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پرتوی از خورشید
پیامبر اعظم)ص( از دیدگاه رهبر معظم انقالب 

1. لزوم اقتدای مسلمانان به پیامبراعظم)ص(
لــزوم  و  اعظــم)ص(  پیامبــر  واالی  شــخصیت  دربــاره  انقــالب  معظــم  رهبــر 
از  جــدای  اعظــم)ص(  پیامبــر  می فرماینــد:  ایشــان  بــه  مســلمانان  اقتــدای 
خصوصیــات معنــوی و نورانیــت و اتصــال بــه غیــب و مراتــب و درجاتــی کــه حتــی 
امثــال بنــده هــم از فهمیــدن آن هــا قاصــر هســتیم، از لحــاظ شــخصیت انســانی و 

بشــری، یــک انســان فــوق العــاده، طــراز اول و بــی نظیــر اســت.
یــک شــخصیت عظیــم، بــا ظرفیــت بــی نهایــت و بــا خلــق و رفتــار و کــردار 
بی نظیــر، در صــدر سلســله انبیــا و اولیــا قــرار گرفتــه اســت و مــا مســلمانان موظــف 
شــده ایــم کــه بــه آن بزرگــوار اقتــدا کنیــم چــرا کــه فرمــود »لکــم فــی رســول اهلل اســوه 
حســنه« )احــزاب / 21( مــا بایــد بــه پیامبــر، اقتــدا و تأســی کنیــم نــه فقــط در 
خوانــدن چنــد رکعــت نمــاز بلکــه در رفتــار، گفتــار، معاشــرت و معاملــه مــان هــم 

بایــد بــه او اقتــدا کنیــم، پــس بایــد او را بشناســیم.
از بررســی ســخنان حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری، می تــوان به دغدغه ایشــان 
از پیامبــر اعظــم)ص(  از پیــروی محــض  در زمینــه فاصلــه گرفتــن مســلمانان 
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ــی، الزم  ــئون زندگ ــی را در همــه ش ــدا و تأس ــان ایــن اقت ــه ایش ــا ک ــا آنج ــرد ت پــی ب
می داننــد و در نتیجــه جــای تعجــب نیســت کــه بــا وجــود ایــن حساســیت بــاال از 
ســوی ایشــان، ســال 85 در جهت فراهم ســازی زمینه اقتدا و تأســی مســلمانان 

جهــان بــه پیامبــر اعظــم)ص(، بــه نــام آن بزرگــوار نــام گــذاری گــردد.

2. لزوم تبیین ابعاد شخصیت واالی پیامبر اعظم)ص(
ز سوی گویندگان و نویسندگان

پیامبــر  زندگانــی  بیشــتر  هــر چــه  بررســی  بــه  رهبــری همــواره  مقــام معظــم 
اعظــم)ص( توصیــه فرمــوده انــد و آنچــه را کــه تــا کنــون در ایــن بــاره انجــام شــده 
ــدس  ــام مق ــر ن ــد: ذک ــان در ایــن زمینــه می فرماین ــد. ایش اســت، ناقــص می دانن
ــت و  ــم اس ــًا ک ــوار انصاف ــی آن بزرگ ــه هائی از زندگ ــرح گوش ــم)ص( و ش ــر اعظ پیامب
چهــره نورانــی آن دره التــاج آفرینــش و آن گوهــر یگانــه عالــم وجــود بــرای بســیاری 
از افــراد آنچنــان کــه شایســته اســت، روشــن نیســت. نــه تاریــخ زندگــی، نــه اخــالق 
و رفتــار فــردی و سیاســی آن بزرگــوار. تمــام خصوصیــات مثبــت یک انســان واال در 
او جمــع بــود و واقعــًا ســاعت ها وقــت الزم اســت کــه انســان دربــاره خصوصیــات 
اخالقــی پیامبــر حــرف بزنــد. مــن فقــط بــرای عــرض ارادت و بــرای اینکــه بــه 
گوینــدگان و نویســندگان، عمــاًل عــرض کــرده باشــم کــه نســبت بــه شــخصیت 
پیامبــر، قــدری کار شــود و ابعــاد آن تبییــن گــردد - چــون دریــای عمیقــی اســت-

ایــن چنــد دقیقــه را صــرف می کنــم.
مالحظــه می گــردد کــه اعتقــاد ایشــان بــه لــزوم صــرف وقــت و نیــروی بیشــتر 
بســیار  دلیــل  می توانــد  اعظــم)ص(،  پیامبــر  واالی  شــخصیت  تبییــن  بــرای 
محکمــی بــرای نــام گــذاری ســال 85 بــه عنــوان ســال پیامبــر اعظــم)ص( باشــد.

3. لزوم تبیین اخالق شخصی پیامبر اعظم)ص
و تبعیت علمی مسلمانان از آن

مقــام معظــم رهبــری بارهــا گوشــه هائی از اخــالق شــخصی پیامبــر اعظــم)ص( 
را بــر شــمرده انــد و مســلمانان را بــه تأســی و اقتــدا بــه ایــن اخــالق پیامبرانــه 
دعــوت فرمــوده انــد. برخــی از جوانــب اخالقــی مــورد نظــر مقــام معظــم رهبــری 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

ــام پیامبــر اعظــم)ص(، تأثیــری عمــده داشــته  ــه ن ــام گــذاری ســال 85 ب کــه در ن
ــداز: اســت، عبارتن
الف. امانتداری

مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
امیــن بــودن و امانتــداری او آن چنــان بــود کــه در دوران جاهلیــت او را بــه امیــن 
نــام گــذاری کــرده بودنــد و مــردم هــر امانتــی کــه برایــش خیلــی اهمیــت قائــل بودنــد، 
دســت او می ســپردند و خاطــر جمــع بودنــد کــه این امانــت به آن ها ســالم بر خواهد 
گشــت. حتــی بعــد از آنکــه دعــوت اســالم شــروع شــد و آتــش دشــمنی بــا قریــش بــاال 
ــزی را در  ــتند چی ــر می خواس ــمن ها اگ ــان دش ــا هم ــم ب ــوال ه ــان اح ــت، در هم گرف

جایــی بــه امانــت بگذارنــد، می آمدنــد و بــه پیامبــر اعظــم)ص( می دادنــد.
ب. بردباری

از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، بردبــاری پیامبــر اعظــم)ص( بســیار قابــل 
توجــه اســت و تأســی مســلمین بــه آن حضــرت در ایــن زمینــه، مشــکالت زیــادی 
را حــل می کنــد. ایشــان می فرماینــد: بردبــاری او ایــن انــدازه بــود کــه چیزهایــی 
ــه وجــود  ــی ب ــوار بــی تاب ــاب می شــدند در آن بزرگ ــی ت ــه دیگــران از شــنیدنش ب ک
نمــی آورد. گاهــی دشــمنان آن بزرگــوار در مکــه رفتارهایــی بــا او می کردنــد کــه 
خــود  از  و  شــده  عصبانــی  می شــنیدند،  حمــزه  یــا  طالــب  ابــی  جنــاب  وقتــی 
واکنــش شــدید نشــان می دادنــد، امــا پیامبــر اعظــم)ص( همیــن مناظــر را بــا 

ــود. ــرده ب ــل ک ــاری تحم بردب
ج. جوانمردی

مقــام معظــم رهبــری بــا تکیــه بــر جوانمــردی پیامبــر اعظــم)ص( بــه عنــوان یکــی 
از بارزتریــن صفــات شــخصیتی آن حضــرت، دیدگاهــی جامــع ارائــه می دهنــد و 
می فرماینــد: جوانمــردی او طــوری بــود کــه دشــمنان شــخصی خــود را مــورد عفــو 
ــک او  ــه کم ــی ب ــا وقت ــود، ت ــتمدیده ای ب ــی س ــر در جای ــی داد. اگ ــرار م ــاض ق و اغم
نمی شــتافت، دســت بــر نمی داشــت. بارهــا بــا دشــمنان مغلــوب خــود رفتــاری کــرد 
کــه بــرای آن هــا قابــل فهــم نبــود. ماننــد روز فتــح مکــه کــه فرمــود »امــروز روز گذشــت 

و بخشــش اســت.«)بحاراالنوار، ج21، ص109، بــاب26( لــذا انتقــام نگرفــت.
 این، جوانمردی آن بزرگوار بود.
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د. درست کرداری
در ایــن زمینــه مقــام معظــم رهبــری بــه دوران قبــل از بعثــت پیامبــر کــه بــه 
تجــارت مشــغول بودنــد، اســتناد می کننــد: در دوران جاهلیــت، تجــارت می کــرد 
و شــرکایی داشــت. یکــی از شــرکای دوران جاهلیــت او بعدهــا می گفــت او بهتریــن 
ــر دوش  ــار خــود را ب ــه ب ــه جــدال می کــرد، ن ــه لجاجــت می کــرد، ن ــود، ن شــریکان ب

ــود. ــردار ب ــتری دروغ می گفــت. درســت ک ــه مش ــه ب شــریک می گذاشــت و ن
ه. نظافت و تمیزی

ایــن بعــد از شــخصیت پیامبــر اعظــم)ص( نتایــج بســیار جالبــی بــه همــراه 
داشــت کــه مقــام معظــم رهبــری چنیــن بیــان می کننــد: از دوران کودکــی، موجود 
نظیفــی بــود. در دوران نوجوانــی، سرشــانه کــرده، بعــد در دوران جوانــی محاســن 
و سرشــانه کــرده، بعــد از اســالم کــه مــرد مســنی بــود، کامــاًل مقیــد بــه نظافــت بــود. 
لبــاس پیامبــر وصلــه زده و کهنــه، امــا تمیــز بــود. این هــا در معاشــرت، در رفتار، در 
وضــع خارجــی و بهداشــت، خیلــی مؤثــر اســت. ایــن چیزهــای بــه ظاهــر کوچــک، 

در باطــن خیلــی مؤثــر اســت.
و. خوش رفتاری

رفتــار خــوب پیامبــر بــا اطرافیانــش از بیــان مقــام معظــم رهبــری شــنیدنی 
ــاش  ــه بش ــردم همیش ــع م ــود. در جم ــوش ب ــار خ ــردم، رفت ــا م ــارش ب ــت: رفت اس
بــود، تنهــا کــه می شــد، آن وقــت غم هایــی کــه داشــت، ظاهــر می شــد، بــه همــه 
ســالم می کــرد، اجــازه نمــی داد در حضــور او بــه کســی دشــنام دهنــد واز کســی 
ــی  ــه هیــچ کــس دشــنام نمــی داد و از کســی بدگوئ ــی کننــد، خــود او هــم ب بدگوئ
نمــی کــرد. بــا ضعفــا کمــال خوشــرویی داشــت و بــا اصحــاب خــود شــوخی می کرد.

ز. عبادت
گرچــه هیــچ کــس نمــی توانــد در عبــادت خداونــد، هــم از حیــث کمیــت و هــم 
کیفیــت ماننــد پیامبــر اعظــم)ص( باشــد، امــام ایــن بعــد از اخــالق شــخصی 
بــرای تأســی مســلمانان الزم و  از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری،  ایشــان هــم 
مفیــد اســت. ایشــان می فرماینــد: عبــادت او آن چنــان عبادتــی بــود کــه پاهــای 
او از ایســتادن در محــراب عبــادت ورم می کــرد. بخــش عمــده ای از شــب ها را 
بــه بیــداری و عبــادت و تضــرع و گریــه و اســتغفار و دعــا می گذرانیــد. در جــواب 

ابــتــدا
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اصحــاب کــه بــه او می گفتنــد: یــا رســول اهلل تــو کــه گناهــی نــداری، ایــن همــه دعــا 
و عبــادت و اســتغفار چــرا؟ می فرمــود: »آیــا بنــده سپاســگزار خــدا نباشــم کــه ایــن 

ــه مــن نعمــت داده اســت.«  همــه ب
)الکافی، ج2، ص95، ح6، باب الشکر(

ح. استقامت
مقــام معظــم رهبــری دلیــل تمامــی موفقیت هــای پیامبــر اعظــم)ص( در نشــر 
دیــن اســالم در شــرایط آن زمــان عربســتان را اســتقامت آن بزرگــوار می داننــد 
را  او  نظیــر  بشــری  تاریــخ  در  کــه  بــود  اســتقامتی  او  اســتقامت  می فرماینــد:  و 
نمی شــود نشــان داد. آن چنــان اســتقامتی نشــان داد کــه توانســت ایــن بنــای 
مســتحکم خدایــی را کــه ابــدی اســت، پایــه گــذاری کنــد. بــا اســتقامت او یــاران 
آن چنانــی تربیــت شــدند. بــا اســتقامت او در آنجایــی کــه هیــچ ذهنــی گمــان 
نمــی بــرد، خیمــه مدنیــت مانــدگار بشــری در وســط صحراهــای بــی آب و علــف 

ــد. ــته ش ــتان برافراش عربس
ــا  ــه ای گرانبه ــه مجموع ــم)ص( ک ــر اعظ ــخصی پیامب ــالق ش ــه اخ ــن مجموع ای
بــرای همــه مســلمانان محســوب می گــردد، انســان حقیقــت جــو و عدالــت طلــب 
را بــه ســوی خــود می کشــد و مســلمانان کــه امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه 
وحــدت کلمــه و عدالــت و حقیقــت طلبــی نیــاز دارنــد، بــا گرایــش بــه اخــالق نیکــو 
و پســندیده پیامبــر اعظــم)ص(، مشــکالت فــردی و اجتماعــی خــود را تــا حــدود 

زیــادی بــر طــرف می کننــد.
نــام گــذاری ســال 85 بــه نــام ســال پیامبــر اعظــم)ص(، از ســوی بزرگ مــردی که 
آرزویــی جــز وحــدت مســلمین و پیــروزی آن هــا بــر همــه دشــمنان و کینــه تــوزان 
جهــان اســالم نــدارد می توانــد فرصتــی فــراروی همــه پیــروان واقعــی پیامبــر 
ــا و دروغ و  ــه در آن از ری ــی دیگــر بســازند ک ــا جهان ــرار دهــد ت ــی ق رحمــت و مهربان
تزویــر و کبــر و حســد و... اثــری نیســت. ایــن امــر می توانــد دلیلــی محکــم و متقــن 
بــرای ایجــاد ایــن فرصــت باشــد، امــا نکتــه مهــم تــر اســتفاده از آن و تــداوم در 
همــه زمان هــا و مکان هــا می باشــد. گــزاف نخواهــد بــود اگــر بگوییــم، بشــریت بــه 
ویــژه مســلمین نیــاز دارنــد کــه همــه ســال ها بلکــه روزهــای زندگــی آن هــا، متعلــق 

بــه پیامبــر اعظــم)ص( باشــد.
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4. لزوم تبیین اخالق حکومتی پیامبراعظم)ص(
و تبعیت علمی مسلمانان از آن

بــه دو دســته  اعظــم)ص(  اخــالق پیامبــر  از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، 
اخــالق  کــه مجموعــه  تقســیم می شــود  اخــالق حکومتــی  و  اخــالق شــخصی 
شــخصی آن حضــرت در قســمت قبــل بررســی گردیــد. در اینجــا اخــالق حکومتــی 
پیامبــر اعظــم)ص(، کــه شــاید بیشــتر در زمینــه اخــالق مســئوالن و زمامــداران و 

دولتمــردان جامعــه اســالمی، بیــان شــده اســت، تشــریح می گــردد.
الف. عادل و با تدبیر

مقــام معظــم رهبــری از حیــرت تاریــخ از تدبیــر پیامبــر اعظــم)ص( یــاد می کننــد 
و آن را چنیــن توصیــف می کننــد: کســی کــه تاریــخ ورود پیامبــر بــه مدینــه را 
بخوانــد -آن جنگ هــای قبیلــه ای، آن حملــه کردن هــا، آن کشــاندن دشــمن 
از مکــه بــه وســط بیابان هــا، آن ضربــات متوالــی، آن برخــورد بــا دشــمن عنــود-
انســان آن چنــان تدبیــر قــوی و حکمــت آمیــز و همــه جانبــه ای در خــالل ایــن 

ــه حیــرت آور اســت. ــد ک ــاهده می کن ــخ مش تاری
ب. حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون

تبعیــت پیامبــر اعظــم)ص( از قانــون، در حالــی کــه می توانســت اینگونه نباشــد، 
نظــر هــر کســی را جلــب می کنــد. مقــام معظــم رهبــری ایــن اخــالق پســندیده آن 
حضــرت را چنیــن بیــان می کننــد: او حافــظ و نگهدارنــده ضابطــه و قانــون بــود، 
نمــی گذاشــت قانــون نقــض شــود، چــه توســط خــودش، چــه توســط دیگــران. 
خــودش هــم محکــوم قوانیــن بــود، آیــات قــرآن هــم بــر ایــن نکتــه ناطــق اســت. 
طبــق همــان قوانینــی کــه مــردم بایــد عمــل می کردنــد، خــود آن بزرگــوار هــم 

دقیقــًا و بــه شــدت عمــل می کــرد و اجــازه نمــی داد تخلفــی بشــود.
ج. عهدنگهداری و رازداری

ایــن اخــالق ممکــن اســت از نظر سیاســت مــردود باشــد اما پیامبــر اعظم)ص(، 
بــا تمــام مشــاغل سیاســی کــه داشــت آن را رعایــت می کــرد. مقــام معظــم رهبــری 
هــم ایــن صفــات نیکــو را چنیــن توصیــف می کننــد: از دیگــر خلقیــات حکومتــی 
ــا او  ــود. هیــچ وقــت عهــد شــکنی نکــرد. قریــش ب ــه عهــد نگهــدار ب ــود ک او ایــن ب
ــد، او نکــرد. او  ــد، امــا او نکــرد. یهــود بارهــا عهــد شــکنی کردن عهــد شــکنی کردن

ابــتــدا
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همچنیــن رازدار بــود. وقتــی بــرای فتــح مکــه حرکــت می کــرد، هیــچ کــس نفهمیــد 
ــا نزدیــک مکــه قریــش هنــوز خبــر  ــه ت ــرد ک ــرود. کاری ک ــر کجــا می خواهــد ب پیامب

نداشــتند کــه پیامبــر دارد بــه مکــه می آیــد.
د. رفتار متفاوت در برابر دشمنان

بســیار مشــکل خواهــد بــود کــه انســان رفتارهــای متفاوتــی در برابــر دشــمنان 
خــود داشــته باشــد. مقــام معظــم رهبــری ایــن اخــالق پیامبــر اعظــم)ص( را بــه 
ــر بیــان می کننــد: دشــمنان را یــک طــور نمــی دانســت،  زیبایــی هــر چــه تمــام ت
ایــن از نــکات مهــم زندگــی پیامبــر اســت. بعضــی از دشــمنان، دشــمنانی بودنــد 
کــه دشمنیشــان عمیــق بــود، امــا پیامبــر اگــر می دیــد کــه این هــا خطــر عمــده ای 
ندارنــد بــا این هــا کاری نداشــت و نســبت بــه آن هــا آســان گیــر بــود. بعضی هــا هــم 
بودنــد کــه خطــر داشــتند، امــا پیامبــر آن هــا را مراقبــت می کــرد و زیــر نظــر داشــت. 
امــا پیامبــر بــا دشــمنانی کــه از ناحیــه آن هــا خطــر وجــود داشــت، بــه شــدت 
ســختگیر بــود و دســتور داد خائنــان بنــی قریظــه را در یــک روز بــه قتــل برســانند 
و بنــی نظیــر و بنــی قینقــاع را بیــرون کردنــد و خیبــر را فتــح کردنــد، چــون این هــا 

دشــمنان خطرناکــی بودنــد.
هــر چنــد دالیــل مذکــور، کامــل نمــی باشــد و می تــوان دالیــل دیگــری هــم 
بــه آن هــا افــزود امــا بحــث در ایــن زمینــه مجالــی فراختــر و زمانــی مناســب تــر 

. می طلبــد
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روز اّول ربیع االول
1. دفن بدن مطهر پیامبر)ص( 

را  المرســلین)ص(  و  االنبیــاء  خاتــم  مطهــر  بــدن  ربیــع  اول  شــب  نیمــه  در 
فرمودنــد.۱ دفــن  طالــب)ع(  ابــی  بــن  علــی  امیرالمؤمنیــن 

۲. لیله المبیت 
شــب اول ایــن مــاه پیامبــر)ص( از شــر کفــار از مکــه بــه مدینــه هجــرت کردنــد. در 
آن شــب آقــا و موالیمــان امیرالمؤمنیــن)ع( جــان نثــاری فرمــوده بــه جــای رســول 
گرامــی اســالم)ص( در بســتر ایشــان خوابیدنــد،2 چــه اینکــه کفــار قریــش قصــد 
کشــتن حضرتــش را داشــتند. بــه ایــن مناســبت آیــه » و مــن النــاس مــن یشــری 
نفســه ابتغــاء مرضــات اهلل … «: 3 »از مــردم کســی هســت کــه جــان خویــش را در 
راه رضایــت خداونــد می فروشــد و خــدا بــر بنــدگان مهربــان اســت« در شــأن علــی 

بــن ابــی طالــب)ع( نــازل شــد.4

وقایعماهربیعاالول
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تــاریــــخ

 ۳. هجرت پیامبر)ص( 
پیامبر)ص( ۱۳ سال پس از بعثت به مدینه طیبه هجرت فرمود.5 

۴. ابتدای وضع تاریخ هجری قمری 
اولیــن کســی کــه دســتور تاریــخ هجــری قمــری را داد رســول خــدا)ص( بــود. در 
زمــان عمــر حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( آن را بــه تفصیل بیان 
نمــود و تقویــم هجــری قمــری اســالمی از هجــرت رســول خــدا)ص( قــرار داده شــد 

و نســبت وضــع تاریــخ هجــری قمــری بــه دیگــران اشــتباه اســت.6 

۵. هجوم به خانه وحی 
در ایــن روز اولیــن هجــوم بــه خانــه امیرالمؤمنیــن)ع( صــورت گرفــت. هنگامــی کــه 
امیرالمؤمنیــن)ع( متوجــه غســل و کفــن و دفــن پیامبــر)ص( شــد و غاصبین خالفت 
در ســقیفه بودنــد، در شــب اول ربیــع بــدن مبــارک آن حضــرت را دفــن فرمــود و طبق 
وصیــت پیامبــر)ص( متوجــه جمــع آوری قــرآن شــد.7 آن حضــرت فرمــوده بودنــد: 

»علــی جــان، تــا ســه روز از خانــه خــارج مشــو و قــرآن را جمــع آوری کــن…«.8
 

6. مسمومیت امام عسکری)ع( 

روز سوم ربیع االول 
خریب کعبه توسط یزید 

در ســال ۶۴ هـــ بــه دســتور یزیــد خانــه کعبــه را بــا منجنیــق خــراب کردنــد.9 ایــن 
فاجعــه یــازده روز قبــل از هالکــت یزیــد بــه وقــوع پیوســت.

روز پنجم ربیع االول 
وفات حضرت سکینه)س( 

روز هشتم ربیع االول 
شهادت امام عسکری)ع( 
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روزنهم ربیع االول 
۱. آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( 

۲. قتل عمر بن خطاب 
ــا ۲۴ هـــ عمــر بــن الخطــاب از دنیــا  در آخــر شــب نهــم ربیــع االول ســال ۲۳ هـــ ی

رفتــه اســت.10 و قــول اهــل ســنت روز چهارشــنبه ۲۶ ذی الحجــه اســت.11

۳. قتل عمر بن سعد 
عمــر بــن ســعد فرمانــده ظالــم لشــکر یزیــد در ایــن روز بــه دســت مختــار ثقفــی 

ــه درک واصــل شــد.12 )ره( ب

روز دهم ربیع االول 
۱. ازدواج پیامبر)ص( با حضرت خدیجه )س( 

۲. مرگ داود بن علی حاکم ظالم مدینه 
ــه  داود بــن علــی عمــوی ســفاح در مدینــه در دهــم ربیــع االول ســال ۱۳۳ هـــ ب
دعــای امــام صــادق)ع( هــالک شــد، چــه اینکــه داود بــن علــی فرمــان داد معلــی 

بــن خنیــس را کــه از اصحــاب امــام صــادق)ع( بودنــد شــهید کردنــد.13 

۳. مرگ مالک بن انس 
ــن انــس اصبحــی، رئیــس فرقــه مالکــی از  ــک ب در ایــن روز در ســال ۱۷۹ هـــ مال
مذاهــب اربعــه اهــل ســنت از دنیــا رفــت و در بقیــع دفــن شــد.14 مــرگ او در ۱۱ و 
۱۳ و ۱۴ ربیــع االول هــم گفتــه شــده اســت.15 از خصوصیــات او اینکــه مــدت ســه 
ســال بعــد از مــرگ پــدرش در شــکم مــادر بــود و بعــد از ســه ســال بــه دنیــا آمــد!!؟16

 
۴. اولین روز خالفت غاصبانه معاویه 

در ایــن روز در ســال ۴۱ هـــ خــود را بــه خالفــت نشــاند، و از مــردم بیعــت گرفــت 
و او اولیــن خلیفــه بنــی امیــه بعــد از عثمــان بــود.17 اقــوال دیگــر در ایــن بــاره 



15

تــاریــــخ

۵ ربیــع االول و یــا اول و یــا نیمــه جمــادی االولــی اســت 18 ولــی مشــهور در ۲۵ 
ربیــع االول اســت.

 
روزدوازدهم ربیع االول 

۱. ورود پیامبر)ص( به مدینه 
در غــروب ایــن روز پیامبــر)ص( بعــد از هجــرت از مکــه وارد مدینــه طیبه شــدند، 
و در قبــا نــزول اجــالل فرمــود و منتظــر مانــد تــا امیرالمؤمنیــن بــه ایشــان ملحــق 
شــد، و ســپس وارد مدینــه شــدند19؛ چــه اینکــه رســول خــدا)ص( فرمــوده بودنــد 
مــن وارد مدینــه نمــی شــوم تــا اینکــه پســر عمویــم و دختــرم فاطمه بیاینــد.20 این 
در حالــی بــود کــه در ۴ ربیــع االول پیامبــر)ص( در مســیر هجــرت از غــار ثــور بیــرون 

آمــده بــه طــرف مدینــه حرکــت فرمــود.21

۲. انقراض بنی امیه 
ــت  ــا انقــراض دول ــا ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی بیعــت شــد، و ب در ایــن روز ب
ــه کلــی منقــرض شــد. البتــه مــروان در ۲۷ ذی  ــت بنــی امیــه ب بنــی مــروان، دول
ــام  ــا تأســیس دولــت بنــی عبــاس رســمًا ن ــی در ایــن روز ب الحجــه کشــته شــد، ول
بنــی امیــه از صفحــه خالفــت برچیــده شــد.22 اقوال دیگــر ۱۳ 23 و ۱۴ ربیــع االول24، 

و ۱۲ ربیــع الثانــی25 اســت.

۳. مرگ معتصم عباسی 
در پنجشــنبه دوازدهــم ربیــع االول ســال ۲۲۷ هـــ دو ســاعت از شــب گذشــته، 
معتصــم عباســی در ســامرا بــه هالکــت رســید. ســبب مرگــش آن شــد کــه حجامــت 

کــرد و ســپس تــب کــرد و بــه همــان تــب در ۴۹ ســالگی بــه جهنــم شــتافت.
از بزرگتریــن جرائــم او بــه شــهادت رســاندن امــام جــواد)ع( اســت. مــدت خالفــت 
او ۸ ســال و ۸ مــاه و ۸ روز بــود، و هشــتم از خلفــای بنــی عبــاس بــود. او ۸ پســر و ۸ 
دختــر داشــت و ۸ قصــر بنــا کــرد. معتصم مــردی ظالم بود و از علم و ادب و نوشــتن 
ــزرگان آن هــا اذیت هــای بســیاری روا  ــه ســادات خصوصــًا ب بهــره ای نداشــت. او ب

داشــت، و در دوران حکومتــش عالقــه زیــادی بــه ســاخت بنــا داشــت.26 
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۴. مرگ احمد بن حنبل 
در ایــن روز در ســال ۲۴۱ هـــ احمــد بــن حنبــل رئیــس فرقــه حنبلی هــا در بغــداد 
از دنیــا رفــت، و در همــان شــهر دفــن شــد. جــّد او ذوالثدیــه رئیــس خــوارج نهروان 
اســت، کــه بــه دســت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه درک فرســتاده شــد.27 بنابــر قولــی 

مــرگ او در ربیــع الثانــی اســت.28 

روز چهاردهم ربیع االول 
۱. مرگ یزید بن معاویه 

۲. مرگ موسی خلیفه عباسی 
در ایــن روز و بــه قولــی در ۱۵ یــا ۱۸ ربیــع االول در ســال ۱۷۰ هـــ موســی الهــادی، 
فرزنــد مهــدی عباســی بــه درکات جحیــم شــتافت. در همــان شــب هارون خلیفــه 
شــد و مأمــون نیــز بــه دنیــا آمــد.29 خالفــت موســی الهــادی یــک ســال و ســه مــاه 
طــول کشــید و ۲۵ یــا ۲۶ ســال عمــر کــرد. او بــه قســاوت قلــب و قلــت رحــم و 

خشــونت طبــع و شــرارت نفــس مشــهور بــود.30
ســید بــن طــاوس)ره( در مهــج الدعــوات روایــت می کنــد کــه موســی الهــادی 
لشــکری فرســتاد حســین بــن علــی بــن حســن مثنــی بــن امــام حســن مجتبــی)ع( 
صاحــب فــخ را بــا اصحابــش شــهید کــرد، و ســر او را بــا اســیران بــه نــزد او آوردنــد، 

چــون نظــرش بــر آن ســر افتــاد اشــعاری خوانــد.
پــس اســیران را یکــی پــس از دیگــری می آوردنــد، و او بعــد از ســرزش و توبیــخ 
امــر بــه قتــل آن هــا می کــرد. در یــک روز جماعتــی از اوالد امیرالمؤمنیــن)ع( را بــه 
ــن  ــی ب ــارک موس ــام مب ــه ن ــید ب ــا رس ــی داد ت ــنام م ــن را دش ــانید و طالبی ــل رس قت
جعفــر)ع(، نســبت بــه آن حضــرت بــد گفــت و فریــاد کشــید کــه حســین صاحــب فخ 
خــروج نکــرد مگــر بــه امــر موســی بــن جعفــر)ع(، چــون او صاحــب وصیــت در ایــن 
خانــواده اســت. بخــدا قســم او را بــه قتــل می رســانم. خــدا بکشــد مــرا اگــر او را زنــده 
بگــذارم و خــدا بکشــد مــرا اگــر او را عفــو کنــم و اگــر نبــود کــه ســفاح و پــدرم مهــدی 
ــم  فضایــل بســیار در حــق جعفــر بــن محمــد از کثــرت علــم و دیــن و فضلــش برای
نقــل کــرده انــد، هــر آینــه قبــر او را می شــکافتم و بــدن او را بــه آتــش می ســوزانیدم.
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علــی بــن یقطیــن نامــه ای از بغــداد بــرای حضــرت کاظــم)ع( فرســتاد و صــورت 
حــال را شــرح داد. چــون نامــه بــه حضــرت رســید، اهــل بیــت و شــیعیان خــود را 

خبــر کــرد و فرمــود: رأی شــما در ایــن بــاب چیســت؟
عــرض کردنــد: صــالح ایــن اســت کــه شــما خــود را از ایــن جبــار ظالــم پنهــان 
داری. حضــرت فرمــود: اول نامــه ای کــه از عــراق بیایــد متضمــن خبــر موســی 

الهــادی اســت و چنــان شــد کــه آن حضــرت خبــر دادنــد.31
 

روزهفدهم ربیع االول 
۱. والدت پیامبر)ص( 

۲. والدت امام صادق)ع( 

روزبیست و دوم ربیع االول 
۱. جنگ بنی النضیر 

در ســال چهــارم هجــرت غــزوه بنــی النضیــر واقــع شــد و یهودیــان از مدینــه 
بیــرون رانــده شــدند.32 ۹ و ۱۲ ربیــع االول هــم در ایــن بــاره گفتــه شــده اســت.33 

روز بیست و سوم ربیع االول 
۱. ورود حضرت معصومه )س( به قم 

روز بیست و پنجم ربیع االول 
۱. جنگ دومه الجندل 

ــدل  ــه الجن ــزوه دوم ــر)ص( غ ــان پیامب ــری در زم ــم هج ــال پنج ــن روز در س در ای
ــه  ــده و ب ــت ش ــرار همدس ــی از اش ــدل« گروه ــه الجن ــی »دوم ــاد. در اراض ــاق افت اتف
روز ۲۵  را  بــن عرفطــه غفــاری  پیامبــر)ص( ســباع  کاروان هــا حملــه می کردنــد. 
ربیــع االول در مدینــه بــه جــای خــود قــرار داد، و بــا هــزار رزمجــو بیــرون آمدنــد تــا بــه 
آن نواحــی رســیدند. راهزنــان چــون متوجــه آمــدن آن حضرت شــدند، فــرار کردند. 
مســلمانان امــوال آنــان را برداشــتند و در بیســتم ربیــع الثانی وارد مدینه شــدند.34 
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دومــه  از  اشــعری  ابوموســی  بــا  مــن  می گویــد:  لیلــی  ابــی  بــن  عبدالرحمــن 
الجنــدل عبــور می کردیــم. ابوموســی بــه مــن گفــت: زمانــی کــه بــا پیامبــر)ص( بــه 
ــن از  ــکان دو ت ــن م ــود: »در ای ــن فرم ــه م ــرت ب ــیدیم آن حض ــدل رس ــه الجن دوم
بنی اســرائیل حکــم بــه جــور کردنــد، و بــه زودی در میــان امــت مــن دو تــن در ایــن 

ــد«. ــم می نماین ــور حک ــه ج ــکان ب م
راوی می گویــد: ابوموســی و عمروعــاص بــرای حکمیــت در صفیــن بــه دومــه 
الجنــدل رفتنــد و میــان علــی بــن ابــی طالــب)ع( و معاویــه ملعــون حکــم کردنــد. 
بعــد از ماجــرای حکمیــن ابوموســی را مالقــات کــردم و بــه او گفتم: »مگــر تو نبودی 
کــه از پیامبــر)ص( چنیــن حدیثــی را نقــل کــردی«؟! گفــت: »واهلل المســتعان«!35

 
۲. صلح امام حسن)ع( 

مناسبت های تتمه این ماه 
۱. زیارت رسول خدا)ص( قبر مادرش را 

در ایــن مــاه در ســال ۶ هـــ رســول خــدا)ص( هنــگام مراجعــت از جنــگ بنــی 
لحیــان بــه زیــارت قبــر مــادرش جنــاب آمنــه بنــت وهــب )س( رفتنــد.36

هنــگام زیــارت، رســول خــدا)ص( گریســتند و مســلمین از گریــه آن حضــرت 
ــا بــه آن روز بــه ان مقــدار گریــه کننــده دیــده نشــده بــود، و در آنجــا  گریســتند؛ و ت

قبــر مادرشــان را تعمیــر و اصــالح فرمودنــد.37 
ــار  ــر مــادرش را چندیــن ب ــه رســول خــدا)ص( قب ــات وارد شــده اســت ک در روای
زیــارت فرمــوده اســت ماننــد برگشــت آن حضــرت از عمــره حدیبیــه، بعــد از فتــح 

مکــه، بعــد از جنــگ تبــوک و بعــد از حجــه الــوداع.

۲. غارت خیمه امام حسن)ع( 
در ایــن مــاه بــود کــه لشــکریان امــام حســن)ع( بــه آن حضــرت اهانــت کردنــد و 
خیمــه آن امــام مظلــوم)ع( را غــارت کــرده آن چــه در آن بــود را بــه یغمــا بردنــد.38
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تحــّوالت  و  تغییــر  اســالم،  و ظهــور دیــن  اعظــم  پیامبــر  بعثــت  بــا  همزمــان 
بســیاری در حوزه هــای مختلــف زندگــی بشــر، بــه وجــود آمــد. اســالم، عــالوه بــر 
دگرگــون کــردن نــوع نگــرش انســان بــه هســتی و جهــان پیرامــون، طرح هــای 
ایــن  گســتره  درانداخــت.  انســانی  حیــات  گوناگــون  ســاخت های  در  را  نــوی 
دگرگونی هــا را می تــوان در تحــّوالت فرهنگــی و ارزش هــای اجتماعــی و همچنیــن 
در الگوهــای زندگــی سیاســی و اقتصــادی جوامع اســالمی جســتجو کرد. تشــکیل 
»امــت اســالمی« را می تــوان یکــی از نوآوری هــای اســالم در بعــد اندیشــه سیاســی 
دانســت. در ایــن نوشــتار، در پــی آنیــم کــه چیســتی و اهّمیــت اّمــت بــودن جامعه 
اســالمی را بررســی کــرده، بــه ســیره پیامبــر)ص( در اهّمیــت دادن بــه اّمــت بــودن 

مســلمانان، اشــاره گذرایــی داشــته باشــیم.

تعریف »امت«
در فرهنگ هــای بشــری، واژه هــای مختلفــی بــرای بیــان مفهــوم جامعــه یــا 
اجتمــاع، بــه کار بســته می شــود. مفاهیمــی چــون مّلــت، مــردم، گــروه، ایــل، 
طایفــه، قبیلــه، عشــیره و... از ایــن نــوع انــد. اســالم نیــز بــه عنــوان یــک مکتــب 
آســمانی کــه تمــام هــّم و غــم آن، ســعادت دنیــوی و آخرتــی انســان اســت، بــرای 

اّمتپیامبر



23

مــعــارف

بیــان ایــن مفهــوم، از واژه جهــت دار »اّمــت« -کــه بــار معنایــی ویــژه ای دارد-
ــود. ــتفاده نم اس

ــالم،  ــن اس ــور دی ــا ظه ــان ب ــه همزم ــت ک ــی اس ــی و دین ــی قرآن ــت، اصطالح اّم
غربــی،  و  شــرقی  زبان هــای  از  یــک  هیــچ  در  واژه،  ایــن  از  اســت.  یافتــه  رواج 
اندیشــه  در  اســالم  نوآوری هــای  از  تعبیــر،  ایــن  گرفــت.  تــوان  نمــی  ســراغی 
ــد  ــوی(، معتق ــهور فرانس ــناس مش ــالم ش ــی گارده )اس ــت. لوی ــر اس ــی بش سیاس
اروپایــی  زبان هــای  در  کــه  اســت  عربــی  خــاص  ریشــه  از  »اّمــت،  کــه:  اســت 

یافــت«.1 آن  بــرای  مترادفــی  نمی تــوان 
ــده  ــه ش ــردن« گرفت ــد ک ــای »قص ــه معن ــا »أوم« ب ــاده »أّم« ی ــت، از م ــوم اّم مفه
اســت. اطــالق »ُام« بــر »مــادر« نیــز بدیــن جهــت اســت کــه کــودک در زمینــه 
نیازمندی هــای خــود، یــا بــه جهــت احســاس آرامــش، مــادر را قصــد و طلــب 
ــود  ــالق می ش ــان ها اط ــه ای از انس ــه مجموع ــت، ب ــاس، اّم ــن اس ــر ای ــد. ب می کن
کــه هــدف و مقصــد واحــدی، آنــان را گــرد هــم جمــع نمــوده اســت. 2 بــه عبــارت 
روشــن تــر، اّمــت، بــه جماعتــی کــه جنبــه وحدتــی در میــان آن هــا وجــود داشــته 
اســت؛  عقیدتــی  کامــاًل  مفهومــی  اّمــت،  رو،  ایــن  از  می شــود.  اطــالق  باشــد، 

عقیــده ای کــه مــرز میــان اّمت هــای گوناگــون را مشــخص می کنــد.
اّمــت بدیــن معنــا 58 بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت. در چنیــن کاربــردی، اّمــت، 
بــه معنــای گروهــی از مــردم اســت کــه یکــی از رســالت های الهــی )یهودیــت، 
مســیحیت و اســالم( بــر آن هــا نــازل شــده اســت. در ایــن میــان، قــرآن کریــم، اّمــت 

اســالم را بهتریــن اّمــت از آغــاز تــا پایــان تاریــخ بنــی آدم شــمرده اســت.3

ت ّمت و ملّ رابطه اُ
ــل  ــه عام ــود ک ــف نم ــانی تعری ــزرگ انس ــد ب ــک واح ــوان ی ــت )Nation( را می ت مّل
پیونــد آن، یــک فرهنــگ و آگاهــی مشــترک اســت. از جملــه ویژگی هــای هــر مّلــت، 
اشــغال یــک قلمــرو جغرافیایــی مشــترک اســت. بــه عبــارت دیگــر، مّلــت، بــه 
گروهــی از انســان ها اطــالق می شــود کــه در یــک کشــور زندگــی می کننــد و دارای 
فرهنــگ مشــترک هســتند. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تعریــف از مّلــت نیــز تعریفــی 

ــه ظهــور رســیده اســت. ــه پــس از دگرگونی هــای قرن هــای اخیــر، ب ــازه اســت ک ت
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کتــاب مــاه

یکــی از تفاوت هــای اساســی نظــام سیاســی اســالم بــا مکاتــب سیاســی دیگــر، 
در مرزبنــدی موجــود میــان مّلــت و اّمــت اســت. اســالم، از آن جهــت کــه خــود را 
دینــی جهانــی و همــه جامعــه بشــری را مخاطــب آموزه هــای خویــش می دانــد، 
و  مّلــی  زبانــی،  نــژادی،  تفاوت هــای  و  ســرزمینی  مرزهــای  بــه  توّجــه  بــدون 
ــر  ــده را ب ــت واح ــام اّم ــد و ن ــری می کن ــان ها عضوگی ــه انس ــان هم ــی، از می فرهنگ
پیــروان خویــش می نهــد. از نــگاه اســالم، مــرز بیــن انســان ها عقیدتــی اســت و نــه 
جغرافیایــی، از ایــن رو، تمــام مســلمانان را بــه دور از هــر گونــه تفــاوت در رنــگ و 

ــد. ــه اســالم می دان ــان و مّلیــت، عضــوی از اعضــای اّمــت یگان زب
عاّلمــه طباطبایــی در ایــن خصــوص می فرمایــد: »اســالم، اصــل انشــعابات 
قومــی و مّلــی را بدیــن صــورت کــه مؤّثــر در تکویــن پیدایــش اجتمــاع باشــد، 
ملغــی ســاخته اســت.... انشــعابات و مّلیت هایــی کــه بــر اســاس وطــن تشــکیل 
می گردنــد، اّمــت و مجموعــه خــود را بــه ســوی وحدت و یگانگــی حرکت می دهند 
و در نتیجــه، ایــن مّلــت، از مّلت هــای دیگــر - کــه در وطن هــای دیگــر قــرار دارنــد-

روحــًا و جســمًا جــدا می گردنــد.... در ایــن صــورت، بــر خــورد یــک جامعــه بــا 
جامعــه جدیــد، یــا جوامــع دیگــر، بــه گونــه ای نظیــر برخــورد انســان بــا دیگــر اشــیا 
و موجــودات طبیعــت اســت کــه آنــان را اســتخدام و اســتثمار می کنــد و تجربــه 
قرن هــای طوالنــی از آغــاز خلقــت تــا کنــون، بــه ایــن حقیقــت گواهــی می دهــد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه اســالم، ایــن قبیل انشــعابات و تمایــزات را ملغی ســاخته، 
اجتمــاع انســانی را بــر اســاس عقیــده )و نــه نــژاد و وطــن و نظایــر آن(، پایــه ریــزی 
ــی )ازدواج( و  ــای جنس ــره برداری ه ــالک در به ــی م ــالم، حت ــت. در اس ــوده اس نم

ارث، اشــتراک در عقیــده و توحیــد اســت، نــه در منــزل و وطــن«.4

ویژگی های اّمت اسالمی
اّمــت اســالمی، دارای ویژگی هایــی اســت کــه آن را از اّمت هــای دیگــر، متمایــز 

می کنــد. در ادامــه، بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم:

1. اّمت اسالمی، اّمتی میانه است
تعــادل و میانــه روی و دوری از افــراط و تفریــط در کارهــا، از اصــول مهــم اســالم 
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اســت کــه در قــرآن کریــم و ســیره پیشــوایان دیــن، بــر آن تأکیــد شــده اســت. 
حضــرت علــی)ع( در مــورد پیامبــر اســالم می فرمایــد: »روش پیامبــر در کارهایــش 

ــود«.5 ــه روی ب میان
ــه انســانی متعــادل در همــه  ــه اســت ک جهت گیــری تربیتــی اســالم، بدیــن گون
ابعــاد، تربیــت کنــد. از ایــن رو خداونــد در قــرآن، اّمــت اســالمی را »اّمــت میانــه« 
خطــاب می کنــد: »و ایــن چنیــن شــما را اّمــت میانــه قــرار دادیــم تــا گــواه بــر 
ــه  ــی میان ــالم، اّمت ــت اس ــد«.6 ام ــواه باش ــما گ ــر ش ــدا ب ــول خ ــید و رس ــردم باش م
معرفــی می شــود تــا بــه عنــوان جامعــه ای نمونــه شــناخته شــود و بــرای چنیــن 
جامعــه ای، ســیره پیامبــر را بــه عنــوان الگــو بــرای اّمــت اســالم معرفــی می کنــد.
عاّلمــه طباطبایــی در تفســیر ایــه یــاد شــده می فرمایــد: »خــدا، اّمــت اســالم را 
ــود  ــه خ ــن ب ــه متدینی ــرار داد ک ــی ق ــان دین ــرای آن ــی ب ــرار داد؛ یعن ــط ق ــی وس اّمت
را بــه ســوی راه وســط و میانــه هدایــت می کنــد، راهــی کــه نــه افــراط آن طــرف 
)مشــرکان( را دارد و نــه تفریــط ایــن طــرف )مســیحیت( را، بلکــه راهــی اســت کــه 

هــر دو طــرف را تقویــت می کنــد، هــم جانــب جســم را و هــم جانــب روح را«.7
میانــه بــودن و اعتــدال، اصلــی اســت کــه بــر تمــام آموزه هــای اســالم حکومــت 
برنامه هــای  در  اعتــدال  شــرک(،  نــه  و  غلــو  )نــه  عقیــده  در  اعتــدال  می کنــد. 
اجتماعــی، اعتــدال در شــیوه های اخالقــی و.... بــر ایــن اســاس، یــک مســلمان 
واقعــی نمــی توانــد انســانی یــک ُبعــدی باشــد؛ بلکــه انســانی اســت همــه جانبــه 

کــه بــه همــه ابعــاد مختلــف زندگــی توّجــه دارد.

2. اّمت اسالمی، اّمت ممتاز
گفتیــم کــه اّمــت، بــر گروهــی از مــردم اطــالق می شــود کــه وحــدت عقیدتــی 
ــه پیــرو یــک پیامبــر  ــر همــه گروه هــای انســانی ای ک داشــته باشــند. از ایــن رو، ب
هســتند، اّمــت اطــالق می شــود، ماننــد اّمــت موســی)ع( و اّمــت عیســی)ع( و 

اّمــت محّمــد)ص(.
ــه  ــوند، بلک ــی ش ــته نم ــگاْه نگریس ــک ن ــه ی ــا ب ــه اّمت ه ــی، هم ــگ قرآن در فرهن
در میــان اّمت هــا، برخــی بــه واســطه یــک ویژگــی خــاص، از برخــی دیگــر برترنــد. 
در نــگاه قــرآن، اّمــت اســالم، اّمتــی برجســته و ممتــاز اســت بــه ایــن دلیــل کــه 

مــعــارف
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شــهروندان ایــن اّمــت، بــر اعضــای جامعــه خــود، نظــارت دارنــد و یکدیگــر را 
بــه نیکی هــا توصیــه می کننــد و از بدی هــا بــاز می دارنــد: »شــما )مســلمانان( 
بــدکاری  بــه نیکــوکاری ســفارش می کنیــد و از  نیکوتریــن اّمتیــد، کــه مــردم را 

برحــذر می داریــد و بــه خــدا ایمــان داریــد«.8
در ایــن آیــه، خداونــد، اّمــت اســالمی را می ســتاید و آن را اّمت ممتاز برمی شــمرد 
و دلیــل آن را بــه کار بســتن کنتــرل اجتماعــی در جامعــه آنــان می دانــد. از ایــن آیــه، 
روشــن می شــود کــه مســلمانان، تــا زمانــی یــک اّمــت ممتــاز محســوب می گردنــد 

کــه دعــوت بــه ســوی نیکــی و مبــارزه بــا فســاد را فرامــوش نکننــد.9

3. اّمت اسالمی، اّمت برادری
موضــوع  اســت.  اخــّوت  و  بــرادری  اســالم،  اّمــت  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــعه  ــان توس ــار، در جری ــن ب ــرای اّولی ــری، ب ــه بش ــای جامع ــری اعض ــرادری و براب ب
اســالم و پــس از پــی ریــزی اّمــت اســالمی مطــرح شــد. از نظــر تاریخــی، ایــن 
ــه  ــه جامع ــالوه و پای ــم، ش ــرآن کری ــت. ق ــت شــکل گرف ــم بعث ــال ده ــوم در س مفه
ــر اســاس بــرادری و اخــّوت اســالمی بنــا  مطلــوب خــود، یعنــی اّمــت اســالمی را ب

می نهــد: »همانــا فقــط مؤمنــان بــا هــم برادرنــد«.10
اجتمــاع زنــده، در ســایه همفکــری و هماهنگــی و صمیمیــت بــه وجــود می اید، 
و در همیــن اجتمــاع اســت کــه همــه می تواننــد ســعادت و پیشــرفت خــود را 
دریابنــد. اســالم بــرای بــه وجــود آوردن چنیــن اجتماعــی، کمتریــن توّجهــی بــه 
ــان، رنــگ و منطقــه جغرافیایــی نکــرده اســت؛ بلکــه همــه را مســلمان  ــژاد، زب ن
ــه  ــه خدا«ســت ک ــه »ایمــان ب ــد و تنهــا نظــرش ب و هماهنــگ و همبســته می دان

ریشــه همــه همبســتگی ها و هماهنگی هاســت.
اخــّوت اســالمی، بهتریــن واژه ای اســت کــه ایــن وحــدت و هماهنگــی را نشــان 
می دهــد. پیامبــر اســالم)ص( پــس از ورود بــه مدینــه و ســاختن مســجد، دســت 
بــه یــک ابتــکار جالــب زد و آن، پــی ریــزی اخــّوت اســالمی بــود تــا وحــدت و 
ــن رو،  ــد. از ای ــود ای ــه وج ــلمانان ب ــاع مس ــته در اجتم ــش از گذش ــت، بی صمیمی
ــا هــم بــرادر قــرار داد و نیــز  بیــن اّمــت خــود، عقــد اخــّوت خوانــد و هــر دو نفــر را ب

علــی)ع( را بــه عنــوان بــرادر خــود انتخــاب کــرد.
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وحدت اّمت اسالم
از  خبــری،  بــی  و  تفاوتــی  بــی  تفرقــه،  از  دوری  و  یکپارچگــی  همبســتگی، 
دســتورهای مهــم خداونــد و پیشــوایان دیــن، بــه اّمــت اســالم اســت. قــرآن کریم، 
بــه اّمــت اســالم توصیــه می کنــد کــه: »بــه ریســمان محکــم الهــی، چنــگ زنیــد و از 

تفرقــه و پراکندگــی بپرهیزیــد«.11
یکــی بــودن معبــود و کتــاب آســمانی و اشــتراک در پیامبــر و قبلــه گاه، بــرای 

برقــراری وحــدت حقیقــی بیــن مســلمانان، کفایــت می کنــد.
پیامبــر گرامــی اســالم از زمــان بعثــت تــا رحلــت، همــواره در آموزش هــای خــود 
و در عمــل، در جهــت نفــی تفرقــه و تحکیــم پایه هــای همبســتگی و همدلــی 
میــان اّمــت اســالم و حتــی تفاهــم بــا غیــر مســلمانان، گام برداشــتند، از ســاختن 
ــی  ــای اجتماع ــف فض ــت و تلطی ــن اّم ــرادری بی ــد ب ــتن عق ــا بس ــه ت ــجد گرفت مس

ــر جوامــع عــرب، در آن زمــان. خشــن حاکــم ب
ــزرگ تریــن دســتاورد رســول خــدا را ایجــاد ُالفــت و اّتحــاد  حضــرت علــی)ع(، ب
در میــان مردمــی متفــّرق و پراکنــده می دانــد؛ مردمــی کــه بــه واســطه تعّصبــات 
بــا  جاهلــی، بــه جــان یکدیگــر افتــاده، در حــال ســقوط بودنــد. پیامبــر)ص( 
ــوم از  ــازات موه ــود و امتی ــه نم ــه، متوّج ــدای یگان ــه خ ــه را ب ــالم، هم ــم اس تعالی
قبیــل مــال و ثــروت و نــژاد و رنــگ را از میــان ُبــرد. ایشــان می فرمایــد: »... در 
روزگاری کــه مــردم روی زمیــن، دارای مذاهــب پراکنــده، خواســته های گوناگــون 
ــه پدیده هــا تشــبیه می کردنــد،  و روش هــای متفــاوت بودنــد، عــّده ای خــدا را ب
گروهــی صفــات ارزشــمند خــدا را انــکار می کردنــد و بــه بت هــا نســبت می دادنــد 
و برخــی بــه غیــر خــدا اشــاره می کردنــد. خــدای ســبحان، مــردم را بــه وســیله 

محّمــد)ص(، از گمراهــی نجــات داد و هدایــت کــرد«.12

پدران اّمت
جایــگاه پــدر در خانــواده، جایگاهــی مهم و سرنوشــت ســاز اســت. وجــود پدر در 
خانــواده، مایــه آرامــش روحــی و احســاس دارا بــودن پشــتوانه اســت. حضــور او، 
نقــش تربیتــی ویــژه ای دارد و ســبب ســاز جهت گیــری خــاص اعضــای خانــواده 
می گــردد. شــفّقت و دلســوزی پــدر، او را وا مــی دارد کــه راه صحیــح و درســت را بــه 

مــعــارف
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آنــان نشــان دهــد و از ورود آنــان بــه پرتگاه هــای زندگــی جلوگیــری کنــد.
اّمت هــا نیــز هماننــد خانواده هــا نیازمنــد بــه پــدر هســتند؛ نیازمنــد بــه مهربانــی 
و شــفّقتی عــام و فراگیــر کــه آنــان را از ســقوط در دّره هــای شــقاوت و بدبختــی 
بــاز دارد. در روایــات مــا، پیامبــر اســالم)ص( و حضــرت علــی)ع( پــدران ایــن اّمــْت 

معرفــی شــده انــد.
از امــام حســن مجتبــی)ع( نقــل شــده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »مــن 
و علــی، پــدران ایــن اّمــت هســتیم«.13 یکــی از ویژگی هــای پــدر، مهربانــی و 
دلســوزی بــرای فرزنــدان اســت. چــون پیامبــر)ص( پــدر ایــن اّمــت اســت، در 
قــرآن، بــه ایــن ویژگی هــای پدرانــه او اشــاره شــده اســت: »همانــا رســولی از جنــس 
شــما بــرای هدایــت خلــق آمــد کــه از فــرط محّبــت، فقــر و جهــل شــما بــر او ســخت 
می ایــد و بــر آســایش و نجــات شــما بســیار حریــص و نســبت بــه مؤمنــان، دلســوز 

و مهربــان اســت«.14

اّمت اسالمی، در کالم رسول خدا
پیامبــر)ص(، بارهــا در گفته هــای خویــش و بــه گونه هــای مختلــف، از اّمــت 
خــود، یــاد کــرده انــد و مالک هایــی را بــرای شــناخت برتریــن و بدتریــن افــراد 
امتشــان بیــان کــرده انــد و نیــز بــه دغدغه هــای خویــش از اّمــت، اشــاره نموده انــد 

کــه در ادامــه، بــه نمونه هایــی از آن هــا اشــاره می کنیــم.
ایشــان دربــاره برتــری اّمــت اســالم می فرمایــد: »یقینــی کــه بــه اّمــت مــن داده 

شــده، بــه اّمتــی داده نشــده اســت«.15
در مــورد برترین هــای اّمتشــان می فرمایــد: »بهتریــن افــراد اّمــت مــن، کســانی 
هســتند کــه جوانــی شــان را در اطاعــت از خداونــد صــرف کــرده باشــند و جــان 
خــود را از لّذت هــای دنیــا بریــده، بــه آخــرت ســپرده باشــند. همانــا پــاداش آنــان 

در نــزد خــدا باالتریــن درجــات بهشــت اســت«.16
شــما  دربــاره  چیــز  دو  »از  می فرمایــد:  خویــش  دغدغه هــای  دربــاره  ایشــان 
هــراس دارم: پیــروی هــوای نفــس و آرزوهــای دراز؛ زیــرا پیــروی هــوای نفــس، راه 

را بــر حــق می بنــدد و آرزوی دراز، آخــرت را فراموشــتان می کنــد«.17
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مقدمه
بقــای جامعــه بــه عدالــت اســت در جایــی کــه عدالــت نیســت، انتظــار پاکــی و 
ــت  ــه عدال ســالمت اجتماعــی، انتظــاری بیهــوده اســت. روش و منــش اســالم ب
اســت و بــا خامــوش شــدن عدالــت، اســالم چــون چراغــی خواهــد بــود خامــوش 
ــوان یافــت و مردمــان را بــه ســامان نمــی تــوان رســاند، زیــرا  ــا آن راه نمــی ت کــه ب
ایــن عدالــت اســت کــه نگهدارنــده ملــت اســت، »العــدل قــوام الرعّیــه«)1(از ایــن 
ســال  هفتــاد  از  عدالــت  ســاعتی  می فرمایــد:  اعظــم)ص(  پیامبــر  کــه  روســت 
عبادتــی کــه شــبهایش، نمــاز شــب و روزهایــش بــه روزه بگــذرد، بهتــر اســت«.)2(

عدالــت یــک تکلیــف الهــی و اصــل محبــوب مطابــق بــا خواســت و فطــرت 
انســان و موجــب تعالــی بشــر در حوزه هــای مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی 
اســت و جامعــه بشــری هــم از ابتــدا، تــا حــال آرزوی روزی را داشــته و دارد کــه در 
آن، ظلــم، تبعیــض و بــی عدالتــی در تمــام چهــره و ابعــادش، نابــود شــود و نســیم 
مالیــم عدالــت و برابــری در تمــام زوایــای زندگــی انســان های دردمنــد و رنجیــده، 
نفــوذ کنــد، دردهــای کهنــه و قدیمــی بشــر، ناشــی از ظلــم و ســتم و بــی عدالتــی را 

بــا داروی شــفا بخــش عدالــت و برابــری، مرهــم نهــاده و التیــام بخشــد.

عدالتاجتماعی
پیامبراعظم)ص(
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از آنجایــی کــه پیامبــر اعظــم)ص( بــه مصــداق آیــه شــریفه »لکــم فــی رســول اهلل 
اســوٌة حســنٌة« عالــی تریــن و واالتریــن الگــوی کمــاالت انســانی و مظهــر عدالــت 
در تمامــی ابعــادش بــوده اســت بــا بررســی ســیره و ســنت آن حضــرت در سراســر 
زندگــی پــر برکــت شــان الگوئــی کامــل و جامــع را می تــوان در دســترس انســانهای 
جویــای عدالــت قــرار داد. پیامبــر اعظــم)ص( نــه تنهــا بــرای مســلمانان بلکــه 
بــرای تمامــی بشــریت یــک الگــوی کامــل محســوب می شــود. ایــن نوشــتار تــالش 
می کنــد گوشــه ای از عدالــت اجتماعــی پیامبــر اعظــم)ص( را در ابعــاد مختلــف در 
اختیــار عالقمنــدان و شــیفتگان حضرتــش قــرار دهــد. قبــل از اینکــه بــه عدالــت 
تشــریح  بــه  بپردازیــم  مختلــف  جنبه هــای  در  اعظــم)ص(  پیامبــر  اجتماعــی 
واژه هــای اساســی عــدل، عدالــت، ســیره و ســنت پرداختــه شــده اســت تــا بــا 
دقــت بیشــتری بحــث عدالــت اجتماعــی پیامبــر اعظــم)ص( تبییــن گــردد. در 
ایــن نوشــتار اشــاره مختصــری بــه بحــث عدالــت و چگونگــی تعریــف آن از دیــدگاه 
دانشــمندان مســلمان و غربــی شــده اســت. نمونه هــای عینــی و عملــی عدالــت 
اجتماعــی پیامبــر اعظــم)ص( در ســیره و ســنت ایشــان بســیار بــوده اســت کــه 
مــا بــه چنــد نمونــه بــرای تبییــن مســئله مــورد نظــر اشــاره کــرده ایــم. امیــد اســت 

مــورد قبــول درگاه حــق قــرار گیــرد. ان شــاءاهلل.

اهداف و اهمیت موضوع
جامعــه ای کــه بــر اصــول عدالــت اداره می شــود، جامعــه ای اســتوار و ارزشــمند 
اســت. جامعــه ای کــه در مســیر عدالــت حرکــت نمــی کنــد ارزش هــا در آن واژگونــه 
شــده، ضــد ارزش هــا حاکــم می شــوند. جــای خوبــی و بــدی، زشــتی و زیبایــی، 

رحمــت و شــقاوت، مــرّوت و نامــردی تغییــر می یابــد.
آن جــا کــه عــدل رخ ننمــوده اســت، انحــراف و کفــران چنــان مردمــان را در خــود 
می پیچیــد کــه هشــدارها، فریادهــا و صــدای فــرو ریختــن بنیانهــا را نمــی شــنوند.

اگــر عدالــت برقــرار نشــود، عرصــه جامعــه جوالنــگاه زور و ســتم و غــارت و چپــاول 
می شــود. در چنیــن میدانــی فضیلتهــا و ارزش هــا بــه بــاد فراموشــی مــی رود. 
روزگار گزنــده و درنــده می شــود. و توانگــران برآنچــه دارنــد، دنــدان می فشــانند 
و برآنچــه ندارنــد آز می ورزنــد. بینوایــان در زیــر فشــار بــی عدالتــی بناچــار تــن بــه 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

هــر داد و ســتدی می دهنــد، گــران می خرنــد و ارزان می فروشــند و هستیشــان 
بــه تــاراج یغمــا مــی رود.

در چنیــن جامعــه ای اشــرار و بــدکاران رفعــت می یابنــد و نیــکان و اخیــار بــه 
ذلــت کشــیده می شــوند، امــام کاظــم)ع( از پیامبــر اعظــم)ص(، پیامبــر عدالــت، 
نقــل کــرده اســت کــه فرمودنــد: »بــد قومــی هســتند آنــان کــه بــرای خــدا بــه عدالت 
قیــام نمــی کننــد. بــد قومــی هســتند آنــان کــه امــر کننــدگان بــه عدالــت در میــان 

مــردم را می کشــند.«
همــه ارزش هــای اجتماعــی در گــرو عدالــت اســت. اگــر در جامعــه عدالــت رنــگ 
ــازد. در جامعــه امــروزی کــه ظلــم و بــی عدالتــی  ــازد، همــه ارزش هــا رنــگ می ب ب
ســران کفــر و اســتکبار جهانــی بــی داد می کنــد و فریــاد دروغیــن عدالــت طلبــی و 
حقــوق بشــر آنــان عالــم را پــر کــرده اســت، الزم و ضــروری بــه نظــر می رســد ابعــاد 
گوناگــون عدالــت اجتماعــی در زندگــی سراســر نورانــی و پــر برکــت رســول اکــرم)ص( 
و پیامبــر اعظــم)ص( بــه عنــوان یــک الگــوی کامــل بــرای بشــریت تبییــن گــردد تــا 
مــردم جهــان بخصــوص مســلمانان حقیقــی و نــاب بــا تأســی بــه ســیره و ســنت 
آن پیامبــر اعظــم)ص( هــر چــه زودتــر ریشــه بــی عدالتــی در جهــان را با ظهــور قائم 
ــه ســاحت  ــن قطــع نماینــد. از طرفــی دیگــر توهیــن ب آل محمــد)ص( از بیــخ و ب
مقــدس پیامبــر رحمــت)ص( از ســوی اردوگاه اســتکبار جهانــی بــر ضــرورت انجــام 

ایــن تحقیــق دو چنــدان می افزایــد.

واژه شناسی عدل
عــدل واژه عربــی، اســم مصــدر در مقابــل ســتم و مقابــل بیــداد قــرار می گیــرد و 
بــه معنــای داد اســت. عــدل بــه معانــی قســط، عدالت، مســاوات، انصــاف، امری 
بیــن افــراط و تفریــط، مســاوات در مکافــات در نیکــی و بــدی داوری بــه حــق بــه 

کار گرفتــه شــده اســت.)3(
دیدن و دانستن عدل خدای کار حکیمان و راه انبیاست.)4(

هر کجا عدل روی بنموده است، نعمت اندر جهان بیفزوده است)5(
عدل به طور مختصر به دو جمله بر می گردد:

1ـ عدل: قرار دادن هر چیزی در جای خودش »وضع کّل شی ء فی موضعه«.
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2ـ ظلــم: قــرار دادن هــر چیــزی در غیــر از جایگاهــش »وضــع الشــی ء فــی غیــر 
موضعــه«.

مولوی هم این تعبیر را چنین بیان می کند:
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش

عدالت خواهی وعدالت محوری
در سیره و سنت پیامبر اعظم)ص(

مقصــود از عدالــت در ســیره و ســنت پیامبــر اعظــم)ص( در ایــن نوشــتار عدالــت 
اجتماعــی بــه تفســیری کــه در ذیــل بــه آن اشــاره می نمائیــم می باشــد.از کلمــه 
»عدالــت اجتماعــی« شــاید در ابتــدا معنــای محــدودی بــه اذهــان خطــور نمایــد 
و آن ایــن کــه بایــد در جامعــه در ابعــاد اقتصــادی عدالــت برقــرار گــردد و حاکــم و 
رهبــر، منابــع و امکانــات موجــود در جامعــه را بــا یــک نســبت صحیــح و منطقــی 
ــروه  ــا گ ــرد ی ــه ف ــود را ب ــای موج ــه ثروت ه ــن ک ــه ای ــد، ن ــع نمای ــراد توزی ــن اف در بی

خاصــی اختصــاص دهــد.
بــا کمــی دقــت و تأمــل و ژرف اندیشــی می توانیــم عدالــت اجتماعــی را یــک 
معنــای وســیعی ببخشــیم کــه در محــدوده مســائل اقتصــادی اجتمــاع و جامعــه 
خالصــه نشــود، بلکــه همــه ابعــاد موجــود در جامعــه و همــه ارتباط هــای میــان 
انســانها و حتــی میــان انســان و غیــر انســان را شــامل گــردد، چــرا کــه بــه فرمــوده 

ــر اعظــم)ص(: »بالعــدل قامــت الســموات و االرض«.)6( پیامب
عدالــت اجتماعــی در ایــن معنــای وســیع، شــامل همــه حقوق هــای فــردی، 
اجتماعــی و جمیــع اقســام حقوقــی می شــود، در ایــن دیــدگاه، حقــوق ادیــان، 
مذاهــب، ملیت هــا، اقــوام مختلــف و همــه حقوقــی کــه خداونــد متعــال بر انســان ها 
و جامعــه بشــری دارد و نیــز بــه طــور کامــل همــه امــور انســان، اعــم از امــور عبــادی، 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شــود. عدالــت اجتماعــی بــه 
معنــای وســیع آن رعایــت همــه بایدهــا و نبایدهــا، در همــه ابعــاد انســان، اجتماع و 
حتــی خالــق انســان اســت. ایــن نوشــتار تــالش می کنــد تــا بــا ایــن نــگاه گوشــه ای از 

عدالــت اجتماعــی در ســیره و ســنت پیامبــر اعظــم)ص( را تبییــن نمایــد.
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پیامبر اعظم)ص( و عدالت در قرآن
پیامبــر اعظــم)ص( بــه عنــوان خاتــم االنبیــاء و برتریــن پیامبــران الهــی از ســوی 
خداونــد متعــال مأمــور شــد کــه عدالــت را در جامعــه بــر پــا دارد. خداونــد متعــال 
در مــورد ایــن مأموریــت می فرمایــد: »و قــل ءامنــت بمــا انــزل اهلل مــن کتــاب و 
امــرت ال عــدل بینکــم؛)7( ای پیامبــر بگــو: بــه هــر کتابــی کــه خداونــد نــازل کــرده 
اســت ایمــان آورده ام، و مأمــور هســتم کــه در میــان شــما بــه عدالــت رفتــار کنــم.«

پیامبــر اعظــم)ص( بــا هــدف تکمیــل و تقســیم مــکارم اخالقــی، اجــرای عدالــت 
برابــری و اخــّوت را محقــق  قــرار داد و مســاوات و  را ســرلوحه رســالت خویــش 
ســاخت، امــا فقــط بــه جنبــه اخالقــی و نصیحــت و دعــوت ایمانــی بســنده نکــرد، 
بلکــه موجبــات کینه هــا وحســدها و انتقام جوئی هــا، یعنــی تبعیضــات حقوقــی را 
از بیــن بــرد و وحــدت و یگانگــی اجتماعــی را در جامعــه ای متوازن بوجــود آورد.)8(

خداونــد متعــال بــه همــه دیــن داران و مؤمنــان دســتور می دهــد کــه بایــد 
ــر پــای دارنــد، چنــان  عدالــت را، هرچنــد بــه زیــان خــود و بستگانشــان باشــد، ب
ــو  ــهداء هلل و ل ــوا قّوامیــن بالقســط ش ــوا کون ــا الّذیــن ءامن ــا ایّه ــد: »ی ــه می فرمای ک
علــی انفســکم او الوالدیــن و االقربیــن؛)9( ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! بــر 
پــای دارنــده عدالــت باشــید، و بــرای خــدا شــهادت دهیــد، اگرچــه بــه زیــان شــما، 

ــا پــدر و مــادر و نزدیــکان شــما باشــد.« ی
کــه عالقه هــا و وابســتگی ها  ایمــان آورنــدگان می فرمایــد  بــه همــه  آیــه  ایــن 
ــه  ــز ب ــت را از همــه چی ــد متعــال عدال ــت خــارج نکنــد. خداون شــما را از مــرز عدال
تقوا،)کــه قانــون تکامــل انســان اســت(، نزدیــک تــر دانســته و مــردم را از ایــن نهــی 
می کنــد کــه بخاطــر خشــم ها و خشــنودی های شــخصی از آن دســت بردارنــد، و 
 تعدلــوا اعدلــوا هواقــرب 

ّ
چنیــن می فرمایــد: »...و ال یجرمّنکــم شــنآن قــوم علــی اال

للّتقــوی...؛)10( و هرگــز دشــمنی بــا قومــی، شــما را بــه بــی عدالتــی وادار نکنــد، بــه 
عدالــت رفتــار کنیــد کــه بــه تقــوا نزدیکتــر اســت.«

از دیــدگاه قــرآن، عدالــت پیشــگان و دادگــران محبــوب خــدا هســتند و خداونــد 
آن هــا را دوســت دارد و کســی کــه دوســت حــق باشــد، انــوار عنایــات حــق بــر روح و 

جانــش جــاری شــده و صفــات خدایــی در وجــودش تجّلــی پیــدا می کنــد.
خداونــد در ایــن رابطــه می فرمایــد: »و اقســطوا اّن اهلل یحــّبٌ المقســطین؛)11( 
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عدالــت پیشــه کنیــد کــه خداونــد عدالــت پیشــگان را دوســت مــی دارد.«
قــرآن در موضــوع ازدواج، مؤمنیــن و ایمــان آورنــدگان را بــه عدالــت امــر می کنــد 
 تقســطوا فــی الیتامــی فانکحــوا مــا طــاب لکــم مــن 

ّ
ــد: »و ان خفتــم اال و می فرمای

 تعدلــوا فواحــدة او مــا ملکــت ایمانکــم 
ّ

الّنســاء مثنــی و ثــالث و ربــاع فــان خفتــم اال
 تعدلــوا«)12( پیامبــر اعظــم)ص( همــواره بــا همسرانشــان بــه عدالت 

ّ
ذلــک ادنــی اال

رفتــار می کردنــد و می فرمودنــد: »وقتــی مــردی دو زن داشــته باشــد و میــان آن هــا 
یــک نیمــه او افتــاده اســت«.)13(پیامبر  بــه عدالــت رفتــار نکنــد روز رســتاخیز 
ــی  ــی و عمل ــل عین ــوی کام ــان الگ ــی پربرکتش ــول زندگان ــواره در ط ــم)ص( هم اعظ

عدالــت بودنــد. در ذیــل بــه چنــد نمونــه آن بــه طــور مختصــر اشــاره می گــردد:

عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص( در عدم تبعیض در اجرای قانون
در فتــح مکــه، زنــی از قبیلــه بنــی مخــزوم مرتکــب ســرقت شــد و از نظــر قضایــی 
جرمــش محــرز گردیــد، خویشــاوندانش کــه هنــوز رســومات نظــام طبقاتــی در 
مغزشــان بجــای مانــده بــود، اجــرای مجــازات را ننــگ خانــواده اشــرافی خــود 
ســازند،  متوقــف  را  مجــازات  بتواننــد  بلکــه  افتادنــد  تکاپــو  بــه  می دانســتند، 
اســامة بن زیــد را کــه ماننــد پــدرش نــزد رســول خــدا)ص( محبوبیــت خاصــی 
داشــت، وادار کردنــد بــه شــفاعت برخیــزد، او همیــن کــه زبــان بــه شــفاعت گشــود، 
ــا عتــاب و  رنــگ صــورت پیامبــر اعظــم)ص( از شــدت خشــم برافروختــه شــد و ب
تشــدد فرمــود: »چــه جــای شــفاعت اســت، مگــر می تــوان حــدود قانــون خــدا 
را بــال اجــرا گذاشــت؟« دســتور مجــازات صــادر نمــود. اســامه متوجــه غفلــت 
خــود گردیــد و از لغــزش خــود عــذر خواســت و اســتدعای طلــب مغفــرت نمــود. 
پیامبــر)ص( بــرای اینکــه فکــر تبعیــض در اجــرای قانــون را از مخیلــه مــردم بیــرون 
بنمایــد بــه هنــگام عصــر در میــان جمــع بــه ســخنرانی پرداخــت و ضمنــًا عطــف 

ــرده و چنیــن گفــت: ــه موضــوع روز ک ب
کــه  ســبب  بدیــن  شــدند  انقــراض  و  ســقوط  دچــار  پیشــین  ملــل  و  »اقــوام 
طبقــات  از  یکــی  هــرگاه  می داشــتند،  روا  تبعیــض  عدالــت  قانــون  اجــرای  در 
از  اگــر کســی  و  از مجــازات معــاف می کردنــد  را  او  بــاال مرتکــب جرمــی می شــد 
را مجــازات می نمودنــد،  او  مبــادرت می کــرد  آن  بــه جــرم مشــابه  زیردســتان 
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قســم بــه خدایــی کــه جانــم در دســت اوســت در اجــرای عــدل دربــاره هیــچ کــس 
اگــر چــه مجــرم از نزدیکتریــن خویشــاوندان  فروگــذاری و سســتی نمــی کنــم، 

باشــد.«)14( خــودم 

عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص( در برخورد با دشمنان نمونه
الهــی  مقــررات  و  انســانی  اصــول  رعایــت  همــواره  اعظــم)ص(  پیامبــر  الــف. 
را حتــی در جنــگ و پیــکار نســبت بــه دشــمن فرامــوش نمــی کردنــد. پیامبــر 
اعظــم)ص( بــر خــالف مدعیــان دروغیــن امــروزی حقــوق بشــر کــه جنایــات آنــان 
در لبنــان و فلســطین ننــگ ابــدی بــر پیشــانی مجامــع بیــن المللــی و دفــاع از 
حقــوق بشــر حــک کــرده اســت، بــه لشــکر اســالم همــواره ســفارش می فرمودنــد 
پیــران و اطفــال و زنــان را نکشــید، هرگــز آب مشــرکان را زهرآلــود نکنیــد، مکــر 
اجتماعــی  عدالــت  اســت  و...ایــن  نکنیــد  قطــع  بیــخ  از  را  درختــان  و  نکنیــد 
پیامبراعظــم)ص( در مقابــل دشــمنان اســالم. پیامبــر اعظــم)ص( وقتــی لشــکر 
اســالم را بســیج می کــرد ســپاه را بــا تمــام افــراد لشــکر احضــار نمــوده و بــه ایشــان 
ــه خــدای و در راه  ــی و اســتقامت جوئیــد ب ــد بنــام خــدای تعال می فرمــود: »بروی
خــدا و بــر ملــت پیغمبــر خــدا جهــاد کنیــد. مکــر نکنیــد، از غنائــم ســرقت نکنیــد و 
کفــار را بعــد از قتــل مثلــه نکنیــد و پیــران و اطفــال و زنــان را نکشــید و رهبانــان را 
کــه در غارهــا و بیغوله هــا جــای دارنــد بقتــل نرســانید، حیوانــات حــالل گوشــت را 
نکشــید مگــر اینکــه بــرای تغذیــه بــه آن هــا نیــاز داشــته باشــید. هرگــز آب مشــرکان 
را زهرآلــود نکنیــد. شــبیخون بــر دشــمن نزنیــد. درختــان را از بیــخ قطــع نکنیــد 
مگــر اینکــه مضطــر باشــید و درختــان میــوه را برنیاوریــد و حــرث و زرع و نخلســتان 
را نســوزانید و می فرمــود: مــن بیشــتر دوســت دارم کــه شــما را در موقــع مراجعــت 
)از جهــاد( همــراه بــا مردمــی ببینــم کــه بــه اســالم گرویــده انــد نــه بــا عــده ای 

ــدران و شــوهران آن هــا را کشــته باشــید.«)15( ــه پ ــی ک ــودکان و زنان ک
ــود در سراســر زندگانــی پــر  ب. پیامبــر اعظــم)ص( خــود مظهــر کامــل عدالــت ب
برکــت خویــش می کوشــید تــا اصحابــش کار بــه ســتم نکننــد و از عدالــت بــه یکســو 
نشــوند. هنگامــی کــه پیامبــر اعظــم)ص( نــزد قبیلــه یهــودی بنــی نضیــر رفــت تــا 
در پرداخــت دیــه دو مقتــول از طایفــه بنــی عامــر کــه بــه دســت »عمروبــن امیــه« 
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)یکــی از مســلمانان( کشــته شــده بــود، از آن هــا یــاری و کمــک بگیــرد )بــر اســاس 
پیمانــی کــه بــا رســول خــدا بســته بودنــد بنــی نضیــر متعهــد شــده بــود کمــک کنــد( 
آنــان در نهــان توطئــه کردنــد کــه رســول خــدا)ص( را بــه قتــل برســانند. خداونــد 
رســول اعظــم)ص( را آگاه کــرد. و پیامبــر)ص( دســتور آمــاده بــاش بــرای جنــگ 
بــه مســلمانان داد و ایــن آیــه دربــاره یهودیــان توطئــه گــر و پیمــان شــکن کــه 
مســلمانان از آنــان کینــه بــه دل داشــتند نــازل شــد. »...و ال یجرمّنکــم شــنآن قــوم 
 تعدلــوا اعدلــوا هــو اقــرب للّتقــوی...؛)16( هرگــز دشــمنی بــا قومــی شــما را 

ّ
علــی اال

بــه بــی عدالتــی وادار نکنــد، بــه عدالــت رفتــار کنیــد کــه بــه تقــوا نزدیکتــر اســت.«
بــه مســلمانان تذکــر داد تــا مبــادا بــه خاطــر دشــمنی کــه بــا یهــود دارنــد بــه بــی 
عدالتــی بــا آن هــا رفتــار کننــد. ایــن در حالــی بــود کــه بنــی النضیــر بــا پیامبــر)ص( 
پیمــان بســته بودنــد کــه هرگــز بــر ضــرر رســول خــدا)ص( و یــاران او قدمــی بــر 
ندارنــد و بــه وســیله زبــان و دســت ضــرری بــه او نرســانند... هــرگاه بــر خــالف متــن 
پیمــان رفتــار کننــد، دســت پیامبــر در ریختــن خــون و ضبــط امــوال و اســیر کــردن 
زنــان و فرزنــدان آن هــا بــاز خواهــد بــود.)17( بــا ایــن حــال پیامبــر اعظــم)ص( بــا 
عدالــت و مهربانــی و گذشــت بــا آن هــا رفتــار نمــود و بــه کمتــر از آن چیــزی کــه بــه 

آن هــا قــرار گــذارده بــود مجــازات نمــود.

عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص( در مقابل حق الناس
ــه  ــی داد، روزی ب ــن م ــت ت ــون عدال ــه قان ــز ب ــود نی ــم)ص( خ ــر اعظ ــف. پیامب ال
ــاد کــرده اســت در روز  ــه فرمــود: »خــدا ســوگند ی مســجد رفــت و در ضمــن خطاب
جــزا از ظلــم هیــچ ظالمــی نگــذرد، اگــر بــه کســی از شــما، ســتمی از مــن رفتــه و از 
ایــن رهگــذر حقــی بــر ذّمــه مــن دارد مــن حاضــرم بــه قصــاص و عمــل متقابــل تــن 
بدهــم. از میــان مــردم شــخصی بــه نــام »ســوادة بــن قیــس« بــه پاخاســت و گفــت 
ــر می گشــتی و عصــا را در دســت خــود حرکــت  ــف ب ــه از طائ ــا رســول اهلل روزی ک ی

مــی دادی بــه شــکم مــن خــورد و مــرا رنجــه ســاخت.
فرمــود: حاشــا کــه بــه عمــد ایــن کار را کــرده باشــم. بــا ایــن حــال بــه حکــم 
قصــاص تســلیم می شــوم. فرمــان داد همــان عصــا را بیاورنــد و بــه دســت ســواده 
داد و فرمــود: هــر عضــو بــدن تــو را کــه خســته اســت بــه همــان قســمت از بــدن مــن 

مــعــارف
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بــزن و حــق خــود را همیــن دنیــا از مــن بســتان. ســواده گفــت: نــه نــه، مــن شــما را 
ــو را ببخشــد.«)18( می بخشــم. فرمود:خــدا نیــز ت

آری چنیــن زیباســت رفتــار یــک رئیــس و زمامــدار تــام االختیــار دیــن و دولــت در 
اجــرای عدالــت اجتماعــی و حمایــت از قانون.

و  تبلیــغ  بــرای  را  ولیــد«  بــن  »خالــد  اعظــم)ص(  پیامبــر  کــه  هنگامــی  ب. 
شکســتن بــت »عــزی« بــه ســرزمین قبیلــه »جذیمــه بــن عامر«رهســپار کــرد و به او 
دســتور داد کــه خونــی نریــزد و از در جنــگ وارد نشــود، امــا وی بــه دســتور پیامبــر 
عمــل نکــرد و عــده ای از بنــی جذیمــه را بــه قتــل رســاند. وقتــی خبــر جنایــت 
خالــد بــه گــوش پیامبــر رســید. ســخت ناراحــت شــد. فــورًا بــه علــی)ع( مأموریــت 
ــرود و خســارت جنــگ و خون بهــای افــراد را بــه  ــور ب داد کــه بــه میــان قبیلــه مزب
طــور دقیــق بپــردازد. علــی)ع( در اجــرای دســتور پیامبــر بــه قــدری دقــت بــه خــرج 
داد کــه حتــی قیمــت ظــرف چوبــی کــه ســگان قبیلــه در آن آب می خوردنــد و در 

برخــورد خالــد شکســته شــده بــود، پرداخــت.
فرمــان  بــه  را  عدالــت  کار  اعظــم)ص(  پیامبــر  پــرورده  دســت  ایــن  علــی)ع( 
پیامبــر)ص( بــه چنــان صحنــه ای زیبــا و بــه یادماندنــی تبدیــل کــرد تــا صحنــه 
ــه  ــی ب ــی مبلغ ــی)ع( حت ــود. عل ــی زدوده ش ــان کم ــن مردم ــد از ذه ــات خال جنای
ــی  ــان دلجوئ ــاًل از آن ــد پرداخــت و کام ــد ترســیده بودن ــه از حمــالت خال کســانی ک
کــرد. پیامبراعظــم)ص( روش عادالنــه علــی)ع( را تحســین کــرد و ســپس رو بــه 
ــه مــن از جنایــت  ــو آگاهــی ک ــا ت ــت اســتغاثه گفــت: »خدای ــه حال قبلــه ایســتاد و ب

خالــد بیــزارم و مــن هرگــز بــه او دســتور جنــگ نــداده بــودم«.)19(

عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص( در برخورد با کودکان
یکــی از نکاتــی کــه پــدران و مــادران دربــاره کــودکان بایــد در نظــر داشــته باشــند، 
موضــوع برقــرار کــردن عدالــت در میــان کــودکان اســت، زیــرا فرزندان بایــد از همان 
آغــاز طعــم عدالــت را بچشــند و خوبــی آن را لمــس کننــد و بــا آن آشــنا شــوند و آن 
را الزمــه زندگانــی خــود و جامعــه بداننــد و از بــی عدالتــی و ظلــم و تبعیــض گریــزان 
باشــند چــرا کــه در زندگانــی کــودکان هیــچ چیــزی کوچــک نیســت، از ایــن جهــت 

کوچکتریــن امــور نیــز در اجــرای عدالــت الزم بــه نظــر می رســد.
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ــد فرزندانتــان در  ــر دوســت داری ــه اگ پیامبــر اعظــم)ص( ســفارش می نماینــد ک
هنــگام نیــاز در نیکــی کــردن و محبــت کــردن بــه شــما بــا عدالــت رفتــار کننــد و از 
خــط و مــدار عــدل خــارج نشــوند شــما هــم در کار بخشــش بیــن آن هــا بــا عدالــت 
رفتــار کنیــد: »اعدلــوا بیــن أوالدکــم بالنحــل کمــا تحبــون أن یعدلــوا بینکــم فــی البــر 
ــه  ــا شــما ب ــه می خواهیــد فرزندانتــان در نیکــی و محبــت ب و الطــف؛)20( شــما ک

عدالــت رفتــار کننــد در کار بخشــش بــا آن هــا بــا عدالــت رفتــار کنیــد.«
پیامبــر اعظــم)ص( حتــی در بوســیدن کــودکان، امــت و پیــروان خــود را بــه 
عدالــت ســفارش می کردنــد. علــی)ع( می فرمایــد: پیامبــر اعظــم)ص( مــردی 
را دیــد کــه دو کــودک داشــت یکــی را بوســید و دیگــری را نبوســید. آن حضــرت 

ــی؟!)21( ــی کن ــار نم ــت رفت ــا عدال ــان ب ــن آن ــرا بی ــود: چ فرم
انــس گویــد: مــردی نــزد پیامبــر اعظــم)ص( نشســته بــود. پســر او آمــد. پــدر، او 
را بوســید روی زانــوی خــود نشــاند. ســپس دختــر آن مــرد آمــد )بــدون اینکــه او را 
ببوســد( وی را کنــار خــود نشــانید. پیامبــر)ص( فرمود:چــرا بیــن آن هــا بــا عدالــت 

رفتــار نکــردی؟!)22(
را دعــوت  پیامبــر رحمــت و پیامبــر اعظــم)ص( مؤمنــان و پیــروان خویــش 
می کــرد کــه از خــدا بترســند و میــان فرزنــدان خــود بــه عدالــت رفتــار کننــد: »اتقــوا 
اهلل و اعدلــوا بیــن اوالدکــم کمــا تحبــون ان یبّروکــم؛)23( از خــدا بترســید و میــان 
فرزنــدان خــود بــه عدالــت رفتــار کنیــد همانطــور کــه می خواهیــد بــا شــما بــه نیکــی 

رفتــار کننــد.«

عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص( در قدرشناسی از افراد
الــف. قدردانــی پیامبــر اعظــم)ص( از کســانی کــه بــه نحــوی در زندگــی او نقــش 
داشــته انــد بــی نظیــر اســت و گوئــی رســول اهلل)ص( بــا ســیره مبــارک خویــش 
می خواهــد بــه پیــروان خــود ایــن پیــام را برســاند کــه اگــر انســان نتوانــد حــق 

ــد. ــش را ادا کن ــق خوی ــق خال ــد ح ــی توان ــز نم ــا آورد، هرگ ــود را بج ــوع خ همن
در مســجد آن حضــرت زنــی جــارو می کشــید و شــبها همــان جــا می خوابیــد و 
مــردم هزینــه زندگــی او را می دادنــد و اداره اش می کردنــد. شــبی رســول اکرم)ص( 
او را در مســجد نیافتنــد، جویــای حالــش شــدند. گفتنــد کــه او از دنیــا رفتــه وبــه 

مــعــارف
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خاکــش ســپرده انــد. شــاید اصحــاب بــه شــدت حساســیت پیامبر)ص(پــی نبرده 
بودنــد و می پنداشــتند کــه مــرگ ایــن زن بــرای ایشــان چنــدان اهمیتــی نــدارد و 
ــرم)ص( از  ــد. رســول اک ــه حضــرت نرســانده بودن ــه همیــن دلیــل ایــن خبــر را ب ب
شــنیدن خبــر مــرگ آن زن متأثــر شــده بــا همراهــان بــر ســر قبــرش شــتافتند، نمــاز 

میــت خواندنــد و برایــش طلــب آمــرزش کردنــد.
ب. »حلیمــه ســعدیه« کــه مدتــی عهــده دار زندگــی رســول اکــرم)ص( بــود، 
وقتــی بــه دیــدار فرزنــد خــود می آمــد، رســول اعظــم)ص( ردای خــود را زیــر پــای 
او پهــن می نمودنــد و گاهــی می شــد کــه حلیمــه از حادثــه و فشــار گرســنگی ســال 
ســخت بــه ایشــان پنــاه می بــرد و پیامبــر)ص( از دیــدن او بســیار خوشــحال و بــه 
ســخنانش گــوش مــی داد و موقــع رفتــن چنــدان بــه او کمــک می کردنــد کــه بــی 

نیــاز می شــدند.)24(
ج. رســول اعظــم)ص( خدمــات ارزنــده خدیجــه را هرگز فراموش نکــرده و همواره 
از ایشــان بــه احتــرام یــاد می کردنــد و فضائــل شــان را بــر زبــان می راندنــد، بطوری که 
مکــرر می فرمودنــد: »بخــدا قســم پــروردگار عالــم بهتــر از خدیجــه را بــه مــن نصیــب 
نفرمود«.عایشــه همســر پیامبــر)ص( حکایــت می کنــد کــه بســیار اتفــاق می افتــاد 
کــه چــون گوســفندی در خانــه پیامبــر)ص( ذبــح می شــد، آنــرا بــه قطعاتــی قســمت 

می کــرد و می فرمــود: اینهــا را بــرای دوســتان خدیجــه بفرســتید.)25(

نتیجه گیری
یکــی از بنیــادی تریــن مفاهیــم در علــوم انســانی، مفهــوم و اصــل عدالــت اســت 
و اهمیــت بــی بدیــل آن بــر کســی پوشــیده نیســت. غالــب مکاتــب و نظریه هــا و 
نظامهــای سیاســی ســعی نمــوده انــد کــه ایــن مفهــوم را مــورد مالحظــه نظــری و 
ــان  عملــی خویــش قــرار دهنــد و خــود را متصــف بــه آن وانمــود کننــد. همــه ادی
ــا هــدف تحقــق ایــن اصــل از ســوی خــدای متعــال بوســیله انبیــاء الهــی  الهــی ب
نــازل گشــته اند.دیــن مبیــن اســالم هــم بــه عنــوان خاتــم ادیــان، تحقــق عدالــت 
را ســرلوحه اهــداف خــود قــرار داده اســت و بــی دلیــل نیســت کــه آیــات بســیاری 
ایــن  پیرامــون عدالــت و واژه هــای متــرادف و متضــاد آن وجــود دارد و همــه 
مطالــب دال بــر اهمیــت وافــر اصــل عدالــت اســت. پیامبــر اعظــم)ص( کــه اســوه 
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مــکارم اخــالق و رفتــار هســتند در سراســر زندگــی پــر برکتشــان مظهر کامــل عدالت 
در تمــام زمینه هــا و جنبه هــای مختلــف آن بودنــد. ســیره و روش و ســنت پیامبــر 
اعظــم)ص( در طــول حیــات نورانــی ایشــان گواهــی بــر ایــن مدعــی اســت. پیامبــر 
اعظــم)ص( مأمــور برپایــی قســط و عــدل بــود. »قــل امــر رّبــی بالقســط؛)26(بگو 

پــروردگارم بــه قســط فرمــان داد.«
رســول خــدا)ص( مظهــر حــق بــود، حقــی کــه: »دربــاره مخلوقاتــش بــه عــدل و 
داد رفتــار می کنــد و در اجــرای احــکام بــه عدالــت بــر آن هــا حکــم می رانــد.«)27(
و  کینه هــا  موجبــات  اجتماعــی  عدالــت  برقــراری  بــرای  اعظــم)ص(  پیامبــر 
ــرد و وحــدت و  حســدها و انتقامجوئی هــا، یعنــی تبعیضــات حقوقــی را از بیــن ب
ــی  ــت اجتماع ــود آورد. عدال ــه وج ــوازن ب ــه ای مت ــی را در جامع ــی اجتماع یگانگ

پیامبــر اعظــم)ص( جنبه هــای عینــی و عملــی داشــت.
بــه عنــوان مثــال در صــدر اســالم غالمــان و غالمــزادگان دانشــمند و متقــی از 
بــه ســیادت و بزرگــواری رســیدند امــام  بــن مســعود و جویبــر  قبیــل عبــداهلل 
شــخصیت های ناالیــق عصــر جاهلیــت ماننــد ابوجهل هــا و ابولهب هــا و ولیــد 

بــن مغیره هــا بــه خــاک ذلــت نشســتند و ســرنگون شــدند.
پیامبــر اعظــم)ص( در برخــورد بــا مــردم، در اجــرای قانــون هیچــگاه حکــم خــدا 
را تعطیــل نکردنــد و عدالــت اجتماعــی را برقــرار نمودنــد و بــه خداونــد متعــال 
قســم یــاد کردنــد کــه در اجــرای عدالــت دربــاره هیــچ کــس سســتی نمــی کننــد اگــر 

چــه مجــرم از نزدیکتریــن خویشــاوندان آن حضــرت باشــد.
پیامبــر اعظــم)ص( در برخــورد بــا حــق النــاس، در مقابــل کــودکان، در برخــورد 
بــا دشــمنان قســم خــورده اســالم و... عدالــت اجتماعــی را ســرلوحه کار خویــش 
قــرار داده بودنــد. بــه راســتی پیامبــر اعظــم)ص( خــود مظهــر کامــل ایــن فرمایــش 
گهربــار خویــش بودنــد کــه: »عادلتــر از همــه مــردم کســی اســت کــه آنچه بــرای خود 

پســندد بــرای مــردم نیــز پســندد و آنچــه بــر خــود روا نــدارد بــر مــردم روا نــدارد«.
پیامبــر اعظــم)ص( بــه تمــام معنــا »قائــم بــه قســط بــود« و از همیــن رو در زیارت 
آن حضــرت می خوانیــم: »الســالم علیــک یــا قائمــًا بالقسط«)28(ســالم بــر تــو ای 

برپــا دارنــده عدالت.

مــعــارف



42

کتــاب مــاه

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1. نهج البالغه، ترجمه مرحوم دشتی.
2. نهج الفصاحه، ترجمه.

کبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، تهران:دانشگاه تهران. 3. علی ا
4. ناصر خسرو.

5. سنایی.
6. تفسیر صافی ذیل آیه الرحمن، ص 638.

7. سوره شوری، آیه 15.
گفتار، قم، انتشارات صدرا، ص119. 8. شهید مرتضی مطهری، بیست 

9. سوره نساء، آیه 135.
10. سوره مائده، آیه 8.

11. سوره حجرات، آیه 9.
12. سوره نساء، آیه 3.

13. نهج الفصاحه، ترجمه مرتضی فرید تنکابنی، نشر فرهنگ، تهران، ص1936.
14. صحیح بخاری، ج5، ص 152، چاپ عامره استانبول؛ دارالفکر، معارف اسالمی، ج 2، ص61.

15. سیر الکبیر، ج 1، ص46ـ47.
16. سوره مائده، آیه 8.

17. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج19، ص110و111.
18. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، باب وفات النبی.

19. سیره ابن هشام، ج2، ص430.
20. نهج الفصاحه، مرتضی فرید تنکابنی، ص1936.

21. مناقب ابن شهر آشوب، ج 3، ص 234.
22. مجمع الزوائد، ج 8، ص158.

23. نهج الفصاحه، ص 1936.

24. سیره حلبی، ج 1، ص123.
25. محمد خالد محمد، پیامبر رحمت، ترجمه صدر بالغی، ص144.

26. سوره اعراف، آیه 29.
27. نهج البالغه، خطبه 185.

28. حاج شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان.
…………………………………………………………

مجله-پاسدار اسالم-اردیبهشت 1385، شماره 305



43

مقدمه
ابتــدای  در  خداونــد  کــه  اســت  فطــری  اصــول  از  اصــل  دو  عدالــت  و  آزادی 
ــه  ــوز ب ــه هن ــی ک ــر کودک ــرار داد. اگ ــود او ق ــل را در وج ــن دو اص ــان ای ــش انس آفرین
هیــچ وجــه بــا مفهــوم آزادی و عدالــت آشــنا نشــده اســت در وضعیتــی قــرار گیــرد 
ــا ایــن بــی  ــه او داده شــود قطعــًا ب ــا ســهم کمتــری ب ــه آزادی از او ســلب شــود ی ک
عدالتــی و ســلب آزادی بــه مخالفــت برخاســته یــا حداقــل بــا گریــه عــدم رضایــت 

خــود را از آن وضعیــت اعــالم خواهــد کــرد.
مکاتــب مختلفــی در طــول تاریــخ شــعار آزادی و عدالــت را ســرد اده انــد و در 
ــد، امــا گاهــی آزادی را قربانــی عدالــت  ســایه آن پیــروان بیشــتری جمــع کــرده ان
نمــوده انــد و گاه عدالــت را قربانــی آزادی. نمونــه ی اولــی کشــورهای ســرمایه 

داری اســت و نمونــه ی دومــی کشــورهای کمونیســتی.
از جملــه مکاتبــی کــه مدعــی اســت عدالــت و آزادی را در خــود جمــع کــرده 
ــرای مــردم  ــد ب ــرم می فرمای ــه رســول اک ــد ب اســت، مکتــب اســالم اســت و خداون

ــم. ــار کن ــت رفت ــه عدال ــما ب ــن ش ــده ام بی ــور ش ــن مأم ــو م بگ
برخــی بــه اســالم تهمــت زده انــد کــه اســالم مخالــف آزادی و عدالــت اســت! اینجــا 

عدالتوآزادی
درحکومتنبوی
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اســت کــه ایــن ســوال مطــرح می گــردد آیــا عدالــت و آزادی در اســالم وجــود دارد یــا 
خیــر؟ و آیــا اصــاًل عدالــت و آزادی قابــل جمــع هســتند یــا متعارضنــد؟ و ایــن مقالــه 
در نظــر دارد بــه اثبــات رســاند کــه عدالــت و آزادی جــدای از همدیگــر تحقق نخواهد 
یافــت. و اســالم بــرای تحقــق عدالــت و آزادی همیشــه تــالش و مبارزه نموده اســت.

مفاهیم
آزادی

ایــن واژه در ُکُتــب لغــت بــه معانــی اختیــار، قــدرت بــر انجــام و تــرک یــک عمــل، 
نقیــض بندگــی و... بــه کار رفتــه اســت.]1[ و در اصطــالح تعاریــف گوناگونــی از آن 
شــده اســت کــه فقــط بــه دو تــای از آن هــا اشــاره می گــردد. »منتســکیو« می گویــد: 
»آزادی عبــارت از ایــن اســت کــه انســان حــق داشــته باشــد هــرکاری را کــه قانــون 
اجــازه می دهــد و بــه صــالح او اســت انجــام دهــد و آنچــه را قانــون منــع می کنــد 
مجبــور بــه انجــام آن نگــردد.«]2[ و اســتاد جــوادی آملــی می گویــد: آزادی در 

اســالم یعنــی رهایــی از بردگــی غیــر خــدا.]3[

عدالت
عدالــت از ریشــه ی عــدل اســت کــه در لغتنامه هــا بــه معانــی دادگــری، ضدجــور، 
ــت،  ــری و... اســتعمال شــده اســت.]4[ و در اصطــالح فالســفه عدال اســتوا، براب
ــه  داشــتن حــد وســط از ســرقوه ی شــهویه، غضبیــه و عاقلــه اســت.]5[ یعنــی ب
ترتیــب هــر کــه عفــت، شــجاعت و حکمــت داشــته باشــد عــادل اســت. و مولــوی 
می گویــد: عــدل چــه بــود؟ وضــع انــدر موضعــش. ظلــم چــه بــود؟ وضــع انــدر 
ناموضعــش. ایــن تعریــف مضمــون حدیــث از امیرالمؤمنیــن)ع( اســت کــه فرمود: 
»العــدل یضــع االمــور مواضعهــا و الجــور مخرجهــا مــن جهتهــا]6[« ایــن تعریــف 
ــر بــه نظــر می رســد، چــرا کــه گاهــی عدالــت در مســاوات و برابــری اســت  جامــع ت
و گاهــی در تفــاوت و ایــن عدالــت مطابــق طبیعــت اســت. یعنــی همانگونــه کــه 
در طبیعــت، هــر فــرد بــه قــدر تــالش خــود بهــره می بــرد در ســاختار عدالت مــدار 
اســالم نیــز بــه هــر فــرد بــه مقــدار تــالش و فعالیــت او ســهم تعّلــق خواهــد گرفــت و 

دانش آمــوز پرتــالش و تنبــل مســاوی فــرض نخواهــد شــد.
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انواع آزادی در حکومت نبوی
1. آزادی تکوینی در حکومت نبوی

چنانچــه در ســوره ی انعــام خداونــد بــه پیامبــر اکــرم می فرمایــد: بــه زودی 
مشــرکان می گوینــد اگــر خــدا می خواســت نــه مــا و نــه پــدران ما مشــرک نمی شــدیم 
و نــه چیــزی را تحریــم می کردیــم.]7[ یعنــی ایــن مشــیت خــدا بــود و مــا هــم 
مجبوریــم طبــق مشــیت خــدا حرکــت کنیــم. بعــد در ادامــه خداونــد می فرمایــد: 
ــه دروغ می گفتنــد و ســرانجام طعــم کیفــر مــا  ــد ک پیــش از اینهــا نیــز کســانی بودن
را چشــیدند. و در ســوره ی زخــرف از قــول بــت پرســتان می فرمایــد: می گوینــد: 
اگــر خداونــد نمــی خواســت مــا بت هــا را پرســتش نمــی کردیــم.]8[ و اینکــه مــا 
بت هــا را می پرســتیم دلیــل بــر مشــّیت خــدا اســت. یعنــی آن هــا عقیــده ی بــر جبــر 
ــل  ــی در ذی ــه ی طباطبائ ــرف عالم ــون ح ــتند. مضم ــان داش ــار انس ــدم اختی و ع
تفســیر آیــه 148 انعــام اینســت کــه درســت اســت کــه مشــّیت الهــی بــر شــرک آن هــا 
قــرار گرفتــه امــا ایــن بــه معنــای مجبــور بــودن آن هــا نیســت. چــون ابتــدا و بــه طــور 
مســتقیم مشــّیت الهــی در اختیــار انســان قــرار گرفتــه اســت]9[ پــس آزادی تکوینی 

در حکومــت نبــوی بــه طــور آشــکار مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.

2. آزادی عقیده در حکومت نبوی
عقیــده یــک امــر درونــی و قلبــی اســت و امــر قلبــی قابــل تحمیــل نیســت و 
در قــرآن کریــم نیــز می فرمایــد هیــچ اکراهــی در دیــن نیســت و مــا راه هدایــت و 

ضاللــت را نمایانــده ایــم و انســان ها در انتخــاب آن دو راه آزادنــد.]10[
ــق آزادی  ــر تحق ــالش ب ــد و ت ــم تأکی ــه کنی ــوی مراجع ــت نب ــیره ی حکوم ــه س ــر ب اگ
عقیــده در آن بــه خوبــی نمایــان اســت و بــه چنــد مــورد بــرای نمونــه اشــاره می گــردد:
الــف( در منشــور مدینــه کــه بــه منظــور ســامان دهی شــهر مدینــه و ایجــاد زندگی 
مســالمت آمیــز بیــن ســاکنین آن بــه تصویــب رســید، رســول اکــرم آزادی عقیــده را 
در آن بــرای تمامــی اقلیت هــای مذهبــی و قبیلــه ای به رســمیت شــناخت و همه 

را در حکــم واحــده قــرار داد. در مــاده ی 18 ایــن منشــور آمــده اســت:
ــا مســلمانان متحدنــد و در حکــم یــک مّلتنــد، و هــر  یهودیــان »بنــی عــوف« ب
کــدام در آییــن خــود آزادنــد. در مــاده ی 19 یهودیــان مدینــه را در حکــم قبیلــه ی 

مــعــارف



46

کتــاب مــاه

بنــی عــوف اعــالم می نمایــد.]11[
ب( قراردادهــای ذّمــه ای کــه بیــن حکومــت نبــوی و اقلیت هــای مذهبــی 
امضــاء می شــد، ماننــد قــرارداد ذّمــه بــا اهالــی نجــران و ســینا کــه کامــاًل آزادی 
ــه  ــوده ک ــه نب ــاج ظالمان ــک ب ــم ی ــود. و خــراج ه ــا را تأمیــن می نم ــادی آن ه اعتق
حکومــت نبــوی از اقلیتهــای مذهبــی می ســتانده اســت، بلکــه طبــق توافــق 
طرفیــن قــرارداد، در قبــال ارائــه خدمــات حکومتــی و تأمیــن امنیــت اقلیت هــا بــه 

جــای دادن ســرباز و مالیــات، خــراج پرداخــت می نمودنــد.]12[
ج( نمونــه ی بســیار عالــی و آشــکاری دیگــر از آزادی عقیــده در حکومــت نبــوی 
در مذاکــره ی مســیحیان نجــران بــا رســول اکــرم بــه وقــوع پیوســت. چــون مذاکــره 
بــه طــول انجامیــد و وقتــی بــر پایــی مراســم عبــادی مســیحیان فــرا رســید، رســول 
اکــرم بــه آن هــا اجــازه داد مراســم عبــادی شــان را در مســجدالنبی برپــا دارنــد.
]13[ ولــی امــروزه معلــوم نیســت پیــروان یــک دیــن بــه پیــروان ادیــان دیگــر اجــازه 
دهنــد مراســم عبــادی خــود را در عبادتــگاه آن هــا اقامــه نماینــد. پــس اینکــه 
نویســندگان، چــون منتســکیو اســالم را متهــم بــه تحمیــل عقیده نموده و اســالم 
را یــک دینــی می داننــد کــه در ســایه ی شمشــیر توســعه یافتــه اســت،]14[ ســخن 

غیــر محققانــه و غیــر منصفانــه اســت.

3. آزادی تن در حکومت نبوی
یکــی از موضوعــات کــه برحکومــت نبــوی خــرده گرفتــه شــده اســت موضــوع 
آزادی تــن اســت. بــه ایــن بیــان کــه چــرا حکومــت نبــوی بــر نظــام بــرده داری 
صّحــه گذاشــت و آنــرا امضــاء نمــود؟ ولــی حقیقــت اینســت کــه بایــد ایــن ســوال را 

ــا طــرح دو موضــوع پاســخ گفــت: ب
الف( عدم امکان الغای نظام برده داری

عدم امکان الغای نظام برده داری به دلیل ذیل بود.
1. نظــام بــرده داری در زمــان بعثــت رســول اکــرم در تمــام جهــان گســترده بــود، 
الغــای آن، قــرار گرفتــن در مقابــل همــه ی نظام هــای موجــود بــود، و ایــن گونــه 

برخــورد خطرآفریــن بــود.
2. الغــای آن باعــث هــرج و مــرج شــده و نظــم اجتمــاع بــه هــم می خــورد. چــرا 
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کــه حــدود نصــف جمعیــت و افــراد جامعــه در آن روز را بــردگان تشــکیل مــی داد، 
و ســرا زیــر شــدن یــک چنیــن جمعیــت انبــوه و بــی خانمــان، نظــام اجتمــاع را بــه 

هــم می ریخــت و مشــکالت فــراوان را بــه بــار مــی آورد.
3. جنــگ در آن روزگار، تنهــا وســیله ی حفــظ موجودیــت و یــک امــر اجتنــاب 
ناپذیــر بــود. از ســویی، اســیر گرفتــن بــرای تضعیــف دشــمن و یــا حداقــل مقابلــه 
بــه مثــل، نیــز امــر ضــروری بــود، امــا حکومت هــا مثــل امــروزه رشــد نیافتــه بودنــد 
و یــک ســاختار اولیــه ی داشــتند کــه نــه جایــی بــرای نگهــداری اســراء داشــتند و 
نــه تــوان نگهــداری آن هــا را و بــر ایــن اســاس پیامبــر اکــرم بــا تقســیم اســراء بیــن 

جنــگ آوران موافقــت کــرد، کــه البتــه ایــن امــر باعــث تربیــت آن هــا نیــز می شــد.
ب( مبارزه ی تدریجی و ریشه ای

نظــام بــرده داری ریشــه های عمیــق در جوامــع پیــدا نمــوده بــود کــه بــدون 
یــک مبــارزه ی عمیــق و تدریجــی امــکان نداشــت ایــن نظــام نامطلــوب از میــان 
برداشــته شــود و لــذا رســول خــدا  مبــارزه ی جــدی را علیــه ریشــه های نظــام بــرده 

داری طراحــی نمــود کــه بــه برخــی از اصــول آن اشــاره می گــردد.

اصل نفی برتری نژادی
اصــل برتــری نــژادی از پایه هــای مهــم نظــری نظــام بــرده داری اســت و در 
اندیشــه برخــی از فالســفه غــرب ریشــه دارد. افالطــون و ارســطو بــه بردگی طبیعی 
معتقــد بودنــد، و می گفتنــد: بــردگان بــرده خلــق می شــوند و ایــن وضعیــت در 
نســل آن هــا ادامــه می یابــد. جالــب تــر اینکــه ارســطو می گویــد: گاهــی بــردگان از 
وضعیــت طبیعــی خــود ســرپیچی نمــوده و از بردگــی بیــرون می رونــد، کــه اینجــا 
ــه بردگــی گرفتــن آن هــا امــر طبیعــی و جایــز می باشــد.]15[  ــرای ب جنــگ کــردن ب
ــا تبعیــض و برتــری طبیعــی و نــژادی بــه شــّدت مبــارزه  امــا در حکومــت نبــوی ب
شــده اســت. رســول اکــرم در اولیــن ســخنرانی پــس از فتــح مّکــه بطــالن ایــن 
اندیشــه را اعــالم و بــر نفــی آن تأکیــد نمــوده و فرمــود: خداونــد بــزرگ بــه وســیله 
ــدان را از میــان  ــدران و خان ــه پ اســالم، غــرور و نخــوت جاهلیــت و فخرفروشــی ب
بــرده اســت؛ ای مــردم شــما از آدم هســتید و آدم از ِگل و گرامــی تریــن شــما نــزد 
خــدا بــا تقــوی تریــن و مطیــع تریــن شــما نســبت بــه خداونــد اســت....]16[ و در 
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مــورد دیگــر می فرمایــد: مــردم مثــل دندان هــای شــانه یکســان هســتند و عــرب 
بــر عجــم و ســرخ بــر ســیاه برتــری ندارنــد مگــر بــه تقــوی.]17[

اصل تکریم بردگان و محدود کردن طرق بردگی
در زمــان ظهــور اســالم طــرق مختلفــی بــرای بــرده شــدن انســان ها وجــود 
داشــت، ماننــد بــه بردگــی گرفتــن افــراد بدهــکاری کــه تــوان پرداخــت بدهــی خــود 
ــه  ــرای ب ــا گروهــی، عامــل و راه دیگــری ب ــردی ی را نداشــتند. تجــاوز و زورگویــی ف
بردگــی گرفتــن افــراد بــود.]18[ و جنــگ و اســیر گرفتــن نیــز راه دیگــری بــود کــه در 
ــر  ــای دیگ ــد و راهه ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب ــرای بردگ ــاز ب ــا راه مج ــالم تنه اس

مــردود اعــالم شــدند.
عــالوه بــر اینکــه پیامبــر اکــرم طــرق بــرده گیــری را محــدود نمــود اصــاًل اندیشــه ها 
را نســبت بــه بــردگان بــه عنــوان انســان های درجــه دو تغییــر داد و آن هــا را در 

ردیــف دیگــر انســانها قــرار داد.
بــه نظــر افالطــون غــالم از حقــوق دفــاع طبیعــی و مدنــی برخــوردار نبــود.]19[ 
ــر حملــه کنــد و او را مــورد  ــرده اســت اگ ــر شــخصی کــه ب یعنــی یــک شــخص آزاد ب
ــر مالــش را  ــه دفــاع از خــود برخیــزد و اگ ــدارد ب ضــرب و شــتم قــرار دهــد او حــق ن

ــدارد. ــرد حــق اقامــه ی دعــوا در دادگاه را ن کســی تملــک ک
اّمــا رســول اکــرم بــرای تکریــم بــردگان اقدامــات زیــادی انجــام داد کــه بــه چنــد 

ــردد. ــاره می گ ــه اش نمون
1. اصطــالح فتــاة و فتــا را بــرای امــه و عبــد بــه کار بــرده و اصحــاب را از اســتعمال 

لفــظ عبــد و امــه منــع نمــود.]20[
2. زنندگان بردگان را در شمار بدترین انسان ها معرفی نمود.]21[

3. ایجاد پیمان اخّوت بین افراد آزاد و برده.]22[
و  بزرگتریــن  از  آزاده  دختــران  و  بــردگان  بیــن  همســری  ی  رابطــه  ایجــاد   .4
محترم تریــن خانواده هــای آن روز. ماننــد ازدواج زینــب دختــر جحــش )دختــر 
عّمــه پیامبــر( بــا زیــد بــن حارثــه و دختــر زیــاد بــن لبیــد رئیــس قبیلــه ی بنــی 

بیاضــه بــا جویبــر.]23[
5. رســیدن بــردگان بــه باالتریــن مقــام و منصــب در حکومــت نبــوی، ماننــد 
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ســلمان، عمــار یاســر، بــالل،....
بــردگان اشــاره  ایــن تکریــم  بــه  نیــز  گوســت ولوبــون نویســنده ی فرانســوی 
کــرده، می نویســد: »بــردگان در مشــرق در وضعیــت بــه مراتــب بهتــر، از نوکــران و 
کلفت هــای اروپایــی بــه ســر می برنــد. غالمــان در مشــرق جــزو خانــواده محســوب 
می شــدند و حتــی می توانســتند بــا دختــران مالــکان خــود ازدواج کننــد و بــه 

بزرگتریــن منصب هــا برســند.]24[

اصل توصیه و تشویق بر آزادی بردگان
راههــای  و  گرفتــه  قــرار  پیامبــر  تشــویق  و  توصیــه  مــورد  بــردگان  کــردن  آزاد 
نقــض  کفــاره ی  قــرار داده شــده اســت. ماننــد  آزادی آن هــا  بــرای  متعــددی 
ســوگند، کفــاره ی ظهــار، کفــاره ی قتــل خطــاء، یــک ســهم از زکات بــرای خریــدن 

بــردگان و.... کــردن  و آزاد 
آزادی هــای دیگــر مثــل آزادی هــای اجتماعــی در ابعــاد مختلــف آن در حکومت 

نبــوی، مطــرح اســت کــه خــارج از ظرفیــت ایــن مقاله اســت.
امــا بحــث عدالــت در حکومــت نبــوی دوشــادوش بحــث آزادی مطــرح اســت و 
نمــی توانــد از همدیگــر جــدا گــردد. آزادی واقعــی در یــک جامعــه زمانــی محقــق 
می شــود کــه آزادی یــک فــرد آزادی دیگــران را ســلب نکنــد و ایــن عدالــت اســت. 

یعنــی آزادی و رعایــت حقــوق دیگــران.

ابعاد عدالت در حکومت نبوی
عدالــت در حکومــت نبــوی ابعــاد گســترده ی دارد و همــه ی شــئونات زندگــی 

فــردی و اجتماعــی را در برمــی گیــرد. ولــی بــه مهمتریــن آن هــا اشــاره می گــردد.

الف( عدالت و قانون در حکومت نبوی
در حکومــت نبــوی همــه افــراد جامعــه در برابــر قانــون مســاوی و برابرنــد و 
ــرار  ــذه ق ــورد مؤاخ ــذارد م ــا بگ ــر پ ــون را زی ــم قان ــد و حک ــف کن ــر تخل ــردی اگ ــر ف ه
می گیــرد. پیامبــر اعظــم فرمــود: »النــاس امــام الحــق ســواء«. برخــالف اندیشــه ی 
فالســفه چــون ارســطو و افالطــون کــه تبعیــض روا می داشــتند و بــردگان در نظــر 

مــعــارف
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ــان از حــق دفــاع کیفــری و مدنــی محــروم بودنــد. آن

ب( عدالت در داوری در حکومت نبوی
از اندیشــه ی عدالــت در پیشــگاه  عدالــت در داوری در حقیقــت برخاســته 
برابــر قانــون یکســان هســتند نبایــد در داوری  قانــون اســت. چــون همــه در 
عصبّیت هــا و دوســتی ها مــا را وادار کنــد کــه از حــق بگذریــم. رســول اکــرم بــا 
ــا اســرای  ــه ب ــرد ک ــه را ک ــود همــان معامل ــدر ب ــه جــزء اســرای ب عبــاس عمویــش ک
متمکــن دیگــر نمــود، یعنــی او را در برابــر اخــذ چهــار هــزار درهــم بــه عنــوان فدیــه 

نمــود.]25[ آزاد 

ج( عدالت و جنگ در حکومت نبوی
در حکومــت نبــوی، اصــول اساســی هیــچ گاه مــورد بــی مهــری و کــم توجهــی 
قــرار نمــی گیــرد، همــان گونــه کــه در حالــت عــادی و امنیــت آن اصــول مــورد عمــل 
قــرار می گیرنــد در شــدیدترین حــاالت مثــل جنــگ نیــز مــورد توجــه و تأکید اســت. 
وقتــی لشــکریان اســالم عــازم جنــگ می شــدند رســول اکــرم سفارشــات الزم را 
می نمودنــد و می فرمودنــد: شــهرهای مشــرکان را مســموم نکنیــد.]26[ بچه هــا، 
زنــان، پیرمــردان و معلولیــن را نکشــید.]27[ و بــاز می فرمــود: اول دشــمن را 
دعــوت کنیــد و جنــگ را شــما آغــاز نکنیــد. ایــن دســتورات ایــن حقیقــت را بیــان 
می کنــد کــه در حکومــت نبــوی در ســخت تریــن شــرایط نیــز اصولــی چــون عدالــت 

مــورد تخطــی قــرار نمــی گرفتــه اســت.

نتیجه
در نتیجــه می تــوان گفــت آزادی یــک حــق طبیعــی اســت کــه همــه ی انســان ها 
عاقــل  انســان  هیــچ  را  رهــا  و  مطلــق  آزادی  اّمــا  باشــد  منــد  بهــره  آن  از  بایــد 
 خــود آزادی باعــث 

ّ
نمی پســندد. آزادی بایــد یــک حــد و مــرزی داشــته باشــد واال

بــی نظمــی و هــرج و مــرج شــده و بــا آزادی دیگــر افــراد جامعه در تعــارض و تصادم 
قــرار می گیــرد و در نهایــت باعــث ســلب آزادی می شــود. اّمــا حــد ایــن آزادی 

ــدام اســت؟ چیســت؟ و مــرز آن ک
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در پاســخ بایــد گفــت انســان تکوینــًا آزاد و مختــار آفریــده شــده اســت و البــد در 
زندگــی اجتماعــی بایــد یــک آییــن و شــیوه ی زندگــی را انتخــاب نمایــد اّمــا آییــن 
و مســلکی را کــه انســان در حیــات اجتماعــی انتخــاب می کنــد، یکســری ارزش هــا 
و اصولــی دارد کــه حــدود آزادی را مشــخص می کنــد و در اســالم نیــز اصــول و 
ارزش هایــی وجــود دارد کــه در یــک معنــای وســیع رعایــت آن اصــول و ارزش هــا 
بــه معنــای رعایــت عــدل و داشــتن عدالــت اســت. پــس عدالــت نــه تنهــا بــا آزادی 
قابــل جمــع اســت کــه شــرط تحقــق آزادی واقعــی اســت. یعنــی آزادی واقعــی در 

صــورت وجــود عدالــت اجتماعــی قابــل تحقــق اســت و بــس.
بــا ذکــر نمونه هــای آزادی در حکومــت نبــوی ایــن امــر روشــن شــد کــه حکومــت 
نبــوی بــرای تحقــق انــواع آزادی در جامعــه ی بشــری تــالش بســیار نموده اســت، 
ولــی آزادی در اســالم بــا اصــول ارزشــی کــه از جانــب خداونــد معیــن شــده اســت 
محــدود اســت و بــا رعایــت آن اصــول اســت کــه عدالــت و آزادی بــا هــم در جامعــه 

محقــق شــده و راه ســعادت افــراد در آن همــوار می گــردد.

مــعــارف
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ضــرورت قانــون و قانــون مــداری از آغازیــن روزهــای حیــات بشــر، همــواره مــورد 
توجــه بــوده اســت. در طــول تاریــخ، افــرادی بــه منظــور ایجــاد نظــم در جامعــه و یــا 
اهــداف دیگــر اقــدام بــه وضــع قانــون و حاکمیــت بخشــیدن بــه آن کــرده انــد. امــا 
تجربــه بشــری نشــان داده اســت کــه در بلنــدای تاریــخ، قوانیــن بشــری از ایجــاد 
جامعــه قانــون مــدار کــه ســعادت همــه جانبــه بشــر را رقــم زند ناتــوان بوده اســت و 
مجریــان ایــن قوانیــن نیــز آن گونــه کــه الزم اســت، بــه پــاس داری از حریــم قانــون و 
عمــل نمــودن بــه آن اهتمــام نورزیــده اند.تنهــا قوانینــی کــه می تواننــد جامعــه ای 
ســالم و قانــون مــدار پدیــد آورنــد قوانیــن الهــی می باشــند و تنهــا کســانی کــه قانــون 
مــداری را ســرلوحه برنامه هایشــان قــرار داده انــد و آن گونــه کــه شایســته اســت بــه 
قانــون عمــل کــرده و از حریــم قانــون پــاس داری بــه عمــل آورده اند پیامبــران الهی 
و جانشــینان برحــق آنــان بــوده انــد.در میــان قوانیــن الهــی، نمونــه اتــم و اکمــل، 
قوانیــن حیــات بخــش اســالم اســت کــه از طــرف خداونــد و توســط آخرین پیــام آور 
الهــی، رســول اکــرم)ص(، بــر مــردم عرضــه شــده اســت.این قوانیــن پــس از هجــرت 
پیامبــر اکــرم)ص( بــه مدینــه وتشــکیل حکومــت توســط آن حضــرت، زمینــه اجــرا 
در جامعــه را پیــدا کــرد و در مــدت یــک دهــه حکومــت پیامبــر در مدینــه، در 
ــم  ــاس داری از حری ــون و پ ــه قان ــون حیــات اجتماعــی، عمــل ب عرصه هــای گوناگ

قانونمداری
درسیرهنبوی
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قانــون در رفتــار و ســیره عملــی آن حضــرت تبلــور یافــت.

مفاهیم و کلیات
1. قانون و قانون مداری

ــد:  ــده ای می گوین ــا ع ــت، ام ــل« اس ــای »اص ــه معن ــی وب ــون« واژه ای عرب »قان
»قانــون« معــّرب کانــون )canon( یونانــی بــوده و عربــی نیســت، امــا در عربــی بــه 
کار رفتــه اســت. قانــون امــری اســت کلــی کــه بــر همــه جزئیــات منطبــق می گــردد 
و احــکام جزئیــات از آن شــناخته می شــوند. ایــن واژه بــه معنــای قاعــده، رســم و 

دســتور نیــز آمــده اســت.]1[
ــی،  ــن طبیع ــد قوانی ــژه دارد؛ همانن ــی وی ــی معنای ــر علم ــالح ه ــون در اصط قان
قوانیــن ریاضــی، قوانیــن فلســفی و قوانیــن فیزیکــی کــه هــر یــک بــه گونــه ای 

خــاص تعریــف شــده انــد.
قانــون در اصطــالح حقــوق اساســی، قضایایــی اســت کــه شــیوه رفتــار انســان را 
در زندگــی اجتماعــی تعییــن می کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان ها در زندگــی فــردی 
و اجتماعــی، بایــد چنیــن کننــد و چنــان نکننــد.]2[ بــه تعبیــر دیگــر، قانــون یعنــی 
تعییــن مرزهــای مجــاز هــر کــس و وســیله داوری دربــاره کســانی کــه ایــن مرزهــا را 

زیــر پــا می گذارنــد.]3[
مقصــود از قانــون مــداری حفــظ و اجــرای قوانیــن بــه طــور عادالنــه در جامعــه و 
رعایــت حقــوق همــه افــراد می باشــد. بنابرایــن، جامعــه ای قانــون مــدار و قانونگــرا 
محســوب می شــود کــه قوانیــن در آن کامــاًل رعایــت شــوند و همــه آحــاد جامعــه در 

برابــر قانــون مســاوی و رهبــران آن قانــون پذیرتریــن افــراد در جامعــه باشــند.]4[
قانــون مــداری در ســیره پیامبــر)ص( نیــز بدیــن معناســت کــه آن حضــرت 
ــه اجــرا  ــد می باشــد، عادالن ــده آن از جانــب خداون ــه خودآورن قوانیــن الهــی را، ک
نمــوده، حقــوق همــگان را در ســایه حاکمیــت قانــون الهــی رعایــت کــرده و خــود 

قانونمندتریــن انســان ها بــوده اســت.]5[
در جامعــه آرمانــی کــه پیامبــر)ص( در مدینــه پایــه گــذاری کــرد، همــه افــراد 
ــژادی، قومــی و قانــون شــکنی  ــر قانــون یکســان بودنــد و در آن تبعیــض ن در براب

وجــود نداشــت.
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2. ضرورت قانون برای جامعه
ممکــن اســت گفتــه شــود: چــه ضرورتــی وجــود دارد کــه جامعــه دارای قانــون 
ــرای رعایــت  ــون داده شــده اســت. ب ــه ایــن پرســش، پاســخ های گوناگ باشــد؟ ب
اختصــار، بــه یــک دلیــل، کــه ضــرورت قانــون بــرای جامعــه را بــه اثبات می رســاند، 
اشــاره می شــود. ایــن دلیــل از ســه مقدمــه و یــک نتیجــه تشــکیل شــده اســت.
مقّدمــه اول: زندگــی انســان یــک زندگــی اجتماعــی اســت.مقدمه دوم: الزمــه 
زندگــی اجتماعــی تزاحمــات و برخوردهــا بیــن منافــع افــراد جامعــه اســت؛ زیــرا 
کســانی در جامعــه هســتند کــه می خواهنــد از دســتاوردهای همــکاری اجتماعــی 
بیشــتر بهــره ببرنــد، از مواهــب طبیعــی بــه طــور نامحــدود اســتفاده نماینــد و یــا 
شــیوه برخوردشــان بــا دیگــران را بــه گونــه ای می خواهنــد کــه مطابــق میلشــان 
باشــد، و ایــن مطلــوب دیگــران نیســت. پــس بناچــار، کشــمکش هایی در صحنــه 
اجتمــاع رخ می دهند.مقّدمــه ســوم: بــرای از بیــن بــردن ایــن تزاحمــات و یــا 
کــم کــردن آن هــا بــه مرزهــا و قانون هایــی نیازمندیــم تــا حــدود بهــره بــرداری 
انســان ها را مشــخص نماینــد؛ زیــرا اگــر حــدود و مرزهایــی بــرای بهــره بــرداری 
افــراد وجــود نداشــته باشــند و یــا انســان ها آن هــا را رعایــت نکننــد، هــدف از 
زندگــی اجتماعــی، کــه برخــورداری هــر چــه بیشــتر از مواهــب طبیعــی در جهــت 
ــود  ــه: وج ــد یافت.نتیج ــق نخواه ــت، تحق ــان اس ــوی انس ــادی و معن ــل م تکام
قانــون بــرای جامعــه ضــرورت دارد تــا افــراد یــک جامعــه بــا رعایــت آن، از زندگــی 

بهره هــای مــادی و معنــوی ببرنــد.]6[

3. نقش و جایگاه قانون
نقــش  ایــن رو،  از  قانــون پیونــد دهنــده الیه هــای گوناگــون جامعــه اســت، 
و جایــگاه مهمــی در جامعــه دارد. کارکــرد اصلــی قانــون تنظیــم رفتــار اعضــای 
یــک جامعــه اســت کــه بــه طــور طبیعــی، دچــار تعارضنــد. نقــش قانــون صحیــح 
و مبتنــی بــر اصــول انســانی، تعییــن حــد و مرزهــا، از بیــن بــردن زمینه هــای 
اختــالف، دفــع تجــاوز متجــاوزان، داوری میــان انســان ها، نشــان دادن راه تعالی 
و کمــال، ایجــاد نظــم، برقــراری عدالــت و فراهــم نمــودن زمینه هــای تکامــل 
انســان اســت.بنابراین، عــالوه بــر نظــم بخشــیدن بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی 

مــعــارف
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انســان ها و امــکان پذیــر ســاختن اصالحــات اجتماعــی، یکــی از اهــداف بســیار 
ــر اصــول انســانی ایــن اســت کــه جهــت تکامــل  مهــم قانــون صحیــح و مبتنــی ب
حرکــت انســانی و مســیر تحــّوالت اجتماعــی را مشــخص می ســازد. تأمیــن ایــن 
منظــور بــا قونیــن عــادی و بشــری امــکان پذیــر نیســت و تنهــا بــه وســیله قانــون 
آســمانی و الهــی امــکان پذیــر اســت،]7[ کــه نمونــه اتــم و اکمــل آن، قوانیــن 
حیــات بخــش اســالم اســت کــه از ســوی خداونــد بــه وســیله رســول گرامــی)ص( 

بــه بشــر عــر ضــه شــده اســت.

4. منزلت قانون در کالم پیامبر)ص(
رســول گرامــی، کــه خــود نقــش ابــالغ و اجــرای قوانیــن حیــات بخــش اســالم را به 
عهــده داشــت، جایــگاه و منزلــت باالیــی بــرای آن قایــل بــود. آن حضــرت اجــرای 
قوانیــن جزایــی و کیفــری اســالم )حــدود( را بــر متجــاوزان بــه حریــم قانــون، بهتر از 
عبــادت شــصت ســال و نیــز برتــر از بــارش چهــل شــب بــاران بــر زمیــن می دانســت:

 ُیقاُم فی االرِض أزکی ِمن عبادِة ستیَن سنٍة«؛]8[
ٌ

»حّد
»إقامُة حّدٍ ِمن حدوِد اهلِل خیٌر ِمن مطٍر اربعیَن لیلٍة فی بالِد اهلل.«]9[

جزایــی  )قوانیــن  الهــی  حــدود  برداشــتن  در  کــردن  شــفاعت  از  حضــرت  آن 
و کیفــری اســالم( بــه شــدت نهــی می کــرد و ایــن کار را موجــب عــذاب و عقــاب 

می دانســت: آخــرت  جهــان  در  خداونــد 
َع فــی حــّدِ ِمــن حــدوِد اهلل 

َ
»اّنــه نهــی َعــن الشــفاعة فــی الحــدوِد و قــاَل: َمــن َشــّف

ِلُیبطلــه و َســعی فــی ابطــاِل حــدودِه عذّبــُه اهلُل َتعالــی یــوَم القیامــة.«]10[
رســول گرامــی افــراط و تفریــط در اجــرای قانــون را برنمــی تافــت. از آن حضــرت 
روایــت شــده اســت کــه فرمودنــد: روز قیامــت حاکمــی را می آورنــد کــه هنــگام 
اجــرای حــدود الهــی، یــک تازیانــه کمتــر از حــد معیــن شــده زده اســت. در مقــام 
بازخواســت، می گویــد: خدایــا بــه خاطــر رحمــت بــر بنــده تــو ایــن کار را کــردم. 
بــه او جــواب داده می شــود کــه آیــا تــو نســبت بــه بنــدگان مــن مهربــان تــر از 
مــن هســتی؟ ســپس امــر می کنــد وی را بــه آتــش بیفکننــد. شــخص دیگــری 
را می آورنــد کــه یــک تازیانــه زیادتــر زده اســت و در مقــام بازخواســت می گویــد: 
خدایــا، بــه خاطــر بازداشــتن از معاصــی تــو چنیــن کــردم. دســتور داده می شــود 
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وی را نیــز بــه آتــش بیفکننــد.]11[
و نیــز از آن حضــرت روایــت شــده اســت کــه فرمودنــد: »اَتقــی النــاِس َمــن قــاَل 
الحــَق فیمــا لــه و علیــه«؛]12[ پرهیزگارتریــن مــردم کســی اســت کــه حــق را بگویــد، 

چــه بــه نفــع وی باشــد و چــه بــه ضــرر وی.
نــگاه  بــاالی قانــون در  ایــن احادیــث واحادیــث دیگــر، جایــگاه و منزلــت  از 

می شــود. روشــن  خوبــی  بــه  پیامبــر 

جایگاه قانون در سیره نبوی
بــی تردیــد، یکــی از مهــم تریــن عوامــل موفقیــت پیامبــر در گســترش فرهنــگ و 
تمــدن اســالمی قانــون پذیــری ایشــان، و از محــوری تریــن اصول در ســیره ایشــان 

نیــز تعّبــد بــه قوانیــن الهــی بــود.
ــا رعایــت  پــاس داری از حریــم قانــون و مجــازات متجــاوزان بــه حریــم قانــون ب
عــدل و انصــاف و حــق محــوری جایــگاه مهمی در دین اســالم دارد. رســول گرامی 
نیــز توجــه و عنایــت خاصــی نســبت بــه ایــن امــر داشــتند. قانــون جایــگاه بســیار 
باالیــی در ســیره آن حضــرت داشــت، بــه گونــه ای کــه در برابــر هــر نــوع بدرفتــاری 
کــه بــه شــخص ایشــان می شــد، نهایــت گذشــت و اغمــاض را بــه خــرج می دادنــد، 
امــا در مــورد کســانی کــه بــه حریــم قانــون تجــاوز می کردنــد، مطلقــا گذشــت و 
ــون در  ــون شــکنان و اجــرای قان ــه مجــازات قان ــد و نســبت ب اغمــاض نمــی کردن
مــورد آنــان لحظــه ای درنــگ نمــی کردنــد و بــدون مســامحه، امــا بــا رعایــت عــدل 
و انصــاف قانــون الهــی را اجــرا می کردنــد؛ چــرا کــه قانــون حافــظ امنیــت و کیــان 
جامعــه اســت و نمــی تــوان آن را بازیچــه ایــن و آن قــرار داد و جامعــه را فــدای فــرد 
نمود.]13[بــه مــواردی ازاقدامــات آن حضــرت در ایــن زمینه،کــه نشــان دهنــده 

جایــگاه رفیــع قانــون در ســیره آن حضــرت اســت، اشــاره می شــود:
1. جلوگیری از سوء استفاده وابستگان و اطرافیان: 

وقتــی کســی در رأس امــور قــرار می گیــرد، اگرچــه خــود درســت کار باشــد و اهــل 
ســوء اســتفاده نباشــد، امــا خــواه و ناخواه اطرافیــان و وابســتگانی دارد که ممکن 
اســت درصــدد ســوء اســتفاده از قــدرت و مقــام وی برآینــد و برخــالف مصالــح 
عمومــی، خواهــان امتیــازات بیشــتری نســبت بــه دیگــران گردنــد و درخواســت 

مــعــارف
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امکانــات زیادتــری بنماینــد. ممکــن اســت ایــن اطرافیــان و وابســتگان از وی 
انتظاراتــی داشــته باشــند کــه تــن دادن بــه آن هــا بــه منزلــه زیــر پــا نهــادن احــکام، 
ــه در  ــخصی ک ــت ش ــد.الزم اس ــی باش ــع عموم ــز مناف ــی و نی ــدود اله ــن و ح قوانی
رأس کاری قــرار می گیــرد، از همــان ابتــدای کار، بــا ایــن گونــه انتظــارات نابجــا 
و امتیازطلبی هــای خــالف قانــون و مصالــح عمومــی مــردم مبــارزه کنــد و در 
ــاوندی  ــه خویش ــد، ن ــرار ده ــار ق ــالک و معی ــون را م ــراد، قان ــه اف ــا ب دادن امتیازه
را.رســول گرامــی نیــز در طــول دوران رســالت خــود، جلــوی ســوء اســتفاده های 
اطرافیــان و وابســتگان را گرفتنــد و بــه احــدی از آنــان اجــازه ندادنــد کــه بــه خاطــر 
خویشــاوندی و نزدیکــی بــه ایشــان، برخــالف حــق و قانــون از امتیــازی در جامعــه 
برخــوردار شــود.از امــام صــادق)ع( روایــت شــده اســت کــه وقتــی آیــه زکات نــازل 
ــر  ــه ام ــه ب ــانی ک ــی کس ــا« )یعن ــن علیه ــارف زکات »عاملی ــی از مص ــون یک ــد، چ ش
جمــع آوری زکات می پردازنــد( می باشــد، عــده ای از بنی هاشــم خدمــت پیامبــر 
آمدنــد و تقاضــا نمودنــد کــه بــه خاطــر خویشــاوندی جمــع آوری زکات را بــه آنــان 
واگــذار نمایــد تــا در نتیجــه، ســهمی از زکات از آن آنــان باشــد. پیامبــر فرمودنــد: 
ــا  ــد: »آی ــر بنی هاشــم حــرام اســت.« در ادامــه فرمودن ــر مــن و ب »صدقــه و زکات ب

ــر دیگــران ترجیــح می دهــم؟«]14[ گمــان می کنیــد مــن شــما را ب

2. تساوی انسان ها در برابر قانون:
 الــف. تســاوی انســان ها در قــرآن: پیــش از ظهــور اســالم در شــبه جزیــره 
ــروت، شــخصیت  ــر اســاس ســّنت های موهــوم قبیلگــی، داشــتن ث عربســتان، ب
قبیلگــی، نــژاد، رنــگ و ماننــد آن مایــه برتــری انســانی بــر انســان دیگــر شــناخته 
می شــد و دارنــدگان ایــن گونــه امتیــازات بدان هــا تفاخــر می کردنــد. امــا بــا ظهــور 
اســالم، بــر ایــن گونــه امتیــازات خــط بطــالن کشــیده شــد و قــرآن کریــم بــا اینکــه 
تفــاوت انســان ها را از لحــاظ ســازمان خلقــت، چــه از نظــر مظاهــر مــادی و چــه از 
نظــر لیاقــت و اســتعداد، پذیرفتــه، امــا ایــن امــر را مــالک برتــری ندانســته و همــه 
انســان ها را از لحــاظ حقــوق و تکالیــف برابــر اعــالم نمــوده اســت.]15[ مســئله 

ــردد: ــه دو موضــوع اساســی برمــی گ تســاوی انســان ها در اســالم ب
1( تســاوی انســان ها در اصــل انســانیت و آفرینــش: از آن رو کــه همــه انســان ها 
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ــن  ــد بی ــس نبای ــد، پ ــان دارن ــای یکس ــا و درده ــا و آرزوه ــاس و نیازه درک و احس
انســان ها فرقــی قایــل شــد؛ زیــرا تفاوت هــای اجتماعــی و اقتصــادی موجــب 
برتــری افــراد نســبت بــه یکدیگــر نمــی شــوند. قــرآن در ایــن زمینــه اعــالم مــی دارد: 
هــا الّنــاُس اّنــا َخَلقناُکــم ِمــن ذکــٍر وُانثــی َو َجعلناُکــم ُشــعوبا َو قبائــَل ِلَتعاَرفــوا  »یــا أّیُ
ِاّنَ َاکَرَمُکــم ِعنــَداهلل َاتقیُکــم«]16[ )ای مــردم، مــا شــما را از یــک مــرد و زن آفریدیــم 
ــا یکدیگــر را بشناســید. )این هــا مــالک  ــم ت و شــما را تیره هــا و قبیله هــا قــرار دادی
شماســت.  تقواتریــن  بــا  خداونــد،  نــزد  شــما  تریــن  گرامــی  نیســتند.(  برتــری 
خداونــد دانــا و آگاه اســت.قرآن کریــم در ایــن آیــه، کلیــه عوامــل امتیــاز، از جملــه 

حســب و نســب، رنــگ، نــژاد، ثــروت و رفــاه و جنســیت را نفــی نمــوده اســت.
2( تبعیــض در برابــر قانــون: گروهــی را مافــوق قانــون قــرار دادن و گروهــی را زیــر 
آن نهــادن، چیــزی اســت کــه بــرای قانــون وضــع آشــفته ای بــه وجــود مــی آورد و 
ــراد و  ــط اف ــم رواب ــه تنظی ــون، ک ــدف از قان ــد و ه از اهمیــت و عظمــت آن می کاه
ــون  اصــالح امــور جامعــه اســت، بکلــی منتفــی می شــود. موقعیــت و هیبــت قان
وقتــی حفــظ می شــود کــه قانــون از طــرف همــه افــراد جامعــه، مــورد احتــرام 
باشــد و کســی خــود را مافــوق آن ندانــد.]17[ تســاوی انســان ها در برابــر قانــون بــه 
قــدری حایــز اهمیــت اســت کــه قــرآن کریــم اطاعــت و تســلیم در برابــر قانــون را از 
ــَک  شــرایط تحقــق ایمــان و صــدق ادعــای مدعیــان آن برشــمرده اســت: »َفــاَل َو َرّبِ
نُفِســِهْم َحَرجــا 

َ
ُمــوَک ِفَیمــا َشــَجَر َبْیَنُهــْم ُثــّمَ اَل َیِجــُدوْا ِفــی أ ــَی ُیَحّکِ اَل ُیْؤِمُنــوَن َحّتَ

ــن  ــا مؤم ــه آن ه ــوگند ک ــروردگارت س ــه پ ــِلیما« ]18[؛ ب ُموْا َتْس ــّلِ ــَت َوُیَس ــا َقَضْی ّمَ ّمِ
نخواهنــد بــود، مگــر اینکــه در اختالفــات خــود، تــو را بــه داوری بطلبنــد و ســپس 
از داوری تــو، در دل خــود احســاس ناراحتــی نکننــد و کامــاًل تســلیم باشــند. 
قــرآن کســانی را کــه از قانــون در صورتــی کــه مطابــق خواســت آن هــا باشــد اطاعــت 
ــه  ــر برخــالف خواســت و مصلحتشــان باشــد اعــراض می نماینــد، ب می کننــد و اگ
شــدت مذمــت می کنــد:»َوِإَذا ُدُعــوا ِإَلــی اهلِل َو َرُســوِلِه ِلَیْحُکــَم َبْیَنُهــْم ِإَذا َفِریــٌق 
ُتــوا ِإَلْیــِه ُمْذِعِنیــَن«]19[آن گاه کــه بــه 

ْ
ُهــُم اْلَحــّقُ َیأ

َ
ْعِرُضــوَن َو ِإن َیُکــن ّل ْنُهــم ّمُ ّمِ

ســوی خــدا و پیامبــر خوانــده شــوند تــا میــان آنــان داوری کنــد، نــاگاه گروهــی 
از آنــان رویگــردان می شــوند، و اگــر حــق بــا آنــان باشــد ســر ســپرده بــه ســویش 

می آینــد.
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ب. تســاوی انســان ها در برابــر قانــون در ســیره پیامبــر: مســئله تســاوی 
انســان ها، هــم در ســخنان پیامبــر و هــم در ســیره عملــی آن حضــرت تجّلــی 
یافتــه اســت. آن حضــرت در خطبــه ای کــه پــس از فتــح مّکــه ایــراد نمودنــد 
کــم واحــٌد َو إّنَ اباُکــم واحــٌد، أال، ال فضــَل  هــا الّنــاس اال إّنَ رّبَ فرمودنــد: »یــا أّیُ
ِلعربــّیٍ علــی عجمــّیٍ َو ال اعجمــّیٍ علــی عربــّیٍ َوال الســوَد علــی احمــَر واَل الحمــَر 
علــی اســوَد ااّل بالتقــوی. أال هــل بّلغــت؟ لیبلــَغ الشــاهُد الغائــَب«؛]20[ای مــردم! 
آگاه باشــید کــه پروردگارتــان یکــی اســت و پدرتــان یکــی اســت. بدانیــد کــه نــه 
ــر ســیاه  ــر ســفید و نــه ســفید ب ــر عــرب، و نــه ســیاه ب ــر عجــم و نــه عجــم ب عــرب ب
برتــری دارد، مگــر بــه تقــوا. آیــا پیــام را رســاندم؟ حاضــران بــه غایبــان برســانند.

آن حضــرت همــه انســان ها را، اعــم از مخالــف و موافــق، در برابــر قانــون مســاوی 
می دانســت: »النــاُس امــاَم الحــِق ســواٌء.«]21[ رســول گرامــی تســاوی انســان ها 
در برابــر قانــون را در عمــل نیــز بــه اثبــات رســاندند. آن حضــرت در اجــرای قوانیــن 
حقوقــی و جزایــی اســالم بــه هیــچ کــس اجــازه نمــی دادنــد خــودرا فراتــر از قانــون 
بدانــد. ایشــان ایــن قوانیــن را دربــاره همــه، حتــی خــودش بــه طــور مســاوی، اجرا 
می کــرد. آن حضــرت در روزهــای آخــر عمــر خویــش، کــه در بســتر بیمــاری افتــاده 
بودنــد، روزی در مســجد بــه ایــراد خطبــه پرداختنــد و پــس از حمــد و ثنــای الهــی 
اظهــار داشــتند: هــر کــس از طــرف مــن مظلمــه ای بــر او وارد شــده اســت، بیایــد 
و قصــاص کنــد؛ زیــرا قصــاص در دنیــا برایــم بهتــر از قصــاص در آخــرت در محضــر 
ــام ســواده بــن قیــس از میــان  ــه ن مالئکــه و انبیاســت. در ایــن هنــگام، مــردی ب
مــردم بلنــد شــد و عرضــه داشــت: هنگامــی کــه از غــزوه طائــف بــر می گشــتید، بــه 
اســتقبال آمــده بــودم و تازیانــه شــما کــه می خواســتید بــه ناقــه بزنیــد بــه شــکم 
مــن اصابــت کــرد، و اظهــار داشــت: نمــی دانــم بــه عمــد بــود یــا بــه خطــا؟ پیامبــر 
فرمــود: از اینکــه عمــدا زده باشــم، بــه خــدا پنــاه می بــرم! ســپس بــالل را فرســتاد 
تــا تازیانــه را بیــاورد. تازیانــه را بــه ســواده دادنــد تــا از وی قصــاص نمایــد. ســواده 
ــان  ــکمش را عری ــرت ش ــود. حض ــان ب ــن عری ــکم م ــگام، ش ــرد: در آن هن ــرض ک ع
کــرد: ســواده عــرض کــرد: آیــا اجــازه می دهیــد شــکمتان را ببوســم؟ پیامبــر اجــازه 
ــر  ــه موضــع قصــاص از شــکم پیامب ــد. ســواده فرمــود: از آتــش روز قیامــت ب دادن
پنــاه می بــرم. پیامبــر فرمــود: آیــا بخشــیدی یــا قصــاص می کنــی؟ ســواده عــرض 
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کــرد: بخشــیدم، یــا رســول اهلل! پیامبــر عــرض کــرد: خدایــا! ســواده را ببخــش! 
چنانکــه وی نبــی تــو محّمــد را بخشــید.]22[

3. رعایت عدالت در اجرای قانون:
در نظــام حقوقــی اســالم، عدالــت پایــه و اســاس را تشــکیل می دهــد و همــه 
ــت تشــریع  ــژه قوانیــن کیفــری، در جهــت تحقــق عدال ــه وی قوانیــن و مقــّررات، ب
شــده انــد. از ایــن رو، در اجــرای قانــون، بــه ویــژه قوانیــن کیفــری، رعایــت عدالــت 
جایــگاه ویــژه ای دارد. در قــرآن کریــم و روایــات و ســیره عملــی رســول گرامــی نیــز 

برپایــی عدالــت از جایــگاه و منزلــت باالیــی برخــوردار اســت.
خداونــد در قــرآن کریــم پیامبــر را مأمــور بــه برپایــی عــدل و اســتقامت در ایــن راه 
ْهَواءُهــْم َوُقــْل 

َ
ِبــْع أ  َتّتَ

َ
ِمــْرَت َوال

ُ
معرفــی نمــوده اســت:»َفِلذِلَک َفــاْدُع َواْســَتِقْم َکَمــا أ

ْعــِدَل َبْیَنُکــم.« ]23[
َ
ِمــْرُت ِل

ُ
نــَزَل اهلُل ِمــن ِکَتــاٍب َوأ

َ
آَمنــُت ِبَمــا أ

در آیــه ای دیگــر، خطــاب بــه مؤمنــان، آنــان را فرمــان می دهــد کــه گواهــان بــه 
عــدل باشــند و حتــی در برخــورد بــا دشــمنان جانــب عــدل را رعایــت نماینــد: »َیــا 
ــْوٍم  ــْم َشــَنآُن َق ُک اِمیــَن هلِلِّ ُشــَهَداء ِباْلِقْســِط َواَل َیْجِرَمّنَ ــوْا َقّوَ ــوْا ُکوُن ِذیــَن آَمُن

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
أ

ُقــوْا اهلَل ِإّنَ اهلَل َخِبیــٌر ِبَمــا َتْعَمُلــوَن« 
َ
ْقــَوی َواّت ْقــَرُب ِللّتَ

َ
ــوْا ُهــَو أ ــوْا اْعِدُل  َتْعِدُل

َ
اّل

َ
َعَلــی أ

]24[رســول گرامــی نیــز در طــول دوران رسالتشــان اجــرای عدالــت را ســرلوحه 
برنامه هــای خــود قــرار داده بودنــد؛ چنــان کــه حضــرت علــی)ع( در توصیــف 
ســیره آن حضــرت می فرمایــد: »ســیرتُه القصــُد َو ُســّنتُه الُرشــد َو کالمــُه الَفصــُل و 
ُحکمــه لعــدُل«؛]25[ راه و رســم او معتــدل، روشــش صحیــح و متیــن، ســخنانش 
روشــنگر حــق از باطــل، و حکمــش عادالنــه بــود. در دیــن اســالم، اجــرای عدالــت 
در جامعــه، بــه شــدت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. از ایــن رو، اســالم همــه افــراد 
جامعــه را در برابــر قانــون برابــر می دانــد و هیــچ گونــه تبعیضــی را در اجــرای قانــون 
ــه هــر دلیــل و  ــون را ب ــه تبعیــض در اجــرای قان ــراد روا نمــی شــمارد و هرگون ــر اف ب
عنوانــی کــه باشــد، موجــب ســقوط و هالکــت جامعــه می دانــد.]26[در ســیره 
عملــی رســول گرامــی نیــز عدالــت در اجــرای قانــون بــه بهتریــن وجــه انعــکاس 
یافتــه اســت. »در فتــح مّکــه، زنــی از قبیلــه بنــی مخــزوم مرتکــب ســرقت شــد و 
از نظــر قضایــی جرمــش محــرز گردیــد. خویشــاوندان آن زن، کــه هنــوز رســوبات 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

نظــام طبقاتــی دوران جاهلیــت در مغزشــان مانــده بــود، اجــرای مجــازات یعنــی 
حــّد ســرقت را نســبت بــه آن زن ننــگ خانــواده اشــرافی خــود می دانســتند. بــه 
ــد  ــه تــالش افتادن ــرای متوّقــف ســاختن اجــرای حــّد ســرقت، ب همیــن دلیــل، ب
نــزد پیامبــر  زیــد  پــدرش  کــه ماننــد  را،  زیــد  بــن  اســامة  بــه همیــن منظــور،  و 
محبوبیــت داشــت، وادار بــه شــفاعت نمودنــد. امــا همیــن کــه اســامه زبــان بــه 
شــفاعت گشــود، پیامبــر)ص( خشــمگین شــدند و بــا عتــاب فرمودنــد: »چه جای 
شــفاعت اســت؟ مگــر می تــوان حــدود و قانــون خــدا را بــال اجــرا گذاشــت؟« و فــورا 
دســتور مجــازات صــادر نمودنــد. اســامه متوجــه لغــزش خــود شــد و عذرخواهــی 
نمود.پیامبــر)ص( بــرای اینکــه فکــر تبعیــض در اجــرای قانــون را از ذهــن مــردم 
بیــرون نماینــد، عصــر همــان روز بــه ایــراد خطبــه پرداختنــد و بــه مســئله عدالــت 
در اجــرای قانــون اشــاره نمــوده، فرمودنــد: »اقــوام و ملــل پیشــین دچــار ســقوط 
و انقــراض شــدند؛ بدیــن ســبب کــه در قانــون تبعیــض روا می داشــتند؛ هــرگاه 
یکــی از طبقــات بــاال مرتکــب جــرم می شــد او را از مجــازات معــاف می کردنــد، 
و اگــر کســی از زیردســتان بــه جــرم مشــابه آن مبــادرت می ورزیــد او را مجــازات 
عــدل  اجــرای  اوســت! در  قبضــه  کــه جانــم در  بــه خدایــی  می کردنــد. قســم 
دربــاره هیــچ کــس فروگــذاری و سســتی نمــی کنــم، اگرچــه مجــرم از نزدیــکان مــن 
باشــد.«]27[ چنــان کــه مالحظــه می شــود، رســول گرامــی در اجــرای قوانیــن 
کیفــری اســالم )حــدود الهــی(، هیــچ گونــه تبعیضــی روا نمــی داشــتند، شــفاعت 
احــدی را نمــی پذیرفتنــد و تحــت تأثیــر گروهــای فشــار قــرار نمــی گرفتنــد. آن 
حضــرت بــه شــدت، مســلمانان را از تعطیــل شــدن حــدود الهــی نهــی می کردنــد: 
ــوا  ــم کان ــرائیُل الّنه ــو اس ــَک بن ــا َهَل ــال: »ِاّنم ــدوِد و ق ــِل الح ــِن تعطی ــی ع ــُه نه »ِاّن
ُیقیمــوَن الحــدوَد علــی الوضیــِع دوَن الشــریفه««؛]28[ بنی اســرائیل نابــود شــدند 
از آن رو کــه حــدود الهــی را بــر زیــر دســتان اجــرا می کردنــد، نــه بــر اشــراف و بــزرگان. 
آن حضــرت در حجــة الــوداع هنگامــی کــه خواســتند رباخــواری را در میــان مــردم 
باطــل اعــالم نماینــد، بــرای اینکــه عمــاًل بــه تبعیــض در اجــرای قانــون خــط 
بطــالن بکشــند، ابتــدا از عمویشــان عّبــاس شــروع کردنــد و هــر چــه عبــاس از بهــره 
پــول در ذّمــه مــردم داشــت، باطــل ســاخت و فرمــود: »ِاّنَ رَبــا الجاهلیــِة موضــوٌع 
َو ِاّن اّوَل ربــا ابــدَء ِبــه رَبــا العّبــاس بــن عبدالمطّلــب«؛]29[ ربــای دوران جاهلیــت 
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برداشــته شــد و اولیــن ربایــی را کــه از دربرداشــتن آن آغــاز می کنــم ربــای عّبــاس 
ــده در  ــه ش ــای ریخت ــه خون ه ــتند ب ــه خواس ــت.و آن گاه ک ــب اس ــن عبدالمطّل ب
ــان  ــکان ایش ــه از نزدی ــه، ک ــن ربیع ــون عامرب ــد، از خ ــان دهن ــت پای دوران جاهلی
بــود شــروع کردنــد و فرمودنــد: »َو ِاّن دمــاَء الجاهلیــِة موضوعــٌة َو ِاّنَ اّوُل دٍم ابــدَء 

ــه دُم عامِربــن ربیعــِة بــن الحــارث بــن عبدالمطّلــب.«]30[ ِب

4. رعایت انصاف در اجرای قانون: 
در برپاداشــتن حــق و اجــرای قانــون، رعایــت انصــاف یــک امــر بســیار ضــروری 
اســت کــه بــدون آن حــق بــه ذی حــق نخواهــد رســید و قانــون الهــی آن گونــه کــه 

الزم اســت، اجــرا نخواهــد شــد.
»انصــاف« از »َنصــف« )بــه فتــح( و »ُنصــف« )بــه ضــم( بــه معنــای چیــزی را 
نصــف کــردن یــا بــه نصــف رســاندن اســت و در مقــام داوری، حقــوق طرفیــن 
دعــوا را بــه طــور برابــر رعایــت کــردن. انصــاف از روح گذشــت و احتــرام بــه حقــوق 
ــر  ــوق براب ــران حق ــرای دیگ ــه ب ــت ک ــی اس ــف کس ــود و منص ــی می ش ــران ناش دیگ
قایــل باشــد و مزایــای زندگــی را میــان خــود و مــردم تقســیم کنــد.]31[ رســول 
گرامــی انصــاف را یکــی از ویژگی هــای انســان مؤمــن دانســته انــد: »َمــن واَســی 
الفقیــَر وَانصــَف النــاَس ِمــن نفســِه فذلــَک الُمؤمــُن حّقــا.«]32[ در جــای دیگر، آن 
حضــرت خطــاب بــه ابــن مســعود، رعایــت انصــاف را موجــب جلوگیــری از نــزول 
عــذاب الهــی معرفــی نمــوده، می فرماینــد: »یابــَن مســعود ِانصــف النــاَس َمــن 
ــَة وارحمهــم فــاذا کان کذلــَک َو َغِضــَب اهلُل علــی اهــِل بلــدٍة  نفِســک وانصــح االّمَ
َل علیهــم العــذاَب نَظــَر الیــَک فرحمهــم بــَک، یقــوُل اهلل  َو انــَت فیهــا و اراَد َان ینــّزَ

ــون.««]33[ ــا مصلح ــری َواهُله ــَک الُق ــک لیهل ــاکان رّب ــی:»َو م تعال
حضــرت علــی)ع( رعایــت انصــاف را موجــب افزایــش عــّزت دانســته انــد: »َاال 
إّنــه َمــن ُینصــُف النــاَس ِمــن نفِســه َلــم یــزده اهلل إاّل عــّزا.«]34[ بــا رعایــت انصــاف 
عالقــه  نتیجــه،  در  و  می شــود  برقــرار  مــردم  و  زمامــدار  بیــن  محکــم  پیونــدی 
زیــادی  باعــث  امــر  ایــن  و  می شــود  ایجــاد  زمامــداران  در  گــزاری  خدمــت  بــه 
اشــاره  امــر  ایــن  بــه  نیــز  علــی)ع(  حضــرت  کــه  می گردد.]35[چنــان  دوســتان 
نموده اند:»بالنصفــِة یکُثــر المواصلــوَن.«]36[ امــام صــادق)ع( نیــز انصــاف را 
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یکــی از بهتریــن اعمــال معرفــی نمــوده انــد: »ســّیُد االعمــاِل ثالثــٌة: انصــاُف النــاِس 
ِمــن نفِســَک حّتــی ال َترضــی بشــی ٍء. إاّل رضیــَت َلهــم مثَلــه.«]37[ رعایــت انصــاف 
در ســیره رســول گرامــی کامــاًل مشــهود اســت. آن حضــرت »خویشــان خــود را 
ــاز بیشــتری بدهــد،  ــه دیگــران امتی ــان را نســبت ب ــی آنکــه آن ــرد، ب احســان می ک
جــز آنچــه خــدا بــدان امــر نمــوده بود.«]38[ســیره عملــی آن حضــرت در رعایــت 
انصــاف بــه گونــه ای بــود کــه بــه هیــچ کــس اجــازه نمــی دادنــد ذّره ای از آن عــدول 
شــود، و ایــن مطلــب را بارهــا در عمــل نشــان دادنــد.در غــزوه حنیــن، پــس از آنکــه 
بــه دســتور آن حضــرت زنــان و کــودکان »هــوازن« بــاز گردانــده شــدند، مــردم گــرد 
پیامبــر را احاطــه کــرده، خواهــان تقســیم غنایــم شــدند. آن حضــرت بــه درختــی 
تکیــه دادنــد، ردای ایشــان را از دوششــان کشــیدند و بردنــد. پیامبــر رو بــه آنــان 
کــرد و فرمــود: »ای مــردم! ردای مــرا پــس دهیــد. بــه خــدا ســوگند، اگــر شــما را بــه 
عــدد درختــان تهامــه گوســفند و شــتر باشــد همــه را بــر شــما قســمت می کنــم و 
در مــن بخلــی، برســی و دروغــی نخواهیــد یافــت.« آن گاه کنــار شــتری ایســتاد و 
قــدری کــرک از کوهــان شــتر میــان دو انگشــت خــود گرفــت و گفــت: »ای مــردم، بــه 
خــدا ســوگند کــه از غنایــم شــما و از ایــن پــاره کــرک جــز خمــس آن حقــی نــدارم. آن 
خمــس هــم بــه شــما داده می شــود. حــال هــر کــه از غنایــم، حتــی نــخ و ســوزنی 
برداشــته اســت، بــاز گردانــد؛ زیــرا خیانــت در غنایم در روز قیامت بــرای خیانت کار 
ننــگ و آتــش و بدنامــی خواهــد بود.«]39[مــردی از انصــار دســته ای نــخ موییــن 
آورد و گفــت: یــا رســول اهلل، ایــن نخ هــای مویــی را برداشــته ام تــا پــاالن شــتر خــود 
ــا آن بــدوزم. حضــرت فرمــود: »آنچــه ســهم مــن اســت از آن تــو باشــد.« مــرد  را ب
انصــاری گفــت: اگــر کار بــه ایــن ســختی اســت نیــازی بــه آن نــدارم، و آن را میــان 
غنایــم انداخــت.]40[ مــردی دیگــر آمــد و گفــت: ای رســول خــدا، ایــن ریســمان را 
موقعــی کــه دشــمن بــه هزیمــت رفتــه بــود یافتــه ام. آیــا می توانــم بــا آن بارهــای 
خــود را ببنــدم؟ حضــرت فرمــود: »ســهم مــن از آن تــو باشــد، ولــی بــا ســهام مــردم 
چــه می کنــی؟«]41[ از ایــن نمونــه، در ســیره عملــی پیامبــر، و نمونه هــای فــراوان 
دیگــری در کتــب تاریــخ و ســیره آمــده اســت کــه رفتــار منصفانــه آن حضــرت را در 
اجــرای قانــون الهــی بــه خوبــی می تــوان بــه دســت آورد و بــه همیــن دلیــل بــود 

کــه آن حضــرت بــر قلب هــای مــردم حکومــت داشــت.]42[ 
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5. حق محوری در اجرای قانون:
حــق محــوری شــالوده و اســاس همــه برنامه هــای دولــت اســالمی را تشــکیل 
می دهــد و از مهــم تریــن اهــداف آن بــه شــمار می آیــد. از ایــن رو، رعایــت حــق 
ــه در اجــرای  ــم در همــه حرکت هــا و اقدامــات از جمل ــه عنــوان اصــل حاک ــد ب بای
قانــون توســط حاکمــان و مجریــان قانــون مــورد توجه قــرار گیرد.بــه دلیل اهمیت 
زیــاد ایــن امــر، در قــرآن کریــم نیــز بارهــا برپایــی حــق مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
در یــک مــورد، قــرآن کریــم هــدف از فرســتادن کتــب آســمانی )قــرآن( را برپایــی 
نَزْلَنــا ِإَلْیــَک اْلِکَتــاَب ِباْلَحــّقِ ِلَتْحُکــَم َبْیــَن 

َ
ا أ

َ
حــق و قانــون معرفــی نمــوده اســت:»ِإّن

ْلَخآِئِنیــَن َخِصیمــا.«]43[ در مــورد دیگــر، قــرآن کریم  َراَک اهلُل َواَلَتُکــن ّلِ
َ
ــاِس ِبَمــاأ الّنَ

بــا حفــظ اصــول ثابــت و الیتغیــر تاب هــای پیشــین، کامــل تریــن راه تحقــق حــق 
نَزْلَنــا 

َ
و قانــون را ارائــه کــرده و رســول گرامــی را مأمــور برپایــی آن نمــوده اســت: »َوأ

َمــا َبْیــَن َیَدْیــِه ِمــَن اْلِکَتــاِب َوُمَهْیِمنــا َعَلْیــِه َفاْحُکم  قــا ّلِ ِإَلْیــَک اْلِکَتــاَب ِباْلَحــّقِ ُمَصّدِ
.« ]44[ اصــواًل  ــا َجــاءَک ِمــَن اْلَحــّقِ ْهَواءُهــْم َعّمَ

َ
ِبــْع أ نــَزَل اهلُل َواَل َتّتَ

َ
َبْیَنُهــم ِبَمــا أ

شــأن دیــن و دیــن داری برپایــی حــق و قانــون در جامعــه، و هــدف از فرســتادن 
کتاب هــای آســمانی در جامعــه بشــری رفــع ســتم ناشــی از اختــالف و رســیدن هــر 
ــًة َواِحــَدًة َفَبَعــَث اهلُل  ّمَ

ُ
ــاُس أ صاحــب حقــی بــه حــق خویــش اســت:]45[»َکاَن الّنَ

ــاِس  نــَزَل َمَعُهــُم اْلِکَتــاَب ِباْلَحــّقِ ِلَیْحُکــَم َبْیــَن الّنَ
َ
ــِریَن َوُمنِذِریــَن َوأ یــَن ُمَبّشِ ِبّیِ الّنَ

ِفَیمــا اْخَتَلُفــوْا ِفیــِه.« ]46[ در روایــات نیــز عمــل بــه حــق مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 
و بــدان ســفارش شــده اســت، امیرمؤمنــان علــی)ع( نجــات و رســتگاری را در 
عمــل بــه حــق دانســته انــد: »َمــن َعِمــَل ِبالَحــّقِ َنجــا و افَلــح«]47[ در جــای دیگــر، 
ســعادت را در مالزمــت حــق دانســته انــد: »فــی لزوِم الحــّقِ َتکوُن الّســعادُة.«]48[ 
آن حضــرت حاصــل شــدن پشــتوانه قــوی را در مالزمــت حــق معرفــی نمــوده انــد: 
»بلــزوِم الحــّقِ یحصــُل االســتظهاُر.«]49[در عهدنامــه مالــک اشــتر، آن حضــرت 
بــه مالــک ایــن گونــه دســتور می دهنــد: »حــق را از آن هرکــه باشــد، نزدیــک یــا 
ــاش و ایــن  ــاره، شــکیبا ب ــن و در ایــن ب ــت و اجــرا ک ــه( رعای ــا بیگان دور )خویــش ی
شــکیبایی را بــه حســاب خــدا بگــذار، هــر چنــد ایــن رفتــار بــا خویشــاوندان و 
اطرافیانــت باشــد و عاقبــت آن را بــا همــه دشــواری کــه دارد، چشــم دار، کــه پایــان 
آن پســندیده اســت و ســرانجامش فرخنده.«]50[رســول گرامــی نیــز در اجــرای 
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ــد؛ حــق محــوری در اجــرای  ــون، جــز حــق چیــز دیگــری مالحظــه نمــی کردن قان
قانــون، عمــاًل در زندگــی ایشــان هویــدا بــود. آن حضــرت هماننــد کســانی نبــود کــه 
از حــق مــداری و احقــاق حــق مــردم دم می زننــد، امــا وقتــی پــای عمــل بــه میــان 
می آیــد، بــا توجیه هــای نابجــا منافــع شــخصی خویــش را بــر عمــل بــه حــق و 
قانــون ترجیــح می دهنــد. در نــگاه پیامبــر)ص(، حــق هماننــد یــک اصــل بــود کــه 
همــگان بایــد آن را در اجــرای قانــون رعایــت نماینــد. از ایــن رو، بــه احــدی اجــازه 
نمــی دادنــد قانــون را زیــر پــا بگــذارد. در توصیــف ســیره آن حضــرت نیــز آمــده 
ــاوی  ــق مس ــزد او، در ح ــگان ن ــواٌء«؛]51[ هم ــّقِ س ــی الح ــَدُه ف ــاروا ِعن ــت: »ص اس
ــودن احــکام شــریعت و نیــز حّقانیــت احــکام  ــه حــق ب ــا توجــه ب ــد. اصــواًل ب بودن
عقلــی محــض، قانونــی را کــه پیامبــر در جامعــه بــه اجــرا می گذاشــتند عیــن حــق 
بــود. بنابرایــن، اجــرای احــکام شــریعت و نیــز احــکام عقلــی محض توســط پیامبر 

چیــزی جــز اجــرای حــق در جامعــه نبــود.

نمودهای قانون گرایی در سیره نبوی
1. پای بندی به عهد و پیمان: 

وفــای بــه عهــد و پیمــان از مســائل مهــم و اساســی اســت کــه در دیــن مقــّدس 
اســالم، بــه طــور کامــل مــورد عنایــت قــرار گرفتــه؛ زیــرا اگــر بــدان توجــه نشــود در اثــر 
هــرج و مــرج و بــی نظمــی، اعتمــاد انســان ها بــه یکدیگــر ســلب و زیربنــای روابــط 
اجتماعــی سســت شــده، زندگــی مــردم متالشــی می شــود. بــه همیــن دلیــل، 
در اســالم، حتــی در مــورد دشــمن، بــه وفــای بــه عهــد و پیمــان ســفارش شــده 
اســت.]52[در قــرآن کریــم، روایــات و ســیره عملــی پیامبــر و ائّمــه اطهــار علیهــم 

الســالم بــه پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان اهمیــت زیــادی داده شــده اســت.
الــف. پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان در قــرآن: قــرآن کریــم یکــی از ویژگی هــای 
ُهــْم  ِذیــَن 

َ
بــه عهــد و پیمــان می داند:»َواّل بنــدی  پــای  را  انســان های مؤمــن 

َماَناِتِهــْم َوَعْهِدِهــْم َراُعــوَن« ]53[در جــای دیگــر از نشــانه های افــراد نیکــوکار، 
َ
ل

ــدوا« ]54[ ــم ِاَذا َعاَه ــوَن ِبعهِدِه ــه عهــد دانســته شــده اســت: »َوالُموف وفــای ب
قــرآن کریــم آنجــا کــه از حضــرت اســماعیل)ع( بــه عظمــت و بزرگــی یــاد می کنــد، 
پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان را یکــی از اوصــاف برجســته وی می شــمارد: »َواْذُکــْر 
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ِبّیــا« ]55[
َ
ــُه َکاَن َصــاِدَق اْلَوْعــِد َوَکاَن َرُســواًل ّن

َ
ِفــی اْلِکَتــاِب ِإْســَماِعیَل ِإّن

در جــای دیگــر، یکــی از چیزهــای را کــه انســان از آن بازخواســت می شــود وفــای 
بــه عهــد و پیمــان معرفــی می نمایــد: »اُوُفــوا ِبالعهــِد ِاّنَ اْلَعهــِد کاَن َمســؤواًل«]56[

ب. پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان در روایــات: در روایــات نیــز بــه پــای بنــدی 
بــه عهــد و پیمــان بــه صــورت مؤّکــد ســفارش شــده اســت، رســول گرامــی وفــای 
بــه عهــد و پیمــان را از ویژگی هــای مؤمنــان برشــمرده انــد: »َمــن کاَن ُیؤمــُن ِبــاهلِل 
َوالیــوِم اآلخــِر َفلیــِف ِاذا َوَعــَد«؛]57[  کســی کــه بــه خــدا و روز جــزا ایمــان دارد، بایــد 
بــه وعــده خویــش وفــا کنــد.در حدیــث دیگــری آن حضــرت عــدم پــای بنــدی 
ــَن ِلَمــن العهــَد  ــد: »ال دی ــی دینــی دانســته ان ــا ب ــه عهــد و پیمــان را مســاوی ب ب
بــه  وفــای  را  متدّیــن  انســان های  نشــانه های  از  علــی)ع(  حضــرت  لــه.«]58[ 
عهــد و پیمــان می داننــد: »ِاّنَ الوفــاء ِبالعهــِد ِمــن عالمــاِت اهــِل الّدیــِن«]59[؛ از 
نشــانه های انســان های متدّیــن وفــای بــه عهــد اســت. به ســبب اهمیــت زیادی 
کــه وفــای بــه عهــد و پیمــان در اســالم دارد، در ایــن دیــن مقــّدس، حتــی در مــورد 
دشــمن نیــز بــه پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان توصیــه شــده اســت. قــرآن کریــم در 
ایــن زمینــه، بــه رســول گرامــی و مســلمانانی کــه بــا مشــرکان عهــد و پیمان بســتند 
و آن هــا )مشــرکان( نقــض عهــد نکردنــد و کســی را بــر ضــد مســلمانان تقویــت 
ننمودنــد، دســتور می دهــد عهــد و پیمــان بــا آنــان را تــا پایــان مــدت آن محتــرم 
ــْم  ــّمَ َل ــَن اْلُمْشــِرِکیَن ُث ــم ّمِ

ُ
ِذیــَن َعاَهدّت

َ
 اّل

َ
بشــمارند و بــه آن پــای بنــد باشــند: »ِإاّل

ِتِهــْم 
َ

ــی ُمّد ــوْا ِإَلْیِهــْم َعْهَدُهــْم ِإَل ِتّمُ
َ
َحــدا َفأ

َ
ــْم ُیَظاِهــُروْا َعَلْیُکــْم أ ــْم َشــْیئا َوَل َینُقُصوُک

ِقیــَن«]60[؛ مگــر کســانی از مشــرکان کــه بــا آن هــا عهــد بســتید  ِإّنَ اهلَل ُیِحــّبُ اْلُمّتَ
و چیــزی از آن را در حــق شــما فروگــذار نکردنــد و احــدی را بــر ضــد شــما تقویــت 
ننمودنــد، پیمــان آن هــا را تــا پایــان مدتشــان محتــرم بشــمرید: زیــرا خداونــد 
پرهیــزگاران را دوســت مــی دارد. حضــرت علــی)ع( در عهدنامــه اش بــه مالــک 
اشــتر، بــه وی فرمــان می دهــد کــه اگــر بــا دشــمن خــود عهــد و پیمــان بســتی بــه 
ک عقــدٌة َاو البســته منــک  آن پــای بنــد بــاش: »َو ِان َعقــَدُت َبیَنــَک َو َبیــَن عــدّوِ

ــِة.«]61[  تــَک ِباالماَن ــٌة فحــّطَ عهــَدک ِبالوفــاِء وارَع َذّمَ ذّم
ج. پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان در ســیره عملــی پیامبــر)ص(: اصــواًل عهد و 
پیمــان در نــزد همــه ملــل، چــه مســلمان و چــه غیرمســلمان، محتــرم و مقــّدس 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

اســت. در عصــر جاهلیــت، کــه عصــر هــرج و مــرج و بــی حکومتــی بــود، نیــز عهــد 
و پیمــان یــک امــر مقــّدس بــه شــمار می آمــد. از جملــه، می تــوان بــه »حلــف 
الفضــول« اشــاره نمــود کــه پیامبــر نیــز در آن شــرکت داشــتند و تــا پایــان عمــر بــه 
ــه عهــد و پیمــان و  ــای بنــدی ب ــه خاطــر پ ــد. رســول گرامــی ب آن افتخــار می کردن
امانــت داری، پیــش از بعثــت نیــز بــه »امیــن« شــهرت یافتــه بودنــد. آن حضــرت 
از همــه نســبت بــه عهــد و پیمــان وفادارتــر بودنــد و هرگــز در طــول دوران زندگــی 
شــان خــالف عهــد و پیمــان عمــل نکردنــد. حضــرت علــی)ع( در توصیــف آن 
ــبت  ــردم، نس ــه م ــِه.«؛]62[ از هم ــاس بذّمت ــَی الن ــد: »کاَن اوف ــرت می فرمای حض

بــه آنچــه تعهــد کــرده بــود، وفادارتــر بــود. 
آن حضــرت مدیــران و کارگــزاران خــود را نیــز بــه پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان 
فــرا می خواندنــد. وقتــی معــاذ بــن جبــل را بــه عنــوان فرمانــدار یمــن فرســتادند، 
ــدِق  ــوَی اهلِل و ص ــَک بتق ــد: »واوصی ــن فرمودن ــه وی چنی ــاب ب ــه ای خط در نام
الحدیــِث والوفــاِء ِبالعهــِد واداِء االمانــِة و تــرِک الخیانــِة«؛]63[ تــو را بــه تقــوای 
الهــی، راســت گویــی، وفــای بــه عهــد، ادای امانــت و تــرک خیانــت ســفارش 
می کنــم. هنگامــی کــه عمــر بــن حــزم را بــه عنــوان کارگــزار بــه یمــن فرســتادند، 
ذیــَن 

َ
هــا اّل در نامــه ای بــه وی نوشــتند: »هــذا بیــاٌن ِمــن اهلِل َو رســوِلِه: »َیــا اّیُ

آَمنــوا اُوُفــوا ِبالُعقــود««]64[ رســول گرامــی بــه عهــد و پیمانــی کــه بــا دشــمنان 
اســالم می بســت کامــاًل وفــادار بودنــد و تحــت هیــچ شــرایطی اقــدام بــه نقــض آن 
نمی کردنــد، جــز اینکــه طــرف مقابــل اقــدام بــه نقــض آن نمایــد کــه در آن صــورت، 

پیمــان را ملغــا اعــالم می نمودنــد. 
نمونه هــای فراوانــی در ســیره آن حضــرت داریــم کــه پــای بنــدی بــه عهــد و 

پیمــان را در عمــل نشــان داده انــد؛ مــوارد ذیــل از آن جملــه انــد:
بــا مشــرکان پیمــان بســته  پیامبــر در صلــح حدیبیــه،  1. صلــح حدیبیــه: 
بودنــد: مســلمانان کســانی از قریــش را کــه مســلمان شــوند و از مّکــه بــه مدینــه 
فــرار کننــد، تحویــل مّکیــان بدهنــد. پــس از انعقــاد ایــن پیمــان، اتفاقــا شــخص 
تــازه مســلمانی بــه نــام ابوبصیــر از مکــه فــرار نمــوده، وارد مدینــه شــد. مشــرکان 
تــا ابوبصیــر را تحویــل  قریــش هــم طبــق معاهــده صلــح، کســی را فرســتادند 
گرفتــه، بــه مکــه بازگرداننــد. پیامبــر نیــز بــر اســاس معاهــده صلــح، ابوبصیــر را 
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بــه فرســتاده مشــرکان تحویــل دادنــد و بــه ابوبصیــر فرمودنــد: »در دیــن اســالم، 
تخّلــف از معاهــده جایــز نیســت و مــن بــا این هــا پیمــان بســته ام. تــو بــا آن هــا بــرو 

ــاخت.«]65[  ــد س ــم خواه ــی فراه ــو راه نجات ــرای ت ــدا ب ــاش خ ــن ب و مطمئ
2. ُعمــرة القضــاء: نمونــه عملــی دیگــری از پــای بنــدی پیامبــر بــه عهــد و 
پیمــان، »عمــرة القضــاء« می باشــد. بــر اســاس یکــی از مــواد صلــح نامــه حدیبیــه، 
مســلمانان می توانســتند پــس از یــک ســال از انعقــاد صلــح نامــه، بــه مکــه برونــد 
و عمــره بــه جــا آورنــد و ســه روز در مکــه بماننــد. پیامبــر نیــز بــه جــای عمــره ای 
ــود، در ذی قعــده  ــه در ســال ششــم هجــری از ایشــان و یارانــش فــوت شــده ب ک
ســال هفتــم هجــری، بــا اصحــاب خویــش، کــه در ســال قبــل در حدیبیــه شــرکت 
داشــتند، رهســپار مّکــه شــدند. اهــل مّکــه شــهر را خالــی گذاشــتند. رســول گرامــی 
و همراهانــش ســه روز در مّکــه ماندنــد و عمــره بجا آوردنــد. روز چهارم نمایندگان 
قریــش آمدنــد و اظهــار داشــتند کــه بــر طبــق قــرارداد صلــح، هرچــه زودتــر مکــه را 
تــرک نماییــد. برخــی از یــاران پیامبــر از صراحــت گفتــار نماینــدگان قریــش ناراحت 
شــدند، امــا آن حضــرت کســی نبــود کــه در پــای بنــدی بــه عهــد و پیمــان سســتی 
نمایــد. بــه همیــن دلیــل، دســتور دادنــد تــا شــب همــه مســلمانان مّکــه را تــرک 

نماینــد، و همگــی بالفاصلــه ســرزمین حــرم را تــرک کردنــد.]66[

2. رعایت قانون در قضاوت: 
قضــا یــک منصــب بســیار مهــم و عهــده دار پــاس داری از جــان و نامــوس و حتی 
دیــن مــردم اســت. از ایــن رو، ایــن منصــب در اســالم اهمیت فوق العــاده ای دارد 
و کســانی کــه عهــده دار ایــن منصــب می شــوند، بــرای اینکــه داوری هایشــان بــه 

حــق و مطابــق قوانیــن و دســتورات اســالم باشــد، بایــد امــوری را رعایــت نماینــد.
ــه قاضــی در هنــگام  ــه امــوری ک الــف. رعایــت مســاوات در قضــاوت: از جمل
قضــاوت ملــزم بــه رعایــت آن می باشــد، رعایــت مســاوات بیــن طرفین دعواســت. 
قاضــی بایــد در نــگاه کــردن، محــل نشســتن و اشــاره بــه مدعــی و منکــر، تســاوی را 
رعایــت نمایــد. اگــر بــا یکــی از طرفیــن دعــوا، بــا صدای بلنــد صحبت می کنــد، باید 
بــا دیگــری نیــز چنیــن نمایــد.از ام ســلمه روایــت شــده اســت کــه گفــت: از رســول 
خــدا شــنیدم کــه فرمــود: »ِاذا ابتلــی احَدُکــم بالقضــاِء بیــَن المســلمیَن فلیســّوِ 
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بیَنهــم فــِی النظــِر والمجلــِس واالشــارِة، وال یرفــُع صوَتــه علــی احــِد الخصمیــِن اکثِر 
ِمــن اآلخِر«؛]67[وقتــی یکــی از شــما عهــده دار قضــاوت بیــن مســلمین شــدید، 
مســاوات در نظــر، محــل نشســتن و اشــاره را رعایــت نمایــد، و صدایــش را بــر یکــی 

از دو خصــم )مدعــی و منکــر( بیــش از دیگــری بلنــد ننمایــد.
قضاوت هــای  اســباب  جملــه  از  حکــم:  صــدور  در  عجلــه  از  پرهیــز  ب. 
نادرســت، عجلــه در صــدور حکــم از ســوی قاضــی اســت. از ایــن رو، اســالم قاضــی 
ــل  ــد دالی ــی بای ــت. قاض ــوده اس ــی نم ــم نه ــدور حک ــه در ص ــدت از عجل ــه ش را ب
طرفیــن را بــا دقــت و حوصلــه گــوش دهــد و آن گاه اقــدام بــه صــدور حکــم نمایــد.

در قــرآن کریــم نیــز از عجلــه در داوری بــه شــدت نهــی شــده اســت؛ آنجــا کــه 
داســتان داوری حضــرت داود)ع( را نقــل می کنــد، بــه شــدت از عجلــه در داوری 
نهــی می نمایــد: حضــرت داود در دعوایــی کــه نــزد ایشــان مطــرح شــد، پیــش از 
شــنیدن ســخنان طــرف مقابــل، حکــم صــادر نمــوده و طرفیــن دعــوا هــم قانــع 
ــد در صــدور حکــم عجلــه کنــد و از طــرف  شــدند و رفتنــد. امــا چــون قاضــی نبای
ــد، از کار خــود ســخت  ــد ســؤال کنــد، ســپس حکــم را صــادر نمای ــل هــم بای مقاب
بــا اینکــه حضــرت داود)ع(  پشــیمان شــد و در مقــام توبــه و اســتغفار برآمــد، 
ــر طــرف مقابــل ادعــای شــاکی را  ــه حکــم کــرده اســت؛ زیــرا اگ می دانســت عادالن
قبــول نداشــت، حتمــا اعتــراض می کــرد. خداونــد هــم از لغــزش وی در ایــن تــرک 
اولــی درگذشــت.خداوند در قــرآن پــس از بیــان ایــن داســتان، حضــرت داود را 
ــی االرِض  ــًة ف ــاَک خلیف ــا جعلن ــا داود ِاّن ــد: »ی ــرار داده، می فرمای ــاب ق ــورد خط م
« ]68[؛ ای داود، مــا تــو را خلیفــه )و نماینــده خــود(  فاحُکــم بیــَن النــاس ِبالَحــّقِ
در زمیــن قــرار دادیــم، پــس در میــان مــردم بــه حــق داوری کــن. از اینجــا دانســته 
ــه قاضــی در صــدور  ــون، آن اســت ک ــق قان ــه حــق و مطاب ــه قضــاوت ب می شــود ک
حکــم عجلــه بــه خــرج ندهــد. رســول گرامــی نیــز وقتــی حاکــم یــا قاضــی بــه جایــی 
می فرســتادند، وی را بــه شــدت از عجلــه در داوری نهــی می کردنــد. حضــرت 
علــی)ع( می فرمایــد: وقتــی پیامبــر اکــرم مــرا بــه یمــن فرســتادند، فرمودنــد: »ِاَذا 
ن تســأَل ِمــن اآلخــر.«]69[ 

َ
تُحوکــم الیــَک َفــال َتحکــم الحــِد الَخصمیــِن دوَن أ

ــد: »ِاّنَ  ــه حضــرت علــی)ع( فرمودن ــه پیامبــر ب در حدیــث دیگــری آمــده اســت ک
الّنــاَس لیســَتقاضوَن الیــَک َفــِاذا آتــاَک الخصمــاِن فــال تقــِض لواحــٍد حّتــی تســمَع 
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.«]70[ همچنیــن در حدیثــی بــا همیــن مضمون  ــَه أجــدَر أن تعلــَم الحــّقِ
َ
اآلخــَر َفِاّن

ــه پیامبــر)ص(  ــر علیهمــا الســالم آمــده اســت ک از طریــق امیرمؤمنــان و امــام باق
ــی َتســمَع ِمــن اآلخــِر  ــالّوِل حّت ــد: »ِاذا تقاضــی ِالیــَک رجــالِن فــال تقــِض ل فرمودن

ــَک القضــاُء.«]71[ ــَن ل ــَک تبّیَ ــَک ِاذا فعلــَت ذل
َ
َفِاّن

نتیجه گیری
با توجه به مباحث گذشته، به این نتیجه دست می یابیم که رسول گرامی پس 
از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، برای ایجاد یک جامعه قانون مدار بر 
برای  ورزیدند. آن حضرت  و احکام حیات بخش اسالم تالش  قوانین  اساس 
حاکمیت بخشیدن قانون الهی در جامعه، به عنوان رهبر جامعه در عرصه های 
جهت،  این  در  ایشان  برداشتند.  عملی  گام های  اجتماعی،  حیات  گوناگون 
وابستگان  استفاده  سوء  از  جلوگیری  و  قانون  حریم  به  متجاوزان  مجازات  با 
به  نیز  و  قانون  اجرای  و عدالت محوری در  اطرافیان خویش، حق محوری  و 
اجرا گذاشتن قانون به طور مساوی در حق همگان، حتی خودشان، جایگاه و 
منزلت باالی قانون را عماًل ترسیم نمودند. نمودهای قانون گرایی در سیره آن 
حضرت در عرصه های گوناگون همچون پای بندی به عهد و پیمان )از جمله در 
صلح حدیبیه و عمرة القضاء( و رعایت قانون در قضاوت ها تبلور یافت. اکنون 
بر ما مسلمانان است که سیره عملی آن حضرت را در همه عرصه ها، از جمله 
قانون مداری بر پایه احکام الهی را الگوی عمل خویش قرار دهیم تا با تأّسی به 
سیره آن حضرت، سعادت دنیا و آخرتمام تأمین گردد.]72[ »َلَقد کاَن َلُکم فی 

رسوِل اهلِل ُاسوًة حسنٌة ِلَمن کاَن َیرجوا اهلَل و الَیوم اآلِخَر« ]73[
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ــه دور از عواطــف تقلیــدی و احساســات  ــر حســب تحقیقــات علمــی، ب آنچــه ب
ــه  ــه شــیعه در زمــان رســول خــدا)ص( ب ــه دســت آمــده، ایــن اســت ک مذهبــی ب
وجــود آمــده اســت و ایشــان اّول کســی هســتند کــه ایــن بــذر را نشــانده، پــرورش 

ــد. ــوده ان ــی شــان مواظــب آن ب داده و در تمــام مراحــل زندگ

چرا پیامبر)ص(، علی)ع( را منصوب کرد؟
شــیعه از زمــان طلــوع تاریــخ اســالم، در زندگــی سیاســی و دینــی مســلمانان 
ظاهــر شــد، شــعار محّبــت و دوســتی اهــل بیــت نبــّوت)ع( را ســرداد و اهــداف 
ــی آورد  ــن رو ایمان ــرار داد. از ای ــود ق ــده خ ــی و عقی ــاس زندگ ــدف و اس ــا را ه آن ه
کــه هیــچ گاه شــک بــه آن راه نیافــت؛ زیــرا اهــل بیــت)ع( نســبت بــه دیگــران بــه 
محــّل و مقــام پیامبــر)ص( نزدیــک تــر و شایســته تــر بودنــد. ســید عتــرت طاهــره، 
امــام امیرمؤمنیــن)ع(، وصــّی رســول، بــاب مدینــه علــم و خــازن حکمــت او بــود، 
امامــان پــاک)ع( بعــد از او، اوصیــای رســول خــدا)ص(، پیشــوایان امــت و مبّلــغ 
رســالت او بودنــد. بــا اینکــه ایشــان دوران زیــادی را گرفتــار حــوادث سیاســی و 
اجتماعــی بودنــد، علیــه ســتمکاران به پاخاســتند و تخت مســتبّدان را ســرنگون 

کردنــد و شــعار عدالــت اجتماعــی را فریــاد زدنــد.

تأسیسشیعه
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مــا در ابتــدا، دربــاره تأســیس شــیعه و آنچــه کــه بــه آن مربــوط اســت، مطالبــی 
ــم. ــر می کنی را ذک

آغاز تشیع
دربــاره آغــاز تشــیع و زمــان پیدایــش آن، اقــوال و آرایــی اســت کــه بعضــی از آن هــا 

بــه شــرح زیر هســتند:
در زمــان رســول خــدا)ص(: آنچــه بــر حســب تحقیقــات علمــی، بــه دور از عواطــف 
تقلیــدی و احساســات مذهبــی بــه دســت آمــده، ایــن اســت کــه شــیعه در زمــان 
رســول خــدا)ص( بــه وجــود آمــده اســت و ایشــان اّول کســی هســتند کــه ایــن بــذر 
را نشــانده، پــرورش داده و در تمــام مراحــل زندگــی شــان مواظــب آن بوده انــد. 
آنچــه ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد و داللــت بــر آن دارد، روایاتــی اســت کــه از 
رســول خــدا)ص( رســیده اســت. در ایــن روایــات، جایــگاه »تشــیع« بــر پیــروان 
امیرمؤمنیــن)ع( اطــالق شــده، آن هــا را تمجیــد کــرده و به جایگاه آن هــا در فردوس 
اعلــی بشــارت داده شــده اســت. در اینجــا بعضــی از ایــن روایــات را بیــان می کنیــم:

رسول خدا)ص( فرمودند:
ای علی تو و شیعیانت در کنار حوض بر من وارد می شوید. 1

ای علــی! بــه زودی تــو نــزد خــدا وارد می شــوی در حالــی کــه شــیعیان تــو راضــی و 
مــورد رضایــت خــدا هســتند و دشــمنانت معّذب به عذابی ســخت خواهند بــود. 2

علی و شیعه او، آن ها در روز قیامت رستگارند.3
شیعه علی، آن ها رستگارند. 4

ای علــی، خــدا تــو و ذرّیــه تــو و فرزندانــت و اهــل و شــیعه تــو و دوســتان شــیعه 
تــو را آمرزیــد. همانــا تــو دارای قلــب بزرگــی هســتی.5

سیوطی در تفسیر قول خدای متعال که می فرماید:
آن هایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آن ها بهترین مردمند.

ــزد  ــت: ن ــه گف ــت ک ــرده اس ــت ک ــداهلل روای ــن عب ــر ب ــاکر از جاب ــن عس ــد: اب ــی گوی م
ــه آن  ــوگند ب ــد. پیامبــر)ص( گفــت: س ــی)ع( وارد ش ــم؛ پــس عل پیامبــر)ص( بودی
کســی کــه جانــم در دســت قــدرت اوســت، ایــن علــی و شــیعه او رســتگارانند. و ایــن 
آیــه نــازل شــد: »اّن اّلذیــن آمنــوا و عملــوا الّصالحــات اولئــک هــم خیــر البرّیــه«؛ پس 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

اصحــاب پیامبــر)ص( وقتــی علــی)ع( می آمــد، می گفتنــد: »خیــر البرّیــه« آمــد6.
ابن مردویه از علی)ع( روایت می کند که:

رســول خــدا)ص( بــه مــن گفــت: »آیــا نشــنیدی قــول خــدای متعــال را کــه 
فرمــود: »اّن اّلذیــن آمنــوا و عملــوا الّصالحــات اولئــک هــم خیــر البرّیــه« تــو و شــیعه 
ــاب  ــرای حس ــا ب ــی امته ــوض اســت؛ وقت ــده گاه شــما ح ــده گاه مــن و وع ــو، وع ت

آورده شــوند و پیشــوای مســروران را دعــوت کننــد«.7
ایــن گونــه احادیــث فــراوان در صحــاح شــش گانــه اهــل ســّنت ذکــر شــده انــد و 
بــر ایــن نکتــه تصریــح دارنــد کــه نبــی اکــرم)ص( نخســتین کســی اســت کــه تشــیع را 
بــه پاداشــت و آن را ایجــاد کــرد و بــه پیــروان امــام علــی)ع(، صفــات عالیــه نســبت 

داده، آنــان را بــه منزلــت رفیــع در بهشــت بشــارت داد.

تأییدکنندگان این روایات
گروهــی از علمــا-از قدمــا و مؤّخران-بــر ایــن عقیــده انــد که تشــیع از زمان رســول 

خــدا)ص( تشــکیل و اعــالم شــد. بعضــی از گفته هــای آن هــا بــه شــرح زیر اســت:
1. شــیخ صــدوق: ثقــة االســالم شــیخ صــدوق )ره( تصریــح کــرده اســت کــه: 
»تشــیع بــرای امــام، امیــر المؤمنیــن)ع( در عهــد رســول خــدا)ص( بــود و او شــیعه 

ــارت داد«.8 ــت بش ــه بهش را ب
2. سعد قمی: وی تأکید کرده است که:

اّولیــن گــروه در اســالم شــیعه اســت و آن گــروه امــام علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
اســت کــه بــه پیــروی از او و اعتقــاد بــه امامــت او معروفنــد9.

همچنین قمی تصریح کرده است که:
در پیشــاپیش شــیعه، نخســتین صحابــه پیامبــر)ص( مثــل صحابــی مجاهــد، 
عّمــار یاســر و انقالبــی بــزرگ ابــوذر غّفــاری و مستشــار پیامبــر)ص( ســلمان فارســی 

و مقــداد بــن اســود بودنــد کــه بــه اســم شــیعه ملّقــب شــدند.10
3. رازی نیــز تصریــح کــرده کــه: »بــه ایــن گــروه، شــیعه علــی و یــاران علــی)ع( 

می گفتنــد و پیامبــر)ص( دربــاره آن هــا گفتــه اســت:
بهشت مشتاق چهار نفر است: سلمان، ابوذر، مقداد و عّمار11.

ــه  ــدا)ص( را ارکان چهارگان ــول خ ــی رس ــار صحاب ــن چه ــد: وی ای ــیخ مفی 4. ش
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ــالم12. ــی ارکان اس ــت؛ یعن ــده اس نامی
5. امــام کاشــف الغطــا: شــیخ محّمــد حســین آل کاشــف الغطــا گفتــه اســت: 
صاحــب  شــخص  کاشــت،  اســالم  ســرزمین  در  را  تشــیع  بــذر  کــه  کســی  »اّول 
شــریعت اســالمی بــود؛ یعنــی بــذر تشــیع، دوش بــه دوِش بــذر اســالم و پهلــو بــه 

پهلــو و بــه مــوازات آن قــرار گرفتــه اســت«13.
6. عاّلمه مظّفر: عاّلمه شیخ محّمد حسین مظّفر گفته است:

»دعــوت بــه تشــیع در روزی کــه ناجــی بــزرگ، محّمــد)ص( صدایــش را بــه کلمــه 
 اهلل« بلنــد کــرد، شــروع شــد و آن زمانــی بــود کــه آیــه »و أنــذر عشــیرتک 

ّ
»ال الــه اال

ــازل شــد و پیامبــر)ص( بنی هاشــم را جمــع کــرد و آن هــا را انــذار داد  القربیــن« ن
و گفــت: »کــدام یــک از شــما مــرا یــاری می کنیــد تــا اینکــه او بــرادر، وارث، وصــّی و 
خلیفــه مــن در بیــن شــما بعــد از مــن باشــد؟« احــدی جــواب او را نــداد مگــر علــی 

مرتضــی)ع(. رســول خــدا)ص( بــه آن هــا گفــت:
»ایــن بــرادر مــن و وزیــر مــن و وصــّی مــن و خلیفــه مــن در بیــن شــما بعــد از مــن 
اســت؛ از او بشــنوید و او را اطاعــت کنیــد.« پــس دعــوت بــه تشــیع ابوالحســن از 
ســوی صاحــب رســالت و هــم زمــان بــا دعــوت بــرای شــهادتین بــود و از آنجاســت 

کــه ابــوذر از شــیعیان علــی)ع( اســت«.
شیخ مظّفر از محّمد کردعلی، مؤلف خّطاط شام، چنین نقل کرده است:

»گروهــی از بــزرگان صحابــه بــه مــواالت علــی)ع( در زمان رســول خدا)ص( شــناخته 
شــده بودنــد؛ ماننــد ســلمان فارســی کــه گفــت: بیعــت کردیــم بــا رســول خــدا)ص( بــر 

ســفارش بــه مســلمانان و امامــت علــی بــن ابــی طالــب)ع( و پیــروی از او«.
7. سعید خدری: وی گفته است که:

»مــردم بــه پنــج چیــز مأمــور شــدند. چهــار تــا از آن را انجــام دادنــد و یکــی را تــرک 
کردنــد و چــون از چهــار تــا ســؤال شــد، گفــت: نمــاز، زکات، روزه مــاه رمضــان و 
حــّج. گفتــه شــد پــس آن یکــی چیســت کــه آن را تــرک کردنــد؟ گفــت: والیــت علــی 

بــن ابــی طالــب)ع(«.14
معنــی آنچــه شــیخ مظّفــر ارائــه کــرده، ایــن اســت کــه تشــیع همــان مــواالت برای 
امــام علــی)ع( و اقــرار بــرای او بــه والیــت عاّمــه بعــد از نبــی اکــرم)ص( اســت و اینکــه 
ــن  ــام او اّولی ــدا)ص(، مق ــول خ ــه رس ــی ب ــت و در نزدیک ــران اس ــزاوارتر از دیگ او س
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اســت. گــروه دیگــری از بــزرگان تأکیــد و تأییــد کــرده انــد کــه:
»تشــیع و والیــت پذیــری ابــی الحســن)ع( در زمــان رســول خــدا)ص( ایجــاد 
شــده و رســول اکــرم)ص(، علــی)ع( را از بعــد خــودش بــه عنــوان خلیفــه و مرجــع 

عــام بــرای امــت تعییــن کــرده اســت«.

سایر دیدگاه ها
گروهــی از مؤلفــان بــر ایــن عقیــده انــد کــه تشــیع در زمان پیامبــر)ص( ایجاد نشــده 
و بعــد از آن بــه وجــود آمــده اســت. در زیــر، اســامی آن هــا و دیدگاهشــان را می آوریــم:

1. ابــن خلــدون: وی معتقــد اســت کــه: »شــیعه در اّیــام شــورا پیــدا شــد و آنجــا 
جماعتــی از صحابــه کــه خــود را پیــرو و شــیعه علــی)ع( می دانســتند و معتقــد 
بودنــد کــه او ســزاوارتر بــه خالفــت اســت تــا غیــر او، چــون خالفــت بــه غیر او رســید، 
ناراحــت و متأّســف شــدند؛ ماننــد زبیــر، عّمــار بــن یاســر، مقــداد ابــن اســود و 
دیگــران و قــوم بــرای ســابقه و قدمــت آن هــا در دیــن کاری جــز نجــوا و تأّســف 
ــه قبــاًل  ــرا همــان طــور ک ــد«.15 ایــن رأی مــورد اعتمــاد نیســت؛ زی ــدوه نکردن و ان
توضیــح داده شــد، شــیعه در زمــان رســول خــدا)ص( ایجــاد شــد و پیشــوای آن، 
کــه از بــزرگان صحابــه اســت، بــا حّجــت بالغــه بــا ابــو بکــر بــه احتجــاج پرداخــت و 
ایــن از محکــم تریــن اســناد سیاســی ای اســت کــه شــیعه بــرای اثبــات حّقانیــت 

ــه آن احتجــاج می کنــد. ــر خالفــت، ب امــام ب
ــر ایــن عقیــده اســت کــه، شــیعه بعــد از قتــل عثمــان آشــکار  2. ابــن حــزم: او ب
ــا اینکــه  شــد. او می گویــد: »عثمــان خلیفــه شــد و دوازده ســال حکومــت کــرد، ت

ــا گرفــت«.16 ــا مــرگ او اختــالف پیــدا شــد و امــر شــیعیان پ مــرد و ب
ــر دیــدگاه ابــن حــزم تأکیــد  3. عثمــان بــن عبــداهلل حنفــی: ایــن شــخص نیــز ب
کــرده و گفتــه اســت: »جدایــی امــت در زمــان ابوبکــر و عمــر و عثمــان نبــود و همانــا 

بعــد از کشــته شــدن عثمــان، رافضــه آشــکار شــد«.17
آنچــه ابــن حــزم و حنفــی گفتــه انــد، دالیــل علمــی نــدارد؛ چــون ظهــور شــیعه 
و ایجــاد آن در زمــان رســول خــدا)ص( بــوده و تشــکیل دولــت شــیعه بعــد از 
کشــته شــدن عثمــان و بــه پیــروی از امــام علــی)ع(، فقــط بــه دلیــل خالفــت و امــر 
حکومــت بــود و بــه دنبــال آن عــدل و مســاواتی شــروع شــد کــه مــردم ماننــد آن 
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را ندیــده بودنــد و همــان عدالــت بــود کــه موجــب انتشــار تشــیع و مــواالت بــرای 
اهــل بیــت)ع( در همــه گروههــای اســالمی گردیــد.

4. ابن ندیم: وی بر این باور است که:
»شــیعه هنگامــی بــه وجــود آمــد کــه طلحــه و زبیــر بــا علــی)ع( مخالفــت کردنــد 
ــد و علــی)ع( آن هــا را  ــه خــون خواهــی عثمــان بــن عفــان رد کردن ــه بهان و آن را ب
متمــّرد دانســت و بــا آن هــا جنگیــد. پــس هــر کــس پیــروی از علــی کــرد، او را شــیعه 
نامیدنــد و علــی بــه آن هــا می گفــت شــیعه مــن و آنــان را طبقــه اصفیــا، اولیــا، 
ــم،  ــان کردی ــا بی ــه م ــب آنچ ــر حس ــد«.18 ب ــاب می نامی ــس و اصح ــرطه الخمی ش
ظهــور شــیعه در زمــان رســول خــدا)ص( بــود و تمــّرد طلحــه و زبیــر و عایشــه از 

ــدارد. حکومــت علــی)ع(، مطلقــًا دخالتــی در ایجــاد شــیعه ن
5. طه حسین: متن آنچه دکتر طه حسین بیان کرده، این گونه است:

»شــیعه بــه معنــی دقیــق کلمــه، آنطــور کــه نــزد فقهــا و متکّلمــان و مورّخــان 
معــروف اســت، در زمــان علــی)ع( یافــت نمــی شــد و بعــد از مــرگ او، بــه مــّدت 
کمــی بــه وجــود آمــد. کلمــه شــیعه در زمــان علــی)ع(، معنــی لغــوی قدیمــی را کــه 
در ســورههای قصــص و صافــات آمــده اســت، داشــت: و دخــل المدینــه علــی حین 
غفلــة مــن أهلهــا فوجــد فیهــا رجلیــن یقتتــالن هــذا مــن شــیعته و هــذا مــن عــدّوه 
فاســتغاثه اّلــذی مــن شــیعته علــی اّلــذی مــن عــدّوه فوکــزه موســی فقضــی علیه19.

و إّن من شیعته إلبراهیم.20
کلمــه شــیعه در ایــن دو آیــه و آیــات دیگــر از ایــن دســت، بــه معنــای فرقــه ای 
از پیــروان و انصــار اســت؛ آن هایــی کــه موافــق رأی و روش کســی یــا گروهــی عمــل 
می کننــد. مــردی کــه شــیعه موســی بــود، فــردی از بنــی اســرائیل بــود و مــردی کــه 

از دشــمنان موســی بــود، از مصریــان بــود.
بــه ایــن طریــق مفّســران قدمــا، کــه تفســیر را از فقهــای اصحــاب نبــی گرفتــه اند، 
ایــن آیــه را کــه »ابراهیــم شــیعه نــوح بــوده اســت«، بــه معنــای پیــرو ســّنت، راه و 
رأی او و متدّیــن بــه دیــن او گرفتــه انــد. همــان گونــه کــه دســته دیگــر از مفّســران 
نیــز می گوینــد کــه شــیعه علــی)ع( در زمــان خالفــت او، همــان اصحــاب او بودنــد 
کــه بــا او بیعــت کردنــد و پیــرو رأی او شــدند. بــا ایــن نظــر، شــیعه نبــودن و بــودن 
مســاوی اســت بــا کســی کــه بــا او جنگیــده اســت یــا بــا او نجنگیــده اســت. لفــظ 
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شــیعه در زمــان علــی تنهــا منحصــر بــه اصحــاب او نمــی شــده اســت و بــرای 
معاویــه نیــز شــیعیانی بــوده کــه آن هــا افــرادی از شــام و دیگــر شــهرها بودنــد کــه از 

او پیــروی می کردنــد«. طــه حســین در ادامــه گفتــه اســت:
»بــه ایــن ترتیــب در زمــان علــی)ع(، لفــظ شــیعه بــه معنــی معــروف نــزد فقهــا و 
متکّلمــان در آن زمــان نبــوده، بلکــه داللــت بــه معنــی قریــب آن می کــرده اســت 
و در آن معنــی در قیــاس بــا همــه دشــمنان اســتعمال می شــده اســت. نّصــی 
قدیمــی نمــی شناســم کــه در آن لفــظ شــیعه بــه علــی)ع( قبــل از وقــوع فتنــه 
اضافــه شــده باشــد. بنابرایــن بــرای علــی)ع( قبــل از وقــوع فتنــه، شــیعه ای کــه 

نســبت بــه بقیــه امــت ظاهــر و ممتــاز باشــند، نبــوده اســت«.
علــی)ع(  بــرای  کــه  گفــت  کّلــی می تــوان  طــور  بــه  »و  اســت:  کــرده  اضافــه  او 
شــیعه ای ممتــاز از امــت، قبــل از فتنــه وجــود نداشــته اســت کــه فقهــا و متکّلمــان 

در اثنــای حکومــت او بشناســند«21.
بنا به آنچه طه حسین بیان کرده، بعضی اشکاالت وارد است:

ــزد فقهــا، متکّلمــان و موّرخــان در  ــه معنــی دقیــق ن اّواًل، گفتــه او کــه، شــیعه ب
زمــان زندگــی علــی)ع( یافــت نمــی شــود و بعــد از وفــات او بــه مــّدت کمــی پیــدا 
شــده اســت، خالــی از تأّمــل نیســت. حقیقــت مطلــب ایــن اســت کــه شــیعه بــه 
معنــی واقعــی در زمــان رســول خــدا)ص( پیــدا شــد و بــزرگان صحابــه، خــود را بــه 
ــث  ــه عــالوه آن دســته از احادی امامــت امیرمؤمنیــن)ع( معتقــد می دانســتند. ب
نبــوی کــه در آن بــه فضیلــت شــیعیان امــام)ع( و منزلــت و کرامــت آن هــا نــزد 

ــد ایــن حقیقــت اســت. خــدای متعــال اشــاره شــده، مؤّی
ثانیــًا، او بیــان کــرده کــه در نصــوص قدیمــی، قبــل از وقــوع فتنــه، نســبت شــیعه 
بــه علــی)ع( وجــود نداشــته اســت. اّمــا مــا تعــدادی از نصــوص نبــوی را کــه در آن 
لفــظ شــیعه بــه امــام علــی)ع( اضافــه شــده و پیــروان امــام)ع( و صفــات کریمــه ای 
ایشــان  کــه  گفــت  نقــل کردیــم. فقــط می تــوان  کــرده اســت،  بیــان  را  از آن هــا 

تحقیقــی از مصــادر حدیــث نکــرده اســت تــا از آن مطلــع شــود.
ثالثــًا، او ذکــر کــرده کــه بــرای امــام)ع( شــیعه خــاص و متمایــزی قبــل از فتنــه و 
بعــد از آن و در اثنــای خالفــت ایشــان نبــوده اســت و ایــن نیــز جــای تأّمــل دارد. 
بــرای امــام)ع( شــیعیان مشــّخصی وجــود داشــت و آن هــا از بــزرگان اســالم و 
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مشــاهیر صحابــه مثــل صحابــی جلیــل القــدر، عّمــار بــن یاســر، ابــوذر، حجــر بــن 
عــدی، میثــم تّمــار، رشــید هجــری و غیــر آن هــا بودنــد که ســید محســن عاملی در 
دایرةالمعــارف خود-اعیــان الشیعه-اســامی آن هــا را بیــان کــرده اســت و بیشــتر 
آن هــا بــا امــام علــی)ع( در واقعــه صّفیــن بودنــد؛ از انصــار هشــتاد و هفــت نفــر، از 
آن هایــی کــه در بیعــت رضــوان حاضــر بودنــد نهصــد نفــر و مجمــوع صحابــه ای که 
بــا او بودنــد، دو هــزار و هشــتصد نفــر. بنابــر آنچــه عاملــی ذکــر کــرده، در واقــع بــرای 

امــام)ع( شــیعیانی متمایــز و معــروف بــه والیــت او وجــود داشــته اســت.
6. برنارد لویس: نظر برنارد لویس مستشرق در این باره چنین است:

امــام  شــهادت  و  امیرالمؤمنیــن)ع(  شــدن  کشــته  از  بعــد  شــیعه  »تأســیس 
حســین)ع( بــوده اســت و ایــن دو نفــر، در پیدایــش تشــیع انقالبــی بــه رنــگ 

انــد«. تأثیــر داشــته  مهدوّیــت 
ایــن رأی هــم موّثــق نیســت؛ زیــرا همــان گونــه کــه مــا اشــاره کردیــم، تشــیع در 
زمــان رســول خــدا)ص( ظاهــر شــد و انتشــار آن در زمــان خالفــت امیرمؤمنیــن)ع( 
بــود. مــردم عدالــت او و بــی رغبتــی اش بــه لــّذات دنیــا و بنــای او را در مصلحــت 
عاّمــه دیدنــد. احاطــه کاملــش بــه جمیــع علــوم و معــارف، او را مبــدل بــه مدرســه 
درخشــانی کــرد؛ مملــّو از چیزهایــی کــه انســان بــا آن ارتقــا می یافــت. امــام علی)ع( 

بــه بیشــتر مســلمانان ثابــت کــرد کــه وارث کمــاالت و علــوم انبیــا)ع( اســت.
مالک اشتر خطاب به مردم می گوید:

ای مردم، این ]امام علی)ع([ وصی اوصیا و وارث علم انبیا است22.
بیــن  در  آن  اشــاعه  و  تشــیع  انتشــار  در  اســباب  تریــن  مهــم  از  همچنیــن 
مســلمانان، شــهادت ریحانــه رســول اهلل)ص(، امــام حســین)ع( بــود؛ کســی 
ــا ایــن کار، حکومــت  ــا ب ــرد ت ــد بــن معاویه-خــروج ک ــر طاغــوت زمانش-یزی ــه ب ک
قــرآن و عدالــت اســالم را برقــرار کنــد؛ خیــرات خــدا را بیــن فقــرا و بدبختــان جهــان 
انتشــار دهــد؛ بــه تمــام عوامــل شکســت و تخّلــف در عالــم عربــی و اســالمی پایــان 
دهــد و در ایــن راه و بــه خاطــر هــدف مقدســش، بــه صــورت وحشــتناکی-که 
تاریــخ نمونــه آن را در قســاوت بــه خــود ندیــده اســت-به شــهادت رســید و از 
ــه  ــدوه ب ــا حســرت و ان ــزل شــد و بیشــتر مــردم ب ــرس آن، وجــدان عالمــی متزل ت

ــد. ــردن نهادن ــه مبــادی اهــل بیــت)ع( گ تشــیع و ایمــان ب

مــعــارف
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جوانــان و نوجوانــان در هــر جامعــه ای گنجینه هــای سرشــاری هســتند کــه اگــر 
مربیــان و متولیــان بــرای ایــن قشــر عظیــم ســرمایه گــزاری شایســته انجــام داده 
و ایــن گــروه فعــال و پرشــور را بــا رفتــار حکیمانــه و تکریــم شــخصیت و احتــرام بــه 
نیازهــا، بــه اهــداف مطلــوب و ایــده آل خــود هدایــت نماینــد، عــالوه بــر ایــن کــه 
آنــان را از خطــر انحــراف و تردیــد در هویــت و آســیب های اجتماعــی مصونیــت 
ــا و  ــا، زیبایی ه ــوی خوبی ه ــه س ــان را ب ــاک و زالل آن ــای پ ــد، قلب ه ــیده ان بخش
اخــالق پســندیده رهنمــون شــده انــد، و جامعــه آینــده را از نظــر ســالمتی و حفــظ 
ارزش هــا و فرهنــگ، بیمــه نمــوده انــد. امــام صــادق)ع( در مــورد ســرمایه گــزاری 
معنــوی بــرای نســل نــو و حفاظــت نوجوانــان از گروههــای منحــرف و کــج اندیش، 
ــادرو احداثکــم بالحدیــث قبــل ان یســبقکم الیهــم المرجعــة )1(؛  می فرمایــد: »ب
نوجوانــان خــود را بــا احادیــث مــا آشــنا کنیــد قبــل از ایــن کــه مرجعــه )یکــی از 

گروه هــای منحــرف( بــر شــما پیشــی گیرنــد.

ارتباط با نسل جوان
هدایــت و تربیــت نســل جــوان بــه لحاظ اهمیتی کــه دارد امروزه بیش از گذشــته 
قــرار گرفتــه اســت.  مــورد توجــه اندیشــمندان و دل ســوزان جوامــع مختلــف 

منشورنسلجوان
درسیرهامامصادق)ع(
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جــوان دارای خصوصیــات عاطفــی، اجتماعــی و جســمانی اســت. حساســیت، 
بــه دوســتی  رفتــاری، هیجانهــای درونــی، عالقــه شــدید  تنــوع خصلت هــای 
ــه  ــا همســاالن، عــدم کنتــرل رفتــار، حــب ذات، الگــو پذیــری و تقلیــد، افتخــار ب ب
شــخصیت و تشــخص طلبــی و میــل بــه آزادی، شــمه ای از ویژگی هــای اوســت.

و  جوانــان،  بــا  صــادق)ع(  امــام  رفتــاری  شــیوه  ویژگی هــا،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
همچنیــن ســخنان و دســتور العمل هــای آن حضــرت بــرای جوانــان و برخــورد بــا 
آنــان، بهتریــن نســخه شــفا بخــش و راهگشاســت. نگاه هــای مهربــان، بزرگداشــت 
ــه نیازهــای فــردی و  ــان، احتــرام ب ــه اســتعداد و صالحیــت آن شــخصیت، توجــه ب
اجتماعــی، رفتــار محبــت آمیــز و حکیمانــه و سرشــار از عاطفــه و خلــوص، موجــب 
جــذب جوانــان بــه ســوی آن حضــرت بــود و شــیفتگی آنــان بــه رهبر خویش، ریشــه 
در شــیوه رفتــار و گفتــار آن حضــرت نســبت بــه مخاطبین و شــاگردان خویــش دارد.
آن حضــرت بــه ســرعت پذیــرش ســجایای اخالقــی در نوجوانــان توجــه کــرده و 

بــه ابوجعفــر؛ مؤمــن طــاق می فرمایــد:
»علیــک باالحــداث فانهــم اســرع الــی کل خیــر؛  )2( بــر تــو بــاد تربیــت نوجوانــان، 

زیــرا آنــان زودتــر از دیگــران خوبی هــا را می پذیرنــد.«
در اینجا چند نمونه از رفتار آن حضرت را در برخورد با نسل جوان می خوانیم:

1.  آن روز یکی از شــلوغ ترین ایام حج بود. امام صادق)ع( با گروهی از یارانش 
ــازه بــه دوران جوانــی  گفــت و گــو می کــرد. در ایــن هنــگام هشــام بــن حکــم کــه ت
ــدن ایــن جــوان  ــود، خدمــت امــام رســید. پیشــوای شــیعیان از دی گام نهــاده ب
شــادمان شــد، او را در صــدر مجلــس و کنــار خویــش نشــاند و گرامــی داشــت. ایــن 
رفتــار امــام، حاضــران را کــه از شــخصیت های علمــی شــمرده می شــدند، شــگفت 
زده ســاخت. وقتــی امــام)ع( آثــار شــگفتی را در چهــره حاضــران مشــاهده کــرد 
فرمــود: »هــذا ناصرنــا بقلبــه و لســانه و یــده؛ ایــن جــوان بــا دل و زبــان و دســتش 
ــرای  ــرای اثبــات مقــام علمــی هشــام ب ــاور ماســت.« ســپس ب ــا تمــام وجــود( ی )ب
حاضریــن، دربــاره نامهــای خداونــد متعــال و فروعــات آن هــا از وی پرســید و 
هشــام همــه را بــه نیکــی پاســخ گفــت. آن گاه حضــرت فرمــود: »هشــام! آیــا چنــان 
ــت:  ــام گف ــی، هش ــع کن ــا را دف ــمنان م ــتدالل دش ــق و اس ــا منط ــه ب ــم داری ک فه
آری. امــام فرمــود: »نفعــک اهلل بــه و ثبتــک؛ خداونــد تــو را از آن بهــره منــد ســازد 
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و ]در ایــن راه[ ثابــت قــدم بــدارد.« هشــام می گویــد: بعــد از ایــن دعــا هرگــز در 
ــوردم. )3( ــت نخ ــد شکس ــی و توحی ــای خداشناس بحث ه

2. مفضــل بــن عمــرو نماینــده امــام صــادق)ع( در شــهر کوفــه بــود. او از طــرف 
امــام موظــف بــود بــه مشــکالت دینــی، مالــی و اجتماعــی مــردم کوفــه رســیدگی 
کنــد و در ایــن رابطــه بــا جوانــان شــهر ارتبــاط صمیمانــه و مســتحکمی برقــرار کرده 
ــه  ــرای همیــن عــده ای ایــن دوســتی را نتواســتند تحمــل کننــد، ناچــار ب ــود، ب ب
ــرک نمــاز،  ــه شــرابخواری، ت ــد و مفضــل و یارانــش را ب شــایعه و افتــراء روی آوردن
کبوتــر بــازی و حتــی بــه ســرقت و راهزنــی متهــم کردنــد. ایــن گــروه، کــه ابوالخطــاب 
معــزول و طرفدارانــش از فعــاالن آن شــمرده می شــدند، شــایع کردنــد کــه مفضــل 
افــراد بــی مبــاالت و الابالــی را پیرامونــش گــرد آورده اســت. وقتــی ایــن شــایعات 
بــه اوج رســید، گروهــی از مومنــان و مقدســان کوفــه بــه محضــر امــام صــادق)ع( 
چنیــن نوشــتند: »مفضــل بــا افــراد رذل و شــرابخوار و کبوتــر بــاز همنشــین اســت، 

شایســته اســت دســتور دهیــد ایــن افــراد را از خــود دور ســازد.«
ــه ای  ــد، نام ــخن بگوی ــاره س ــن ب ــان در ای ــا آن ــه ب ــن ک ــدون ای ــادق)ع( ب ــام ص ام
بــرای مفضــل نوشــته، مهــر کــرد و بــه آنــان ســپرد تــا بــه مفضــل برســانند. حضــرت 
تصریــح کــرد کــه نامــه را خودشــان شــخصًا بــه مفضل تحویــل دهند. آنــان به کوفه 
برگشــتند و دســته جمعــی بــه خانــه مفضــل شــتافتند و نامــه امــام صــادق)ع( را به 
ــه  ــرد. امــام)ع( ب ــت ک ــد. وی نامــه را گشــود و متــن آن را قرائ دســت مفضــل دادن
مفضــل دســتور داده بــود کــه: چیزهایــی بخــرد و بــه محضــر امــام)ع( ارســال کنــد. 
در ایــن نامــه اصــال اشــاره ای بــه شــایعات نشــده بــود. مفضل نامــه راخوانــد و آن را 
بــه دســت همــه حاضــران داد تــا بخواننــد. ســپس از آنــان پرســید: اکنــون چــه باید 
کــرد؟ گفتنــد: ایــن اشــیاء خیلــی هزینــه دارد. بایــد بنشــینیم، تبــادل نظر کنیــم و از 
شــیعیان یــاری جوییــم.در واقــع هدفشــان ایــن بــود کــه فعــال خانــه مفضــل را تــرک 
کننــد. مفضــل گفــت: تقاضــا می کنــم بــرای صــرف غــذا در اینجــا بمانیــد. آنــان بــه 
ــا  ــه از آن ه ــی ک ــان جوانان ــه ســراغ هم ــرادی را ب ــل اف ــتند. مفض ــذا نشس ــار غ انتظ
بدگویــی شــده و بــه کارهــای نــاروا متهــم شــده بودنــد فرســتاد و آنان را احضــار کرد. 
وقتــی نــزد مفضــل آمدنــد، نامــه حضــرت صــادق)ع( را بــرای آنــان خوانــد. آنــان، بــا 
شــنیدن کالم امــام صــادق)ع( بــرای انجــام فرمــان حضــرت از خانــه خــارج شــدند 
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ــدازه وســع خویــش روی هــم  ــه ان و پــس از مــدت کوتاهــی بازگشــتند. هــر کــدام ب
نهــاده و در مجمــوع 2 هــزار دینــار و ده هــزار درهــم در برابــر مفضــل نهادنــد. آن گاه 
مفضــل بــه شــکایت کننــدگان کــه هنــوز از صــرف غــذا فــارغ نشــده بودنــد نگریســت 
و گفــت: شــما می گوئیــد ایــن جوانــان را از خــودم برانــم و گمــان می کنیــد خــدا بــه 

نمــاز و روزه شــما نیازمنــد اســت؟! )4(
در اینجــا بــه بخشــی از شــیوه ها و راه کارهــای عملــی برخــورد و هدایــت جوانــان 

در پرتــو گفتــار و رفتــار صــادق آل محمــد)ع( می پردازیــم:

1.  رفتار نیکو و مالیم
نوجــوان قلبــی پــاک و روحــی حســاس و دلی نازک و عاطفــی دارد. در برخورد با او 
بایــد راه نرمــی و مالیمــت پیــش گرفــت. نــگاه مهربــان، ارزش دادن بــه شــخصیت و 
رفتــار خــوش، بهتریــن شــیوه ارتبــاط بــا اوســت. محبــت، اظهــار عالقــه، صــدا کردن 
بــا القــاب، عناویــن و نامهــای زیبــا او را بــه ســوی مبلــغ و مربــی جــذب می کنــد و در 
ایــن حــال می تــوان ارتبــاط قلبــی و عاطفــی بــا او ایجــاد کــرد، ســخنانش را شــنید، 
راهنمایــی کــرد، لغزشــها را متذکــر شــد و باالخــره درعالــم دوســتی کــه یــک ارتبــاط 
شــدید روحــی و عاطفــی برقــرار اســت، می تــوان صفــات زیبــا را بــه او القــاء نمــود، 
نیازهــای بســیاری را از او برطــرف کــرد و از آلودگی هــا او را بــر حذر داشــت، زیرا گرایش 
جــوان بــه خوبی هــا و زیبایی هــا از دیگــران بهتــر و ســریع تــر انجــام می پذیــرد.  امــام 
صــادق)ع( فرمــود: »مــن لــم تکــن فیــه ثــالث خصــال لــم ینفعــه االیمــان: حلــم یــرد 
بــه جهــل الجاهــل. و ورع یحجــزه عــن طلــب المحــارم. و خلــق یــداری بــه النــاس؛  
)5( هــر کــس ســه خصلــت را دارا نباشــد از ایمــان خــود ســودی نخواهــد بــرد: اول. 
بردبــاری، کــه جهــل نــادان را برطــرف کند. دوم. پارســائی، کــه او را از حرام بــاز دارد. 

ســوم. رفتــار نیکــو کــه بــا مــردم مــدارا نمایــد.«

2. آگاهی دادن در مسائل دینی
یکــی از علــل دیــن گریــزی برخــی جوانــان و نوجوانــان عــدم آگاهــی بــه مســائل 
دینــی اســت. زیــرا انســان طبیعتــًا هــر چــه را نشناســد بــه ســویش نمــی رود و 
امــا  بــه ســوی آن معطــوف نمــی دارد.  را  افــکار واحساســات و حــواس خــود 
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ــریعًا  ــع آن، س ــالع از مناف ــژه اط ــه وی ــا ب ــا و زیبائی ه ــی از خوبی ه ــناخت و آگاه ش
انســان نفع طلــب را بــه آن جــذب کــرده و آن را در نــزد شــخص، دوســت داشــتنی 
می کنــد. بــرای همیــن اگــر جوانــان بــا آثــار و بــرکات و احــکام و معــارف دیــن آشــنا 
ــل  ــن، نس ــر ای ــزون ب ــد. اف ــد ش ــم خواه ــی ک ــق دین ــا حقای ــان ب ــه آن ــوند، فاصل ش
جدیــدی کــه معمــواًل از مســائل و حقایــق دینــی بــی اطــالع یــا کــم اطــالع اســت 
ــای  ــات و هجمه ه ــر تبلیغ ــت تاثی ــدارد، تح ــن ن ــی از دی ــت کاف ــرت و معرف و بصی

فرهنگــی دشــمنان قــرار می گیــرد.
ــه بشــیر دهــان )روغــن فــروش( فرمــود: »ال خیــر فــی مــن ال   امــام صــادق)ع( ب
یتفقــة مــن اصحابنــا یــا بشــیر ان الرجــل منهــم اذا لــم یســتغن بفقهــه احتــاج 
بــاب ضاللتهــم و هــو ال یعلــم؛  )6( از  الیهــم فــاذا احتــاج الیهــم ادخلــوه فــی 
دوســتان مــا کســی کــه در دیــن خــود اندیشــه و تفقــه نکنــد ارزش نــدارد. ای 
بشــیر! اگــر یکــی از دوســتان مــا در دیــن خــود تفقــه نکنــد و بــه مســائل و احــکام 
آن آشــنا نباشــد، بــه دیگــران )مخالفیــن مــا( محتــاج می شــود، هــر گاه بــه آن هــا 
نیــاز پیــدا کــرد آنــان او را در خــط انحــراف و گمراهــی قــرار می دهنــد در حالــی کــه 
خــودش نمــی دانــد.« ضــرورت یادگیــری احــکام دینــی در منظــر پیشــوای ششــم 
آنقــدر مهــم اســت کــه می فرمایــد: »لــو اتیــت بشــاب مــن شــباب الشــیعة الیتفقــه 
ــه  ــن تفق ــه در دی ــم ک ــورد نمای ــیعه برخ ــان ش ــی از جوان ــه جوان ــر ب ــه؛ )7( اگ الدبت

ــرد.« نمــی کنــد او را تادیــب خواهــم ک

3. شناساندن آسیب های اجتماعی
آشــنا نبــودن نســل جدیــد بــا آفت هــای اجتماعــی موجــب افــت ارزش هــای 
آنــان  میــان  در  حــرام  و  خــالف  رواج  و  فرهنگــی  دشــمنان  توفیــق  و  اخالقــی 
می باشــد. اگــر جوانــان مســلمان بــا ایــن آفت هــا آشــنا باشــند و از عواقــب بــد 
آن در میــان افــراد جامعــه اطــالع یابنــد، بنابــر فطــرت پاکــی کــه خداونــد در نهــاد 
بــه  را  از آن آفت هــا فاصلــه خواهنــد گرفــت و دامــن خویــش  قــرار داده  آن هــا 
چنیــن آفتهــای اجتماعــی آلــوده نخواهنــد کــرد. صــادق آل محمــد)ع( مــواردی 

از آفت هــای اجتماعــی را چنیــن فهرســت کــرده اســت: 
الــف( ســتم کــردن ب(فریبــکاری ج( خیانــت د( تحقیــر و خــوار کــردن دیگــران 
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ه( اف گفتــن: )نــق بزنــد، غرغــر کنــد و بــه ایــن وســیله زحمــات دیگــران را نادیــه 
گرفتــه و خــود را چیــزی پنــدارد.( و( دشــمنی، کینــه تــوزی و اظهــار عــداوت بــا 
بــرادران دینــی ز(تهمــت زدن ح (داد و فریــاد و پرخاشــگری ط( طمــع کاری و 

حــرص بــه دنیــا.
»و ان الیظلمــه و ان الیغشــه و ان الیخونــه و ان الیخذلــه و ان الیکذبــه و ان 
الیقــول لــه اف و اذ قــال لــه اف فلیــس بینهمــا والیــة و اذ قــال لــه انــت عــدوی فقــد 
کفــر احدهمــا و اذا اتهمــه انمــاث االیمــان فــی قلبــه کمــا ینمــاث الملــح فــی المــاء؛  
)8( بــه بــرادر ایمانــی خــود ســتم ننمایــد، او را فریــب ندهــد، بــه او خیانــت نکنــد، 
او را کوچــک نشــمارد، او را دروغگــو نخوانــد، بــه او اف نگویــد و اگــر بــه او اف بگویــد 
)غرغــر کنــد( والیــت بیــن آن دو قطــع می شــود و اگــر بــه بــرادر ایمانــی اش بگویــد تــو 
دشــمن مــن هســتی، یکــی از آن دو کافــر ]باطنــی [مــی شــود و اگــر بــرادرش را متهــم 

نمایــد، ایمــان در قلــب او ذوب می شــود ماننــد ذوب شــدن نمــک در آب.« )9(

4. ترغیب به دانش افزایی
ــص  ــد. تخص ــته باش ــی داش ــی کاف ــوم روز آگاه ــد از عل ــلمان بای ــوان مس ــک ج ی
ــانی  ــت. کس ــا اس ــگ م ــر در فرهن ــد ناپذی ــلم و تردی ــل مس ــک اص ــد ی ــار تعه در کن
ــا شــناخت دانش هــا  ــه ب ــه اهــداف دلخــواه خــود می رســند ک در عرصــه زندگــی ب
و مهارت هــای عصــر خــود بــه قله هــای ســعادت نائــل شــده و بــا تعهــد و ایمــان 
خویــش، اعتمــاد افــراد جامعــه را بــه خــود جلــب می کننــد. از منظــر حضــرت 
صــادق)ع( کســب دانــش و مهارت هــای فنــی بــرای یــک جــوان ضــروری اســت، 
فــی  غادیــا  اال  منکــم  الشــاب  اری  ان  احــب  »لســت  می فرمایــد:  حضــرت  آن 
حالیــن، امــا عالمــا او متعلمــا؛  )10( هیچوقــت دوســت نــدارم یکــی از جوانان شــما 
)شــیعه( را ببینــم مگــر اینکــه در یکــی از دو حــال، شــب و روز خــود را ســپری کنــد: 

یــا دانــا باشــد یــا یــاد گیرنــده.«

5. عادت دادن به حسابرسی
یــک تاجــر زمانــی در کار خــود پیشــرفت می کنــد کــه در هــر شــبانه روز بــه حســاب 
خــود رســیدگی کــرده و ســود و زیــان معامــالت خویــش را بداند و گرنــه بعد از مدت 
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کوتاهــی ســرمایه و هســتی خــود را از دســت خواهــد داد. جوانــی، یــک ســرمایه 
ــر یــک جــوان بــه حســاب  ــرای هــر شــخص می باشــد. اگ ــی ب و فرصــت بســیار عال
عمــر خــود رســیدگی نکنــد و ندانــد کــه آیــا در مقابــل عمــر خویــش چــه چیــزی بــه 
دســت آورده اســت، در آینــده ای نــه چنــدان دور ســرمایه معنــوی خویــش را بــه 
بــاد فنــا خواهــد داد. امــا اگــر بــه حســاب روزانــه اش برســد و ببینــد کــه در مقابــل 
هــر روز از دســت رفتــه، یــک قــدم بــه ســوی کمــال برداشــته، خوشــحال شــده و 
ــل انحطــاط فکــری و اخالقــی غمگیــن گشــته و ســعی  آن را تکــرار کنــد و در مقاب
در جبــران آن داشــته باشــد، بدیهــی اســت کــه رو بــه ســوی رشــد و ترقــی خواهــد 
نهــاد. امــام صــادق)ع( بــه ابــن جنــدب کــه یــک جــوان فعــال و پرشــور و بــا ایمــان 
بــود می فرمایــد: »یــا بــن جنــدب! حــق علــی کل مســلم یعرفنــا ان یعــرض عملــه 
فــی کل یــوم و لیلــة علــی نفســه فیکــون محاســب نفســه فــان رای حســنة اســتزاد 
منهــا و ان رای ســیئة اســتغفر منهــا و لئــال یخــزی یــوم القیامــة؛  )11( ای پســر 
جنــدب! هــر مســلمانی کــه مــا را می شناســد شایســته اســت کــه رفتــار و کــردار 
خــود را در هــر شــبانه روز برخــود عرضــه دارد و حســابگر نفــس خویــش باشــد تــا 
اگــر کار نیکــی در آن هــا دیــد، بــر آن بیفزایــد و اگــر کار بــدی در اعمــال خــود مشــاهده 

نمــود، از آن هــا توبــه کنــد، تــا در روز قیامــت دچــار ذلــت و حقــارت نشــود.«

6. تعدیل حس دوست خواهی
در  او  می کنــد.  لــذت  و  مســرت  احســاس  دوســتانش  بــه  انــس  بــا  انســان 
همنشــینی بــا رفیــق شــفیق، نشــاط و نیــرو می گیــرد و ایــن یــک نیــاز طبیعــی 
ــر ایــن حــس بــه ســمت دوســتان و  اوســت و بایــد ارضــاء شــود. یــک جــوان در اث
همفکــران خــود کشــیده می شــود، او عاشــق رفاقــت اســت و دنبــال ارتبــاط بــا 
هــم ســن و ســاالن خــود می باشــد. از طــرف دیگــر بــر اثــر غلبــه احساســات و شــور 
و شــوق جوانــی و نپختگــی نگــرش عقالنــی، ممکــن اســت در دام دوســتان نابــاب 
و یــا صیــادان و شــیادان بیفتــد. از ایــن رو در انتخــاب یــک دوســت ممکــن اســت 
دچــار مشــکالت گــردد. امــام جعفــر صــادق)ع( دقیقــا روی همیــن نکتــه انگشــت 
اشــارت نهــاده و بــه جوانــان چنیــن رهنمــود می دهــد: »االخــوان ثالثــة: فواحــد 
کالغــذاء الــذی یحتــاج الیــه کل وقــت فهــو العاقــل. و الثانــی فــی معنــی الــداء و 
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ــدواء فهــو اللبیــب؛  )12( دوســتان ســه دســته  ــث فــی معنــی ال هــو الحــق. و الثال
ــت  ــت و او دوس ــاز هس ــه او نی ــان ب ــر زم ــذا در ه ــد غ ــه مانن ــی ک ــتند. اول: کس هس
عاقــل اســت. دوم:کســی کــه ]بــرای انســان[ ماننــد بیمــاری و درد ]رنــج آور[ اســت، 
و او دوســت احمــق ]و نــادان[ اســت و ســوم: کســی کــه وجــودش بــرای فرد همانند 

داروی حیــات بخــش اســت، و آن رفیــق روشــن بیــن ]و اهــل تفکــر[ اســت.«

7. ضرورت ازدواج
نیــاز خــدادادی و  ایــن  بــه  بایــد  هــر جوانــی فطرتــًا نیازمنــد ازدواج اســت و 
ــرار دادن  ــه ق ــا بهان ــان ب ــی جوان ــا بعض ــواب داد. ام ــی از طریــق مشــروع ج طبیع
بعضــی مشــکالت و ســختی ها از ایــن ســنت الهــی روی بــر تافتــه و خــود را در دام 
نفــس شــیطانی گرفتــار می کننــد. بــه آنــان بایــد توجــه داده شــود کــه ایــن پیمــان 
مقــدس در میــان تمــام ملت هــا وجــود داشــته و محبوبتریــن بنیــان نــزد خداونــد 
متعــال اســت. بــا ازدواج، شــخصیت و ایمــان دو جــوان کامــل می شــود. صــادق 
آل محمــد)ع( فرمــود: »مــن تــزوج احــرز نصــف دینــه فلیتــق اهلل فــی النصــف 
اآلخــر؛  )13( کســی کــه ازدواج کنــد نصــف دینــش را حفــظ کــرده اســت پــس بایــد 

در نصــف دیگــرش تقــوای الهــی پیشــه کنــد.«
»رکعتــان  داد:  پیــام  چنیــن  جوانــان  بــه  حضــرت  آن  دیگــری  حدیــث  در  و 
یصلیهمــا المتــزوج افضــل مــن ســبعین رکعــة یصلیهــا اعــزب؛  )14( دو رکعــت نمــاز 
کــه فــرد ازدواج کــرده می خوانــد بــر 70 رکعــت نمــاز یــک فــرد مجــرد برتــری دارد.«

8. تشویق به نماز
ــر اســاس متــون دینــی مــا نمــاز عامــل کمــال انســان و حافــظ او از آلودگی هــا و  ب
صفــات مذمــوم و ناپســند اســت. همچنیــن ایــن رفتــار معنــوی تاثیــر بســزایی در 
ــردن روح نظــم و حفــظ نظــام انســان دارد. نمــاز تســلی بخــش و آرامــش  بیــدار ک
بخــش دلهــای مضطــرب در انســانهای خســته و نگــران اســت. نمــاز شــاخص 
رهــروان راه خــدا و بهتریــن وســیله ارتبــاط صمیمانــه رب العالمیــن اســت. تجربــه 
و آمــار گواهــی می دهــد کــه درصــد باالیــی از خالفــکاران و هنجارشــکنان در جامعــه 
اســالمی در خانواده هایــی بــزرگ شــده انــد کــه یــا نمــاز نمــی خواننــد و یــا آن را 
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ســبک می شــمارند. پیشــوای ششــم جایــگاه مهــم نمــاز را در زندگــی و رفتــار روزانــه 
یــک مســلمان بــرای اقشــار مختلــف بــه ویــژه جوانــان تبیین نمــوده و فرمــود: »اول 
ــه العبــد علــی الصلــوة فــاذا قبلــت قبــل منــه ســائر عملــه و اذا ردت  مــا یحاســب ب
علیــه رد علیــه ســائر عملــه؛  )15( ]روز قیامــت[ اولیــن چیــزی کــه از بنــده محاســبه 
می شــود نمــاز اســت. اگــر از او نمــاز پذیرفتــه شــد، ســائر اعمالــش پذیرفتــه می شــود 

امــا اگــر نمــاز او رد شــد ســایر اعمــال ]نیــک[ او نیــز رد خواهــد شــد.«
رخ  انســان  بــرای  نمــاز  از  اثــر دوری  در  کــه  زیان هایــی  مــورد  در  آن حضــرت 
می دهــد بــه ابــن جنــدب فرمــود: »ویــل للســاهین عــن الصلــوات، النائمیــن فــی 
الخلــوات، المســتهزئین بــاهلل و آیاتــه فــی الفتــرات اولئــک الذیــن الخــالق لهم فی 
اآلخــرة و ال یکلمهــم اهلل یــوم القیامــة و ال یزکیهــم و لهــم عــذاب الیــم؛  )16( وای 
بــر آن هــا کــه از نمــاز غفلــت کننــد و در خلــوت بخوابنــد و خــدا و آیاتــش را در دوران 
ضعــف دیــن اســتهزاء کننــد، آنــان کســانی هســتند کــه در آخــرت بهــره ندارنــد و 
خــدا در روز قیامــت بــا آنــان ســخن نخواهــد گفــت و آنــان را تبرئــه نخواهــد کــرد و 

عــذاب دردنــاک بــرای آن هاســت.«

9. تقویت اندیشه های مثبت
بــا تقویــت تفکــر مثبــت در جوانــان می تــوان صفــات نیــک و خصلت هــای زیبــا 
ــه وجــود آوردن  ــا فضاســازی مناســب و ب ــرد. آن گاه ب را در وجــود آن هــا ایجــاد ک
بســترهای الزم، آن هــا را بــه تکــرار رفتارهــای مثبــت متمایــل کــرده و آن رفتارهــا را 
بــه صــورت عــادات پایــدار در وجــود آنــان در آورد. بخشــی از اندیشــه های مثبــت 

در کالم امــام جعفــر صــادق)ع( عبارتنــد از:
بــه  نیکــی  حضــرت  آن  همیــاری:  حــس  تقویــت  و  دوســتان  زیــارت  الــف( 
دوســتان و دیــدار آنــان را برتریــن عبــادت برشــمرده و فرمــود: »مــا یعبــد اهلل بمثــل 
نقــل االقــدام الــی بــر االخــوان و زیارتهــم؛ خداونــد بــه چیــزی هماننــدگام برداشــتن 

در راه نیکــی بــه بــرادران دینــی و دیــدار و زیــارت آن هــا عبــادت نشــده اســت.«
ــن  ــدا را بهتری ــه خ ــاک همیش ــان پ ــه جوان ــت ک ــه زیباس ــدا: چ ــا خ ــس ب ب( ان
انیــس خــود بداننــد و در ســختیها او را همــدم و پناهــگاه خویــش بــر گزیننــد. 
المترفــون؛   اســتانس  بــه  ممــا  واستوحشــوا  بــاهلل  »آنســو  فرمــود:  حضــرت  آن 
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ــا ایمــان[ بــا خــدا انــس گرفتــه انــد و از آنچــه کــه مــال انــدوزان  )17( ]انســانهای ب
ــان از نعمت هــای  ــد، در هراســند.« آری آن ــه آن انــس گرفتــه ان ــا پرســتان ب و دنی
خداونــدی بهــره می برنــد، امــا بــه آن هــا دل نمــی دهنــد. آنــان دلبســته خــدا 

بــوده و بــا یــاد او آرام می شــوند.
ج( پایــداری در راه هــدف: پایــداری در راه ایمــان و عقیــده از عوامــل توفیــق 
آرزوهــای مشــروع و دلخــواه دســت  بــه  گاه  یــک جــوان آن  و پیــروزی اســت. 
می یابــد کــه پشــتکار و اســتقامت داشــته باشــد. مهمتریــن آرزوی هــر جــوان 
نیــل بــه ســعادت حقیقــی و قــرب پــروردگار - کــه جلــوه تمــام کمــاالت، زیبائیهــا 
و خوبی هاســت - می باشــد. پیشــوای صــادق شــیعیان فرمــود: »لــو ان شــیعتنا 
ــوا مــن  اســتقاموا لصافحتهــم المالئکــة و ال ظلهــم الغمــام و الشــرقوا نهــارا و الکل
فوقهــم و مــن تحــت ارجلهــم و لمــا ســالوا اهلل شــیئا اال اعطاهــم؛  )18( اگر شــیعیان 
ــان دســت می دهنــد. ابرهــای  ــا آن ــد، فرشــتگان ب مــا در راه حــق اســتقامت ورزن
ــمان  ــن و آس ــند، از زمی ــد روز می درخش ــد. مانن ــایه می افکن ــا س ــر آن ه ــت ب رحم

روزی می خورنــد و آنچــه از خــدا بخواهنــد، بــه آن هــا عطــا می کنــد.«
د( دســتگیری از افتــادگان: معلــی بــن خنیــس می گویــد: »امــام صــادق)ع( در 
شــبی بارانــی از خانــه بــه ســوی ظلــه بنــی ســاعده رفــت. بــه دنبــال او رفتــم، گویی 
چیــزی از دســت او بــر زمیــن افتــاد. حضــرت گفــت: بــه نــام خــدا، خداونــدا آن را 
بــه مــا بازگــردان. بــه نزدیــک رفتــه ســالم کــردم. فرمــود: معلــی تــو هســتی؟ عــرض 
کــردم! آری فدایــت شــوم! فرمــود: بــا دســت خــود زمیــن را جســت وجــو کــن، هــر 

چــه یافتــی آن را بــه مــن بازگــردان.
معلــی می گویــد: نان هــای زیــادی روی زمیــن افتــاده بــود. یکــی یکــی، دوتــا دوتــا 
پیــدا می کــردم و بــه آن حضــرت مــی دادم. کیســه ای پــر از نــان همــراه آن حضــرت 
بــود و از ســنگینی آن را بــه زحمــت حمــل می کــرد. عــرض کــردم: اجــازه دهیــد آن را 
مــن بیــاورم؟ فرمــود: مــن از تــو شایســته تــرم، ولــی بــا مــن بیــا. بــه ظلــه بنــی ســاعده 
رســیدیم. گروهــی را دیــدم کــه در خــواب بودنــد. آن حضــرت یــک یا دو قــرص نان را 
در زیــر ســر آنــان می گذاشــت. توزیــع نــان بــه آخریــن نفــر کــه تمــام شــد، بازگشــتیم. 
ــد  ــیعه بودن ــر ش ــود: اگ ــتند. فرم ــیعه هس ــا ش ــا اینه ــوم! آی ــت ش ــردم: فدای عــرض ک

حتــی در نمــک طعــام نیــز بــا آنــان مواســات و از خــود گذشــتگی می کــردم.« )19(
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ه( توجــه بــه غــذا: یــک جــوان مســلمان همچنــان کــه بــه ســالمت روح خــود 
می اندیشــد، در پــرورش جســم نیــز کوشــا اســت او فــردی ضعیــف البنیــه، کســل 
ــه بهداشــت غــذای خویــش در کنــار بهداشــت روانــش  و منــزوی نیســت بلکــه ب
توجــه دارد. از راه تغذیــه صحیــح و ورزش جســم خــود را تقویــت می کنــد و از 
راههــای مختلــف نشــاط خویــش را بــه دســت مــی آورد، امــا در عیــن حــال بــه 
حــالل و حــرام بــودن غذایــی کــه می خــورد توجــه کامــل دارد و آثــار مخــرب غــذای 
حــرام و غیــر مشــروع را در وجــودش در نظــر دارد. امــام صــادق)ع( می فرمایــد: 
»شــیعتنا ال یاکلــون الجــری...و الیشــربون مســکرا؛ )20( شــیعیان مــا مارماهــی 

ــد... و شــراب و مســکرات نمــی نوشــند.« نمــی خورن
و( نیــک رفتــاری بــا اهــل معصیــت: در اصــالح رفتــار غلــط و ناپســند دیگــران و 
کســانی کــه بــه نوعــی مرتکــب گنــاه می شــوند، بایــد شــیوه ای کارآمــد در پیــش گرفــت 
و تــرس و یــاس آنــان را در پیوســتن بــه ردیــف خوبــان از میــان برداشــت و بــا نیــک 
رفتــاری و امیــد دادن، روحیــه شکســت خــورده آنــان را تقویت نموده و بازســازی کرد.
امــام صــادق)ع( فرمــود: »ال تقــل فــی المذنبیــن مــن اهــل دعوتکــم اال خیــرا، 
واســتکینوا الــی اهلل فــی توفیقهــم؛  )21( در مــورد همکیشــان گنــه کار خــود جــز 

ــد.« ــان را بخواهی ــت آن ــق هدای ــد توفی ــو و از خداون ــزی نگ ــی چی ــی و نیک خوب
تابســتانی  یــک روز  اعیــن در  بــن  عبداالعلــی  ز( در اندیشــه شــغل حــال: 
ــه  ــرده و ب ــرم در یکــی از کوچه هــای مدینــه امــام صــادق)ع( را مالقــات ک بســیار گ
آن بزرگــوار عرضــه داشــت: »فدایــت شــوم! بــا ایــن مقــام و منزلــت و رتبــه ای کــه 
نــزد خداونــد داریــد و خویشــاوندی کــه بــا پیامبــر بــرای شماســت، بــاز هــم بــرای 
دنیــای خویــش تــالش می کنیــد و در چنیــن روز گرمــی خــود را در فشــار و ســختی 
ــرار می دهیــد؟! امــام در پاســخ فرمــود: ای عبداالعلــی! جهــت یافتــن روزی و  ق

ــو بــی نیــاز شــوم.« )22( ــا از افــرادی هماننــد ت درآمــد حــالل بیــرون آمــده ام ت
ح( برنامــه ریــزی صحیــح در زندگــی: امــام صــادق)ع( می فرمــود: »فــان اهلل 
یعلــم انــی واجــد ان اطعمهــم الحنطــة علــی وجههــا و لکنــی احــب ان یرانــی اهلل 
قــد احســنت تقدیــر المعیشــة؛  )23( خــدا می دانــد کــه می توانــم بــه بهتریــن 
صــورت نــان گنــدم خانــواده ام را تهیــه کنــم، امــا دوســت دارم خداونــد مــرا در 

حــال برنامــه ریــزی صحیــح زندگــی ببینــد.«

مــعــارف
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»الذیــن یبلغــون رســاالت اهلل و یخشــونه و الیخشــون احــدا اال اهلل و کفــی بــاهلل 
حســیبا«. )1(

آن هــا کــه رســالت های الهــی را تبلیــغ می کننــد و )تنهــا( از او می ترســند و از 
هیــچ کــس جــز او واهمــه ای ندارنــد، همیــن بــس کــه خداونــد حســابگر )و پــاداش 

دهنــده اعمــال آن هــا( اســت.
بــه مناســبت 25 شــوال، ســالروز شــهادت ششــمین اختــر تابنــاک امامــت و 
والیــت، صــادق آل محمــد)ع( پاســدار بــزرگ اســالم و شــیخ االئمــه، کــه در حــدود 
شــصت و پنج ســال عمر با برکت خود را در شــرایطی که امویان و عباســیان ســرگرم 
زد و خــورد بــا یکدیگــر بودنــد، صــرف احیــای دیــن و تربیــت هــزاران شــاگرد در علــوم 
و فنــون مختلــف نمــود و بدیــن گونــه، اســالم را از غربــت و انــزوا نجــات بخشــید. در 

ایــن نوشــتار کوتــاه نگاهــی داریــم بــر برخــی شــیوه های تبلیغــی آن حضــرت.

جامعیت
بــا  بــود. حضــرت  امــام صــادق، جامعیــت در علــوم مختلــف  از ویژگی هــای 
متخصصیــن  مختلــف،  رشــته های  در  نفــری  هــزار  چهــار  دانشــگاه  تاســیس 
بســیاری در رشــته های کالم، فقــه، حدیــث، طــب، شــیمی و... تربیــت کــرد.

نگاهیبهشیوههایتبلیغی
امامصادق)ع(
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و بدیــن گونــه در تمــام رشــته ها و قشــرها نفــوذ داشــت و بــزرگان علــم و دانــش، 
خــود را شــاگرد او بــه حســاب می آوردنــد.

»ابوحنیفــه « پیشــوای اهــل ســنت می گویــد: مــن فقیرتــر از امــام صــادق)ع( 
کســی را ندیــده ام. روزی طبــق ســفارش »منصــور دوانیقــی « چهــل مســاله مهــم 
فقهــی را آمــاده کــرده بــودم تــا در جلســه ای بــا حضور شــخص خلیفه مطــرح کنم. 
ــردم  ــرح ک ــؤال ها را مط ــدم و س ــرو ش ــام روب ــا ام ــه ب ــر خلیف ــه در محض ــی ک هنگام
حضــرت آن چنــان پاســخ ها را طبــق اقــوال مختلــف بیــان کردنــد و بــه هــر چهــل 
مســاله آن چنــان پاســخ دادنــد کــه همــگان اعتــراف کردنــد کــه او دانشــمندترین 

مــردم و آگاه تریــن آنــان بــر مــوارد اختــالف آراء مــردم می باشــد. )2(
»حســن بــن علــی وشــاء« کــه از شــخصیت های بــزرگ شــیعه بــه شــمار مــی رود 
تربیــت  و  بــزرگ  اســاتید  از  نفــر  نهصــد  کوفــه  مســجد  در  فقــط  مــن  می گویــد: 
یافتــگان مکتــب امــام صــادق)ع( را درک کــردم کــه هــر یــک حــوزه درســی تشــکیل 
داده و آنچــه را کــه از مکتــب حضــرت فراگرفتــه بودنــد، بــرای شــاگردان خــود بازگــو 

)3( می کردنــد. 
ــت  ــی اس ــالمی، کاف ــای اس ــی همت ــگاه ب ــه ای از دانش ــت گوش ــرای درک عظم ب
گفتــه شــود کــه اصــول چهارصدگانــه حدیــث و معــارف اســالمی کــه تنهــا منبــع 
اصلــی و اصیــل کتابهــای معتبــر چهارگانــه »کافــی شــیخ کلینــی، مــن الیحضــره 
الفقیه صدوق و تهذیب و اســتبصار شــیخ طوســی « محصول مســتقیم شــاگردان 
ــوده اســت. آری، در مکتــب تربیتــی امــام شــاگردان  ــت امــام صــادق)ع( ب ــا کفای ب
ــن  ــن مســلم « و »زرارة اب ــن تغلــب «، »محمــد ب ــان ب برجســته ای هــم چــون »اب
ــد. در  ــرده ان ــه هــزاران روایــت از امــام صــادق نقــل ک ــد ک اعیــن « پــرورش یافتــه ان
دیگــر رشــته های علــوم و فنــون و معــارف نیــز شــاگردانی چــون »جابــر ابــن حیــان 
ــذاران علــم  ــه گ ــه هــر دو از پای ــد ک ثقفــی « و »هشــام ابــن حکــم « تربیــت یافتــه ان
شــیمی و علــم کالم بــه شــمار می رونــد، و نیــز از شــاگردان نامــدار دیگــر، »ابوحنیفــه 

قاضــی ســکونی « و »قاضــی ابوالبختــری « را می تــوان نــام بــرد. )4(

استفاده از موقعیت ها
حکومــت  اوایــل  و  امویــان  حکومــت  آخــر  ســال های  در  صــادق)ع(  امــام 



97

عباســیان، بــا اســتفاده از درگیــری بنــی امیــه و بنــی عبــاس و مشــغولیت آنــان بــه 
مســایل خــود کــه موجــب تخفیــف خفقــان شــده بــود، نهضــت علمــی و مذهبــی 
خــود را گســترش داده و عمــال مدینــه را حــوزه درســی قــرار دادنــد کــه در آن هــزاران 
پژوهنــده مشــتاق، در رشــته های گوناگــون از محضــر آن امــام بهــره می گرفتنــد. 
شــهرت علمــی امــام در بــالد اســالمی آن چنــان چشــمگیر و زبانــزد خــاص و عــام 
بــود کــه از نقــاط بســیار دور ســرزمین های اســالمی بــرای کســب فیــض بــه مدینــه 
ــد.  ــران علــوم الهــی او بهــره می بردن ــای بــی ک ــد و از دری و حــوزه درس او می آمدن
ــه  ــام ب ــا ام ــی ب ــره علم ــرای مذاک ــز ب ــلمان نی ــر مس ــران غی ــیاری از متفک ــی بس حت
پاســخ  بــه میــزان ســطح درک و علمشــان  خدمتــش می رســیدند و حضــرت 
می گفتنــد؛ گاهــی ســطح علمــی ســؤال کننــده ایجــاب می کــرد کــه حضــرت پاســخ 
علمــی و فلســفی بدهــد و گاهــی پاســخ در حــد ابطــال دلیــل خصــم بــودن و گاهــی 

ســاده تــر از آن.
ــا نهضــت علمــی خــود افــق معــارف اســالمی را چنــان  ــه، حضــرت ب بدیــن گون
انــوار  کــه دیگــر توطئه هــای دشــمنان نتوانســت جلــوی فــوران  گســترش داد 
معرفــت را بگیــرد. ایــن زمینــه ســازی ها بــود کــه یــک نســل بعــد هنگامــی کــه 
عاشــق  هــزار  هــزاران  وارد شــد،  نیشــابور  بــه  وقتــی  امــام  و  پیشــوا  هشــتمین 
مشــتاق بــا تمــام وجــود بــه اســتقبال آن حضــرت شــتافتند تــا قطــره ای از دریــای 
ــی کــه در زمــان امــام زیــن العابدیــن)ع( و  معــارف اهــل بیــت را فراگیرنــد. در حال

ائمــه دیگــر، چنیــن شــرایطی فراهــم نبــود.

مناظره و بحث آزاد
یکــی از شــیوه های تبلیغــی ائمــه معصومیــن - علیهــم الســالم - مناظــره بــا 
ســران مذاهــب و ادیــان و ملحــدان و شــبهه افکنــان بــود ایــن شــیوه در زندگــی 
امــام صــادق)ع( رنــگ و لعــاب بیشــتری داشــت. حضــرت بــا اربــاب دانش هــای 
گوناگــون، چــون: پزشــکان، فقیهــان، منجمــان، متکلمــان، صوفیــان و... بــه 
ــع اســالمی ثبــت  بحــث و مناظــره می پرداخــت کــه کیفیــت اغلــب آن هــا در مناب
و ضبــط شــده اســت. مناظــرات حضــرت بــا چهره هایــی همچــون »ابــن ابــی 
العوجــا«، »ابــن مقفــع «، »ابوشــاکر ایمانــی « »ســفیان ثــوری «، »ابوحنیفــه «، 

مــعــارف
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»عمروبــن عبیــد« و »واصــل بــن عطــا« کــه هــر دو از ســران معتزلــه بودنــد، معــروف 
و مشــهور اســت. )5(

برخورد عملی
تاثیــر می پذیــرد؛ بویــژه  کــردار  از  گــردد،  از گفتــار متاثــر  آنکــه  از  بیــش  انســان 

از قلــب سرچشــمه گیــرد. کــه  ایمــان برخیــزد و ســخنی  از  کــه  کــرداری 
سخن خیزد گر از اعماق جانی

به فریاد آورد جان جهانی
سخن کز دل برآید آتش است آن

که می سوزد تو را تا پرده جان
حضــرت آن چــه را کــه می خواســت بــه دیگــران بیامــوزد عمــل می آموخــت. بــر 
ــدان  ــران ب ــتر از دیگ ــتر و پیش ــود بیش ــه خ ــز آنک ــرد، ج ــی ک ــر نم ــی ام ــچ معروف هی
عملــی می کــرد و از هیــچ منکــری نهــی نمــی کردنــد؛ جــز آن کــه خــود همیشــه از 

آن اجتنــاب می نمودنــد.
وارد  صــادق)ع(  امــام  بــر  کــه  اوقاتــی  اغلــب  می گویــد:   » انــس  بــن  »مالــک 
می شــدم، او را در یکــی از ســه حــال می دیــدم: نمــاز، روزه، قرائــت قــرآن. )6(

و بــه یارانــش نیــز می فرمــود: »کونــوا دعــاة للنــاس بغیــر الســنتکم « )7( مــردم را 
بــه غیــر زبانتــان بــه نیکــی فراخوانیــد.

یکی از بستگان امام صادق)ع( از آن حضرت بدگویی کرده بود.
وقتــی بــه آن حضــرت خبــر رســید. بــدون آن کــه عکــس العمــل شــدیدی از خــود 
نشــان دهند، با آرامش برخاســتند و وضو گرفتند و مشــغول نماز شــدند. یکی از 
حاضــران بــه نــام »حمــاد لحــام « می گویــد: مــن گمــان کــردم حضــرت می خواهــد 
آن شــخص را نفریــن کنــد، ولــی برخــالف تصــور خــود دیــدم آن بزرگــوار بعــد از نمــاز 
چنیــن دعــا کــرد: خدایــا مــن حقــم را بــه او بخشــیدم. تــو از مــن بزرگوارتــر و ســخی 

تــری او را بــه مــن ببخــش و کیفــر مکــن! )8(
مــردی بــا یکــی از بســتگانش بــر ســر میراثــی اختــالف داشــت و کارشــان بــه دعــوا 
ــاران امــام صــادق)ع( اســت و از آن جــا  و جــدال کشــید. »مفضــل « کــه یکــی از ی
می گذشــت، متوجــه درگیــری آن دو شــد، آن هــا را خانــه خــود بــرد و بــا چهارصــد 
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درهــم میــان آن دو مصالحــه برقــرار کــرد و درهم هــا را هــم خــودش پرداخــت و 
اختــالف حــل شــد.

آن گاه مفضــل بــه آنــان گفــت: بدانیــد پولــی کــه بــرای حــل اختــالف پرداختــم، 
از آن خــودم نبــود. و از امــوال امــام صــادق)ع( بــود، زیــرا حضــرت بــه مــن فرمــان 
داده انــد کــه هــر جــا دو نفــر از شــیعیان مــا اختالفــی داشــتند، از مــال آن بزرگــوار 

آنــان را صلــح دهــم. )9(

نهی از منکر با محبت
امــام صــادق)ع( شــنیده بودنــد کــه از مســلمانان مــردی بــه نــام »شــقرانی « 
شــراب خــورده اســت و بــه دنبــال فرصتــی بودنــد کــه نهــی از منکــر کننــد. روزی او 
بــرای دریافــت ســهمی از بیــت المــال نــزد حضــرت آمــد. حضــرت ضمــن ایــن کــه 
ســهمی از بیــت المــال بــه او دادنــد بــا لحنــی مالطفــت آمیــز فرمودنــد: کار خــوب از 
هــر کســی خــوب اســت، ولــی از تــو بــه واســطه آشــنایی کــه بــا مــا داری و آزاد شــده 
پیامبــر هســتی زیباتــر اســت. و کار بــد از هــر کســی بــد اســت، و از تــو بــه خاطــر 

همیــن انتســاب زشــت تــر و قبیــح تــر اســت.
شــقرانی بــا شــنیدن ایــن جملــه دانســت کــه امــام از شــراب خــواری او آگاه بــوده 
و در عیــن حــال بــه او محبــت کــرده اســت. نــادم گشــت و در درونــش تحولــی 

ایجــاد شــد. )10(
آری، توجــه بــه کمــاالت، موقعیــت و شــخصیت افــراد یکــی از عوامــل بازدارنــده 

از منکــرات و کارهــای زشــت اســت.

اختصار در سخن
از ویژگی هــای تمــام معصومیــن اختصــار در ســخن و خطابــه و پرهیــز از ســخنان 

زایــد بــوده اســت. امــام صــادق)ع( می فرمایــد:
»ثالثــة فیهــن البالغــة التقــرب مــن معنــی البغیــة و التعبــد مــن حشــو الــکالم و 
الداللــة بالقلیــل علــی الکثیــر« )11( ســه چیــز از بالغــت اســت: اســتفاده از رســاترین 
عبــارات بــرای رســانیدن مطالــب، مخاطبــان و دوری از ســخنان زایــد و بیهــوده 

کــه شــنونده را خســته می کنــد و اســتفاده از جمــالت کوتــاه و پــر معنــا.

مــعــارف



100

کتــاب مــاه

ترغیب به نشر فرهنگ اهل بیت
حضــرت بــه شــیعیان توصیــه و ســفارش می کردنــد کــه بــه زیــارت یکدیگــر بروید، 
کــه ایــن دیــد و بازدیدهــا دل هایتــان را زنــده مــی دارد. و احادیــث و ســخنان مــا 
را بــه یکدیگــر نقــل کنیــد، کــه ســخنان و احادیــث مــا، شــما را بــه یکدیگــر پیونــد 

می دهــد و بهــره گیــری از آن هــا هدایتتــان می کنــد و نجاتتــان می بخشــد.
ــه احادیــث  ــد. پــس ب ــر آن هــا را تــرک کنیــد گمــراه شــده و هــالک می گردی امــا اگ
ــا عمــل بــه آن هــا تضمیــن  و ســخنان مــا توجــه نمائیــد کــه مــن نجــات شــما را ب

)12( می کنــم. 

توجه به جوانان
یکــی از شــیوه های دیگــر تبلیغــی حضــرت دعــوت بــه دانــش انــدوزی و کســب 
معــارف دینــی بــود. حضــرت اصحــاب و شــاگردانش را بــه دانــش انــدوزی و کســب 

معــارف تشــویق می نمــود و می فرمودنــد:
»لســت احــب ان اری الشــاب منکــم اال غادیــا فــی حالیــن امــا عالمــا او متعلمــا« 
)13( دوســت نــدارم یکــی از شــما جوانــان را جــز در یکــی از دو حــال ببینــم: یــا 
دانشــمند و عالــم باشــید و یــا متعلــم و دانشــجو. و بدیــن گونــه بــه جوانــان بهــای 

بیشــتری در مســائل تبلیغــی می دادنــد.

توجه به ظرفیت افراد
امــام صــادق)ع( شــخصی را بــرای ماموریتــی بــه منطقــه ای فرســتاد. او در 
ــه امــام از مــردم منطقــه بــه شــدت انتقــاد کــرد. امــام فرمــود: ای  گــزارش خــود ب
ســراج، ایمــان ده درجــه دارد. بعضــی یــک درجــه ایمــان دارنــد و بعضــی دو 
درجــه. بعضــی هــم هفــت تــا ده درجــه. نبایــد کســانی کــه ایمــان کامــل تــری دارند 

از دیگــران بیــش از ظرفیــت آن هــا توقــع داشــته باشــند. )14(

تبلیغ پنهانی
امــام صــادق)ع( در میــان امامــان معصــوم، تنهــا امامــی بــود کــه بــا دو حکومــت 
بــا شــریعت  کــه عمــال  و قدرتــی  بــود. دو حکومــت  و عباســی معاصــر  مروانــی 
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اســالم و بنیانگــذار آن بــه نبــرد برخاســته بودنــد و در ایــن راســتا بدعــت گــذاران 
و مذهب ســازان گوناگونــی هــم پدیــد آورده بودنــد. حضــرت کــه نظــاره گــر ایــن 
شــبهه افکنی هــا و تبلیغــات ضددینــی بودنــد، بهتریــن راه را در نشــر فرهنــگ 
اســالمی در پرتــو تقیــه )تــالش پنهانــی( دیدنــد. و بدیــن گونــه توانســتند خدمــات 

ــم تشــیع بنماینــد. )15( ــه عال بســیاری را در بعــد فرهنگــی ب
ــد  ــل کنن ــه عم ــه مخفیان ــد ک ــفارش می کردن ــز س ــود نی ــاب خ ــه اصح حضــرت ب
و در هــر عملــی کــه انجــام می دهنــد توجــه کامــل داشــته باشــند کــه مخالفــان و 
دشمنانشــان متوجــه آنــان نشــوند و می فرمودنــد: مبلغــان خامــوش مــا باشــید.

نوآوری
یکــی از روش هــای تبلیغــی حضــرت نــوآوری بــود. یکی از دانشــمندان مســیحی 
دربــاره حضــرت می گویــد: امــام صــادق)ع( سرمنشــا مجموعــه ابتــکارات و افــکار و 

روش هــای جدیــد اســت. )16(
نویســنده کتــاب »مغــز متفکــر شــیعه « می نویســد: امــام صــادق)ع( شــخصیتی 
اســت کــه مذهــب شــیعه را از خطــر نابــودی نجــات داد. او بــود کــه نخســتین بــار 
نظریــه »بطلمیــوس « در موضــوع مرکزیــت کــره زمیــن و گــردش خورشــید بــه دور 
آن را مــورد انتقــاد قــرار داد و مرکزیــت خورشــید را مطــرح ســاخت او نخســتین 
کســی بــود کــه عقیــده عناصــر چهارگانــه آب، آتــش، خــاک، هــوا را مطــرح ســاخت. 
او نخســتین پایــه گــذار عرفــان در اســالم بــود. او پدیــد آورنــده فرهنــگ جامــع 
شــیعه بــود. او پایــه گــذار تئــوری حرکــت تمــام موجــودات و ده هــا نظریــه جدیــد 

علمــی بــود کــه تفصیــل آن را در همــان کتــاب بایــد مطالعــه نمــود. )17(

تبلیغ در حساس ترین لحظه ها
ــد: امــام صــادق)ع( در آخریــن لحظه هــای عمــرش فرمــود:  »ابوبصیــر« می گوی

همــه اقــوام و خویشــان مــرا خبــر کنیــد.
همیــن کــه همــه بســتگانش را خبــر کردیــم و همــه در خانــه حضــرت جمــع 
کــه نمــاز را ســبک  شــدند، حضــرت فرمــود: شــفاعت مــا هرگــز نصیــب کســی 

)18( شــد.  نخواهــد  می شــمارد 

مــعــارف
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امــام صــادق)ع( بــا تدویــن فقــه و حدیــث و نشــر معــارف اهــل بیــت، تشــیع را 
آســیب ناپذیــر ســاخت و ســهم ایشــان چنــان بــزرگ اســت کــه مذهــب شــیعه را 

»مذهــب جعفــری « نامیدنــد.
»عالمــه طباطبایــی « می گویــد: احادیثــی کــه از امــام صــادق)ع( و امــام باقــر)ع( 
نقــل شــده، از مجمــوع احادیثــی کــه از پیامبــر و ده امــام بزرگــوار ضبــط شــده 
بیشــتر می باشــد. )19( و بــه دلیــل همیــن رهبــری مذهبــی و فکــری و علمــی 

ــود. ــران ب ــخت نگ ــت س ــتگاه خالف ــی دس سیاس
بــه همیــن جهــت هــر از چنــد گاهــی، بــه بهانــه ای امــام را بــه عــراق احضــار کــرده 
و نقشــه قتــل ایشــان را می کشــیدند کــه هــر بــار بــه نحــوی خطــر از وجــود مقــدس 
امــام برطــرف می گردیــد. ولــی ســرانجام، دســتگاه خالفــت در شــوال ســال 1418 

امــام را مســموم و بــه شــهادت رســانید.
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ســفرهای معصومیــن علیهــم الســالم از مهــم تریــن فرازهــای درخشــان زندگــی 
وتاریــخ اهــل بیــت علیهــم الســالم اســت. ایــن ســفرها در بردارنــده حــوادث 
بیــت  اهــل  و  پیامبــر)ص(  الهــی مهمــی هســتند. هجــرت  معــارف  و  تاریخــی 
ازمکــه بــه مدینــه، حجــه الــوداع رســول خــدا)ص(، غدیــر خــم و ســفر تاریخــی 

سیدالشــهداء بــه کربــال از ســفرهای پــر بــار تاریــخ اســالم هســتند.
اینــک بــه مناســبت ویــژه نامــه میــالد صــادق آل محمــد)ص(، بــه بررســی 

می پردازیــم. حضــرت  آن  ســفرهای 
امــام صــادق)ع( در ســال 83 ه. ق. تولــد یافــت و در ســال 114 ه. ق. بــه امامــت 
رســید و در ســال 148 شــهید شــد. دوران امامــت آن حضــرت بــادوران ضعــف 
ــا ســالیان آغازیــن حکومــت عباســیان )132 148 ه.  امویــان )114 132 ه. ق.( و ب

ق.( همــراه بــود.
در عصــر امویــان، سراســر عمــر آن حضــرت در مدینــه ســپری شــد. آن حضــرت 
در عهــد امامــت پــدرش همــراه وی از طــرف هشــام بــن عبدالملــک امــوی بــه 

شــام احضــار و از مدینــه خــارج شــد.
کــه بیانگــر اوج  ســفرهای امــام صــادق)ع( در دوره عباســیان آغــاز می گــردد 

تحــوالت سیاســی در ایــن دوره اســت.

سفرهایصادقآلمحمد)ع(
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خلفــای عباســی گــر چــه بــا شــعار اهــل بیــت علیهــم الســالم بــه قــدرت رســیدندو 
در مقایســه بــا بنــی امیــه، بــه اهــل بیــت علیهــم الســالم و علویــان نزدیــک تــر 
بودنــد امــا در ظلــم بــر معصومیــن علیهــم الســالم و علویــان ازامویــان جلوتــر و یــا 

هماننــد آن هــا بودنــد. )1(
یکــی از مهــم تریــن ظلم هــا و آزارهــای خلفــای عباســی کــه نســبت بــه ائمــه 
علیهــم الســالم روا داشــتند اجبــار ائمــه علیهــم الســالم بــه ســفر ازمدینــه بــه مراکــز 

حکومــت، بــه منظــور اذیــت آن هــا بــود.
ســفرهای اجبــاری ائمــه علیهــم الســالم از عصــر امــام صــادق)ع( شــروع شــد وتــا 
شــهادت امــام عســگری)ع( تــداوم یافــت و زمینــه ســاز غیبــت امــام زمــان)ع( گردید.

اهداف سفرها
محمد بن عبداهلل اسکندری، از ندیمان خاص منصور دوانقی می گوید:

ــود، پرســیدم چــرا ناراحتــی؟ اوگفــت: از  ــه غــرق غــم و تفکــر ب روزی از منصــور ک
اوالد فاطمــه حــدود صــد نفــر و یــا بیشــتر را کشــتم امــا هنــوز ســید و پیشــوای 
آنــان، جعفــر بــن محمــد)ع( زنــده اســت. گفتــم: عبــادت جعفــر بــن محمــد او را از 

توجــه بــه خالفــت و ملــک بــاز داشــته اســت.
منصــور گفــت: امــا ملــک عقیــم اســت و تــا از او خــالص نشــوم، احســاس راحتــی 
نمــی کنــم. )2( همیــن احســاس خطــر از موقعیــت دینــی، علمــی و اجتماعی امام 
صــادق)ع( باعــث شــد کــه وی بارهــا بــه ســفرهای اجبــاری بــه مراکزحکومتــی 
برود.گــر چــه تعــداد ایــن ســفرها و احضارهــا زیــاد بــود ولــی ازجزئیــات آن هــا 
بــه  بــه ناچــار ضمــن دو عنــوان کلــی،  اطالعــات دقیــق در دســترس نیســت. 

بررســی ایــن ســفرها می پردازیــم.

الف سفرهای امام صادق)ع( در دوران خالفت سفاح
ــه شــهر حیــره واقــع در نزدیکــی کوفــه را  ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی اســت ک
پایتخــت قــرار داد. او چهــار ســال بیشــتر حکومــت نکــرد. ســفاح بیشــتر دوران 
حکومتــش را بــه پاکســازی مخالفــان و جنگ هــای پراکنــده بــا امویــان پرداخــت. 
او بــه شــدت از امــام صــادق)ع( بیــم داشــت. لــذا دراواخــر حکومــت خــود، آن 

مــعــارف
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حضــرت را بــه حیــره احضــار کــرد.
کوفــه پایــگاه تاریخــی تشــیع بــود. حــدود 900 راوی حدیــث در مســجد کوفــه 
ســرود حدثنــی جعفــر بــن محمــد )3( می ســرودند. کوفــه پایــگاه اصحــاب خــاص 
ــر جعفــی، محمــد بــن مســلم،  امــام صــادق)ع( و پــدرش بــود، پایــگاه زراره، جاب
ابــان بــن تغلــب و.... امــام صــادق)ع( هنــگام ورود بــه کوفــه بااســتقبال عظیــم 
مــردم مواجــه شــد. یکــی از اصحــاب آن حضــرت در ایــن بــاره می گویــد: بــه خاطــر 
شــدت ازدحــام مــردم نتوانســتم خدمــت آن حضــرت شــرفیاب شــوم تــا ایــن کــه 
در روز چهــارم ورود آن حضــرت بــه کوفــه، ایشــان مــرادر میــان جمعیــت دیــد و مــرا 

بــه نــزد خــود فراخوانــد. )4(
بــه درازا کشــید. آن حضــرت در آغــاز ســفر در فضــای  ســفر امــام صــادق)ع( 
آزادتــری بودنــد؛ بــه گونــه ای کــه مالقــات مســلمانان بــا آن حضــرت اوضــاع را 
کامــال بــه ضــرر حکومــت نوپــای عباســیان پایــان بخشــید. متاســفانه اطالعاتــی 
از ایــن ســفر بــه دســت مــا نرســیده اســت. منصــور در مجلــس ســفاح از امــام 

پرســید: صــادق)ع( 
ای ابــو عبــداهلل، چــرا شــیعیان بــه راحتــی در بیــن مــردم شــناخته می شــوند؟ 
امــام فرمــود: بــه خاطــر حــالوت و شــیرینی ایمانــی کــه درســینه های آن هــا ســت، 
آنــرا آشــکار ســاخته، زود شــناخته می شــوند. )5( از ویژگی هــای ایــن ســفر ایــن 
اســت کــه: امــام صــادق)ع( در دوره ســفاح کــه خفقــان کــم تــر بــود، نیــز در تقیــه 
بســیار شــدید قــرار داشــتند. حضــرت فرمــود: مــرا نــزد ســفاح در حیــره بردنــد او از من 
پرســید: در بــاره روزه امــروز چــه می گویــی؟ گفتــم: شــما پیشــوای جامعــه هســتید، 

ــر افطــار کنــی مــا هــم افطــار می کنیــم. ــم و اگ ــر روزه بگیــری مــا هــم روزه می گیری اگ
پــس او افطــار کــرد و مــن هــم مجبــور بــه افطــار شــدم، بــا ایــن کــه بــه خداقســم! 
می دانســتم آن روز، رمضــان بــود آن افطــار و قضــای آن برایــم ســهل تــر بــود از ایــن 

کــه گردنــم زده شــود و خــدا عبــادت نگــردد. )6(
سفاح در اواخر حکومتش امام صادق)ع( را تحت نظر شدید قرار داد.

یکــی از شــیعیان بــه حیــره آمــده بــود تــا پاســخ ســوالی شــرعی را از آن حضــرت 
بپرســد، امــا امــام تحــت نظــر شــدید بــود. و او در مانــده بــود کــه از چــه راهــی نــزد 
ــا  ــاد. ب ــوش افت ــمینه پ ــروش پش ــار ف ــه خی ــمش ب ــان چش ــرت برود.ناگه آن حض
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ــن  ــت و بدی ــت گرف ــش را امان ــد و لباس ــا را خری ــه خیاره ــه هم ــل توج ــی قاب مبلغ
ترتیــب نــزد امــام صــادق)ع( رفــت. )7( ســرانجام ســفاح مجبــور شــد امــام را بــه 

ــا ایشــان را ازمرکــز شــیعه دور کنــد. مدینــه بــاز گردانــد، ت

امام صادق)ع( و زیارت عتبات
امیرالمؤمنیــن  زیــارت  ویــژه  بــه  الســالم  علیهــم  ائمــه  زیارت هــای  بیشــتر 
وسیدالشــهداء علیهمــا الســالم و روایــات بســیار در فضیلــت زیــارت آن هــا از امــام 
صــادق)ع( نقــل شــده اســت. امــام صــادق)ع( بارهــا همــراه برخــی ازاصحــاب 
خــاص خــود بــه زیــارت مرقــد مطهــر امیرالمؤمنیــن مشــرف شــد. )8( محــدث 
صــادق)ع(  امــام  می نویســد:  الجنــان  مفاتیــح  در  قمــی  عبــاس  شــیخ  بزرگــوار 
فرمــود: »چــون زیــارت کنــی جانــب نجــف را، زیــارت کنــی عظــام آدم و بــدن نــوح 
علیهماالســالم و پیکــر علــی بــن ابــی طالــب)ع( را. زیــرا بــا ایــن کار زیــارت کــرده ای 
پــدران گذشــته و محمــد)ص( خاتــم پیغمبــران و علــی)ع( و بهتریــن اوصیــا را« )9(
در مفاتیــح الجنــان آمــده اســت: ســید بــن طــاووس می گویــد: صفــوان جمــال 
روایــت کــرده اســت! »چــون بــا حضــرت صــادق)ع( وارد کوفــه شــدیم آنــگاه کــه آن 
حضــرت نــزد منصــور دوانیقــی می رفتنــد، فرمــود کــه ای صفــوان شــتر را بخوابــان 
ــد و غســل  ــه ایــن نزدیــک قبــر جــدم امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. پــس فرودآمدن ک
کردنــد و جامــه را تغییــر دادنــد و پاهــا را برهنــه کردنــد و فرمودنــد: تــو نیــز چنیــن 
کــن. پــس بــه جانــب نجــف روانــه شــدند وفرمودنــد کــه گامهــا را کوتــاه بــردار و ســر 
را بــه زیــر انــداز کــه حــق تعالــی بــرای تــو بــه عــدد هــر گامــی کــه بــر مــی داری صدهــزار 
حســنه می نویســد و صدهــزار گنــاه محــو می کنــد و... پــس آن حضــرت می رفتنــد 
و مــن می رفتــم همــراه آن حضــرت، بــا آرامــش دل و بــدن و تســبیح و تنزیــه 
وتهلیــل خــدا، تــا رســیدیم بــه تلهــا )تپه هــای مــورد نظــر( پــس ایشــان بــه جانــب 
ــیدند.  ــی کش ــتند خط ــت داش ــه در دس ــی ک ــا چوب ــد و ب ــر کردن ــپ نظ ــت و چ راس

پــس فرمودنــد: جســتجو نمــا. پــس طلــب کــردم اثــر قبــری یافتــم.
پــس آب دیــده بــر روی مبارکــش جــاری شــد و گفــت: انــا هلل و انــا الیــه راجعــون و 
گفــت: الســالم علیــک ایهــا الوصــی... ســپس خــود را بــه قبرچســبانیده و گفتنــد: 
بابــی انــت و امــی یــا امیرالمؤمنیــن و... پــس برخاســت و بــاالی ســر آن حضــرت 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

چنــد رکعــت نمــاز خوانــد .
خــود  اصحــاب  می دهیــد  اجــازه  گفتــم:  حضــرت  آن  بــه  می گویــد:  صفــوان 
ــی و  ــد: بل ــر را. فرمودن ــا ایــن قب ــه آن ه ــم ب ــان ده ــه و نش ــل کوف ــم از اه را خبرده

درهمــی چنــد هــم دادنــد کــه مــن قبــر را مرمــت و اصــالح کــردم.
همچنیــن ســیف بــن عمیــره می گویــد: پــس از خــروج امــام صــادق)ع( از حیــره 
بــه جانــب مدینــه، همــراه صفــوان بن مهــران و جمعی دیگر از شــیعیان به ســوی 
ــوان  ــدیم، صف ــارغ ش ــن)ع( ف ــارت امیرالمؤمنی ــه از زی ــس از اینک ــم. پ ــف رفتی نج
صــورت خــود را بــه کربــال برگردانــد و گفــت: از کنــار ســرمقدس امیرالمؤمنیــن زیارت 
کنیــد حســین)ع( را کــه اینگونــه بــا ایمــا واشــاره امــام صــادق زیــارت کــرد او را. پــس 
صفــوان همــان زیــارت عاشــوراءرا کــه علقمــه از امــام باقــر)ع( روایــت کــرده بــود، بــا 
نمــازش خوانــد وســپس بــا امیرالمؤمنیــن)ع( وداع کــرد و ســپس بــه جانــب قبــر 

حسین)ع(اشــاره کــرد و ایشــان را هــم وداع کــرد بــه دعــاء بعــد از زیــارت عاشــورا.
پــس از ختــم دعــا بــه صفــوان گفتیــم: امــا علقمــه دیگــر ایــن را روایت نکــرده بود. 
صفــوان گفــت: هــر چــه انجــام دادم و خوانــدم چیــزی اســت کــه امــام صــادق)ع( 

انجــام داده بــود و مــرا بــه آن ســفارش کــرده بــود. )10(

امام صادق)ع( در خالفت منصور
تعــداد مالقات هــای امــام صــادق)ع( بــا منصــور را از هفــت تــا حــدود بیســت مرتبــه 
شــمرده اند.کــه برخــی از آن هــا در ســفر حــج منصــور بــود. منصورچنــد بــار امــام 
صــادق)ع( را بــه کوفــه و بغــداد احضــار کــرد. اینــک چندمــورد از آن هــا را ذکــر می کنیــم:
پــس از شــهادت محمــد و ابراهیــم، فرزنــدان عبــداهلل بــن حســن )عبــداهلل 
بــن  جعفــر  گفــت:  منصــور  بــه  و  رفــت  بغــداد  بــه  قریشــی  مــردی  محــض( 
ــزد شــیعیانش  ــرای جمــع آوری امــوال ن محمدغالمــش، معلــی بــن خنیــس را ب
فرســتاده اســت، تــا بــا آن هــا بــه یــاری محمــد بــن عبــداهلل بشــتابد.منصور از 
شــدت غضــب، بــه حاکــم مدینــه دســتور داد کــه بــه ســرعت امــام رابــه مرکــز 
ــد  ــا تهدی ــه ب ــم مدین ــد. حاک ــبت او را نکن ــا نس ــام ی ــچ مالحظــه مق ــتد و هی بفرس
امــام را مجبــور بــه ســفر کــرد. صفــوان جمــال می گوید:»امــام مــرا طلبیــده، فرمود: 
وســایل ســفر را آمــاده کــن کــه فــردا عــازم می شــویم و همــان ســاعت برخاســت در 
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حالــی کــه همراهــش بــودم بــه مســجدالنبی)ص( رفــت، چنــد رکعــت نمازخواند و 
دســت بــه دعــا بلنــد کردکــه: یــا مــن لیــس لــه ابتــداء و انقضــاء...، و فردایــش عــازم 

عــراق شــدیم و...« )11(
امــام صــادق)ع( دربــاره ایــن ســفر فرمــود: پــس از شــهادت ابراهیــم بــن عبــداهلل 
بــن حســن، تمــام افــراد بالــغ از اهلبیــت را مجبــور بــه ســفر بــه کوفــه کردنــد. آن هــا 
را یــک مــاه آن جــا بــه گونــه ای نگــه داشــتند کــه هــرروز منتظــر قتــل خــود بودنــد، 
تــا ایــن کــه روزی بــه آن هــا گفتنــد: دونفــر از شــما بــه نمایندگــی از بقیــه بــه دیــدن 

خلیفــه بیایــد، پــس من)امــام صــادق)ع « و حســن بــن زیــد رفتیــم و...( )12(

دربار منصور
در تمــام مــوارد احضارهــای امــام، مامــوری در کنــار منصــور یــا درراهــروی قصــر 
آمــاده بودنــد تــا بــا دیــدن عالمــت منصــور و یــا قبــل ازرســیدن امــام بــه مجلــس او، 
آن حضــرت را بکشــد. )13( ایــن نقشــه هیچــگاه پیــاده نشــد. علــت آن را چنیــن 

نوشــته انــد.
ربیــع خــادم و مامــور منصــور می گویــد: روزی منصــور مــرا مامــور آوردن جعفــر بــن 
محمــد کــرد. مــن نــزد آن حضــرت رفتــه، گفتــم: اگــر وصیتــی یاعهــدی داری انجــام 
بــده. منصــور تــو را بــرای قتــل طلبیــده اســت. ایشــان را بــه مجلــس منصــور بــردم. 
جعفــر بــن محمــد قبــل از مواجهــه بــا منصورمشــغول ذکــر گفتــن بــود. تــا منصــور 
ایشــان را دیــد، بلنــد شــد و احتــرام عجیبــی کــرد. آن حضــرت را کنــار خودنشــاند و 
پــس از اندکــی صحبــت، بــا احتــرام ایشــان را مرخــص نمــود. دربازگشــت از جعفــر 
بــن محمــد ســر ایــن تحــول را پرســیدم او فرمــود: دعایــی خوانــدم. از ایشــان 

خواســتم کــه آن دعــا را بــه مــن هــم بیامــوزد. آن حضــرت هــم یــاد داد. )14(
آن حضــرت در هــر مرتبــه احضــار، ابتــدا بــه درگاه خداونــد متوســل می شــدو 
ــا در خانــه، قبــل از حرکــت بــه ســوی  آن گاه نــزد منصــور می رفــت. ایــن توســل ی
دربــار بــود و یــا در مســیر راه و یــا در راهــرو قصــر. در همیــن زمینــه دعاهــای کوتــاه و 
بلنــد و متنوعــی از آن حضــرت در دفــع بالیــا وشــرور رســیده اســت کــه یــک نمونــه 
از آن هــا را کــه بــه فرمــوده جــدش، امــام حســین)ع( در شــدائد خوانــده می شــود، 

نقــل می کنیــم:

مــعــارف
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یــا عدتــی عنــد شــدتی و یــا غوثــی عنــد کربتــی؛ احرســنی بعینــک التــی التنــام و 
اکفنــی برکنــک الــذی الیــرام. )15( ســید بــن طــاووس در مهــج الدعوات تمــام این 

دعاهــا را آورده اســت.
منصــور بارهــا امــام صــادق)ع( را بــه قصــرش احضــار کــرد و اتهاماتــی بــه آن 
ــه پامــی کنــد، )16( از مــردم  ــه غائلــه و فتنــه ب حضــرت وارد آورد، هماننــد ایــن ک
بــرای خــود بیعــت می گیــرد تــا خــروج کنــد، )17( علیــه منصــور توطئــه چینــی 

می کنــد، )18( مدعــی اســت علــم غیــب می دانــدو... )19(
منصــور در مــوارد متعــددی افــراد گوناگونــی کــه مامــور ســعایت یاخبرچینــی 

بودنــد، را در ضمــن اتهاماتــش بــه عنــوان شــاهد معرفــی می کــرد.
بعضــی از آن هــا مامــور رســمی خلیفــه بودنــد و برخــی نیــز بــرای تقــرب بــه منصور 
خبرچینــی می کردنــد. امــام صــادق)ع( همیشــه منکــر اتهام هــا می شــدند. امــام 
ــرای ایــن کــه حــق را اظهــار کــرده وباطــل را معرفــی کــرده باشــد، در ایــن مــوارد  ب
شــیوه ای بدیــع داشــتند. امــام بــه مدعــی کــه قســم خــورده بــود می فرمــود: ایــن 
قســم کافــی نیســت. در قســم خــود ابتــدا قســم بخــور کــه بیــرون هســتی از حــول و 

قــوه الهــی و متکــی هســتی بــه حــول و قــوه خــود، اگــر حرفــت دروغ باشــد.
ــور  ــد منصور،مجب ــا تهدی ــا ب ــد ام ــاع می کردن ــوردن امتن ــم خ ــعایتگران از قس س
ــان عمــر طبیعــی آن هابــود )خــود  ــان قســم پای بــه قســم خــوردن می شــدند. پای
بــه خــود می مردنــد( و آغــاز تــرس و وحشــت منصــور و عذرخواهــی از امــام کــه او 

را ببخشــد. )20(
در تمام موارد احضار، منصور سرانجام از قتل امام منصرف می شد.

و  امــام  کشــتن  از  مامــوران  تــرس   )21( منصــور،  شــخص  طبیعــی  تحــول 
دچارشــدن بــه فرجــام شــوم و ندیــدن امــام )22( کــه بــر اثــر ادعیــه کارگشــای امــام 

بــود. صــادق)ع( 
منصــور پــس از شکســت شــیوه های فــوق بــه راه دیگــر متوســل شــد. او یک بــار 
70 ســاحر را از منطقــه بابــل فراخوانــد تــا از راه ســحر حیوانــی را تصویــر و تصــور 
کننــد. ســپس امــام صــادق)ع( را دعــوت کــرد تــا او رامســخره و رســوا کنــد امــا امــام 
صــادق)ع( تمــام ســحرها را باطــل ســاخت. )23( منصــور یــک بــار ابوحنیفــه، 
فقیــه معــروف اهــل ســنت را دعــوت کــرد و از او خواســت تــا ســؤال های مشــکلی 
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را از امــام صــادق)ع( بپرســد.
ابوحنیفــه 40 مســئله مشــکل طــرح کــرده بــود، امــا در لحظــه نخســت رویارویــی با 
امــام صــادق)ع( از هیبــت امــام برخــود لرزیــد. منصور بــه امام گفــت: ای ابوعبداهلل! 
ایــن مــرد ابوحنیفــه اســت. امــام گفــت: اوگــه گاه نــزد مــا می آیــد. )بدیــن گونــه 
منصــور و ابوحنیفــه رســوا شــدند.(منصور بــه ابوحینفــه دســتور داد تــا ســواالت را از 

امــام بپرســد. امــام بــه یکایــک آن ســؤال ها ایــن گونــه جــواب مــی داد:
شــما )اهــل ســنت عــراق( چنیــن می گوییــد: اهــل مدینــه )اهــل ســنت حجــاز(
چنیــن می گوینــد: و مــا چنیــن می گوییــم. آن حضــرت در پایــان بــه ابوحنیفــه 
می فرمــود: آیــا از مــا نشــنیده ای کــه داناتریــن مــردم کســی اســت کــه داناتریــن فــرد 

بــه اختــالف )اقــوال( مــردم باشــد. )24(
ــه او  ــه عــراق کرد،ب ــی ب ــه ســفر طوالن منصــور بارهــا امــام صــادق)ع( را مجبــور ب
اتهــام زد و اذیت هــا و اهانت هــا روا داشــت امــا هیــچ گاه نتوانســت نــور الهــی را 

خامــوش کنــد.
او بارهــا قصــد قتــل امــام را در ســر می پــرورد. امــا هیبــت امــام مانــع می شــد. او 
ســرانجام ســعی کــرد کــه مــردم را از محضــر آن بزرگــوار دورکنــد و مجلــس درس او را 
تعطیــل نمایــد امــا بــاز هــم ناموفــق بــود و بــه ناچــار اجــازه تدریــس بــه آن حضــرت 
ــرای  ــه تدریــس وی درپایتخــت حکومــت نباشــد و فقــط ب ــه شــرط ایــن ک داد؛ ب

شــیعه باشــد )نــه جمیــع فرقه هــا(. )25(
ایــن ســفرهای امــام صــادق)ع( را بــا داســتانی از آنچــه کــه در مســیر بازگشــت آن 

حضــرت از بغــداد بــه مدینــه، در کوفــه روی داد بــه پایــان می بریــم:
ســید حمیــری، از شــعرا و مدیحــه ســرایان اهــل بیــت علیهــم الســالم اماپیــرو 
فرقــه کیســانیه )امامــت محمدبــن حنفیــه( بــود. او در بســتر بیمــاری افتــاده 
زبانــش بنــد آمــده، چهــره اش ســیاه، چشــمانش بــی فــروغ و... شــده بــود. امــام 
صــادق)ع( تــازه وارد کوفــه شــده بــود و خــود رابــرای عزیمــت بــه مدینــه آمــاده 
می کــرد. یکــی از اصحــاب امــام صادق)ع(شــرح حــال ســید حمیــری را بــه آن 
حضــرت گفــت؛ امــام بــه بالیــن ســید آمــد،در حالــی کــه جماعتــی هــم آنجــا گــرد 
آمــده بودنــد. امــام ســید حمیــری راصــدا زد. ســید چشــمانش را بــاز کــرد، امــا 
نتوانســت، حرفــی بزنــد، درحالــی کــه بــه شــدت ســیمایش ســیاه شــده بــود. 

مــعــارف
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حمیــری گریــه اش گرفت.التمــاس گرایانــه بــه امــام صــادق)ع( نــگاه می کــرد. امــام 
زیــر لــب دعائــی می خوانــد. ســید حمیــری گفــت: خــدا مــرا فدایتــان گردانــد. آیــا 
بادوســتداران ایــن گونــه رفتــار می نماینــد؟ امــام فرمــود: ســید! پیــرو حــق بــاش 
تــا خداونــد بــال را رفــع کنــد و داخــل بهشــتی کــه بــه اولیائــش وعــده داده اســت، 
شــوی. او اقــرار بــه والیــت امــام صــادق)ع( نمــود و همــان لحظــه از بیمــاری شــفا 

یافــت. )26(



113

مــعــارف

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

کنیم در بسیاری از موارد  کربال مقایسه  گر جنایت عباسیان را با جنایات امویان بدون در نظرگرفتن فاجعه  1- ا
که امویان تنها 4 امام  عباسیان درمرتبه اول قرار دارند، مثال شش امام توسط آن ها به شهادت رسید،در حالی 

کردند. را شهید 
2- بحاراالنوار، ج 47، ص 201.

3- رجال نجاشی، ص 28.
4- موسوعه االمام الصادق)ع(، قزوینی، ج 3، ص 231.به نقل ازفرحه الغری، ص 59.

5- بحاراالنوار، ج 47، ص 166.
کافی، ج 4، ص 82، حدیث 7.  -6

7- بحاراالنوار، ج 47 ص 171.
کافی، ج 6، ص 347.  -8

9- مفاتیح الجنان، باب زیارات مخصوصه امیرالمؤمنین.
10- همان، زیارت سوم مطلقه امیرالمؤمنین و ذیل زیارت عاشورا.

کافی، ج 6، ص 445.  -11
12- مقاتل الطالبین، ص 232.

13- بحاراالنوار، ج 47، ص 170.
14- الخرائج، ج 2، ص 763.

15- ارشاد مفید، ج 2، ص 182.

16- ارشاد مفید، ج 2، ص 182.
17- الخرائج، ج 2، ص 763.

کافی، ج 2، ص 446.  -18
19- امالی طوسی، ص 461.

20- الخرائج، ج 2، ص 763 و بحاراالنوار، ج 47، ص 201 و 164.
21- بحاراالنوار، ج 47، ص 162.

22- همان، ص 169.
23- دالئل االمامه، ص 299 و اختصاص، ص 246.

24- تهذیب الکمال، المزی، ج 5، ص 79 و الکامل فی ضعفاء الرجال،ج 2، ص 556.
25- بحاراالنوار، ج 47، ص 180.

26- همان، ص 327.
.……………………………………………

کوثر  تیر 1379، شماره 40 مجله  فرهنگ 



114

بــه  ایــن خانــدان  الســالم در صــادق  بیــت علیهــم  اهــل  جلوه هــای صــدق 
صــورت ویــژه بــروز یافتــه اســت.این جلوه هــا را در رفتــار آن حضــرت بهتــر می تــوان 
درک کــرد. آنچــه بیــش تــر رواج یافته،ذکــر »قــال الصــادق «هاســت کــه بــه حــق زیــر 
ســاخت فکــری، فقهــی و کالمــی شــیعه را تشــکیل داده اســت امــا در کنــار توجــه 
بــه گفته هــای آن حضــرت، فصــل دیگــری را هــم بایــد گشــود؛ فصلــی بــرای تامــل 

وتوجــه در رفتارهــای آن امــام)ع( وبهــره گیــری عملــی از ایــن رفتارهــا.
آنچــه درایــن نوشــتار می آیــد، بخشــی ازکردارهــای امــام صــادق)ع( را منعکــس 

می ســازد.

1. انفاق
هشــام بــن ســالم می گویــد: امــام صــادق)ع( هنگامــی کــه تاریکــی شــب فــرا 
می رســید، انبانــی از نــان و گوشــت و پــول را بــر می داشــت و بــردوش می نهــاد 
و بــه ســوی نیازمنــدان شــهر مدینــه می شــتافت و آن هــا را میانشــان تقســیم 
می کرد.آن هــا او را نمــی شــناختند. زمانــی کــه امــام صــادق)ع( رحلــت کــرد و 
آن انفاق هــای شــبانه ادامــه پیــدا نکــرد، نیازمنــدان فهمیدنــد کــه چــه کســی 

سیریدرسیرهامامصادق)ع(
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هرشــب بــه آن هــا غــذا و پــول مــی داد. )1(
معلــی بــن خنیــس می گویــد: امــام صــادق)ع( بــا انبانــی از نــان بیــرون آمــد و مــن 
همــراه او بــودم. بــه اقامتــگاه بنــی ســاعده رســیدیم. در آن جــا گروهــی خوابیــده 
ــه  ــرد ک ــن ف ــه آخری ــاد. ب ــدام نه ــن هرک ــان بربالی ــا دون ــک ی ــرت ی ــد. آن حض بودن
رســید، برگشــتیم. پرســیدم: مــن بــه فدایــت! آیــا این هــا حــق را می شناســند 
)یعنــی شــیعه هســتند(؟ امــام)ع( فرمــود: اگــر حــق رامــی شــناختند، نمــک را نیــز 

ــا آن هــا بــه صــورت مســاوی تقســیم می کــردم. )2( ب
در روایتی آمده است:

»کان الصادق)ع( یطعم حتی الیبقی لعیاله شی ء« )3(
امــام صــادق)ع( بــه فقیــران اطعــام می کــرد تــا آن جــا کــه بــرای خانــواده اش 

ــد. چیــزی باقــی نمــی مان

2. میانه روی
امــام صــادق)ع( - در ایــام قحطــی - دســتور مــی داد بــرای تهیــه آرد گنــدم را 
بــا جــو مخلــوط کننــد و می فرمــود: مــن می توانــم بــرای خانــواده ام آرد گنــدم 
خالــص تهیــه کنــم ولــی دوســت دارم درزندگــی انــدازه و حســاب و کتــاب را خــوب 

رعایــت کنــم. )4(

3. دوری از بخل
فضل بن ابی قره می گوید:

رایــت اباعبــداهلل)ع( یطــوف مــن اول اللیــل الــی الصبــاح و هــو یقــول: اللهــم 
ــاء؟  ــر هذاالدع ــو بغی ــمعتک تدع ــا س ــداک م ــت ف ــت: جعل ــی فقل ــح نفس ــی ش قن
قــال: وای شــی ء اشــدمن شــح النفــس، ان اهلل یقــول: »و مــن یــوق شــح نفســه 

فاولئــک هــم المفلحــون « )5(
ــرد و  ــه خــدا را طــواف ک ــه از اول شــب تاصبــح، خان ــدم ک امــام صــادق)ع( را دی
ایــن دعــا راخوانــد: خدایــا! مــرا از شــر بخــل نفســم برهان!گفتــم: بــه فدایت شــوم! 
از شــما غیــر از ایــن دعــا رانشــنیدم؟ فرمــود: چــه چیــزی بدتــر از بخــل نفــس! بعــد 

آیــه »و مــن یــوق شــح نفســه...« راخوانــد.

مــعــارف
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4. ادب بیماری
امام صادق)ع( هنگام بیمار شدن عرض می کرد:

»اهلل اجعله علة ادب العلة غضب.« )6(
بارخدایا! آن را بیماری ادب )و تنبه( قراربده، نه بیماری غضب )و خشمت(.

5. دعا هنگام پیش آمد ناگوار
»کان الصادق)ع(: اذاحز به امر جمع النساءو الصبیان ثم دعا و امنوا« )7(

امــام صــادق)ع( هــرگاه بــه پیــش آمــد ناگــواری بــر می خــورد، زنــان و اطفــال را 
جمــع می کــرد ودعــا می کــرد و آن هــا آمیــن می گفتنــد.

6. سجده بر تربت حسینی
»کان الصادق)ع( الیسجد اال علی تربة الحسین)ع( تذلال هلل و استکانة الیه.« )8(
امام صادق)ع( جز  بر تربت حسینی سجده نمی کرد، تا در درگاه خداوند.

7. دعا
الهــی کیــف ادعــوک و قــد عصیتــک و  »کان الصــادق)ع( یدعــو بهذاالدعــاء: 
کیــف الادعــوک و قــد عرفــت حبــک فــی قلبــی...« )9( امــام صــادق)ع( ایــن دعــا 
ــو را معصیــت کــرده ام  ــی کــه ت ــو را بخوانــم، در حال را می خوانــد: خدایا!چگونــه ت
و چگونــه تــو را نخوانــم، درحالــی کــه محبــت تــو را در قلبــم احســاس می کنــم...

8. روزه
»کان الصــادق)ع( اذا صــام الیشــم الریحــان فســئل عــن ذلــک فقــال: انــی اکــره 

ان اخلطصومــی بلــذة.« )10(
امــام صــادق)ع( هنگامــی کــه روزه می گرفت،ریحــان را بــو نمــی کــرد. از او علــت این 

امــر راپرســیدند. فرمــود: مــن دوســت نــدارم کــه روزه ام را بــا لــذت درهــم آمیزم.

9. زیارت امیرالمؤمنین)ع(
از صفــوان جمــال روایــت شــده اســت: بــا امــام صــادق)ع( وارد کوفــه شــدیم. 
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قبرجــدم،  نزدیــک  جــا  ایــن  کــه  بخوابــان،  را  شــتر  صفــوان!  ای  فرمــود:  امــام 
امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. امــام فرودآمــد، غســل کرد، جامه را تغییــر داد، پا را برهنه 
نمــود و فرمــود: تــو نیــز چنیــن کــن. بــه جانــب نجــف رفتیــم. فرمــود: گام هــا را کوتــاه 
ــد هــزار  ــرداری، ص ــه ب ــرای هــر گام ک ــال ب ــد متع ــداز. خداون ــر ان ــه زی ــردار و ســر را ب ب
حســنه می نویســد، صدهزارگنــاه را محــو می کنــد، صدهــزار درجــه می بخشــد،صد 
هــزار حاجــت را بــر مــی آورد و ثــواب هرصدیــق و شــهید را بــرای تــو می نویســد. آن 
حضــرت بــا دل آرام، تــن آرام، تســبیح، تهلیــل وتنزیــه بــه جلــو می رفت، تا رســیدیم 
بــه تل هــا... برســر قبــر رســید و اشــک بــر گونه هایــش جــاری شــدوگفت: »انــاهلل و انــا 

ــرد و... )11( الیــه راجعــون «؛ آن گاه برامیرالمؤمنیــن)ع( ســالم ک

10.  زیارت حسینی
ازمســاجد شــریفه، نجــف اشــرف  کــه  امــام صــادق)ع( در مســجد حنانــه - 
اســت.- امــام حســین)ع( را بــه گونــه ای خــاص - کــه در مفاتیــح الجنــان ذکــر 

شــده اســت.- زیــارت کــرد و ســپس چهــار رکعــت نمــاز خوانــد.

11. دعا هنگام سفر
امام صادق)ع( هنگام سفراین دعا رامی خواند:

»اللهــم خــل ســبیلنا و احســن تســییرنا واعظــم عافیتنــا« )12( ؛ خدایــا! راه را 
ــزرگ ســاز. ــردان و عافیــت مــا را ب ــزارش مــا را نیکوگ برمــا بگشــای وگ

الــذی  پــای در رکاب می نهاد،مــی گفــت: »ســبحان  امــام صــادق)ع( هــرگاه 
ســخرلنا هــذا و مــا لنالــه مقرنیــن «. نیــز هنــگام ســفر هفــت بــار تســبیح می کــرد، 

هفــت بــار حمــد خــدا می نمــود و هفــت بارالالــه اال اهلل می گفــت. )13(

12. صبح
در روایت آمده که امام صادق)ع( صبح که می شد، می گفت:

»بســم اهلل و بــاهلل و مــن اهلل و الــی اهلل وفــی ســبیل اهلل و علــی ملــة رســول اهلل 
صلــی اهلل علیــه وآلــه اللهــم الیــک اســلمت نفســی و الیــک فوضــت امــری و الیــک 

توجهــت وجهــی و علیــک توکلــت یــارب العالمیــن...« )14(

مــعــارف
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13. صدقه
در روایت آمده است:

»انــه کان یتصــدق بالســکر فقیــل له:اتتصــدق بالســکر؟ قــال نعــم انــه لیس شــی 
ءاحــب الــی منــه و انــا احــب ان یتصــدق بــا حــب االشــیاء الــی.« )15(

امــام صــادق)ع( شــکر را صدقــه مــی داد. ازآن حضــرت ســؤال شــد: آیــا شــما 
شــکر را صدقــه می دهیــد؟ فرمــود: بلــی. هیــچ چیــز نــزد مــن دوســت داشــتنی تــر 

از شــکر نیســت. مــن دوســت دارم کــه محبــوب تریــن چیــز را صدقــه دهــم.

14. عزاداری برای امام حسین)ع(
طفلــی شــیرخوار را در مجلــس عــزاداری امــام حســین)ع( نــزد امــام صــادق)ع( 

آوردند.امــام صــادق)ع( طفــل را بغــل کــرد و گریــه اش شــدت یافــت. )16(
امــام صــادق)ع( بــه ابوهــارون شــاعر فرمود:شــعری دربــاره حســین)ع( بخــوان. 
ــود  ــع خ ــه در جم ــه ک ــود: آن گون ــام فرم ــد. ام ــرت خوان ــاره آن حض ــعری درب او ش
امــام  بــا ســوز خاصــی خوانــد.  را  ای  ابوهــارون قصیــده  بخــوان.  می خوانــی، 

ــت. )17( ــرده برخاس ــس پ ــز از پ ــان نی ــدای زن ــت. ص ــد گریس ــدای بلن باص

15. حضور قلب در نماز
الصــالة  الــی  قامــا  اذا  وابوعبــداهلل)ع(  ابوجعفــر)ع(  »کان  می گویــد:  ابوایــوب 

تغیــرت الــو انهمــا حمــرة و مــرة صفــرة کانمــا یناجیــان شــیئا یریانــه.« )18(
امــام باقــر و امــام صــادق علیهمــا الســالم آن گاه کــه بــه نمــاز می ایســتادند، 
رنــگ چهــره آنــان تغییــر می کــرد؛گاه ســرخ می شــد و گاه زرد. گویــا بــا کســی کــه او را 

می بیننــد، ســخن می گوینــد.
ــوش  ــه ه ــد از ب ــد. بع ــوش ش ــرد وبیه ــالوت ک ــرآن ت ــاز، ق ــادق)ع( در نم ــام ص ام
آمــدن، از امــام ســؤال شــد: چــرا بــی هــوش شــدی؟ امــام فرمود:معنــای آیــات مــرا 
بــی هــوش کــرد. مــن آیــات راتکــرار کــردم و در حالتــی قــرار گرفتــم کــه گویــا آیــات را از 

کســی کــه آن را نــازل کــرده اســت،می شــنیدم. )19(
امام صادق)ع( هنگامی که برای نماز خارج می شد، می گفت:

»اللهــم انــی اســالک بحــق الســائلین لــک وبحــق مخرجــی هــذا فانــی لــم اخــرج 
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اشــرا و البطــرا و ال رئــاء و ال ســمعة و لکــن خرجــت ابتغــاء رضوانــک و اجتنــاب 
ســخطک فعافنــی بعافیتــک مــن النــار.« )20(
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مقدمه
ــه« اســت. ایــن  یکــی از روش هــای عقالیــی رایــج در میــان ملــل و نحــل، »تقّی
ــه دام خطــر و مهلکــه می باشــد، در  ــه معنــی خــودداری از افتــادن ب ــه ب شــیوه ک
اســالم نیــز بــا عمــل عّمــار بــن یاســر و تأییــد پیامبراســالم)ص(، ســپری بــرای 
حفــظ جــان مســلمانان در مواقــع خطــر شــناخته شــد و به گفته ائمــه معصومین 

علیهــم الســالم جــزء دیــن و آییــن اســالم واقــع شــد.
ــه باعــث شــد شــیعیان در طــول تاریــخ  ــه« ازمهــم تریــن عواملــی اســت ک »تقّی
دســت  بــه  را  آن  و  پرداختــه  عقایدشــان  و  مکتــب  حفــظ  بــه  خــود  خونبــار 
ـ فقهــی شــیعه و  از معتقــدات کالمــی  یکــی  بــه همیــن جهــت،  برســانند.  مــا 
عملکردهــای تاریخــی آن بــرای حفــظ موجودّیتــش در برابــر اکثریــت غیــر شــیعه 

یــا غیــر مســلمان محســوب می گــردد.
نکتــه قابــل توّجــه دیگــر، آن اســت کــه تقّیــه یــک رفتــار طبیعــی بشــری اســت 
و در عــرف اکثــر اقــوام و ملــل در سراســر تاریــخ ســابقه دارد و مخصــوص مذهــب 
شــیعه نبــوده اســت؛ بلکــه واکنــش فــرد یــا قــوم مقهــور یــا در اقلیــت اســت کــه تــوان 
رویارویــی و مبــارزه مســتقیم را نداشــته یــا اصــواًل چنیــن مبارزه ای به صالحشــان 

امامصادق)ع(ومسألهتقّیه
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نبــوده و موجودّیــت آن هــا را تهدیــد می نمــوده یــا می نمایــد. نتیجــه آن کــه، 
تقّیــه ســپری اســت کــه عقــل در مقــام خطرهــای مهلــک از آن بهــره می گیــرد. و 
عــالوه بــر ایــن کــه جــواز اجتماعــی و عرفــی دارد، شــرع نیــز ـ کــه عقــل کل اســت ـ آن 

را امضــا نمــوده و وظیفــه دانســته اســت.
در ایــن مقالــه مــا بــر آنیــم کــه بــا ســیری اجمالــی در معنــای تقّیــه، تاریخچــه و 
جایــگاه آن در اســالم، برخــی پیچیدگی هــا و شــبهه های مربــوط بــه آن را رفــع 
ــم.  ــرار دهی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــادق)ع( م ــام ص ــدگاه ام ــه را از دی ــوده و تقّی نم
امیــد اســت کــه خدمتــی باشــد بــه آســتان مقــّدس اهــل بیــت علیهــم الســالم و 

ــاءاهلل. ــم و دانــش.ان ش عرصــه عل

سیری در معنای تقّیه
الف( معنی لغوی تقّیه

لغت تقّیه از دو جهت ماّده و هیئت، قابل بحث و بررسی است:
از جهــت مــاّده، حــروف اصلــی آن »وقــی« می باشــد کــه واو آن بــه »تــا« تبدیــل 
شــده اســت. بنابرایــن اصــل آن »وقّیــه« بــوده و از ایــن جهــت، هــم ریشــه بــا لغــت 

تقــوا می باشــد کــه اصــل آن »وقــوی« بــوده اســت.
مصــدر ثالثــی مجــّرد آن »وقــی« و »وقایــة« اســت بــه معنــای »صیانــت« و »نگــه 

داری«.1
همچنیــن بــه معنــای حفــظ نفــس از عــذاب و گنــاه بــه وســیلّه عمــل صالــح 

می باشــد.2
ــا  ــر وزن فعلیــة می باشــد و در مصــدر ی ــه ب از جهــت هیئــت و صیغــه، کلمــه تقّی

اســم مصــدر بــودن آن اختــالف اســت.3
در هــر صــورت، ثالثــی مجــّرد می باشــد و تــای آن، تــای وحــدت اســت. چــون 
ایــن نکتــه را یــادآور می شــود کــه همیشــگی نیســت و در مــوارد خاّصــی انجــام 

می پذیــرد.4

ب( معنی و تعریف اصطالحی تقّیه
تقّیــه در علــوم مختلــف هماننــد تفســیر، حدیــث، فقــه، اصــول فقــه و کالم مــورد 

مــعــارف
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تعریــف اصطالحــی واقــع شــده اســت. امــا بــا توّجــه بــه تشــابه فــراوان ایــن تعاریــف 
و نیــز عــدم تصریــح مؤّلفــان بــه مــورد نظــر قرارگرفتــن اصطــالح علمــی خــاص و نیــز 
ورود آن در قــرآن و اســتفاده فــراوان آن در روایــات، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود 
کــه تقّیــه هماننــد کلماتــی چــون صــالة، حقیقتــی غیــر مختــص بــه علمــی خــاص 
یافتــه و شــّدت رواج آن در میــان مســلمانان باعــث شــده کــه حقیقتــی شــرعّیه 
یــا الاقــل متشــّرعه یابــد. پــس منظــور از معنــا و تعریــف اصطالحــی آن، تعریــف در 
عــرف مســلمانان و بــه عبــارت دیگــر، معنــای آن در عــرف متشــّرعه ـ اعــم از ســّنی 

و شــیعه ـ می باشــد.
برخــی آن را مخصــوص بــه علــم فقــه، اصــول و کالم دانســته انــد5؛ کــه صحیــح 
بــه نظــر نمــی رســد، زیــرا چنــان کــه ذکــر گردیــد، در علــوم دیگــری هماننــد تفســیر 
و حدیــث کاربــرد داشــته و تعریــف یــا مفهــوم ذکــر شــده بــرای آن بایــد بــه گونــه ای 

باشــد کــه در آن علــوم نیــز کار آمــد محســوب گــردد.
ارائــه  مختلفــی  تعاریــف  و  مفاهیــم  تقّیــه  از  ســّنت  اهــل  و  شــیعه  فقهــای 

می گــردد: ذکــر  نمونــه  عنــوان  بــه  آن هــا  از  مــورد  چنــد  کــه  نموده انــد 
1. شــیخ مفیــد: »تقّیــه، پنهــان کــردن حــق و پوشــاندن اعتقــاد بــه حــق و 
پنهانــکاری بــا مخالفــان حــق و پشــتیبانی کــردن از آنــان در آنچــه ضــرر دیــن و دنیا 
ــه واجــب  را در پــی دارد. هــرگاه بــه »ضــرورت تقّیــه« ظــّن قــوی پیــدا کنیــم، تقّی
اســت و هــرگاه ندانیــم یــا ظــّن قــوی نداشــته باشــیم کــه آشــکار گردیــدن و نمــودن 

حــق ضــروری اســت، تقّیــه واجــب نیســت.«6
2. امیــن االســالم طبرســی: »تقّیــه، عبــارت اســت از: خــالف اعتقــاد قلبــی را بــه 

زبــان آوردن بــه جهــت تــرس بــر جــان.«7
تعریف فوق، دارای اشکال هایی است:

الف. تقّیه منحصر به زبان نیست، بلکه در عمل نیز می باشد.
ب. حق بودن معتقد و باور قلبی در این تعریف بیان نشده است.

ج. با انحصار تقّیه به ترس، این تعریف تقّیه مداراتی را در برنمی گیرد.
د. در مــوارد تــرس نیــز تقّیــه منحصــر بــه تــرس بــر جــان نیســت، بلکــه تــرس در 

مــورد بــرادران دینــی و نیــز خــود دیــن را هــم شــامل می شــود.8
3. شــیخ مرتضــی انصــاری: »اســم اســت بــرای اتقیـ  یتقــی و تاء در آن بــدل از واو 
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اســت. مقصــود از آن در فقــه، موافقــت کــردن بــا دیگــری اســت در کــردار و گفتــاری 
کــه مخالــف بــا حــّق اســت، بــرای نگــه داشــتن جــان خویــش از زیــان او.«9

4. ســّید حســن بجنــوردی: »موافقــت کــردن بــا دیگــری اســت در گفتــار، کــردار 
یــا رهــا نمــودن کاری کــه انجــام دادن آن واجــب اســت و در بــاور انســان بــر خــالف 

حــق اســت بــرای نگهــداری خویــش یــا کســی کــه او را دوســت دارد، از زیــان.«10
5. آلوســی حنبلــی: »تقّیــه، حفــظ جــان یــا آبــرو یــا مــال از شــّر دشــمنان اســت، 
دشــمنانی کــه دشــمنی آن هــا مبتنــی بــر اختــالف دینــی می باشــد؛ ماننــد کافــران 
و مســلمانان از فرقه هــای دیگــر، یــا دشــمنانی کــه دشــمنی آن هــا بــه جهــت 

اغــراض دنیــوی ماننــد مــال و ســلطنت می باشــد.«11
6. محّمــد رشــید رضــا: »تقّیــه، گفتــار یــا کــردار مخالــف اســت بــا حــق، بــه جهــت 

حفــظ از ضــرر.«12
7. ابــن حجــر عســقالنی: »تقّیــه، پرهیــز از اظهــار مســائل درونــی هماننــد باورهــا 

و غیــر آن بــرای دیگــری اســت.«13

تاریخچه تقّیه
الف( تقّیه قبل از اسالم

ــرا اّولیــن  ــینه ای بــس کهــن دارد. زی ــه پیش ــیعه، مســأله تقّی ــات ش از نظــر روای
مــورد آن را بــه دومیــن پیامبــر الهــی؛ یعنــی شــیث )هبــة اهلل( فرزنــد حضــرت 
ــرادرش  ــل، از ب ــت قابی ــه دس ــل ب ــس از قتل هابی ــه پ ــد ک ــبت می دهن آدم)ع( نس
از  از آن در بعضــی  پــس  نمــود.14  تقّیــه  بــه جهــت حفــظ جــان خــود  قابیــل 
روایــات، تقّیــه بــه عنــوان ســّنت حضــرت ابراهیــم)ع( مطــرح شــده اســت15، کــه 
شــاید بتــوان از کلمــه ســّنت مداومــت آن نــزد آن حضــرت را اســتنباط نمــود. چــرا 
کــه در ســیره آن حضــرت در مــواردی همچــون: برخــورد بــا پرســتندگان ســتارگان، 
مــاه و خورشــید بــا گفتــن »هــذا رّبــی«16 و نیــز گفتــن »اّنــی ســقیم«17 در مقابــل 
دعــوت همشــهریان او بــرای خــروج از شــهر و باالخــره بــر زبــان رانــدن جملــه 
»بــل فعلــه کبیرهــم«18 در مقابــل ســؤال بــت پرســتان از شــکننده بت هایشــان، 

گونه هایــی از تقّیــه و تورّیــه را می تــوان مشــاهده کــرد.19
خــود  نــزد  بــرادرش  داشــتن  نگــه  بــرای  یوســف)ع(  حضــرت  کــه  ای  چــاره 

مــعــارف
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اندیشــید، بــه عنــوان شــاهدی دیگــر بــرای تقّیــه پیامبــران در روایــات شــیعه 
بــه  حضــرت  آن  ســوی  از  ای  دهنــده  نــدا  مــورد  آن  در  اســت.20  شــده  ذکــر 
ــراد  ــات، م ــی از روای ــق بعض ــه طب ــبت دزدی داد21 ک ــف نس ــرادران یوس کاروان ب
یوســف)ع( از ایــن خطــاب، دزدیــدن خــود او از ســوی برادرانــش بــوده اســت، نــه 

پادشــاه.22 پیمانــه  دزدی 
ــا  ــه ســخن گفتــن ب مأموریــت یافتــن حضــرت موســی و هــارون علیهمــا الســالم ب
نــًا« بــا فرعــون23 نیــز در روایــات بــه عنــوان مــوردی دیگــر بــرای تقّیــه  نرمــش »قــواًل لِیّ
ذکــر شــده اســت.24 کــه تقّیــه ای بــودن ایــن عمــل یــا بــه جهــت اخفــای بخشــی از 
حقایــق و واقعّیــات و تکیــه بــر توحیــد تنهــا و یــا از بــاب تقّیــه مداراتــی بــوده اســت.

ــه فرعــون اّدعــای  ــی ک ــار در زمان داســتان مؤمــن آل فرعــون؛ یعنــی حبیــب نّج
خدایــی کــرده و بــا خــدا پرســتان بــه ســتیز برخاســته بــود و آن هــا را بــه قتــل 
ــا آداب و رســوم و فرهنــگ فرعونــی هماهنــگ بــود امــا در  می رســاند، در ظاهــر ب
باطــن، وی خداپرســت بــود و از موســی)ع( حمایــت می کــرد و ایــن امــر تــا زمانــی 
کــه فرعــون تصمیــم بــه قتــل موســی)ع( گرفــت، ادامــه داشــت؛ از مــوارد دیگــر تقّیه 
بــود کــه بــه وســیله آن، جــان و ایمــان خــود را از تجــاوز و تعــّدی فرعونیــان نجــات 
داد.25 بدیهــی اســت کــه مؤمــن آل فرعــون ایــن سیاســت را از کســی نیاموختــه 
بــود، بلکــه بــه اقتضــای عقــل و خــرد خویــش عمــل نمــود و سیاســت عملــی او بــه 
عنــوان »تقّیــه« بــه دلیــل آنکــه حکــم عقــل بــود، مــورد تأییــد »شــرع« قــرار گرفتــه 
و بــه عنــوان رفتــاری معقــول و پســندیده بــه صــورت وحــی بــر پیامبــر اســالم)ص( 

نــازل گردیــد.26
تقّیــه اصحــاب کهــف، در روایــات شــیعه بــه عنــوان نقطــه اوج تقّیــه مطرح شــده 

اســت.27 زیــرا آنــان بدیــن جهــت، حّتــی اظهــار شــرک نیــز می نمودنــد.28
در حقیقــت بایــد متذّکــر شــد کــه تقّیــه از جملــه احــکام امضایــی شــارع در طــول 
تاریــخ زندگــی عقــال و بشــر محســوب می گــردد و اینکــه برخــی از کــم اندیشــان 
بدعت هــای  از  و  نمــوده  تلّقــی  نفــاق  و  دروغ  نوعــی  را  آن  شــیعه  معانــدان  و 
شــیعه دانســته انــد و بدیــن منظــور پیــروان مکتــب امــام و والیــت را بــه دورویــی 
و مصلحــت اندیشــی مّتهــم کــرده انــد، نوعــی اهانــت بــه شــمار آمــده و آن هــا 

ــتباهند.29ـ30 ســخت در اش
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ب( تقّیه در اسالم
آن،  بــه  افــراد  گرایــش  و  العــرب  جزیــرة  در  وحــی  تجّلــی  و  اســالم  ظهــور  بــا 
حّساســیت قریــش و گروه هــای دیگــر علیــه اســالم و پیــروان آن برانگیختــه شــد 
و ســخت گیری هــای شــدید تــا حــّد قتــل و کشــتار علیــه آن هــا آغــاز گردیــد، چنــان 
کــه یاســر و همســر او ســمّیه را بــه جــرم پذیــرش »اســالم« بــه قتــل رســاندند. ولــی 
ــا درایتــی خــاص، تنهــا راه نجــات جــان خــود را در آن دیــد  فرزنــد ایشــان عّمــار ب
کــه بــه ظاهــر مطابــق میــل آن هــا ســخن بگویــد، از ایــن رو بــا اظهــار تبــّری لفظــی از 
حضــرت محّمــد)ص(، از آســیب آن هــا در امــان مانــد. امــا یــاران پیامبــر او را مّتهم 
بــه ارتــداد نمــوده و بــه رســول خــدا)ص( گفتنــد: عّمــار، کافــر شــده اســت. حضــرت 
فرمــود: »هرگــز! وجــود عّمــار از ســر تــا پــا، پــر از ایمــان اســت و ایمــان بــا گوشــت و 

خــون او درآمیختــه اســت.«
وقتــی عّمــار ســرافکنده بــه حضــور پیامبــر)ص( رســید و بــا گریــه گفــت: یــا رســول 
ــه نیکــی  ــان آن هــا را ب ــم و خدای ــو تبــّری جوی ــار قریــش باعــث شــدند از ت اهلل! کّف
یــاد کنــم. پیامبــر اشــک های او را پــاک کــرد و فرمــود: »اگــر بازهــم از تــو چنیــن 
خواســتند، مطابــق درخواســت آن هــا ســخن بگــو.«31 ســپس ایــن آیــه نازل شــد:
»َمــْن کفــر بــاهلل ِمــن بعــد ایمانــه ااّل مــن اکــره و قلبــه مطمئــّن باالیمــان«؛ کســی 
کــه پــس از مؤمــن شــدن کافــر شــود، مرتــد خواهــد بــود مگــر کســی کــه مجبــور بــه 

کفرگویــی شــود، در حالــی کــه قلــب او بــه ایمــان قــرص و محکــم باشــد.32
بــا نــزول ایــن آیــه و امضــای عملکــرد عّمــار توســط پیامبــر)ص(، »تقّیــه« بــه 
عنــوان ســّنتی عقالیــی در جامعــه اســالمی و ســپری بــرای نجــات جــان افــراد 
مســلمان در مواقــع خطــر قــرار گرفــت. پــس »تقّیــه« همــان گونــه کــه از نــام آن 

پیداســت، حافــظ و نگهبــان افــراد مبتــال در شــرائط دشــوار اســت.
همیشــه از تقّیــه در مواقــع لــزوم اســتفاده می شــده و تاریــخ رواج آن از آغــاز 

بعثــت رســول اهلل)ص( تــا پایــان غیبــت صغــری می باشــد.33

از دیدگاه علمای شیعه و سّنی
هرچنــد تقّیــه شــیوه ای عقالیــی و فراگیــر اســت و هیــچ عاقلــی بــا جــواز آن بــرای 
حفــظ جــان مخالــف نیســت، امــا در موجبــات، اهــداف، مــوارد و احــکام آن، 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

میــان علمــای شــیعه و ســّنی اختــالف اســت.
از نظــر اهــل ســّنت، تقّیــه تنهــا جهــت حفــظ نفــس جایــز اســت، امــا از نظــر 
علمــای شــیعه، تقّیــه بــرای جلوگیــری از هــر مهلکــه و زیانــی کــه مندوحــه نداشــته 

باشــد، جایــز اســت.34
از جهــت مــورد و کاربــرد، علمــای ســّنی تقّیــه را تنها در برخورد با غیر مســلماناِن 
خطرنــاک جایــز می داننــد؛ یعنــی هــرگاه مســلمانی در جمــع غیــر مســلمانان 
قرارگرفــت و نتوانســت بــه عقیــده و آرمــان دینــی خــود عمــل کنــد، بــرای رهایــی از 
زیــان و ضــرر آن هــا می توانــد تقّیــه کــرده و بــه ظاهــر بــا آن هــا هماهنــگ شــود.35 

دلیــل آن هــا ایــن اســت کــه مــدرک تقّیــه، آیــه 106 ســوره نحــل اســت.
ولــی علمــای شــیعه بــه پیــروی از ائّمــه معصومیــن علیهــم الســالم تقّیــه را بــه 
اقتضــای عقــل در تمــام مواقعــی کــه مؤمــن در مخاطــره قــرار می گیــرد، جایــز 
می داننــد، چــه ایــن خطــر از ناحیــه کّفــار باشــد یــا از ناحیــه پیــروان مذاهــب 

اســالمی کــه بــا عقیــده و مذهــب او مخالــف هســتند.
مالحظــه  و  تقّیــه  بحــث  اوج  کــه  می یابیــم  در  اســالم  تاریــخ  بــه  نگاهــی  بــا 
کاری هــای شــیعه، در زمــان امــام باقــر و امــام صــادق علیهمــا الســالم و با ســفارش 
و توصیــه آن دو امــام بزرگــوار بــوده کــه دلیــل آن نیــز شــرارت های حکومت هــای 

ــوده اســت. ــه و بنــی عبــاس و حامیــان آن هــا ب بنــی امّی
حاکمــان ایــن قــوم هرچنــد بــه ظاهــر مســلمان بودنــد، امــا بــه دلیل ایــن که خطر 
آن هــا دســت کمــی از خطــر کّفــار نداشــت، ائّمــه معصومیــن علیهــم الســالم پیــروان 
خــود را توصیــه بــه تقّیــه می کردنــد. بنابــر ایــن، از نظــر علمــای شــیعه در هرجــا کــه 

خطــری از ناحیــه کافــر یــا مســلمان، مؤمنــی را تهدیــد نمایــد، تقّیــه الزم اســت.
امــا از نظــر حکمــی نیــز میــان علمــای شــیعه و ســّنی اختــالف اســت. اهــل ســّنت، 
تقّیــه را بــه ایــن معنــا جایــز می داننــد کــه فــرد مســلمان هنگامی کــه خــود را در خطر 
مــرگ ببینــد می توانــد در برابــر دشــمِن کافــر سرســختانه بــه عقیــده خــود عمــل 
کنــد هرچنــد بــه قیمــت جــان او تمــام شــود و یــا می توانــد تقّیــه کنــد و بــا دشــمن 
همــگام گــردد. ابــن کثیــر دمشــقی می گویــد: »اّتفــق العلمــاء علــی اّن المکــره علــی 
الکفــر یجــوز لــه ان یوالــی ابقــاء لمهجتــه و یجــوز لــه ان یأبــی کمــا فعــل بــالل رضــی 
اهلل عنــه؛ تمــام علمــا اّتفــاق نظــر دارنــد کــه شــخص مجبــور بــه کفــر گویــی می توانــد 
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بــرای حفــظ جــان خــود بــا کّفار دوســتی کنــد و نیز می توانــد امتناع نموده و تســلیم 
آن هــا نشــود، چنــان کــه بــالل)رض( در برابــر کّفــار تســلیم نشــد.«36

زمخشری ـ از مفّسران اهل سّنت ـ نیز در این باره می گوید:
»فــان قلــت اّی االمریــن افضــل، فعــل عّمــار ام فعــل ابویــه؟ قلــُت بــل فعــل ابویه 
الّن فــی تــرک الّتقیــة و الّصبــر علــی القتــل اعــزازًا لالســالم؛ اگــر بگویــی کــدام یــک از 
ــا کار پــدر مــادر او؟ مــن می گویــم کار پــدر و مــادر  ــار ی دو عمــل بهتــر اســت، کار عّم
او بهتــر اســت؛ چــون در تــرک تقّیــه و صبــر و تحّمــل در برابــر کشــته شــدن، عــّزت 

اســالم نهفتــه اســت.«37
نــه  اســت  ترخیــص  حّداکثــر،  ســّنی  علمــای  نظــر  از  تقّیــه  حکــم  بنابرایــن، 
عزیمــت. امــا از نظــر علمــای شــیعه بــه پیــروی از ائّمــه معصومیــن علیهــم الســالم 
تقّیــه بــرای حفــظ نفــس از خطــر قتــل، واجــب اســت. شــیخ طوســی در ایــن 
بــاره می گویــد: »والّتقّیــة عندنــا واجبــة عنــد الخــوف علــی الّنفــس؛ تقّیــه در نظــر 

علمــای شــیعه هنــگام تــرس از کشــته شــدن واجــب اســت.«38

تقّیه، عزیمت است نه ترخیص
ــرد  ــه تشــخیص ف ــرک آن بســتگی ب ــا ت ــه و ی ــه تقّی ــه عمــل ب ــه ایــن ک ــا توّجــه ب ب
گرفتــار دارد دیگرجایــی بــرای توّهــم باقــی نمــی مانــد کــه گفتــه شــود »تقّیــه، 
ترخیــص  را  تقّیــه  ســّنت  اهــل  کــه  آن  حــال  و  عزیمــت«  نــه  اســت  ترخیــص 
می داننــد.39 منشــأ ایــن توّهــم آن اســت کــه آن هــا تقّیــه را یــک وظیفــه و حکــم 
تکلیفــی نمی داننــد، بلکــه آن را یــک عمــل مبــاح تلّقــی می کننــد. در صورتــی کــه 
حفــظ نفــس، از اهــّم تکالیــف اســت و مؤمــن همــان گونــه کــه وظیفــه دارد نمــاز 
بخوانــد، موّظــف اســت خــود را از خطــر مصــون بــدارد. امــام صــادق)ع( در تفســیر 
آیــه شــریفه »وال تلقــوا بایدیکــم الــی الّتهلکــة«، بــا دســت خــود، خویــش را بــه 

هالکــت نیندازیــد40؛ می فرمایــد: ایــن آیــه مربــوط بــه تقّیــه اســت.41
ــا توّجــه بــه ایــن کــه حکــم در آیــه، نهــی اســت و نهــی از نظــر اصولــی، ظهــور در  ب
حرمــت دارد. پــس تقّیــه یــک حکــم تکلیفــی اســت نــه ایــن کــه ترخیــص و اباحــه 
باشــد و اگــر افــرادی ماننــد میثــم تّمــار و عبــد بــن حذافــه و شــخص گرفتــار مســیلمه 
کــّذاب بــه تقّیــه عمــل نکردنــد، دلیــل بر نقض تکلیفی تقّیه نیســت؛ زیرا تشــخیص 
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عمــل بــه تقّیــه، ماننــد هــر تکلیــف دیگــری، بــه علــم خــود مکّلــف مربوط می شــود و 
آن هــا وظیفــه خــود را آن گونــه تشــخیص دادنــد کــه عمــل کردنــد.42

حّد نهایی تقّیه
بایــد دانســت کاربــرد تقّیــه کــه در جهــت مصلحــت مؤمنــان و مســلمانان جعــل 
شــده اســت، دارای حــّدی اســت کــه فراتــر از آن جایــز نخواهــد بــود؛ بــه ایــن معنــا 
کــه تقّیــه بــرای حفــظ جــان، آرمــان و عقیــده تجویــز شــده اســت. حــال اگــر تقّیــه 
کارایــی خــود را از دســت بدهــد و دشــمن بــه گونــه ای شــریر و ســتمکار باشــد کــه 
در هــر حــال قصــد نابــودی مؤمــن را داشــته باشــد، در آنجــا تقّیــه جایــز نیســت، 

بلکــه بایــد مقاومــت کــرد. امــام باقــر)ع( در ایــن بــاره می فرمایــد:
»اّنمــا جعــل الّتقّیــة لیحقــن بهــا الــّدم فــاذا بلــغ الــّدم فلیــس تقّیــة؛ همانــا تقّیــه 
قــرار داده شــده اســت بــرای اینکــه خون هــا مصــون بمانــد، پــس هــرگاه کار بــه 

قتــل و خونریــزی کشــید، دیگــر تقّیــه روا نیســت.«43
یعنــی اگــر وضعیــت بــه گونه ای باشــد که مؤمن و مســلمان با دشــمن مماشــات 
کننــد یــا نکننــد، در هــر حــال کشــته می شــوند، در ایــن صــورت تقّیــه جایــز نیســت 
و اگــر در تاریــخ می خوانیــم کــه افــرادی بــه رغــم حکــم تقّیــه، بــا دشــمن مــدارا 
نکــرده و کشــته شــده انــد، بــر ایــن اســاس اســت؛ یعنــی بــرای آن هــا ثابــت گردیــده 
بــود کــه دشــمن در هــر حــال آن هــا را خواهــد کشــت، از ایــن رو تقّیــه نکــرده و در 
جهــاد بــا دشــمن کشــته شــده انــد. بــه عنــوان نمونــه، در ماجــرای شــهادت امــام 
حســین)ع(، بــرای آن حضــرت ثابــت شــده بــود کــه یزیــد بــه هــر صــورت او را بــه 

شــهادت خواهــد رســاند، لــذا آن حضــرت تقّیــه نکــرد.

تقّیه در زمان معصومان علیهم السالم
محــدوده تاریخــی تقّیــه در زمــان معصومــان علیهــم الســالم، همــان گونــه کــه 
ذکــر گردیــد، از ابتــدای بعثــت پیامبراکــرم)ص( تــا پایــان غیبــت صغــری می باشــد 

و بــه چهــار دســته تقســیم می شــود:
1. تقّیه سیاسی؛   2. تقّیه اجتماعی؛   3. تقّیه فقهی؛   4. تقّیه کالمی؛

منظــور از تقّیــه سیاســی، تقّیــه معصــوم)ع( در هنــگام مواجهــه بــا قدرت هــای 
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حاکــم اســت.
مقصــود از تقّیــه اجتماعــی، تقّیــه در هنــگام برخــورد بــا عاّمــه )اهــل ســّنت( 
ــا  ــه کیفیت هــای مختلفــی همچــون: مــدارات در هنــگام معاشــرت ب اســت کــه ب
آن هــا، شــرکت در اجتماعــات آنــان و نیــز پنهــان نمــودن حــق یــا اظهــار خــالف آن 

ــد. ــان می باش ــا آن ــه ب در مواجه
منظــور از تقّیــه فقهــی، تقّیــه در مــوارد احــکام فقهــی اســت کــه معصــوم)ع( بــه 
جهــت تقّیــه، حکمــی را پنهــان نمــوده و یــا خــالف آن را اظهــار می نمایــد کــه بــه 

»تقّیــه در حکــم« نیــز معــروف اســت.
مــراد از تقّیــه کالمــی، تقّیــه در مســائل مربــوط بــه والیــت و امامــت ائّمــه علیهــم 

الســالم می باشــد.
قابــل ذکــر اســت کــه منظــور از تقســیمات فــوق، تقســیم دقیــق منطقــی نبــوده، 
بلکــه بــه جهــت ســهولت فهــم مطالــب بــه ایــن امــر اقــدام نمودیــم. چــرا کــه در 
بســیاری از مــوارد، امــکان تداخــل آن هــا در یکدیگــر نیــز وجــود دارد؛ مثــل آن کــه 
امــام)ع( در مقابــل قــدرت حاکــم، در حکمــی فقهــی تقّیــه نمایــد، کــه می تــوان آن 

را هــم در بخــش تقّیــه سیاســی و هــم در بخــش تقّیــه فقهــی داخــل نمــود.

یادآوری
ــوع  ــه اّواًل موض ــور ک ــن منظ ــث و بدی ــتردگی بح ــت گس ــه جه ــق ب ــن تحقی در ای
امــام صــادق)ع( و جایــگاه آن در عصــر  از دیــدگاه  تقّیــه  مــا »بررســی  تحقیــق 
ایشــان« بــوده، ثانیــًا بیشــترین مــوارد تقّیــه و حمــل بــر تقّیــه در روایــات، در 
دوران آن حضــرت مشــاهده می شــود، مــا از پرداختــن بــه ابعــاد دیگــر خــودداری 
می کنیــم. امــا قبــل از هــر چیــز، الزم اســت کــه ایــن شــبهه، پاســخ داده شــود:
امــام صــادق)ع( کــه در عصــر عــّزت اســالم می زیســت، چــه نیــازی بــه تقّیــه و 

توصّیــه بــه آن داشــت؟44
ــا بررســی دوران امامــت امــام صــادق)ع( )114 ـ 148 ق.( در می یابیــم  پاســخ: ب

کــه ایــن دوران را می تــوان بــه ســه بخــش تقســیم نمــود:
اّول: دوره استقرار دولت بنی امیه )114 ـ 125 ق.(.

دوم: دوره درگیری هــای بنــی امیــه و بنــی عبــاس و نیــز درگیری هــای بنــی 
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عبــاس در آغــاز حکومــت بــا مخالفــان خــود )125ـ145 ق.(
سوم: دوران تثبیت دولت عباسی )145 ـ 148 ق.(.

امــام صــادق)ع( از بخشــی از دوره اّول و تمــام دوره دوم توانســت بــه خوبــی 
اســتفاده نمــوده و بــه نشــر معــارف اســالم و شــیعه بپــردازد. بــه همیــن جهــت و 
ــام  ــا ن ــا توّجــه بــه ســهم فــراوان آن امــام در نشــر مذهــب شــیعه، ایــن مذهــب ب ب
ــت  ــار حکوم ــت فش ــّدت تح ــه ش ــوم ب ــا در دوره س ــت. ام ــهور گش ــری« مش »جعف
عباســی قرارگرفــت کــه بیشــتر مــوارِد تقّیــه آن حضــرت و نیــز روایــات ســفارش و 
ذکــر فضائــل تقّیــه، مربــوط بــه ایــن دوره اســت. در واقــع آن دوره نــه دوران عــّزت 
اســالم، بلکــه دوره اقتــدار بنــی عبــاس بــود؛ زیــرا در حقیقــت یکــی از تاریــک تریــن 
دوره هــای اســالم می باشــد، بــه خصــوص بــا فشــار و اختناقــی کــه منصــور دوانیقــی 
ــی  ــه ای کــه امــام صــادق)ع( حّت ــه گون ــود، ب در عصــر خالفــت خــود ایجــاد کــرده ب
نتوانســت وصــّی خــود را بــا صراحــت اعــالم کنــد و »وصّیــت« بیــن پنــج نفــر مــرّدد 
مانــد کــه یکــی از آن هــا خــود منصــور بــود تــا جــان وصــّی واقعــی در خطــر نیفتــد.45

امام صادق)ع( و تقّیه
همــان طــور کــه بیــان شــد، اکثــر روایــات فقهــی شــیعه از زبــان امــام صــادق)ع( 
صــادر شــده اســت. هــم چنــان کــه بیشــترین مــوارد تقّیــه، بــه ویــژه تقّیــه فقهــی 
و نیــز حمــل بــر تقّیــه را در روایــات آن حضــرت مشــاهده می کنیــم. همچنیــن 
دوره امامــت آن حضــرت یکــی از طوالنــی تریــن دوران هــای امامــت ائّمــه علیهــم 
الســالم بــه شــمار مــی رود. امــام صــادق)ع( اگرچــه در مقطعــی از دوره امامــت 
خــود ـ بــه خصــوص پــس از حکومــت هشــام تــا دهــه اّول حکومــت منصــور ـ یعنــی 
از ســال 125 تــا 145 ق. توانســت آزادانــه بــه نشــر حقایــق و معــارف بپــردازد، امــا 

عواملــی باعــث صــدور روایــات تقّیــه ای از آن حضــرت شــد؛ همچــون:
1. تقّیه از حکومت در دوران هشام و منصور.

ــان،  ــواردی ایش ــه در م ــب ک ــت مذه ــرت از جه ــاب آن حض ــی اصح 2. پراکندگ
طبــق مذهــب فقهــی پرسشــگران جــواب مــی داد.

3. حفظ جان اصحاب خود.
ــه در  ــر اظهــارات فــوق، احتمــال تقّی 4. شــّکاک بــودن بعضــی از اصحــاب. بناب
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ــد،  ــد زراره باش ــی همانن ــاب خاّص ــل آن، اصح ــر ناق ــی اگ ــات آن حضــرت حت روای
ــه را  ــا ترســیم یــک منحنــی روایــات تقّی فــراوان اســت. همچنیــن اگــر بخواهیــم ب
بررســی کنیــم، بــاز بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه دوره امامــت امــام صــادق)ع( 
بلندتریــن نقطــه ایــن منحنــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. بــرای روشــن تــر 
شــدن ایــن مطلــب، ذکــر یــک نکتــه کافــی اســت کــه 53 روایــت از 106 روایــات 
مربــوط بــه تقّیــه )بــا حــذف مکــّررات( کــه در کتــاب بحاراالنــوار جمــع آوری شــده، 
ــه  ــات تقّی ــد روای ــدود 50 درص ــی ح ــت.46 یعن ــده اس ــل ش ــادق)ع( نق ــام ص از ام
ــام  ــه ام ــت ک ــه اس ــه تقّی ــوط ب ــث مرب ــر از احادی ــم غی ــن رق ــود و ای ــامل می ش را ش

ــد. ــل می کن ــود نق ــش از خ ــان پی ــول امام ــادق)ع( از ق ص
علــت فراوانــی ایــن روایــات را تنهــا در ُبعــد سیاســی، می تــوان معلــول فشــارهای 
ســهمگین حکومت هــای مرکــزی در دوران اّول و ســوم و تــا حــدودی دوره دوم 

امامــت آن حضــرت دانســت.
رشــد روایــات در بخش هــای دیگــر را نیــز می تــوان در عللــی همچــون: 1. طوالنی 
بــودن دوران امامــت ایشــان، 2. توفیــق فــراوان آن حضــرت در نشــر معــارف و 
احــکام اســالم، 3. از ســوی دیگــر، اختــالف مذهــب داشــتِن چهــار هــزار شــاگرد 
و راوی از آن حضــرت، 4. شــّدت اختــالط اقلّیــت شــیعیان بــا اکثرّیــت ســّنی ـ کــه 

افــراد متعّصــب فراوانــی را در خــود جــای داده بــود ـ جســت و جــو نمــود.47
همچنیــن فّعالّیــت شــدید غالیــان کــه در ایــن دوره بــه نقطــه اوج خــود رســیده 
بودنــد و بهــره بــرداری آنــان از شــخصّیت و روایــات ائمــه علیهــم الســالم را نیــز نبایــد 
از نظــر دور داشــت. ایــن امــر موجــب می شــد امــام از اصحــاب خــود بخواهــد معارف 
بلنــد شــیعه را در دســترس همــگان قــرار ندهنــد و در بیــان آن هــا تقّیــه نماینــد.48 

اینــک بــه بررســی مــواردی از روایــات حضــرت در ایــن زمینــه می پردازیــم:

1. تقّیه سیاسی
مــواردی از تقّیــه سیاســی در ســیره امــام صــادق)ع( و یارانــش را می تــوان ایــن 

گونــه برشــمرد:
1. پوشــیدن لبــاس ســیاه در فقــه شــیعه مکــروه اســت، امــا ایــن لبــاس در 
زمــان قیــام عباســیان و پــس از آن، بــه صــورت شــعار آنــان درآمــد و لــذا در تاریــخ 

مــعــارف
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ــا عنــوان »مســودة« )ســیاه جامــگان( معــروف شــدند. در روایتــی آمــده اســت  ب
ــاس  ــرد، فرســتاده ابوالعّب ــه ســر می ب ــه امــام صــادق)ع( در »حیــره« ب هنگامــی ک
ســّفاح بــرای او لبــاس بارانــی فرســتاد کــه یــک طــرف آن ســفید و طــرف دیگــر 
ــه  ــم اّن ــا اعل ــه و ان ــی البس ــا اّن ــود: »ام ــید و فرم ــام)ع( آن را پوش ــود. ام ــیاه ب آن س
لبــاس اهــل الّنــار49؛ مــن آن را می پوشــم در حالــی کــه می دانــم لبــاس اهــل 
آتــش اســت.« در روایــت دیگــری بــه همیــن مضمــون چنیــن وارد شــده اســت کــه 

امــام)ع( حتــی آســتر و پنبــه لباس هــای خــود را ســیاه کــرده بــود.50
2. امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند:

تــر  بــه ایــن امــر نزدیــک  »کّلمــا تقــارب هــذا المــر کان أشــّد للتقّیــة؛ هرچــه 
می گــردد.«51 شــدیدتر  تقّیــه  می شــویم، 

عاّلمــه مجلســی هذاالمــر را بــه »خــروج قائــم)ع( « تفســیر کــرده اســت. امــا 
ــرای قیــام و نزدیــک شــدن زمــان آن نیــز  ــه قصــد امــام)ع( ب شــاید بتــوان آن را ب

ــد. ــق نش ــرایط محّق ــی ش ــت دگرگون ــه عّل ــه ب ــه البت ــود ک ــیر نم تفس
بــرای شــیعیان  امــام حســین)ع( در کربــال در آن زمــان  زیــارت  کــه  بــا آن   .3
ــروزان،  ــعل ف ــن مش ــدن ای ــوش نش ــت خام ــه جه ــا ب ــت، ام ــی را دربرداش خطرات
امــام صــادق)ع( شــیعیان را بــه زیــارت بســیار مختصــری کــه مخصــوص حــال 
و  غســل  از  پــس  زیــارت  ایــن  قــرار:  بدیــن  می نماینــد.  توصیــه  اســت،  تقّیــه 
پوشــیدن لبــاس تمیــز، فقــط بــر ســه مرتبــه گفتــن »صّلــی اهلل علیــک یــا ابــا 
عبــداهلل« مشــتمل اســت.52 در روایــت دیگــری، امــام صــادق)ع( ضمــن بیــان 
آداب زیــارت، ســفارش بــه تقّیــه را یــادآور می شــوند و می فرماینــد: »َو یلزمــک 
الّتقّیــة اّلتــی هــی قــوام دینــک بهــا؛ الزم اســت تقّیــه ای کــه قــوام دیــن بــه آن 

اســت را رعایــت کنــی.«53

2. تقّیه اجتماعی
ــد و  ــری می یاب ــترده ت ــاد گس ــز ابع ــی نی ــه اجتماع ــادق)ع( تقّی ــام ص ــان ام در زم
بــا بررســی ســیره امــام و اصحــاب او، بــه مــوارد فراوانــی از ایــن نــوع تقّیــه برخــورد 
می کنیــم. از جملــه دربــاره آن حضــرت داســتانی بیــان شــده اســت، بدیــن گونــه 
کــه: آن حضــرت هنــگام شــنیدن دشــنام بــه علــی)ع( از بعضــی از مخالفــان، خــود 
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را در پشــت ســتون مخفــی کــرده و پــس از تمــام شــدن دشــنام، بــه نــزد آن مخالف 
آمــده و بــه وی ســالم کــرده و بــا او مصافحــه نمــود.54

در روایــات فراوانــی آن حضــرت دســتور تقّیــه اجتماعــی را بــرای اصحــاب و یاران 
خــود صــادر می فرمایــد کــه بــه چنــد مــورد آن اشــاره می نماییــم:

1. »کظــم الغیــظ عــن العــدو فــی دوالتهــم تقّیــة حــزم لمــن اخــذ بهــا و تحــّرز مــن 
التعــّرض للبــالء فــی الّدنیا؛فــرو بــردن خشــم از دشــمن در زمــان حکومــت آن هــا 
بــه جهــت تقّیــه، احتیــاط اســت بــرای کســی کــه آن را عمــل کنــد و دوری جســتن 

از بــال در دنیــا می باشــد.«55
چنیــن  قــرآن  از  ای  آیــه  تفســیر  ضمــن  حدیثــی  در  صــادق)ع(  امــام   .2
می فرمایــد: »»قولــوا للّنــاس حســنًا«56، ای للّنــاس کّلهــم مؤمنهــم و مخالفهــم، 
بالمــداراة  فیکّلمهــم  المخالفــون  اّمــا  و  وجهــه  لهــم  فیبســط  المؤمنــون  اّمــا 
الجتذابهــم الــی االیمــان فاّنــه بأیســر مــن ذلــک یکــّف شــرورهم عــن نفســه و عــن 
ــا مــردم بــه نیکویــی ســخن  ــه المؤمنیــن؛ ایــن کــه خداونــد می فرمایــد: »ب اخوان
گوییــد.« یعنــی بــا همــه مــردم چــه مؤمنــان و چــه مخالفــان. امــا بــا مؤمنــان 
ــه ایمــان  ــا آن هــا را ب ــا مــدارا، ت ــا مخالفــان ب ــا گشــاده رویــی برخــورد می کنــد و ب ب
جــذب نمایــد، کــه بــه آســان تــر از ایــن می تــوان شــرور آن هــا را از خــود و از بــرادران 

مؤمنــش دفــع کنــد.«57
3. نیــز می فرمایــد: »اّن مــداراة اعــداءاهلل مــن افضــل صدقــة المــرء علــی نفســه و 
اخوانــه؛ مــدارا بــا دشــمنان خــدا از برتریــن صدقه هــای انســان بــرای حفــظ خــود 

و برادرانــش می باشــد.«58
4. امــام در روایــت دیگــری نتیجــه عالــی »مــدارا« را چنیــن بیــان می فرمایــد: 
»مــن کــّف یــده عــن الّنــاس فاّنمــا یکــّف عنهــم یــدا واحــدة و یکفــون عنهــم 
ایــادی کثیــرة؛ کســی کــه )بــا مــردم مــدارا کنــد و( از برخــورد شــدید بــا مــردم دوری 
گزینــد، در حقیقــت او تنهــا یــک دســت )یــک نفــر( را از آزار مــردم دور داشــته، امــا 

دســت های )افــراد( فراوانــی را از اذّیــت و آزار خــود بــاز داشــته اســت.«59
5. امــام صــادق)ع( در روایتــی مفّصــل، در بیــان فــرق بیــن حکومــت بنــی امیــه 
و امامــت ائمــه علیهــم الســالم می فرمایــد: »اّن امــارة بنــی امّیــة کانــت بالّســیف و 
العســف و الجــور و اّن امامتنــا بالّرفــق و الّتأّلــف و الوقــار و الّتقیــة و ُحســن الخلطــة 

مــعــارف
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والــورع و االجتهــاد فرغبــوا الّنــاس فــی دینکــم و فیمــا انتم فیه؛ حکومــت بنی امیه 
بــا شمشــیر، ظلــم و جــور ســرپا بــود و امــا امامــت مــا بــا نرمــی، الفــت بــا همدیگــر، 
وقــار، تقّیــه، خــوش برخــوردی، پرهیــزکاری و اجتهــاد همــراه اســت. پــس مــردم را 

در دینتــان و در آنچــه شــما برآنیــد )امامــت و والیــت(، تشــویق کنیــد.«60

3. تقّیه فقهی
اوج  نقطــه  بــه  صــادق)ع(  امــام  امامــت  ســاله   34 دوران  در  شــیعه«  »فقــه 
بالندگــی و شــکوفایی خــود رســید، بــه گونــه ای کــه بــه »فقــه جعفــری« معــروف 
شــد. روایــات فقهــی تقّیــه ای نیــز رشــد روز افزونــی پیــدا کــرد. گســتردگی تقّیــه و 
ــاران در اســتفتای مکاتبــه ای  ــه بعضــی از ی ــود ک ــه ای ب ــه گون ــه ای ب ــات تقّی روای
خــود تصریــح می کننــد کــه مســأله تقّیــه در میــان نیســت و خواســتار بیــان حکــم 

در حالــت عــادی می شــوند؛61 از جملــه:
1. ابوبصیــر از امــام صــادق)ع( دربــاره جــواز ســجده بــر گلیــم می پرســد و امــام)ع( 
جــواب می دهــد: »اذا کان فــی تقّیــة فالبــأس بــه؛ اگــر در حالــت تقّیــه باشــد، 

ــدارد.«62 اشــکالی ن
ــا اهــل ســّنت چنیــن  ــزاری نمــاز خــود ب ــاره کیفیــت برگ 2. امــام صــادق)ع( درب
می فرمایــد: »فاّمــا أنــا فُاَصّلــی معهــم و اریهــم اّنــی اســجد و مااســجد؛ مــن بــا آنــان 
نمــاز می خوانــم و چنیــن وانمــود می کنــم کــه ســجده می نمایــم، در حالــی کــه 

ســجده نمــی کنــم.«63
3. امــام صــادق)ع( در روایتــی ســوگند دروغیــن بــه جهــت تقّیــه را مجاز شــمرده 
ــارة علــی مــن  ــاره ای قائــل نمــی شــوند: »الحنــث و الکّف و بــرای شکســتن آن کّف
ــرای  ــه و ب ــه جهــت تقّی ــه ب ــة یدفــع بذلــک ظلمــًا عــن نفســه؛ کســی ک حلــف تقّی
ــوگند  ــن س ــد( ای ــل کن ــالف آن عم ــد خ ــورد )و بع ــوگند بخ ــود، س ــم از خ ــع ظل دف

ــاره ای نــدارد.«64 شکســته نمــی شــود و کّف

4. تقّیه کالمی
بــه مــوازات رشــد و بالندگــی فقــه شــیعه بــه وســیله امــام صــادق)ع(، کالم و 
معــارف شــیعه نیــز در ایــن زمــان توّســط آن حضــرت بــه نقطــه اوج شــکوفایی 
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رســید و توانســت در میــان همــه مذاهــب کالمــی رایــج در آن روزگار، راه خــود را 
پیمــوده و خــود را در صــدر مذاهــب کالمــی کــه در ضمــن مبتنــی بــر اصــول و قواعد 
ــه چهره هــای  ــذا در میــان اصحــاب امــام صــادق)ع( ب ــود، قــرار دهــد. ل قطعــی ب
کالمــی متبّحــری هماننــد »هشــام بــن َحکــم« برخــورد می کنیــم کــه در مبــارزات 
کالمــی خــود بــا دیگــر مذاهــب کالمــی، همیشــه بــر آن هــا پیــروز اســت؛ بــه طــوری 
کــه امــام)ع( هشــام را بــا آنکــه جــوان نورســی اســت، در صــدر مجلــس خــود جــای 
می دهــد. بــا مراجعــه بــه ابــواب مختلــف کالمــی مشــاهده می کنیــم کــه قســمت 
ــان امــام صــادق)ع(  ــه کالمــی از زب ــات کالمــی شــیعه و همچنیــن تقّی عمــده روای
نقــل شــده اســت. حــال بــا ایــن توضیحــات، بــه چنــد نمونــه از تقّیه هــای کالمــی 

امــام، اشــاره می نماییــم:
1. از امــام صــادق)ع( پرســیدند: زده شــدن گردن هــا بــرای شــما محبوب تر اســت. 
یــا برائــت از علــی)ع(. حضــرت فرمــود: »رخصــت )یعنــی اســتفاده از تقّیــه( بــرای مــن 

محبــوب تــر اســت.« و آنــگاه بــه آیــه نــازل شــده در شــأن عّمــار اســتناد نمــود.65
2. در روایتــی امــام صــادق)ع( چنیــن می فرمایــد: »اّیــا کــم و ذکــر علــّی و فاطمــة 
علیهمــا الســالم فــاّن الّنــاس لیــس شــی ء ابغــض الیهــم مــن ذکــر علــّی و فاطمــة 
علیهمــا الســالم؛ از آوردن نــام علــی و فاطمــه علیهمــا الســالم نزد مــردم بپرهیزید، 

زیــرا آن هــا یــادآوری ایــن دو را از هرچیــز دیگــر ناخــوش تــر می دارنــد.«66
***

عــالوه بــر تقســیم بنــدی مذکــور، بــه حســب اســتفاده از آیــات شــریفه و روایــات 
وارده، »تقّیــه« دارای تقســیم بنــدی دیگــری نیــز می باشــد:67

ــرای  ــار، ب ــراه و اجب ــه اکراهیــه: عمــل نمــودن شــخص مجبــور هنــگام اک 1. تقّی
حفــظ جــان و ســایر شــئون خــود.

2. تقّیــه خوفیــه: انجــام اعمــال و عبــادات بــر طبــق فتــاوای رؤســای علمــی 
ــروه اقلیــت در روش زندگــی و  اهــل ســّنت )در محیــط آن هــا( و احتیــاط کامــل گ
معاشــرت باگــروه اکثریــت، بــرای حفــظ جــان و ســایر شــئون خود و هم مســلکان.

3. تقّیــه کتمانیــه: کتمــان مــرام و حفــظ مســلک و اختفــای مقــدار عــّده و 
قــدرت جمعّیــت هــم مســلکان و فّعالیــت ســّری در پیشــبرد اهــداف در موقــع 
ــی در  ــت علن ــل فعالّی ــه مقاب ــرام ک ــار م ــرای انتش ــودن ب ــا نب ــگام مهّی ــف و هن ضع

مــعــارف



136

کتــاب مــاه

موقــع قــدرت و تهّیــه قــوای کافــی اســت.
4. تقّیــه مداراتیــه: ُحســن معاشــرت و زندگــی بــا اهــل ســّنت )اکثریــت جامعــه 
اســالمی( و حضــور در مجامــع و محافــل عبــادی و اجتماعــی آنــان، بــرای حفــظ 

وحــدت، اّتحــاد اســالمی و تشــکیل یــک دولــت بــا قــدرت.
اینک به ذکر روایاتی از امام صادق)ع( در هریک از انواع تقّیه می پردازیم:

تقّیه ا کراهیه
عمــر بــن مــروان خــزاز روایــت کــرده: از حضــرت صــادق)ع( شــنیدم کــه فرمــود: 

رســول اکــرم)ص( فرمــود: چهارچیــز از امــت مــن برداشــته شــده اســت:
اّول: امری که در انجام آن مضطر باشند.

دوم: کاری که فراموش نمایند.
سوم: امری که اجبار بر آن شده باشند.

چهارم: فعلی که فوق طاقت آن هاست.
و فرمــود: ایــن امــر از کتــاب خــدا اســتفاده می شــود68: »رّبنــا ال تؤاخذنــا ان 
مــن  الذیــن  کمــا حملتــه علــی  اصــرًا  رّبنــا و التحمــل علینــا  او اخطأنــا  نســینا 
قبلنــا رّبنــا و الُتحّملنــا مــا ال طاقــَة لنــا بــه«69، »ااّل مــن اکــره و قلبــه مطمئــن 

باالیمــان«70.
در ایــن روایــت شــریف حضــرت امــام صــادق)ع( از نبــّی اکــرم)ص( نقــل نمــوده، 
ــراه و  ــه انجــام آن اک ــه ب یکــی از امــور برداشــته شــده از ایــن امــت، امــری اســت ک
اجبــار شــوند گرچــه تــرک واجــب و فعــل حــرام باشــد. حضرتــش ذیــل ایــن حدیث 

بــه آیــه ای کــه دربــاره عّمــار نــازل شــده تمّســک فرمــوده انــد.
از اطــالق ایــن روایــت چنیــن اســتفاده می شــود کــه حرمــت یــا وجــوب امــِر مــورد 
اکــراه و اجبــار، گرچــه در نهایــت اهّمیــت و لــزوم بــرای شــخص مــورد اکــراه و یــا برای 
محیــط اســالمی اش باشــد، برداشــته شــده و می توانــد در فــرض اّول انجــام داده 

و در فــرض دوم تــرک نمایــد.
 تقّیــه بــرای افــرادی کــه قلبــًا ایمــان دارنــد، در مواقــع اضطــرار و خطــر جانــی 
جایــز اســت و تقّیــه اکراهیــه، مطابــق روش عقــال، بــرای حفــظ هــدف و غــرض 

ــت. ــم اس ــر مه ــم ب ــح اه ــلکی و ترجی مس
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تقّیه خوفیه
نقــل  پــدرش  از  صــادق)ع(،  امــام  حضــرت  از  علــی  بــن  زیــد  بــن  حســن   .1
می نمایــد: رســول اکــرم)ص( مکــّررًا می فرمــود: »ال ایمــان لمــن التقّیــة لــه؛ کســی 
کــه تقّیــه نکنــد، دارای ایمــان نیســت.« و می فرمــود: خــدای تعالــی فرمــوده: »ااّل 

أن تّتقــوا منهــم ُتقــاة«71.
ــان آن،  ــوده و جهــت بی ــه را مطــرح نم ــزوم تقّی ــل کالمــش ل ــرم)ص( ذی ــی اک نب
متمّســک بــه آیــه 28 ســوره آل عمــران شــده انــد، کــه خداونــد فرمــوده: فقــط در 
ــد و در ظاهــر  ــه خوفیــه نمایی ــع ضــرر، تقّی ــه خاطــر دف ــذور و ب ــرس از مح ــورد ت م

ــار دوســتی و همبســتگی کنیــد. باکّف
ــان  ــوان ف ــة االخ ــة لصیان ــتعمال الّتقی ــد: »اس ــادق)ع( می فرمای ــرت ص 2. حض
کان هــو یحمــی الخائــف فهــو مــن اشــرف خصــال الکــرام؛ عمــل بــه تقّیــه، بــرای 
حفــظ بــرادران ایمانــی اســت. و اگــر عمــل مذکــور بیمناکــی را از هــراس رهانــده و 

حفــظ نمایــد، شــریف تریــن عالئــم کــرم و بزرگــواری اســت.«72
ــة  ــرده: »علیکــم بالتقّی 3. شــیخ طوســی مســندًا از حضــرت صــادق)ع( نقــل ک
فاّنــه لیــس مّنــا مــن لــم یجعلهــا شــعاره و دثــاره مــع مــن یأمنــه لتکــون ســجّیته 
مــع مــن یحــذره73؛ موالیــان مــا! همیشــه مــالزم بــا تقّیــه باشــید. همانــا کســی که 
در حــال ایمنــی و نــزد افــراد بــی آزار تقّیــه را شــعار و لبــاس خــود ننمایــد تا عــادت او 

شــده و در مــورد خــوف و نــزد ســتمکار فرامــوش نکنــد، از مــا نیســت.«
ــه تمریــن وظیفــه  در ایــن روایــت، امــام صــادق)ع( شــیعیان خــود را دســتور ب
تــا در مــورد خــوف و پیــش آمــد ناگهانــی، بــه طــور طبیعــی  تقّیــه می فرمایــد 

مهّیــای انجــام وظیفــه باشــند.

تقّیه کتمانیه
1. معّلــی بــن خنیــس روایــت کــرده: حضــرت صــادق)ع( فرمــود: »یــا معّلــی! اکتم 
امرنــا و التذعــه فاّنــه مــن کتــم امرنــا و لــم یذعــه اعــّزه اهلل بــه فــی الّدنیــا و جعلــه نوراً 
بیــن عینیــه فــی اآلخــرة یقــوده الــی الجّنــة. یــا معّلــی! مــن اذاع امرنــا و لــم یکتمــه 

اّذلــه اهلل بــه فــی الّدنیــا و نــزع الّنــور مــن بیــن عینیــه فــی اآلخــرة و...؛ 
ای معّلــی! طریقــه مــا را مخفــی دار )ســّراً ترویــج نمــا( و بــه طــور آشــکار منتشــر 
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ــد،  ــه مــردم آشــکار ننمای ــزد عاّم منمــا، چــه هرکــس امــر مــا را مکتــوم داشــته و ن
روش او را خــدا در دنیــا موجــب عّزتــش نمــوده و در آخــرت بــه شــکل نــوری بیــن 

ــا او را بــه ســوی بهشــت رهســپار کنــد.  ــد ت دو چشــم او ظاهــر می نمای
ای معّلــی! هرکــس والیــت و امــر مــا را آشــکار نموده و از کتمان و مســتوری خارج 
نمایــد، خــدا روش او را موجــب خــواری او در دنیــا و برطــرف شــدن روشــنایی بین 
دو چشــمش در آخــرت می نمایــد و روش او بــه شــکل تاریکــی بیــن دو چشــمش 

در آمــده تــا او را بــه ســوی آتــش رهســپار نمایــد. 
ای معّلــی! تقّیــه از دیــن مــن و دیــن پــدران مــن اســت. کســی کــه روشــش تقّیــه 
نیســت، بهــره ای از دیــن نــدارد. ای معّلــی! همــان طــور کــه خــدا دوســت دارد 
آشــکار )هنگامــی کــه اهــل حــق واجــد اکثریــت و قدرتمنــد هســتند( عبادت شــود، 
همچنیــن دوســت دارد )هنــگام ضعــف و اقلیــت اهــل حــق( مخفــی و بــه روش 

ســّری اطاعــت گــردد.«74
بــا تفّکــر و دّقــت در ایــن روایــت )صــدرًا و ذیــاًل( گفتــار مــا در بــاب ایــن نــوع تقّیــه 
نیــز روشــن شــده و ایــن قســم تقّیــه هــم بــه کّیفّیــت مذکــور اســتفاده می شــود؛ 
ــه  ــروه خــود دســتور داده، ب ــه گ زیــرا در صــدر روایــت، رئیــس مذهــب جعفــری ب
ــه  ــد، ب ــف بودن ــت و ضع ــان در اقلی ــه در آن زم ــش ک ــلک او و پدران ــه و مس طریق
طــور ســّری عمــل نمــوده و از عاّمــه مــردم )اهــل ســّنت( مخفــی نگــه دارنــد. در 
اثنــای روایــت، تقّیــه را از دیــن خــود و پــدران بزرگــوارش معّرفــی کــرده و در ذیــل 

روایــت، از ایــن عمــل بــه »عبــادت ســّری« تعبیــر فرمــوده اســت.
بــر ایــن، از تعبیــر ایشــان از روش مذکــور بــه »روشــنایی دو چشــم«  اضافــه 
اســتفاده می شــود: ایــن روش، طریــق عمــل بــه دیــن، راهنمــا و رســاننده مــا بــه 
واقعّیــات مذهــب اســت و تقّیــه بایــد متکّفــل عمــل بــه تمــام احــکام یــا ُمْعَظــم 
)اکثریــت( آن باشــد کــه ایــن مقصــود، انحصــار بــه تقّیــه کتمانیــه )اّتخــاذ طریــق 
ســّری مطمئــن در عمــل بــه تمــام احــکام و ترویــج آن( دارد. لــذا می تــوان گفــت: 
تمــام روایاتــی کــه در آن اطــالق دیــن بــر تقّیــه شــده، داللــت بــر تشــریع ایــن نــوع 

و ایــن نحــوه تقّیــه دارد.75
2. حضــرت صــادق)ع( از پــدران بزرگــوارش، از حضرت امیرمؤمنــان)ع( نقل فرموده: 

»الّتقّیــة دینــی و دیــن اهــل بیتــی؛ تقّیــه، دیــن مــن و دیــن اهــل بیت من اســت.«76
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1. ُمــدرک از حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع( روایــت کــرده کــه فرمــود: »رحــم اهلل 
ــرون؛  ــا ینک ــرک م ــون و ت ــم بمایعرف ــه فحّدثه ــی نفس ــاس ال ــوّدة الّن ــر م ــدًا اجت عب
خــدا بنــده ای را رحمــت کنــد کــه دوســتی مــردم را )بــه واســطه ُحســن معاشــرت و 
صّحــت روش( بــه خــود جلــب نمایــد و ســپس در حــدود فهــم و درک آن هــا نقــل 
احادیــث نمــوده و از نقــل امــوری کــه مــورد انــکار آن هاســت، خــودداری کنــد.«77
ــردم:  ــؤال ک ــادق)ع( س ــام ص ــرت ام ــرده: از حض ــت ک ــب روای ــن وه ــة ب 2. معاوی
وظیفــه مــا در معاشــرت باگــروه خــود و بــا فرقه هــای دیگــر اســالمی کــه در محیــط 
آمیــزش داریــم، چیســت و چــه نحــوه  و  کار  و  بــا آن هــا ســر  مــا  و  مــا هســتند 
معاشــرتی ســزاوار ماســت؟ فرمود:»تــؤّدون االمانــة الیهــم و تقیمــون الّشــهادة 
لهــم و علیهــم و تعــودون مرضاهــم و تشــهدون جنائزهــم78؛ امانــات همــه آنــان 
را مســترد داشــته، در موقــع مخاصمــه و ترافــع نــزد حاکــم، بــر نفــع درســتکار و ضرر 
گناهــکار و نادرســت، اقامــه شــهادت نمــوده، بیمــاران شــان را عیــادت کــرده و در 

مراســم تدفیــن مــردگان شــان شــرکت کنیــد.«
دلیــل بــر تشــریع »تقّیــه مداراتّیــه« در روایــات مذکــور از محضــر اهــل بیت علیهم 
الســالم، بــه ویــژه حضــرت امــام صــادق)ع(، مطابــق آیــات عدیــده قرآنــی: دســتور 
بــه اّتحــاد مســلمانان، کنــار گــذاردن اختالفــات و موجبــات تفرقــه، اجتنــاب از 

دوســتی حقیقــی و همــکاری مســلمانان بــا کّفــار و اجانــب می باشــد.79

نتیجه
انــواع تقّیــه و  بــاب  بــا ذکــر نمونــه ای چنــد از احادیــث امــام صــادق)ع( در 
جایــگاه آن در زمــان آن حضــرت، بــه خوبــی آشــکار می گــردد کــه »تقّیــه« بــه 
ــت  ــی اس ــیوه های عقالئ ــر، از ش ــع خط ــس در مواق ــظ نف ــودداری و حف ــی خ معن
کــه در هــر زمــان بــرای بشــر مطــرح بــوده اســت و در دوران امامــت امــام صــادق)ع( 
شــدیدترین حــال خــود را داشــته اســت و مهــم تریــن دلیــل بــرای کاربــرد آن اصواًل 
حفــظ جــان و تثبیــت اعتقــادات دینــی و احــکام الهــی می باشــد. همچنیــن ذکــر 
گردیــد کــه تشــخیص مــورد تقّیــه، بــه ایــن کــه ضــرورت و ناچــاری باشــد، بــا خــود 

شــخص اســت.80

مــعــارف
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
آلــه  و  محّمــد  ســّیدنا  علــی  الّســالم  و  الّصــالة  و  العالمیــن  رّب  الحمــدهلل  و 

اجمعیــن. اعدائهــم  علــی  اهلل  لعنــة  و  الّطاهریــن 
ــالُم( فــی َقوِلــِه )َتعالــی(: ِاّنَ  َو ِبهــَذا ااِلســناِد، قــاَل: قــاَل الّصــاِدُق )َعَلیــِه الّسَ
هــار.)۱( الّنَ ِبُذُنــوِب   َتذَهــُب   یــِل  

َ
الّل َصــالُة  َقــاَل:  ئاِت؛  ــِیّ الّسَ ُیذِهبــَن  الَحَســناِت 

َو ِبهَذا ااِلسناد
 ِاســناد ]ایــن حدیــث[ ,راوی نقــل می کنــد از حضــرت هــادی )ع( و ایشــان از 
حضــرت جــواد )ع(، ایشــان از حضــرت علّی بن موســٰی )علیهمــا الّســالم(، ایشــان 
از پدرشــان موســی بن جعفر، ایشــان از امــام صــادق)ع(؛ ســند از حضــرت هــادی 

تــا حضــرت صــادق)ع( ایــن جــوری اســت.
ــِه )َتعالــی(: ِاّنَ الَحَســناِت ُیذِهبــَن  ــالُم( فــی َقوِل  قــاَل: قــاَل الّصــاِدُق )َعَلیــِه الّسَ

ئات ــِیّ الّسَ
خــب، ایــن دیگــر آیــه ی قــرآن اســت و  جــای تردیــدی نیســت؛ پــس اجمــااًل 
معلــوم می شــود کــه حســناتی هســت کــه ســّیئات را از بیــن میبــرد؛ نــه اینکــه 
همــه ی حســنات ایــن خصوصّیــت را دارنــد کــه همــه ی ســّیئات را از بیــن ببرنــد! 
ظاهــر کالم ایــن اســت کــه  طبیعــِت حســنات -]چــون[ ایــن »الــف« و »الم«، 
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ــه ایــن،  »الــف« و »الم« اســتغراق نیســت- طبیعــِت ســّیئات را از بیــن میبــرد؛ ک
تطبیــق می کنــد بــا اینکــه بعضــی از حســنات، بعضــی از ســّیئات را از بیــن میبرنــد. 

ــد: خــب، حــاال کــدام حســنات؟ اینجــا حضــرت تبصیــر)۲( کردن
هار یِل  َتذَهُب  ِبُذُنوِب  الّنَ

َ
 َقاَل: َصالُة الّل

وقتــی شــما نمــاز شــب میخوانیــد، گناهانــی را کــه در روز انجــام داده ایــد، آن هــا 
را از بیــن میبــرد؛ چــه چیــزی از ایــن بهتــر؟ اینکــه اهــل معنــا و اهــل معرفــت و 
اهــل ســلوک، نمــاز شــب را گنجینــه و ذخیــره ی تمام نشــدنی ای می داننــد، بــه 
ــان را  ــه گناه ــت ک ــب اس ــاز ش ــروِی نم ــه ی اخ ــاال جنب ــن ح ــت. ای ــن اس ــر ای خاط
ــد؛  ــار اخــروی هــم دارن ــد، آث ــار دنیــوی هــم دارن ــه، گناهــان آ ث از بیــن میبــرد؛ البّت
ــن  ــم از بی ــان را ه ــوِی گناه ــوِء دنی ــار س ــی آث ــرد، یعن ــن میب ــان را از بی ــی گناه وقت
میبــرد. ولــی خــب، ناظــر بــه جنبــه ی گنــاه اســت؛ یعنــی جنبــه ی امــر اخــروی، 
ــه آخــرت. لکــن در مــورد مســائل دنیــا هــم همیــن  جــور اســت؛  در  ــوط ب امــر مرب
روایاتــی دارد کــه موجــب گشــایش رزق می شــود -کــه ایــن امــر دنیــوی اســت- و 

ــراوان دیگــری. ــد ف فوای
 نقــل شــد از مرحــوم آقــای طباطبائی)رضــوان  اهلل   علیــه(  صاحــب المیــزان کــه 
ایشــان جــزو شــاگردهای نزدیــک و مخصــوِص مرحــوم آقــای حاج میــرزا علی آقای 
قاضــِی معــروف،  ]آن[ عــارف بزرگــوار بودنــد و ســالها پیــش ایشــان تلّمــذ کردنــد؛ 
از ایشــان نقــل شــد، بنــده خــودم نشــنیدم از ایشــان، یــک فــرد ثقــه ای)۳( نقــل 
کــرد از مرحــوم آقــای طباطبائــی  کــه آن اوایــل وقتــی وارد نجــف شــدیم، خــب، 
آقــای قاضــی را کــه نمی شــناختند،  دورادور یــک قــوم و خویشــی ای داشــتند، 
میدانســتند کــه شــخصی هســت بــا ایــن نــام، از نزدیــک بــا ایشــان آشــنا نبودنــد؛ 
میگفتنــد یــک روز در یــک راهــی کــه میرفتــم، آقــای قاضــی مــن را دیــد، صــدا کــرد 
و گفــت: »پســرم! اگــر دنیــا میخواهــی،  نمــاز شــب بخــوان؛ اگــر آخــرت میخواهــی، 
نمــاز شــب بخــوان«.  ایــن حــرِف مرحــوم آقــای قاضــی اســت بــه آقــای طباطبائــی 
کــه خــب  الحمــدهلل خــدای متعــال خیــر دنیــا و آخــرت را بــه ایــن بزرگــوار عنایــت 

می کنــد. نمــاز شــب را فرامــوش نکنیــد، از دســت ندهیــد.
 ماهــا در روز، دائــم مشــغولیم دیگــر؛ یعنــی در واقــع بــه یــک معنــا مشــغول بــه 
کارهــای دنیــا، حــاال بســتگی بــه نّیتهــای مــا دارد. اشــتغاالت مــا، نــوع اشــتغاالت 
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کتــاب مــاه

دنیایــی اســت، ولــو حــاال کســی نّیتــش خالــص باشــد، قصــد خــدا هــم بکنــد -اگــر 
خــدا یــک چنیــن قصــدی بــه ماهــا بدهــد- لکــن مخاِطبــات مــا، مخاطبــاِت 
ــا حــوادث مواجهیــم،  ــا دنیــا مواجهیــم، ب ــا مــردم مواجهیــم،  ب دنیایــی اســت؛  ب
فرصتــی بــرای خالــی گذاشــتن وقــت و خلــوت کــردن بــا خــدا در روز واقعــًا دســت 
ــه اهــل نمــاز دائمنــد -خوشــا  ــدارد؛ مگــر حــاال آن کســانی ک نمی دهــد، امــکان ن
آنــان کــه دائــم در نمازنــد-)۴(  کــه در همــه ی حــاالت بــا خــدا هســتند. لکــن بــه 
طــور معمــول ماهــا، امثــال بنــده در روز مشــغولیم دیگــر، مــا وقتــی نداریــم کــه بــا 
خــدا خلــوت کنیــم؛ ســحر وقــِت خلــوت بــا خــدا اســت. ایــن وقــت را، ایــن فرصــت 
را غنیمــت بایــد بشــمریم؛ بخصــوص شــماها کــه جــوان هســتید، بخصــوص 
ــد چــون تأّثرشــان  ــه همــه، لکــن جوان هــا بیشــتر شایســتگی دارن جوان هــا؛ البّت
بیشــتر اســت، بهتــر اســت؛ همچنــان کــه اگــر ورزش بکنیــم، شــما کــه جــوان 
هســتید از ورزش ســود بیشــتری میبریــد تــا مــا کــه در ســنین بــاال هســتیم؛ ایــن 
ــه  ــد بکنــد- ک ــر یــک پیــر همــان ورزشــی را بکنــد -و بتوان جــوری اســت دیگــر. اگ
یــک جــوان می کنــد،  ســودی کــه آن جــوان میبــرد خیلــی بیشــتر از ســودی اســت 
کــه آن پیــر می بــرد؛ اگــر غــذای مقــّوی ای شــما بخوریــد یــا یــک پیرمــرد مثــل بنــده 
ــد،  ــّوی می بری ــذای مق ــن غ ــما از ای ــه ش ــودی ک ــورد، آن س ــد بخ ــدا کن ــق پی توفی
به مراتــب بیشــتر اســت از آن ]ســودی[ کــه یــک پیرمــرد ]می بــرد[. معنوّیــات هــم 
همیــن جــور اســت، تغذیــه ی معنــوی هــم همیــن جــور اســت: تــالوت قــرآن، ذکــر 

الهــی، توجــه بــه خــدا، اســتغاثه، اســتغفار، نمــاز و نمــاز شــب.
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که همانا خوبی ها از بین  ۱( امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص ۲۹۴؛ »امام صادق )ع( بر اساس فرموده ی خدا 
که در روز مرتکب شده ایم.« گناهانی است  برنده ی بدی ها است فرمود: نماز شب از بین برنده ی 

کردن، توضیح دادن ۲( روشن 
۳( مورد اطمینان

که دائم در نمازند / بهشت جاودان بازارشان بی« ۴( باباطاهر. »خوشا آنان 
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مرحــوم کلینی»رحمت اهلل علیــه« در جلــد دوم اصــول کافــی در باب ذکــر، روایاتی 
نقــل کــرده کــه معمــواًل صحیح الّســند و ظاهر الّداللــه اســت. در ایــن روایــات، عــالوه 
تأکیــد بــر ذکــر و یــاد خــدا، برخــی از آثــار و بــرکات آن تبییــن گردیــده اســت. از جملــه 

در حدیــث قدســی از قــول امــام صــادق)ع( نقــل می کنــد کــه فرمودنــد:  
 َمْن َذَکَرِني  ِسّرًا َذَکْرُتُه َعاَلِنَیًة«]1[

َ
»َقاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل

در حدیث قدسی دیگری نیز از قول مبارک امام صادق)ع( نقل می کند:
ْذُکْرَك ِفي َمَلٍ َخْیٍر ِمْن َمَلِئَك«]2[

َ
 َیا اْبَن آَدَم اْذُکْرِني ِفي َمَلٍ أ

َ
»َقاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل

درس اخــالق؛ شــرح چهــل حدیــث، حدیــث ششــم؛ بــرکات دنیــوی و اخــروی 
ــی  ــد تعال ــات مشــابه دیگــر، خداون ــر اســاس ایــن دو روایــت و روای ــد ب ــاد خداون ی
می فرمایــد: هرکــس در خلــوت یــا جلــوت مــن را یــاد کنــد، مــن هــم بــه یــاد او 
ــاد خداونــد  ــه ی ــا آشــکارا، ب ــه عبــارت دیگــر هرکــه بــه صــورت پنهانــی ی هســتم. ب

ــود. ــاد او خواهــد ب ــه ی ــری ب ــه شــکل برت ســبحان باشــد، خــدا ب
اگــر کســی بــه یــاد خــدا باشــد، همه جــا را محضــر خــدا بدانــد و ادب حضــور را 
مراعــات کنــد، خداونــد متعــال در دنیــا و آخــرت از او یــاد می کنــد و فریــادرس اوســت.

ــد،  ــاد کن ــدا را ی ــاد خ ــد و زی ــر باش ــل ذک ــس اه ــد: هرک ــدا)ص( فرمودن ــول خ رس
خداونــد او را دوســت مــی دارد و او را از آتــش جهّنــم و از نفــاق دور خواهــد کرد.]3[

شرح حدیث در بیان آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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آنکــه مداومــت بــر ذکــر دارد، در روز قیامــت مقــام باالیــی دارد، دســت عنایــت 
خــدا روی ســر اوســت و خــدا کمــک کار او خواهــد بــود. وحشــت و اضطــراب از 
قیامــت نــدارد، چــون خــدا را دارد و ایــن نتیجــۀ ایــن اســت کــه در دنیــا در نهــان 
و آشــکار بــه یــاد خــدا بــوده اســت. چنیــن کســی در پرتــو یــاد خــدا بــه جایگاهــی 
ــْه «]4[؛ مــردم بیاییــد و ببینیــد چقــدر  ــَرُؤا ِکتاِبَی ــد: »هــاُؤُم اْق ــه می گوی می رســد ک
ســرفرازم. انــدازۀ یــاد خــدا هــم بــا میــزان یــاد او از خــدا تناســب دارد. هــر چقــدر او 
بــه یــاد خــدا بــوده اســت، بــه همــان انــدازه خــدا در آخــرت بــه یــاد او خواهــد بــود.

می کنــد  نقــل  باقــر)ع(  امــام  قــول  از  ثمالــی  حمــزۀ  ابــو  دیگــری،  روایــت  در 
کــه فرمودنــد: در توراتــی کــه تحریــف نشــده، نوشــته شــده اســت کــه حضــرت 
ــا تــو مناجــات  ــا ب ــو بــه مــن نزدیکــی ت ــا ت موســی)ع( بــه پــروردگار متعــال گفــت: آی
َنــا َجِلیــُس  َمْن  

َ
کنــم؟ یــا دور هســتی تــا صدایــت بزنــم؟ خداونــد عّزوجــّل فرمــود: »أ

َذَکَرِنــي«؛ مــن همنشــین کســی هســتم کــه مــرا یــاد کنــد. ســپس موســی پرســید: 
در آن روزی کــه  هیــچ کــس پناهــی بــه جــز تــو نــدارد، یعنــی در قیامــت، چــه کســی 
ْذُکُرُهــْم«؛ آن هــا کــه 

َ
ِذیــَن َیْذُکُروَنِنــي َفأ

َ
در پنــاه توســت؟ خداونــد تعالــی فرمــود: »اّل

ــم.]5[ ــاد می کن ــا را ی ــم آن ه ــن ه ــس م ــد، پ ــاد می کنن ــن را ی م
خوشــا بــه حــال افــرادی کــه در عالــم بــرزخ و در قیامــت خــدا بــا آن هاســت و خــدا 
ــم  ــا چش ــد و ب ــه می رون ــه هم ــی ک ــر، وقت ــه در قب ــال آنان ک ــه ح ــا ب ــد. خوش را دارن
ناامیــدی بــه همــه نــگاه می کننــد و می بیننــد کــه هیــچ  فریادرســی ندارنــد، خــدا 

بــا آن هاســت.
 واِرُدهــا کاَن 

َ
راجــع بــه پــل صــراط کــه همــه بایــد از آن گــذر کننــد: »َو ِإْن ِمْنُکــْم ِإاّل

ــر، از شمشــیر  ــا«]6[؛ در روایــت می خوانیــم از مــو باریک ت ــَك َحْتمــًا َمْقِضّیً َعلــی  َرّبِ
ــا بــرای مؤمــن، یــک لحظــه اســت و  برنده تــر و از آتــش ســوزاننده تر اســت.]7[ اّم

مثــل بــرق از آن عبــور می کنــد.]8[
باعــث  و  می رســد  انســان  فریــاد  بــه  نیــز  دنیــا  در  خــدا،  دائمــی  یــاد  و  ذکــر 
ــی  ــند، حت ــرفراز باش ــد س ــه می خواهن ــود. هم ــردم می ش ــن م ــرافرازی او در بی س
کســانی کــه ریاســت طلب نیســتند نیــز ســرفرازی در میــان مــردم را دوســت دارنــد. 
حــّب ســرافرازی و ســربلندی، نــه تنهــا رذیلــت نیســت، بلکــه یکــی از فضائــل 
هــم هســت و ایــن ســرافرازی در اثــر ذکــر خــدا روزی انســان می گــردد. قــرآن کریــم 
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ُح َلــُه فیهــا  ْن ُتْرَفــَع َو ُیْذَکــَر فیَهــا اْســُمُه ُیَســّبِ
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
می فرمایــد: »فــي  ُبُیــوٍت أ

صــال  ِرجــاٌل ال ُتْلهیِهــْم ِتجــاَرٌة َو ال َبْیــٌع َعــْن ِذْکــِر اهلل «]9[
ْ

ِباْلُغــُدّوِ َو اآل
خداونــد  و  آن هاســت  ســر  روی  خــدا  عنایــت  دســت  کــه  هســتند  افــرادی 
تعالــی لحظــه بــه لحظــه آنــان را رو بــه فضیلــت و رو بــه آقایــی بــاال می بــرد. آنــان 
ــدا  ــاد خ ــه ی ــه ب ــد و همیش ــر می گوین ــم ذک ــه دائ ــانی ک ــتند؟ کس ــانی هس ــه کس چ
را محضــر مقــّدس  و چــه در خلــوت، همه جــا  مــردم  میــان  هســتند؛ چــه در 

می کننــد. مراعــات  را  حضــور  ادب  و  می داننــد  خداونــد 
آن  معانــی  از  یکــی  دارد؛  مختلفــی  معانــی  شــریفه،  آیــۀ  ایــن  در  بیــوت 
ائمــۀ  مقــّدس  وجــود  بــر  نیــز  روایــات  در  اســت.  شــریف  مزارهــای  و  مســاجد 

اســت.]10[ شــده  تطبیــق  طاهرین»ســالم اهلل علیهم« 
معنــای دیگــر کــه ظاهــرًا آیــۀ شــریفه در آن ظهــور دارد، ایــن اســت کــه خــدا اذن 
داده اســت کــه قــدر و منزلــت اهــل ذکــر بــاال رود. در واقــع دســت عنایــت خــدا روی 
ــاد خداونــد هســتند،  ســر آن هاســت. کســانی کــه روز و شــب، یعنــی دائمــًا، بــه ی

خداونــد متعــال بــه آنــان شــرافت و کرامتــی خــاص در دنیــا عنایــت می فرمایــد.
به قول شاعر:

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به دوام
ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

بنابرایــن، روحانّیــت، افــراد تأثیرگــذار جامعــه و بــه طــور کّلــی افــراد متدّیــن، بایــد 
توجــه داشــته باشــند کــه برخــورداری از ســرافرازی و ســربلندی در دنیــا، در ســایۀ 
ــان حاصــل می شــود. امــام جماعــت، امــام جمعــه،  ــرای آن ــد ب ــاد خداون ــر و ی ذک
ــی  ــت، کس ــردم اس ــن م ــت در بی ــت و ابّه ــان محبوبّی ــه خواه ــی ک ــس و هرکس رئی
کــه می خواهــد تبلیــغ کنــد و تأثیرگــذار باشــد، کســی شــهرت حــالل بخواهــد، 
بایــد همــواره بــه یــاد خــدا باشــد و به خصــوص ذکــر عملــی، کــه همــان رعایــت 
تقواســت را به جــا آورد. و بالخــره اگــر کســی بهشــت بخواهــد، اگــر دنیــا بخواهــد و 

اگــر سیروســلوک بخواهــد، بایــد اهــل ذکــر باشــد.
انســان بایــد بــا ارزش هــای معنــوی و بــا عالــم غیــر ناســوت ســر و کار داشــته 
باشــد و بــه عبــارت دیگــر، غــرق در معنوّیــات باشــد. افــرادی هســتند کــه بــا 
ــا  ــن دنی ــته اند در همی ــر، توانس ــر ذک ــت ب ــا مداوم ــات و ب ــدا و معنوّی ــا خ ــاط ب ارتب
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َنــا اهلُل  ذیــَن قاُلــوا َرّبُ
َ
بــا مالئکــه ارتبــاط برقــرار کننــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: »ِإّنَ اّل

تــي  
َ
ــِة اّل ْبِشــُروا ِباْلَجّنَ

َ
 َتخاُفــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو أ

َ
اّل

َ
ُل َعَلْیِهــُم اْلَمالِئَکــُة أ ُثــّمَ اْســَتقاُموا َتَتَنــّزَ

ــَرة«]11[ ِخ
ْ

ــي اآل ــا َو ِف ْنی
ُ

ــاِة الّد ــي اْلَحی ــْم ِف ْوِلیاُؤُک
َ
ــُن أ ــُدون، َنْح ــْم ُتوَع ُکْنُت

تعجــب نکنیــد، همــۀ مــا بایــد چنیــن باشــیم. حــاال دل مــا، محیــط مــا، اعمــال 
مــا، اقتضــا نمی کنــد، حــرف دیگــری اســت؛ ولــی بایــد چنیــن باشــیم. 

مــرگ  موقــع  بــه  مربــوط  را  مالئکــه  بــا  ارتباطــی  چنیــن  مفّســرین  از  برخــی 
می داننــد. اّمــا آنچــه آیــۀ شــریفه می گویــد، مهم تــر از ایــن حرف هــا اســت. کســی 
کــه بگویــد: »اهلل« و بــر روی آن پــا برجــا باشــد و اســتقامت ورزد، یعنــی کســی کــه 
ــد و ادب حضــور  همه جــا را، چــه در خلــوت و چــه در جلــوت، محضــر خــدا بدان
ُل َعَلْیِهــُم اْلَمالِئَکــُة«؛ بــا مالئکــه ســر و کار خواهــد داشــت و  را مراعــات کنــد، »َتَتَنــّزَ
اگــر مثــاًل یــک خوفــی یــا غّصــه ای بــرای او پیــدا شــده اســت، مالئکــه می آینــد، او 
تــي  

َ
ــِة اّل ْبِشــُروا ِباْلَجّنَ

َ
ــوا َو أ ــوا َو ال َتْحَزُن  َتخاُف

َ
اّل

َ
ــداری می دهنــد و می گوینــد: »أ را دل

ــُدون«. ــْم ُتوَع ُکْنُت
غــم و غصــه در دنیــا بــرای کســی کــه آخــرت را بــا همــۀ آن مقام هــا دارد، یعنــی 
ــوا َو ال   َتخاُف

َ
اّل

َ
ــی دارد؟ »أ ــه معنای ــرای او چ ــرس ب ــدا را دارد، ت ــه خ ــی ک ــه؟ کس چ

ْوِلیاُؤُکــْم«؛ خــدا 
َ
َتْحَزُنــوا«؛ بعــد هــم می گوینــد: مــا کمــک کار تــو هســتیم: »َنْحــُن أ

مــا را خلــق کــرده اســت کــه یــار و یــاور تــو باشــیم.
خیلــی  آیــه  دو  ایــن  بــه  دارم  تقاضــا  شــما  از  مــن  اســت،  قــرآن  در  آیــه  دو 
ــا َعَلْینــا َنْصــُر 

ً
توجــه کنیــد، خیلــی مّهــم اســت. آیــۀ اّول می فرمایــد: »َو کاَن َحّق

اْلُمْؤِمنیــن «]12[؛ مؤمــن بــه مــا حتمــًا حــق دارد، شــک نکنیــد حــق چــه چیــز را 
دارد؟ حــق دارد کــه او را کمــک کنیــم.

آیــۀ دوم راجــع بــه گرفتاری هــا اســت، نــه اینکــه فقط گرفتــاری در زندگــی دنیوی 
او باشــد، مثــاًل اگــر شــبهه بــرای او پیــدا شــده اســت و نمی توانــد آن را حــل کنــد یــا 
مثــاًل حــال قبــض پیــدا کــرده و حــال یقظــه را از دســت داده شــده اســت، در نمــاز 
شــب بی حــال اســت و نمی توانــد آن را رفــع کنــد. قــرآن می فرمایــد می خواهیــد 

ــا َعَلْینــا ُنْنــِج اْلُمْؤِمنیــن «]13[
ً

مــن داروی آن را بگویــم؟ می فرمایــد: »َکذِلــَك َحّق
حتمــًا در گرفتاری هــا مشــکل را حــل می کنــد، حــال قبــض او را بــه حــال بســط 
او  بــه  شــب  دل  در  بیــداری  می دهــد.  شــب  نمــاز  در  زمزمه هــا  برمی گردانــد. 
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ــر  ــود، اگ ــل ش ــب او تعطی ــاز ش ــا نم ــد، اّم ــدا باش ــا خ ــی ب ــود کس ــد. نمی ش می ده
کســی نمــاز شــب و ســوز و گــداز در شــب نــدارد، بایــد بدانــد کــه هرچــه هســت، از 

قامــت ناســاز بی انــدام خــود اوســت.
پروردگار عالم روی ذکر تأکید فراوانی دارد. قرآن کریم می فرماید:

صیاًل«]14[
َ
ُحوُه ُبْکَرًة َو أ ذیَن آَمُنوا اْذُکُروا اهلَل ِذْکرًا َکثیرًا َو َسّبِ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

امام صــادق)ع( در روایتــی فرمودنــد: خــدا هــر چیــزی کــه از بنده هایــش خواســته 
اســت، مقّیــد خواســته، بــه غیــر یــک چیــز؛ خــدا گفتــه  اســت نمــاز بخوانیــد، هفــده 
رکعــت بــا نافله هــای آن پنجاه ویــک رکعــت می شــود، باالخــره محــدود اســت. 
خــدا گفتــه اســت یــک مــاه روزه بگیریــد، خــدا گفتــه اســت خمــس و زکات بدهیــد، 
یــک حــدی دارد، خــدا گفتــه اســت مکــه برویــد، یــک مــاه می شــود و بالخــره همــۀ 
ــد  ــرآن ح ــر ق ــه از نظ ــز ک ــک چی ــر از ی ــه غی ــد، ب ــدی دارن ــتحبات ح ــات و مس واجب
نــدارد، بلکــه همیشــگی می خواهــد و آن ذکــر اســت. ســپس آیــۀ شــریفه را تــالوت 

صیــاًل«
َ
ُحوُه ُبْکــَرًة َو أ ذیــَن آَمُنــوا اْذُکــُروا اهلَل ِذْکــرًا َکثیــرًا َو َســّبِ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
کردنــد: ]15[»یــا أ

صیــاًل« در ایــن آیــه، بــر کثــرت ذکــر تأکیــد دارد. و معنــای آن 
َ
جملــۀ »ُبْکــَرًة َو أ

ایــن اســت کــه بنــده، همیشــه و بــه طــور دائــم بایــد بــه یــاد خــدا باشــد. یعنــی بــه 
ــا  ــر باشــد. مــن دیــده ام افــرادی کــه اینهــا در کمــا هســتند، اّم اصطــالح دائم الّذک
اهــل ذکرنــد، موقــع مــرگ آن هــا اســت، اّمــا اهــل ذکــر هســتند و هیــچ توجــه ندارند 
بــه هیــچ چیــز، اّمــا بــه »الالــه االاهلل« و بــه »یــااهلل« توجــه دارنــد. مــن زیــاد دیــده ام 
کــه دائم الّذکــر اســت، حتــی در کمــا، لــذا ایــن افــراد اگــر جلــو برونــد در خــواب هــم 
اهــل ذکــر می شــوند و می تواننــد نفــی خواطــر بکننــد. خوشــا بــه حــال آن هــا کــه 
در خــواب یــا در بیــداری، می تواننــد نفــی خواطــر کننــد؛ وسوســه ها، تخّیل هــا 
افــراد دل دارنــد و  ایــن  بیایــد.  بــه ســراغ آن هــا  و فکرهــای بی جــا نمی توانــد 
دل آن هــا درب دارد. وقتــی چشــم و گــوش و زبــان آن هــا درب داشــته باشــد، 
دل آن هــا نیــز درب پیــدا می کنــد و آن درب بــه روی وسوســه ها، تخّیل هــا و 
توّهم هــای بی اســاس بســته می شــود. بــه ایــن نفــی خواطــر می گوینــد کــه خیلــی 
ــر بیــداری، در  ــد و شــده اســت و عــالوه ب ــا گروهــی راه را رفته ان مشــکل اســت، اّم

خــواب هــم نفــی خواطــر دارنــد.
عالمــه  مــا  بزرگــوار  اســتاد  باشــیم.  الذکــر  دائــم  جــداً  می خواهــد  مــا  از  خــدا 
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کــه  می کردنــد  ســپری  را  عمرشــان  آخــر  روزهــای  طباطبایی»رحمت اهلل علیــه« 
عــّده ای از مــا شــاگردها خدمــت ایشــان رســیدیم. در حالــی کــه حــال ایشــان بــد بود، 
بــا یــک ادب و خضوعــی در مقابــل مــا نشســته بودنــد. من به ایشــان گفتــم: آقا! یک 
ْذُکْرُکــم «]16[

َ
نصیحــت بــه مــا کنیــد تــا مرخــص شــویم، ایشــان فرمــود: »َفاْذُکُرونــي  أ

چنــد روز بعــد در بیمارســتان بــه مالقــات ایشــان رفتیــم. خانــم ایشــان گفتنــد: 
حالــی پیــدا کــرد و چنــد مرتبــه گفــت: توجــه، توجــه، توجــه، تــا از دنیــا رفــت. ایــن 
ْذُکْرُکــم « را از چنــد روز قبــل بــه مــا گفتنــد و بعــد هــم موقــع مــرگ یــک 

َ
»َفاْذُکُرونــي  أ

پیــام عمومــی بــه همــه دادنــد و گفتنــد: »توجــه، توجــه، توجــه«.
ذکــر مراتبــی دارد؛ مرتبــۀ اول آن ذکــر لفظــی یــا ذکــر زبانــی اســت. هرکســی بایــد 
یــک ذکــری انتخــاب کنــد و مرّتــب بگویــد. مثــاًل ســفارش می کننــد کســانی کــه 
ــَت ُســْبحاَنَك  ْن

َ
 أ

َ
ــَه ِإاّل ــر یونســّیه را بگوینــد: »ال ِإل هنــوز بــه جایــی نرســیده اند، ذک

اِلمیــَن«]17[؛ مخصوصــًا بــه معنــای آن توجــه کننــد.
َ

ــَن الّظ ــُت ِم ــي ُکْن ِإّنِ
حضــرت یونــس)ع(، پیامبــر خــدا بــود، اّمــا حرکتــی کــه بــه شــأن او نمی خــورد، 
از او ســر زد. پــروردگار عالــم او را زنــدان کــرد. قــرآن می گویــد: اگــر اهــل ذکــر نبــود، تــا 
حیَن  َلَلِبــَث  ــُه کاَن ِمــَن اْلُمَســّبِ

َ
ّن

َ
روز قیامــت بایــد در دل ماهــی می مانــد: »َفَلــْو ال أ

فــي  َبْطِنــِه ِإلــی  َیــْوِم ُیْبَعُثــوَن«]18[
بالخــره ایــن مرتبــۀ اول ذکــر اســت کــه همــه بایــد داشــته باشــیم. اذکاری ماننــد 
صلــوات، »الالــه االاهلل« و »الحول والقوه االبــااهلل« را کــه هــر کــدام خصوصّیتــی 
دارد، مرتــب بگوییــم. اّمــا بــر ذکــر یونســّیه خیلــی ســفارش شــده اســت. الزم هــم 
نیســت کــه دو زانــو و رو بــه قبلــه باشــیم یــا آداب خاّصــی به جــا آوریــم، بلکــه آنکــه 
اهــل ذکــر اســت، در راه ذکــر می گویــد. انســان می توانــد در راه یــا در بیــن کارهــای 
روزانــه، مثــاًل صــد مرتبــه ســورۀ توحیــد را بخوانــد یــا هــزار مرتبــه صلــوات بفرســتد. 

اگــر کســی ایــن مرتبــه از ذکــر را نــدارد، بدانــد خســارت عجیبــی دارد.
مرتبــۀ دوم، ذکــر قلبــی اســت، آن هــم نــه بــه ایــن معنــا کــه بنشــیند و ذکــر را در 
دل بگویــد، در اســالم چنیــن روشــی نداریــم. ذکــر قلبــی آن اســت کــه قلــب انســان 
بــه دنبــال زبــان بگویــد: »الالــه االاهلل« تــا کم کــم بــه آنجــا برســد کــه در مجلــس شــام 
مــؤذن گفــت: »اشــهد ان الالــه االاهلل«، امام ســجاد)ع( فرمودند: پوســت، گوشــت 

و خــون مــن هــم می گویــد: »اشــهد ان الالــه االاهلل«.]19[

شـرح حـدیـث
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کتــاب مــاه

مرتبــۀ ســوم، ذکــر عملــی اســت کــه از مراتــب اول و دوم مهم تــر اســت. امــام 
صــادق)ع( می فرماینــد: اگرچــه اذکار لفظــی نظیــر تســبیحات اربعــه، ذکــر اســت، 
ــه  ــا ک ــه ایــن معن ــی اســت، ب ــر عمل ــد و آن ذک ــز دیگــر می خواه ــرآن یــک چی ــا ق اّم
انســان موقــع انجــام هــر عملــی، ببینــد حــالل اســت یــا حــرام و محرمــات را تــرک 

کنــد و واجبــات را به جــا آورد. ]20[
حضــرت امام»قّدس ســّره« بارهــا می گفتنــد و ایــن اواخــر دیگــر در رســانه ها هــم 
می گفتنــد کــه: همه جــا محضــر خــدا اســت، مــا در محضــر خــدا هســتیم، ادب 

حضــور بایــد مراعــات شــود. ایــن همــان ذکــر عملــی اســت.
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پاسخ
در روایــات بــه چگونگــی بجــا آوردن نمــاز توســط رســول خــدا)ص( اشــاره شــده 

اســت؛ کــه بــرای نمونــه بــه ذکــر مــواردی بســنده می شــود:
1. امــام علــی)ع(: »رســول خــدا)ص( موقــع گفتــن تکبیــرة االحــرام و همچنیــن 
هنــگام گفتــن تکبیــر بــراى رکــوع و نیــز هنگامــی کــه ســر از رکــوع برمی داشــت، 

دســت ها را تــا برابــر گوش هــا بلنــد می کــرد«.]1[
بــه رســول خــدا)ص( در نمــاز حالــت »خمیــازه«  امــام علــی)ع(: »هــرگاه   .2

می گرفــت«.]2[ دهــان  جلــو  را  راســتش  دســت  مــی داد،  دســت 
3. امــام علــی)ع( بــه محّمــد بــن أبی بکــر نوشــت: مراقــب رکــوع و ســجودت 
بــاش؛ زیــرا رســول خــدا)ص( - کــه نمــازش را کامل تــر از همــه انجــام مــی داد و 
بهتــر از دیگــران مراعــات می کــرد - وقتــی بــه رکــوع می رفــت ســه بــار می گفــت: 
ــت:  ــت، می گف ــجده می رف ــه س ــی ب ــده«... و وقت ــم و بحم ــی العظی ــبحان رّب »س

»ســبحان رّبــی االعلــی و بحمــده«.]3[
4. همچنیــن بــه او نوشــت: وقتــی رســول خــدا)ص( از رکــوع بلنــد می شــد، 
ــْل َء  ــَماَواِتَک َو ِم ــْل َء َس ــُد ِم ــَک اْلَحْم ــّم َل ــَدُه الّلُه ــْن َحِم ــِمَع اهلُل ِلَم می گفــت: »َس

پرسش
پیامبر اسالم)ص( چگونه نماز می خواند و چه ویژگی هایی داشت؟
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ـل ـّ تــأم

ْرِضــَک َو ِمــْل َء َمــا ِشــْئَت ِمــْن َشــْی «؛]4[ خداونــد ســتایش کســی را کــه او را ســتود 
َ
أ

ــمان ها و  ــم آس ــه حج ــتایش ب ــپاس و س ــو را س ــا! ت ــد، خدای ــت کن ــنود و اجاب بش
زمینــت، و حجــم هــر چــه کــه خواهــی«.

5. امــام باقــر)ع(: »رســول خــدا)ص( در نمــاز »بســم اهلل الّرحمــن الّرحیــم« را 
آشــکار می کــرد و صدایــش را بــه آن بلنــد می نمــود«.]5[

قرائــت  کیفیــت  از اصحــاب رســول خــدا)ص( در  نفــر  باقــر)ع(: »دو  امــام   .6
نمــاز آن حضــرت اختــالف کردنــد، بــراى روشــن شــدن آن بــه ابــّی بــن کعــب نامــه 
نوشــتند کــه رســول خــدا چنــد بــار در نمــاز مکــث می کــرد؟ او پاســخ داد: رســول 
ــرد: یکــی پــس از فراغــت از فاتحــة  خــدا)ص( در حــال قرائــت دو جــا مکــث می ک

الکتــاب، و دیگــرى پــس از پایــان یافتــن ســوره«.]6[
ماننــد  ســوره هایی  صبــح  نمــاز  در  خــدا)ص(  »رســول  صــادق)ع(:  امــام   .7
»عــّم یتســائلون« و »هــل اتیــک حدیــث الغاشــیة« و »ال اقســم بیــوم القیامــة« 
ــک« و  ــم رّب ــّبح اس ــوره هاى »س ــد س ــر مانن ــاز ظه ــد. در نم ــد آن را می خوان و مانن
»و الشــمس و ضحیهــا« و »هــل اتیــک حدیــث الغاشــیة« و ماننــد آن را قرائــت 
ــرى ماننــد »قــل هــو اهلل احــد« و »اذا  ــرد. در نمــاز مغــرب ســوره هاى کوتاه ت می ک
جــاء نصــر اهلل و الفتــح« و »اذا زلزلــت« را می خوانــد. و در نمــاز عشــاء آنچــه در نمــاز 

ظهــر و در نمــاز عصــر آنچــه در نمــاز مغــرب می خوانــد، قرائــت می فرمــود«.]7[
8. هشــام بــن حکــم گویــد: از امــام کاظــم)ع( پرســیدم: بــه چــه علــت در رکــوع 
»ســبحان رّبــی العظیــم و بحمــده« و در ســجده »ســبحان رّبی االعلــی و بحمده« 
گفتــه می شــود؟ آن حضــرت فرمــود: »اى هشــام! هنگامــی کــه رســول خــدا)ص( 
را بــه معــراج بردنــد و در آن جــا نمــاز گــزارد و متذکــر عظمــت و بزرگــی حــق تعالــی 
- کــه در آن شــب دیــده بــود - شــد، بدنــش  بــه لــرزه افتــاد و بی اختیــار بــه حالــت 
ــی العظیــم و بحمــده« و وقتــی از  رکــوع در آمــد و در آن حــال گفــت: »ســبحان رّب
رکــوع برخاســت، بــه ســوى حــق تعالــی در مقــام و جایگاهــی باالتــر از حالــت قبلــی 
متوجــه شــد ]از تــرس و عظمــت حــق [ بــه ســجده افتــاد و گفــت: »ســبحان رّبــی 
االعلــی و بحمــده«. وقتــی ایــن ذکــر را هفــت بــار تکــرار کــرد حالــت خــوف و تــرس 

از او زایــل شــد...«.]8[
9. ابــو ســعید خــدرى گویــد: رســول خــدا)ص( در نمــاز قبــل از اشــتغال بــه 
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می گفــت.]9[ الرجیــم«  الشــیطان  مــن  بــاهلل  »أعــوذ  قرائــت  
10. بــراء بــن عــازب گویــد: رســول خــدا)ص( هیــچ نمــاز واجبــی را بــدون »قنــوت« 

انجام نمــی داد.]10[
11. محمــد بــن مســلمه می گویــد: رســول خــدا)ص( در ســجده ایــن دعــا را 
ْســَلْمت ، َســَجَد َوْجِهــی  

َ
ُهــّمَ َلــَک َســَجْدُت، َو ِبــَک آَمْنــُت، َو َلــَک أ

َ
می خوانــد: »ِ  الّل

ْحَســُن اْلخاِلِقین «؛ ]11[ 
َ
َره، َو َشــّقَ َســْمَعُه َو َبَصَره ، َفَتَباَرَک اهلُل أ ــِذی َخَلَقــه  و َصــّوَ

َ
ِلّل

خدایــا! بــراى تــو ســجده کــردم، و بــه تــو ایمــان آوردم، و تســلیم تــو هســتم. چهــره 
]و حقیقــت[ مــن بــر کســی ســجده کــرد کــه آن را آفریــد و تصویــرش نمــود، و چشــم 
و گــوش برایــش شــکافت، پــس مقــدس و واالســت خــداى یکتــا کــه بهتریــن 

آفریننــدگان اســت.
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]1[. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام، ج  1، ص 162، 
قم، مؤسسة آل البیت)ع(، چاپ دوم، 1385ق.

]2[. محّدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  5، ص 416، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، 
چاپ اول، 1408ق.
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]6[. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحکام، ج  2، ص 297، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 
1407ق.

]7[. همان، ص 95 - 96.
کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1385ش. ]8[. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج  2، ص 332 - 333، قم، 

]9[. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعة، ج  6، ص 135، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1409ق.
]10[. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ج  2، ص 42، قم، دار 

سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405ق.
]11[. صالحی دمشقی ، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، ج  8، ص 146، بیروت، دار 

الکتب العلمیة، چاپ اول، 1414ق.
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پرسش
رســول اهلل)ص( حجــت خــدا بــر خلــق روی زمیــن معرفــی شــده، یــا حجــت خدا 
بــر تمــام موجــودات عالــم اســت؟ چــون در حدیثــی خوانــدم حجــت بــر مخلوقات 

زمین اســت

پاسخ اجمالی
در تعابیــر روایــات، پیامبــر اســالم)ص( و ائمــه)ع( هــم حجــت بــر بنــدگان خــدا، 
هــم بــر اهــل زمیــن، و هــم حجــت بــر تمــام مخلوقــات عالــم معرفــی شــده اند. بــه 

عنــوان نمونــه:
امــام علــی)ع( در یکــی از خطبه هایــش پــس از حمــد و ثنــای الهــی می فرمایــد: 
َعَلــی  اهلِل  ــُة  ُحّجَ َو  یــَن  ِبّیِ الّنَ َخاَتــُم  َرُســوُلُه  َو  َعْبــُدُه  ــداً  ُمَحّمَ ّنَ 

َ
أ ْشــَهُد 

َ
أ »َو 

اْلَعاَلِمیــن ...«؛]1[ و شــهادت می دهــم کــه محمــد)ص( بنــده خــدا، و فرســتاده او، 
و خاتــم پیامبــران، و حجــت خــدا بــر جهانیــان اســت.

ُبــو َعْبــِد 
َ
ــا َســاَر أ ــاَلُم( َقــاَل: َلّمَ ــاِدِق )َعَلْیــِه الّسَ ِبــی َعْبــِد اهلِل َجْعَفــٍر الّصَ

َ
»َعــْن أ

اْلَماَلِئَکــِة  ْفــَواُج 
َ
أ َتْکُنُفــُه  اْلَمِدیَنــِة  ِمــَن  آِلــِه(  َو  َعَلْیــِه  اهلِل اْلُحَســْیُن )َصَلــَواُت اهلِل 

پرسش
پیامبر اسالم)ص( و ائمه)ع(، حجت بر اهل زمین هستند، یا حجت بر 

تمام مخلوقات عالم؟
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ــِة  اْلَجّنَ ُنُجــِب  ِمــْن  ُنُجــٍب  َعَلــی  اْلِحــَراُب  ْیِدیِهــُم 
َ
أ ِفــی  اْلُمْرِدِفیــَن  َو  ِمیَن  اْلُمَســّوِ

ِخیــه «؛]2[ امام 
َ
ِبیــِه َو أ

َ
ِه َو أ ــَة اهلِل َعَلــی َخْلِقــِه َبْعــَد َجــّدِ ُموا َعَلْیــِه َو َقاُلــوا: َیــا ُحّجَ

َ
َفَســّل

ــه امــام حســین)ع( از مدینــه قصــد ســفر نمــود،  ــی ک ــد: زمان صــادق)ع( می فرمای
فرشــتگان بســیار بــا صف هــای منظــم، پشــت ســرهم اســلحه بــه دســت و ســوار 
بــر اســب های بهشــتی او را همراهــی می کردنــد، و بــر او ســالم می فرســتادند، و 

می گفتنــد: ای حجــت خــدا بــر مخلوقــات، بعــد از جــد و پــدر و بــرادر خویــش.
ــُة اهلِل َعَلــی  پیامبــر اســالم)ص( در مــورد امــام حســین)ع( فرمــود: »... َو ُحّجَ

ْجَمِعیــَن«؛]3[ و حجــت خــدا بــر تمــام مخلوقاتــش.
َ
َخْلِقــِه أ

بــا توجــه بــه نمونــه روایاتــی کــه بیــان شــد، پیامبــر)ص( و ائمــه اهل بیــت)ع( 
حجــت بــر تمــام جهــان و جهانیــان هســتند. حتــی اگــر تصریــح ایــن روایــات 
هــم نبــود، بــاز احادیثــی کــه تصریــح بــه حجــت بــودن آنــان بــر بنــدگان،]4[ و 
بــر زمینیــان]5[ دارنــد، بــر اســاس قاعــده معــروف »اثبــات شــیء نفــی مــا عــدا 
نمی کنــد«، مانــع از حجــت بــودن آن هــا بــر جهانیــان نمی شــد. و بــه عبــارت دیگــر، 
اگــر در روایتــی آمــده اســت کــه حضرتشــان حجــت بــرای انســان ها اســت، معنایــش 
آن نیســت کــه ایشــان حجــت بــر دیگــر ســاکنان زمیــن و یــا حجــت بــر کل عالــم 
وجــود نیســتند، همان گونــه کــه آیــه ای کــه خطــاب بــه پیامبــر)ص( می فرمایــد: »َو 
ْقَرِبیــَن«؛]6[ )و خویشــان نزدیــک خــود را انــذار کــن(. و »لتنــذر ام 

َ ْ
ْنــِذْر َعِشــیَرَتَک ال

َ
أ

القری«؛]7[)ســاکنان مکــه را انــذار کــن( معنایــش آن نیســت کــه حضرتشــان نبایــد 
بــه انــذار غیــر خویشــاوندان و نیــز ســاکنان مناطــق دیگــر بپردازنــد.]8[

این گونــه اســت کــه در فــرازی از زیــارت جامعــه، تمــام مخلوقــات خــدا، از فرشــته 
تــا شــیطان و هرچــه میــان آن هــا اســت را معتــرف بــه بزرگــی منزلــت اهل بیــت)ع( 

می دانیــم:
 َعاِلــٌم َو 

َ
 َشــِهیٌد َو ال

َ
یــٌق َو ال  ِصّدِ

َ
 َنِبــٌی  ُمْرَســٌل  َو ال

َ
ٌب  َو ال  َیْبَقــی َمَلــٌک  ُمَقــّرَ

َ
ــی ال »َحّتَ

ــاٌر َعِنیــٌد َو   َجّبَ
َ

 َفاِجــٌر َطاِلــٌح َو ال
َ

 ُمْؤِمــٌن َصاِلــٌح َو ال
َ

 َفاِضــٌل َو ال
َ

 َدِنــّیٌ َو ال
َ

 َجاِهــٌل َو ال
َ

ال
ْمِرُکــْم َو ِعَظَم 

َ
َفُهــْم  َجاَلَلــَة أ  َعّرَ

َّ
 َخْلــٌق ِفیَمــا َبْیــَن َذِلــَک َشــِهیٌد ِإال

َ
 َشــْیَطاٌن َمِریــٌد َو ال

َ
ال

َخَطِرُکم «.]9[                      
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کبر، آخوندی، محمد، ج  8، ص 67،  کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی ا کلینی، محمد بن یعقوب،   .]1[
تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1407ق.

]2[. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبرى، ص 206، بیروت، البالغ، 1419ق.
]3[. شیخ صدوق، امالی، ص 115، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، 1400ق.

کاَن آِمنًا َو ُهَو  ِذی َمْن َدَخَلُه 
َ
ِبی َطاِلٍب، َفَقاَل: َهَذا َباُب اْلُهَدى اّل

َ
]4[. مانند »َنَظَر َرُسوُل اهلِل )ص( ِإَلی َعِلّیِ ْبِن أ

کبیر، محمد بن جریر بن رستم، المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب ع،  ُة اهلِل َعَلی ِعَباِدِه«. طبری آملی  ُحّجَ
محقق، مصحح، محمودی، احمد، ص 618، قم، کوشانپور، چاپ اول، 1415ق.

کتاب سلیم بن قیس الهاللی، محقق، مصحح،  ْرِضه...«. هاللی، سلیم بن قیس، 
َ
ُة اهلِل ِفی أ ]5[. »... َفُهْم ُحّجَ

انصاری زنجانی خوئینی، محمد، ج 2، ص 686، قم، نشر الهادی، چاپ اول، 1405ق.  
]6[. شعراء، 214.

]7[. انعام، 92؛ شوری، 7.
]8[. ر. ک: )محدوده رسالت حضرت موسی و عیسی(، 82504.

]9[. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 613، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 1413 ق.

ـل ـّ تــأم
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پاسخ
پیامبــر گرامــی اســالم)ص( پــس از صلــح حدیبیــه، نامه هایی را برای پادشــاهان 
و ســران ســرزمین های همجــوار، ارســال کردنــد کــه در این جــا بــه نــام و زندگی نامــه 

مختصــر برخــی از ابالغ کننــدگان ایــن نامه هــا اشــاره می شــود:

1. نامه پیامبر)ص( به هرقل پادشاه روم
دحیــة بــن خلیفــه کلبی، معــروف به دحیه کلبــی، صحابی پیامبر اکــرم)ص(. وی 
پیــش از جنــگ بــدر اســالم آورد]1[ و در جنــگ احــد و نبردهــای پــس از آن حضــور 
داشــت.]2[ دحیــه در ســال ششــم هجــری، مأمــور رســاندن نامــه پیامبــر)ص( و 

ابــالغ رســالت ایشــان بــه فرمانــروای روم شــرقی )ترکیــه کنونــی( شــد.]3[

2. نامه پیامبر)ص( به خسروپرویز
رســاننده نامــه رســول خــدا)ص( بــه خســرو پرویــز، شــخصی بــه نــام عبــداهلل 
بــن حذافــه ســهمی بــود. عبــداهلل بــن حذافــه در ابتــدای ظهــور اســالم، مســلمان 
ــرادرش قیــس هجــرت نمــود.  ــه همــراه ب ــود کــه ب شــد و از مهاجــران پیش قــدم ب

پرسش
نامه های پیامبر اسالم)ص( به پادشاهان را چه کسانی می بردند؟
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وی مــورد اعتمــاد پیامبــر خــدا)ص( بــود؛ از ایــن رو او را بــه عنــوان ســفیر بــه ســوی 
کسری)خســروپرویز( پادشــاه ســرزمین فــارس برگزیــد و نامــه ای را بــه دســت او داد 
کــه بــه پادشــاه برســاند.]4[ عبــداهلل بــن حذافــه بعدهــا در زمــان خلیفــه دوم بــه 

اســارت رومیــان درآمــد و در زمــان خالفــت عثمــان در مصــر درگذشــت.]5[

3. نامه پیامبر)ص( به مقوقس بزرگ مصر
حاطــب بــن أبــی بلتعــة لخمــی از صحابــه رســول خــدا)ص( کــه مســلمان شــد و 
بــه مدینــه مهاجــرت کــرد. حاطــب، ســفیر پیامبــر بــه ســوی مقوقــس پادشــاه مصر 
بــوده اســت.]6[ او در خالفــت عثمــان، در ســال 30 هجــری در ســن 65 ســالگی از 

دنیــا رفــت.]7[

4. نامه پیامبر)ص( به نجاشی حاکم حبشه
رســول خــدا)ص(، عمــرو بــن أمیــة بــن خویلــد ضمــری را بــا پیامــی بــه ســوى 
نجاشــی  حاکــم حبشــه فرســتاد.]8[ عمــرو بــن أمیــة ضمــری از مســلمانان اولیــه و از 
جملــه مهاجــران پیش قــدم بــود. وی در اواخــر ایــام حکومــت معاویه درگذشــت.]9[

5. نامه پیامبر)ص( به منذر بن ساوی تمیمی حاکم بحرین
عــالء بــن حضرمــی، صحابــی پیامبــر خــدا)ص(، و از نگارنــدگان قــرآن بــود. 
پیامبــر)ص( بــرای دعــوت بــه اســالم، وی را بــه ســوی بحریــن فرســتاد.]10[ پــس 
از این کــه اهالــی بحریــن مســلمان شــدند، پیامبــر)ص( وی را بــه عنــوان امیــر 
بحریــن گماشــت. ابوبکــر نیــز در زمــان خالفتــش وی را ابقــا کــرد.]11[ حضرمــی، در 

14 ق درگذشــت.]12[

ـل ـّ تــأم
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�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

 ]1[. ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد ، الطبقات الکبری ، ج  4، ص 188، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ 
دوم، 1418ق.

]2[. ابن عبدالبر، یوسف بن عبد اهلل ، االستیعاب فی معرفة األصحاب، تحقیق، بجاوی، علی محمد، ج  2، ص 
461، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، 1412ق.

]3[. همان؛ ابن اثیر جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج  2، ص 6، بیروت، دار الفکر، 
1409ق.

]4[. االستیعاب، ج  3، ص 888 - 889؛ بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، تحقیق، زکار، سهیل، زرکلی، 
ریاض، ج  1، ص 215، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1417ق.

]5[. االستیعاب، ج  3، ص 890؛ أنساب  األشراف، ج  1، ص 215.
احمد،  عادل  الموجود،  عبد  تحقیق،  الصحابة،  تمییز  فی  االصابة  علی،  بن  احمد  عسقالنی،  حجر  ابن   .]6[
معوض، علی محمد، ج  6، ص 296، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق؛ ابن کثیر دمشقی ، اسماعیل 
بن عمر، البدایة و النهایة، ج  7، ص 156، بیروت، دار الفکر، 1407ق؛ ابن سید الناس ، عیون االثر، ج  2، ص 332، 

بیروت، دار القلم ، چاپ اول، 1414ق.
]7[. االستیعاب، ج  1، ص 312.

]8[. أسد الغابة، ج  3، ص 691؛ ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی ، المنتظم،  محقق، عطا، محمد عبد القادر، 
عطا، مصطفی عبد القادر، ج  5، ص 235، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1412ق.

]9[. أسد الغابة،ج  3، ص 690 - 691.
]10[. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ االمم و الملوک)تاریخ طبری(، تحقیق، ابراهیم، محمد أبو الفضل، 

ج  3، ص 29، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، 1387ق؛ عیون  األثر، ج  2، ص 334.
]11[. االستیعاب، ج  3، ص 1086؛ اإلصابة، ج  4، ص 445.

]12[. االستیعاب، ج  3، ص 1086.
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تــاریــــخ

پاسخ اجمالی
بــر اســاس برخــی نقل هــا پیامبــر اســالم)ص( بــا امــوال خدیجــه)س( و بــه وکالــت 
آن پــس، خدیجــه  از  کــه  بــه شــام داشــت  تجــاری موفقیت آمیــزی  او، ســفر  از 
دلبســته او شــده و شــخصی را - بــدون آن کــه اعــالم کنــد کــه او از طــرف چــه فــردی 
ــا ایشــان نیــز تمایــل بــه چنیــن  ــا ببینــد کــه آی ــزد پیامبــر)ص( فرســتاد ت آمــده - ن
ازدواجــی دارد یــا خیــر؟ حضــرت خدیجــه پــس از آن کــه تمایــل حضرتشــان را 
دریافــت، شــخصی را بــه صــورت رســمی فرســتاد و تمایــل خویشــتن را بــه ازدواج 
ــرده و همــراه  ــرد. پیامبــر)ص( نیــز از ایــن موضــوع، اســتقبال ک ــا ایشــان اعــالم ک ب
عمویشــان ابوطالــب و تعــدادی از بنی هاشــم بــه خواســتگاری خدیجــه)س( رفت 

و ایــن ازدواج شــکل گرفــت.

پاسخ تفصیلی
پیامبــر اســالم)ص( قبــل از رســالت، ســفرهایی تجــاری بــه شــام داشــت کــه 
یکــی از آن هــا بــا امــوال خدیجــه)س( بــود. موّرخــان در ارتبــاط بــا ایــن ســفر چنین 

ــد: ــل کرده ان نق

پرسش
بانو خدیجه)س( از حضرت رسول اکرم)ص(مستقیم خواستگاری کردند 

یا با واسطه؟
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ابوطالــب بــه پیامبــر)ص( گفــت تــا بــه خدیجــه پیشــنهاد دهــد کــه اموال خــود را 
بــه او بســپارد تــا بــا آن هــا تجــارت کــرده و در ســود شــریک یکدیگــر باشــند. پیامبــر 
بــا آن کــه بــه چنیــن تجارتــی بی میــل نبــود، امــا از این کــه خــود چنیــن تقاضایــی 
کنــد ســر بــاز زد. ابوطالــب خــود نــزد خدیجــه رفــت و ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرده 
ــه محمــد  ــرای تجــارت می دهــی، ب ــه دیگــران ب ــه ب ــر مبلغــی ک و گفــت: چنــد براب

بــده تــا تجــارت کنــد.
خدیجــه گفــت: اگــر ایــن تقاضــا را بــرای افــراد ناشــناس می کــردی، می پذیرفتــم 
چــه رســد بــه آشــنایی کــه موّجــه اســت! بــه دنبــال آن، خدیجــه مــال التجــاره ای 
ــا ایــن ســفارش همراهــش  ــز ب ــَره را نی ــام َمْیَس ــه ن ــر داده و غــالم خــود ب ــه پیامب ب
را در هــر حــال  بــوده و احتــرام حضرتشــان  بــه فرمــان ایشــان  گــوش  تــا  کــرد، 

ــد.]1[ ــات کن مراع
البتــه، برخــی منابــع معتقدنــد کــه خــود حضــرت خدیجــه پیشــنهاد چنیــن 
تجــارت و شــراکتی را بــه پیامبــر داد]2[ و بیــش از اموالــی کــه بــه دیگــران مــی داد 

بــه حضرتشــان  پرداخــت.]3[
راِهبــی  آن کــه  جملــه  از  داشــت،  نیــز  حاشــیه هایی  تجــاری،  ســفر  ایــن 
پیامبــر)ص( را دیــد و دانســت کــه او همــان پیامبــر موعــود اســت و ایــن مــژده را بــه 

گــوش میســره نیــز رســاند.]4[
ــه  ــزد خدیج ــز ن ــره نی ــود.]5[ میس ــق ب ــیار موف ــاری بس ــفر تج ــن س ــر در ای پیامب
رفــت و گــزارش ســفر و ماجــرای مالقــات بــا راهــب نصرانــی را بــه اطــالع او رســاند.

ــه شــمار می آمــد؛ امــا از  ــراد متوســط جامعــه ب ــه لحــاظ نســب، از اف خدیجــه ب
شــرافت مندترین آنــان بــود و امــوال بســیاری نیــز داشــت؛ بــه همیــن دلیــل، افــراد 

بســیاری خواهــان ازدواج بــا او بودنــد.]6[
پــس از آن کــه ســفر تجــاری شــام نیــز بــا موفقیــت و امانــت داری پیامبــر)ص( بــه 
پایــان رســید، خدیجــه دلبســته آن حضــرت شــد و شــخصی را پیــش حضرتشــان 
فرســتاد)بدون این کــه بگویــد از طــرف خدیجــه آمــده اســت( تــا از میــل پیامبــر بــه 
ازدواج بــا خدیجــه آگاه شــود.]7[ حضــرت خدیجــه وقتــی کــه پیامبــر را مایل بــه ازدواج 
ــه ســبب  ــزد حضرتشــان فرســتاد: »مــن ب ــا ایــن پیــام ن ــد؛ فرســتاده ای رســمی را ب دی

خویشــاوندى، شــرف، امانــت، نیک خویــی و راســت گویی ات بــه تــو راغبــم«.]8[
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پیامبــر نیــز جــواب مثبــت داد و بــه همــراه ابوطالــب و تعــدادی از بنی هاشــم بــه 
خواســتگاری خدیجــه رفتند.]9[

در ابتــدای مجلــس، ابوطالــب بــه ورقــة بــن نوفــل کــه از بســتگان خدیجــه بــود 
گفــت: »ســپاس مخصــوص پــروردگار ایــن خانــه )کعبــه( اســت، آن کــه مــا را از نســل 
ابراهیــم و فرزنــدان اســماعیل قــرار داد و در حــرم امنــش جــای داد و مــا را داوران 
مــردم قــرار داد و ایــن شــهر را برایمــان مبــارک گردانــد. براســتی کــه بــرادرزاده ام بــا 
ــا  ــر اســت، ب ــان برت هیچ یــک از مــردان قریــش مقایســه نمی شــود مگــر آن کــه از آن
هیــچ مــردی مقایســه نگــردد جــز آن کــه از او ارجمندتــر اســت. اگرچــه مال کــم دارد 
ولــی مــال رزقــی اســت بــی دوام و ســایه ای اســت ناپایــدار. او و خدیجــه خواســتار 
یکدیگرنــد. مــا نــزد تــو آمدیــم تــا او را – البتــه بــا رضایــت و بــه دســتور خــودش – از 
شــما خواســتگاری کنیــم. مهــر هــر مقــدار بخواهیــد، نقــد و نســیه آن برعهــده مــن 
ــر و  ــی فراگی ــان و آیین ــده ای درخش ــوگند او آین ــه س ــن خان ــروردگار ای ــه پ ــت. ب اس
دیدگاهــی عمیــق دارد«. در نهایــت، ایــن خواســتگاری بــه ثمــر نشســت و پیامبــر 

بــا خدیجــه ازدواج کردنــد.]10[

مهریه حضرت خدیجه
پیرامون مقدار مهریه حضرت خدیجه)س( نقل های گوناگونی وجود دارد:

برخــی منابــع؛ آن را دوازده اوقیــه]11[ طــال دانســته اند.]12[ البته برخی نقل ها، 
مهریه تمام همســران پیامبر)ص( را از دوازده اوقیه بیشــتر ندانســته اند.]13[

تعــدادی دیگــر از منابــع، مهریــه حضــرت خدیجــه را بیســت شــتر جــوان عنــوان 
کرده انــد.]14[

براســاس تمــام ایــن نقل هــا؛  مهریــه بــه صــورت عــادی توســط پیامبــر)ص( و یــا 
ابوطالــب تعییــن شــده بــود. امــا تعــداد محــدودی از منابع در ادامــه ماجرا چنین 
آورده انــد کــه پــس از پایــان ســخنرانی ابوطالــب، ورقــه خواســت لــب بــه ســخن بــاز 
کنــد، ولــی هیبــت مجلــس او را گرفــت، لکنــت زبــان پیــدا کــرد و نتوانســت پاســخ 
ابوطالــب را بدهــد. خدیجــه گفــت: ای عمــو! گرچــه شــما در امــر شــهود از خــودم 
ــتی. ای  ــزاوارتر نیس ــودم س ــه خ ــن ب ــور[ از م ــام ام ــا ]در تم ــزاوارتری ام ــن س ــه م ب
محمــد! مــن خــودم را همســرت قــرار دادم و مهــر را نیــز خــودم از مالــم می پــردازم. 

ـل ـّ تــأم
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کتــاب مــاه

بگــو عمویــت شــتری نحــر کنــد و ولیمــه ای تهیــه کنــد و تــو در کنــار همســرت قــرار 
بگیــر. در ایــن هنــگام شــخصی گفــت: شــگفتا مهــر بــر دوش زنــان اســت! ابوطالب 
بــه شــدت خشــمگین شــد، از جــای برخاســت و گفــت: اگــر مــردان هماننــد ایــن 
ــه گران تریــن قیمــت و بزرگ تریــن مهــر، از ایشــان  ــان ب ــرادرزاده مــن باشــند، زن ب
خواســتگاری خواهنــد کــرد، امــا اگــر مثــل شــما باشــند ]زنــان[ جــز بــا مهــری گــران 

همســر آنــان نشــوند.]15[
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�ت ݣݣݣها وسث
ف
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کاتب واقدی، محمد بن سعد ، الطبقات الکبری ، ج 1،  ص 104، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ  ]1[. ابن سعد 
امام  الجرائح، ج 1، ص 140، قم، مؤسسه  و  الخرائج  راوندی، سعید بن عبداهلل،  الدین  دوم، 1418ق؛ قطب 

مهدی)ع(، چاپ اول، 1409ق.
]2[. مقریزی، تقی الدین ، امتاع األسماع بما للنبی من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع ، تحقیق، نمیسی، 
ک: ابن  محمد عبدالحمید، ج 1، ص 17، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1420ق؛ و مشابه این روایت ر. 

شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب)ع(،  ج 1، ص 41، قم، عالمه، چاپ اول، 1379ق.
]3[. ابن کثیر دمشقی ، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج2، ص 293، بیروت، دارالفکر،  1407ق.

]4[. إمتاع  األسماع، ج  1، ص 17.
]5[. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج 1، ص 23، بیروت، دارالفکر، 1409ق.

]6[. صالحی دمشقی ، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، مقدمه، ص 9، بیروت، 
دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1414ق.

احمد،  عادل  الموجود،  عبد  تحقیق،  الصحابة،  تمییز  فی  االصابة  علی،  بن  احمد  عسقالنی،  حجر  ابن   .]7[
معوض، علی محمد، ج 8، ص 101، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.

]8[. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ االمم و الملوک)تاریخ طبری(، تحقیق، ابراهیم، محمد أبو الفضل، 
ج 2، ص 281، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، 1387ق.

]9[. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، تحقیق، زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، ج 1، ص 98، بیروت، 
دارالفکر، چاپ اول، 1417ق.

کبر، ج 3، ص 397- 398، قم، دفتر  ]10[. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی ا
انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 1413ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، اعالم الوری بأعالم الهدی، ص 140، تهران، 

دارالکتب االسالمیة، چاپ سوم، 1390ق.
العرب، محقق، میر  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان  برابری می کرده است.  با چهل درهم  اوقیه  ]11[. هر 

دامادی، جمال الدین،  ج 15، ص 404، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414ق.
]12[. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة األئمة، محقق، رسولی محالتی، هاشم، ج 1، ص 510، تبریز، 

بنی هاشمی، چاپ اول، 1381ق.
]13[. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام، محقق، 
االخبار،  معانی  البیت)ع(، چاپ دوم، 1385ق؛ شیخ صدوق،  آل  فیضی، آصف،  ج 1، ص 85، قم، مؤسسة 

کبر، ص 214، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، 1403ق. محقق، غفاری، علی ا
]14[. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، تحقیق، السقا، مصطفی، األبیاری، ابراهیم، شلبی، عبدالحفیظ، 

ج 1، ص 190، بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول، بی تا؛ سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، مقدمه، ص 9.
کبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 375،  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی ا  .]15[

تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1407ق.
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پرسش
آیــا واقعــًا امــام صــادق چهــار هــزار شــاگرد پــرورش داد؟ ایــن تعــداد بــا توجــه بــه 

محدودیت هــای حکومتــی و شــهری مدینــه، قابــل پذیــرش اســت؟

پاسخ 
آنچــه در نقل هــا آمــده آن اســت کــه چهــار هــزار نفــر از ایشــان نقــل قــول کرده انــد 

نــه آنکــه ماننــد شــاگردانی بــه صــورت مرتــب  خدمــت ایشــان می رســیدند.
با این وجود، باید به نکات ذیل توجه کرد:

ــه جهــت  1. زمــان امامــت امــام صــادق)ع(، دوران طالئــی شــیعه می باشــد. ب
فضــای  داشــت،  وجــود  عباســی  و  امــوی  جریــان  دو  بیــن  کــه  درگیری هایــی 
اجتماعــی کمــی بازتــر شــده و موقعیتــی بــه وجــود آمــد کــه امــام توانســت در آن، 

شــاگردان بســیاری را تربیــت کنــد و روح تــازه ای در کالبــد شــیعه بدمــد.
2. برخــی از مورخــان و محدثــان بیــان داشــته اند کــه چهــار هــزار نفــر از امــام 
صــادق)ع(، روایــت نقــل کرده انــد:  « محدثــان اســامی راویــان ثقــه ای کــه بــا وجــود 
اختــالف نظــرات و اعتقاداتشــان، از امــام صــادق)ع( نقــل می کردنــد را چهــار هــزار 

پرسش
آیا واقعًا امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟
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ـل ـّ تــأم

نفــر دانســته اند«.]1[
همان گونــه کــه از ایــن نقــل بــه دســت می آیــد، تعــداد کســانی کــه از ایشــان 
نقــل قــول کرده انــد، چهــار هــزار نفــر بوده انــد و ایــن لزومــًا بــدان معنــا نیســت کــه 
تمــام ایــن افــراد، شــاگرد حضرتشــان)به معنــای واقعــی کلمــه( بــوده باشــند بلکــه 
ممکــن اســت بســیاری از آنــان تنهــا مــدت بســیار کوتاهــی امــام را دیده و از ایشــان 

خبــر نقــل کرده انــد.
3. در علــم حدیــث، ناقل)نقــل کننــده( و منقــول عنــه) کســی کــه خبــر از او نقــل 
می شــود( را شــاگرد و اســتاد نیــز می گوینــد؛ لــذا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه آنچــه 
ــود، از  ــوان می ش ــادق)ع( عن ــام ص ــرای ام ــاگرد ب ــزار ش ــار ه ــود چه ــوان وج ــه عن ب
ــرای  ــر ایــن داشــتن چهــار هــزار شــاگرد ب ایــن اصطــالح نشــأت گرفتــه باشــد. بناب
امــام صــادق)ع( بــر اســاس ایــن اصطــالح خــاص اســت ولــی دلیلــی در وجــود ایــن 

تعــداد شــاگرد )بــه معنــای رایــج شــاگرد بــودن( وجــود نــدارد.
4. طبیعــی اســت کــه شــاگردان آن حضــرت را هــر تعــداد بدانیــم، تأثیــری در 
شــخصیت، مقــام و ارزشــمندی آن امــام همــام بــرای مــا نــدارد و مــا در هــر صورت 

ایشــان را در باالتریــن درجــه و مقــام می دانیــم.
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اول،  چاپ  قم،  عالمه،  انتشارات  ص 247،  ج 4،  طالب)ع(،  أبی  آل  مناقب  مازندرانی،  آشوب  شهر  ابن   .]1[
1379ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، اعالم الوری بأعالم الهدی، النص، ص 284، دار الکتب االسالمیة، تهران، 

چاپ سوم، 1390ق.
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پاسخ اجمالی
ــه ابوحنیفــه در مــواردی از  گزارشــات تاریخــی پراکنــده ای حکایــت از آن دارد ک
ــا حضرتشــان بــه گفت وگــو نشســت و در  امــام صــادق)ع( کســب دانــش کــرده و ب
مــواردی از ســوی ایشــان بــه چالــش کشــیده شــده اســت؛ و ایــن ســخن ابوحنیفه 
کــه گفتــه: در طــول عمــرم  فقیه تــر و داناتــر از جعفــر بــن محمــد صــادق)ع( ندیــدم، 
خــود نشــان از آن دارد کــه او مــدت قابــل توجهــی بــا آن حضــرت، رفــت و آمــد 
داشــت و از دانــش او بهــره جســته و علــم او را بــا دیگــران مقایســه کــرده تــا بــه 

چنیــن نتیجــه ای رســیده اســت.

پاسخ تفصیلی
زمــان امامــت امــام صــادق)ع( دوران طالیــی شــیعه می باشــد، بــه گونــه ای کــه 
ــا از آن حضــرت، حدیــث  ــوده و ی ــاران حضرتشــان ب ــا در شــمار ی چهــار هــزار نفــر ی

نقــل کرده انــد.]1[
بــه  معــروف  ثابــت«  بــن  »نعمــان  کــه  دارد  تاریخــی وجــود  گــزارش  چندیــن 
ــو  ــه گفت وگ ــان ب ــا حضرتش ــز ب ــنت نی ــناس اهل س ــای سرش ــه« از فقه ــو حنیف »اب

نشســته و از دانــش ایشــان بهره منــد شــده اســت:

پرسش
بعضی  آری،  اگر  است؟  بوده  صادق)ع(  جعفر  امام  شاگرد  ابوحنیفه  آیا 

روایات بر این مدعا را ذکر کنید.
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ـل ـّ تــأم

1. ابوحنیفــه در ارزیابــی کلــی خــود از امــام ششــم)ع( و مقایســه آن جنــاب بــا 
افــرادی کــه مدعــی فقاهــت بودنــد، چنیــن اظهــار مــی دارد: »مــا رأیــت أفقــه مــن 
جعفــر بــن محمــد الصــادق)ع(«]2[ کــه نشــانگر آن اســت کــه او از امــام صــادق)ع( 

کســب دانــش کــرده اســت.
2. ابــن ابــی لیلــی همــراه ابوحنیفــه نــزد امــام صــادق)ع( آمــد و حضــرت بــه ابــن 
ابــی لیلــی فرمــود: »همــراه خــود را معرفــی کــن! «. ابــن ابــی لیلــی گفــت: فدایــت 
گــردم! شــخصی از اندیشــمندان اهــل کوفــه بــه نــام نعمان اســت! حضــرت فرمود: 
»یعنــی همــان کــه احــکام الهــی را بــر اســاس  عقــل خــود قیــاس می کنــد؟« گفتــم: 
ــو  ــد متعــال در ســر ت ــه خداون ــی ک ــا می دان بلــی! حضــرت فرمــود: »اى نعمــان! آی
چنــد آب قــرار داده اســت کــه یکــی را تلــخ کــرده اســت و یکــی را شــیرین و یکــی 
شــور و یکــی بدمــزه. چــرا چنیــن کــرده اســت؟« گفــت: نمی دانــم. حضــرت فرمــود: 
»هــرگاه حکمــت آنچــه در ســرت می گــذرد را ندانــی، چگونــه می خواهــی حکمــت 
ــه اول آن کفــر  ــدام کلمــه اســت ک ــود: »ک ــپس فرم ــی؟!« س ــی در احــکام را بدان اله
اســت و آخــرش ایمــان؟« گفــت: نمی دانــم. ابــن ابــی لیلــی از آن حضــرت خواســت 
تــا پاســخ پرســش ها را نیــز ارائــه فرمایــد. حضــرت فرمــود: »پــدرم از پدرانــش و آنــان 
نیــز از پیامبــر)ص( خبــر دادنــد کــه؛ خــدای تعالــی چشــم هاى فرزنــد آدم را بــر دو 
پیــه مقــّرر کــرد و آب چشــم را شــور گردانــد تــا پیــه داغ و فاســد نشــود و هــر چیزی که 
در چشــم داخــل شــود را از بیــن بــرده و یــا بیــرون بیانــدازد. آب گــوش را تلــخ آفریــده 
تــا مغــز ســر را از جانــوران حفــظ کنــد. آب بینــی را ســرد آفریــده اســت تــا بــا تنفــس 
ســرد شــده و بــه مغــز برســد وگرنــه مغــز ســر گداختــه می شــود. آب دهــن را شــیرین 
کــرده تــا لــذت طعــام و شــراب را بفهمــد و بــه ســبب آن بــه گلو فــرو رود. امــا کلمه ای 

کــه اّولــش کفــر اســت و آخــرش ایمــان، کلمــه ال الــه اال اهلل اســت«.
ســپس  فرمود: »ای نعمان! قیاس مکن. به درســتی که پدرم از پدرانش از ســید 
المرســلین)ص( روایــت کــرده اســت کــه؛ هــر کــه چیــزى از دیــن را تنهــا بــا ســلیقه و 
نظــر خــود در معــرض قیــاس بگــذارد، خداونــد متعــال او را با شــیطان در جهنــم وارد 
می کنــد؛ چــون اول کســی کــه قیــاس کــرد شــیطان بــود کــه گفــت: مــرا از آتــش خلــق 
ــدای  ــه خ ــرد ک ــت نک ــت! او دق ــمندتر از ِگل اس ــش ارزش ــرده ای و آدم را از ِگل! و آت ک
تعالــی نفــس ناطقــه انســانی را از نــور آفریــده اســت و برتــری نــور بــر آتــش را ندانســت. 



176

کتــاب مــاه

پــس قیــاس مکــن کــه دیــن الهــی بــه رأى و قیــاس دانســته نمی شــود...«.]3[
3. روزى ابوحنیفــه در کنــار امــام صــادق)ع( مشــغول غذاخــوردن بــود، امــام 
صــادق)ع( بعــد از خــوردن غــذا دســتانش را بلنــد کــرد و فرمــود: »اْلَحْمــُد هلل َرّبِ 
ــان  ــروردگار جهانی ــژه پ ــتایش وی ــْن َرُسوِلک «)س ــَک َو ِم ــَذا ِمْن ــّمَ َه ُه

َ
ــن الّل اْلعاَلمی

بــا  ابوحنیفــه  اســت(،  تــو  پیامبــر  و  تــو  جانــب  از  نعمــت  ایــن  خدایــا!  اســت. 
شــنیدن ایــن دعــا گفــت: آیــا بــراى خــدا، شــریک قــرار می دهــی؟! حضــرت پاســخ 
ْغناُهــُم اهلُل َو َرُســوُلُه 

َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
داد: »خــدای متعــال در قــرآن فرمــوده: »َو مــا َنَقُمــوا ِإال

ِمــْن َفْضِلــِه«؛]4[  آن ها)منافقــان( هیــچ بهانــه و ایــرادی نداشــتند، مگــر آنکــه 
ُهــْم َرُضــوا 

َ
ّن

َ
خداونــد و رســولش، مؤمنــان را بــا کــرم خویــش بی نیــاز فرمــود، »َو َلــْو أ

ــوا َحْســُبَنا اهلُل َســُیْؤِتیَنا اهلُل ِمــْن َفْضِلــِه َو َرُســوُلُه«]5[  مــا آتاُهــُم اهلُل َو َرُســوُلُه َو قاُل
ــان بــه همــان انــدازه کــه خــدا و پیامبــرش برایشــان در نظــر  ــر آن و چــه می شــد اگ
گرفتــه بودنــد، راضــی می شــدند و می گفتنــد همیــن مقــدار کافــی اســت! و در 
ــه مــا خواهنــد بخشــید«)و تمــام ایــن  آینــده خــدا و پیامبــرش، از فضــل خــود ب
مــوارد، بــا آنکــه پیامبــر در کنــار خــدا آمــده، امــا نشــانگر شــرک نیســت!(. ابــو 
حنیفــه گفــت: بــه خــدا ســوگند! گویــا ایــن دو آیــه را در قــرآن نخوانــده ام و اکنــون از 
شــما شــنیدم! امــام صــادق)ع( فرمــود: »چــرا، هــم خوانــده اى و هــم شــنیده اى؛ 
ْقفاُلهــا«]6[ 

َ
ْم َعلــی  ُقُلــوٍب أ

َ
منتهــی خداونــد دربــاره افــرادی ماننــد تــو فرمــوده: »أ

 َبــْل راَن َعلــی  ُقُلوِبِهــْم مــا کاُنــوا 
َ

)یــا بــر دل هایشــان قفــل نهــاده شــده اســت( و »َکاّل
َیْکِســُبوَن«]7[ )چنیــن نیســت کــه آن هــا می پندارنــد، بلکــه اعمالشــان چــون 

ــر دل هایشــان نشســته اســت(«.]8[ ــگارى ب زن
را  کســی  محمــد  بــن  جعفــر  دانایــی  بــه  کنــون  »تــا  می گویــد:  ابوحنیفــه   .4
بــه مــن پیغــام رســاند،  نــزد خــود خوانــده،  کــه منصــور او را  ندیــده ام. آن گاه 
او  بــراى  پــس  بــن محمــد)ع( شــده اند.  مــردم شــیفته  جعفــر  ابوحنیفــه!  اى 
آزمــون دشــوارى را فراهــم ســاز! مــن هــم چهــل پرســش دشــوار آمــاده کــردم. 
بــن  کــه جعفــر  نــزدش رفتــم و دیــدم  کــرد و مــن  ســپس منصــور  مــرا احضــار 
محمــد در ســمت راســت او نشســته بــود. وقتــی بــه او نــگاه کــردم، هیبــت او مــرا 
ــا دیــدن منصــور عباســی هیــچ تغییــری در مــن ایجــاد نشــد.  ــا آنکــه ب فراگرفــت ب
خلیفــه اشــاره کــرد کــه بنشــینم! ســپس رو بــه امــام صــادق)ع( کــرد و گفــت: 
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ـل ـّ تــأم

اى ابوعبــداهلل! ایــن ابوحنیفــه اســت!... ســپس رو بــه مــن کــرده و گفــت: اى 
ابوحنیفــه! پرســش هایت را مطــرح کــن! و مــن نیــز می پرســیدم و  حضرتشــان 
پاســخ مــی داد و می گفــت: شــما چنیــن می گوییــد، اهــل مدینــه چنــان می گوینــد 
ــه ایــن ترتیــب بــه هــر چهــل پرســش، پاســخ  و مــا نیــز این گونــه می گوییــم... و ب
گفــت«. اینجــا بــود کــه ابوحنیفــه ســر تعظیــم فــرو آورده و گفــت: »داناتریــن مــردم 

اســت«.]9[ اختالف نظرهــا  بــه  آگاه ترینشــان 
5. در گزارشــی دیگــر ابوحنیفــه اعــالم کــرده کــه اگــر جعفــر بــن محمــد)ع( نبــود، 

مــردم نمی دانســتند کــه چگونــه حــج خویــش را بجــا آورنــد.]10[
امــام  بــا  ســال  دو  ابوحنیفــه  کــه  شــده  گــزارش  نیــز  متأخرتــر  منابــع  در   .6
صــادق)ع( ارتبــاط داشــته و در ارزیابــی خــود از ایــن مــدت، بیــان داشــته کــه »لــو 
ال الســنتان لهلــک نعمــان«؛ اگــر آن دو ســال نبــود، ابوحنیفــه هــالک می شــد!]11[
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پاسخ
ــای  ــه در کتاب ه ــن اســت ک ــوان گفــت؛ ای ــش می ت ــورد پرس ــوع م آنچــه در موض
معتبــر شــیعه نیــز تعابیــر خوابــی از ائمــه و امام صادق)ع( نقل شــده اســت؛ مانند:

ِبــی َعْبــِد اهلِل )ع( َرُجــٌل 
َ
َتــی ِإَلــی أ

َ
1. »ِإْســَماِعیُل ْبــُن َعْبــِد اهلِل اْلُقَرِشــّیُ َقــاَل: أ

ــی َخــاِرٌج ِمــْن َمِدیَنــِة اْلُکوَفــِة ِفــی  ّنِ
َ
ْیــُت ِفــی َمَناِمــی َکأ

َ
َفَقــاَل َلــُه َیــا اْبــَن َرُســوِل اهلِل َرأ

ْو َرُجــاًل َمْنُحوتــًا ِمــْن َخَشــب  َعَلــی َفــَرٍس 
َ
ّنَ َشــَبحًا ِمــْن َخَشــٍب أ

َ
ْعِرُفــُه َو َکأ

َ
َمْوِضــٍع أ

ْنــَت َرُجــٌل ُتِریُد 
َ
َشــاِهُدُه َفِزعــًا َمْرُعوبــًا َفَقــاَل َلــُه )ع( أ

ُ
َنــا أ

َ
ُح ِبَســْیِفِه َو أ ِمــْن َخَشــٍب ُیَلــّوِ

ــُل  ُج ــاَل الّرَ ــَک َفَق ــّمَ ُیِمیُت ــَک ُث ــِذی َخَلَق
َ
ــِق اهلَل اّل

َ
ــِتِه َفاّت ــی َمِعیَش ــٍل ِف ــاَل َرُج اْغِتَی

ْخِبــُرَک َیــا اْبــَن َرُســوِل 
ُ
وِتیــَت ِعْلمــًا َو اْســَتْنَبْطَتُه ِمــْن َمْعِدِنــِه أ

ُ
ــَک َقــْد أ

َ
ّن

َ
ْشــَهُد أ

َ
أ

ــُه  ــّیَ َضْیَعَت ــَرَض َعَل ــی َو َع ــی َجاَءِن ــْن ِجیَراِن ــاًل ِم ــی ِإّنَ َرُج ــْرَت ِل ــْد[ َفّسَ ــا ]َق اهلِل َعّمَ
ــُه َلْیــَس َلَهــا َطاِلــٌب َغْیــِری «؛]1[ 

َ
ّن

َ
ْمِلَکَهــا ِبَوْکــٍس َکِثیــٍر ِلَمــا َعَرْفــُت أ

َ
ْن أ

َ
َفَهَمْمــُت أ

اســماعیل بــن عبــد اهلل قرشــی می گویــد: مــردى خدمــت امــام صــادق)ع( آمــد و 
گفــت اى فرزنــد رســول خــدا)ص( مــن در خــواب دیــدم گویــا در بیــرون شــهر کوفــه 
هســتم، در جایــی کــه می دانــم کجــا اســت، و گویــا شــبحی از چــوب یــا مــردى 
چوبــی را دیــدم کــه بــر اســبی چوبیــن ســوار بــود و شمشــیر را نشــان مــی داد، و 

پرسش
نقل  صادق)ع(  امام  از  که  تعابیری  و  موجود  خواب  تعبیر  کتاب های  آیا 

می کنند معتبرند؟
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ـل ـّ تــأم

مــن در حالی کــه ترســان و هراســان بــودم او را بــدان حــال می  نگریســتم. حضــرت 
بــه او فرمــود: تــو مــردى هســتی کــه قصــد دارى زندگــی مــردى را بربایــی )و تبــاه 
ــرد  ــد. آن م ــو را می میران ــده و ت ــو را آفری ــه ت ــی ک ــرس از آن خدای ــس بت ــازى(. پ س
ــو گشــته  ــه علمــی نصیــب ت ــه ایــن ســخن را شــنید( گفــت: گواهــی می  دهــم ک )ک
و آن را از معدنــش دریافــت کــرده  اى. اکنــون اى فرزنــد رســول خــدا)ص( آنچــه را 
برایــم تفســیر و تعبیــر کــردى بــه شــما خبــر می  دهــم. همانــا مــردى از همســایگان 
مــن پیــش مــن آمــد و آب و ملــک خــود را بــراى فــروش بــه مــن عرضــه کــرد و مــن 
تصمیــم گرفتــه   ام آن را بــه بهــاى بســیار کمــی بخــرم؛ چــون می  دانــم کــه جــز مــن 

کســی طالــب آن هــا نیســت.
2. »و قــال رجــل لعلــی بــن الحســین )ع( رأیــت فــی منامــی کأنــی أبــول فــی یــدی 
فقــال تحتــک محــرم فنظــروا فــإذا بینــه و بیــن امرأتــه رضــاع«؛ ]2[ مــردی بــه امــام 
ســجاد)ع( گفــت؛ در خــواب دیــده  ام گویــا در دســت خــودم ادرار می  کنــم. امــام)ع( 
ــرش  ــد همس ــرد دی ــت ک ــرد دق ــت. آن م ــو اس ــرم ت ــو مح ــر ت ــود: همس ــه وی فرم ب

خواهــر رضاعــی او اســت.
3. »و قــال رجــل للرضــا )ع( رأیــت رســول اهلل )ص( فــی المنــام یقــول لــی کیــف 
أنتــم إذا دفــن فــی أرضکــم بعضــی و اســتحفظتم ودیعتــی و غیبــت فــی ثراکــم 
لحمــی فقــال )ع( أنــا المدفــون فــی أرضکــم و أنــا بضعــة مــن نبیکــم و أنــا الودیعــة و 
اللحــم«؛ ]3[ مــردى بــه حضــرت رضــا)ع( گفــت؛ مــن رســول خــدا)ص( را در خــواب 
دیــدم کــه بــه مــن فرمــود: شــما چــکار خواهیــد کــرد در آن هنــگام کــه ودیعــه مــن 
در زمیــن شــما دفــن گــردد؟ حضــرت فرمــود: مدفــون در زمیــن شــما مــن هســتم، 

ودیعــه و پــاره تــن پیامبــر مــن هســتم.
گفتنــی اســت؛ این گونــه تعبیــر خواب هــا از ائمــه)ع( در منابــع شــیعی وجــود 
امــام  نــام تعبیــر خــواب  بــه  کــه هــر آنچــه  بــدان معنــا نیســت  ایــن  امــا  دارد، 

صــادق)ع( و دیگــر ائمــه در هــر کتابــی نقــل می شــود، مــورد تأییــد باشــد.
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