــم کــه: هــر روز نــو پدیــد، بــر مــا 
شــاهدی ســخت گیــر اســت کــه بــر اعمــال مــا گواهــی می دهــد. اگــر بــه نیکــی عمــل 
کنیــم، بــا حمــد و ســپاس مــا را وداع می گویــد. و اگــر بــد کنیــم، بــا نکوهــش، از مــا 

جــدا می شــود.]33[
مالئــک مــوکل بــر ثبــت اعمــال، بــار گــزارش کارهــای مــا را بــه دوش می کشــند. 
در آغــاز هــر روز جدیــد، بایــد از خــدا بخواهیــم کــه بــار ســنگینی را کــه بــر دوش آن ها 
می نهیــم، آســان گردانــد؛ بدیــن طریــق کــه کارنامــه خــود را از حســنات پــر کنیــم 
و در محضــر آن هــا بــه ســوء عمــل، روا نشــویم.]34[ آن هــا بــه نامــه ای درخشــان، 

شــاد می شــوند. پیوســته در جهــت شــادی آن هــا بکوشــیم.]35[
آســمان و زمیــن و ســاکنان آن هــا، صــدای توبــه بنــده گنهــکار را می شــنوند و بر آن 
شــهادت می دهنــد. برخــی از آن هــا در هنــگام توبه بنــده، بــرای او دعا می کنند. این 

دعــا، یکــی از عواملــی اســت کــه امید می رود ســبب نجات انســان گــردد.]36[
برتــر و باالتــر از همــه شــاهدان اعمــال، خدایــی اســت که آشــکار و نهــان آدمیان 
را می بینــد و بــر پیــدا و ناپیــدای آن هــا گــواه اســت. با ایــن همــه، بــه لطــف و کــرم 
ــر مــردم  خود، ایــن همــه عیــب را می بینــد و می پوشــد، کــه اگــر چنیــن تفضلــی ب
بــه انســانیت نمی پذیرفــت.]37[ و ایــن  را  فــرد دیگــر  نمی کــرد، هیــچ فــردی، 

لطفــی اســت از خــدای منــان بــر بنــده ای کــه ســزاوار رســوا شــدن اســت.]38[
امــام ســجاد)ع( از خداونــد متعــال می خواهــد کــه اوالً این لطــف خــود را ادامه دهد 
ــف  ــًا در مواق ــاند.]39[ ثانی ــده اش را بپوش ــان بن ــل، گناه ــال، از روی تفض ــر ح و در ه

دشــوار قیامــت و در حضــور تمامی آفریــدگان نیــز گناهــان بنــده را آشــکار ســازد.]40[

صلوات
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد)ع(، بیــش از تمــام دعاهــا در صحیفه ســجادیه 
تکــرار می شــود، بــه گونــه ای کــه اکثــر مــوارد، در صــدر و ذیــل و متــن دعــا، بارها ایــن 
دعــای مســتجاب و واالقــدر، بیــان می شــود و دیگــر حاجــات و نیازهــای انســان، 

در جــوار آن، در خواســت می گــردد.
امــام ســجاد)ع(، از خداونــد متعــال می خواهــد که ایــن صلــوات را بــی پایــان و 
مســتمر قــرار دهــد.]41[ البتــه ســود این درود و صلــوات بــه خــود ما می رســد،]42[ 
از جمله ایــن کــه وســیله اســتجابت دعاهــای مــا اســت.]43[ از خــدا می خواهیــم 

مــقــاالت
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کــه بیــش از هــر بنــده و آفریــده ای بــر محمــد و آل محمــد، درود فرســتد.]44[ 
و ایــن، ادای بخشــی از حقوقــی اســت کــه بــر مــا دارنــد، از جملــه نعمــت هدایــت 
و نعمــت نجــات بخشــی مــا.]45[ بدیــن رو، امــام ســجاد)ع(، پــس از دعــای عیــد 
قربــان، فرمــوده اســت کــه نیازهــای خــود را بــه درگاه خــدای متعــال عرضــه کنیــد 
و پــس از آن هــزار بــار بــر محمــد و آل محمــد درود فرســتید، چنــان کــه حضرتــش 

خــود چنــان عمــل می کــرد.]46[
بیــش  عرفــه]47[  دعــای  دوم  بخــش  در  درود،  و  صلــوات  بحــث  گســتره 
تریــن  برکت هــا، ســودمند  تریــن  کامــل  از  اســت.]48[ ســخن  از همــه مطــرح 
ــوان  ــه از رض ــد، درودی ک ــر از آن نباش ــده ت ــه فزاین ــده ک ــا، درودی فزاین رحمت ه
ــه ماننــد  ــد خــورد، درودی ک ــه بقــای الهــی پیون ــذرد و پیوســتگی آن ب الهــی درگ
کلمــات الهــی پایــان نپذیــرد، درودی کــه چندیــن برابــر شــود و همــراه بــا گــردش 
روزگار، مضاعــف گــردد، درودی هــم وزن عــرش و مــادون آن، به اندازهآســمان ها 
و مافــوق آن هــا، بــه شــماره زمین هــا و آنچــه زیــر آن هــا و آنچــه میــان آن هاســت، 
درودی کــه خــدا را پســند  آیــد و... در میــان اســت. عــالوه بــر آن، درود بــر امامــی از 
او  بــه وســیله  را  کــه خداونــد، دیــن خــود  امامــان)ع( مطــرح می شــود  شــمار 
ــور عالمیــن  تاییــد می بخشــد، پناهــگاه مؤمنــان، رشــته نجــات متمســکان، و ن
اســت. امــام ســجاد)ع( از خــدا می خواهــد کــه او را بــه فتــح آســان برســاند، در 
کنــف حفــظ خــود حمایــت کنــد، بــا مالئکــه خــود یــاری رســاند، کتــاب و حــدود و 
شــرایع و ســنت های رســول خــود را بــه دســت او بــر پــا دارد، معالــم دیــن الهــی را 
کــه ســتمگران از میــان برده انــد، حیــات دوبــاره بخشــد، زنــگار ســتم را بزدایــد و 

ــد. ــاد فرمای ــد، ارش ــه بیراهــه می رون ــی ب ــه از راه راســت اله ــانی را ک کس
ــر پیامبــر و اهــل بیــت)ع( درود می فرســتد، بلکــه  ــه تنهــا ب امــام ســجاد)ع(، ن
درود الهــی را بــرای کســانی می خواهــد کــه مقــام اهــل بیــت را بــه خوبــی شــناخته 
و پذیرفته انــد، راه آن هــا را پــی می گیرنــد، از والیتشــان جــدا نمی شــوند، در برابــر 
ــت  ــه راه دول ــم ب ــند، چش ــان می کوش ــتند، در راه طاعتش ــلیم هس ــان تس ــر ش ام

ــد. ــده دوخته ان ــوی آن روزگار، دی ــه س ــانند و ب حقه ایش
بــه نظــر می رســد که ایــن عبــارت، در وصــف حضــرت مهــدی عجــل اهلل تعالــی 
فرجــه باشــد، چنــان کــه ویژگی هــای یــاد شــده بــر آن داللــت دارد. بــه هــر حــال، 
پیونــد قلبــی و زبانــی و عملــی بــا خانــدان نــور -کــه صلــوات، نشــانه بارز آن اســت- 
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مهــم تریــن راه بــرای به ســازی درون و بــرون فــرد و جامعــه ای اســت کــه در مســیر 
تعالــی معنــوی پیــش مــی رود.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. بحار االنوار، ج66، ص375.
]2[. القلم / 4.
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علوم  کامله،  صحیفه  راویان  مشایخ  و  اسناد   .]4[

حدیث، ج12، ص26.
املکیت  بحث  به:  بنگرید  نمونه،  عنوان  به   .]5[
تنزیه   ،)22 انسان)دعای  مالکیت  حفظ  با  خداوند 
خدای تعالی از احاطۀ بشر بر او،)دعای 5و32(، لطف 
و فضل بى پایان الهی )دعای 13(، توحید و تسبیح و 

تنزیه و حمد باری تعالی)دعای 32و47و52(.
عنوان:  تحت  دارد  وجود  بابى  االنوار  بحار  در   .]6[
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]12[. دعای 12.
]13[. دعای 16.
]14[. دعای 46.

]15[. آل عمران / 122.
]16[. ابراهیم / 12.

]17[. فاطر / 15و16.
]18[. دعای 54.

گردد. ]19[. در این رابطه به دعای 42 و 47 رجوع 
]20[. دعای 44.
]21[. دعای 45.

]22[. فاطر / 6.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.  الحمدهلل رب العالمین
بّیِ صلی اهلل علیه وآله ُمْسَتِریٌح َو ُمْسَتراٌح ِمْنُه فی الکافی عن الّنَ

 ]پیامبــر گرامی اســالمی حضرت محمــد)ص( فرمودنــد:[ از ایــن مــرز بیــن دنیــا و 
آخــرت همــه عبــور می کننــد و دو قســمند: یــک عــده ای خودشــان با ایــن عبــور بــه 
راحــت می رســند و از رنــج نجــات پیــدا می کننــد؛ یــک عــده هــم کســانی هســتند 

کــه وقتــی عبــور می کننــد، دیگــران از دســت آن هــا راحــت می شــوند.
ا اْلُمْسَتِریُح ّمَ

َ
 أ

 آن کسی که خودش با عبور از دروازه ی مرگ به راحتی می رسد
اِلُح  َفاْلَعْبُد الّصَ

 بنده ی صالح است که راحت می شود
ْنیا

ُ
 ِاْستراَح ِمْن َغّمِ الّد

 پس عبد صالح ]از غم دنیا آسوده می شود.[ یکی این ]آسایش است[
 َو ما کاَن ِفیِه ِمَن اْلِعباَدِه

 ]و از رنــج تکلیــف و بندگــی آســوده می شــود[ خــب یــک ریاضت هایــی بــر 
عهــده ی بنــده ی مؤمــن هســت. عبــد صالــح در دنیــا ریاضت هایــی بایــد بکشــد؛ 
 فــرض کنیــد روزه ی مــاه رمضــان در 

ً
کارهایــی بایــد بکنــد؛ تقیداتــی دارد. مثــاًل

شرح حدیث
در بیان مقام معظم رهبری
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سـوژه سـخـن

هــوای گــرم یــا برخاســتن در نیمــه ی شــب از خــواب راحــت بــرای عبادت. این هــا 
ــاال آن  ــه ح ــت. اگرچ ــمانی اس ــای جس ــر؛ رنج ه ــت دیگ ــی اس ــک رنج های ــب ی خ
ــاال برســند، این رنج هــا برایشــان راحــت اســت و لــذت  ــه مراتــب ب بندگانــی کــه ب
می برنــد امــا متعــارف ماهــا اگــر چنانچــه خودمــان را دچــار کنیــم به این جــور 
عبــادات و واقعــًا تقیــد داشــته باشــیم باالخــره یــک پابنــدی و ســختی اســت، از 

ــود. ــت می ش ــم راح آن ه
اَحِه َو َنِعیِم اآلِخَرِه  ِإلی  الّرَ

 ]راحــت شــدن از این هــا بــه ســوی آســایش ابــدی و بهشــت آخرت[ ایــن آن 
ــت. ــم اول اس قس

ا الُمْسَتراٌح ِمْنُه َفاْلفاِجُر ّمَ
َ
 أ

 ]اما آن کسی که دیگران از دست او آسوده می شوند، او انسان فاجر است.[
 چه کسی از دست او راحت می شود؟

 َیْسَتِریُح ِمْنُه اْلَمَلکاِن
 اول ]کســانی کــه از دســت او راحــت می شــوند[ این دو ملــک الهــی کــه مــأور 
نوشــتن اعمــال او هســتند؛ آن هــا از دســت او راحــت می شــوند. ]آن هــا[ کــه هــی 
می دیدنــد او گنــاه می کنــد، خطــا می کنــد، معصیــت الهــی می کنــد، خب این هــا 

ملــک بودنــد، رنــج می بردنــد البــد از او، آن هــا از دســتش راحــت می شــوند.
ذاِن َیْحَفظاِن َعَلْیِه

َ
 الّل

 آن کســانی کــه یحفظونــُه ِمــن َامــِراهلل یعنــی بــه دســتور خــدای متعــال حفاظت 
می کننــد

 َو خاِدُمُه
 آن کسانی که در دنیا خدمت او را می کنند از دستش راحت می شوند.

ْهُلُه
َ
 َو أ

 ]و خانواده ی او از دستش راحت می شوند[
تی  کاَن َیْمشی  َعَلْیها

َ
ْرُض اّل

َ ْ
 َو ال

 همیــن زمینــی کــه انســان فاجــر بــر روی او عبــور می کند، ایــن زمیــن هــم از 
ــم  ــن عال ــذرد در ای ــه دارد می گ ــه چ ــم ک ــا نمی فهمی ــود. م ــت می ش ــت او راح دس
وجــود و در ایــن عالــم کــون. با ایــن چشــم ظاهــری چیزهایــی را نمی شــود فهمیــد 

ــود. ــت می ش ــت او راح ــم از دس ــن ه ــت دارد؛ آن زمی ــن واقعی اما ای
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حّق الّناس
بحــث مــا رســید بــه یــک امــر خیلــی مهــم در اســالم،  و شــاید بتــوان گفــت مهم تــر 
از همــۀ امــور در اســالم اســت و آن حّق النــاس اســت. اینکــه مــا بایــد مراعــات حــق 
دیگــران را داشــته باشــیم، و اگــر حّق النــاس بــر ذّمــۀ ماســت، بدانیــم کــه رســتگار 
شــدن مــا کار مشــکلی اســت. از ایــن حّق النــاس همــه می ترســیده اند و همــه 

ــد. حتــی شــخص پیغمبــر اکــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع(. می نالیده ا ن
پیغمبــر  خدمــت  رفتــم  شــبی  می گویــد  و  اســت  أبــوذر  جنــاب  راوی 
اکرم)ص(، ایشــان نگــران بودنــد و بــا مــن خیلــی گــرم نگرفتنــد. دیــدم حــال ایشــان 
خــوب نیســت،  از خدمــت ایشــان مرخــص شــدم. فــردا قبــل از نماز صبــح، پیغمبر 
ــو گــرم نگرفتــم ناراحــت  ــا ت اکــرم)ص( خوشــحال بودنــد و فرمودنــد: اگــر دیشــب ب
بــودم. بــرای اینکــه چهــار دینــار از بیت المــال پیــش مــن بــود و بــه صاحبــش 
ــد.]1[ ــن باش ــۀ م ــر ذّم ــار ب ــار دین ــن چه ــرم و ای ــیدم بمی ــودم و می ترس ــانده ب نرس

چشــم ها  رحلــت  هنــگام  کــه  داریــم  روایــت  اکــرم)ص(  پیغمبــر  دربــارۀ  بــاز 
کردنــد و فرمودنــد: عایشــه! هفــت  بــاز  را  برهــم گذاشــته بودنــد، چشــم ها  را 
دینــار از بیت المــال نــزد توســت، بیــاور و بــه علــی برســان. دوبــاره چشــم های 
ــد و  ــاز کردن ــم ها را ب ــاره چش ــود، دوب ــد ب ــا ب ــال آق ــتند و ح ــم گذاش ــارک را بره مب

درس اخالق
 آیت اهلل حسین مظاهری
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ســه مرتبــه درخواست ایشــان تکــرار شــد تــا عایشــه هفــت دینــار را آورد و تحویــل 
ــانید.]2[  ــه اهلــش رس ــم را ب ــم آن هفــت دره ــان ه امیرالمؤمنیــن)ع( داد و ایش
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در وقــت حکومتشــان جمالتــی دارنــد کــه عقل انســان 
بــا شــنیدن آن جمــالت حیــران می شــود. به خصوص ایشــان بســیار مواظــب 
حقّ النــاس و مــال مــردم بودنــد، چنان کــه بــه استاندارهایشــان می نویســند: 
ــی ُفُضوَلُکــْم َو اْقِصــُدوا َقْصــَد  ْقاَلَمُکــْم َو َقاِرُبــوا َبْیــَن  ُســُطوِرُکْم  َو اْحِذُفــوا َعّنِ

َ
ــوا أ

ُ
ِدّق

َ
»أ

ْضــَراَر«]3[ ِ
ْ

 َتْحَتِمــُل ال
َ

ْمــَواَل اْلُمْســِلِمیَن ال
َ
ْکَثــاَر َفــِإّنَ أ ِ

ْ
اُکــْم َو ال اْلَمَعاِنــی َو ِإّیَ

می فرماینــد: اســتاندار مــن در وقتــی کــه نامــه می نویســی، قلمــت را ریــز کــن و 
درشــت ننویــس. بیــن ســطرها فاصلــه نینــداز. قلم فرســایی برایــم نکــن و جــان 
کالم را بنویــس! بــرای اینکــه اگــر قلــم درشــت باشــد، اگــر بیــن ســطرها فاصلــه 
باشــد، اگــر جــان کالم را ننویســی و قلم فرســایی کنــی، کاغــذ بیشــتری مصــرف 
ــرای  ــر مــا ب ــدارد. اگ می شــود و امــوال مســلمان ها تحمــل چنیــن ضررهایــی را ن
حّق النــاس هیــچ چیــزی نداشــتیم،  جــز همیــن جملــۀ امیرالمؤمنیــن)ع( بــه 

ــاس را بکنیــم. ــه مراعــات حقّ الّن ــود ک اســتاندارها، بــس ب
امیرالمؤمنیــن)ع( درحالــی کــه همــه می داننــد، ســّنی و شــیعه می  داننــد کــه 
مظهــر رحمــت خداســت،  امــا راجــع بــه حّق النــاس خیلــی ســخت  گرفته انــد. 
ــا حــدی  بــه قــول عــوام مــو را از ماســت  کشــیده اند. حتــی سخت گیری ایشــان ت
اســت کــه نقــل شــده اســت آن حضــرت در وقتــی کــه بــر دوســّوم جهــان حکومــت 
می کردنــد، فهمیدنــد کــه یــک گــردن بنــد از بیت المــال نــزد دخترشــان حضــرت 
زینــب)س( اســت. ناراحــت شــدند و ابن ابی رافــع را کــه مســئول بیت المــال بــود 
خواســتند و فرمودنــد: آن گردن بنــد چــه شــد؟ ابن ابی رافــع قضیــه را گفــت و 
تأکیــد کــرد کــه دختر ایشــان، بــرای روز عیــد، گردن بنــد را عاریــۀ مضمونــه گرفتــه 
تــا پــس از اســتفاده، برگردانــد و اگــر خســارتی بــه آن وارد شــد یــا مفقــود شــد، 
جبــران کنــد.  امیرالمؤمنیــن)ع( اّول گردن بنــد را از دخترشــان گرفتنــد و بعــد 
فرمودنــد چــرا چنیــن کــردى؟! آیــا همــۀ زنــان چنیــن امکانــی را دارنــد؟ تــو نبایــد 

ــو عاریــۀ مضمونــه باشــد.]4[ از بیت المــال اســتفاده کنــی، ول
حضــرت  چهــارم،  امــام  نیســت؛  عــادی  فــرد  یــک  کــه  زینــب)س(   
ــٌه  ــِد اهلِل َعاِلَم ــِت ِبَحْم ْن

َ
ــه حضــرت زینــب)س(  می گوینــد: »أ زین العابدیــن)ع(  ب

َمــه« ]5[؛ قــدرت زینــب  کبری بعد از امام حســین)ع(  َمــٍه َفِهَمــٌه َغْیــُر ُمَفّهَ
َ
َغْیــُر ُمَعّل
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اســت. علــت ُمبقیــه برای تشــّیع اســت. همــۀ اینهــا را امیرالمؤمنیــن)ع( چندین 
مرتبــه و مــن جملــه دم مــرگ بــرای زینــب گفتــه اســت و زینــب را می شناســد. امــا 
زینــب را خواســت و بــه او تشــّر رفــت و فرمــود: دختــر فاطمــه! چــرا تــو بایــد از 

بیت المــال اســتفاده کنــی، ولــو بــه صــورت عاریــه مضمونــه؟   
حّق النــاس مشــکل اســت. وقتی ســلمان فارســی اســتاندار مدائن بــود، دیدند 
گریــه می کنــد. بــه او گفتنــد آقــا تــو کســی هســتی کــه درجــۀ »مّنــا أهــل البیــت« 
گرفتــه ای! می گوینــد ده درجــۀ ایمــان را پیمــوده اســت و تالــی تلــو معصــوم اســت. 
ــا  ــاال بــوده کــه زیــر نظــر والیــت توانســته درجــۀ »مّن یعنــی اســتعداد به انــدازه ای ب
أهــل البیــت«  را از پیغمبــر اکــرم)ص( بگیــرد، امــا حّق النــاس در نــزد او مشــکل بــود. 
راوی می گویــد از او پرســیدم چــرا گریــه می کنــی؟ گفــت روایتــی از پیغمبــر اکــرم)ص( 
یــادم آمــد و آن روایــت ناراحتــم کــرده اســت. پیغمبــر اکــرم)ص(  فرمودنــد: در روز 
قیامــت پلیــس راه هــا و گردنه هایــی اســت و از ایــن گردنه هــا نمی گذرنــد، مگــر 

ــون «.]6[
ُ

 الُمِخّف
ّ

ســبک بــاران: »إّن ِفــی اآلِخــَرِه َعَقَبــًه ال َیقَطُعهــا إال
ــَك  َلِباْلِمْرصــاِد«]7[ و در  قــرآن کریــم نام ایــن گردنه هــا را مرصــاد گذاشــته: »ِإَن  َرّبَ
روایــات آمــده اســت کــه خداونــد متعــال بــه عــزت و جــالل خــودش قســم خــورده 

اســت کــه در قیامــت، از هرچــه بگــذرد، از حّق الّنــاس نخواهــد گذشــت.]8[
ــرای همیــن گریــه می کنــم.  ــه ایــن روایــت افتــاد و ب ــادم ب ســلمان می گویــد: ی
از آن گردنه هــا عبــور  بارهــا  یعنــی می گویــد: مــن ســنگین بارم و فقــط ســبک 
می کننــد. راوی می گویــد: یــک بررســی کــردم در دســتگاه ســلمان کــه ببینــم 
چــه خبــر اســت؟ دیــدم یــک مغــازه دارد کــه هــم منزلــش اســت و هــم محــل 
اســتانداری اوســت. یــک پوســت گوســفند هــم رختخوابــش اســت و هــم فــرش 
اطاقــش، یــک قلــم و دوات بــرای نوشــتن اســتانداری اش و یــک کاســه و آفتانــۀ 
گلــی هــم دارد. امــا گریــه می کنــد و می گویــد ســنگین بارم. از مرصــاد می ترســم و 

از قبــر و قیامــت می ترســم.
اســتاد بزرگــوار مــا مرحــوم آیــت اهلل  العظمی بروجــردی)ره( خیلــی بــاال بــود. 
آقــای  بــزرگ در زمــان  از مراجــع  کــه یکــی  آقــای دامــاد)ره(  اســتاد بزرگــوار مــا 
بروجــردی بــود، مســافرتی بــا آقــای بروجــردی بــه مشــهد کــرده بــود. وقتــی 
هضــم  را  دیــن  بروجــردی  آقــای  می گفــت:  مجالــس  در  بارهــا  بــود  برگشــته 
کــرده اســت. یعنــی دیــن در دل ایشــان رســوخ کــرده اســت. جــداً چنیــن بــود 
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لــذا بارهــا روی منبــر می شــنیدم کــه  و از بیت المــال هــم اســتفاده نمی کــرد. 
می فرمــود یــک ریــال از ایــن ســهم امــام را نــه مــن اســتفاده می کنــم و نــه خانــواده  
و اوالدم. امــا همیــن شــخص دم مــرگ گریــه می کــرد. اطرافیــان از بــزرگان مرتــب 
بــه ایشــان دل تســّلی می دادنــد و می گفتنــد: آقــا شــما حــوزه را زنــده کردیــد، 
ــرد و  ــه می ک ــد، امــا ایشــان گری شــما مســجد اعظــم ســاختید، شــما چه هــا کردی
باالخــره جــواب آن هــا را داد و فرمــود: روایــت داریــم عمــل را خالــص کــن، بــرای 
اِقــَد َبِصیــٌر«]9[ و  ْخِلــِص اْلَعَمــَل َفــِإّنَ الّنَ

َ
اینکــه صــراف قیامــت بینــای بیناســت: »أ

می ترســم بمیــرم و حّق الناســی بــر ذّمــۀ مــن باشــد.
اســتفاده  بیت المــال  از  نیــز  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  مــا  بزرگــوار  اســتاد 
نمی کردنــد. یــک ریــال از خمــس و ســهم امــام و بیت المــال حتــی در وقتــی 
کــه بــه پیــروزی انقــالب رســید، از دولــت و باالخــره از جمهــوری اســالمی یک 
ــد  ــدازه ای مقّی ــه اوالدشــان. امــا به ان ــه خودشــان و ن ــد، ن ــال اســتفاده نکردن ری
ــی  ــد: مــن وقتــی از بیرون ــه راوی یکــی از خــواص ایشــان اســت. می گوی ــد ک بودن
به اندرونــی نامــه می نوشــتم، روی کاغذهــای باطلــه می نوشــتم و می فرســتادم 
و یــک روز از ایــن کاغذهــا نداشــتم و روی کاغــذ ســفید نوشــتم. ایشــان همــان 
ایــن  کــه  کــرده بودنــد  اعتــراض  نامــه  مــرا داده بودنــد و پشــت  وقــت جــواب 
گونــه چیزهــا را کــه می شــود روی کاغــذ باطلــه نوشــت. چــرا روی کاغــذ ســفید 
نوشــتید؟ مــن هــم جــواب ایشــان را دادم کــه کاغــذ باطلــه نداشــتم. یعنــی 

حاضــر نیســت به انــدازۀ یــک کاغــذ ســفید از بیــت المــال اســتفاده شــود.
نظیــرش فــراوان اســت. وقتــی در حــاالت علمــا و بــزرگان برویــم،  می بینیــم کــه 

اینهــا جــدًا راجــع بــه حّق النــاس مواظبــت کامــل داشــتند.
آقــای بروجــردی یــک وقــت روی منبــر بودنــد و یــک نفــر پــای منبــر خیلــی 
بــدی کــرد. بــار اول جوابــش را دادنــد و بــار دوم جوابــش را دادنــد و بــار ســوم در 
حالــی کــه نمی  گذاشــت درس جلــو رود، ایشــان عصبانــی شــدند و فرمودنــد: چــرا 
مزاحمــی؟ امــا بعــد از منبــر به انــدازه ای ناراحــت بودنــد کــه رفتنــد در خانــۀ او و 

عذرخواهــی کردنــد.
وقتــی در ســیرۀ أهل بیــت)ع( و در ســیرۀ بــزرگان و علمــا و خــواص برویــم، 
ــد  ــر تقلی ــا اگ ــد و م ــل دارن ــت کام ــاس مواظب ــه حّق الن ــع ب ــه راج ــد ک ــم دی خواهی
می کنیــم از مراجــع تقلیدمــان و اگــر والیــت داریــم از اهل بیــت)ع( پــس بایــد یــاد 
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بگیریــم راجــع بــه حق النــاس فوق العــاده مواظــب باشــیم.
ــه او  ــه نگــران و پژمــرده اســت. ب ــد ک ــزرگ را در خــواب دیدن یکــی از علمــای ب
ــی در  ــمت باالی ــد س ــدهلل بای ــودی و الحم ــب ب ــدهلل مواظ ــه الحم ــما ک ــد ش گفتن
عالــم بــرزخ داشــته باشــی،  چــرا پژمــرده هســتی؟ گفــت راســتش اینســت کــه مــن 
ــده  ــودم و ایــن بدهــکاری باقــی مان ــه فــالن کاســب بدهــکار ب هیجــده تومــان ب
اســت. در عالــم بــرزخ از مــن یــک ســوال دارنــد کــه چــرا هیجــده تومــان را ندادی؟ 
می گویــم مــن می خواســتم بدهــم امــا نشــد. آن آقــا بیــدار شــده و بــه پســر ایشــان 
کــه او نیــز یکــی از علمــا بــود، ماجــرا را گفتــه بــود. پســر بــه بــازار رفتــه بــود و کاســب 
مــورد نظــر را پیــدا کــرده بــود و پرســیده بــود شــما از پــدر مــا طلــب داری؟ گفتــه 
بــود: بلــه هیجــده تومــان طلــب دارم. گفتــه بــود چــرا نیامــدی بگویــی؟ آن 
کاســب گفتــه بــود: ترســیدم بگویــم و شــما منکــر شــوید،  چــرا خــود آقــا در دفتــرش 
ــا پســر ایشــان  ــا ی ــد. همــان آق ــود؟ باالخــره هیجــده تومــان را رد کردن ننوشــته ب

خــواب دیــده بودنــد کــه آن عالــم راحــت و آســوده شــده اســت.
راجــع بــه حّق الّنــاس آبرویــی نیــز همیــن اســت. خــواب یکــی از علمــای بــزرگ 
را دیدنــد و در خــواب دیدنــد حالــش بــد اســت. گفتنــد شــما بایــد مقــام باالیــی 
ــت.  ــی باالس ــرزخ خیل ــم ب ــن در عال ــتگاه م ــه دارم. دس ــت بل ــید. گف ــته باش داش
قصــر و حورالعیــن و رفیــق خــوب و رفــت و آمــد بــا اهــل بیــت)ع( دارم، امــا یــک 
عقــرب هــر روز می آیــد و نیشــی بــه شــصت پــای مــن می زنــد و مــی رود. منتظــرم 
کــه دوبــاره فــردا بیایــد و نیــش را بزنــد. گفتنــد ایــن عقــرب چیســت؟ گفــت یــک 
ــا  ــم ام ــته باش ــرب را کش ــن عق ــد ای ــردم. بای ــه نک ــی زدم و توب ــه کس ــان ب ــم زب زخ
نکشــتم و مــن در عالــم بــرزخ بــه ایــن عقــرب دچــار شــده ام. تــو را بــه خــدا کاری 
کــن و ایــن عقــرب را بکــش. می گویــد باالخــره او را پیــدا کــردم و از او عذرخواهــی 
کــردم. او هــم نــه تنهــا بخشــید، بلکــه عباداتــی بــرای او انجــام داد و صــد در صــد 

راضــی شــد. باالخــره بعــد فهمیدیــم کــه آن عقــرب کشــته شــده اســت.
ــم  ــم بگوی ــن را ه ــید. ای ــاس باش ــب حقّ الّن ــت. مواظ ــکل اس ــاس مش حقّ الّن
بــه  اگــر کســی حق النــاس  کــه  قــرآن هــم داللــت دارد  و  روایــات داریــم  کــه در 
کــه  می دهنــد  کســی  بــه  را  خوبــش  اعمــال  قیامــت  روز  در  هســت،   ذّمــه اش 

می فرمایــد:  کریــم  قــرآن  اســت.  بســتانکار 
]10[» »َو َقِدْمَنا ِإَلی َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوراً
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ایــن آیــۀ شــریفه می فرمایــد: اعمــال خیــر برخــی افــراد در قیامــت مثــل گــرد و 
غبــار پراکنــده می شــود؛ یعنــی آثــار آن اعمــال، بــرای صاحبــش پــوچ می شــود و 

هیــچ فایــده ای نــدارد.
از امــام ســجاد)ع( ســؤال شــد: اگــر کســی حــّق یــک مســلمان را ضایــع کنــد، آن 
مســلمان چگونــه می توانــد حــّق خویــش را بســتاند؟ آن حضــرت فرمودنــد: در 
ــه اعمــال  ــد و ب ــر می دارن ــم ب ــوم از اعمــال نیــک ظال ــدازۀ حــّق مظل قیامــت به ان
ِبَقــْدِر َحــّقِ  اِلــِم ِمــْن َحَســَناِتِه 

َ
ِلْلَمْظُلــوِم ِمــَن الّظ مظلــوم می افزاینــد: »ُیْؤَخــُذ 

اْلَمْظُلــوِم َفُتــَزاُد َعَلــی َحَســَناِت اْلَمْظُلــوم «]11[. ســپس از ایشــان ســؤال شــد: اگــر 
ظالــم، حســنه ای نداشــته باشــد، چــه می شــود؟ فرمودنــد: گناهــان مظلــوم را 

ــم منتقــل می کننــد. ــه پرونــدۀ ظال ب
یعنــی اعمــال نیکــوی بدهــکار را بــه بســتانکار می دهنــد و اگــر عمــل نیکــی 
ــا آن اعمــال تمــام شــد، گناهــان و اعمــال بــد بســتانکار را روی گــردن  نداشــت ی
بدهــکار می گذارنــد. با ایــن حســاب، ممکــن اســت بســتانکار بهشــتی و بدهــکار 

جهنمی  شــود.
در برخــی روایــات دیگــر می خوانیــم برخــی افــراد در قیامــت پرونــدۀ خویــش را 
خالــی از حســنات می یابنــد. بــا تعجــب ســؤال می کننــد: اعمــال خیــر و عبــادات 
ــود:  ــاب می ش ــان خط ــه آن ــم؟ ب ــری از آن نمی یابی ــه اث ــد ک ــه ش ــا چ ــات م و انفاق
حســنات شــما بــه پرونــدۀ اعمــال کســانی کــه بــا آنــان خصومــت داشــتید منتقــل 
شــده اســت. ســپس مشــاهده می کننــد عــالوه بــر ایــن کــه نامــۀ اعمالشــان تهــی 
از نیکی هاســت، گناهانــی در آن ثبــت شــده اســت کــه هرگــز مرتکــب نشــده اند. 
وقتــی عّلــت را جویــا می شــوند، بــه آنــان خطــاب می شــود: اینهــا گناهــان کســانی 
اســت کــه از آن هــا غیبــت کرده ایــد، بــه آن هــا ناســزا گفته ایــد و در خریــد و فــروش 

بــر آنــان ســتم کرده ایــد.]12[
از همــه چیــز بدتــر آنکــه، افــرادی کــه حــّق دیگــران را بــه ناحــق می خورنــد، 
معمــواًل بــرای رفــاه زن و فرزنــدان خویــش مرتکــب حّق الّنــاس می شــوند، اّمــا در 
روایــت داریــم کــه همــان زن و بچه هــا در قیامــت، اّولیــن کســانی هســتند کــه از 
شــوهر و پــدر خــود شــکایت می کننــد و می گوینــد: خدایــا! حــّق مــا را از او بگیــر، 

زیــرا او از راه حــرام بــه مــا غــذا مــی داد.]13[  
 بنابرایــن قــرآن کریــم می گویــد مواظــب باشــید ناگهــان اعمــال خوبتــان، »َهَبــاًء 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

« می شــود کــه حقّ الّنــاس در 
ً
« نشــود. کســی اعمــال خوبش»َهَبــاًء َمْنُثــورا

ً
َمْنُثــورا

پرونــدۀ اوســت؛ غیبــت روی غیبــت و تهمــت روی تهمــت و شــایعه روی شــایعه 
داشــته و توبــه نکــرده از دنیــا رفتــه باشــد. در روز قیامــت کســانی که پشــت سرشــان 
غیبــت شــده، بــه آن هــا تهمــت زده شــده یــا امــوال آن هــا بــه نــا حــق خــورده شــده 

اســت، پرونــدۀ درخشــانی از اعمــال دیگــران پیــدا می کننــد.
مــن از شــما تقاضــا دارم بــرای آنکــه یــک احتمــال در صــد احتمــال منّجــز 
تکلیــف اســت، احتمــال دهیــد کــه چنیــن باشــد. احتمــال دهیــد کــه دم مــرگ 
هســتید و حّق الّنــاس بــه ذّمــۀ شماســت و امیرالمؤمنین»ســالم اهلل علیه« شــما 
را نپذیــرد و بگوینــد مگــر نشــنیده بــودی کــه مــن چقــدر بــه حّق النــاس اهمیــت 
مــی دادم؟ پــس چــرا تــو اهمیــت نــدادی؟ و وای بــه کســی کــه امیرالمؤمنیــن)ع( 

دم مــرگ او را نپذیــرد.
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پرسش
تناقض بین رحمت و غضب خداوند را چطور باید حل کرد؟

قــرآن کریــم در یکــی از آیاتــش در توصیــف خــدای متعــال می فرمایــد؛ خداونــد 
ــِل  ــِب َو قاِب ْن

َ
ــِر الّذ ــده گنــاه، توبه پذیــر و داراى مجــازات ســخت اســت: »غاِف آمرزن

 ُهــَو ِإَلْیــِه اْلَمصیــُر«.]1[
َ
ــْوِل ال ِإلــَه ِإاّل ــْوِب َشــدیِد اْلِعقــاِب ِذی الّطَ الّتَ

در ایــن آیــه - هم چنیــن آیــات مشــابه - وجــود صفاتــی کــه بــه ظاهــر متضــاد 
بــه نظــر می رســند، ســبب شــده تــا برخــی تصــور کننــد کــه چگونــه خداونــد متعــال 
هم زمــان هــم صاحــب رحمــت اســت، و هــم در عیــن حــال غضــب کننــده؟! 

ــه خــدای متعــال صاحــب اوصــاف متضــاد اســت؟! یعنــی چگون
در مورد این شبهه از زوایای مختلف می توان پاسخ گفت:

1. اضــداد بــه لحــاظ برداشــت مــا از صفــات خداونــد اســت؛ و گرنــه در ذات و 
صفــات خداونــد اضــداد وجــود نــدارد؛ زیــرا خداونــد در ذات خــود بســیط اســت؛ 

مرکــب نیســت تــا چــه رســد به این کــه مرکــب از اضــداد باشــد.]2[
2. وجــود اضــداد در چیــزی نشــان دهنده کمــال و قــوت وجــود آن چیــز اســت. 
هــر چــه وجــود قوی تــر باشــد آن وجــود از کمــاالت متضــاد بیشــتری برخــوردار 
ــی الزمــه وجــود احاطــی  ــودن حــق تعال ــه بیــان دیگــر، جامــع اضــداد ب اســت. ب
حــق اســت؛ یعنــی از ســویی الزمــه احاطــه وجــودی حــق آن اســت کــه در دل هــر 
ــکام و  ــر، اح ــوی دیگ ــرد، و از س ــن را بپذی ــکام آن موط ــد و اح ــر باش ذره ای حاض
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تــأمــل

ــف، بلکــه متضــاد باشــد. بنابر ایــن،  ــا برخــی دیگــر متخال ــوازم برخــی مواطــن ب ل
وجــود احاطــی و مطلــق خداونــد می توانــد هم زمــان احــکام متضــاد بــا یکدیگــر را 
بپذیــرد؛ یعنــی آن وجــود مطلــق یگانــه، بــه نفِس احاطــه، تمام اضــداد را در خود 
جمــع کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه خــدای متعــال هــم ظاهــر اســت 
و هــم باطــن؛ هــم اول اســت و هــم آخــر، و همین طــور دیگــر صفــات متقابــل. 
بنابر ایــن، اگــر چــه عالــم مــاده »ظاهــر« و در مقابــل آن عالــم عقــل »باطــن« اســت، 
و هــر چنــد برخــی اشــیاء ماننــد عقــول، صفــت »اولیــت« دارنــد و در مقابــل برخــی 
دیگــر ماننــد امــور مــادی، صفــت »آخریــت« دارنــد، امــا در برابــر تمام ایــن اوصــاف 
متقابــل و متضــاد، وجــود حــق تعالــی بــه نفــِس احاطــه هــم ظاهــر اســت و هــم 

باطــن، هــم اول اســت و هــم آخــر.]3[
 3. از نــگاه دیگر ایــن دو صفــت ضــد هــم نیســتند؛ یعنــی صفــت رحمــت و 
غضــب دو صفــت از اوصــاف الهــی در دو ســاحت مختلف انــد؛ یکــی در مقــام 
عفــو و بخشــش، و دیگــری در مقــام عــذاب و انتقــام. چنان کــه در دعــای افتتــاح 
 

ُ
َشــّد

َ
ْحَمــِه َو أ اِحِمیــَن ِفــی َمْوِضــِع اْلَعْفــِو َو الّرَ ْرَحــُم الّرَ

َ
ــَک أ

َ
ّن

َ
ْیَقْنــُت أ

َ
آمــده اســت: »َو أ

ِقَمــه«.]4[ ــَکاِل َو الّنَ ــی َمْوِضــِع الّنَ اْلُمَعاِقِبیــَن ِف
بر ایــن اســاس، رحمــت واســعه الهــی در مقــام رحمــت اســت، و غضــب در 
جایــگاه عــذاب و انتقــام؛ یعنــی آن جــا کــه رحمــت الهــی جریــان دارد، غضبــی 
ُهــْم فــی   َرّبُ َفُیْدِخُلُهــْم  اِلحــاِت  الّصَ َعِمُلــوا  َو  آَمُنــوا  ذیــَن 

َ
اّل ــا  ّمَ

َ
در کار نیســت: »َفأ

َرْحَمِتــه«؛]5[ امــا کســانی را که ایمــان آورده  انــد و کارهــاى شایســته می کننــد، 
می کنــد. خویــش  رحمــت  در  داخــل  پروردگارشــان 

ــه آن  ــرده و کفــر را پذیرفتــه و ب ــراى کفــر گشــاده ک امــا کســانی کــه ســینه خــود را ب
خوشــنود گشــته و آن را در خــود جــاى داده انــد، چنین کســانی مــورد غضب خداوند 

قــرار می گیرنــد: »َو لِکــْن َمــْن َشــَرَح ِباْلُکْفــِر َصــْدرًا َفَعَلْیِهــْم َغَضــٌب ِمــَن اهلِل«.]6[
واقــع  یک جــا  و  مــورد  یــک  در  هم زمــان  غضــب  و  رحمــت  بر ایــن،  عــالوه 
ــر غضــب  ــه دلیــل آن کــه حتــی از نظــر رتبــه، رحمــت الهــی مقــدم ب نمی شــوند؛ ب
اســت؛ از ایــن رو در دعــای جوشــن کبیــر در بیــان اوصــاف خــدای متعــال آمــده 
 َشــْی ٍء َرْحَمُتــُه َیــا َمــْن َســَبَقْت  َرْحَمُتــُه  َغَضَبــه«؛]7[ ای 

َ
اســت: »َیــا َمــْن َوِســَعْت ُکّل

کســی کــه رحمتــش تمــام اشــیا را در بــر گرفتــه، و ای کســی کــه رحمتــش بــر غضبش 
ســبقت گرفتــه اســت.
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ــر غضبــش پیشــی گرفتــه و در مرحلــه نخســت شــامل  ــروردگار ب ــذا رحمــت پ ل
تمــام بنــدگان می شــود، منتهــا اگــر مردمانــی از رحمــت الهــی ســوء اســتفاده کــرده 
و بــا مشــاهده آیــات روشــن الهــی بــر کفــر و ظلــم خویــش ادامــه داده، مــورد غضــب 
قــرار می گیرنــد. بنابر ایــن شــرط تناقــض از نظــر منطقــی در ایــن مــورد تحقــق 
پیــدا نمی کنــد؛ چــون در تناقــض چنــد وحدت)هشــت وحــدت( شــرط اســت. 
ــم  ــورد، ه ــک م ــوع و در ی ــک موض ــان در ی ــد هم زم ــه خداون ــت ک ــه نیس و این گون

رحمــت و هــم غضــب داشــته باشــد.
و  عذاب هــا  از  برخــی  کــه  می آیــد  پیــش  گاهــی  اســت؛  گفتنــی  البتــه   .4
ــان و  ــه امتح ــا مای ــود، ت ــان می ش ــر انس ــی دامن گی ــک در زندگ ــای کوچ گرفتاری ه
بیــداری انســان شــود کــه آن را نیــز می تــوان رحمتــی از جانــب پــروردگار ارزیابی کرد، 
تــا انســان بــه خــود آیــد و بــه مســیر درســت زندگــی برگردد، ایــن نــوع از عذاب هــا کــه 
ــد  ــر می شــود، می توان ــی«؛ یعنــی عــذاب کوچــک تعبی ــه »العــذاب الدن از آن هــا ب
نشــانی از رحمــت خــدا باشــد، امــا عذاب هــای بــزرگ و نهایــی کــه امت هــای 
گذشــته بــه آن گرفتــار می شــدند و بــا عنــوان »العــذاب االکبــر« از آن یــاد شــده 
ــْم  ُه ــه رحمــت باشــد، بلکــه بیانگــر غضــب الهــی اســت: »َو َلُنذیَقّنَ ــد مای نمی توان

ُهــْم َیْرِجُعــون« .]8[، ]9[
َ
ْکَبــِر َلَعّل

َ ْ
ْدنــی  ُدوَن اْلَعــذاِب ال

َ ْ
ِمــَن اْلَعــذاِب ال

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. غافر، 3.
گاهی بیشتر، ر. ک: )منظور از جمع اضداد بودن خداوند(، 54094. ]2[. برای آ

امام خمینی،  236، قم، مؤسسه علمی پژوهشی  انزلی، عطاء، ص 235-  نگارش،  ید اهلل،  پناه،  یزدان   .]3[
1388ش؛ ر. ک: »معنای ظاهر و باطن در خدای متعال«، 100067.

]4[. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 3، ص 108، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 
چاپ چهارم، 1407ق.

]5[. جاثیه، 30.
]6[. نحل، 106.

]7[.  مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار،  ج 91، ص 386، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، چاپ دوم، 1403ق. 
»ای کسی که رحمتش تمام اشیا را در بر گرفته است، و ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است«.

]8[. سجده، 21.
]9[. »عذاب های الهی و رحمت پروردگار«، 34489.
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پرسش
آیا غیر از شیطان کسانی دیگر بودند که بر حضرت آدم)ع( سجده نکردند؟

پرسش
ــدم  ــد. در جایــی خوان ــر حضــرت آدم ســجده نکردن ــر از شــیطان، عالیــن ب غی
که این هــا موکلیــن اســم شــریف »المهیمــن« پــروردگار بودنــد و اهل بیــت)ع( از 
موکلیــن مهیمیــن باالتــر هســتند. جایــی هم شــنیدم عالین همــان اهل بیت)ع( 

بودنــد، بفرماییــد کــدام صحیــح اســت؟

پاسخ 
اســت؛]1[  شــده  تصریــح  شــیطان  نکــردن  ســجده  بــه  قــرآن  از  آیاتــی  در 
ْن َتْســُجَد ِلمــا َخَلْقــُت ِبَیــَدّیَ 

َ
مانند ایــن آیــه شــریفه: »قــاَل یــا ِإْبِلیــُس مــا َمَنَعــَک أ

ْم ُکْنــَت ِمــَن اْلعاِلیــَن«؛]2[ گفــت: اى ابلیــس! چــه چیــز مانــع تــو شــد 
َ
ْســَتْکَبْرَت أ

َ
أ

کــه بــر مخلوقــی کــه بــا قــدرت خــود او را آفریــدم ســجده کنــی؟! آیــا تکّبــر کــردى یــا از 
ــود![. ــو داده ش ــه ت ــجود ب ــان س ــه فرم ــر از این ک ــودى؟! ]برت ــا ب برترینه

اســت،]3[  توبیخــی  اســتفهام  اْلعاِلیــَن«  ِمــَن  ُکْنــَت  ْم 
َ
أ ْســَتْکَبْرَت 

َ
»أ جملــه 

لــذا معنــای آیه ایــن اســت: آیــا ســجده نکردنــت از ایــن بابــت اســت کــه عــارت 
می شــد، و خــود را از ایــن کار بزرگتــر می دانســتی؟ و یا این کــه بــه راســتی شــأن تــو 
اجــل از ایــن عمــل بــود. و تــو از کســانی بــودى کــه قــدر و منزلتشــان باالتــر از آن 
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ــوند؟ ــر آدم ش ــجده ب ــه س ــور ب ــه مأم ــت ک اس
مفسران در مورد کلمه »عالین« در این آیه بحث هایی مطرح کرده اند:

ِإّنَ  آیــه »َو  کــه در  از »علــّو« هــم همــان اســتکبار اســت، هم چنــان  مــراد   .1
بــه همیــن معنــا اســت. ْرِض«]4[ 

َ ْ
ال ِفــی  َلعــاٍل  ِفْرَعــْوَن 

نــدارد  معنــا  می گویــد  کــه  اشــکالی  بــه  جــواب  در  دیــدگاه،  به ایــن  قائلیــن 
گفته انــد:  بــودى«،  مســتکبرین  از  یــا  و  کــردى  اســتکبار  تــو  »آیــا  بگوییــم  کــه 
هیچ ایــرادی نــدارد؛ چــون اّولــی راجــع بــه زمــان ســجده اســت، و دّومــی راجــع بــه 
مــا قبــل آن، و معنــای آیه ایــن اســت کــه: »آیــا از این کــه امــر بــه ســجده ات کردیــم 

دچــار اســتکبار شــدى، و یــا آن کــه از قبــل مســتکبر بــودى؟«
نمی ســازد.  مقــام  مقتضــاى  بــا  بیــان  گفت: ایــن  بایــد  تفســیر  رد ایــن  در 
ــه ابلیــس را داراى اســتکبار معرفــی کنــد، نه این کــه  مقتضــاى مقام ایــن اســت ک

زمــان اســتکبار او را معّیــن کنــد کــه قدیمــی اســت و یــا تــازه.]5[
2. مــراد از کلمــه »عالیــن« مالئکــه آســمان اســت؛ چــون آن مالئکــه کــه مأمــور 

بــه ســجده بــراى آدم شــدند، مالئکــه زمیــن بودنــد.]6[
ایــن بیــان هــم صحیــح نیســت، چراکــه آیــه عمومیــت دارد بر این کــه تمــام 

مالئکــه مأمــور بــه ســجده بــر حضــرت آدم)ع( بودنــد.]7[
معلــوم  کــه:  کرده انــد  اســتفاده  »عالیــن«  کلمــه  از  مفســرین  از  بعضــی   .3
می شــود خــداى تعالــی مخلوقاتــی عالــی دارد کــه مقامشــان باالتــر از آن اســت 
کــه بــراى آدم ســجده کننــد، بندگانــی هســتند مســتغرق در توجــه بــه ســوى 
پروردگارشــان، و هیــچ چیــزى را بــه جــز او درک نمی کننــد. در تأیید ایــن تفســیر 

روایتــی نیــز وارد شــده اســت:
ابــو ســعید خــدرى گفــت: حضــور رســول خــدا)ص( بــودم شــخصی معنــاى آیــه 
ْم ُکْنــَت ِمــَن اْلعاِلیــَن« را از آن حضــرت پرســید و گفــت: اى رســول 

َ
ْســَتْکَبْرَت أ

َ
»أ

خــدا! بزرگــواران و آن هائــی کــه داراى مرتبــه بلنــد و مقــام شــامخ هســتند چــه 
در  خــدا)ص(  رســول  باالترنــد؟  و  برتــر  فرشــتگان  از  کــه  می باشــند  اشــخاصی 
جــواب فرمــود: »مــن و علــی و فاطمــه و حســن و حســین هســتیم کــه در ســرادق 
بودیــم و فرشــتگان تســبیح  تعالــی  پــروردگار مشــغول تســبیح خــداى  عــرش 
می نمودنــد پــروردگار را بــه وســیله تســبیح مــا پیــش از آن کــه آدم را بیافرینــد بــه 
دو هــزار ســال و وقتــی آدم آفریــده شــد امــر نشــدند فرشــتگان بــه ســجده کــردن 
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آدم مگــر بــراى خاطــر مــا. پــروردگار در مقــام توبیــخ بــه شــیطان فرمــود: آیــا تــو از آن 
ــه نام هایشــان در ســرادق عــرش نوشــته شــده؟ مــا راه خــدا  ــودى ک اشــخاصی ب
هســتیم بــه واســطه مــا مــردم هدایــت می شــوند، هــر کــس مــا را دوســت بــدارد 
خــدا او را دوســت داشــته و داخــل بهشــت گردانــد و هــر آنکــه مــا را دشــمن بــدارد 
خداونــد دشــمن اوســت و او را در دوزخ وارد کنــد و دوســت نمــی دارد مــا را مگــر 

ــاک و پاکیــزه هســتند«.]8[ ــی کــه حــالل زاده و پ آن هائ
 

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. بقره، 34.
]2[. سوره صاد، 75.

]3[. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  17، ص 226، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 
چاپ پنجم، 1417ق .

]4[. یونس، 83.
]5[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  17، ص 226.

کتابفروشی محمد  کاشانی، مال فتح اهلل، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج  8، ص 70، تهران،   .]6[
حسن علمی، 1336ش.

]7[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  17، ص 226.
]8[. استرآبادى، علی ،  تأویل اآلیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره، ص 497 - 498، قم، مؤسسه النشر 
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التراث العربى ، چاپ دوم، بیروت ، 1403ق .
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پرسش
فسق به چه معنا است؟ و به چه افرادی فاسق گفته میشود؟

معنای فسق
ــدن  ــارج ش ــاى خ ــه معن ــل ب ــه در اص ــت ک ــق« اس ــه »فس ــق« از ریش واژه »فاس
از  کــه  بــه کســی  نگاهــی تمثیلــی  اســت.]1[ و در  از درون رطــب خرمــا  هســته 
محــدوده شــرع خــارج شــود »فاســق« می گوینــد.]2[ بــه عبــارت دیگــر، »فســق« 
ســرپیچی از دســتورات الهــی اســت کــه شــامل رفتــار کافــران و نیــز مســلمانان 
گنــه کار می شــود، و در شــرع بــه کســی »فاســق« می گوینــد کــه مرتکــب گناهــان 

کبیــره شــده و یــا اصــرار بــر گناهــان کوچــک دارد.]3[
بنابر ایــن، مســلمان فاســق کســی اســت کــه ملتــزم بــه حکــم شــرع شــده و بــه 
ــرد،  ــده می گی ــش را نادی ــی از احکام ــا بعض ــام ی ــد از آن، تم ــا بع ــرده، ام ــرار ک آن اق
امــا بــه کافــر، فاســق گفتــه می شــود؛ چــون از حکــم عقــل و فطــرت ســرپیچی کــرده 
اســت.]4[ و در اصطــالح قرآنــی، بــه خــارج شــدن از راه مســتقیم فســق گفتــه 

می شــود. این کلمــه در برابــر عدالــت بــه کار مــی رود.
پــس فســق و فســوق، خــروج از مســیر حــق اســت، چنان کــه قــرآن کریــم دربــاره 
ــِه«؛]5[ ابلیــس کــه از جــن  ْمــِر َرّبِ

َ
ابلیــس فرمــود: »...کاَن ِمــَن اْلِجــّنِ َفَفَســَق َعــْن أ

بــود از فرمــان پــروردگارش بیــرون شــد.
بنابر ایــن بــه تمــام کســانی کــه لبــاس طاعــت پــروردگار را از تــن در آورده، و از راه 
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و رســم بندگــی خــارج شــده   اند، فاســق گفتــه می شــود. و در حقیقــت همان گونــه 
کــه هســته خرمــا بــه هنــگام بیــرون آمــدن، آن قشــر شــیرین و مفیــد و مغــذى 
را رهــا می ســازد، آن هــا نیــز بــا اعمــال خــود تمــام ارزش و شــخصیت انســانی 

خویــش را از دســت می دهنــد.]6[
 

ّ
در روایــت از معصــوم)ع( نیــز معنــاى فســق چنیــن آمــده اســت: »... َفــُکُل

ِه 
ّ

ــَذ
ّ
ــِه الَل ــَن الَمعاِصــی الِکبــاِر َفَعَلهــا فاِعُلهــا أو َدَخــَل فیهــا داِخــٌل ِبَجَه ــٍه ِم َمعِصَی

ِمــَن الیمــاِن  َفُهــَو ِفســٌق و فاِعُلــُه فاِســٌق خــاِرٌج  الَغاِلــِب،  ــوِق 
ّ

الَش ــهَوِه و 
ّ

الَش و 
ِبَجَهــِه الِفســِق«؛]7[ فســق عبــارت اســت از هــر نــوع نافرمانــی خــدا کــه از معاصــی 
ــده،  ــی ش ــن گناه ــب چنی ــرده و مرتک ــه آن ک ــدام ب ــه اق ــخصی ک ــد و ش ــزرگ باش ب
انگیــزه اش لّذت جویــی، شــهوت و غلبــه تمایــالت نفســانی باشــد. چنیــن کاری، 

ــه جهــت فســقش از ایمــان خــارج اســت. ــه ب ــوده ک فســق و فاعــل آن فاســق ب
البتــه می دانیــم کــه »فســق« نیــز ماننــد بســیاری از امــور دیگــر؛ نظیر ایمــان، 
تقــوا، کفــر و... دارای مراتــب و درجاتــی اســت؛ و از ایــن رو در بســیاری از مــوارد، 
خطــاب فاســق در قــرآن و روایــات تنهــا شــامل افــرادی می شــود کــه در مقابــل 
ــد و شــامل  ــه را پیــش رو گرفته ان ــه ای بــه شــدت منافقان ــا روی پیامبران ایســتاده و ی
افــرادی نمی شــود که احیانــًا گناهانــی انجــام داده ، امــا انجــام گنــاه بــه صــورت یــک 
رویــه در زندگــی آنــان در نیامــده اســت، اگرچــه آنــان نیــز از مرتبــه ضعیــف فســق 

برخوردارنــد.

نشانه های فاسقان
در حدیثــی از پیامبــر)ص( در مــورد نشــانه هاى فســق و فاســق نقــل شــده 
ــدواُن و الُبهتــاُن«؛]8[  غــُو و الُع

ّ
هــُو َو الَل

ّ
ــٌه الَل ــِق َفأرَبَع ــُه الفاِس ــا َعالَم اســت: »... أّم

ــت زدن. ــمنی و تهم ــو، دش ــو، لغ ــت: له ــز اس ــار چی ــق چه ــانه فاس نش
بــر اســاس این حدیــث، فاســقان بــا چهــار ویژگی شــناخته می شــوند: نخســتین 
کــه اهــل »لهــو« هســتند؛ یعنــی مشــغول کارهــای  نشــانه فاســقان این اســت 

ــاز مــی دارد. بیهــوده هســتند؛ اعمالــی کــه انســان را از کارهــاى مفیــد و مهــم ب
دومیــن ویژگــی اهــل فســق آن اســت کــه حرف هــای لغــو می زننــد؛ کالم لغــو آن 
اســت کــه اعتنایــی بــه آن نیســت و از روى بی فکــری و بــدون تفکــر بــر زبــان رانــده 
می شــود. ســومین خصلــت آن هــا دشــمنی )بــا حــق( اســت. و چهارم این کــه بــه 

تــأمــل
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کتــاب مــاه

دیگــران بــدون جهــت تهمــت می زننــد و نســبت های نــاروا می دهنــد.
مصادیق فاسق در قرآن

قرآن با برشمردن ویژگی های مرتکبان آن ها را با عنوان فاسق یاد می کند:
ولِئــَک 

ُ
ْنــَزَل اهلُل َفأ

َ
1. بــه احــکام الهــی حکــم نمی کننــد: »َو َمــْن َلــْم َیْحُکــْم ِبمــا أ

ُهــُم اْلفاِســُقون«؛ ]9[ هــر کــس بــه هــر انگیــزه  اى بــر اســاس قانــون الهــی حکــم 
نکنــد و یــا از داورى حــّق کناره  گیــرى، نمایــد فاســق اســت.

ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن جاَءُکــْم فاِســٌق 
َ
َهــا اّل ّیُ

َ
2. ســخن و اخبــار آن هــا اعتبــار نــدارد: »یــا أ

ــْم ناِدِمیــَن«؛]10[  ــٍه َفُتْصِبُحــوا َعلــی  مــا َفَعْلُت ــوا َقْومــًا ِبَجهاَل ْن ُتِصیُب
َ
ــوا أ ُن ــٍإ َفَتَبّیَ ِبَنَب

اى مؤمنــان اگــر فاســقی خبــرى پیــش شــما آورد، دربــاره آن تحقیــق کنیــد، مبــادا 
از روى نادانــی بــه قومــی آســیب رســانید و بــر کــرده خویــش پشــیمان شــوید.

ــْم  ــْم ُکْنُت ُک
َ
ــْم ِإّن ــَل ِمْنُک ــْن ُیَتَقّبَ 3. اعمالشــان مــورد پذیــرش قــرار نمی گیــرد: »َل

ــِقیَن«.]11[ ــا َفاِس َقْوًم
خــدا  الفاســقین«؛]12[  القــوم  الیهــدی  اهلل  »و  نیســتند:  پذیــر  هدایــت   .4

نمی کنــد. هدایــت  را  فاســقان 
ــت  ــه هدای ــوی تکوینــی پاداشــی اســت، ن ــت ثان منظــور از ایــن هدایــت، هدای
ــه همــان فســق و تبــه کاری باشــد،  ــی ک ــه انحــراف از هدایــت اّول تشــریعی؛ چــرا ک

باعــث محرومیــت از هدایــت ثانــوی خــدا می گــردد.]13[
5. فاسقان دو چهره و اهل نفاق اند: »اّن المنافقین هُم الفاسقون«.]14[

6. فاســقان بــه زنــان پاک دامــن تهمــت می زننــد: »َیرُمــوَن المحصنــات... 
اولئــک هــم الفاســقون«.]15[

7. فاســقان کســانی هســتند کــه پیمــان خــدا را پــس از آن کــه محکــم ســاختند 
ِذیــَن َیْنُقُضــوَن َعْهــَد اهلِل ِمــْن َبْعــِد ِمیثاِقــه«.]16[

َ
می شــکنند: »اّل

8. آن هــا پیوندهایــی را کــه خــدا دســتور داده بــر قــرار ســازند، قطــع می کننــد: 
ْن ُیوَصــَل«.]17[

َ
َمــَر اهلُل ِبــِه أ

َ
»َو َیْقَطُعــوَن مــا أ

ِفــی  ُیْفِســُدوَن  »َو  اســت:  زمیــن  روى  در  فســاد  فاســقان،  دیگــر  نشــانه   .9
می کننــد. زمیــن  در  فســاد  آن هــا  ْرِض«؛]18[ 

َ ْ
ال

10. فاسقان حرام خوارند: »ُحّرمت علیکم الَمیَتُه و الّدم... ذلکم ِفسق«.]19[
11. فاســقان فامیــل، خانــواده، تجــارت و... را بــر جهــاد در راه خــدا ترجیــح 
می دهنــد: »ان کان آبائکــم... و اهلل ال َیهــِدى القــوَم الفاســقین«؛]20[ بگــو: اگــر 
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بــرادران، زنــان و خویشــاوندانتان و اموالــی که اندوخته  ایــد و  پــدران، فرزنــدان، 
تجارتــی کــه از کســاد آن بیــم داریــد، و خانه  هایــی کــه بــدان دلخــوش هســتید، بــراى 
شــما از خــدا و پیامبــرش و جهادکــردن در راه او دوســت داشــتنی تر اســت، منتظــر 
باشــید تــا خــدا فرمــان خویــش را بیــاورد. و خــدا فاســقان را هدایــت نخواهــد کــرد.

سرانجام فاسقان
از حریــم و دایره ایمــان  بــه جهــت خــروج  کار فاســقان  و عاقبــت  ســرانجام 

اســت: چنیــن 
1. عدم رضایت الهی: »َفِإّنَ اهلَل ال َیْرضی  َعِن اْلَقْوِم اْلفاِسقیَن«.]21[

2.  ذلت و خواری: »َو ِلُیْخِزَی اْلفاِسقین«.]22[
ــاُر«؛]23[ و امــا کســانی کــه  ِذیــَن َفَســُقوْا َفَمْاَواُهــُم الّنَ

َ
ــا اّل 3. آتــش جهنــم: »َوَاّمَ

فاســق شــده  اند جایــگاه آن هــا آتــش اســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

المفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب   .]1[
فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، 
الشامیه،  الدار  دارالقلم ،  بیروت،  ص 636، دمشق، 

چاپ اول، 1412ق.
]2[. همان.
]3[. همان.
]4[. همان.

]5[. کهف: 50.
ج  1،  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم   .]6[
اول،  چاپ  اإلسالمیه،  الکتب  دار  تهران،   ،36 ص 

1374ش.
]7[. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول 
عن آل الرسول ص، محقق، مصحح، غفاری، علی 
چاپ  اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،   ،331 ص  کبر،  ا

دوم، 1404ق.
]8[. همان، ص 22.

]9[. مائده، 47.
]10[. حجرات، 6.

]11[. توبه، 53.
]12[. صف، 5.

فی  المیزان  حسین ،  محمد  سید  طباطبائی،   .]13[
انتشارات  دفتر  قم،   ،72 ص   ،1 ج  القرآن،  تفسیر 

اسالمی ، چاپ پنجم ، 1417ق.
]14[. توبه، 67.

]15[. نور، 4.
]16[. بقره، 27.

]17[. همان.

]18[. همان.
]19[. مائده، 3.
]20[. توبه، 24.
]21[. توبه، 96.
]22[. حشر، 5.

]23[. سجده، 20.
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پرسش
شیوه های مبارزه امام رضا)ع( با افکار منحرف چگونه بود؟

پاسخ اجمالی
در دوران امــام رضــا)ع( فرهنــگ و معــارف شــیعی بــه شــکل کامــل و گســترده ای 
در میــان پیروان ایــن مکتــب روشــن شــده بــود؛ زیــرا از زمــان امــام باقــر)ع( بــه بعد و 
نیــز توســط امــام صــادق و امــام کاظــم)ع( شــمار فراوانــی از شــیعیان چنــان پرورش 

یافتنــد کــه هــر کــدام اســتوانه ای در فقــه و کالم شــیعی بــه حســاب می آمدنــد.
امــا از آن جــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه اســالمی در زمــان حکومــت مأمــون، 
ــّو از آرا و نظریــات مختلــف از ســوی گروه هــای گوناگــون بــود، طبیعتــًا نقــش  ممل
امــام رضــا)ع( در برابر ایــن امــواج فکــری، بســیار خطیــر و حســاس بــود. امــام 
رضــا)ع( کــه در دوران خالفــت مأمــون )از طرفــداران مکتــب اعتــزال( در پایتخــت 
زندگــی می کردنــد، بــا انحرافــات فکــری و عملــی مواجــه بودنــد. آن حضــرت در 
مواجهــه بــا افــکار و عقایــد منحــرف بــه طــور کلــی چهــار رویکــرد داشــتند: مناظــره، 

ــه پرســش ها. تربیــت شــاگرد، فرســتادن نامــه و دســتورالعمل و پاســخ ب

پاسخ تفصیلی
شــناخت اوضــاع فرهنگــی دوران امــام رضــا)ع( اهمیــت و حساســیت خاصــی 
دارد و کمــک می کنــد ضمــن آگاهــی از جــّو فکــری و نــوع تفکــرات مطــرح و قابــل 
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توجــه در آن دوران، بــا مواضــع و روش امــام)ع( در رویارویــی بــا جریانــات و افــکار 
ــروز دیدگاه هــا و اندیشــه های آن حضــرت آشــنا شــویم. انحرافــی و زمینه هــای ب

اوضاع فرهنگی دوران امام رضا)ع(
در دوران امــام رضــا)ع( فرهنــگ و معــارف شــیعی به شــکل کامل و گســترده ای 
ــود و انحرافــات جزئــی، تأثیــری در  در میــان پیروان ایــن مکتــب، روشــن شــده ب
اصــل تشــیع نداشــت؛ زیــرا از زمــان امــام باقــر)ع(، امــام صــادق و امــام کاظــم)ع( 
شــمار فراوانــی از شــیعیان چنــان پــرورش یافتنــد کــه هــر کــدام اســتوانه ای در فقــه 
ــراد  ــان از اف ــد. از ســوی دیگــر، بیشــتر منحرف ــه حســاب می آمدن و کالم شــیعی ب
ضعیــف النفســی بودنــد کــه جــز در شــرایط خاصــی زمینــه رشــد نداشــتند.]1[ 
از ایــن رو عصــر و دوران امــام رضــا)ع( بــه ســبب ویژگی هایــی کــه داشــت، بــه عصــر 
طالیــی معــروف شــد؛]2[ بــه گونــه ای کــه جامعــه اســالمی آن زمــان، بــه دلیــل 
آمــاده بــودن بســتر فرهنگــی و علمــی، بــه موقعیــت ویــژه ای رســید. طبیعــت علم 
دوســتی اســالم ســبب شــد بــه مــوازات پیشــرفت های سیاســی و عقیدتــی در 
کشــورهای مختلــف جهــان، علــوم و دانش هــای آن کشــورها بــه محیــط جامعــه 
اســالمی راه یابــد و کتاب هــای علمی دیگــران از یونــان گرفتــه تــا مصــر و از هنــد 
تا ایــران و روم بــه زبــان عربــی کــه زبــان جامعــه اســالمی بود، ترجمــه شــود.]3[ 
چنان کــه مأمــون در ترجمــه کتاب هــای یونانــی کوشــش بســیار نمــود و پــول 
ــل وزن  ــون در مقاب ــد: مأم ــه می گوین ــوری ک ــرد، به ط ــیاری در ایــن راه خــرج ک بس
کتاب هــای ترجمــه شــده طــال مــی داد و بــه قــدری بــه ترجمــه کتاب هــا توجــه 
داشــت کــه روی هــر کتابــی کــه بــه نــام او ترجمــه می شــد عالمتــی می گذاشــت 
و مــردم را بــه خوانــدن و فراگرفتــن آن علــوم تشــویق می کــرد و بــا حکمــا خلــوت 

می نمــود و از معاشــرت بــا آن هــا اظهــار خشــنودی می کــرد.]4[
مأمــون پــس از آوردن امــام رضــا)ع( بــه َمــرو،]5[ جلســات علمی متعــددی 
بــا حضــور آن حضــرت و دانشــمندان گوناگــون تشــکیل داد. در ایــن جلســات، 
مذاکــرات بســیاری میــان امــام)ع( و دیگــران صــورت می گرفــت کــه بــه طــور عمــده 

ــود.]6[ پیرامــون مســائل اعتقــادی و فقهــی ب
عوامل ایجــاد  عمده تریــن  می شــود  کالمی روشــن  مناظــرات  و  مباحــث  از 
فرقه هــای کالمــی و انحرافــات در مســائل اعتقــادی آشــنایی مســلمانان بــا ادیــان 

تــأمــل
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کتــاب مــاه

و جنبش هــای دیگــر بــود؛ بویــژه نهضــت ترجمــه در دوره عباســیان کــه بعضــًا 
ــد و زمینــه مســاعدی را در ایــن  دســت خوش غــرض ورزی هــای مترجمــان گردی
زمینــه فراهــم آورد. البتــه عوامــل دیگــری چــون برداشــت های مختلــف از معــارف 

دینــی نیــز تأثیــر بســزایی در رواج فرقه هــای کالمی داشــت.]7[
هــدف مأمــون از تشــکیل این محافــل علمــی، نشــان از علم دوســتی او یا تظاهر 
بــه آن بــود. در اصــل بایــد وی را از ایــن زاویــه، متمایــز از دیگــر خلفــای عباســی 
دانســت؛ بویــژه کــه مــذاق عقلــی او و همراهــی اش بــا معتزلــه، او را بر آن می داشــت 
در برابــر اهــل حدیث ایســتادگی کــرده، آنــان را منکــوب ســازد؛ با ایــن حــال مســئله 
در این جــا خاتمــه نمی یافــت. مأمــون از تشــکیل چنیــن جلســاتی هــدف دیگــری 
ــه  ــه بحــث، تصــّوری را ک ــا کشــاندن امــام رضــا)ع( ب نیــز داشــت. او می خواســت ب
عامــه مــردم دربــاره ائمــه اطهــار)ع( داشــتند و آنــان را صاحــب علــم خــاص لدنــی 
می دانســتند، از بیــن ببــرد. مأمون، اندیشــمندان ســطح بــاالی هــر فرقــه را در 
مقابــل امــام قــرار مــی داد تــا حجــت آن حضــرت را بــه وســیله آنــان از اعتبــار بینــدازد 
ــود؛  ــه امــام و منزلــت علمــی و اجتماعــی او ب ــه جهــت حســد او نســبت ب و ایــن، ب
امــا هیچ کــس بــا آن حضــرت روبــرو نمی شــد جــز آن کــه بــه فضــل او اقــرار کــرده، بــه 

حجتــی کــه از طــرف امــام علیــه او اقامــه می شــد، ملتــزم می گردیــد.]8[

شیوه های مبارزه امام رضا)ع( با افکار منحرف
امــام رضــا)ع( در مواجهــه بــا افــکار و عقایــد منحــرف بــه طــور کلــی چهــار رویکــرد 

مهــم داشــتند کــه در ادامــه بیــان می شــود:

الف. مناظره
از آن جــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه اســالمی در زمــان حکومــت مأمــون، مملــّو 
ــام  ــش ام ــًا نق ــود، طبیعت ــون ب ــای گوناگ ــوی گروه ه ــف از س ــات مختل از آرا و نظری
رضــا)ع( در برابر ایــن امــواج فکــری، بســیار خطیــر و حســاس بود. یکــی از جریاناتی 
کــه امــام)ع( در دوران خویــش بــا آن مواجــه گردیــد، بحث هــای کالمی بــود کــه 
از ناحیــه جریانــات گوناگــون فکــری بــه ســرعت فراگیــر شــد و موجــب گردیــد در 
هــر زمینــه اختــالف نظر ایجــاد شــود. دو گــروه »معتزلــه« و »اهــل حدیــث« در 
بودنــد. را دارا  بیشــترین ســهم  برپایی ایــن جدال هــا و جنجال هــای فکــری، 
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]9[ در برابر ایــن دو گــروه - کــه یکــی عقــل را بــر نقــل ترجیــح مــی داد و دیگــری 
نقــل را بــر عقــل - امــام)ع( می کوشــید موضــع خــود را بیــان فرمایــد، از ایــن رو؛ 
بخــش عمــده روایاتــی کــه از آن حضــرت نقــل شــده در موضوعــات کالمــی آن هــم 

ــًا مناظــرات اســت.]10[ در شــکل پرســش و پاســخ و احیان
امــام رضــا)ع( در مناظراتــی کــه مأمــون بــه صــورت تحمیلــی تشــکیل مــی داد، 
بــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب مختلــف جهــان گفت وگــو و مناظــره می کردنــد کــه از 
نــگاه بــرون دینــی همچــون همایش هــای بین المللــی بیــن ادیــان بــود و از نــگاه 
درون دینــی چنیــن گفت وگوهایــی بیــن فرقه هــای گوناگــون بــا شــیعه دوازده 

امامــی در تاریــخ اســالم نظیــر نــدارد.
پــی  بــه مقــام واالی علمی حضــرت رضــا)ع(  هنگامی کــه مناظــره کننــدگان 
می بردنــد بــه آگاهــی تمــام و کمال ایشــان اقــرار می کردنــد و حتــی خــود مأمــون 
البتــه بعیــد نیســت  بیــان داشــت: »هــذا أعلم هاشــمی«.]11[  چندیــن مرتبــه 
مأمــون در عین این کــه می خواســته برتــری حضــرت بــر ســایر علویــان دیگــر معلــوم 
از بعضــی علمــای دیگــر شکســت  شــود، در عیــن حــال می خواســته حضــرت 
ــرای کل  ــتگی ب ــم سرشکس ــد و ه ــرت باش ــرای آن حض ــتی ب ــم شکس ــا ه ــورد ت بخ
اوالد ابوطالــب؛ لــذا بــه ســلیمان َمــرَوزی کــه از متکلمــان خراســان بــود،]12[ گفــت: 
»مــن بــه ســوى تــو نفرســتاده ام مگــر بــه جهــت معرفتــم بــه توانایــی تــو و مــراد مــن 

ــه  او را از یــک حجــت قطــع و مغلــوب کنــی «.]13[ چیــزى نیســت، مگــر آن ک
در حقیقــت مناظراتــی کــه مأمــون بــرای امــام رضــا)ع( ترتیــب مــی داد، مبارزاتــی 
بــود کــه میــان بزرگ تریــن دانشــمندان زمــان از فرقه هــا و مذاهــب مختلــف و امــام 
رضــا)ع( انجــام می شــد و در ایــن مجالــس اگــر مدافــع اســالم شــخصی غیــر از امــام 
رضــا)ع( بــود شکســت می خــورد. علــم امــام)ع( بــه گونــه ای بــود کــه بیشــتر علمــای 
آن زمــان هــم، بــه علــم حضــرت رضــا)ع( اعتــراف داشــتند؛ چه این کــه روایت هــای 
ابوصلــت  مانند این کــه  دارد؛  رضــا)ع(  امــام  واالی  علــم  از  حکایــت  فراوانــی 
هــروی می گویــد: »از حضــرت رضــا)ع( داناتــر ندیــدم، مأمــون در مجلــس خــود 
دانشــمندان بــزرگ ادیــان و فقهــا را جمــع می کــرد، حضــرت رضــا)ع( بــر همــه پیــروز 
می شــد. کســی در میــان آن هــا باقــی نمی مانــد کــه بــه مقــام آن جنــاب اعتــراف 

نکنــد و خــود را در مقابلــش کوچــک بــه شــمار نیــاورد«.]14[
امــام رضــا)ع( در مناظراتــی کــه بــا ســران ادیــان و مکاتــب داشــتند، پاســخ خــود 
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را بــر مبنــای اعتقــاد شــخص مخاطــب بیــان می فرمودنــد؛ و ایــن مظهــر دیگــری از 
توانمنــدی امــام)ع( بــود؛ لــذا هنگامی کــه مأمــون از بــزرگ مســیحیان )جاثلیــق( 
ــا کســی بحــث کنــم کــه بــه  ــا امــام)ع( مناظــره کنــد، او گفــت چگونــه ب خواســت ب
کتابــی اســتدالل می کنــد کــه مــن آن را قبــول نــدارم و بــه گفتــار پیامبــری احتجــاج 
می کنــد کــه مــن بــه او ایمــان نــدارم؟ و حضــرت فرمــود: »ای مــرد مســیحی! اگــر از 
انجیــل برایــت دلیــل بیــاورم می پذیــری؟« جاثلیــق گفــت: »آری«.]15[ در واقــع 
امــام رضــا)ع( بــر اســاس مشــترکات قابــل قبــول بــا وی مناظــره نمــود، بــه گونــه ای 
کــه جاثلیــق پــس از مناظــره با ایشــان گفــت: »بــه حــق مســیح، گمــان نمی کــردم 

در میــان مســلمانان کســی ماننــد تــو باشــد«.]16[
آنچــه در مناظــرات امــام)ع( بــا اهمیــت می باشــد، این اســت که ایــن مناظــرات 
به این کــه  توجــه  بــا  زیــرا  مهمی داشــت؛  نقــش  تشــیع  مکتــب  شناســایی  در 
ــت  ــرای شکس ــدام ب ــتند و هرک ــود را داش ــن خ ــری آیی ــای برت ــان ادع ــران ادی رهب
امــام)ع( آمــده بودنــد، شکســت آنــان توســط امــام رضــا)ع( پیــروزی بزرگــی بــرای 
اســالم و مســلمانان تبدیــل گشــت و بــه پیــروان آنــان ثابــت کــرد بــا وجــود اســالم، 
ــر از تشــّیع  ــل پیــروی نیســت و در میــان مســلمانان مکتبــی برت هیــچ آیینــی قاب
نیســت؛ زیــرا ســایر عالمــان مســلمان از پاســخ گویی بــه علمــای ادیــان دیگــر 
عاجــز می شــدند؛ بــه گونــه ای کــه عمــران صابــی متکلــم بــزرگ زمــان امــام)ع( 
ادعــا داشــت: کســی نتوانســته اســت در مناظــره او را شکســت دهــد. وی بعــد از 

ــا امــام رضــا)ع( مســلمان شــد.]17[ مناظــره ب

ب. تربیت شاگردان
یکــی از شــیوه هایی کــه امامــان)ع( در طــی چنــد قــرن بــرای تثبیــت عقایــد 
پــرورش اصحــاب و  از طریــق  بــه کار می بســتند،  انتشــار آن  صحیــح اســالم و 
ــا  ــات منحــرف جامعــه و ی ــر جریان ــا در براب ــود ت شــاگردان مکتــب اهــل بیــت)ع( ب
در مناظراتــی کــه بیــن اصحــاب و علمــای ســایر فرقه هــا در مکتــب خلفــا روی 
مــی داد، بــا آمادگــی کامــل در مقابل ایــن جریانــات فکــری مقابلــه نماینــد. در 

ادامــه بــه نمونه هایــی از شــاگرد پــروری امــام رضــا)ع( اشــاره می شــود:
ســلیمان بــن جعفــر جعفــری می گویــد: در محضــر امــام رضــا)ع( دربــاره جبــر 
و تفویــض صحبــت شــد. آن حضــرت فرمودنــد: »آیــا می خواهیــد در ایــن مــورد 
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اصلــی را بــه شــما آمــوزش دهــم کــه هیــچ زمــان دچــار اختــالف نشــوید و بــا هرکــس 
فرمودنــد:  بفرماییــد.  اســت  اگــر صــالح  گفتیــم:  پیــروز شــوید؟«  کردیــد  بحــث 
»خداونــد بــا مجبــوری بنــدگان اطاعــت نگــردد )همگــی مختارنــد( و اگــر انســان ها 
نیــز نافرمانــی می کننــد از ایــن بابــت نیســت کــه بــر خداونــد غلبــه پیــدا کرده انــد، 
و در عیــن حــال، او بنــدگان خــود را بــه حــال خویــش رهــا نکــرده اســت. او خــود 
مالــک همــان چیزهایــی اســت کــه بــه آنــان عطــا فرمــود و نیــز نســبت بــه آنچــه آنان 
را در آن مــورد، توانــا ســاخته، قــادر و تواناســت. اگــر مــردم تصمیــم بــه اطاعــت خــدا 
گیرنــد، خداونــد مانــع آن هــا نخواهــد شــد و اگــر تصمیــم بــه معصیــت و نافرمانــی 
بگیرنــد، اگــر بخواهــد از کار آنــان جلوگیــری می کنــد، ولــی اگــر از کار آنــان جلوگیــری 
نکــرد و آنــان مرتکــب معصیــت شــدند، او آن هــا را بــه گنــاه و معصیــت نینداختــه 
اســت«. ســپس فرمــود: »هــر کــه حدود ایــن گفتــار را دریابــد و مراعــات نمایــد، بــر هر 

فــردی کــه در ایــن مــورد بــا او مخالفــت کنــد، پیــروز اســت«.]18[
ــه حضــرت  ــد: ب ــی نصــر َبَزنطــی گوی ــن اب در روایــت دیگــر، احمــد بــن محمــد ب
رضــا)ع( گفتــم بعضــی از شــیعیان قائــل بــه جبــر و بعضــی قائــل بــه تفویــض 
شــده اند. امــام)ع( فرمــود: »بنویــس خداونــد می فرمایــد: ای فرزنــد آدم! ایــن تــو 
ــه نیــرو و قــدرت  ــی اراده کنــی و ب ــه مشــیت و خواســته مــن می توان ــه ب هســتی ک
مــن واجباتــت را انجــام دهــی... هــر آنچــه نیکــی بــه تــو رســد از ماســت و هرآنچــه 
ســختی بــه تــو رســد، از خــودت اســت]19[... مــن در مــورد کارهایــم مــورد ســؤال و 

ــاره کارهایــت ســوال خواهــد شــد...«.]20[ ــو درب ــی از ت بازخواســت نیســتم ول
بــن  احمــد  بــه  می تــوان  رضــا)ع(  امــام  شــاگردان  و  اصحــاب  مهم تریــن  از 
محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی، محمــد بــن فضــل ازدی کوفــی، حســن بــن علــی 
خــزاز معــروف بــه »وشــاء«، خلــف بصــری، محمــد بــن ســنان، حمــاد بــن عثمــان 
النــاب، حســن بــن ســعید اهــوازی، محمــد بــن ســلیمان دیلمی بصــری و عبداهلل 

بــن مبــارک نهاونــدی اشــاره نمــود.]21[

ج. ارسال نامه ها و دستورالعمل ها
ــا انحرافــات فکــری و عملــی امــام رضــا)ع(؛  ــارزه ب یکــی از شــیوه های دیگــر مب
بــرای  امــام)ع(  کــه  بــود  امــام رضــا)ع(  نامه هــا، دســتورالعمل ها و پیغام هــای 
مقابــل  در  را  آنــان  وظایــف  نامه هــا  آن  در  امــام)ع(  می کردنــد.  ارســال  آن هــا 
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پیشــامدهای سیاســی و اجتماعــی روشــن می ســاختند. این نوشــته های امــام 
رضــا)ع( کــه در زمینه هــای گوناگــون فقهــی، سیاســی، اعتقــادی، فقهــی و... بــود، 

ــت.]22[ ــده اس ــگارش ش ــرت ن ــاران آن حض ــاب و ی ــط اصح توس

د. پاسخ به پرسش ها و شبهات دینی
یکــی از راه هــای مهــم در بیــان آموزه هــا و بیــان حقایــق اســالم در قالــب پاســخ 
بــه پرســش ها و شــبهات دینــی اســت. و پویایــی »جامعــه« و »فرهنــگ«، در گــرو 
رضــا)ع(  امــام  اســت.  ِخردورزانــه  پاســخ هاى  و  حقیقت  طلبانــه  پرســش هاى 
هماننــد دیگــر ائمــه اطهار)ع( ایــن راه را در دوران زندگانــی خــود بــرای بیــان معــارف 
اســالمی و پیشــرفت آن انجــام دادنــد. بویــژه بــرای مردمی کــه ســال های ســال 
ــه  ــارز ســفر امــام رضــا)ع( توجــه ب عطــش شــنیدن آن را داشــتند. یکــی از جهــات ب
ــادی از اهــل بیــت پیامبرشــان دور  ــود کــه مدت هــای زی تشــنگان معــارف الهــی ب
نگــه داشــته شــده بودنــد. چنیــن مردمــی در مســیری کــه حــدود پنــج هــزار کیلومتــر 
طــول آن بــود، خــود را بــا امــام معصــوم)ع( و دریــای علــم نبــوی رو بــه رو می دیدنــد.

اســتقبال و درخواســت و مراجعــه مــردم - بــا همــه  تــرس و وحشــت از دســتگاه 
حکومتــی - به انــدازه ای بــود کــه راه هرگونــه ممانعــت را می بســت. پاســخ بــه 
ــع روایــی ثبــت و ضبــط  ــه در زمینه هــای مختلــف از امــام)ع( در مناب ســؤاالتی ک
شــده اســت، نشــان گر این اســت کــه مــردم وقتــی امــام)ع( را می دیدنــد بــدون 
پرســش و آموختــن از پیشــگاه آن حضــرت، با ایشــان خداحافظــی نمی کردنــد. و 
امــام رضــا)ع( نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و بــا پاســخ دادن بــه پرســش های 
مــردم و اصحــاب و یــاران، هــم بــه تبلیــغ معــارف اســالمی پرداخته و هــم بــا 

انحرافــات فکــری و عملــی مبــارزه کننــد.
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پرسش
مراد از اینکه امام صادق)ع( فرموده اند: اگر امام رضا)ع( را عارفًا بحقه زیارت 

کنید، شفاعتتان می کنم،حتی اگر مرتکب کبیره شده باشید،چیست؟

پرسش
ْرِض 

َ
ِبــأ ُتْقَتــُل َحَفَدِتــی  ُبــو َعْبــِد اهلِل ع: 

َ
أ َقــاَل  ْبــِن ُحْمــَراَن َقــاَل:  َعــْن َحْمــَزَه 

َخْذُتــُه ِبَیــِدی 
َ
ــِه أ ُخَراَســاَن ِفــی َمِدیَنــٍه ُیَقــاُل َلَهــا ُطــوُس. َمــْن َزاَرُه ِإَلْیَهــا َعاِرفــًا ِبَحّقِ

ْهــِل اْلَکَباِئــِر« در مــورد حدیــث فــوق 
َ
ــَه َو ِإْن َکاَن ِمــْن أ ْدَخْلُتــُه اْلَجّنَ

َ
َیــْوَم اْلِقَیاَمــِه َو أ

ــدگاه وجــود دارد: ســه دی
 1. همــه اشــخاصی کــه »عارفــا بحقــه« زیــارت می رونــد بهشــتی هســتند حتــی 

اگــر تــا آخــر عمــر بــدون توبــه مشــغول گناهــان کبیــره باشــند.
2. حدیــث شــامل حــال همــه افــرادی کــه »عارفــا بحقــه« زیــارت می رونــد 
نمی شــود بلکــه فقــط آن هایــی کــه صالحیــت شــفاعت را داشــته باشــند وارد 
مانــع  گنــاه  فــالن  می کننــد  بیــان  کــه  احادیثــی  واقــع  در  می شــوند.  بهشــت 
می کننــد.  مشــروط  و  می زننــد  تخصیــص  را  فــوق  حدیــث  می شــود  شــفاعت 
مثــاًل کســی کــه کاهــل نمــاز اســت ولــی »عارفــا بحقــه« زیــارت می کنــد وارد بهشــت 

نمی شــود(. شــاملش  )حدیــث  نمی شــود 
صالحیــت  حتمــا  می رونــد  زیــارت  بحقــه«  »عارفــا  کــه  اشــخاصی  همــه   .3
شــفاعت توســط ائمــه را پیــدا می کننــد، یعنــی خداونــد بــه آن هــا توفیــق می دهــد 
کــه از گناهانــی کــه مانــع شــفاعت هســتند در ایــن دنیــا توبــه نماینــد. مثــاًل  کســی 
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کــه کاهــل نمــاز اســت )طبــق احادیــث شــفاعت شــامل حالــش نیســت( ولــی اگــر 
زیــارت »عارفــا بحقــه« بکنــد خداونــد بــه او توفیــق می دهــد تــا باالخــره روزی 
کاهــل نمــازی را در ایــن دنیــا تــرک کنــد و در نتیجــه مســتخق شــفاعت ائمــه 
علیهــم الســالم در آخــرت شــود و در نهایــت حدیــث فــوق شــامل حالــش شــود. 

ــدگاه صحیــح اســت؟  ــدام دی ک

پاسخ اجمالی
مراد ایــن نیســت کــه انســان؛ دیگــر بــا انجــام یــک زیــارِت عارفــا بحقــه، آســوده 
خاطــر باشــد و هــر گنــاه و جــرم و جنایتــی را مرتکــب شــود، به ایــن امیــد کــه 
بخشــیده می شــود؛ بلکــه منظور ایــن اســت کــه اگــر آن فــرد؛ در قیامــت، دارای 
گناهــان کبیــره ای اســت کــه نتوانســته توبــه کنــد؛و یــا اصــال قبــل از آن زیــارت 
جمیــع  بــا  )البتــه  زیارتــش  بواســطه این  اســت،  بــوده  شــده  کبیــره  مرتکــب 
ــود. در نتیجــه  ــیده می ش ــد و بخش ــد ش ــفاعت نصیــب وی خواه شــرائطش( ش
احتمــال اول قطعــا باطــل می باشــد و احتمــال دوم و ســوم، هــر دو )بــا توضیحــی 

کــه در پاســخ تفصیلــی می آیــد( صحیــح می باشــد.
 

پاسخ تفصیلی
ابتدا ایــن ســوال را کمی توســعه می دهیــم و ســپس بــه پاســخ تفصیلــی آن 

می پردازیــم. در روایات،چنیــن مــواردی فــراوان بــه چشــم می خــورد.
بــه طــور مثــال در فضائــل ســوره های قرآن،پاداش هــای بســیار فراوانــی وعــده 
داده شــده اســت مثــاًل از امــام صــادق )ع( روایــت شــده اســت کــه »کســی کــه ســوره 
بنــی اســرائیل را هــر شــب جمعــه بخوانــد از دنیــا نخواهــد رفــت تا اینکــه قائــم را 
درک کنــد و از یارانــش خواهــد بــود« ]1[. حــال ســؤال این اســت کــه آیــا واقعــًا بــه 
ــاران امــام زمان)عــج(  صــرف خواندن ایــن ســوره در هــر شــب جمعه،انســان از ی

می شــود،ولو اینکه مرتکــب هــر گناهــی شــود؟
ــات  ــین)ع( در روای ــداهلل الحس ــب اباعب ــر مصائ ــتن ب ــت گریس ــاب فضیل ــا در ب ی
فراوانــی آمــده اســت کــه اگــر کســی قطــره اشــکی بــر امــام حســین)ع( بریــزد و 
دیگــران را بگریاند،اجــرش فقــط بــا خداســت و بــا اهــل بیــت محشــور می شــود. 
]2[ آیــا اگــر کســی در مجالــس امــام حســین)ع( دائمــا شــرکت داشــته باشــد و 
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کتــاب مــاه

ســاعتها بــه عشــق امامــش بگریــد ولــی در انجــام واجبــات و تــرک محرمــات کاهــل 
باشــد،چنین شــخصی بــا اهــل بیــت علیهــم الســالم محشــور می شــود؟

مسلمًا جواب این گونه سواالت،منفی است.
»بدیهــی اســت در ایــن روایــت و در تمــام روایات مشــابه آن، منظــور تنها خواندن 
آیــات نیســت بلکــه خوانــدن، مقدمــه اى اســت بــراى فهــم و درک، و آن نیــز بــه نوبــه 
خــود مقدمــه اى اســت بــراى پیــاده ســاختن آن در زندگــی فــردى و اجتماعــی، 
ــام  ــود اله ــی خ ــوره در زندگ ــن س ــاد آیات ای ــلمانان از مف ــر مس ــه اگ ــت ک ــلم اس و مس

بگیرنــد همه ایــن پاداشــها را عــالوه بــر نتائــج دنیــوى آن خواهنــد داشــت«. ]3[
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در ذیــل فضیلــت ســوره مبارکــه انعــام،در کتــاب 

می نگارنــد: چنیــن  شــان  نمونــه  تفســیر 
...ولــی عجیب ایــن اســت کــه بعضــی، از ایــن ســوره، تنهــا بــه خوانــدن الفــاظ 
آن قناعــت می کننــد، و جلســات عریــض و طویلــی بــراى »ختــم انعــام« و حــل 
ــا تشــریفات ویــژه اى تشــکیل می دهنــد  مشــکالت شــخصی و خصوصــی خــود ب
کــه بنــام جلســات ختــم انعــام نامیــده می شــود، مســلما اگــر در ایــن جلســات بــه 
ــی  ــکالت عموم ــخصی، مش ــکالت ش ــا مش ــه تنه ــود، ن ــت ش ــوره دق ــواى س محت
ــرآن  ــه ق ــه بســیارى از مــردم ب ــا افســوس ک ــز حــل خواهــد شــد، ام مســلمانان نی
بــه عنــوان یــک سلســله »اوراد« کــه داراى خــواص مرمــوز و ناشــناخته اســت 
می نگرنــد و جــز بــه خوانــدن الفــاظ آن نمی اندیشــند، در حالــی کــه قــرآن سراســر 

ــی. ]4[ ــت و آگاه ــالت اس ــدارى، رس ــت و بی ــه اس ــب، برنام ــت و مکت درس اس
ایــن مســئله در مــورد زیــارت نیــز، جــاری اســت؛ یعنــی اگــر در روایــات بــرای 
است،مســلما  شــده  شــمرده  فراوانــی  بســیار  ثواب هــای  اطهــار؛  ائمــه  زیــارت 
مشــمول  زیارتــش  واســطه  ه  ب  شــریف،  قبــر  آن  زائــر  کــه  نمی باشــد  چنیــن 
ــن  ــود. در ای ــاه ش ــب گن ــًا مرتک ــر عمــرش دائم ــا آخ ــه ت ــرد ولو اینک ــرار گی ــفاعت ق ش

زیــارت کمی پرداختــه شــود. لغــوی  بــه معنــای  رابطــه، ســزاوار اســت 
زیــارت در لغــت عــرب بــه معنــای میــل کــردن و تمایــل بــه کار رفتــه اســت. ]5[ و 
در اصطــالح بــه معنــای حضــور در نــزد مــزور  بــه خاطــر تکریــم و تعظیــم او اســت. 

]6[ و دارای ســه رکــن اســت :
1. زائر: عبارت است کسی که میل و گرایش به کسی یا چیزی دارد.

2. مزور: شخص یا چیزی که میل و گرایش زائر به سوی او است.
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3. صفت باطنی گرایش و میل که با تکریم و تعظیم زائر همراه است.
هــر گاه یکــی از ایــن ســه رکــن مختل شــود یــا به معنــای واقعــی و حقیقی تحقق 
نیابــد، زیــارت صحیــح واقــع نمی گــردد و هــر چــه زائــر معرفــت و شــناخت بیشــتر و 
عمیــق تــری از مــزور داشــته باشــد و مــزور نیــز از کمــاالت بیشــتری برخــوردار باشــد 

تأثیــرات زیــارت بهتــر و بیشــتر خواهــد بــود. ]7[
بنابرایــن، آنچــه کــه از لفــظ زائــر نیــز بدســت می آید ایــن اســت کــه میــل و 
گرایــش، یکــی از اصــول زیــارت می باشــد و بــدون آن، زیارتــی محقــق نمی شــود.
مطلــب دیگــری کــه تذکــر آن بســیار مهم می باشــد این اســت کــه تمامی کارهای 
خیــر )از جملــه زیــارت( در صورتــی می توانــد مفیــد واقــع شــود کــه آن عمــل خیــر 
را انســان در آخــرت بــه همــراه خــودش بیــاورد ؛یعنــی در صورتیکــه آن اعمــال بــه 
واســطه گناهــان مــا از بیــن رود، قطعــا شــفاعتی هــم در کار نمی باشــد زیــرا ثــواب 
آن عمــل، مــرّدد بــه نگــه داشــتن آن تــا روز قیامــت اســت و بــه صــرف انجــام دادن 

آن، انســان نتیجــه آن را نخواهــد دیــد ]8[.
در نتیجــه می تــوان گفــت: اگــر زائــر، بتوانــد زیارتــش را بــه ســالمتی بــه مقصــد 
ولــی  می شــود  محقــق  وی  دربــاره  شــفاعت  وعــده  قطعــا  رســاند،  خویــش 
اگــر )بواســطه گناهانــش( نتوانســت آن را بــه مقصــد خویــش رســاند، قاعدتــًا 

نمی توانــد نســبت بــه امــر شــفاعت محــّق باشــد.
در ایــن روایــت نیــز کــه امــام فرموده اند:»حتــی اگــر گناهــان کبیــره ای داشــته 
باشــد« ؛منظور ایــن نیســت کــه انســان؛ دیگــر بــا انجــام یــک زیــارِت عارفــًا بحقــه، 
آســوده خاطــر باشــد و هــر گنــاه و جــرم و جنایتــی را مرتکــب شــود، به ایــن امیــد 
ــت دارای  ــرد؛ در قیام ــر آن ف ــه اگ ــت ک ــن اس ــه مراد ای ــود؛ بلک ــیده می ش ــه بخش ک
گناهــان کبیــره ای اســت کــه نتوانســته توبــه کنــد؛و یــا اصــاًل قبــل از آن زیــارت 
جمیــع  بــا  )البتــه  زیارتــش  بواســطه این  حــال  اســت،  شــده  کبیــره  مرتکــب 

شــرائطش( شــفاعت نصیــب وی خواهــد شــد و بخشــیده می شــود.
و امــا منظــور از »عارفــًا بحقــه« کــه در ادامــه روایــت آمــده اســت )البتــه در متــن 
ســوال، این بخــش حــذف شــده اســت(، به ایــن نکتــه نیــز اشــاره می کنــد. لــذا 

ــم. ]9[ ــه طــور کامــل می آوری روایــت را ب
از حمــزه بــن حمــران نقــل شــده اســت کــه امــام صــادق)ع( فرمودنــد: نــوه ام 
در ســرزمین خراســان، در شــهری کــه بــه آن طــوس می گوینــد، کشــته می شــود. 

تــأمــل
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کتــاب مــاه

ــارت کنــد، مــن در روز قیامــت دســتش  ــه حقــش زی ــه او را بامعرفــت ب هــر کــس ک
ــد. راوی  ــته باش ــره داش ــاه کبی ــه گن ــم و لو اینک ــتش می کن ــل بهش ــه و داخ را گرفت
می گویــد از امــام پرســیدم، جانــم بــه فدایــت؛ معرفــت حقــش چــه چیــزی اســت؟ 
امامی اســت  او  و اینکــه  اســت  واجــب  اطاعتــش  بدانــد،  فرمودند: اینکــه  امــام 
غریــب و امامی اســت کــه بــه شــهادت رســیده اســت. هــر کــس او را زیــارت کنــد 
ــه  ــواب هفتــاد شــهیدی ک ــد ث ــه وی داشــته باشــد، خداون در حالیکــه معرفــت ب

ــه او می دهــد. ]10[ ــه شــهادت رســیده باشــند، را ب ــزد پیامبــر ب ــًا ن حقیقت
آنچــه کــه از ادامــه روایــت فهمیــده می شــود این اســت کــه امــام صــادق)ع( در 
مقــام پاســخ بــه راوی کــه می پرســد »عارفــا بحقــه« یعنــی چــه؟ می فرمایند: اینکــه 
امامــت را واجــب االطاعــه بدانی.حــال ســوال این اســت؛ کــه آیــا ِصــرف همیــن 
اعتقــاد؛ کــه امــام، اطاعتــش الزم اســت، کافــی اســت یا الزم اســت انســان این اعتقاد 
را در عملــش نشــان دهــد کــه اطاعــت کــردن از امامــش را واجــب می دانــد؟ مســلما 
گزینــه دوم صحیــح می باشــد. پــس روایــت شــامل کســی کــه اصــرار بــر گناهــان کبیــره 

ــه طــور قطــع نادرســت می باشــد. دارد، نمی شــود؛ پــس دیــدگاه اول ب
نتیجــه آنکــه هــر کــس عارفــًا بحقــه بــه زیــارت حضــرت رضــا)ع( بــرود صالحیــت 
شــفاعت را بــه دســت آورده اســت ولــو آنکــه در گذشــته اش گناهــان کبیــره ای را مرتکب 
شــده باشــد؛ ولــی الزامــًا بدیــن معنــی نمی باشــد کــه هر کــس صالحیــت شــفاعت را دارا 
بــود، مــورد شــفاعت هــم واقــع می شــود؛ زیــرا بســیاری از گناهــان، جلــوی خیرهائــی که 

قــرار بــوده اســت بــه انســان برســد )از جملــه شــفاعت( را می گیــرد.
ــه انســان در تغییــر مســیر  ــد باعــث کمــک ب ــارت کــردن، خــود می توان البتــه زی
زندگــی شــود. زیــرا انجــام عمــل نیــک، باعــث کســب توفیــق در اعمــال نیــک دیگــر 

و رهــا کــردن اعمــال بــد می شــود.
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]7[ برگرفته از سؤال 3045 )سایت: 3295(.
]8[ آنچه عالمه در باب حبط عمل در المیزان آورده است این مطلب را روشن می کند: »حق مطلب این است 
که انسان به مجرد اینکه عملی را انجام داد مستحق ثواب و یا عقاب می شود، و لیکن این استحقاقش دائمی 
که دیگر عملی از او صادر  نیست، ممکن است دستخوش دگرگونی بشود، و وقتی از معرض دگرگونی در می آید 

نشود، یعنی بمیرد »ترجمه المیزان، ج 2، ص: 257
ْرِض ُخَراَساَن ِفی َمِدیَنٍه ُیَقاُل 

َ
ُبو َعْبِد اهلِل ع ُیْقَتُل َحَفَدِتی ِبأ

َ
ِبى ُعَمْیٍر َعْن َحْمَزَه ْبِن ُحْمَراَن َقاَل َقاَل أ

َ
]9[ َعِن اْبِن أ

ْهِل اْلَکَباِئِر ُقْلُت ُجِعْلُت 
َ
َه َو ِإْن َکاَن ِمْن أ ْدَخْلُتُه اْلَجّنَ

َ
َخْذُتُه ِبَیِدی َیْوَم اْلِقَیاَمِه َو أ

َ
ِه أ َلَها ُطوُس َمْن َزاَرُه ِإَلْیَها َعاِرفًا ِبَحّقِ

ْجَر 
َ
 أ

َ
ْعَطاُه اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
ِه أ اَعِه َغِریٌب َشِهیٌد َمْن َزاَرُه َعاِرفًا ِبَحّقِ ُه ُمْفَتَرُض الّطَ ّنَ

َ
ِه َقاَل َیْعَلُم أ َک َو َما ِعْرَفاُن َحّقِ ِفَدا

ِن اْسُتْشِهَد َبْیَن َیَدْی َرُسوِل اهلِل ص َعَلی َحِقیَقٍه. َسْبِعیَن َشِهیدًا ِمّمَ
]10[ بحار االنوار، ج 99، ص 35

تــأمــل
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پرسش
آیا امام رضا)ع(  پس از پذیرش منصب ولیعهدی، در میان جمع، مأمون 

را مورد ستایش قرار داد؟

پرسش
دلیــل تعریــف امــام رضــا)ع( در عهدنامــه خــود از مأمــون چیســت؟ »أقــول: 
و أنــا علــی بــن موســی بــن جعفــر إن أمیــر المؤمنیــن عضــده اهلل بالســداد، و 
وفقــه للرشــاد، عــرف مــن حقنــا مــا جهلــه غیــره، فوصــل أرحامــا قطعــت، و آمــن 
أنفســا فزعــت، بــل أحیاهــا و قــد تلفــت، و أغناهــا إذا افتقــرت، مبتغیــا رضــی رب 
العالمیــن، ال یریــد جــزاء مــن غیــره، و ســیجزی اهلل الشــاکرین و ال یضیــع أجــر 

المحســنین. و إنــه جعــل إلــی عهــده، و االمــره الکبــرى إن بقیــت بعــده«.

پاسخ اجمالی
آن،  در  کــه  دارد  وجــود  رضــا)ع(  امــام  از  خطبــه ای  گفــت؛  بایــد  نخســت 
ســتایش هایی از مأمــون شــده اســت؛ دلیــل بــر زبــان آوردن چنیــن عباراتــی را 
می تــوان آن دانســت کــه امــام رضــا)ع( در دورانــی می زیســت کــه شــرایط سیاســی 
خاصــی بــر آن حکم فرمــا بــود. گروه هــای مختلــف شــیعی قیام هــای متفاوتــی را 
شــکل داده بودنــد و قــدرت شــیعه، زنــگ خطــری بــرای حکومــت بــود. مأمــون؛ 
خلیفــه عباســی بــا رویکــرد دوگانــه ابــراز دوســتی در میــان جمــع و اجبــار و تهدیــد 



111

در خلــوت، حضرتشــان را مجبــور بــه پذیــرش والیت عهــدی خــود کــرده و با ایــن 
کار تــالش کــرد تــا مخالفت هــا و قیام هــای شــیعیان و علویــان را کم رنــگ و نابــود 
کنــد. البتــه امــام رضــا)ع(  تــالش بســیاری کــرد کــه از حجم ایــن سوء اســتفاده کــم 
کنــد؛ از جمله ایــن شــرط را قــرار داد کــه در هیچ یــک از امــورات حکومتــی و عــزل 
ــا ظاهرســازی،  خــود را شــیعه  و نصب هــا دخالــت نکنــد. با ایــن حــال، مأمــون ب

امــام و اهــل بیــت معرفــی کــرده و محیطــی خــاص را بــه وجــود آورد.
بنابــر روایــات، هنگامی کــه عمــوم مــردم بــا امــام رضــا)ع( بــه عنــوان ولیعهــدی 
بیعــت کــرده و بــه حضرتشــان تبریــک گفتنــد، آن حضــرت از آنــان خواســت تــا آرام 

باشــند و ســپس چنیــن فرمــود:
کــه  اســت  خداونــدی  مخصــوص  حمــد  ِحیــِم ؛  الّرَ ْحمــِن  الّرَ اهلِل  »ِبْســِم 
مقابــل  در  توانایی ایســتادگی  را  »کســی  می دهــد،  انجــام  بخواهــد،  را  آنچــه 
از قضــای  حکــم او نیســت،«]1[ و همچنیــن هیــچ فــردی توانایــی جلوگیــری 
حتمی پــروردگار را نــدارد. »او چشــم هایی را کــه بــه خیانــت می گــردد و آنچــه را 
ســینه ها پنهــان می دارنــد، می دانــد«.]2[ و خداونــد بــر محمــد)ص( و خانــدان 

پاکــش، در میــان اولیــن و آخریــن درود فرســتاده اســت.
مــن کــه علــی بــن موســی بــن جعفــرم می گویــم؛ امیــر المؤمنیــن )مأمــون( کــه 
ــد؛ حــق مــا  ــدارد و در راه ارشــاد و هدایــت موفقــش فرمای خــدا او را ثابــت قــدم ب
اهــل بیــت - کــه مــردم رعایتــش نمی کردنــد - را شــناخت و خویشــاوندى قطــع 
شــده را وصــل کــرد و دل هــاى وحشــت زده را ایمــن گردانیــد بلکــه آن هایــی را کــه 
ــروردگار در هنــگام  ــت پ ــرای جلــب رضای ــی بخشــید و ب ــود زندگ خطــر مرگشــان ب
تنگدســتی، کمکشــان کــرد بــدون آنکــه از غیــر خــدا، پــاداش بخواهــد. »خداونــد 
بــه زودى پــاداش شــاکران را خواهــد داد«]3[ و »نیکــوکاران را بی پــاداش نخواهــد 
گذاشــت«]4[ مأمــون مــرا ولیعهــد خویــش گردانــده و خالفــت پــس از خــود را بــه 
مــن ســپرد، اگــر بعــد از او زنــده بمانــم. پــس هــر کــس عقــد و پیمانــی را کــه خداونــد 
بــه حفــظ و نگهــدارى آن امــر فرمــوده بگشــاید، و گــره اى را کــه خداونــد محکمــی 
آن را خواســته سســت کنــد و بشــکند، حریــم خــدا را ناچیــز گرفتــه و تعــّدى نموده، 
و محّرمــات الهــی را حــالل دانســته اســت؛ زیــرا با ایــن کار حــّق پیشــوا را ضایــع 
کــرده و امــرش را اطاعــت ننمــوده  و احتــرام اســالم  را از میــان برداشــته اســت. 
نیــای مــا )امیــر المؤمنیــن علــی ع( نیــز در چنیــن موقعیتــی قــرار داشــت؛ بــر 

تــأمــل
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ــا رخنــه  کارهــاى آن هــا صبــر کــرد و متعــرض تصمیم هــاى ناپسند ایشــان نشــد ت
در دیــن پیــدا نشــود و اختــالف میــان مســلمانان نیافتــد؛ زیــرا عقائــد جاهلیــت 
بــه آن هــا نزدیــک بــود و منافقــان انتظــار فرصتــی را می کشــیدند تــا اســالم را دچــار 
خطــر نماینــد. )بــه هــر حال(«نمی دانــم بــا مــن و شــما چــه خواهــد شــد«]5[ 
»حکــم و فرمــان، تنهــا از آِن خداســت! حــق را از باطــل جــدا می کنــد، و او بهتریــن 

جــدا کننــده حــق از باطــل اســت«]6[«.]7[
پیرامون این نقل باید به نکات ذیل توجه داشت:

1. بــا آنکــه در ایــن نقــل، امــام رضــا)ع( ســخنان ســتایش آمیزی را بــر زبــان 
مــی آورد کــه پذیــرش آن هــا از ســوی بســیاری از شــیعیان دشــوار بــه نظــر می رســد. 
امــا واقعیت ایــن اســت کــه آن حضــرت چــاره ای جــز گفتن ایــن جمــالت نداشــت؛ 
زیــرا مأمــون در میــان عمــوم مــردم - بــا تبلیــغ فــراوان - خــود را بــه دوســتی اهــل 
بیــت و شــیعه گری معرفــی کــرده و در همیــن راســتا اعــالم عمومی می کنــد کــه 
تصمیــم بــه تفویــض خالفــت بــه امــام رضــا)ع( داشــته و بعــد از مخالفتشــان، 
حضرتشــان را بــه اجبــار ولیعهــد خــود می گردانــد. از طــرف دیگــر، او قدرت و ســپاه 
و ثــروت و... را در اختیــار دارد و نمی تــوان بــا طعنــه و درشــتی، او را مخاطــب قــرار 
داد، بــه ویــژه در مراســمی که بــه مناســبت تفویــض رســمی والیتعهدی به ایشــان 

تــدارک دیــده شــده بــود.
2. با ایــن وجــود، ابتدای ایــن خطبــه، بــه نوعــی بازگــو کــردن عملکــرد ظاهــری 
و ریاکارانــه مأمــون در آن ایــام اســت و امــام خواســته تــا بفهمانــد کــه تنهــا در 
صــورت واقعــی و صادقانه بودن ایــن رفتارهــا پــاداش بســیاری در انتظــار خلیفــه 
خواهــد  بــود. امــام در فرازهــای میانــی نیــز - بــا اشــاره بــه غصــب خالفــت از امــام 
علــی ع - در صــدد تأکیــد مجــّدد بر ایــن نکتــه اســت کــه خالفــت و امامــت، حقــی 
بــوده کــه غاصبانــه از اهــل بیــت)ع( گرفتــه شــده و ایــن غصــب تــا کنــون ادامــه 
داشــته و هم اکنــون نیــز منتــی بــر گــردن افــرادی نیســت کــه می خواهنــد آن را 
بــه حضرتشــان بازگرداننــد. انتهــای خطبــه هــم دقیقــًا تبییــن آن مطالبــی اســت 
کــه از زبــان مأمــون بــرای توجیه ایــن والیت عهــدی بــرای مــردم و درباریــان صــادر 
شــده بــود و امــام رضــا)ع( آن مطالــب را مجــدداً در حضــور مأمــون و جمعیــت 
حاضــر بازنشــر کردنــد تــا نکنــد در آینــده، مأمــون توجیهــات دیگــری را بــرای 
بــه تخریــب  از ایــن طریــق  و  نمــوده  بــه والیت عهــدی مطــرح  انتصاب ایشــان 
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شــخصیت امــام بپــردازد و نیــز بــرای آیندگان، ایــن گمــان را پدیــد آورد کــه گویــا 
حضرتشــان بــا پذیرش ایــن منصــب، بــه نوعــی حکومــت مأمــون و حاکمــان قبــل 

ــت. ــته اس ــول داش از او را قب

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. رعد، 41.
]2[. غافر،  19.

]3[. آل عمران،  144.

]4[. آل عمران، 171.
]5[. احقاف، 9.
]6[. انعام، 57.

]7[. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا)ع(، محقق، مصحح، الجوردی، مهدی، ج 2، ص 146، تهران، نشر جهان، 
چاپ اول، 1378ق؛ ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبى طالب)ع(، ج 4، ص 364، قم، عالمه، چاپ اول، 

1379ق.
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پرسش
با توجه به گرایش های عرفانی - کالمی حافظ شیرازی، آیا می توان او 

را شیعه دانست؟

پاسخ اجمالی
در برخــی دوران هــا شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه افــراد نمی توانســتند 
بــه ســادگی عقایــد درونــی خــود را بــرای همــگان افشــا کــرده و یــا آن را مکتــوب 
ــا اســتفاده  کننــد. در مــورد حافــظ شــیرازی هــم دلیلــی کــه بــه قطعیــت بتــوان ب
از آن، مذهــب حافــظ را مشــخص نمــود وجــود نــدارد؛ از ایــن رو برخــی او را ســنی 
شــافعی و برخــی نیز ایشــان را شــیعه می پندارنــد. بــه هرحــال او محــّب اهل بیــت 

بــود و اشــعار عرفانــی او بــرای تمــام مســلمانان قابــل اســتفاده اســت.

پاسخ تفصیلی
اندیشــمندان در مــورد مذهــب حافــظ شــیرازی اختالف نظــر دارند؛ برخــی او را از 
اهل ســنت بر شــمرده و معتقدنــد وی از نظــر کالمی اشــعری مذهــب و از نظــر فقهــی 

شــافعی اســت. برخــی نیــز وی را پیــرو مکتــب اهل بیــت و شــیعه قلمــداد می کننــد.

دالیل سنی )اشعری( بودن حافظ
آن گــروه کــه حافــظ را پیــرو مذهــب اهل ســنت می داننــد، مطالبــی را بــه عنــوان 
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دیدگاه هــای فلســفی و کالمــی او برشــمرده و ســپس بــه نتیجــه مطلــوب خــود 
می رســند. در نظــر آنــان عقایــد حافــظ کــه دخیــل در تعییــن مذهــب او اســت 

از: عبارت انــد 

الف( اندیشه های فلسفی
1. وحدت وجود:

الف. »در خالف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم«؛

ب. »حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آئینه اوهام افتاد«؛
ج. »هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم«.
2. تعطیل در شناخت پروردگار:

الف. »عنقا شکار کس نشود دام باز چین
کانجا همیشه باد به دستست دام را«؛

ب. »برو ای زاهد خودبین که زچشم من و تو
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود«؛

ج. »بگفتا چون به دست آری نشانش؟
که از ما بی نشانست آشیانش«؛

د. »در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست
فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟«.

3. انکار علت غایی برای پروردگار:
»سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد

که کام بخشی او را بهانه بی سببیست«.

ب( اندیشه های کالمی
1. قدیم بودن قرآن:

»به حق کالمت که آمد قدیم
به حق رسول و به حق عظیم«.

تــأمــل
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2. جبر:
الف. »برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

که جز این تحفه ندادند به ما روز الست«؛
ب. »در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را«؛
ج. »بارها گفته ام و بار دگر می گویم

که من دلشده این ره نه به خود می پویم«؛
د. »در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم«؛
3. نفى شرور در عالم و عدم انتساب شرور به پروردگار:

الف. »پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد«؛

ب. »به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش
که هرچه ساقی ما کرد عین الطافست«؛

ج. »نیست در دایره یک نقطه خالف از کم و بیش
که این مسأله بی چون و چرا می بینم«؛

د. »هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست«.

4. رؤیت پروردگار:
الف. »این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم«؛
ب. »دیدن روی تو را دیده جان بین باید

وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است«.]1[
برخــی چنیــن تفکراتــی را نزدیــک بــه تفکــر اشــعریان ارزیابــی کــرده و معتقدنــد 

کــه حافــظ در مذهــب کالمی پیــرو اشــعریان اســت.]2[  
و نیز معتقدند برخی ابیات حافظ بر اساس فقه اهل سنت سروده شده است:

ج. »من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست«.

و می دانیــم کــه شــیعیان در نمــاز میــت، پنــج تکبیــر می گوینــد و چهــار تکبیــر از 



117

ویژگی هــای اهل ســنت اســت، مگــر آن کــه »چهــار تکبیــر« را یــک اصطــالح رایــج 
دانســته و مرتبــط بــا مباحــث اختالفــی فقهــی نکنیــم.

محبت اهل بیت)ع( در سخن حافظ
ــه ابیاتــی دســت یافــت کــه محّبــت  ــوان ب در میــان ســروده های حافــظ، می ت
اهل بیــت پیامبــر)ع( در آن هــا آشــکار اســت. و البته ایــن لزومــًا بــه معنــای شــیعه 

محــض بــودن او نیســت:
الف. »آن را که دوستی علی نیست کافرست

 گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
امروز زنده ام به والی تو یا علی

فردا به روح پاک امامان گواه باش
قبر امام هشتم سلطان دین رضا

از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش«.
ب. »حافظ ز جان محّب رسولست و آل او

 بر این سخن گواست خداوند اکبرم«
غنــی،  قزوینــی-  از جملــه  نســخه های معتبــر دیــوان  بــاال در  ابیــات  البتــه 

نــدارد. نیســاری وجــود  نیــز ســلیم  و  احمــد  نایینی-نذیــر  خانلــری، جاللــی 
دو رباعی در مدح امام علی)ع( از حافظ وجود دارد که چنین آغاز می شوند:

»مردی ز کننده در خیبر پرس«
»قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای«

خانلــری  نیــز  و  قزوینی-غنــی  مصحــح  دیــوان  نســخه  در  رباعــی  دو  ایــن 
می گویــد: حافــظ  نیــز  غــزل  یــک  از  مقطعــی  در  موجودنــد. 

»حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف«

اعتقاد به امام مهدی)عج(  هم در برخی اشعار حافظ، وجود دارد:
»کجاست صوفی دّجال فعِل ملحد شکل

بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید«.
البتــه برخــی معتقدنــد که ایــن بیــت دربــاره شــاه منصــور ســروده شــد، و مــراد 
مهــدِی  بــه  اعتقــاد  بر این کــه  عــالوه  می باشــد.  تیمــور  نیــز  شــکل«  »ملحــد  از 

تــأمــل
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آخرالزمــان مختــص شــیعیان نیســت.
کــه تمایــل عمومی بــه خانــدان عصمــت در میــان  بــه هــر حــال می دانیــم 
شــافعیان رواج داشــته اســت و این گونــه نبــود کــه هرکــس کالم محبت آمیــزی 

نســبت بــه اهل بیــت)ع( ابــراز کــرده باشــد، شــیعه بــه شــمار آیــد.

دالیل تشیع حافظ
البته برخی نیز قائل به شیعه بودن حافظ شده اند:

که ایــن  دارد  را  امتیــاز  ســنی این  تصــوف  از  شــیعی  تصــوف  کلــی  »به طــور 
سلســله ها و ایــن تشــریفات بیشــتر مــال متصوفــه اهل تســنن اســت و متصوفــه 
شــیعه، هــم عمیق تــر از متصوفــه اهــل تســنن اند و هــم کمتــر اهل ایــن حرف هــا 
هســتند کــه شــیخ و اســتاد مطــرح باشــد و استادشــان را نشــان بدهنــد. چه بســا 
عالی تریــن  داراى  کــه  نمی شــناخت  هیچ کــس  خودشــان  زمــان  در  را   این هــا 
مقامــات عرفــان هســتند؛ حتی همســایه خانــه اش، زنش، بچه اش، شــاگردانش 
واقعــًا داشــت.  ولــی  را دارد،  عرفــان  باالتریــن مقامــات  که ایــن  نمی دانســتند 
فقــط همــان معلــم خاصــش او را می شــناخت، از غیــر او همیشــه پنهــان بــود؛ 
و مــن یــک قرینــه اى هــم پیــدا کــرده ام کــه بعــد ان شــاء اهلل خواهــم گفــت ]کــه[: 
حافــظ یــک مدتــی کوشــش کــرده کــه بــه اهتمــام خــودش، یعنــی بــدون اســتاد 
و معلــم و مربی، ایــن راه را طــی کنــد. بعــد کــه ســال ها زحمــت می کشــد، خــون 
جگــر می خــورد و حتــی بــه یــک سلســله مکاشــفات نائــل می شــود، می رســد 
بــه آن جــا کــه نــه، بــدون »دلیــل راه« امــکان نــدارد. می گویــد کــه چنیــن کردیــم و 
نشــد، چنــان کردیــم نشــد؛ آخــرش می گویــد کــه بــدون دلیــل راه اهتمــام کردیــم 
و نشــد. معلــوم می شــود مدتی این جــور بــوده، ولــی بعــد مســّلم دلیــل راه پیــدا 

ــرده اســت.]3[ ک
بنابرایــن یــک عالمــت بــرای شــناخت عــارف شــیعه از اهل ســنت این اســت 
ــر از اهل ســنت باشــد، بایــد در یــک طریقــه خــاص صوفیــه معــروف باشــد، در  اگ
حالی کــه حافــظ در زمــان خویــش بــه عنــوان یــک درویــش و صوفــی معــروف نبــود 
و کســانی کــه از وی یــاد نموده انــد )ماننــد قزوینــی کــه دربــاره او گفتــه اســت: »تــّم 
الدیــوان لمولــی العالــم الفاضــل ملــک القــّراء و افضــل المتأخریــن شــمس الملــه و 
الدیــن موالنــا محمــد الحافــظ«( بــه هیــچ عنــوان از وی بــه عنــوان یــک درویــش 
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و یــک عــارف نــام نبرده انــد و ایــن در حالــی اســت کــه در آن زمــان متصوفــه مــردم 
پنهانــی نبودنــد، بلکــه سلســله ها و رشــته ها داشــته و اســاتید و شیوخشــان 

همگــی مشــخص بودنــد. حتــی خــود حافــظ تصریــح نمــوده اســت کــه:
»قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی«
 با ایــن حــال، اســاتید کالمــی و ادبــی حافــظ در تاریــخ مشــخص اند، لیکــن 
اثــری از شــیخ و مرشــد حافــظ دیــده نمی شــود کــه گفتــه باشــند تصــوف خویــش 
ــه هیــچ اســتادی در طریــق عرفــان  ــه به ایــن معنــا ک را از او گرفتــه باشــد. البتــه ن

نداشــت، لیکــن معلــوم اســت کــه مربــی او ماننــد مربیــان صوفیــه نبــود.]4[
ــه  مــا هرچــه از تاریــخ حافــظ مطالعــه کنیم، ایــن مطلــب روشــن تر می شــود ک
حافــظ بیشــتر در زّى علمــا و البتــه یــک عــارف بــوده اســت. جمــع کننــده دیــوان 
حافــظ وقتــی می خواهــد عــذر بیــاورد براى این کــه چــرا حافــظ خــودش فرصــت 
تــا دیوانــش را جمــع کنــد، می گویــد: »این قــدر مشــغول مطالعــه کتــب  نکــرد 

ــود کــه فرصــت نداشــت«. دواویــن عــرب و کّشــاف و مفتــاح و مصبــاح و... ب
ــد  ــیعی می توان ــان ش ــده در عرف ــرح ش ــث مط ــا مباح ــظ ب ــی حاف ــق مبان تطبی

احتمــال شــیعه بــودن او را تقویــت کنــد.]5[
به عنوان نمونه:

بــه تعطیــل در شــناخت پــروردگار اســت،  1. این کــه گفتــه شــد وی معتقــد 
بــا اشــعار دیگــر حافــظ مطابقــت نمی نمایــد. بــه عنــوان مثــال، وی در بیتــی 

می گویــد:
»سّر خدا که تتق غیب منزویست

مستانه اش نقاب ز رخساره برکشیم«
2. این که او جبری مسلک است نیز با برخی اشعار وی ناسازگار است:

»می خور که عاشقی نه به کسبست و اختیار
این موهبت رسید زمیراث فطرتم«.

بــل امــر بیــن   ظاهراً ایــن بیــت بیانگــر نظریــه شــیعه »ال جبــر و ال تفویــض 
االمریــن« اســت؛ چــرا کــه نظریــه »کســب« مختــص اشــاعره )کــه قائــل بــه جبــر 
بــوده و افعــال عبــاد را »کســبی« می داننــد( می باشــد و »اختیــار« نیــز مختــص 
مکتــب معتزلــه اســت و در ایــن میــان مذهبــی کــه نــه کســب را می پذیــرد و نــه 

تــأمــل
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اختیــار را، نظریــه امــر بیــن االمریــن شــیعه اســت.
زیــرا  نیســت؛  نبــودن  نیــز نشــانگر شــیعه  بــه »وحــدت وجــود«  اعتقــاد   .3

و... بــدان معتقدنــد.  نیــز  و فالســفه شــیعی  عرفــا  از  بســیاری 
در پایــان گفتنــی اســت کــه مذهــب حافــظ هرچــه باشــد مانــع از آن نیســت کــه 

از مضامیــن عرفانــی موجــود در اشــعارش بهــره گرفتــه نشــود.]6[
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