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رئیس مکتب جعفری پرچمدار سنت رسول خدا
وقــت  هــر  از  بیــش  اســالمی  معــارف  )ع(  صــادق  حضــرت  امامــت  دوران  در 
دیگــر در میــان شــیعیان منتشــر شــد و ایــن بــه ســبب تــالش و جــان نثاری هــای 

بی وقفــه رئیــس مکتــب جعفــری بــود.
امــام جعفــر صــادق )ع(، امــام ششــم شــیعیان، در هفدهم ربیع االول ســال 83 
هجــری قمــری در مدینــه متولــد شــد؛ کنیــه ایشــان ابــو عبــداهلل و لقبشــان صادق 
 می باشــد. پــدر ارجمندشــان امــام باقــر )ع( و مــادر گرامی شــان ام فــروة اســت.
در دوران قبــل از امامــت، حضــرت شــاهد فعالیت هــای پــدر خویــش در نشــر 
معــارف دینــی و تربیــت شــاگردان وفــادار و بــا بصیــرت بــود. امــام باقــر )ع( در 
اشــاره  فرزنــدش جعفــر صــادق  و والیــت  امامــت  بــه  مناســبت های مختلــف 

داشــت و شــیعیان را پــس از خــودش بــه پیــروی از او فــرا می خوانــد.
امــام صــادق )ع( در ســال 114 هجــری قمــری پــس از شــهادت پــدرش در ســن 
31 ســالگی بــه امامــت رســید. دوران امامتــش مصــادف بــود بــا اواخــر حکومــت 
امویــان کــه در ســال 132 بــه عمــر آن پایــان داده شــد و پــس از آن حکومــت 

ــرا رســید. عباســیان ف

دا
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اوضاع جامعه در آغاز امامت حضرت
در آغــاز امامــت حضــرت، افــرادی از شــیعیان و حتــی بســتگان امــام صــادق 
ــی  ــای گوناگون ــان از راه ه ــذا ایش ــد، ل ــان نبودن ــت ایش ــول امام ــه قب ــر ب )ع(، حاض
کوشــیدند تــا راه صحیــح انســانیت و بندگــی خداونــد را بــه آن هــا بیاموزنــد کــه در 

ایــن زمینــه بــه اذن خداونــد متعــال، معجزاتــی نیــز انجــام دادنــد.
دوران امــام جعفــر صــادق)ع( در میــان دیگــر دوران هــای ائمــه اطهــار، دورانــی 
ــان  ــرت در زم ــر آن حض ــی عص ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــود و ش ــرد ب ــر به ف منحص
ــه و  ــف بنی امی ــل ضع ــه دلی ــن ب ــت و ای ــته اس ــود نداش ــان وج ــک از امام ــچ ی هی

ــود. ــاس ب ــن بنی عب ــدرت گرفت ق
ایــن دو سلســله مدت هــا در حــال مبــارزه بــا یکدیگــر بودنــد کــه ایــن مبــارزه در 

ســال 129 هجــری وارد مبــارزه مســلحانه و عملیــات نظامــی شــد.
ایــن کشــمکش ها و مشــکالت ســبب شــد کــه توجــه بنی امیــه و بنی عبــاس 
کمتــر بــه امامــان و فعالیت شــان باشــد، از ایــن رو ایــن دوران، دوران آرامــش 
نســبی امــام صــادق )ع( و شــیعیان و فرصــت بســیار خوبــی بــرای فعالیــت علمــی 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــان ب ــی آن و فرهنگ

جنبش فرهنگی در دوران امامت حضرت
جنبــش فرهنگــی و فکــری و برخــورد فــرق و مذاهــب در زمــان امامــت حضــرت 
صــادق )ع( گوناگــون بــود. پــس از رحلــت رســول خــدا، دیگــر چنیــن فرصتــی پیــش 
نیامــده بــود تــا معــارف اصیــل اســالمی ترویــج شــود، به خصــوص کــه قانــون منــع 
حدیــث و فشــار ُحــّکام امــوی باعــث تشــدید ایــن وضع شــده بــود. لذا خــأ بزرگی در 
جامعــه آن روز کــه تشــنه هرگونــه علــم و دانــش و معرفــت بــود، بــه چشــم می خــورد.
امــام صــادق )ع( بــا توجــه بــه فرصــت مناســب سیاســی و نیــاز شــدید جامعــه، 
دنبالــه ی نهضــت علمــی و فرهنگــی پــدرش را گرفــت و حــوزه وســیع علمــی و 
دانشــگاه بزرگــی بــه وجــود آورد و در رشــته های مختلــف علمــی و نقلــی شــاگردان 
بن عمــر  مفضــل   بن حکــم،  هشــام  همچــون:  شــاگردانی  کــرد.  تربیــت  بزرگــی 
کوفی جعفــی، محمــد بن مســلم ثقفــی، ابــان بن تغلــب، هشــام بن ســالم، مؤمــن 
طــاق، جابــر بــن حیــان و... تعــداد شــاگردان امــام را تــا چهــار هــزار نفر ذکــر کرده اند.

ابــتــدا



6

کتــاب مــاه

ابوحنیفــه رئیــس یکــی از چهــار فرقــه اهــل ســنت مدتــی شــاگرد ایشــان بــود و 
ــود  ــه خ ــادق )ع( را درکارنام ــرت ص ــاگردی حض ــه ش ــوع ک ــن موض ــه ای ــودش ب خ

ــت. ــرده اس ــار ک دارد، افتخ
امــام از فرصت هــای گوناگونــی بــرای دفــاع از دیــن و حقانیــت تشــیع و نشــر 
همیــن  در  نیــز  زیــادی  مناظــرات  می کــرد.  اســتفاده  اســالم  صحیــح  معــارف 
موضوعــات میــان ایشــان و ســران فرقه هــای گوناگــون انجــام پذیرفــت کــه طــی 
آن هــا بــا اســتدالل های متیــن و اســتوار، پوچــی عقایــد آن هــا و برتــری اســالم 

می شــد. ثابــت 
همچنیــن در حــوزه فقــه و احــکام نیــز توســط ایشــان فعالیــت زیــادی صــورت 
گرفــت، بــه صورتــی کــه شــاهراه های جدیــدی در ایــن بســتر گشــوده شــد کــه 

تاکنــون نیــز بــه راه خــود ادامــه داده اســت.
بدیــن ترتیــب، شــرایطی مناســب پیــش آمــد و معــارف اســالمی بیــش از هــر 
وقــت دیگــر از طریــق الهــی خــود منتشــر شــد، بــه صورتــی کــه بیشــترین احادیــث 
شــیعه در تمــام زمینه هــا از امــام صــادق )ع( نقــل شــده و مذهــب تشــیع بــه نــام 

مذهــب جعفــری و فقــه تشــیع بــه نــام فقــه جعفــری خوانــده می شــود.
ــرای کســب قــدرت و محبوبیــت در دل هــای مــردم از وجهــه اهــل  عباســیان ب
بیــت پیامبــر )ص( اســتفاده می کردنــد و حتــی شعارشــان »الرضــا فــی آل محّمــد« 
بــود. آنــان بــه دنبــال اشــخاصی بــا وجهــه مردمــی بودنــد کــه هــم از بســتگان 
پیامبــر باشــند و هــم درمیــان مــردم محبوبیــت داشــته باشــند. لــذا بهتریــن 

ــود. ــادق )ع( ب ــام ص ــیان ام ــر عباس ــخص در نظ ش
امــام صــادق )ع( پیشــنهاد همــکاری بــا آنــان را رد کردنــد و فرمودنــد: نــه شــما 
ــه مــن اســت. حتــی برخــی از بســتگان آن  ــه زمان ــه زمان ــاران مــن هســتید، ن از ی
حضــرت نزدیــک بــود بــا ایــن پیشــنهادها فریــب بخورنــد، امــا امــام بــا روشــنگری 
خــاص خــود بــه آنــان فهماندنــد کــه بــه ظاهــر توجــه نکننــد. امــام می دانســت کــه 
عباســیان نیــز هدفــی جــز رســیدن بــه قــدرت ندارنــد و اگــر شــعار طرفــداری از اهــل 
بیــت )ع( را مطــرح می کننــد، صرفــًا بــه خاطــر جلــب حمایــت توده هــای شــیفته 
اهــل بیــت )ع( اســت. امــام می دیــد کــه ســران سیاســی و نظامــی عباســیان 
در خــط مســتقیم اســالم و اهــل بیــت )ع( نیســتند و لــذا حاضــر نبــود بــا آنــان 



7

ابــتــدا

همــکاری کنــد و بــه اقداماتشــان مشــروعیت ببخشــد.
و چــه خون هایــی  کردنــد  عباســیان چــه جنایاتــی  کــه  تاریــخ می بینیــم  در 

شــود. محکــم  حکومتشــان  پایه هــای  تــا  ریختنــد 

شهادت حضرت صادق )ع(
پــس از بــه قــدرت رســیدن عباســیان، همانطــور کــه آن حضــرت پیش بینــی 
کــرده بــود، فشــار بــر شــیعیان افزایــش یافــت و بــا روی کار آمــدن منصــور ایــن 
فشــار بــه اوج خــود رســید. امــام نیــز از ایــن فشــارها مســتثنی نبــود. ایــن دوران، 
یعنــی چنــد ســال آخــر عمــر آن حضــرت بــر خــالف دوران اولیــه امامتشــان،  دوره 
ســختی ها و انــزوای دوبــاره آن حضــرت و حرکــت تشــیع بــود. منصــور شــیعیان را 

بــه شــدت تحــت کنتــرل قــرار داده بــود.
امــام  بــر  عمــر  آخــر  ســال های  در  را  بســیاری  اذیــت  و  آزار  عباســی  خلفــای 
صــادق )ع( وارد کردنــد و حتــی حاکــم مدینــه خانــه ایشــان را بــه آتــش کشــید کــه 
البتــه امــام معصــوم )ع( از ایــن توطئــه جــان ســالم بــه در بــرد. امــا تــرس و کینــه 
عباســیان از محبوبیــت امــام صــادق )ع( میــان مــردم روز بــه روز بیشــتر می شــد تــا 
اینکــه ســرانجام منصــور دوانیقــی خلیفــه بغــداد در 25 شــوال ســال 148 هجــری 

قمــری بــا انگــور زهرآلــود ایشــان را بــه شــهادت رســاند.
 پیکــر مطهــر حضــرت امــام صــادق )ع( در قبرســتان بقیــع به خاک ســپرده شــد.

در زمینــه فضایــل و مــکارم اخالقــی حضــرت صــادق )ع( روایــات و وقایــع بســیار 
زیــادی نقــل شــده اســت. آن حضــرت بــا رفتــار کریمانــه و خلــق و خــوی الهــی 
خــود بســیاری از افــراد را بــه راه صحیــح هدایــت کــرد، بــه گونــه ای کــه پیــروان دیگر 

مکاتــب و ادیــان نیــز زبــان بــه مــدح آن حضــرت گشــوده اند.
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اّول شوال
1. عید فطر

اول مــاه شــوال روز عیــد فطــر اســت. قبــل از نمــاز عیــد خــوردن مقــدارى از تربــت 
ســید الشــهدا)ع( و نیــز زیــارت آن حضــرت مســتحب اســت )1(.

 
2. مرگ عمروبن عاص

 در ســال 41 هــ  عمــرو بــن عــاص خبیــث در ســن 90 ســالگی بــه درك واصــل شــد. 
مــادر او نابغــه کنیــزى بــود کــه عبــد اهلل بــن جذعــان او را خریــد و آزادش کــرد. او 
بــه کار خــالف روى آورد، و چــون قیمتــش نســبت بــه ســایر زنــان خالفــکار ارزان تــر 
بــود مراجعــه کننــده بســیار داشــت. لــذا آبــروى عبــد اهلل بــن جذعــان را بــرده 
ــن مغیــره و  ــن خلــف و هشــام ب ــه در طهــر واحــد، ابولهــب و امیــه ب ــود. از جمل ب

ابوســفیان و عــاص بــن وائــل بــا او زنــا کردنــد و عمروعــاص بــه وجــود آمــد.
آنــان مدعــی او شــدند. آخــر االمــر  از  یــك  کــرد هــر  هنگامی کــه وضــع حمــل 
ــه  ــرد. ب ــر عهــده خــود نابغــه گذاشــتند، و او هــم عــاص را انتخــاب ک قضــاوت را ب
او گفتنــد: چــرا عــاص را انتخــاب کــردى بــا اینکــه بچــه بــه ابوســفیان شــبیه تر 
اســت ؟ گفــت: ابــو ســفیان بخیــل اســت و عــاص بهتــر نفقــه می دهــد! ایــن عــاص 

وقایع ماه شوال
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ملعــون کســی بــود کــه پیامبــر)ص( را »ابتــر« خطــاب کــرد و خاطــر شــریف حضــرت 
ــازل شــد)2(. ــر ن ــا آنکــه ســوره مبارکــه کوث مکــدر نمــود، ت

بــا ایــن نســب و نــژاد تعجبــی نــدارد کــه او دشــمن پیامبــر و علــی بــن ابــی طالــب 
ــه دل امیــر المــؤ منیــن)ع(  ــه خــون ب ــا معاوی )علیهــم الســالم( باشــد، و عمــرى ب
ــر ســر نیــزه کــردن و شــهادت مالــك اشــتر و واقعــه  کننــد. واقعــه صفیــن و قــرآن ب

حکمیــن و کارهــاى دیگــر آن ملعــون روشــن اســت.
گــردن مــن  بــر  را  کــوه رضــوى  کــه  مــرگ می گفــت: چنــان اســت  او در وقــت 
بیــرون می کننــد! از ســوراخ ســوزنی  از خــار اســت و مــرا  پــر  نهاده انــد و درون 

 
3. جنگ قرقره الكدر

در ایــن روز در ســال 2ه جنــگ قرقــره الکــدر بــه وقــع پیوســت )3(. ایــن نــام 
مربــوط بــه آبــی متعلــق بــه بنــی ســلیم در ســه منزلــی مدینــه اســت. ســبب ایــن 
جنــگ آن شــد کــه بــه ســمع مبــارك پیامبــر)ص( رســانده بودنــد کــه جمعــی از بنی 
ســلیم و بنــی غطفــان در قرقــره الکــدر اجتمــاع کرده انــد تــا بــه مدینــه شــبیخون 
ــذا آن حضــرت پرچــم اســالم را بــه دســت امیــر المــؤ منیــن)ع( دادنــد و  بزننــد. ل
حضــرت را بــا دویســت نفــر بــه آنجــا فرســتادند. هنگامی کــه امیــر المــؤ منیــن)ع( 
بــه آنجــا رســیدند دیدنــد کــه آن جماعــت از آنجــا گریخته انــد و تــا آن حضــرت آنجــا 

بودنــد کســی برنگشــت )4(
 

سوم شوال
1. قتل متوكل

بــه دســتور  در ســال 247 هــ  در شــب چهارشــنبه متــوکل عباســی ملعــون، 
ــه قتــل رســید. مــدت خالفــت او 14 ســال و ده مــاه و عمــر نحســش  فرزنــدش   ب

41 ســال بــود)5(.
متــوکل بعــد از واثــق، در ســال 232 هــ  بــه خالفــت نشســت. در ایــام او لهــو و 
لعــب و طــرب، مخصوصــا در مجلــس او بســیار بــود. او مــردى خبیــث الســیره بــود 
و چنانچــه امیــر المــؤ منیــن)ع( فرمــوده بــود، کافرتریــن آل عبــاس بــود. عمــرو بــن 
فــرج را والــی مدینــه و مکــه کــرد، و او بــه مــردم دســتور داده بــود کــه کســی بــه آل 
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ابــی طالــب احســان نکنــد، و اگــر کســی کوچکتریــن احســانی کنــد ســخت عقوبــت 
خواهــد شــد، بــه حــدى کار بــر علوییــن تنــگ شــده بــود کــه لباســهاى زنــان علویــه 
کهنــه و پــاره شــده بــود و پیراهــن ســالمی را بــراى نمــاز بــه نوبــت می پوشــیدند، و 

نــخ ریســی می کردنــد، تــا متــوکل بــه درك واصــل شــد.
امیــر  کــه همیشــه و در همــه جــا  بــود  ایــن  از اعمــال زشــت و پســت متــوکل 
المؤمنیــن)ع( را بــه بــدى یــاد می کــرد، و بــه آن حضــرت جســارت می کــرد. او 17 بــار 
قبــر مبــارك حضــرت ســید الشــهداء)ع( را خــراب کــرد، ولی دوباره بنا شــد. متــوکل در 

راه زیــارت آن حضــرت دســت قطــع می کــرد و زوار را می کشــت.
ــرد،  ــن)ع( ک ــؤ منی ــر الم ــه امی ــی ب ــوکل در مجلس ــه مت ــارتهایی ک ــر جس ــه خاط ب
منتصــر پســرش در شــب چهارشــنبه ســوم یــا چهــارم مــاه شــوال چنــد نفــر از 
غالمهــاى خــاص پــدر را ماءمــور کشــتن وى کــرد، و آن هــا در حالــی کــه متــوکل 

مشــغول شــرب خمــر بــود، خونــش را ریختنــد و بــه درکات جحیــم شــتافت.
در همــان روزى کــه متــوکل بــه دســتور پســرش منتصــر کشــته شــد مــردم بــا او در 
قصــر معــروف جعفــرى بیعــت کردنــد. منتصــر مــردى بــه ظاهــر رئــوف و مهربــان 
بــر اهــل بیــت پیامبــر)ص( بــود، و بــر عکــس پــدر خــود بــه آل ابــی طالــب احســان 

می کــرد و بــه هیــچ وجــه متعــرض ایشــان نمی گشــت.
او زیــارت امــام حســین)ع( را آزاد کــرد و مانــع احــدى نشــد، و دســتور داد فــدك 
را بــه اوالد امــام حســن و امــام حســین )علیهــم الســالم( رد کننــد، و اوقــاف آل 
ابــی طالــب)ع( را آزاد کــرد و دســتور داد کســی متعــرض   شــیعیان علــی)ع( نشــود. 
همچنیــن بــراى علوییــن و علویــات مدینــه اموالــی فرســتاد تا در میانشــان تقســیم 
شــود. او در روز 25 ربیــع االول ســال 248 بیمــار شــد و در پنجــم ربیــع الثانــی عصــر 
در گذشــت و مــدت خالفتــش 6 مــاه بــود. گفتــه شــده کــه او مســموم شــد بــه زهــرى 

کــه در شــاخ حجاّمــت ریختــه بودنــد)6(.
 

چهارم شوال
1. جنگ حنین

در ایــن روز در ســال 8 هــ  بعــد از 15 روز از فتــح مکــه، غــزوه حنیــن بــه وقــوع 
پیوســت)7(. تعــداد لشــکر اســالم 12 هــزار نفــر از مکــه و ده هــزار نفــر از مدینــه بودنــد. 
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در ایــن جنــگ چهــار نفــر شــهید شــدند، و تعــداد مقتولین از کفــار را بیشــتر از 300 نفر 
ــوده اســت )9(  ــرار ابوبکــر و عمــر در همیــن جنــگ ب نوشــته اند)8(. یکــی از مــوارد ف

ــد)10(. ــل کرده ان ــم نق ــوال ه ــان، و 3 و 10 و 11 ش ــاه رمض ــگ را م ــن جن ــخ ای تاری
 

پنجم شوال
1. حركت به سوى جنگ صفین

در ســال 36 هــ  در چنیــن روزى امیــر المــؤ منیــن)ع( بــراى رفتــن بــه صفیــن 
آمــاده شــدند؛ و ابــو مســعود عقبــه بــن عامــر انصــارى را در کوفــه جانشــین خویــش 

قــرار دادنــد)11(.
 

2. ورود حضرت مسلم)ع( به كوفه
کوفــه شــدند)12(.  وارد  هــ  در چنیــن روزى حضــرت مســلم)ع(  در ســال 60 
مــردم کوفــه بــه خدمتــش شــتافتند، و نامــه امــام حســین)ع( را اســتماع کردنــد 
و هیجــده هــزار نفــر بــا آن حضــرت بیعــت کردنــد. جنــاب مســلم)ع( نامــه اى بــه 
امــام حســین)ع( نوشــت و بیعــت کوفیــان را اطــالع داد، و تشــریف فرمایــی آن 

ــه کوفــه خواســتار شــد. جنــاب را ب
 

ششم شوال
1. توقیع براى حسین بن روح

روز یکشــنبه ســال 305 هــ  اولیــن توقیــع امــام عصــر)ع( در دوران غیبــت صغــرى، 
بــراى جنــاب حســین بــن روح )ره( صــادر شــد)13(.

 
هشتم شوال

1. ویرانی قبور ائمه بقیع )علیهم السالم(
 در ایــن روز در ســال 1344 هــ  قبــور ائمــه بقیــع )علیهــم الســالم( و نیــز قبــر 

شــد)14(. تخریــب  و هابیــون  دســت  بــه  احــد  در  حمــزه  حضــرت 
علــت و انگیــزه تخریــب ایــن قبــور مطهــر در کتــب مختلفــی کــه بــر رد عقائــد ضاله 

و هابیــت تألیــف شــده، بیــان گردیده اســت.



14

کتــاب مــاه

آنــان اضافــی بــر قبــور مطهــر ائمــه معصومیــن )علیهــم الســالم(، دیگــر قبــور 
ــر  ــرا)س( قب ــه زه ــه فاطم ــوب ب ــر منس ــد از: قب ــه عبارتن ــد ک ــب نمودن ــم تخری را ه
مطهــر فاطمــه بنــت اســد)س( مــادر امیــر المــؤ منیــن)ع(، قبــر مطهــر حضــرت 
ام البنیــن)س(، قبــر ابراهیــم پســر پیامبــر)ص(، قبــر اســماعیل فرزنــد حضــرت 
صــادق)ع(، قبــر دختــران پیامبــر)ص(، قبــر حلیمه ســعدیه مرضعــه پیامبر)ص(، 

و قبــور شــهداى زمــان پیامبــر)ص(.
وهابیــان در ســال 1343 در مکــه گنبدهــاى قبــر حضرت عبد المطلب، ابی طالب، 
خدیجــه، و زادگاه پیامبــر)ص( و فاطمــه زهــرا )س( را با خاك یکســان کردند. در جده 

نیــز قبــر حوا و دیگــر قبور را تخریــب کردند.
در مدینــه منــور نبــوى را بــه تــوپ بســتند، ولــی از تــرس مســلمانان قبــر شــریف 
ــا تخریــب قبــور مطهــر ائمــه بقیــع )علیهــم  را تخریــب نکردنــد. در شــوال 1343 ب

الســالم( اشــیاء نفیــس و بــا ارزش آن قبــور مطهــر را بــه یغمــا بردنــد.
قبــر حضــرت حمــزه)ع( و شــهداى احــد را بــا خــاك یکســان کردنــد، و گنبــد و مرقــد 
حضــرت عبــد اهلل و آمنــه پــدر و مــادر پیامبــر)ص(، قبــر اســماعیل پســر حضــرت 

صــادق)ع( و دیگــر قبــور را هــم خــراب کردنــد.
در همــان ســال بــه کربــالى معلــی حملــه کردنــد، و ضریــح مطهــر را کندنــد و 
جواهــرات و اشــیاء نفیــس حــرم مطهــر را کــه اکثــرا از هدایــاى ســالطین و بســیار 
ارزشــمند و گرانبهــا بــود، غــارت کردنــد و قریــب بــه 7000 نفــر از علمــا، فضــال و 
ســادات و مــردم را کشــتند. ســپس بــه ســمت نجــف رفتنــد کــه موفــق بــه غــارت 

نشــدند و شکســت خــورده برگشــتند)15(.
 

2. جنگ حمراء االسد
 در ایــن روز در ســال 3 هــ  جنــگ حمــراء االســد اتفــاق افتــاد. »حمــراء االســد«)16( 
نــام مکانــی در اطــراف مدینــه اســت. بعــد از جنــگ احــد)17( و آمــدن مســلمانان 
ــه  ــه مدین ــد و ب ــت کنن ــش مراجع ــادا قری ــه مب ــراى آنک ــر)ص( ب ــه، پیامب ــه مدین ب
حملــه نماینــد امــر نمــود تــا بــالل نــدا دهــد. امــر خداونــد متعــال اســت کــه بایــد 
آنــان کــه در احــد حاضــر بوده انــد و جراحــت دیده انــد بــه تعقیــب دشــمن برونــد. 

اصحــاب کار معالجــه را رهــا کردنــد و لبــاس رزم پوشــیدند.
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امیــر المــؤ منیــن)ع( هــم بــا اینکــه بیشــتر از 80 جراحــت برداشــته بــود و بعضــی 
آنقــدر عمیــق بــود کــه فتیلــه داخــل آن قــرار داده می شــد، لبــاس رزم پوشــیدند 
و رســول خــدا)ص( در حالیکــه بــه او نــگاه می کــرد و می گریســت پرچــم را بــه آن 

حضــرت داد و مســلمین حرکــت کردنــد.
بعــد از تعقیــب و تاخــت بــر کفــار، مســلمانان ســه روز در حمــراء االســد ماندند و 

آنــگاه بــه مدینــه مراجعــت کردنــد)18(.
 

چهاردهم شوال
1. مرگ عبد الملك بن مروان

ــه هالکــت  ــن مــروان ســفاك بخیــل، در دمشــق ب در ســال 86 هــ  عبــد الملــك ب
رســید)19(، و بعضــی 15 شــوال را ذکــر کرده انــد)20(. ایــن در حالــی بــود کــه 21 
ســال و 6 مــاه خالفــت را غصــب کــرده بــود. او پیــش از ســلطنت پیوســته مالزمــت 
ــد!  ــجد می گفتن ــه المس ــود و او را حمام ــرآن می نم ــالوت ق ــت و ت ــجد را داش مس
وقتــی خبــر ســلطنت بــه او رســید قــرآن را بــر نهــاد و گفــت: »ســالم علیــك هــذا 

فــراق بینــی و بینــك«: »خداحافــظ، ایــن آغــاز جدایــی بیــن مــن و توســت«!!
بیمــارى او کــه ســخت شــد طبیــب گفــت: اگــر آب بخــورد می میــرد. ولــی تشــنگی 
بــر او غالــب شــد و از پســرش ولیــد آب طلبیــد. او گفــت: اگــر آب بیاشــامی خواهی 
مــرد! عبــد الملــك بــه دختــرش التمــاس کــرد کــه آب بدهــد، امــا ولید پســرش مانع 
شــد. عبــد الملــك گفــت: بگــذار بــه مــن آب بدهنــد، و گرنــه تــو را از ولیعهــدى خلــع 

می کنــم، ولیــد اجــازه داد و عبــد الملــك آب خــورد و مــرد.
 از بزرگتریــن جنایــات او بــه شــهادت رســاندن امــام زیــن العابدیــن)ع( و مســلط 

کــردن حجــاج ثقفــی بــر شــیعیان امیــر المــؤ منیــن)ع( بــود)21(.

 پانزدهم شوال
 1. جنگ احد و شهادت حضرت حمزه)ع(

در ســال 3 هــ  در روز جنــگ احــد، حضــرت حمــزه ســید الشــهداء و 69 نفــر از 
مســلمانان بــه شــهادت رســیدند)22(.

در ایــن جنــگ مســلمانان هــزار نفــر بودنــد کــه بــه نوشــته عــده اى ســیصد نفــر 



16

کتــاب مــاه

ــد  ــر بودن ــار 3000 نف ــد. کف ــر باقی مان ــگ 700 نف ــراى جن ــتند، و ب ــن راه برگش در بی
و 2000 نفــر و 4000 نفــر و 5000 نفــر هــم گفته انــد. تعــداد کشــته هاى کفــار 22 یــا 
23 یــا 28 نفــر، و تعــداد شــهدا 70 نفــر بــود)23( در ایــن روز دنــدان و پیشــانی 

پیامبــر)ص( را شکســتند)24(.
فداكارى هاى امیر المؤ منین)ع( در احد

ــر فداکاریهــا و شــجاعت هایی کــه امیــر المــؤ منیــن)ع( در دفــاع از  ــر اث در ایــن روز ب
وجــود شــریف خاتــم االنبیــاء)ص( و حفاظــت از آن حضــرت نشــان داد جراحتهــاى 
زیــادى بــر بــدن مبارکــش رســید. ایــن در حالــی بــود کــه دیگــران فــرار کــرده بودنــد، 
ــو را مــدح می کننــد.  ــه از آســمان ت ــا می شــنوى ک ــا علــی، آی و پیامبــر)ص( فرمــود: ی
یکــی از مالئکــه بــه نــام رضــوان می گویــد: ال ســیف اال ذوالفقــار و الفتــی اال علــی. 
امیــر المؤمنیــن)ع( می فرمایــد: از خوشــحالی گریســتم و خداونــد ســبحان را بــر ایــن 

نعمــت حمــد کــردم )25(.
در ایــن جنــگ پیــروزى در ابتــداء از آن مســلمانان بــود، ولــی مقــدارى کــه بــه 
تعقیــب دشــمن رفتنــد و میــدان خالــی شــد، بازگشــتند و مشــغول جمــع غنایــم 
شــدند و اکثــر نگهبانــان مخالفــت دســتور پیامبــر)ص( نمودنــد و محــل نگهبانــی 

خــود را رهــا کردنــد و ماننــد بقیــه مشــغول جمــع غنایــم شــدند.
خالــد بــن ولیــد کــه از ســر دســته هاى کفــار در ایــن جنــگ بــود از همــان قســمت 
بــا کفــار حملــه کردنــد. تعداد اندکــی از نگهبانــان دره کــه نرفتــه بودنــد شــهید 
شــدند و کفــار از پشــت ســر بــه مســلمانان حملــه کردنــد. فراریــان کفــار هــم تــا ایــن 
ــاى  ــت. جراحت ه ــدت گرف ــلمین ش ــه مس ــه ب ــتند و حمل ــد بازگش ــع را دیدن وض
ــر آورد کــه محمــد  ــاد ب ــر بــدن مبــارك پیامبــر)ص( رســید و شــیطان فری فراوانــی ب
ــا شــنیدن ایــن نــدا فــرار کردنــد، و فقــط چنــد  کشــته شــده اســت ! مســلمانان ب
نفــرى از وجــود مبــارك پیامبــر)ص( محافظــت می کردنــد کــه عبــارت بودنــد از امیــر 
المــؤ منیــن)ع( و ابودجانــه کــه شــهید شــد و زنــی بــه نــام نســیبه و انــس بــن نضــر 

کــه تــازه از مدینــه رســیده بــود.

ابوبكر و عمر در جنگ احد
عمــر بــن خطــاب می گویــد: در احــد بــا پیامبــر)ص( بیعــت کــرده بودیــم بــر اینکــه 
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کســی فــرار نکنــد، و هــر کــس از مــا کــه فــرار کنــد ضــال و گمــراه اســت، و هــر کــس از 
مــا کشــته شــود شــهید اســت )26(.

احمــد بــن حنبــل می گویــد: ابوبکــر و عمــر در این جنگ فــرار کردنــد. هنگامی که 
امیــر المــؤ منیــن)ع( در تعقیــب فرارى هــا بــود، عمــر در حالــی که اشــك چشــمانش 
را پــاك می کــرد بــر گشــت و بــه امیــر المــؤ منیــن)ع( عــرض   کــرد: مــرا ببخشــید!! امیــر 
المــؤ منیــن)ع( فرمــود: »آیــا تــو نبــودى کــه صــدا زدى: محمــد کشــته شــده اســت، 
بــه دیــن قبلــی خــود برگردیــد«؟!! عمــر گفــت: ایــن کالم را ابوبکــر گفتــه اســت ! در 
ــوا منکــم یــوم التقــی الجمعــان  اینجــا بــود کــه ایــن آیــه نــازل شــد: ان الذیــن تول

انمــا اســتزلهم الشــیطان )27(.
ــد: در جنــگ احــد امیــر المــؤ منیــن)ع( در حــال دفــاع  امــام صــادق)ع( می فرمای
از پیامبــر)ص( بودنــد، و دیگــر اصحــاب فــرار می کردنــد. آن حضــرت همچــون شــیر 
غضبنــاك از قفــاى گریختــگان رفــت و اول بــه عمــر بــن خطــاب رســید کــه بــه اتفــاق 
عثمــان و حــارث بــن حاطــب و عــده اى دیگــر بــه ســرعت فــرار می کردنــد. حضــرت 
فریــاد بــر آورد:اى جماعــت، بیعــت شکســتید و پیامبــر)ص( را تنهــا گذاشــتید و بــه 

ســوى جهنــم می گریزیــد؟
عمــر بــن خطــاب می گویــد: علــی را دیــدم بــا شمشــیر پهنــی کــه مــرگ از آن 
می چکیــد و چشــمهایش از خشــم مانند دو قــدح خــون بــود، یا ماننــد دو کاســه 
روغنــی کــه آتــش در او افروختــه باشــند می درخشــید، و فهمیــدم کــه اگــر بــه ما برســد 
بــه یــك حملــه مــا را خواهــد کشــت. ایــن بــود کــه جلــو رفتــم و عــرض کــردم: »یــا ابــا 
الحســن، تــو را بــه خــدا ســوگند می دهــم کــه دســت از مــا بــردارى، کــه عــرب را عــادت 
اســت کــه گاهــی می گریــزد و گاهــی حملــه می کنــد. زمانــی کــه حملــه می کنــد تالفــی 
گریختــن را می نمایــد«. پــس آن حضــرت مــا را رهــا کــرد؛ و بــه خدا قســم چنان ترســی 

از آن حضــرت در دل مــن افتــاد کــه تاکنــون از دلــم خــارج نشــده اســت )28(.
 در ایــن جنــگ بــر بــدن مبــارك امیرالمؤمنین)ع( هنگام حمایــت از پیامبر)ص( 
90 جراحــت بــر صــورت، ســر، ســینه، شــکم، دســت و پــاى مبــارك رســید. جبرئیل 
نــازل شــد و عــرض کــرد: »یــا محمــد، بــه خــدا قســم ایــن عمــل علــی بــن ابــی 
طالــب، مواســات اســت«. پیامبــر)ص( فرمــود: »ایــن بــدان جهــت اســت کــه مــن 
از اویــم و او از مــن اســت. جبرئیــل عــرض کــرد: و مــن از شــما دو بزرگــوارم )29(«.
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بانویى به نام نسیبه در جنگ احد
 در ایــن روز یکــی از کســانی کــه جانفشــانی کــرد و فــرار نکــرد، بلکه مانــع از فــرار 
دیگــران نیــز شــد، بانویــی بــه نــام نســیبه دختــر کعــب بن مازنیــه بــود و بــه او ام عماره 
می گفتند. او با شــوهر و دو پســر خود در جنگ احد شــرکت داشــتند. نســیبه مشــك 
آبــی بــه دوش داشــت و ســقایت لشــکر اســالم را می نمــود. هنگامی کــه موقعیــت را 
چنــان دیــد کــه مســلمین در حــال فــرار هســتند، مشــك را بــه کنارى انداخــت و خــود 
را پیــش روى پیامبــر)ص( ســپر کــرد، بــه گونــه اى کــه جراحــات زیــادى بــر او وارد شــد، 

کــه مــداواى یکــی از آن هــا تــا یــك ســال بعــد ادامــه داشــت.
ایــن زن فــداکار دســت بــه شمشــیر بــرد، و چنــان ضربــه اى بــر ابــن حمیــه کــه قصد 
ــد نســیبه خواســت  کشــتن پیامبــر)ص( را داشــت زد کــه او فــرار کــرد. عبــد اهلل فرزن
فــرار کنــد که مانــع او شــد و او را تشــویق بــه جنــگ و دفــاع پیامبــر)ص( نمــود و او 
قبــول کــرد. پیامبــر)ص( بــه نســیبه فرمــود: بــارك اهلل علیــك یــا نســیبه. در ایــن حــال 
پیامبــر)ص( دیــد یکــی از مهاجریــن فــرار می کنــد در حالیکــه ســپرش را بــه پشــتش   
بســته اســت. آن حضــرت فرمودنــد: »اى صاحــب ســپر، ســپرت را بیانــداز و خــودت 
بــه جهنــم بــرو«. ســپس آن حضــرت بــه نســیبه فرمــود: »ســپر او را بــردار«. او آن را 
برداشــت و مشــغول جنــگ بــا مشــرکین شــد. در این هنــگام حضرت فرمــود: »مقام 

نســیبه از مقــام فــالن و فــالن افضــل اســت، چــه اینکــه فــرار کردنــد)30(«.
شهادت حضرت حمزه)ع(

در این روز جناب حمزه بن عبد المطلب)ع( به شهادت رسید.
 آن حضــرت بــرادر رضاعــی پیامبــر)ص( بــود، چــون هــر دو بزرگــوار از زنــی بــه نــام 

ثویبــه شــیر خــورده بودنــد)31(.
آن حضــرت مــردى شــجاع و بــا هیبــت بــود و در ایــن جنــگ بــه دســت وحشــی 
ــه خاطــر کشــته شــدن  ــه دســتور هنــد همســر ابوســفیان کشــته شــد. هنــد ب و ب
پــدر و بــرادر و عمویــش در جنــگ بــدر، ابتــدا قصــد نبــش قبــر مــادر پیامبــر)ص( را 
داشــت، ولــی کفــار قریــش از تــرس نبــش قبــور امواتشــان مانع شــدند. ایــن بــود کــه 
او وحشــی را بــا وعده هایــی بــه کشــتن پیامبــر)ص( یــا علــی مرتضــی)ع( و یــا حمــزه 
تحریــك کــرد. وحشــی گفــت: »از کشــتن پیامبــر)ص( و پســر عمویــش علــی)ع( 

عاجــزم، ولــی بــراى کشــتن حمــزه کمیــن می کنــم«.
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او در میــدان جنــگ بــا نیــزه اى بــر ســینه و یــا شــکم مبــارك آن حضــرت زد و آن 
حضــرت را شــهید کــرد. وقتــی خبــر بــه هنــد دادنــد، آن خبیــث دســتور داد ســینه 
آن حضــرت را بشــکافد و جگــر مبــارك آن حضــرت را بیــرون آورد. وقتــی خواســت 
بــه جگــر حمــزه دنــدان بزنــد دندانهــاى نحســش کارگــر نشــد. همچنیــن هنــد بــا 

خنجــرى گوشــها، بینــی و... آن حضــرت را جــدا کــرد و بــه گردن انداخــت.
پیامبــر)ص( هنگامی کــه حمــزه را بــا آن وضــع دیدنــد، گریســتند و عبــاى مبــارك 
را روى او کشــیدند کــه خواهــرش صفیــه او را بــه آن حــال نبینــد و فرمودنــد: یــا عــم 
ــا فاعــل الخیــرات، کاشــف الکربــات....  رســول اهلل و اســد اهلل و اســد رســوله... ی
امیــر المــؤ منیــن و فاطمــه زهــرا )علیهــا الســالم( و صفیــه و دیگــران بــر آن حضــرت 
گریســتند)32(. پیامبــر)ص( بــر بــدن مبــارك او نمــاز خوانــده و او را در احــد دفــن 
ــا  ــه خواســت نهــرى از احــد عبــور دهــد ب ــه معاوی ــد. بعــد از چهــل ســال ک نمودن
قبــر حضــرت حمــزه برخــورد نمــود و ســر بیلهــا بــه پــاى حمــزه رســید و فــورًا خــون 

جــارى شــد!
حضــرت رضــا)ع( بــه نقــل از رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »بهتریــن بــرادران مــن 

علــی)ع( و بهتریــن عموهــاى مــن حمــزه اســت )33(«.

2. رد الشمس 
در ایــن روز بازگشــت خورشــید بــراى امیــر المــؤ منیــن)ع( بــه وقــوع پیوســته 

اســت )34(. بــه قولــی ایــن واقعــه در 17 شــوال بــوده اســت )35(.
الزم بــه یــادآورى اســت کــه رد شــمس بــراى امیــر المــؤ منیــن)ع( دو بــار اتفــاق 
افتــاده اســت: یکــی در زمــان پیامبــر)ص( در نزدیکــی مســجد قبــا، و دیگــرى پــس از 

ــه )36(. ــل در نزدیکــی حل رحلــت آن حضــرت در ســرزمین باب
عالمــه امینــی )ره( بــه تفصیــل احادیــث رد الشــمس را بــه طــرق مختلــف و 
همچنیــن کســانی را کــه دربــاره رد الشــمس کتــاب تألیــف کرده انــد در الغدیــر بیــان 

فرمــوده اســت )37(.
3. جنگ بنی قینقاع

واقــع  قینقــاع  بنــی  غــزوه  نبــوى  هجــرت  از  مــاه  بیســت  از  بعــد  روز  ایــن  در 
اســت. پیوســته  وقــوع  بــه  صفــر  در  جنــگ  ایــن  قولــی  بنابــر  و  شــد)38(، 
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4. وفات حضرت عبد العظیم)ع(

در ســال 252 یــا 255 هــ  )39( حضــرت ابوالقاســم عبــد العظیــم حســنی فرزنــد 
عبــد اهلل بــن علــی بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب 
)علیهــم الســالم( وفــات یافتــه اســت )40(. ایشــان از مشــاهیر علمــا و از ثقــات و 
ــام  ــوده و از ام ــام ب ــاص و ع ــزد خ ــد و ورع زبان ــه در زه ــت ک ــن اس ــالى محدثی فض
کتــاب   .)41( اســت  کــرده  نقــل  روایــت  الســالم(  )علیهــم  امام هــادى  و  جــواد 
خطــب امیــر المــؤ منیــن)ع( و کتــاب الیــوم و اللیلــه از آثــار آن بزرگــوار اســت )42(. 
جاللــت و عظمــت شــأن آن بزرگــوار از عرضــه عقایــدش خدمــت امــام زمانــش   

حضرت هــادى)ع( و تأییــد آن حضــرت دربــاره آن هــا بــه وضــوح پیداســت.
ــرس بنــی عبــاس در ســاربانان در  ــه طــور ناشــناس وارد رى شــد و از ت ایشــان ب
خانــه یکــی از شــیعیان زندگــی می کــرد)43(. تــا هنــگام وفــات کســی متوجــه نشــد 
ــا اینکــه بعــد از وفــات خواســتند آن بزرگــوار را غســل دهنــد  آن بزرگــوار کیســت، ت
نوشــته اى در لبــاس او یافتنــد کــه نســب شــریف خــود را در آن نوشــته بــود. مرقــد 

مطهــرش در شــهر رى مشــهور اســت.
پــدر آن حضــرت عبــد اهلل مشــهور بــه »عبــد اهلل قافــه« اســت. »قافــه« نــام مکانــی 
بــود کــه جنــاب عبــد اهلل از طــرف پــدر بزرگــش جنــاب حســن بن زیــد حاکم آنجــا بود.
ــن  ــد ب ــن زی ــن ب ــن حس ــم ب ــر قاس ــه دخت ــم، خدیج ــد العظی ــرت عب ــر حض همس
حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب )س( اســت )44(. بعضــی امامــزاده قاســم شــمال 

ــد)45(. ــم می دانن ــد العظی ــرت عب ــر حض ــه همس ــدر خدیج ــران را پ ته
دختــر آن حضــرت سلمی اســت کــه حضــرت عبــد العظیــم)ع( او را بــه عقــد 
ــن  ــی ب ــن عل ــن ب ــن حس ــد ب ــن زی ــن ب ــن حس ــم ب ــن ابراهی ــم ب ــن ابراهی ــد ب محم
ابــی طالــب )علیهــم الســالم( در آورده و ثمــره ایــن ازدواج ســه پســر بــه نام هــاى 

عبــداهلل و حســن و احمــد بــود)46(.
 

هفدهم شوال
1. جنگ خندق

در ایــن روز در ســال 5 هــ  غــزوه خنــدق )احــزاب( و کشــته شــدن عمــرو بن عبدود 
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بــه دســت امیــر المــؤ منیــن)ع( بــه وقــوع پیوســت، و ایــن جنــگ در زمســتان بــه 
وقــوع پیوســت )47(. وقــوع جنــگ خنــدق را بعضــی در 8 ذى القعــده )48( و 
بعضــی در 15 شــوال گفته انــد، و اســتبعادى نــدارد کــه شــروع جنــگ در 15 شــوال 
باشــد. همچنیــن بــه قولــی غــزوه خنــدق در ســال 4 هــ  اتفــاق افتــاده اســت )49(.

در ایــن جنــگ تعــداد مســلمانان 3000 نفــر و تعــداد شــهداى مســلمانان 6 نفــر 
بــود. تعــداد کفــار 10000 نفــر بــود ولــی تعــداد مقتولیــن کفــار ذکــر نشــده اســت.

در ایــن جنــگ مســلمانان داخــل مدینــه در اطــراف شــهر خندقــی کندنــد. در 
اثنــاى ایــن کار منافقیــن جســارت ها بــه پیامبــر)ص( نمودنــد و عمــرو بــن عبــدود 
مبــارز طلبیــد ولــی کســی جــرأت نکــرد. عمــر بــن خطــاب از شــجاعتهاى عمــرو 

ــرد. ــرس ک ســخن گفــت، و در مــردم ایجاد ت
عبــد الرحمــن بــن عــوف گفــت: »اگــر عمــرو بــر مــا چیــره شــود همــه مــا را خواهــد 
کشــت. بهتریــن راه ایــن اســت کــه محمد را دســت بســته تحویل آن هــا دهیم«!! 
در چنیــن شــرایطی پیامبــر)ص( فرمــود: آیــا دوســتی هســت کــه شــر ایــن دشــمن 
را کفایــت کنــد؟ آقــا و موالیمــان اســد اهلل الغالــب علــی بــن ابــی طالــب)ع( فرمــود: 
مــن بــه مبــارزه او مــی روم. پیامبــر)ص( ســکوت کردنــد، و تــا ســه بــار ایــن کالم را 
فرمودنــد، و هــر ســه بــار امیــر المــؤ منیــن)ع( بــراى مبــارزه اعــالم آمادگــی نمودنــد.
آخــر األمــر پیامبــر)ص( اجــازه فرمودنــد و امیــر المــؤ منیــن)ع( حرکــت کردنــد. در 

ایــن هنــگام پیامبــر)ص( فرمــود: بــرز االیمــان کلــه الــی الشــرك کلــه.
 بعــد از آن کــه عمــرو بــن عبــدود اســالم اختیــار نکــرد و دســت از جنــگ بــر 
نداشــت، امیــر المــؤ منیــن)ع( او را بــه یــك ضربــت از پــا در آورد. در ایــن حــال 
صــداى تکبیــر مســلمین بلنــد شــد و پیامبــر)ص( فرمــود: مبــارزه علــی بــن ابــی 
ــت )50(. ــل اس ــت افض ــا روز قیاّم ــن ت ــت م ــال اّم ــدق از اعم ــب)ع( در روز خن طال

 
2. وفات اباصلت هروى

در ایــن روز در ســال 207 هــ  ثقــه جلیــل اباصلــت عبــد الســالم بــن صالــح هــروى 
کــه اهــل هــرات بــود پــس از آزادى از زنــدان مأمــون از دنیــا رفــت )51(.

اباصلــت از اصحــاب امــام رضــا)ع( و از خــواص شــیعیان بــود، و کتــاب »وفــاه 
الرضــا)ع(« تألیــف اوســت. در ایــران دو قبــر منســوب بــه آن بزرگــوار اســت: یکــی در 
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بیــرون شــهر مشــهد، و دیگــرى در دروازه رى قــم )52(.
 

بیستم شوال
1. دستگیرى امام كاظم)ع(

ــارت و در  ــراى زی ــه ظاهــر ب ــه مســجد النبــی)ص( ب در ایــن روز هــارون ملعــون ب
حقیقــت بــراى دســتگیر نمــودن حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( آمــد و آن حضــرت 

را از مدینــه بــه بغــداد فرســتاد)53(.
 

بیست و پنجم شوال
1. شهادت امام صادق)ع(

امام صادق)ع( در سال 148 ه   در چنین روزى وفات یافت )54(.
در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته اند)55(.

شــهادت آن حضــرت بــه ســبب انگــور زهــر آلــودى بــود کــه منصــور بــه آن حضــرت 
خورانیــد)56(. مــدت امامــت آن حضــرت 34 ســال و عمــر شریفشــان 65 ســال بود.

دوران امامــت آن حضــرت همزمــان بــا هفــت نفــر از زمامــداران غاصــب بــود کــه 
ــد بــن  ــد بــن عبــد الملــك، یزی عبارتنــد از: هشــام بــن عبــد الملــك، ولیــد بــن یزی
ولیــد، ابراهیــم بــن ولیــد و مــروان حمــار از بنــی امیــه و ســفاح و منصــور دوانیقــی 

از بنــی عبــاس.
فرزنــدان آن حضــرت هفــت پســر و ســه دخترنــد: حضرت موســی بــن جعفر)ع(، 
ــن جعفــر  ــی ب اســماعیل، عبــد اهلل، محمــد دیبــاج، اســحاق، علــی عریضــی )عل

مدفــون در قــم( عبــاس،ام فــروه، اســماء فاطمــه )57(.
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نگاهی به زندگی
امام جعفر صادق)ع(

مقدمه
ششــمین پیشــوای شــیعیان، حضــرت امــام جعفــر بــن محمــد)ع( معــروف بــه 
صــادق آل محمــد، در روز هفدهــم ربیــع االول ســال 83 در مدینــه متولــد شــد. 
ــام  ــروه ن ــر)ع( و مــادرش ارجمنــدش ام ف ــدر گرامــی آن حضــرت امــام محمدباق پ

داشــت. همچنیــن لقــب معروفــش صــادق و کنیــه اش ابوعبــداهلل اســت.
بــه هنــگام تأســیس خالفــت عباســی، گرچــه آن حضــرت مخالفــت مســتقیمی از 
خــود نشــان نــداد، همــواره مــورد ســوء ظــن ابوالعبــاس ســّفاح و منصــور بــود. 
عاقبــت نیــز در نیمــه رجــب یــا شــوال 148 در 65 ســالگی مســموم شــد و بــه 

ــه خــاک ســپرده شــد. شــهادت رســید و در بقیــع ب

فضیلت ها
کــرد.  بتــوان ذکــر  کــه  از آن اســت  بیــش  امــام صــادق)ع(  مناقــب و فضایــل 
بــر  انــدازه ای جامــع و برجســته اســت کــه افــزون  بــه  شــخصیت آن حضــرت 
بــه آن حضــرت  نیــز توجهــی ویــژه  اهــل تســنن  شــیعیان، عالمــان و عارفــان 
داشــته و فضایــل و برتــری علمــی و شــخصیتی ایشــان را ســتوده انــد. مالــک 

سهیال بهشتی
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بــن انــس، از بــزرگان اهــل ســنت، گفتــه اســت: »بهتــر از جعفــر بــن محمــد، هیــچ 
چشــمی ندیده، هیــچ گوشــی نشــنیده و در هیــچ قلبــی خطــور نکــرده اســت.« 
ابوحنیفــه نیــز دربــاره آن امــام گفتــه اســت کــه »از جعفــر بــن محمــد، فقیــه تــر 
ندیــدم.« امــا بایــد گفــت کــه بهتــر از خــود امــام کســی نتوانســته اســت آن حضــرت 
ِإاّل َوْجَهــُه«  آیــه شــریفه »کّل َشــی ٍء هاِلــک  را معرفــی کنــد؛ چنــان کــه دربــاره 
ِمنُهــم« یعنــی  َاهلُل  َالــذی یوَتــی  الَوجــُه  )قصــص: 88( فرمــوده اســت: »َنحــُن 
»ماییــم آیینــه ای کــه خداونــد از آن شــناخته می شــود.« بنابرایــن فرمایــش، 

امــام آیینــه ذات حــق تعالــی اســت.
کــه ره توشــه  انــدازه ای اســت  بــه  انــد  کــرده  نقــل  از آن حضــرت  علومی کــه 
ــه  ــن ائم ــمندان در بی ــار یافــت. دانش ــا انتش ــه ج ــش در هم ــد و نام ــان ش کاروانی
بیشــترین موضوعــات علمــی و دینــی را از امــام صــادق)ع( روایــت کــرده انــد. هیــچ 
ــد  ــرده ان ــره ب ــرت به ــه از آن حض ــدازه ک ــدان ان ــار ب ــان اخب ــار و راوی ــل آث ــک از اه ی
از دیگــران ســود نبــرده انــد. محدثــان نــام راویــان موثــق آن حضــرت را جمــع 
کرده انــد کــه شــماره آن هــا، بــا صــرف نظــر از اختــالف در عقیــده و گفتــار، بــه 
ــه از امــام  ــات، احادیثــی اســت ک چهــار هــزار نفــر می رســد. بیشــترین حجــم روای
صــادق)ع( نقــل شــده اســت. اهمیــت معــارف منقــول از جعفــر بــن محمــد)ع( بــه 
میزانی اســت که شــیعه به ایشــان منســوب شــده اســت. کمتر مســئله دینی-اعم از 
اعتقــادی، اخالقــی و فقهــی-  بــدون رجــوع بــه قــول امــام صــادق)ع( قابــل حــل 

ــه دو دلیــل اســت: ــات منقــول از امــام صــادق)ع( ب اســت. کثــرت روای
یکــی اینکــه از دیگــر ائمــه علیهــم الســالم بیشــتری زیســتند و ایشــان با شــصت و 
پنــج ســال عمــر شــیخ االئمــه محســوب می شــوند )83 -148 هجــری(، و دیگــری 
کــه بــه مراتــب مهــم تــر اســت، اوضــاع زمانی خــاص حیات امــام صادق)ع( اســت. 
دوران امامــت امــام ششــم مصــادف بــا دوران ضعــف مفــرط امویــان، انتقــال 
ــا حســن  قــدرت از امویــان بــه عباســیان و آغــاز خالفــت عباســیان اســت. امــام ب
اســتفاده از ایــن َفتــرت و ضعــف قــدرت سیاســی بــه بســط و اشــاعه معــارف 
ــه ائمــه  دینــی همــت گمــارد. عظمــت علمی امــام صــادق)ع( در حــدی اســت ک
مذاهــب دیگــر اســالمی از قبیــل ابوحنیفــه و مالــک خــود را نیازمنــد بــه اســتفاده از 
جلســه درس او می یافتنــد. مناظــرات عالمانــه او بــا اربــاب دیگــر ادیــان و عقایــد، 
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نشــان از ســعه صــدر و وســعت دانــش امــام اســت. اهمیــت ایــن جهــاد فرهنگــی 
امام صــادق)ع( کمتــر از قیــام خونیــن ســید الشــهداء)ع( نیســت. 

رویدادهای مهم زمانه
زندگانی امام جعفرصادق)ع( را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1. زندگانــی امــام در دوره امــام ســجاد)ع( و امــام باقــر)ع( کــه تقریبــًا نیمــی از عمــر 
ــر می گیــرد. در ایــن دوره امــام صــادق)ع( از علــم و تقــوا و کمــال و  حضــرت را درب

فضیلــت آنــان در حــد کافــی بهــره منــد شــد.
ــت. در  ــری اس ــا 140 هج ــری ت ــال 114 هج ــان از س ــی ایش ــمت دوم زندگ 2. قس
ــا مکتــب جعفــری را بــه  ــرای امــام فرصــت مناســبی بــه وجــود آمــد ت ایــن دوره ب
تکامــل برســاند. در ایــن مــدت، چهــار هــزار دانشــمند تربیــت کــرد و علــوم و فنــون 
بســیاری را کــه جامعــه آن روز تشــنه آن بــود، بــه جامعــه اســالمی ارزانی داشــت.
3. حضرت در هشت سال آخر عمر، بسیار تحت فشار و اختناق حکومت منصور 

عباســی قرار داشــت و همواره تحت نظر بود و مکتب جعفری عماًل تعطیل گردید.
خلفــای امــوی معاصــر امــام جعفرصــادق)ع( بــه ترتیــب عبارتنــد از: هشــام بــن 
عبدالملــک )114- 125(، ولیــد بــن یزیــد بــن عبدالملــک )125- 126(، یزیــد بــن 
ولیــد بــن عبدالملــک )126(، ابراهیــم بــن ولیــد بــن عبدالملــک )2 مــاه و 10 روز از 
ســال 126( و مــروان بــن محمــد معــروف بــه مــروان حمــار )126-132(. خلفــای 
عباســی معاصــر امــام عبارتنــد از: ابوالعبــاس عبــداهلل بــن محمــد )132- 137( و 

ابوجعفــر منصــور دوانیقــی )148-137(.
در عصــر امــام صــادق)ع( حکومــت امــوی منقــرض شــد و بنــی عبــاس در اواخــر 
دوره بنــی امیــه از فرصــت سیاســی پدیــد آمــده اســتفاده کردنــد و حکومــت را در 

ســال 132 هجــری قمــری بــه دســت گرفتنــد.
مبلغــان بنــی عبــاس در آغــاز مــردم را بــا عنــوان »الرضــا مــن آل محمــد« تبلیــغ 
ــلم  ــالل« و »ابومس ــلمه خ ــان »ابوس ــان آن ــن مبلغ ــده تری ــن از زب ــد. دو ت می کردن

خراســانی« بودنــد.
از ســال 129 تــا 132 هجــری کــه عباســیان روی کار آمدنــد، چــون بنــی امیــه 
رو بــه ضعــف و ســقوط می رفتنــد، فرصــت نداشــتند امــام را تحــت فشــار قــرار 

تــاریــخ



28

کتــاب مــاه

دهنــد. از طرفــی عباســیان نیــز کــه شــعار طرفــداری از اهــل بیــت علیهــم الســالم 
و گرفتــن انتقــام خــون بــه ناحــق ریختــه آنــان را می دادنــد، بــه امــام فشــاری وارد 
نمی آوردنــد. ازایــن رو، ایــن دوران، بــرای امــام دوران آرامــش و آزادی بــود و 
فرصــت بســیار خوبــی بــرای فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی بــه شــمار می رفــت. 
عــالوه بــر ایــن، امــام صــادق)ع( هــم، عمــر طوالنــی )حــدود 70 ســال( داشــتند و 

هــم محیــط و زمــان بــرای ایشــان مســاعد بــود.
در زمــان امــام جعفرصــادق)ع( در جامعــه اســالمی بر اثــر تســامح و تســاهل 
دینــی و تشــویق اســالم بــه علــم آمــوزی، شــور و نشــاط فــوق العــاده ای پیــدا 
ــوادث  ــر ح ــالوه ب ــر ع ــن عص ــن در ای ــد. بنابرای ــد گردی ــگ عقای شــد کــه منشــأ جن
سیاســی، یــک سلســله حــوادث اجتماعــی و پیچیدگــی هــا و ابهــام هــای فکــری 
و روحــی پیــدا شــده بــود کــه اســالم را تهدیــد می کــرد. ظهــور متکّلمــان، صوفیــه، 
زنادقــه، مکتــب هــا و نحلــه هــای مختلــف جبریــه، مشــبهه، تناســخیه و اختــالف 
ــد.  ــه بودن ــروه خــوارج و مرجئــه از آن جمل قرائــت، اختــالف در تفســیر، و رشــد گ
آن هــا هریــک عقایــد خــود را ترویــج می کردنــد و بــه نحــوی نظــر می دادنــد. ازایــن 
رو، تشــنگی عجیبــی پدیــد آمــده بــود کــه الزم بــود امــام بــه آن هــا پاســخ مناســب 
ــا تمــام ایــن جریانــات بــه درســتی برخــورد کــرد. از نظــر  گویــد. امــام صــادق)ع( ب
قرائــت و تفســیر، یــک عــده شــاگردان امــام هســتند. در بــاب نحلــه هــای فقهــی 
هــم مکتــب امــام قــوی تریــن و نیرومندتریــن مکتــب فقهــی آن زمــان بــوده، بــه 

طــوری کــه اهــل تســنن هــم بــه آن اعتــراف کــرده انــد.
در ایــن دوره، شــیعیان و طرفــداران امــام بــا نوعــی پیوســتگی فکــری و عملــی، 
تشــکیالتی را بــه وجــود آورده بودنــد و امــام نیــز بــا خلفــا مبــارزه مخفــی می کــرد و 
نوعــی جنــگ ســرد در میــان بــود. فشــار گســترده سیاســی حــکام امــوی و عباســی 
گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه یــاران امــام بــه ســبب مصــون مانــدن از گزنــد 

ــد. ــو، »تقیــه« می کردن حــکام زورگ
از رویدادهــای دیگــر زندگــی امــام صــادق)ع( فــوت فرزنــد بزرگــش اســماعیل 
ــات، امــام در مــرگ او بســیار  ــود. طبــق روای ــه بســیار مــورد عالقــه امــام ب اســت ک

بی تابــی و بــدون ردا و بــا پــای برهنــه دنبــال جنــازه او حرکــت می کــرد.
از حــوادث مهــم دوره زندگــی امــام صــادق)ع( کــه در زمــان خالفــت هشــام بــن 
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عبدالملــک، دهمیــن خلیفــه امــوی بــه وقــوع پیوســت، »جنبــش مســلحانه زیــد 
بــن علــی« اســت. زیــد فرزنــد بــزرگ تــر امــام ســجاد)ع( بــود کــه در کوفــه همــراه پنــج 

هــزار نفــر دســت بــه قیــام زد و پــس از دو روز درگیــری بــه شــهادت رســید.
از دیگــر حــوادث ایــن دوره »قیــام یحیــی بــن زیــد بــن علــی« اســت کــه در ســال 
125 هجــری در خراســان و در زمــان حکومــت هشــام بــن عبدالملــک صــورت 

گرفــت و او در همیــن ســال بــه شــهادت رســید.
»قیــام محمــد نفــس زکیــه« از حــوادث دیگــر دوره امــام صــادق)ع( اســت. او 
در ســال 145 هجــری و بــه همراهــی 250 نفــر از اصحــاب خــود بــر منصــور عباســی 
ــن  ــی ب ــکر عیس ــا لش ــری ب ــرانجام در درگی ــرد. س ــرف ک ــه را تص ــرد و مدین ــروج ک خ

موســی در همــان ســال او در چهــل ســالگی بــه قتــل رســید.
ــه خالفــت  در ســال 136 هجــری منصــور دوانیقــی دومیــن خلیفــه عباســی، ب
ــا ســال 158 هجــری حکومــت کــرد. دوران منصــور یکــی از پــر اختنــاق  رســید و ت
تریــن دوران هــای تاریــخ اســالم اســت. از روزی کــه منصــور بــه حکومــت رســید 
تــا روز شــهادت امــام جعفــر صــادق)ع( کــه دوازده ســال بــه طــول کشــید، بــا 
ــام در  ــرا ام ــت ـ زی ــود داش ــیاری وج ــه بس ــور فاصل ــام و منص ــن ام ــه بی ــودی ک وج
حجــاز بودنــد و منصــور در عــراق می زیســت ـ او بــه انــواع مختلــف، امــام را مــورد 
آزار و اذیــت خــود قــرار مــی داد و چندیــن بــار حضــرت را نــزد خــود فراخوانــد تــا 
او را بــه شــهادت برســاند ولــی موفــق بــه اجــرای نیــت شــوم خــود نشــد. منصــور 
ــد: جعفــر بــن محمــد مثــل  ــاره امــام صــادق)ع( تعبیــر عجیبــی دارد. می گوی درب
یــک اســتخوان در گلــوی مــن اســت؛ نــه می توانــم بیرونــش بیــاورم و نــه می توانــم 
آن را فــرو بــرم. نــه می توانــم مدرکــی از او بــه دســت آورم و بــه قتلــش برســانم و نــه 

می توانــم تحملــش کنــم. )ســایت دانشــنامه اســالمی(

جرعه جاری
امــام صــادق)ع( در موضوعــات و مســائل مختلــف، احادیــث و ســخنان  از 
پرمغــز و زرینــی بــه جامعــه شــیعه و بلکــه جامعــه انســانی رســیده اســت کــه بــرای 

ــود: ــا می ش ــث اکتف ــد حدی ــه چن ــرک ب تب
 َلــُه فــی ُعُمــِرِه؛ هرکــس بــه شایســتگی در حق 

َ
هــِل َبیِتــِه ُمــّد

َ
ُه ِبأ 1. »َمــن َحُســَن ِبــّرُ

تــاریــخ
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خانــواده اش نیکــی کنــد، عمــرش طوالنی می شــود«. )کلینــی، 1381: ج2: 105(
ــَرَف یــوِرُث الَفقــَر َو ِإّنَ الَقصــَد یــوِرُث الِغنــی؛ اســراف باعــث فقــر و  2. »ِإّنَ الّسَ

میانــه روی موجــب بــی نیــازی می شــود«. )همــان، ج 4: 53(
ْفَســَد اْلَمــاَل َو 

َ
ْســَراُف ِفیَمــا أ ِ

ْ
َمــا ال

َ
ْصَلــَح اْلَبــَدَن ِإْســَراف... ِإّن

َ
3. »َلیــَس ِفیَمــا أ

َضــّرَ ِباْلَبــَدن؛ در آنچــه بــدن را ســالم نگــه مــی دارد اســراف نیســت... بلکه اســراف 
َ
أ

در چیزهایــی اســت کــه مــال را از بیــن ببــرد و بــه بــدن صدمــه بزند«. )همــان، 54(
4. »ِللُمســِرِف َثــالُث َعالمــاٍت: یشــَتری مــا َلیــَس َلــُه َو یلِبــُس مــا َلیــَس َلــُه و یــاکُل 
مــا َلیــَس َلــُه؛ اســراف کننــده ســه نشــانه دارد: آنچــه را در شــأنش نیســت می خــرد، 
آنچــه را در شــأنش نیســت می پوشــد و آنچــه را در شــأنش نیســت می خــورد«. 

)صــدوق، 1354: 121(
ــّن؛ هــر کــه از تــرس 

َ
َســاَء ِبــاهلِل الّظ

َ
ْزِویــَج َمَخاَفــَة اْلَعیَلــِة َفَقــْد أ 5. »َمــْن َتــَرک الّتَ

تنگدســتی ازدواج نکنــد، همانــا به خداوند ســوء ظــن دارد«. )همــان، ج 5: 330(
اَب؛ ســزاوار 

َ
ن یواخــی الفاِجــَر و اَل االحَمــَق و اَل الکــّذ

َ
6. »ال ینَبغــی ِللَمــرِء الُمســِلِم أ

نیســت کــه مســلمان بــا بــدکار و احمــق و دروغ گــو رفاقــت کنــد«. )همــان، ج 2: 640(
ٌم؛ ســخاوت آن  ــخاُء مــا کاَن ابِتــداًء، َفأّمــا مــا کاَن ِمــن َمســأَلٍة َفَحیــاٌء و َتَذّمُ 7. »َالّسَ
اســت کــه بــی درخواســت انجــام گیــرد، امــا ســخاوتی کــه در مقابل درخواســت باشــد 
ناشــی از شــرمندگی و برای فرار از ســرزنش اســت«. )مجلســی، 1372: ج 68: 357(

َباُؤَس َو ِإّنَ اهلَل عّزوجّل  ــَل َو یکــَرُه اْلُبْؤَس َو الّتَ َجّمُ 8. »ِإّنَ اهلَل یِحــّبُ اْلَجَمــاَل َو الّتَ
َثــَر ِنْعَمِتــِه َعَلیــِه ِقیــَل َو کیــَف َذِلــک َقــاَل 

َ
ْن یــَری أ

َ
ْنَعــَم َعَلــی َعْبــِدِه ِنْعَمــًة یِحــّبُ أ

َ
ِإَذا أ

ــَراَج َقْبَل  ــی ِإّنَ الّسِ ْفِنیَتــُه َحّتَ
َ
ــُن َداَرُه َو یکُنــُس أ ــُف َثْوَبــُه َو یَطیــُب ِریَحــُه َو یَحّسِ یَنّظِ

ــد زیبایــی و خودآرایــی را  ْزق؛ خداون ــّرِ ــی ال ــُد ِف ــَر َو یِزی ــی اْلَفْق ــْمِس یْنِف
َ

َمِغیــِب الّش
دوســت دارد و از فقــر و تظاهــر بــه فقــر بــی زار اســت. هــرگاه خداونــد بــه بنــده ای 
نعمتــی بدهــد، دوســت دارد اثــر آن را در او ببینــد. عــرض شــد: چگونــه؟ فرمودند: 
ــو دِر  ــچ کاری کنــد، جل ــه اش را گ ــز بپوشــد، خــود را خوشــبو کنــد، خان لبــاس تمی
حیــاط خــود را جاروکنــد، حتــی روشــن کــردن چــراغ قبــل از غــروب خورشــید فقــر را 

ــاد می کنــد«. )دیلمــی، 1365: ج 1: 195( ــرد و روزی را زی می ب



31

تــاریــخ

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

منابع
دیلمى، محمدبن حسن. 1365. ارشاد القلوب. تهران: اسالمیه.

صدوق. 1354. خصال. تهران: اسالمیه.
كبر غفاری. تهران: دارالكتب االسالمیه. كافى. تصحیح و تعلیق على ا كلینى، محمد بن یعقوب. 1381. اصول 

مجلسى، محمدتقى. 1372. بحاراالنوار. تهران. المكتبه االسالمیه.
.………………………………………………………

http://rcb.ir/Default.aspx



32

کتــاب مــاه



33

ف
�

ار
ع

م



34

مفهوم جاهلیت
در قرآن و متون تاریخی

چکیده
یکــی از مباحــث مهــم بــه ویــژه در تاریــخ اســالم مبحــث »جاهلیــت« اســت. 
ــی متعــددی بیــان  ــرای آن معان ــرآن دارد و مورخــان ب واژه جاهلیــت ریشــه در ق

ــت. ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــه ب ــد ک نموده ان
دقــت در قــرآن و متــون تاریخــی روشــن می نمایــد کــه معنــای اصلــی جاهلیــت 
نادانــی نیســت، بلکــه جاهلیتــی کــه در قــرآن و ســنت و حتــی بســیاری از متــون 
تاریخــی بیــان شــده یــک نــوع حالــت نفســانی و کیفیــت روانــی اســت کــه از پیــروی 

از هدایــت الهــی ســرباز می زنــد و حکومــت خــدا را در امــور زندگــی نمی پذیــرد.
پــس جاهلیــت یعنــی ســفاهت، خشــونت، ناهنجــاری، بــی ارادگــی، شــتابزدگی 
و عــدم قــدرت بــر نفــس نــه صرفــًا نادانــی و عــدم علــم. در نتیجــه جاهلیــت یــک 

مفهــوم اســت کــه محــدوده زمانــی و مکانــی نــدارد.

مفهوم جاهلیت در قرآن
ــات مدنــی مطــرح  ــار در آی ــرای اولیــن ب کلمــه جاهلیــت ریشــه در قــرآن دارد و ب
گردیــد. در قــرآن مشــتقات اســمی و فعلــی آن بــه صــورت هــای جاهــل، جاهلــون، 
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جاهلیــن، جهالــه، یجهلــون، تجهلــون و جهــول بــه کار رفتــه اســت. ولــی کاربــرد 
بیشــتر ایــن واژه بــه صــورت جهــل اســت کــه معانــی متفاوتــی دارد.

حــال بــا توجــه بــه آیاتــی کــه مشــتقات واژه »جهــل« در آن هــا ذکــر شــده اســت، 
معنــا و مفهــوم جاهلیــت در قــرآن را مشــخص می نمائیــم. خداونــد در قــرآن کریــم 
ــی  ــِه َوِإال َتْصــِرْف َعِنّ ــا َیْدُعوَنِنــی ِإَلْی ــّیَ ِمّمَ َحــّبُ ِإَل

َ
ــْجُن أ ــاَل َرِبّ الِسّ می فرمایــد: » َق

ُکــْن ِمــَن اْلَجاِهِلیــَن ؛ یوســف گفــت: پــروردگارا؛ زنــدان 
َ
ْصــُب ِإَلْیِهــّنَ َوأ

َ
َکْیَدُهــّنَ أ

بــرای مــن از آن چــه مــرا بــه ســوی آن می خواننــد محبــوب تــر اســت و اگــر حیلــه را 
از مــن بــاز نگردانــی مــن بــه ســوی آن هــا تمایــل می کنــم و از جاهــالن می گــردم.«

از ایــن آیــه اســتنباط می شــود کــه گنــاه موجــب ســلب علــوم خــدادادی اســت 
و جهــل تنهــا بــی ســوادی نیســت، بلکــه انتخــاب لــذت آنــی و چشــم پوشــی از 

رضــای خداونــد، نیــز جهــل محــض اســت. 1
در آیــه 89 ســوره یوســف نیــز آمــده اســت: » َقــاَل َهــْل َعِلْمُتــْم َمــا َفَعْلُتــْم ِبُیوُســَف 
ــرادرش چــه  ــا یوســف و ب ــا دانســتید ب ــوَن ؛ ]یوســف[ گفــت: آی ــْم َجاِهُل ْنُت

َ
ِخیــِه ِإْذ أ

َ
َوأ

ــتن  ــای ندانس ــه معن ــا ب ــل تنه ــن جه ــد.« بنابرای ــادان بودی ــما ن ــه ش ــگاه ک ــد آن کردی
نیســت، بلکــه غلبــه هــوس هــا نوعــی بــی توجهــی اســت. انســان گناهــکار هــر چنــد 
عالــم باشــد، جاهــل اســت. چــون توجــه نــدارد و آتــش دوزخ را بــرای خــود می خرد.2
ــَرًة  ْن َتْذَبُحــوا َبَق

َ
ــْم أ ُمُرُک

ْ
ــِه ِإّنَ اهلَل َیأ ــاَل ُموَســی ِلَقْوِم آیــه 67 ســوره بقــره: » َوِإْذ َق

ُکــوَن ِمــَن اْلَجاِهِلیــَن؛ و هنگامــی را کــه 
َ
ْن أ

َ
ُعــوُذ ِبــاهلِل أ

َ
ِخُذَنــا ُهــُزًوا َقــاَل أ َتّتَ

َ
َقاُلــوا أ

موســی بــه قــوم خــود گفــت خــدا بــه شــما دســتور می دهــد کــه مــاده گاوی را ســر 
ببریــد، گفتنــد آیــا مــا را بــه تمســخر می گیــری؟ گفــت: بــه خــدا پنــاه می بــرم از 

ــم.« ــان باش ــه از نادان اینک
ایــن تعبیــر بیانگــر آن اســت کــه اســتهزای دیگــران جــز کار عناصــر نــادان نیســت. 
چــون اســتهزا کننــدگان یــا آفرینــش فــرد یــا کــردار و رفتارهــای او را بــه مســخره 
می گیرنــد و چــون موضــوع آفرینــش و زشــتی و زیبایــی افــراد از آن خداســت، 
ــن  ــام ای ــان انج ــن بی ــا ای ــت. ب ــتهزا نیس ــور اس ــا در خ ــک از آن ه ــچ ی ــن هی بنابرای
ــع  ــتهزا در موض ــت و اس ــر اس ــام پذی ــادان انج ــراد ن ــط اف ــط توس ــت فق ــل زش عم

حکــم و بیــان شــریعت از نادانــان اســت.3
بنابرایــن در ایــن آیــه جهــل در برابــر عقــل بــه کار بــرده شــده نــه علــم، چــون 

مــعــارف
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مســخره کــردن نشــانه بــی خــردی اســت کــه حضــرت موســی از آن بــه خــدا پنــاه 
می بــرده.

در ســوره زمــر آیــه 64 شــرک بــه خداونــد را جهــل معرفــی کــرده و می فرمایــد: 
َهــا اْلَجاِهُلــوَن ؛4 آیــا بــه مــن دســتور می دهیــد کــه  ّیُ

َ
ْعُبــُد أ

َ
ــی أ ُمُروِنّ

ْ
َفَغْیــَر اهلِل َتأ

َ
»ُقــْل أ

غیــر خــدا را عبــادت کنــم ای جاهــالن.«
در ایــن آیــه بــه صراحــت مســئله توحیــد در عبــادت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
اســت کــه در جاهلیــت عبــادت بتهــا و ســجده در برابــر آن هــا وجــود داشــت و 

انجــام ایــن عمــل شــرک و نشــانه جهــل اســت.
خداونــد در ایــن آیــه آشــکارا بــت پرســتان را مردمی جاهــل می دانــد کــه هــم 

ــتند.5 ــل هس ــود جاه ــام واالی خ ــه مق ــبت ب ــم نس ــد و ه ــه خداون ــبت ب نس
آیــه 55 ســوره قصــص ســخنان لغــو و بیهــوده را نوعــی جهالــت معرفــی می کنــد: 
ْعَماُلُکــْم َســالٌم َعَلْیُکــْم 

َ
ْعَماُلَنــا َوَلُکــْم أ

َ
ْعَرُضــوا َعْنــُه َوَقاُلــوا َلَنــا أ

َ
ْغــَو أ

َ
» َوِإَذا َســِمُعوا الّل

آن روی  از  بشــنوند  بیهــوده ای  و  لغــو  هــرگاه ســخن  و  ؛  اْلَجاِهِلیــَن  َنْبَتِغــی  ال 
می گرداننــد و می گوینــد اعمــال مــا از آن ماســت و اعمــال شــما از آن خودتــان، 

ــر شــما مــا طالــب جاهــالن نیســتیم.« ســالم ب
بــارز جهــل شــمرده  امانــت مصــداق  بــه  احــزاب خیانــت  آیــه 72 ســوره  در 
ْن 

َ
َبْیــَن أ

َ
ــَماَواِت َواألْرِض َواْلِجَبــاِل َفأ ــا َعَرْضَنــا األَماَنــَة َعَلــی الّسَ

َ
شــده اســت: » ِإّن

ــُه َکاَن َظُلوًمــا َجُهــوال ؛ مــا امانــت را بر 
َ
ْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمَلَهــا الْنَســاُن ِإّن

َ
َیْحِمْلَنَهــا َوأ

آســمان ها و زمیــن و کــوه هــا عرضــه داشــتیم آن هــا از حمــل آن ابــا کردنــد و از آن 
هــراس داشــتند، امــا انســان آن را بــر دوش کشــید او بســیار ظالــم و جاهــل بــود.« 
در ایــن آیــه بــزرگ تریــن و مهــم تریــن امتیــاز انســان بــر تمــام جهــان خلقــت بیــان 
گردیــده اســت، ولــی افســوس کــه از همــان آغــاز بــر خویشــتن ســتم کــرد و قــدر خود 

را نشــناخت و آنچــه شایســته حمــل ایــن امانــت بــود انجــام نــداد.
آیــه 63 ســوره فرقــان کبــر و خودخواهــی را کلیــد کفــر و جهالــت می دانــد: » 
ِذیــَن َیْمُشــوَن َعَلــی األْرِض َهْوًنــا َوِإَذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن َقاُلــوا 

َ
ْحَمــِن اّل َوِعَبــاُد الّرَ

َســالًما ؛ بنــدگان خــاص خداونــد رحمــان آن هایــی هســتند کــه بــا آرامــش و بــی 
ــد و هنگامی کــه جاهــالن آن هــا را مخاطــب می ســازند  ــر زمیــن راه می رون تکبــر ب

ــه آن هــا ســالم می گوینــد.« ب
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آیــه 6 ســوره حجــرات اعتمــاد بــه اخبــار فاســقان را جهــل می دانــد و می فرمایــد: 
ــٍة  ــا ِبَجَهاَل ــوا َقْوًم ْن ُتِصیُب

َ
ــوا أ ُن ــٍإ َفَتَبّیَ ــْم َفاِســٌق ِبَنَب ــوا ِإْن َجاَءُک ِذیــَن آَمُن

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ » َی

َفُتْصِبُحــوا َعَلــی َمــا َفَعْلُتــْم َناِدِمیــَن ؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد اگــر فاســقی 
خبــری بــرای شــما آورد پــس جســتجو کنیــد، مبــادا کــه در اثــر تفحــص نکــردن بــه 

قومــی آزار رســانید و بــر کــرده خــود ســخت پشــیمان شــوید«.
درنتیجــه بــر اســاس آیــه ششــم ســوره حجــرات بــرای اینکــه عملــی جاهلــی 
نباشــد، ابتــدا بایــد پیرامــون آن تحقیــق و تفحــص نمــود ســپس اقــدام کــرد.

آیــه 17 ســوره نســاء جهــل را سرچشــمة غرایــز و هــوس هایــی دانســته اســت کــه 
ــوَء ِبَجَهاَلــٍة ُثــّمَ َیُتوُبوَن  ِذیــَن َیْعَمُلــوَن الّسُ

َ
ْوَبــُة َعَلــی اهلِل ِلّل َمــا الّتَ

َ
پایــدار نباشــند: » ِإّن

وَلِئــَک َیُتــوُب اهلُل َعَلْیِهــْم َوَکاَن اهلُل َعِلیًمــا َحِکیًمــا؛ جــز ایــن نیســت 
ُ
ِمــْن َقِریــٍب َفأ

کــه خداونــد توبــه کســانی را می پذیــرد کــه از روی نادانــی کار ناشایســتی می کننــد، 
ســپس توبــه می کننــد خداونــد از اینــان درمی گــذرد و خــدا دانــای فرزانــه اســت.« 
ایــن آیــه شــرط قبولــی توبــه را در آن می دانــد کــه انجــام گنــاه از روی نادانــی و 

بی توجهــی بــه عواقــب آن باشــد.6
از امــام صــادق)ع( نقــل شــده: »هــر گناهــی کــه انســان مرتکــب می شــود اگــر آگاهانه 

باشــد در حقیقــت جهــل اســت؛ زیــرا خــود را در خطــر قهــر الهــی قــرار می دهد.«7
در آیات زیر نیز به صراحت واژه جاهلیت آمده است:

َکَفــُروا  ِذیــَن 
َ
اّل َجَعــَل  ِإْذ   « می فرمایــد:  مکــه  کفــار  توصیــف  در  خداونــد   .1

ــِة؛ آنــگاه کــه کافــران در دل هــای خــود،  ــَة اْلَجاِهِلّیَ ــَة َحِمّیَ ِفــی ُقُلوِبِهــُم اْلَحِمّیَ
ورزنــد.« جاهلیــت  تعصــب  هــم(  تعصــب)آن 

حمیــت در اصــل از مــاده »حمــی« بــه معنــای حرارتــی اســت کــه از آتــش یــا 
خورشــید و یــا بــدن انســان و ماننــد آن بــه وجــود می آیــد و بــه همیــن دلیــل بــه 
حالــت تــب »حمــی« گفتــه می شــود. از ایــن جهــت بــه حالــت خشــم، نخــوت و 
تعصــب خشــم آلــود نیــز حمیــت می گوینــد و ایــن حالتــی اســت کــه بــر اثــر جهــل، 
و  اســت  فــراوان  جاهلــی  اقــوام  میــان  در  فرهنگــی  انحطــاط  و  فکــر  کوتاهــی 

سرچشــمه بســیاری از جنــگ هــا و خــون ریــزی هــا می شــد. 8
پــس یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای عــرب جاهلــی یــاری کــردن خویشــان در 
هــر فرصــت و شــرایطی بــود.9  بــه طــوری کــه در ضــرب المثــل آن هــا آمــده اســت 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

کــه »بــرادرت را یــاری کــن چــه ظالــم باشــد، چــه مظلــوم«.
2. آیــه 33 ســوره احــزاب، کــه خداونــد می فرمایــد: » َوَقــْرَن ِفــی ُبُیوِتُکــّنَ َوال 
ــد و ماننــد روزگار  ــرار بگیری ــه هایتــان ق ــی ؛ و در خان ــِة األوَل َج اْلَجاِهِلّیَ ــّرُ ــَن َتَب ْج َتَبّرَ

ــد.« ــکار نکنی ــود را آش ــای خ ــت ه ــم زین ــت قدی جاهلی
برابــر  را در  آرایــه هــای خــود  کــه زن زیبایــی هــا و  تبــّرج آن اســت  از  منظــور 
چشــمان نامحرمــان بــه نمایــش بگــذارد. » اظهــار الزینــة و مایســتدعی بــه شــهوة 
الرجــل « بــه عبــارت دیگــر خودنمایــی، خودآرایــی و خــوش نمایــی زن بــرای 
جــذب چشــم هــا و دل هــا و ایجــاد زمینــه هــوس و فتنــه اســت کــه خداونــد از آن 

نهــی می نمایــد.
در ایــن آیــه ســخن بــا زنــان اســت، بــه ویــژه زنــان پیامبــر را مــورد خطــاب قــرار 
داده و آنــان را از اندیشــه و پدیــده جاهلــی بــر حــذر داشــته تــا دیگــر زنــان مســلمان 
بداننــد از آنجــا کــه احتمــال ســقوط در مــرداب جاهلیــت بــرای زنــان پیامبــر وجود 
دارد، ایــن احتمــال بــرای آن هــا نیــز هســت. یعنــی اینکــه زن بایــد ثبــات داشــته و 
خــود را بــا آلودگــی هــای جاهلــی دمســاز نکنــد و بــه خودآرایــی جاهالنــه نپــردازد.

َوَمــْن  َیْبُغــوَن  ــِة  اْلَجاِهِلّیَ َفُحْکــَم 
َ
أ  « می فرمایــد:   5 آیــه  مائــده،  ســوره  در   .3

ْحَســُن ِمــَن اهلِل ُحْکًمــا ِلَقــْوٍم ُیوِقُنــوَن ؛ آیــا حکــم جاهلیــت را می جوینــد؟ بــرای 
َ
أ

مردمی کــه اهــل یقیــن هســتند چــه حکمــی از خــدا بهتــر اســت.« بنــا بــه نقــل 
رشــیدالدین میبــدی در »کشــف االســرار« یهودیــان از پیامبــر)ص( در حق زانیین 
حکمی می خواهنــد کــه خداونــد نفرمــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه آن هــا کتــاب 
دارنــد ماننــد اهــل جاهلیــت کــه فاقــد کتــاب بودنــد عمــل می نماینــد. چــون در 

جاهلیــت حکــم رجــم را بــر ضعفــا واجــب کــرده و بــر اقویــا چنیــن نبــود.10
مصــداق جاهلیــت در آیــه مذکــور خودگرایــی اســت کــه از مهــم تریــن اجــزای 
تشــکیل دهنــدة نظــام جاهلــی محســوب می شــود و بیانگــر نوعی فســاد سیاســی 

در جامعــه جاهلــی اســت.
ْتُهــْم  َهّمَ

َ
4. آیــه 154 ســوره آل عمــران کــه خداونــد می فرمایــد: » َوَطاِئَفــٌة َقــْد أ

ــِة ؛ و گروهی در فکر جان خود بودند،  ــوَن ِبــاهلِل َغْیــَر اْلَحِقّ َظّنَ اْلَجاِهِلّیَ ْنُفُســُهْم َیُظّنُ
َ
أ

و دربــاره خــدا، گمــان هــای نــاروا همچــون گمــان هــای جاهلیــت می بردنــد.«
در ایــن آیــه هــر پنــداری نســبت بــه خداونــد کــه بــا باورهــای اسالمی ســازگار 
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بــه  نســبت  مــردم  ایــن  چــون  اســت.  شــده  خوانــده  جاهلــی  پنــدار  نباشــد، 
خداونــد، چگونگــی و قــدرت خداونــد و تحقــق وعــده هــای او پنــدار نادرســت 
داشــتند کــه غیــر مطابــق بــا واقــع بــوده، اوصافــی کــه مــردم زمــان جاهلیــت، خــدا 

را بــه آن وصــف می کردنــد.
شــرک و بــت پرســتی بدتریــن نــوع انحــراف فکــری در عصــر جاهلــی بــود کــه 
آن هــا را از توحیــد و خداشناســی دور کــرده بــود. هــر چنــد کــه در پرتــوی تعلیمــات 
خــدا  خــود  دل  زوایــای  در  پیشــین،  پیامبــران  برخــی  و  ابراهیــم)ع(  حضــرت 
را می شــناختند و او را آفریــدگار جهــان می دانســتند، ولــی در عمــل برخــی از 
پدیده هــای عالــم مثــل بــت هــای دســت ســاخته را شــریک خــدا قــرار می دادنــد.
آنچــه در ایــن آیــه بــه عنــوان مصــداق جاهلــی ذکــر شــده اســت خودخواهــی، 
ــی و  ــدرت گرای ــال آن ق ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس ــتی و خودکامگ ــی، خودپرس خودبین

ســلطه جویــی بــروز می کنــد و انســان را از خــدا و آخــرت دور می نمایــد.
ــه  ــه ب ــات فــوق، قــرآن مصادیقــی را محکــوم می کنــد، امــا ن نتیجــه اینکــه در آی
طــور مطلــق، بلکــه شــکل جاهلــی آن هــا کــه اساســًا بــا معیارهــای واقعــی اســالم 
ناســازگار اســت. از ایــن جهــت از نظــر قــرآن هــر انســان متکبــر و خودرأیــی جاهــل 

محســوب می شــود.
در قــرآن، جاهلیــت بــه عنــوان یــک مفهــوم تلقــی می شــود نــه یــک زمــان؛ 
اگرچــه در برخــی از متــون اســالمی به زمــان جاهلیــت قبــل از اســالم اشــاره شــده 
ــه ای  ــک روش مقایس ــته از ی ــه می خواس ــت ک ــت اس ــه آن عل ــن ب ــی ای ــت، ول اس
اســتفاده کنــد، ولــی بــاز در ایــن مــوارد نیــز بــه خصلــت هــای جاهلــی تکیــه شــده 

نــه زمــان جاهلــی.
قــرآن کریــم عصــر قبــل از بعثــت را عصــر گمراهــی آشــکار معرفــی می نمایــد، 
گمراهــی کــه در بینــش، رفتــار و قضــاوت مــردم مشــاهده شــده و خداونــد آن هــا را 
بــا وصــف جاهلیــت مطلــق توصیــف می نمایــد. بــه همیــن دلیــل برخــی در رابطــه 
بــا مــکان ظهــور اســالم می نویســند: »داســتان قدیمی کــه اســالم در بیابــان ظهــور 
پیــدا کــرد مــدت زیــادی می گــذرد تــا از بیــن بــرود. ایــن مســئله می توانــد گویــای 
شــرایط نامطلــوب مــکان ظهــور اســالم باشــد کــه در کنــار عوامــل طبیعــی، ناشــی 

از جهــل و جهالــت مــردم نیــز بــود.



40

کتــاب مــاه

مفهوم جاهلیت در متون تاریخی
ــرآن، نهــج البالغــه  اولیــن و مهــم تریــن متــن و منبــع تاریخــی اســالم پــس از ق

اســت کــه می تــوان مفهــوم جاهلیــت را بــه روشــنی در آن مشــاهده کــرد.
امیرمؤمنــان عصــر جاهلیــت را چنیــن توصیــف می نمایــد: »خداونــد پیامبــر 
اســالم را وقتــی فرســتاد کــه از دیربــاز پیامبــری نیامــده بــود، ملــت هــا در خوابــی 
طوالنــی فــرو رفتــه بودنــد، ســر رشــته کارهــا از هــم گســیخته و آتــش جنــگ هــا در 
همــه جــا شــعله ور بــود. دنیــا را تاریکــی، جهــل و گنــاه تیــره کــرده بــود. فریبــکاری 
ــود.  ــری از آن نب ــد ثم ــده و امی ــرده و زرد ش ــر پژم ــت بش ــای درخ ــرگ ه ــکار، ب آش
آب هــا فــرو رفتــه و فــروغ هدایــت خامــوش شــده بــود، بدبختــی بــه بشــر هجــوم 
آورده و چهــره کریــه خــود را نمایــان کــرده بــود. تــرس دل هــای مــردم را فراگرفتــه و 

تنهــا پناهگاهشــان شمشــیر بــود.« 11
چونــان  نیــز  شــما  کــه  مبــاد  »هرگــز  می فرماینــد:  دیگــر  جــای  در  حضــرت 
جفاپیشــگان جاهلیــت باشــید کــه نــه در دیــن ژرف نگــر بودنــد و نــه از خــدا 

داشــتند.«12 درســت  ای  اندیشــه 
مقــام معظــم رهبــری در شــرح و تفســیر خطبــه 26 نهــج البالغــه بیــان مــی دارد 

کــه دوران جاهلیــت دو گونــه نابســامانی دارد:
1. نابســامانی مــادی کــه مــردم از لحــاظ رفــاه در ســطح پایینــی بودنــد و امنیــت 

نداشتند.
2. نابســامانی معنــوی کــه عبــارت اســت از گمراهــی و حیــرت مردم، بــه این معنا 
که آن ها راه روشــنی در مقابلشــان نیســت و به دنبال یک چیز باال و واال نیســتند. 

بــه ایــن ســبب، تفکر، اختیــار و ابتکار در چنیــن دوره ای وجود نــدارد.13
در ســایر متــون تاریخــی نیــز بــه مفهــوم جاهلیــت پرداختــه شــده کــه اهــم آن هــا 

عبارتنــد از:
جوادعلــی، جاهلیــت را بــه معنــای حماقــت، حقــارت، ســفاهت، خشــم و 

برابــر اســالم و احــکام آن می دانــد.14 تســلیم ناپذیــری در 
بالشــر می نویســد: »در اســالم بــر تمــام خصوصیــات نفســانی عــرب ماننــد مــزاج 
جنگــی، حساســیت و شــرافت نســبت بــه عربیــت، قســاوت در مــورد انتقــام، 

ــود.«15 ــالق می ش ــی اط ــت جاهل ــد آن صف ــازی و مانن ــر، قمارب ــرب خم ش
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ــه عصــر  ــم ب ــه قــرآن کری عمــر فــروخ نیــز معتقــد اســت: »جاهلیــت نامی اســت ک
پیــش از اســالم اطــالق نمــوده، زیــرا اعــراب در آن عصــر، بــت می پرســتید و بــا 
یکدیگــر بــه نــزاع می پرداختنــد،... گاهــی فرزنــدان خــود را زنــده بــه گــور می کردنــد 
و شــراب می نوشــیدند... و چنیــن اســت کــه مالحظــه می کنیــم واژه جاهلیــت از 
جهلــی گرفتــه شــده کــه در برابــر حلــم بــوده نــه جهلــی کــه متضــاد علــم اســت.«16

احمــد امیــن مصــری نیــز می گویــد: »جهــل در برابــر علــم نیســت، بلکــه بــه 
بیجاســت.«17 افتخــارات  و  تکبــر  خشــم،  ســفاهت،  معنــای 

ابــن خلــدون دوران جاهلیــت را چنیــن توصیــف می نمایــد: »ایــن قــوم بــر 
ــری چنــان در  ــد و موجبــات وحشــی گ ــر بودن حســب طبیعــت، وحشــی و یغماگ
میــان آن هــا اســتوار بــود کــه جــزء خــوی و سرشــت آن هــا شــده بــود و از ایــن طریق 
از قیــد فرمانبــری حــکام ســرباز می زدنــد. خــوی آن هــا غارتگــری بــود و روزی 

آن هــا در پرتــو نفیــره هــا فراهــم می آمــد...«33
ــن،  ــرب خوارتری ــوم ع ــد: »ق ــی می نمای ــه معرف ــن گون ــت را ای ــر جاهلی ــری عص طب
بدبخــت تریــن و گمــراه تریــن قــوم بــود کــه در النــه ای محقــر و کوچــک میــان بیشــه 
شــیر)ایران و روم( زندگــی می کــرد. ســوگند بــه خــدا، در ســرزمین عــرب چیــزی 
ــراب  ــس از اع ــر آن ک ــد. ه ــگان باش ــد بیگان ــا حس ــع و ی ــورد طم ــه م ــود ک ــود نب موج
کــه می مــرد یکســره بــه دوزخ می رفــت و هــر آنکــه زندگــی می کــرد و حیــات داشــت، 
گرفتــار خــواری و مشــقت بــود و دیگــران لگدمالــش می کردنــد، ســوگند به خــدا که در 
سرتاســر زمیــن قومــی را نمی شناســم کــه خوارتــر و تیــره بخــت تــر از عــرب باشــد.«19

ســرانجام فیلیــپ حتــی می نویســد: »منظــور از جاهلیــت کــه غالبــًا بــه روزگار 
جهــل و وحشــی گــری اطــالق می شــود، دورانــی اســت کــه عربســتان قوانیــن و 
پیامبــری کــه وحــی بــه او رســد و کتــاب منــزل داشــته باشــد، نداشــته اســت«.20

تمــام معانــی و مصادیــق ذکــر شــده در آثــار مورخــان مذکور در رابطــه با جاهلیت 
بــا آیــات مطــرح شــده مطابقــت دارد. در کنــار نظــرات مذکــور در خصــوص مفهــوم 
جاهلیــت، برخــی دیگــر، جاهلیــت را فقــدان دانــش دربــاره چیــزی از موجــودات 
می داننــد کــه قــادر بــه دانســتن اســت. بنابــر ایــن دیــدگاه، جاهلیــت نتیجــه 
محدودیــت هــای هــوش مــا یــا ناشــناخته بــودن خــود مــاده اســت و در دو قســم 

»مطلــق« و »نســبی« قابــل بررســی اســت.
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جاهلیــت مطلــق آن اســت کــه شــخص قــادر نیســت خــود را از آن خــالص 
ــا تــالش اخالقــی  ــی ب ــد. چنیــن جاهلیتــی مســلمًا غیــر اختیــاری اســت، ول نمای

یافــت.21 از جاهلیــت نســبی رهایــی  می تــوان 
ــرب  ــت ع ــودن اکثری ــی ب ــر اّم ــتر ب ــز بیش ــرب نی ــندگان ع ــان و نویس ــی مورخ برخ

جاهلــی و فقــدان قــدرت خوانــدن و نوشــتن آن هــا تأکیــد نمــوده انــد.22
در برخــی از متــون تاریخــی بــه روابــط تجــاری موجــود بیــن اعــراب و وجــود 
مظاهــر تمــدن در پــاره ای از نقــاط جزیــرة العــرب، بــه ویــژه یمــن و بــه اصطــالح 

عربســتان خوشــبخت » Arabia Felix « اشــاره شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل، تعــدادی از آن هــا جاهلیــت را بــه عنــوان نوعــی عقــب ماندگــی 
و جهــل نمی پذیرنــد و اصــل جاهلیــت را قبــول ندارنــد. افــرادی چــون دکتــر 

یحیــی الجبــوری و دکتــر گوســتاو لوبــون فرانســوی از ایــن دســته هســتند.23
امــا ســاختن ســاختمان هــای مرتفــع و روابــط تجــاری موجــود در برخــی از 
نقــاط شــبه جزیــره عربســتان نمی توانــد دلیــل علــم و دانــش آن مــردم باشــد و از 

ایــن طریــق اصــل جاهلیــت را بــرای آن هــا انــکار کــرد.
ــان  ــه مورخ ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــده می ت ــرح ش ــرات مط ــوع نظ از مجم
در رابطــه بــا مفهــوم جاهلیــت دیــدگاه واحــدی ندارنــد و چنــان کــه مشــاهده 
شــد برخــی از مورخــان قائــل بــه کاربــرد واژه جاهلیــت بــرای دوران قبــل از اســالم 
نیســتند. گروهــی نیــز جهــل را مقابــل علــم دانســته و منظــور از آن را نادانــی و 
ــر روی تعــداد باســوادهای مکــه و  ــه ویــژه ب نداشــتن علــم و آگاهــی می داننــد و ب
ــالم  ــور اس ــارن ظه ــه مق ــوادها را در مک ــده باس ــان ع ــد. این ــد می ورزن ــه تأکی مدین

ــر کــرده انــد.24 ــازده نفــر ذک هفــده نفــر و در مدینــه مقــارن هجــرت پیامبــر ی
در دوران معاصــر بــه ویــژه از آغــاز قــرن بیســتم میــالدی تعدادی از مستشــرقان، 
نادانــی را معنــای ثانــوی جهــل دانســته و می گوینــد جهــل در دوران قبــل از 
ــاری، بخشــندگی،  اســالم نــه مقابــل علــم بلکــه مقابــل حلــم بــود و حلــم را بردب
اندیشــی معنــا نمــوده و مفهــوم جهــل را خشــونت،  نیــک  لیاقــت، درایــت و 
ناهنجــاری، خودســتایی، بــی ارادگــی و شــتابزدگی می داننــد کــه از اشــعار جاهلــی 

نیــز اســتنباط می شــود.
ایــن رابطــه می نویســد:  از گلدزیهــر در  نقــل  بــه  زریــاب خوئــی  دکتــر عبــاس 
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»مقصــود از جاهلیــت نادانــی نیســت و جهالــت در برابــر حلــم اســت نــه علــم، 
مســّلم اســت کــه جاهلیــت در برابــر اســالم اســت و مقصــود از آن در قــرآن عصــری 
ــا تمــام موازیــن و ارزش هــای اخالقــی، دینــی و فرهنگــی درســت در  ــه ب اســت ک

مقابــل اســالم بــوده اســت.«25
برخــی از محققیــن و اندیشــمندان در نفــی ایــن مســئله کــه جاهلیــت صرفــًا بــه 

معنــای نادانــی و عــدم علــم نیســت دالیلــی می آورنــد کــه عبارتنــد از:
1. قــرآن بــه عنــوان بــزرگ تریــن معجــزه تاریــخ در بیــن مــردم آن جامعــه با همان 
توانایــی هــای علمــی و ادبــی نــازل شــد و همــان مــردم را بــه تحــدی دعــوت کــرد. 
ــه  ــادان و ب ــر مــردم آن دوران افــرادی ن ــه اگ حــال ایــن ســئوال مطــرح می شــود ک

دور از علــم و ادب بودنــد آیــا تحــدی فضیلتــی بــرای قــرآن محســوب می شــد؟
2. در اشــعار عــرب جاهلــی نیــز ایــن معنــا تأییــد شــده اســت و منظومــات 

آنــان اســت. ادبــی  اقتــدار  بیانگــر اوج  شــعری 
3. هــدف و غایــت بعثــت پیامبــر، اتمــام مــکارم اخالقــی اســت. » انمــا بعثــت 
التمــم مــکارم االخــالق « و واژه اتمــام بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه آن حضــرت 
شــاهد رشــد عقالنــی مــردم و وجــود گونــه هایــی از مــکارم اخالقــی در آن هــا امــا بــه 

صــورت نیمــه تمــام بودنــد و هــدف آن حضــرت کامــل کــردن آن هاســت.
4. در احادیــث معصومیــن نیــز واژه جهــل صرفــًا بــه معنــای نادانــی بــه کار بــرده 
نشــده اســت؛ بــه طــوری کــه پیامبــر عظیــم الشــأن اســالم فرمودنــد: »جاهــل 
کســی اســت کــه بــه معاشــران خــود ظلــم نمــوده و بــه زیردســتانش ســتم روا دارد 

و بــر برتــر از خــود بزرگــی فروشــد و بــی تمیــز ســخن گویــد.«29
5. لغــت دانــان نیــز جهــل را صرفــًا مقابــل علــم نمی داننــد و آن را فقــط بــه 
کــردن،  بــه معنــای پرخاشــگری، ســتم  بلکــه بیشــتر  نادانــی ترجمــه نکــرده، 
شــدت عمــل، عــدم بردبــاری، فخرفروشــی وخــود بــزرگ بینــی دانســته انــد.

ــلوک و  ــا س ــا ب ــح آن ه ــم و نصای ــوال، حک ــه اق ــی اینک ــردم یعن ــل آن م ــس جه پ
ــدس  ــراف و مق ــاوت، اس ــش، قس ــاوز، توح ــل تج ــت مث ــات داش ــان مناف رفتارش

ــه ضــرری داشــت. ــه ســود و ن ــه برایشــان ن شــمردن آنچــه ک
جهــل یعنــی آنکــه ســخنی می گفتنــد کــه بــه آن عمــل نمی کردنــد و جاهلیــت بــه 
ایــن معنــا بــه وجــه عــام بــر عــرب قبــل از بعثت منطبــق بــوده اســت. بنابراین جهل 
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یعنــی نداشــتن حلــم، ســفاهت، حماقــت، تهــور و عــدم قــدرت بــر ضبــط نفــس کــه 
جاهلیــت در ایــن معنــا در بیــن مــردم قبــل از ظهــور اســالم بســیار رایــج بــود.

کالم را بــا ســخنی از امیرمؤمنــان علــی)ع( در رابطــه بــا جاهلیــت بــه پایــان 
ــه راه  ــد و ب ــان فرمــان شــیطان را می بردن ــم. آن حضــرت می فرماینــد: »آن می بری
او می رفتنــد و بــه سرچشــمه هــای او وارد می شــدند. علــم هــای او بــه وســیله 
آنــان بــه راه می افتــاد و پرچمــش بــر پــای می ایســتاد. شــیطان مــردم را زیــر پــای 
فتنــه هــا لگدمــال کــرده و ماننــد گاو آن هــا را زیــر ســم هــای خویــش بمالیــد و بــا 
ســر ســم هــا بــر روی پیکــر آنــان ایســتاد و همــه مــردم در آن فتنــه هــا ســرگردان، 

ــد.«27 ــادان بودن ــران و ن حی

نتیجه گیری:
از بحث مربوط به جاهلیت در قرآن و متون تاریخی این نتایج حاصل می شود:

1. جاهلیــت برهــه محــدودی از زمــان در خــالل تاریــخ نیســت بلکــه جاهلیــت، 
زمــان شــمول و مــکان شــمول اســت. حالــت و کیفیــت خاصــی اســت کــه در هــر 
زمــان و مــکان می توانــد پدیــد آیــد و محــدود بــه زمــان و مــکان نیســت. بنابرایــن 

جاهلیــت مفهــوم اســت نــه زمــان.
ــر حلــم  2. جاهلیــت تنهــا مفهومی مقابــل علــم و تمــدن نیســت، بلکــه در براب

ــر عقــل محســوب می شــود. اســت و مرتبــه ای در براب
3. جاهلیتــی کــه در قــرآن و ســنت بیــان شــده اســت یــک نــوع حالــت نفســانی 
و کیفیــت روانــی اســت کــه از پیــروی از هدایــت الهــی ســرباز می زنــد و حکومــت را 
در امــور و مســائل زندگــی بــه رســمیت نمی شناســد و بــه ایــن جهــت خودگرائــی، 
و  قــرآن  در  جاهلیــت  اصلــی  مصادیــق  و  معانــی  از  خودآرایــی  و  خودخواهــی 

بســیاری از متــون تاریخــی اســت.
4. شــناخت جاهلیــت مقدمــه شــناخت حیــات اســالم اســت. چــون تــا باورهــا، 
فرهنــگ، تمــدن، آداب و رســوم جوامــع جاهلی شــناخته نشــود، میــزان تأثیر آئین 
جدیــد آشــکار نمی شــود و مهــم تــر اینکــه شــناخت جاهلیــت قدیــم و نشــانه های 
آن در شــناخت روابــط جاهلــی دنیــای کنونــی مفیــد اســت؛ زیــرا جاهلیــت نویــن 

مجموعــه ای فشــرده از جاهلیــت قدیــم بــه اضافــه انحرافــات تــازه اســت.
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چکیده
جامعــه  رهبــران  دارنــد  تربیــت  در  ای  برجســته  نقــش  کــه  عواملــی  از  یکــی 
هســتند. ایــن نقــش لزومــا آگاهانــه نبــوده و آن هــا حتــی اگــر قصــد تاثیــر را نداشــته 
باشــند صــرف عنــوان و برجســتگی اجتماعــی آن هــا را در جایــگاه تاثیــر گــذاری 

قــرار داده اســت.
رهبــران از دو راه شــناخت و انگیــزه و احساســات می تواننــد بــر اراده دیگــران 
ایجــاد  نماینــد.  تحمیــل  دیگــران  بــر  می خواهنــد  را  آنچــه  و  گذاشــته  تاثیــر 
شــناخت بــه صــورت مســتقیم بــر آگاهــی تاثیــر می گــذارد ولــی ایجــاد احساســات 
و انگیزشــهای احساســی می تواننــد بــه طــور غیــر مســتقیم بــر تــوان آگاهــی موثــر 
باشــند. در نوشــتار حاضــر بــه بررســی ایــن موضــوع از منظــر آیــات قــرآن و روایــات 

معصومیــن پرداخــت می کنیــم.
تربیــت مقولــه بســیار پیچیــدای اســت کــه عوامــل و اســباب گوناگونــی در شــکل 
گیــری آن دخیــل اســت. تقریبــا تمــام ایــن عوامــل هــم عــرض هــم بــوده و نســبت 
بــه هــم نقــش مکمــل را ایفــاء می نماینــد. ولــی نقــش » رهبــران جامعــه « در 
شــکل گیــری آن بــی بدیــل بــوده و قابــل مقایســه بــا دیگــر عوامــل نمی باشــد. و 

تأثیر رهبران جامعه
در تربیت عقالنی 
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هــم عرضــی بــا دیگــر عوامــل تنهــا از ایــن جهــت اســت کــه همگــی در مقســم یکــی 
هســتند و اال مقــدار تاثیــر آن هــا متفــاوت اســت.

رهبــران جامعــه از آنجــا کــه تاثیــر زیــادی در رونــد توســعه جامعــه و هــم تفوقــی کــه 
بــر اعضــاء جامعــه دارنــد می تواننــد بــر دیگــر عوامــل تربیتــی تاثیــر گذاشــته و نقــش 
آن هــا را دگرگــون کننــد. چنانکــه گفتــه انــد: » النــاس علــی دیــن ملوکهــم. «.]1[ 
مــردم بــر آییــن و دیــن رهبــران و پادشاهانشــان هســتند. بــه هــر حــال متاثــر شــدن 
عمــوم مــردم از پادشــاهان و رهبــران جامعــه چیــزی نیســت کــه قابــل انــکار باشــد.

ــر آن هــا  ــران در تربیــت و تاثی ــا نقــش رهب در ایــن نوشــتار تــالش خواهــد شــد ت
ــردد. بیشــتر تبییــن گ

چیستی شناسی
رهبر

» رهبــر « واژه ای فارســی اســت کــه معــادل آن در زبــان عربــی واژه » قائــد « 
اســت. و می تــوان بــا ایــن واژه در قــرآن و کلمــات معصومیــن واژه » رهبــر « را 

نمــود. پیگیــری مســتقیم 
البتــه بــرای پیگیــری تمــام مــوارد و جوانــب مســئله واژه هــای » امــام « و » ولــی 
« نیــز بــه عنــوان واژگان کلیــدی می تواننــد مــا را در پیگیــری موضــوع ایــن نوشــتار 
در قــرآن و ســنت یــاری نماینــد. البتــه ایــن بــه معنــای تطابــق کامــل معنایــی 
نیســت چــرا کــه هــر یــک از واژه هــای ذکــر شــده در جــای خــود دارای بــار معنایــی 

متفاوتــی نیــز هســتند.

قائد
واژه » قائــد « از ریشــه » ق و د « تشــکیل شــده و بــه معنــی کســی کــه در جلــو یــک 
نفــر و یــا جمــع و گروهــی حرکــت کــرده و آن هــا را رهبــری می نمایــد اســت. البتــه 
در ایــن مــاده معنــی هدایــت و راهنمایــی نیــز نهفتــه اســت. یعنــی » قائــد « کســی 
اســت کــه پیــش روی جمعــی حرکــت کــرده و سرپرســتی آن هــا را بــر عهــده داشــته 

و هــم آن هــا را راهنمایــی و هدایــت می نمایــد.]2[
پس درون این واژه معانی زیر نهفته است:
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حرکت در پیش رو
سرپرستی

راهنمایی و هدایت
امام

کاوش  بــه  مقالــه  ایــن  موضــوع  در  آن  توســط  می تــوان  کــه  دیگــری  واژه 
اســت.  » امــام   « واژه  علمی پرداخــت، 

ایــن واژه از مــاده » ا م م « نشــأت گرفتــه و » اّم « بــه هــر چیــزی گفتــه می شــود 
کــه چیزهایــی کــه بعــد او می آینــد بــه او ضمیمــه شــوند.]3[ و » امــام « هــر کســی 

اســت کــه بــه او اقتــدا شــده و پیشــاپیش کارهــا باشــد.]4[
بنابراین در واژه » امام « معانی زیر وجود دارد:

مقتداء بودن
پیشرو بودن

ولی
ــه  ــه موضــوع مقال ــه منابعــی راجــع ب ــه توســط آن ب ــوان ب ــه می ت واژه دیگــری ک

ــی « اســت. دســت یافــت » ول
» ولــی « یعنــی یــاری گــر، ســلطه دار، کســی کــه عهــده دار کار دیگــران بــوده و 
سرپرســت آن هــا اســت، گــو اینکــه والیــه اشــعار بــه تدبیــر و قــدرت و انجــام کار 
داشــته و تــا ایــن ســه بــا هــم در کســی جمــع نشــود بــه او والــی گفتــه نمی شــود.]5[

چنانکه روشن است در کلمه ولی معانی زیر نهفته است:
یاری گر
سلطه
قدرت
نتیجه

آنچــه از معانــی لغــات » ولــی « و » امــام « بــه دســت آمــد معلــوم نمــود کــه در ایــن 
دو واژه سرپرســتی و رهبــری وجــود دارد. هــر چنــد تفــاوت مشــهودی بیــن ایــن 
دو واژه و کلمــه » قائــد « وجــود دارد. ولــی آنچــه روشــن شــد ایــن کــه می تــوان از 
ایــن دو واژه نیــز بــرای جســتجو و کاوش در مــورد تاثیــر رهبــران اســتفاده نمــود. 
البتــه بــه علــت محدودیــت ایــن نوشــتار مــا خــود را ملــزم بــه پگیــری ایــن الفــاظ 

مــعــارف
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نمی دانیــم و تنهــا بــه مقــدار کشــش ایــن نوشــتار از الفــاظ یــاد شــده اســتفاده 
خواهیــم کــرد و تنهــا بــه ایــن خاطــر ایــن مطالــب ذکــر شــد تــا بــرای دیگرانــی کــه 
پیگیرنــد مفیــد باشــد. و مــا از هــر مفهومــی ) و لــو بــه صــورت جملــه ( کــه بتــوان از 
آن در راســتای مقالــه بهــره گیــری نمــود در ایــن نوشــتار اســتفاده خواهیــم کــرد.

رهبران جامعه کیانند ؟
جامعــه  در  آنکــه  می شــود:»هر  روشــن  شــده  یــاد  لغــات  معانــی  بــه  توجــه  بــا 
ســلطه ای داشــته و صاحــب قدرتــی باشــد چــه قــدرت نــرم و چــه قــدرت ســخت 
می توانــد بــه عنــوان رهبــری از رهبــران جامعــه بــه شــمار آمــده و در جامعــه تاثیــر گــذار 
ــود. ــد ب ــه خواه ــن مقال ــث ای ــورد بح ــراد، م ــا و اف ــن گروه ه ــه ای ــن هم ــد. بنابرای باش
مطلــب مهــم دیگــر کــه از ایــن مطالــب بــه دســت می آیــد اینکــه تمــام ایــن 
گروههــا بعــد از اینکــه روشــن شــد نقــش رهبــری در جامعــه دارنــد قطعــا مســئول 
تربیتــی جامعــه بــوده و نمی تواننــد خــود را بــه بهانــه هایــی کنــار بکشــند. و هــر کــه 
از ایــن افــراد و گروههــا الگــو گرفتــه و در تربیــت از آن هــا تاثیــر پذیــرد در واقــع آن را 
رهبــر خــود نمــوده و در قیامــت نیــز بــا وی محشــور خواهــد شــد. البتــه در ادامــه 

بــه ایــن مهــم بیشــتر پرداخــت خواهیــم نمــود.

راه تاثیر رهبران بر تربیت افراد
اســتعدادهایی کــه بــرای روان یــک شــخص در نظــر گرفتــه می شــود یــا مربــوط 
بــه آگاهــی، شــناخت و دانســتن اســت و یــا مربــوط بــه احساســات و عواطــف. و 
بعــد دیگــری نیــز کــه در واقــع از ایــن دو بهــره می بــرد بعــد کنشــی و یــا ارادی انســان 
اســت. بنابرایــن انســان دارای ســه بعــد تربیتــی » عاطفــی، شــناختی و ارادی « 

اســت.]6[
تاثیــر پذیــری و تربیــت انســان نیــز از هــر یــک از ایــن راههــا ممکــن خواهد بــود. از 
طرفــی خواســت و اراده انســان متاثــر از دو بعــد دیگــر یعنــی » شــناخت و عاطفــه « 
اســت. و تغییــر نگرشــها و بینــش هــا موجــب تغییــر اراده هــا خواهد بــود. بنابراین 
تاثیــر گــذاری رهبــران بــر افــراد جامعــه جبــری نبــوده و تــا شــخص خــود اراده نکنــد 
رهبــر هیــچ تاثیــر تربیتــی بــر آن هــا نمی توانــد داشــته باشــد و اصــوال تربیــت امــری 
جبــری نبــوده و کامــال در اختیــار متربــی اســت و نقــش مربــی تنهــا آگاهــی دهــی و 
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ایجــاد انگیــزش روانــی در متربــی اســت.

شیطان امام ضاللت
رهبــر لفــظ خنثــی بــوده و در مفهــوم آن مثبــت و منفــی یــا خــوب و بــد وجــود 
نــدارد. و بــه هــر دو قشــر اطــالق می شــود. یعنــی هــم بــه رهبــر ضاللــت و گمراهــی 

و هــم رهبــر هدایــت واژه » رهبــر « اطــالق می گــردد.]7[
شــیطان بــه عنــوان رهبــر اهــل جهنــم روز قیامــت در دفــاع از خــود اینگونــه 
ْمــُر ِإّنَ اهلَل َوَعَدُکــْم َوْعَد اْلَحــّقِ َو َوَعْدُتُکْم 

َ ْ
ــا ُقِضــَي األ ــْیطاُن َلّمَ

َ
می گویــد: » َو قــاَل الّش

ْن َدَعْوُتُکــْم َفاْســَتَجْبُتْم لــي َفــال 
َ
 أ

َ
ْخَلْفُتُکــْم َو مــا کاَن ِلــَي َعَلْیُکــْم ِمــْن ُســْلطاٍن ِإاّل

َ
َفأ

ــي َکَفــْرُت ِبمــا  ْنُتــْم ِبُمْصِرِخــّيَ ِإّنِ
َ
َنــا ِبُمْصِرِخُکــْم َو مــا أ

َ
ْنُفَســُکْم مــا أ

َ
َتُلوُمونــي َو ُلوُمــوا أ

لیــٌم. «]8[ و شــیطان، هنگامــی 
َ
اِلمیــَن َلُهــْم َعــذاٌب أ

َ
ْشــَرْکُتُموِن ِمــْن َقْبــُل ِإّنَ الّظ

َ
أ

کــه کار تمــام مــی شــود، مــی گویــد: »خداونــد بــه شــما وعــده حــق داد و مــن بــه 
شــما وعــده )باطــل( دادم، و تخّلــف کــردم! مــن بــر شــما تســّلطی نداشــتم، جــز 
ــر ایــن، مــرا ســرزنش  ــا ب ــردم و شــما دعــوت مــرا پذیرفتیــد! بن اینکــه دعوتتــان ک
نــه شــما  و  فریــادرس شــما هســتم،  مــن  نــه  کنیــد!  را ســرزنش  نکنیــد خــود 
ــتید،  ــل داش ــه از قب ــود، ک ــاره خ ــما درب ــرك ش ــه ش ــبت ب ــن نس ــن! م ــادرس م فری
)و اطاعــت مــرا همردیــف اطاعــت خــدا قــرار دادیــد( بیــزار و کافــرم!« مســّلمًا 

ســتمکاران عــذاب دردناکــی دارنــد!]9[
تحلیل محتوائی

بعــد از اینکــه در روز قیامــت اعمــال همــه مــورد بررســی واقــع گردیــد اهــل جهنــم 
بیــزاری  از آن هــا  او  ولــی  را مقصــر گمراهــی خــود معرفــی می نماینــد  شــیطان 
ــه شــما نداشــتم و تنهــا  جســته و تاکیــد می کنــد مــن هیــچ ســلطه ای نســبت ب
ــا اجابــت دعــوت مــن از شــناخت خــدا  ــه ب ــد ک ــردم و ایــن شــما بودی دعوتتــان ک
ــد  ــر ایــن دعــوت را اجابــت نمی کردی ــه شــرک کشــیده شــدید و اال اگ ــده و ب بازمان

بلکــه دعــوت الهــی را گــوش می دادیــد االن اهــل بهشــت بودیــد.
پیام

شــیطان بــر هیــچ کــس تســلط نــدارد و تنهــا کاری کــه می توانــد انجــام دهــد 
دعــوت بــه بــدی اســت.

مــعــارف
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نكات
هدایت و ضاللت وابسته به خواست و اراده انسان است.

ْخَلْفُتُکْم....
َ
ِإّنَ اهلَل َوَعَدُکْم َوْعَد اْلَحّقِ َو َوَعْدُتُکْم َفأ

هیچ رهبری ) گمراه یا هادی ( توان تربیت اجباری را ندارد.
اختیار و خواست، اصلی اصیل در تاثیر تربیت است.

ْن َدَعْوُتُکْم َفاْسَتَجْبُتْم.
َ
 أ

َ
ِإاّل

انســان مســئولیت پذیــری کــه عواقــب کارهــا و خواســت های خــود را توجــه 
کنــد و متوجــه باشــد کــه در آخــر بایــد خــود را مالمــت نمایــد، دچــار خواســت های 

ــُکْم.... ْنُفَس
َ
ــوا أ ــي َو ُلوُم ــال َتُلوُمون ــود. َف ــت نمی ش نادرس

بــا توجــه بــه ایــن آیــه روشــن می شــود تنهــا راه تاثیــر رهبــران )ضاللــت و هدایــت( 
تحریــک انگیــزه و عواطــف از یــک طــرف و تاثیــر بــر بینــش از طــرف دیگــر بــوده و 
بــا ایــن وســیله بــر اراده هــا تاثیــر می گذارنــد و هــر کســی بتوانــد اراده انســان ها 
را تحریــک کــرده و بــه ســوی خواســت های خــود برانگیــزد خواهــد توانســت او را 

ــه کــه می خواهــد تربیــت نمایــد. آنگون

راه های تحریک و تاثیر بر اراده متربی
چنانکــه گذشــت تنهــا راه تاثیــر مربــی ) در اینجــا رهبــران جامعــه ( بــر متربــی 
تاثیــر گــذاری و جهــت دهــی بــه اراده متربــی اســت. و ایــن چنانکــه گذشــت از دو 

راه تغییــر در بینــش هــا و انگیــزه هــا میســر اســت.
ایــن بینــش هــا و انگیــزه هــا و احساســات اســت کــه موتــور محرکــه اراده به شــمار 

آمــده و بــه خواســت ها جهــت می دهــد. ]10[
بــه همیــن جهــت قــرآن بــه ایــن دو بعــد عنایــت ویــژه داشــته و راهکارهــای 
تربیتــی خــود را بــر ایــن دو بعــد متمرکــز نمــوده اســت. چنانکــه نگاهــی گــذرا بــه 

آیــات قــرآن ایــن مهــم را بــه روشــنی آشــکار می نمایــد.
توجــه بــه ایــن امــر الزم اســت کــه قــرآن خــود بــه عنــوان رهبــری از رهبــران 
ــن  ــز دارد. بنابرای ــود را نی ــاص خ ــرات خ ــا تاثی ــده]11[ و طبع ــمار آم ــه ش ــه ب جامع
تبییــن شــیوه هــای تاثیــر گــذاری رهبــران بــر جامعــه از طریــق تبییــن آیــات قــرآن 
ــا  ــر جامعــه را ب ــران ب ــر رهب ــوع شــیوه تاثی ــده اســت. اول اینکــه دو ن دارای دو فائ
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توجــه بــه آیــات بررســی کــرده ایــم و دوم اینکــه دلیــل و تاییــدی بــر اهمیــت و 
جایــگاه ایــن دو شــیوه از قــرآن را ارائــه داده ایــم.

آیات مربوط به شناخت
از  را  آن هــا  و  کــرده  تعقــل  و  تفکــر  بــه  ترغیــب  را  انســان ها  آیــات  از  بســیاری 
رفتارهــای غیــر عاقالنــه نهــی می کننــد. و بــرای تفکــر و تعقــل صحیــح راهــکار 
»تبییــن صحیــح مســائل و آســان ســازی « را نیــز ارائــه می نماینــد. بدیــن صــورت 
لمــس  قابــل  و  ابتــداء حّســی  کــه جــای ســوال و طــرح دارنــد  را  کــه مســائلی 
می نمایــد و ســپس بــا تشــویق بــر تفکــر در مــورد آن کیــس خــاص، انســان را بــرای 

دریافــت حکــم کلــی عقلــی یــاری می نمایــد.
البتــه از آنجــا کــه قــرآن بــرای همــه انســان ها بــا تمــام ســطوح فکــری اســت، 
تمــام اســتدالل های خــود را مبتنــی بــر مثــال ننمــوده بلکــه در برخــی مــوارد 
بــه صــرف تبییــن عقلــی بســنده کــرده تــا آنانکــه دارای هــوش بیشــتری هســتند 
ــد  ــی دارد نمی خواه ــای تربیت ــون بن ــرآن چ ــد.]12[ ق ــات بگیرن ــود را از آی ــره خ به
انســان ها همــواره در مثــل توقــف نماینــد بلکــه می خواهــد از مثــل پلــی بــه ممثــل 
ســاخته و بــه درک کلــی و عقالنــی دســت یابنــد بــه حــّدی کــه دیگــر نیــاز بــه مثــل 
نداشــته باشــند. و شــیوه اســتفاده از مثــل بــرای ارائــه بینــش و آگاهــی بــرای افــراد 
بــه عنــوان ســکوی پرتــاب اســت. بــرای نمونــه ؛ قــرآن بــرای روشــن نمــودن ارزش 

اخــالص مثالــی عینــی و قابــل لمــس ارائــه می دهــد.
ْعنــاٍب َتْجــري 

َ
ــٌة ِمــْن َنخیــٍل َو أ ْن َتُکــوَن َلــُه َجّنَ

َ
َحُدُکــْم أ

َ
 أ

ُ
 َیــَوّد

َ
می فرمایــد: » أ

ــٌة ُضَعفــاُء  ّیَ ــُه ُذّرِ ــُر َو َل ــُه اْلِکَب صاَب
َ
َمــراِت َو أ

َ
ــْن ُکّلِ الّث ــُه فیهــا ِم ْنهــاُر َل

َ ْ
ــا األ ــْن َتْحِتَه ِم

ُرون 
َ
ُکــْم َتَتَفّک

َ
یــاِت َلَعّل

ْ
ــُن اهلُل َلُکــُم ال صاَبهــا ِإْعصــاٌر فیــِه نــاٌر َفاْحَتَرَقــْت َکذِلــَك ُیَبّیِ

َ
َفأ

«]13[ آیــا کســی از شــما دوســت دارد کــه باغــی از درختــان خرمــا و انگــور داشــته 
باشــد کــه از زیــر آن هــا نهرهــا روان اســت، و بــراى او در آن ]بــاغ [ از هــر گونــه میــوه 
اى ]فراهــم [ باشــد، و در حالــی کــه او را پیــرى رســیده و فرزندانــی خردســال 
دارد، ]ناگهــان [ گردبــادى آتشــین بــر آن ]بــاغ [ زنــد و ]بــاغ یکســر[ بســوزد؟ ایــن 
ــد، باشــد کــه شــما  ــراى شــما روشــن مــی گردان ــات ]خــود[ را ب ــد آی ــه، خداون گون

بیندیشــید.]14[



54

کتــاب مــاه

تحلیل محتوائی
انســان هیچــگاه نمی پســندد در ســنین پیــری کــه نیــاز او بیشــتر و توانــش کمتــر 
اســت همــه آنچــه را دارد باختــه و ورشکســت گــردد. یعنــی آنچــه را جمــع نمــوده 
بــود تــا در آینــده اســتفاده کنــد یکبــاره از دســت بدهــد. هیــچ انســانی چنیــن 
اتفاقــی را نمی پســندد و ایــن را یــک فاجعــه بــرای خــود محســوب می نمایــد. 
و  اندوختــه  توشــه  دیگــر  جهــان  بــرای  انســان  اینکــه  یعنــی  کار  در  اخــالص 
بــرای ایــن دنیــا انجــام ندهــد و اال وقتــی روز نیــاز رســید  فعالیتهــای خــود را 

دســتش خالــی بــوده و اندوختــه خــود را بربــاد رفتــه خواهــد یافــت.
تبییــن اینگونــه ضــرر ریــاء چنــان می توانــد در ذهــن انســان باقــی بمانــد کــه بــرای 

او یــک موتــور محرکــه اخــالص ایجــاد شــده و ســعی او را همــراه اخــالص نمایــد.
پیام آیه:

ریاء در کارها خالی کردن دست خود در روز نیاز است.
نكات آیه:

درگیــری ذهــن متربــی بــا رفتارهــای خــود و بــه ســنجش واداشــتن او، متربــی را 
از درون متحــول می کنــد.

بیان غیر مستقیم مسائل تربیتی تاثیر آن ها را بیشتر می نماید.
اســتفاده از تمثیــل و تشــبیه در تربیــت موجــب فعــال شــدن و درگیــری بیشــتر 

ذهــن متربــی شــده و تمرکــز او را بــر روی مســئله ای خــاص افزایــش می دهــد.
وادار شدن به تفکر یکی از نتایج بیان تصویری مطالب تربیتی است.

بــرای افزایــش شــناخت و آگاهــی توقــف در مثــال قابــل قبــول نبــوده و قــرآن 
تشــویق بــه عبــور از ایــن مرحلــه می کنــد.

َمــْن   « فرمودنــد:  کــه  اســت  نقــل  گرامی اســالم  پیامبــر  از  رابطــه  همیــن  در 
 ِبــِه َو 

َّ
 َیِصــّحُ اْلَعَمــُل ِإال

َ
ــُه ُثــّمَ َعَلْیــَك ِمــَن اْلِعْلــِم ِبَمــا ال َعــَرَف َنْفَســُه َفَقــْد َعــَرَف َرّبَ

ْخــاَلُص « هــر کــس خــودش را شــناخت پــروردگار خــود را شــناخته اســت،  ِ
ْ

ُهــَو ال
و شــناختی کــه بعــد از ایــن الزم اســت بــه طــوری کــه بــدون آن عمــل صحیــح 

نخواهــد بــود اخــالص در عمــل اســت.
تحلیل محتوائی

در ایــن روایــت اهمیــت معرفــت و شــناخت از طــرف رهبــر جامعــه مــورد تاکیــد 
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ــی  ــت. یعن ــده اس ــی ش ــس معرف ــت نف ــروردگار معرف ــناخت پ ــده و راه ش ــع ش واق
هــر کــس خــودش را و جایــگاه خــود در ایــن جهــان را بیابــد بــه پــروردگار خــود 
می رســد. وقتــی انســان ضعفهــا و توانمنــدی هــای خــود را دیــد و بــه منبــع ایــن 
توانائــی هــا و دارائــی هــا فکــر کــرد آگاهــی از پــروردگار بــرای او میســور می شــود و اال 
امــکان نــدارد شــخصی بــدون شــناخت خــود بــه معرفــت پــروردگار دســت یابــد.

بعــد از ترغیــب بــه معرفــت نفــس بــرای رســیدن بــه معرفــت رب، مهمتریــن 
موضــوع عمــل بــر طبــق ایــن معرفــت اســت. و تــا ایــن نــوع عمــل محقــق نشــود به 
صــرف شــناخت، انســان بــه تکامــل روحــی نمی رســد. ولــی آنچــه مهــم تــر بــوده و 

در ایــن روایــت تذکــر داده شــده اســت عمــل همــراه بــا اخــالص اســت.
پیام روایت

شناخت را همراه عمل خالصانه قرار دهیم.
در ایــن روایــت نیــز شــناخت دهــی رهبــر بــه عنــوان یکــی از راههــای تاثیــر بــر 

تربیــت شــناختی متربــی ) بــه طــور عملــی ( مــورد تاکیــد واقــع شــده اســت.
بیــان مســائل تربیتــی از راه ارائــه بینــش و آگاهــی شــیوه رایــج آیــات قــرآن و 
روایــات بــوده و بــه کــرار از آن اســتفاده شــده اســت کــه نمونــه ای از آن بیــان شــد. 
ــر ایــن از روش ایجــاد انگیــزه و عواطــف نیــز بهــره بــرده شــده کــه ایــن دو  عــالوه ب

روش در واقــع دو موتــور راهبرنــده انســان و تربیــت او محســوب می شــوند.
ــا شــیوه ایجــاد انگیــزه و عواطــف بــرای  در ادامــه نمونــه ای از آیــات در رابطــه ب

تربیــت اشــاره می شــود.

آیات مربوط به انگیزه و احساسات
انســان در حرکــت خــود نیازمنــد بینــش و آگاهــی از مســیر حرکــت و موانــع و 
عوامــل اســت. تــا مســیر روشــن نشــود حرکــت یــا درجــا زدن اســت و یــا بــه قهقــری 
رفتــن و یــا بیهــوده انــرژی مصــرف کــردن. و از آنجــا کــه ایــن حرکــت از درون او 

نشــأت می گیــرد ابتــداء الزم اســت تــا خــود را بشناســد.
امــا از آنجــا کــه انســان دارای دو بعــد روحــی بینــش و انگیــزش اســت بــرای رفتــن 
مســیر معلــوم انگیــزه نیــز الزم اســت. بــرای مثــال برخــی از متخصصیــن قلــب 
ــش  ــی ایــن بین ــد ول ــی دارن ــیگار آگاه ــّرات س ــنی از مض ــه روش ــا اینکــه ب ــروق ب و ع
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آن هــا را بــه حرکــت وانمــی دارد. بــرای حرکــت انگیــزه و عواطــف نیــز الزم اســت. 
فرضــا همیــن پزشــک متخصــص اگــر در معــرض یــک محــرک احساســی هماننــد 
درخواســت فرزنــد کوچــک و یــا عکــس و یــا فیلــم تــکان دهنــده ای از آثــار ســیگار و 
یــا توصیــه یــک فــردی کــه بــه او عالقــه و محبــت مــی ورزد قــرار گیــرد احتمــال دارد 

از کشــیدن ســیگار دســت بــردارد.
بنابرایــن مســائل احساســی نقــش بســزایی در تربیــت انســان می گــذارد. از 
همیــن رو در بســیاری از آیــات و روایــات می بینیــم بــه صــرف بینــش بســنده 
نکــرده و بــرای تحریــک احساســات انســان علقــه محبــت او بــا خــدای خــود را 

می کنــد. گوشــزد 
ذیَن ُیقاِتُلوَنُکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإّنَ اهلَل ال ُیِحّبُ اْلُمْعَتدین.

َ
َو قاِتُلوا في َســبیِل اهلِل اّل

]15[ و در راه خــدا، بــا کســانی کــه بــا شــما مــی جنگنــد، نبــرد کنیــد! و از حــّد تجــاوز 
نکنیــد، کــه خــدا تعّدى کنندگان را دوســت نمــی دارد.]16[

تحلیل محتوائی
دفــاع در مقابــل آنانکــه قصــد کشــتن و جنگیــدن را دارنــد امــری فطــری اســت. 
منتهــی قصــد و نیــت آن می توانــد متفــاوت باشــد. دفــاع در راه خــدا یعنــی دفــاع 
بــا انگیــزه » حفاظــت از شــئون الهــی و حکومــت اســالمی و دینــی « کــه ارزش 

مضاعــف دارد.
بــه همیــن خاطــر در ایــن آیــه ابتــداء قتــال را مقیــد بــه » فــی ســبیل اهلل « نمــود. 
بعــد فرمــود ایــن قتــال شــما همــراه تجــاوز از حــدود و خطــوط قرمــز نباشــد. 
ســپس ایــن نهــی خــود را مقیــد بــه دوســتی و رابطــه عاطفــی بــا خــدا نمــود. 
بدیــن ترتیــب ایــن آیــه موتــور محرکــه ایــن انســان مومــن بــرای دوری از تجــاوز و 
شکســتن خــط قرمزهــا را رابطــه عاطفــی و محبــت بــا خــدا قــرار داد. و در بســیاری 

از آیــات همیــن شــیوه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه شــده اســت.
پیام آیه:

محّبت عاملی در جلوگیری از تعدی انسان ها است.
نتیجه

تــا اینجــا روشــن شــد کــه بهــره گیــری رهبــران از دو روش آگاهــی دهــی و ایجــاد 
انگیــزش عاطفــی در تربیــت دو روش مقبــول و مــورد تاکیــد قــرآن اســت کــه خــود 
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در روایــات بــه عنــوان رهبــری از رهبــران یــاد شــده اســت. البتــه نقــش آگاهــی 
دهــی در تربیــت شــناختی بــه صــورت مســتقیم و ایجــاد انگیــزه بــه صــورت غیــر 

مســتقیم اســت.

تربیت جامعه از وظایف رهبران
از آنجــا کــه رهبــر تاثیــر تربیتــی در جامعــه دارد، و در تحــول آن می توانــد نقــش 
ایفــاء نمایــد، و چنانکــه گذشــت ایــن تاثیــر، تاثیــری قهــری و غیــر قابــل جلوگیــری 
اســت بنابرایــن رهبــران موظفنــد تــا بــه طــور آگاهانــه وارد فــاز تربیتــی جامعــه 
شــوند. و ایــن اولیــن وظیفــه ای اســت کــه در قبــال ایــن نعمــت خــدادادی دارند.

آغاز تربیت از خود رهبران
چون تواند که بود هستی بخشذات نایافته از هستی بخش

ناید از وی صفت آب دهی خشک ابری که بود زآب تهی]17[
مربــی می توانــد آنچــه را می دانــد بــه متربــی خــود بگویــد ولــی بایــد بــه ایــن 
امــر توجــه کــرد » تربیــت فقــط انتقــال اطالعــات « نیســت. تاثیــر اعتقــاد مربــی بــه 
گفته هــا و دانســته هــای خــود و تاثیــر عمــل مربــی بیشــتر از صــرف گفتــار اســت.
معــروف اســت کــه بچــه ای زیــاد خرمــا می خــورد. مــادرش او را پیــش حضــرت 
محمــد)ص( آورد تــا او را نصیحــت نمایــد. حضــرت نصیحــت را موکــول بــه روز بعــد 
نمــود. پرســیدند چــرا فــردا ؟ آن حضــرت فرمودنــد: چــون خــود خرمــا خــورده ام. 

بــه همیــن خاطــر گفتــه ام اثــر نمی گــذارد ! شــاعر هــم گفتــه:
پس آنگه به نیکی صال می زنی تو بر نیکویی پشت پا می زنی

رطب خورده منع رطب چون کندتب آلوده درمان تب چون کند ]18[
چــه زیباســت وقتــی همنوایــی پیامبــر را بــا کالم الهــی مشــاهده می کنیــم وقتــی 
ذیــَن آَمُنــوا ِلــَم َتُقوُلــوَن مــا ال َتْفَعُلــون «]19[. اى کســانی 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
کــه می فرمایــد: » یــا أ

کــه ایمــان آورده ایــد! چــرا ســخنی مــی گوییــد کــه عمــل نمــی کنیــد؟!]20[
تحلیل محتوائی

گفتــن و تذکــر دادن وظیفــه همــه حتــی آنانانــی کــه خــود عمــل نمی کننــد 
نیــز هســت، و ایــن آیــه نمی خواهــد ایــن وظیفــه را مقیــد نمایــد. بلکــه در واقــع 
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ــت. ــی اس ــل گرائ ــه عم ــویق ب تش
پیام آیه

قول و عمل خود را همراه هم سازیم.
چنانکــه در روایــت دیگــری می خوانیــم کــه امــام صــادق علیــه الســالم فرمــود: » 
ــاَلَة َو اْلَخْیــَر  ْلِســَنِتُکْم ِلَیــَرْوا ِمْنُکــُم اْلــَوَرَع َو ااِلْجِتَهــاَد َو الّصَ

َ
ــاِس ِبَغْیــِر أ ُکوُنــوا ُدَعــاًة ِللّنَ

َفــِإّنَ َذِلــَك َداِعَیــٌة «]21[مــردم را بــدون اســتفاده از ابــزار زبــان دعــوت ) بــه حــق و 
خــدا ( کنیــد. تــا اینکــه از شــما ورع و کوشــش و نمــاز و خیــر را مشــاهده کننــد و ایــن 

دعــوت کننــده ) بــه ســوی حــق و خــدا ( اســت. ) نــه صــرف گفتــار (

نقش رهبری رهبران فتنه در گمراهی و سردرگمی مردم
مثــال بــارز ایــن مســئله فتنــه ســال 1388 اســت. در ایــن فتنــه گروهــی کــه بــه 
نوعــی از رهبــران جامعــه بــه شــمار می آمدنــد بــا تاثیــر بــر احساســات و بینــش 
گروهــی از مــردم و ادعــای تقلــب در انتخابــات بــه مــردم بینــش و آگاهــی غلطــی 
راجــع بــه انتخابــات داده و آن هــا را بــرای تظاهــرات و ایجــاد آشــوب تحریــک 
ــت.  ــّق اس ــری ح ــس گی ــتای بازپ ــا در راس ــه اینه ــه هم ــه ک ــن توجی ــا ای ــد ب نمودن
غافــل از اینکــه اگــر حّقــی پایمــال شــده اســت راه اســتیفاء آن نیــز در قانــون پیــش 
بینــی شــده و اگــر همــه بخواهنــد از ایــن راه حقــوق خــود را مطالبــه نماینــد هیــچ 

جامعــه ای نمی توانــد روی پــای خــود بایســتد.
ــم چقــدر انســان ها کشــته و زخمی شــدند و چقــدر  ــان ایــن فتنــه دیدی در جری
ــواع و اقســام  ــه غیبــت، دروغ، و ان ــه ســوء ظــّن، مبتــالء ب ــه مبتــالء ب انســان ها ک

گناهــان شــدند.
بدیــن ترتیــب ایــن رهبــران توانســتند بــر مــوج اراده گروهــی از مــردم بــه وســیله 
تاثیــر در شــناخت و انگیــزه ســوار شــده و آن هــا را طــوری کــه خــود اراده می کردنــد 

حرکــت دهنــد.

نقش رهبری مقام معظم رهبری در ایجاد شناخت در فتنه اخیر
مصــداق بــارز و بــروزی کــه می تــوان بــرای تاثیــر مثبــت رهبــر جامعــه ارائــه نمــود، 
رهبــری امــام خامنــه ای در جریــان فتنــه ســال 1388 بــود. گســتره و عمــق ایــن 
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فتنــه بــه حــدی بــود کــه معظــم لــه فرمودنــد: » چنــد ســالی کــه بگــذرد، آن وقــت 
بــاز خواهــد  روان خواهــد شــد،  بین المللــی  آگاهــان  قلمهــاى بســته شــده ى 
شــد، خواهنــد نوشــت. ممکــن اســت مــن آن روز نباشــم، امــا شــماها هســتید؛ 
خواهیــد شــنید، خواهیــد خوانــد کــه چــه توطئــه ى بزرگــی پشــت فتنــه ى ســال 
88 بــود. ایــن فتنــه خیلــی چیــز مهمــی بــود، قصدشــان خیلــی قصــد عجیــب و 

غریبــی بــود؛ در واقــع میخواســتند ایــران را تســخیر کننــد. «]22[
بــا وجــود عمــق فتنــه و ســرگردانی برخــی از بــزرگان سیاســی و علمــی و دینــی 
بــا آرامــش و  کشــور تنهــا تریــن فــردی کــه توانســت کشــتی پرتالتــم انقــالب را 

اطمینــان و ســالمت از دریــای توفانــی فتنــه عبــور دهــد ایشــان بــود.
عجلــه نکــرد، نترســید، مضطــرب نشــد و کار ظالمانــه نکــرد و رعایــت عدالــت و 
حــّق را مهــم دانســت، بــا وجــود اینکــه تــوان و قــدرت در اختیــار داشــت بــه طوری 
کــه برخــی از دانشــجویان اعــالن کــرده بودنــد کفــن پوش آماده شــهادت هســتند.
البتــه تاثیــر رهبــری ایشــان و زوایــای پیــدا و پنهــان آن چیــزی نیســت کــه در این 
مختصــر بتــوان حتــی بــه فهرســت آن اشــاره نمــود. به همیــن خاطر بــه جمله ای 

از عالمــه مصبــاح یــزدی در مــورد ایشــان بســنده می کنیــم:
» تنهــا شــخص مقــام معظــم رهبــري باعــث شــد کشــتي نظــام اســالمي در ایــن 

طوفان هــاي ســخت بــه ســاحل نجــات برســد. «]23[
نتیجه

آنچــه نوشــتار حاضــر بــه اثبــات می رســاند اینکــه رهبــران جامعــه تاثیــر غیــر قابل 
انــکاری در تربیــت جامعــه ایفــاء می کننــد هــر چنــد خــود قصــدی در ایــن رابطــه 
نداشــته باشــند. می تواننــد هــم تاثیــر مثبــت و هــم تاثیــر منفــی داشــته باشــند. 
بــا تغییــر در بینــش هــا و برانگیختــن احساســات از اراده جمعــی مــردم در راســتای 

اهــداف و خواســت های خــود حرکــت دهنــد.

خاتمه
ــرای کــودک الزم اســت بــه ایــن نکتــه  در اســتفاده از نوشــتار حاضــر در تبلیــغ ب
توجــه داشــت کــه ایــن موضــوع تنهــا از ایــن نقطــه نظــر بــرای کــودکان قابــل 
اســتفاده و بیــان اســت کــه آن هــا ترغیــب بــه مطالعــه و کارهــای خالقیــت بــر آنگیــز 
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ــه  ــد. ک ــنا گردن ــدر آش ــادر و پ ــان و م ــت و خوب ــل بی ــه اه ــت ب ــراز محب ــا اب ــده و ب ش
مطمئنــا اگــر آن فرزنــدان از ابتــداء بــا ایــن مفاهیــم درگیــر شــده و به آن ســوق داده 

ــر از رهبــران تاثیــر می پذیرنــد. ــه ت شــوند در آینــده بیشــتر و بهتــر و آگاهان
آگاهــی دهــی بــه جــوان و نوجــوان تحصیــل کــرده بــه اینکــه بــر بصیــرت و بینــش 
خــود افزایــش داده و مراقبــت از احساســات و عواطــف خــود را در دســت بگیرنــد 
و آن را در راســتای عقــل مــداری بهــره بــرداری نماینــد تــا اوال در دام رهبــران 
ســودجو و فرصــت طلــب نیفتنــد و از طرفــی از رهبــران واال و راســتین کمــال 
اســتفاده را ببرنــد ضرورتــی انــکار ناپذیــر اســت. چــرا کــه همانطــور کــه بینــش پیــدا 
کــردن و آگاهــی یافتــن ضــرورت دارد، برخــورداری از انگیــزش مثبــت و شــور و حال 

در مــدار عقــل نیــز کــه دریافتهــای عقالنــی را کاربــردی می کنــد ضــرورت دارد.
ایــن بحــث را می تــوان از نقطــه نظــر تاثیــر رهبــری مقــام معظــم رهبــری در 
جریــان فتنــه اخیــر در بیــن جوانــان بیشــتر و گســترده تــر پیگیــری نمــود. و نقــش 
ــرداری رهبــران  احساســات و عواطــف و بینــش و آگاهــی را در فتنــه 88 و بهــره ب

ــر بیــان نمــود. خــوب و بــد را مصداقــی ت
ایــن مطلــب را می تــوان در بیــن افــراد مذهبــی با مبحــث والیت و رهبــری اهل بیت 

و والیــت فقیــه گــره زده و از آن مباحــث نیــز در راســتای موضــوع مقاله بهره برد.
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مقدمه
بردارنــده  در  جنــدب  بــن  عبــداهلل  بــه  صــادق)ع(  امــام  هــای  ســفارش 
حکمت هــای بســیاری اســت و راه و رســم زندگــی را بــه همــه آن هــا کــه خواهــان 

می آمــوزد. هســتند،  اخــروی  ســعادت 
هنجارهــا  و  می پــردازد  اجتماعــی  شناســی  آســیب  بــه  صــادق)ع(  امــام 

می کنــد. معرفــی  را  وناهنجارهــا 
ابتدا دو مقدمه را تقدیم می نماییم:

1- عبداهلل بن جندب كیست؟
ــان  ــا ومورداطمین ــان پارس ــیعه و راوی ــزرگ ش ــای ب ــدب از علم ــن جن ــداهلل ب عب
درســده دوم هجــری و از یــاران امــام صــادق، امــام کاظــم وامــام رضــا علیهــم 
الســالم اســت. )1( وی نــزد ائمــه علیهــم الســالم مقــام و منزلــت رفیعــی داشــت)2(

عبــداهلل بــن جنــدب از امــام رضا)ع(پرســید: آیــا از مــن راضی هســتید؟ آن حضرت 
فرمــود: بلــه، قســم بــه خداونــد! خــدا و رســولش نیــز از تو راضی هســتند.)3(

عشــق و ارادت خالصانــه عبــداهلل بــن جنــدب بــه اهــل بیــت علیهــم الســالم و 
تــالش فــراوان او بــرای ترویــج فرهنــگ شــیعی ســبب شــده اســت کــه نــام اودر بین 

سفارش های امام صادق)ع(
 به عبداهلل جندب
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صدهــا راوی حدیــث جاودانــه بمانــد. روایــت هــای فــراوان او  گــواه ایــن کــه وی 
در نقــل و حفــظ احادیــث ائمــه علیهــم الســالم نقــش عمــده ای داشــته اســت.

2- سند وصیت
قدیمی تریــن منبــع شــیعی کــه ســفارش هــای امــام صــادق)ع( بــه عبــداهلل بــن 

جنــدب را نقــل کــرده، کتــاب »تحــف العقــول«، )4(
ــزرگ، »ابومحمــد حســن بــن  ــر دانشــمند وارســته شــیعه، فقیــه و محــدث ب اث
علــی بــن حســین بــن شــعبه حرانــی« اســت، کــه در قــرن چهــارم هجــری و معاصــر 

ــت. ــای 318 ه.ق( می زیس ــیخ صدوق)متوف ش
او اســتاد شــیخ مفیــد )متوفــای 413 ه. ق( بــود. عبــداهلل بــن جنــدب نــزد 

دارد. ســتودنی  شــخصیتی  رجــال،  عالمــان 
ابــن شــعبه حرانــی ســفارش هــای امــام صــادق)ع( بــه عبــداهلل بــن جنــدب را 
هماننــد ســایر روایــت هــای بــدون ذکرنــام راویــان آن آورده اســت. او درمقدمــه 
تحــف العقــول بــه ایــن نکتــه اشــاره و دلیلــش را ایــن گونــه بیــان می کند: »بــه منظور 
ــاره  ــتر درب ــه بیش ــث ک ــوای احادی ــه محت ــه ب ــز باتوج ــاز و نی ــار و ایج ــبکی، اختص س
آداب، اخــالق، مواعــظ و حکمــت هــا اســت، ســندهای روایــت هــا را نیــاوردم.« )5(
ــوار، )6( متــن کامــل ســفارش  عالمــه مجلســی)ره( در کتــاب ارزشــمند بحاراالن
ــا  ــول، ب ــف العق ــل از تح ــه نق ــدب را ب ــن جن ــداهلل ب ــه عب ــادق)ع( ب ــام ص ــای ام ه

ــت. ــدک آورده اس ــیار ان ــای بس ــاوت ه تف
بــا توجــه بــه مقــام واالی مولــف و محتــوای احادیــث کــه در بــاب اخــالق وآداب 
وســنن اســت. حــذف ســند حدیــث هــا خللــی بــه وجــود نخواهــد آورد،زیــرا تمــام 
عالمــان شــیعه همــواره از ایــن کتــاب پــرارزش اســتفاده کــرده انــد و بــه آن اعتمــاد 

داشــته اند.

هشدار به دوستان
امــام صــادق)ع( دراولیــن جملــه از ســفارش هــای ســازنده خــود، بــه دوســتان 

خــود هشــدار می دهــد و آن هــا را از خطــر دام هــای شــیطان آگاه می ســازد:
»یا عبداهلل! لقد نصب ابلیس حبائله فی دارالغرور فما یقصد فیها  اال  اولیائنا«

مــعــارف
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ــکار  ــد ش ــه قص ــط ب ــده فق ــای فریبن ــش را در دنی ــس دام های ــداهلل! ابلی ای عب
دوســتان مــا پهــن کــرده اســت.

مواظــب  کــه  می دهــد  هشــدار  جنــدب  بــن  عبــداهلل  بــه  صــادق)ع(  امــام 
باشــد: شــیطان  هــای  دام  و  شــکارگاه ها 

یــا بــن جنــدب! ان للشــیطان مصائــد یصطــاد بهــا فتحامــوا شــباکه ومصائــده.« 
بــرای شــکار دارد. مواظــب دام هــا  ای پســر جنــدب! شــیطان مــکان هایــی 

وشــکارگاههای او باشــید!
عبــداهلل بــن جنــدب می پرســد: یــا بــن رســول اهلل)ص( و مــا هــی؟ ای پســر 

فرســتاده خــدا! آن هــا چیســتند؟
»امــا مصائــده فصــد عــن بــر االخــوان، و امــا شــباکه فنــوم عــن قضــاء الصلــوات 
التــی فــرض اهلل.« امــا ابــزار شــکار او اســت شــیطان ایجــاد مانــع در نیکــی بــه 

بــرادران و دام هــای شــیطان خفتــن از انجــام نمازهــای واجــب اســت.

فایده های نیکی به برادران
در رفتارهــا و روابــط اجتماعــی، کــه تشــکیل دهنــده بخــش عظیمــی از زندگــی 
ــی  ــرادران دین ــه ب ــی ب ــه نیک ــاری و روحی ــس همی ــتن ح ــت، داش ــا، اس ــان ه انس

ــت. ــه اس ــالمت جامع ــی و س ــده پویای ــانده دهن نش
امــام صــادق)ع( ازســویی بــی توجهــی بــه آن را شــکارگاه شــیطان شــمرده و 
ــار  ــا ذکــر گوشــه هایــی از آث از ســوی دیگــر اهمیــت و ارزش ایــن خصلــت نیکــو را ب

ــته اســت: ــان داش ــه بی ــد آن، ایــن گون وفوائ
الف.  عبادت خدا

هــدف از آفرینــش انســان در فرهنــگ متعالــی قــرآن، بندگــی و کرنــش درمقابــل 
آفریــدگار اســت: )و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون( )7(«جــن و انــس را جز 

بــرای بندگــی و عبــادت نیافریــدم.«
از جلوه های پرارزش این هدف، نیکویی به برادران و دیدار آن ها است.

»امــا انــه مــا یعبــداهلل بمثــل نقــل االقــدام الــی بــر االخــوان وزیارتهــم« آگاه بــاش! 
همانــا خداونــد بــه چیــزی ماننــد گام برداشــتن در راه نیکــی بــه بــرادران و دیــدار 

آن هــا بندگــی نشــده اســت.
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ب.  سعی بین صفا و مروه
دومین اثر نیکی به دیگران، داشتن ثواب سعی بین صفا و مروه است: 

»یــا بــن جنــدب! الماشــی فــی حاجــه اخیــه کالســاعی بیــن الصفــا والمــروه.« ای 
پســر جنــدب! کســی کــه بــرای بــر طــرف کردن نیــاز بــرادر خــود گام برمــی دارد مانند 

کســی اســت کــه ســعی بیــن صفــا و مــروه می کنــد.
ج. به خون غلطیدن در راه خدا

ارزش دیگــری کــه نیکــی بــه بــرادران دینــی در پــی دارد هماننــدی آن باکشــته 
شــدن در راه خــدا اســت: »و قاضــی حاجتــه کالمتشــحط بدمــه فــی ســبیل اهلل 
یــوم بــدر واحــد« برطــرف کننــده نیــاز بــرادر دینــی هماننــد کســی اســت کــه روز بــدر 

و احــد در راه خــدا بــه خــون خــود بغلطــد.
د.  همنشینی با حور

»یابــن جنــدب! مــن ســره ان یزوجــه اهلل الحــور العیــن و یتوجــه بالنــور فلیدخــل 
علــی اخیــه المؤمن الســرور«

ای پســر جنــدب! هــر کــه خوشــحال می شــود از ایــن کــه خداونــد او را بــه ازدواج 
حورالعیــن در آورد وتــاج نــور برســرش نهــد بایــد دل بــرادر مومنــش را شــاد ســازد.

عقوبت سستی دررفع نیاز برادران
جامعــه ای کــه بــه مشــکالت و گرفتــاری هــای همنوعــان خــود بــی توجــه باشــد 
ــد  ــخت خداون ــذاب س ــه ع ــد زمین ــتی نمای ــدان سس ــوق نیازمن ــه حق ــبت ب ونس
رافراهــم آورده اســت: »مــا عــذب اهلل امــه اال عنــد اســتهانتهم بحقــوق فقــراء 
ــه  ــه نســبت ب ــرد، مگــر در وقتــی ک ــد امتــی را عــذاب نخواهــد ک اخوانهــم« خداون

ــرادران نیازمنــد خــود سســتی نماینــد. حقــوق ب

آسیب شناسی روابط اجتماعی
امــام جعفــر صــادق)ع( چنــد مــورد از آســیب هــای روابــط اجتماعــی را چنیــن 

بیــان کــرده اســت:
1. غش: خیانت، نیرنگ وكاله برداری.

2. تحقیر: خوار و کوچک شمردن دیگران و بی توجهی به شخصیت آن ها.
3. دشمنی: کینه توزی و درگیری.

مــعــارف
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4. حسادت: ناراحت شدن از خوبی های دیگران و خیر دیگران را نخواستن.
»و مــن غــش اخــاه وحقــره و نــاواه جعــل اهلل النــار مــاءواه، و مــن حســد مومنــا 

انمــاث االیمــان فــی قلبــه کمــا ینمــاث الملــح فــی المــاء«
هرکــس بــه بــرادر مومنــش نیرنــگ زنــد و او را کوچــک و خــوار شــمارد و بــا او درگیر 
شــود، خداونــد جایگاهــش را آتــش قــرار دهــد و هرکــه بــه مومنــی حســادت ورزد 

ایمــان در دلــش آب شــود، هماننــد آب شــدن نمــک در آب.«

زیان های غفلت از نماز
»ویــل للســاهین عــن الصلــوات، النائمیــن فــی الخلــوات، المســتهزئین بــاهلل و 
ــه فــی الفتــرات، اولئــک الخــالق لهــم فــی االخــره و الیکلمهــم اهلل و ال ینظــر  آیات

الیهــم )8(، یــوم القیمــه و الیزکیهــم و لهــم عــذاب الیــم«
وای برغفلــت کننــدگان از نمــاز، خــواب رفتــه گان در خلــوت هــا و آن هــا کــه در 
زمــان ضعــف دیــن، خــدا و نشــانه هایــش را تمســخر می کننــد. آن هــا هیــچ بهــره 
ای درآخــرت ندارنــد. خداونــد در روز قیامــت بــا آن هــا ســخن نمی گویــد و بــه 
آن هــا نــگاه نمی کنــد و آن هــا را نمی بخشــد و بــرای آن هــا عذابــی دردنــاک اســت.

سفارش حضرت در مورد خواب
امام صادق)ع( در ادامه سفارش هایش به عبداهلل بن جندب فرمود:

»یابــن جنــدب! اقــل النــوم باللیــل و الــکالم بالنهــار فمــا فی الجســد شــیی ء اقل 
شــکرا مــن العیــن و اللســان، فــان ام ســلیمان فالــت لســلیمان)ع( یــا بنــی ایــاک و 

النــوم فانــه یفقــرک یــوم یحتــاج النــاس الــی اعمالهــم«
جســم  در  زیــرا  بگــو،  کــم  روز  در  و  بخــواب  کــم  شــب  در  جنــدب!  پســر  ای 
آدمی عضــوی کــم ســپاس تــر از چشــم و زبــان نیســت. همانــا مــادر ســلیمان بــه 
ســلیمان گفــت: پســرم! از خــواب بپرهیــز، زیــرا تــو را درروزی کــه مــردم بــه اعمــال و 

کــردار خــود نیازمندنــد، ســخت محتــاج می کنــد.
بــا توجــه بــه نیــاز طبیعــی والزم انســان بــه خــواب، مذمــت آن درایــن ســخنان 
مربــوط بــه پرخوابــی و خــواب هایــی اســت کــه انســان را از انجــام وظایــف دینــی 

و دنیایــی بــاز مــی دارد.
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تقویت و ارتقاء بنیه علمی
شایســته اســت کــه مبلغــان گرامــی، همــواره در تقویــت علــم و دانــش خــود 
امــام  کننــد.  روز  بــه  را  عمومی خــود  و  مذهبــی  علمــی،  اطالعــات  و  بکوشــند 
 َغاِدیــًا 

َّ
ــاّبَ ِمْنُکــْم ِإال

َ
َری الّش

َ
ْن أ

َ
ِحــّبُ أ

ُ
صــادق)ع( همــواره می فرمــود: »َلْســُت أ

مــا؛]1[ دوســت نــدارم جوانــی از شــما )شــیعیانم( را  ْو ُمَتَعّلِ
َ
ــا َعاِلمــًا أ ِفــی َحاَلْیــِن ِإّمَ

ببینــم، مگــر در دو حالــت: یــا عالــم یــا متعّلــم و دانــش انــدوز.«
ــام گرفتــه اســت، یــک مبلــغ، گذشــته از علــم  در عصــر مــا کــه عصــر ارتباطــات ن
دیــن و معــارف اســالمی، بایــد از علــوم عمومی معاصــر نیــز مطلــع بــوده و بتوانــد 
پاســخگوی نیــاز عمــوم مخاطبــان باشــد وگرنــه بــا اقبــال آنــان؛ بــه ویــژه جوانــان 

روبــرو نخواهــد شــد.
رســول گرامی اســالم بــا همــه عظمــت علمی خــود مــورد ایــن خطــاب خداونــدی 
قــرار گــر فــت کــه: »ُقــْل َرّبِ ِزْدنــی ِعْلمــا«؛]2[ »]ای رســول مــا[ بگــو: »پــروردگارا علــم 

مــرا افــزون کــن!«
هــر روز، نیــاز بــه یادگیــری داریــم و بایــد بــرای پیشــبرد کار تبلیغ، همــواره در ارتقاء 
ســطح معلومــات خویــش، ماننــد اقشــار علمی دیگــر، کوشــا باشــیم. همانگونــه کــه 

مثــال پزشــکان هرگــز از اطالعــات جدیــد علــم پزشــکی بی نیاز نیســتند.

منشور امام صادق)ع( به مبلغان
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شناخت زمان 
شــناخت زمــان و موقعیــت، از دیگــر ابــزار الزم در امــر تبلیــغ اســت کــه بــدون آن، 
توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد. شــیوه هــا، طرحهــا و فعالیتهــای یــک مبّلــغ بایــد 
بــه روز باشــد تــا بتوانــد در مخاطــب تأثیــر بهتــری بگــذارد. بــدون شــناخت زمــان 
و موقعیــت، هرگــز امــر تبلیــغ، بــه ســامان نمی رســد و میــزان خطاهــا و اشــتباهات 
بــه مراتــب فزونــی خواهــد یافــت. از اینــرو امــام صــادق)ع( بــه مفضــل می فرمایــد: 
؛]3[ کســی کــه زمــان خــود را بشناســد 

َواِبــُسُُ
َ
 َتْهُجــُم َعَلْیــِه الّل

َ
»اْلَعاِلــُم ِبَزَماِنــِه ال

آمــاج اشــتباهات قــرار نمی گیــرد.«
مبّلــغ هرگــز نمی توانــد خــارج از زمانــه خــود زندگــی کنــد؛ حتــی امــور شــخصی و 
خانوادگــی او نیــز تحــت تأثیــر تحــوالت معاصــر اســت. امــام صــادق)ع( نــه تنهــا در 
تبلیــغ دیــن، بلکــه در زندگــی شــخصی نیــز بــه مقتضیــات روز توجــه می کــرد و در 
مقابــل کســانی کــه انتظــار داشــتند آن حضــرت ماننــد زمانهــای قبــل زندگــی کنــد 
چنیــن پاســخ مــی داد: »رســول گرامی اســالم)ص( در زمانــی زندگــی می کــرد کــه 
عمــوم مــردم از نظــر اقتصــادی در مضیقــه بودنــد و پیامبــر)ص( خــود را بــا آنــان 
در زندگــی ســاده و فقیرانــه هماهنــگ می کــرد؛ امــا اگــر روزگاری، وضــع معیشــتی 
مــردم بهتــر شــد، اهــل ایمــان و نیــکان روزگار بــه بهــره گیــری از آن ســزاوارترند، نــه 

انســانهای فاجــر و منافــق و کافــر.«]4[
البتــه ایــن ســخن بــدان معنــی نیســت کــه مبلغــان و روحانیــون معظــم، در 
ــا دیگــر اقشــار جامعــه مســابقه دهنــد و بجــای تقویــت  تشــریفات و تجمــالت، ب
مســائل معنــوی، بــه رفــاه و ارتقــاء دنیــای خــود بپردازنــد کــه ایــن نقــض غــرض 

ــود. خواهــد ب

بینش سیاسی
عــالوه بــر شــناخت زمــان، بینــش سیاســی یــک مبّلــغ، او را در رســیدن بــه 
ــراض  ــخیص اغ ــمن و تش ــت و دش ــناخت دوس ــرد. ش ــد ک ــاری خواه ــش ی اهداف
افــراد، نیــاز بــه بینــش سیاســی دارد. ســیره پیشــوای ششــم)ع( در ایــن مــورد 
الگــوی خوبــی بــرای مــا اســت. ابومســلم خراســانی بــه امــام)ع( پیشــنهاد قیــام 
کــرد و اظهــار داشــت: مــن مــردم را بــه دوســتی اهــل بیــت: دعــوت می کنــم. 

مــعــارف
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کســی بهتــر از شــما بــرای حکومــت نیســت، اگــر مایــل باشــید مــن بــا شــما بیعــت 
می کنــم؛ اّمــا امــام بــا بینــش خــاص خــود بــه او پاســخ منفــی داده و فرمــود: »َمــا 
ــرای  ــاران مــن نیســتی و زمــان هــم ب ــو از ی ــی؛ ت ــاُن َزَماِن َم  الّزَ

َ
ــی َو ال ــْن ِرَجاِل ــَت ِم َاْن

]قیــام[ مــن مناســب نیســت.«]5[
مبّلــغ موفــق، کســی اســت کــه از حــرکات، ســکنات، گفتــار و رفتــار افــراد، اغــراض 
آنــان را تشــخیص می دهــد و تصمیــم مقتضــی را می گیــرد. او بــه تجربــه دریافتــه 
اســت کــه نیــت همــه افــراد قربــة الــی اهلل نیســت؛ و البتــه در برخــورد بــا مســائل و 

افــراد، صبــر و مــدارا و تدبــر را پیشــه خــود می ســازد.

آشنایی به شرایط خاص فرهنگی
یافــت  انحرافــی  هــای  فرقــه  و  نادرســت  باورهــای  منطقــه،  هــر  در  معمــوال 

می ایــد. حســاب  بــه  مبّلغــان  بــرای  مانعــی  کــه  می شــود 
مبّلــغ اســالمی، بــرای تبلیــغ بهتــر، الزم اســت بــا ایــن مــوارد در منطقــه تبلیغــی 
خــود آشــنا باشــد و اجمــاال اعتقــادات و رســومات آنــان را بدانــد تــا در صــورت 

لــزوم، تعامــل مناســبی بــا آنــان داشــته باشــد.
ــان موجــب می شــود کــه اوال؛ آن هــا را علیــه خــود تحریــک  ــا افــکار آن آشــنایی ب
نکنــد. ثانیــا؛ پاســخهای منطقــی و متقــن آمــاده نمایــد. ثالثــا؛ بــا اعتمــاد به نفس 
بیــش تــری در منطقــه تبلیــغ کــرده و اشــراف بــه محــل تبلیــغ خــود داشــته باشــد.

در هــر صــورت، شــناخت شــرایط خــاص فرهنگــی بایــد در دســتور کار مبلغــان 
باشــد تــا عــالوه بــر تعامــل متقابــل، بتواننــد تحــرکات فرهنگــی را بــه صــورت 

مناســب مدیریــت کننــد.
حرکــت و برخــورد امــام صــادق)ع( در ایــن زمینــه، ترســیم کننــده ایــن ویژگــی 
بــرای مبّلغــان دینــی اســت. آن گرامی نــه تنهــا خــود، تمــام تحــرکات فرهنگــی را 
زیــر نظــر داشــت؛ حتــی بــه یــاران خــود یــاد داده بــود کــه جنبشــها و فعالیتهــای 
فرهنگــی عصــر خــود را پــی گیــری کننــد و ارکان و عوامــل آن را بشناســند و در 

ــد. ــته باش ــان داش ــا آن ــبی ب ــورد مناس ــع الزم، برخ موق
معتزلــه، جبریــه، مرجئــه، غــالت و متصوفــه، برخــی از آنــان بودنــد. امــام در 
ایــن زمینــه آنچنــان دقیــق بــود کــه بــه شــیعیان توصیــه می کــرد بــه جوانــان و 
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ــار  ــان گرفت ــوده آن ــکار آل ــا در دام اف ــد ت ــث اهــل بیــت: را بیاموزن ــان، احادی نوجوان
نشــوند.]6[

صداقت و امانتداری
ضــروری  از  مبّلــغ،  یــک  امانتــداری  و  صداقــت  صــادق)ع(  امــام  منظــر  از 
آن  بــود.  نخواهــد  رســالت میســر  ابــالغ  آن،  بــدون  کــه  اوســت  تریــن صفــات 
َداِء 

َ
ــِث َو أ ــْدِق اْلَحِدی  ِبِص

َّ
ــًا ِإال ــْث َنِبّی ــْم َیْبَع  َل

َ
ــّل ــّزَ َو َج ــد: »ِإّنَ اهلَل َع گرامی می فرمای

َماَنــِة ِإَلــی اْلَبــّرِ َو اْلَفاِجــِر؛]7[ خداونــد عــز وجــل پیغمبــری را مبعــوث نکــرده 
َ ْ
األ

اســت، جــز بــه راســتگوئی و امانتــداری بــه نیکــوکار و بــدکار.«
امانتــداری در امــوال، نفــوس، اعــراض و نوامیــس مــردم و اســرار و عیــوب و 
مشــکالت خانوادگــی، بــرای یــک مبّلــغ، از اساســی تریــن خصوصیــات بــه شــمار 
می ایــد کــه جلــوه ای از تقــوای اوســت و جایگاهــش را در میــان مــردم و مخاطبان 
تقویــت می کنــد. اگــر خــدای ناکــرده در ایــن زمینــه لغزشــی از وی صــورت گیــرد، 

تمــام زحمــات او و حتــی ســایر مبّلغیــن هــدر مــی رود.
ــغ  ــت مبّل ــا در دس ــران به ــس گ ــی ب ــود امانت ــغ، خ ــَمت تبلی ــن، ِس ــته از ای گذش
اســت کــه بایــد بــا تمــام وجــود از آن پاســداری کنــد و نــام خــود و مبلغــان گذشــته و 
اینــده را بلنــد و ســرافراز نگــه دارد. موالیمــان امــام علــی)ع( در ایــن زمینــه فرموده 
َماَنــٌة؛]8[ مطمئنــًا 

َ
ــُه ِفــی ُعُنِقــَک أ اســت: »َو ِإّنَ َعَمَلــَک َلْیــَس َلــَک ِبُطْعَمــٍة َو َلِکّنَ

کاری کــه بــه تــو ســپرده شــده، نــه لقمــه ای چــرب، بلکــه بــار امانتــی در گــردن 
توســت ]کــه در پاســداری آن از هیــچ کوششــی فــرو گــذاری نکنــی[!«

مراقبت از خود فراموشی
مبلغــان دینــی جلــوه ای از انســانهای نمونــه جامعــه هســتند کــه مــردم از اعمال 
و رفتــار آنــان الگــو بــرداری می کننــد و می تواننــد بــا رفتــار و کردارشــان دیــن را تبلیــغ 
ــام  ــوند. ام ــی ش ــود فراموش ــار خ ــغ، دچ ــای تبلی ــد در اثن ــز نبای ــرو هرگ ــد؛ از این کنن
صــادق)ع( در ســخنی صریــح، مبّلغانــی را کــه خــود را فرامــوش کــرده انــد، این گونه 
 

ُ
َشــّد

َ
 َواٍو َخِطیبــًا ِمْصَقعــًا َو َلَقْلُبــُه أ

َ
 ُیْخِطــُئ ِبــاَلٍم َو ال

َ
ُجــَل ال توبیــخ می کنــد: »َتِجــُد الّرَ

ــا ِفــی َقْلِبــِه ِبِلَســاِنِه  ــُر َعّمَ  َیْســَتِطیُع ُیَعّبِ
َ

ُجــَل ال ْیــِل اْلُمْظِلــِم َو َتِجــُد الّرَ
َ
ُظْلَمــًة ِمــَن الّل

مــعــارف
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ــاُح؛]9[  شــخصی را می یابــی کــه در ســخنوری، الم  ــُر اْلِمْصَب ــُر َکَمــا َیْزَه ــُه َیْزَه َو َقْلُب
یــا واوی خطــا نمی کنــد. خطیبــی اســت زبردســت و بیانــی شــیوا دارد؛ ولــی دلــش 
از شــب تاریــک و ظلمانــی، تاریــک تــر و ســیاه تــر اســت. و شــخصی را می یابــی کــه 
نمی توانــد آنچــه در دل دارد بــه زبــان آورد )بیــان خوبــی نــدارد(؛ امــا دلــش ]از نــور 

ایمــان مملــو اســت و[ ماننــد چــراغ نــور افشــانی می کنــد.«
و ایــن کالم معــروف امــام ششــم)ع( همیشــه بایــد نصــب العیــن مبّلغــان باشــد 
ْلِســَنِتُکم ؛]10[ 

َ
 َتُکوُنــوا ُدَعاًة ِبأ

َ
ْعَماِلُکــْم َو ال

َ
ــاِس ِبأ کــه فرمــوده اســت: »ُکوُنــوا ُدَعــاَة الّنَ

مــردم را بــا رفتارتــان بــه ســوی خــدا بخوانیــد و تنهــا بــا زبانهایتــان دعــوت نکنید.«
ــه دقیقــا در ایــن زمینــه  ــث معــراج را هــم مــرور کنیــم ک ــرازی از حدی در اینجــا ف
َناٍس 

ُ
مناســب می نمایــد. رســول خــدا)ص( فرمــود: »َمــَرْرُت َلْیَلــًة ُاْســِرَی ِبــی َعَلــی أ

ِء 
َ

ــا َجْبَرِئیــُل َفَقــاَل َهــُؤال ِء َی
َ

ــاٍر َفُقْلــُت َمــْن َهــُؤال ُتْقــَرُض ِشــَفاُهُهْم ِبَمَقاِریــَض ِمــْن َن
ْنُفَســُهْم؛]11[ 

َ
ــاَس ِباْلِبــّرِ َو َیْنَســْوَن أ ُمــُروَن الّنَ

ْ
ــْن َکاُنــوا َیأ ْنَیــا ِمّمَ

ُ
ْهــِل الّد

َ
ُخَطَبــاُء ِمــْن أ

در شــبی کــه مــن را بــه معــراج بردنــد، بــه گروهــی برخــورد کــردم کــه مأموریــن الهــی 
بــا قیچیهایــی از آتــش، لبهــای آنــان را می بریدنــد. از جبرئیــل پرســیدم، اینهــا 
کیســتند؟ گفــت: آنــان خطبــا و ســخنرانان از اهــل دنیــا هســتند کــه مــردم را بــه 

ــی خــود ر فرامــوش می نمودنــد.« ــد؛ ول نیکــی دعــوت می کردن

غان سایر سفارشات امام)ع( به مبلّ
برخــورد منطقــی بــا پیــروان ســایر ادیــان، برنامــه ریــزی، تدویــن منشــور تبلیــغ، 
اســتفاده از مناظــره و گفتگــوی رو در رو، فــرا منطقــه ای بــودن مبّلــغ، توجــه بــه فقه 
و آمــوزش احــکام، اهمیــت بــه موضــوع رهبــری و امامــت و ترویــج و احترام به ســایر 
مبّلغــان، از دیگــر درســهایی اســت کــه بایــد از مکتــب امــام صــادق)ع( بیاموزیــم و 

امیدواریــم بــه عنــوان یــک مبّلــغ دینــی، عامــل بــه آموختــه هــای خــود باشــیم.
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تاریخ و تاریخ نویسی در اسالم

بــود  عبــارت  کردنــد  پیــدا  مســلمین  کــه  سرمشــقی  اولیــن  تاریخ نویســی  در 
ــه اســاس حماســه ملــی ایــران بشــمار می آمــد. ازخداینامــه ها-کتــب پهلوی،ک

در جاهلیت،آنچــه از نــوع تاریــخ نــزد اعــراب رواج داشــت انســاب قبایــل و»ایــام 
«و حــروب بــود کــه بــا شــعر و قصــه آمیختــه بــود.و رای آن هــا آنچــه از اخبــار 
راجــع بــه انبیــاء یهود،یــا شــاهان بابــل و مصــر و شــام بــه گوششــان می خــورد 
ــه عنــوان اســاطیر تلقــی می شد-اســاطیراالولین.با اینهمه،نســبت  ــزد آن هــا ب ن
سواران،دالوران،شــاعران،و  احــوال  بــه  بــود  مربــوط  آنچــه  اخبار،خاصــه  بــه 
خطیبــان غالبــا اظهــار عالقــه می کردنــد ونقــل اینگونــه اخبار-کــه رنــگ قصــه 
و شــعر داشــت-نزد آن هــا شــورانگیزبود و جالب.ازیــن رو در مجالــس خلفــاء و 
ــود و حتــی معاویه،چنانکــه مســعودی  امــراء امــوی معرکــه اســمار واخبــار گــرم ب
نقــل می کند،قســمتی ازاوقــات فراغــت را اختصــاص بــه شــنیدن ایــام عــرب و 
اخبــار عجــم داده بــود کــه گاه نیــز از روی کتب-ظاهــرا از متــن غیــر عربی-برایــش 
می خوانده انــد یــا ترجمــه می کــرده اند.نیــز منصــور عباســی و هــارون الرشــید بــه 
اخبــار واســمار عالقــه نشــان مــی داده اند.همیــن عالقه-بعــالوه شــوق مســلمین 
ــه تالیــف در ســیر  بــه دانســتن اخبــار راجــع بــه ســیرت پیغمبر-ســبب شــد کــه ب
ومغــازی اقــدام کننــد. ایــن مغــازی و ســیر نیــز نخســت بــه همــان شــیوه نقــل 
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احادیــث تدویــن شــد نهایــت آنکــه برســم نقــل اســمار و اخبــار عــرب در آن هابــه 
اشــعار و قصــص نیــز استشــهاد شــد.چنانکه وقتــی ابــن هشــام خواســت ســیره 
ابــن اســحق را تهذیــب و تلخیــص کنــد کار عمــده اش عبــارت بــود از حــذف اشــعار 
و ابیــات زائــد و احیانــا مجعــول کــه در آن وارد شــده بود.تحقیــق در بــاب مغــازی 
و فتــوح هــم،از جهــت احــکام راجــع بــه فتــح و خــراج و عهــود و ذمــه ومســائل 
مربــوط بدانهــا اهمیــت داشــت و از همیــن رو مــورد توجــه مســلمین واقــع گشــت.

چنانکــه بررســی در ســنت و حدیــث نیــز معرفــت احــوال صحابــه را اقتضــاء می کرد 
و طبقــات الصحابه-مثــل کتــاب ابــن ســعد-نیز در واقــع تواریــخ اســالمی بودند 
دربــاره پیغمبــر و اصحاب.حــل و فهــم اشــاراتی هــم کــه در قرآن-یــا حدیــث-
بــه اخبــار و حــوادث امــم و اقــوام گذشــته-خاصه یهــود و نصــارا و عــرب بائــده-

می شــد نیــز یــک محــرک دیگــر بــود جهــت توجــه مســلمین بــه تاریــخ. منبــع 
ــه اطالعــات هــم البتــه کتــب ســریانیهابود-و گاه کتــب ایرانیهــا. اینگون

بعالوه،حــس کنجــکاوی مســلمین و تمــاس دائــم آن هــا بــا اقــوام و امم مختلف 
ممالــک فتــح شــده آن هــا را نــه فقــط بــه آشــنایی بــا اخبــار گذشــته یونان،ایــران،و 
ــرک و  ــه هند،ت ــار راجــع ب ــز بجســتجوی اخب ــه منــد می داشــت بلکــه نی روم عالق
حتــی چیــن و افریقــا می کشانید.توســعه قلمــرو اســالم مســلمین را بــه همــه 
ایــن ممالــک و اقــوام مرتبــط و عالقــه منــد می کــرد.در آن زمانهاتواریــخ قدیــم 
یونــان-از قبیــل هــردوت و توســیدید-که دیگــر دولتهــای مــورد بحــث آن هــا محــو 
شــده بــود و دولتهــای دیگــر بــه جــای آن هــا آمــده بــود، بــرای مســلمین چنــدان 
جالــب توجــه نمی توانســت باشــد.بعالوه،عالقه یــی کــه عباســیان و برامکــه و 
آل ســهل بــه طــرز حکومــت و اداره عهــد ساســانیان نشــان می دادنــد همــراه بــا 
نظــر رقابــت یــا عنــادی کــه بــا بیزانــس-وارث یونــان و روم قدیم-ابــراز می کردنــد 
ســبب می شــد کــه مورخیــن در شــیوه تاریخنویســی هــم بــه ماخــذ ایرانــی بیشــتر 
رجــوع کننــد و بــه ســبک و ســنت نویســندگان خداینامــه ها.همیــن نکتــه ســبب 
شــد کــه تواریــخ مســلمین،برخالف تواریــخ یونــان و روم قدیم،بیشــتر مبتنــی 
ــه تبییــن اســباب و علــل  ــر نقــل جزئیــات قصــه هــا و عــدم توجــه کافــی ب شــود ب
حوادث.ایــن تمایــل بــه نقــل جزئیــات و اشــتغال بــه حماســه و قصــه، کتــب 
فتوح-یــا مآخــذ آن هارا-رنــگ خاصــی از تعصبــات داده اســت چنانکــه در روایات 

مــعــارف
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ابــو مخنــف وســیف بــن عمــرو و عوانــة بــن عبــد الحکــم و ابــو عامــر بــن شــراحیل 
بســیاری ازاختالفــات ناشــی اســت از رنــگ تعصبــات قومی،حزبــی،و مذهبــی 
آن هــا و ایــن اســت کــه در اســتفاده از کتــب فتــوح و مغــازی قدیــم مــورخ را بــه 
احتیــاط تمــام وامــی دارد و قســمتی از تاریــخ خلفــاء ظاهــرا بســبب همیــن رنــگ 
تعصبــات کــه در منشــا روایــات آن هــا هســت امــروز هنــوز بشــکلی اســت کــه از 

لحــاظ مــورخ قابــل اعتمــاد کلــی نیســت.
تالیــف تواریــخ عمومی،کــه قدیمتریــن نمونــه موجــود آن تاریخ الیعقوبی اســت 
از ابــن واضح-یــک مــورخ شــیعه-بی شــک یــک شــاهکاربزرگ مســلمین اســت 
در تاریخنویســی.کتاب عظیــم طبــری کــه شــکل ووقایعنامــه دارد یــک دائــرة 
المعــارف تاریخــی اســت،آگنده از معلومــات واطالعــات ســودمند و گوناگــون.

مــروج الذهــب مســعودی و التنبیــه و االشــراف او نیــز تاریــخ عمومی بشــمارند و 
ایــن کتابهــا بعدهــا بوســیله مســکویه و ابــن اثیــرو ابــن الجــوزی و ابــو الفــدا و ابــن 
خلــدون و ذهبــی و ابــن تغــری بــردی تذییــل وتکمیــل شــدند و مآخــذ اصلــی 
شــدند بــرای تاریــخ امــم و اقوامی اســالمی چنانکه طبقــات و وفیــات و تراجــم 
نیــز در آثــار کســانی امثــال ســمعانی،ابن خلکان،کتبی،صفدی،قفطی،ابــن ابــی 
اصیبعــه و دیگــران مــورد توجــه گشــت و اینهمــه گنجینــه ارزنــده یــی شــد بــرای 

تحقیــق در تاریــخ و تمــدن اســالمی.
ــادی بوجــود آوردنــد،و هیــچ  بهــر حال،مســلمین در تاریــخ کتابهــای بســیار زی
قومی قبــل از شــروع عصــر جدیــد دریــن رشــته بــه پایــه مســلمین نرســیده بــود. 
)1( شــاید بریــن میــراث عظیــم مســلمین نیــز عیوبــی واردباشــد و از آنجملــه اســت 
ــا  ــا قصــه ها،ذکــر روایــات متناقض،نقــل روایــات غیــر معقــول ی آمیختــن وقایــع ب
مبالغــه آمیز،اظهــار تملــق نســبت بــه اربــاب قــدرت و یــا ســکوت از بیــان معایــب 
و مفاســد آن ها.امــا دربــاره بعضــی ازیــن ایرادهابایــد توجــه بــه مقتضیــات عصــر 
داشــت و روزگار مورخیــن گذشــته را بــا احــوال مورخیــن ممالــک آزاد امــروز قیــاس 
ــوع تفکــر مــردم امــروز ســنجید  ــا ن ــرد همچنیــن طــرز فکــر قدمــا را نبایدب ــد ک نبای
چنانکــه انتظــار خواننــده قدیــم از کتــاب تاریــخ و نحــوه بدســت آوردن مآخــذ 
اخبــار هــم بــا آنچــه امــروز هســت تفــاوت دارد و توجــه بــه ایــن نــکات شــاید ســبب 
افــراط  و  اســالمی به مبالغــه  امــروز در نقدمورخیــن گذشــته  کــه محقــق  شــود 
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نگرایــد.2 معهــذا، کار مورخیــن اســالم در مقایســه بــا کار قدمــاء یونــان و روم-
شــاید بــا چنــد اســتثنا-ومخصوصا در مقایســه بــا کار مورخیــن اروپــا در قــرون 

وســطی و حتــی بعــد ازآن شایســته تحســین و اعجــاب اســت.
در تاریخ نویســی مســلمین، یــک خاصیــت بــارز عبارتســت از عالقه یــی کــه قــوم 
بــه احــوال امــم مختلــف دیگــر داشــته انــد. نــه فقــط دربــاره بابــل، مصــر، ایــران، 
یهــود، یونــان و روم اطالعــات امثــال مســعودی، یعقوبــی، دینــوری و طبــری 
ــرک،  ــودان، ت ــد، س ــوام هن ــاب اق ــه درب ــت بلک ــل اعتمادس ــذ قاب ــر مآخ ــی ب مبتن
چیــن و فرنــگ هــم در آثــار بیرونــی، مســعودی، یعقوبــی، ابــن اثیــر ورشــید الدیــن 

فضــل اهلل معلومــات دقیــق هســت و حاکــی از دقــت و کنجــکاوی.
ــاره یــی مواضــع  ــر بعضــی ازیــن مورخیــن،ال اقــل در پ ــه ب ــر رغــم ایرادهایــی ک ب
ــد  ــش بح ــا در کار خوی ــالم غالب ــزرگ اس ــن ب ــد مورخی ــر می آی ــه نظ ــدود،وارد ب مح

ــد. ــته ان ــواس داش ــی وس امــکان دقــت و حت
البتــه تضمیــن  نقــل و ذکــر اســانید  از آن ها-مثــل طبــری-در  تقیــد بعضــی 
ــات. ایــن شــیوه کــه در  ــوده اســت در صحــت نســبی مطالــب و روای عمــده یــی ب
واقــع از اهــل حدیــث اخــذ و تقلیــد شــده اســت تاریــخ را نــزد طبــری سلســله یــی 
از روایــات کــرد کــه مورخ،هــر روایــت را از یــک راوی نقــل می کنــد و او نیــز از یــک یــا 
چنــد راوی دیگــر تــا برســد بــه کســی کــه شــاهد واقعــه بــوده اســت یــا آنکــه واقعــه 
در ایــام وی رخ داده.ایــن ذکــر اســانیدکه بمنزلــه ذکــر مآخذســت در تاریــخ امــروز 
می بایســت مــورخ را از وقــوع در خطــا یــا ال اقــل از وقــوع در مســؤولیت،بر کنــار 
دارد.امــا عیــب عمــده اش آنســت کــه بســبب اختالطــات-و احیانــا تناقضــات کــه 
در روایــات آن هــا ممکــن اســت روی داده باشــد-ایجاد یــک سلســله منظــم از 
حــوادث و بررســی علــت و معلــول را در سلســله حــوادث دشــوار می کنــد و مــورخ 
ــه ایــن یــک عیــب  ــاز می دارد.شــک نیســت ک را از قضــاوت در اســباب و نتایــج ب
عمــده اســت کــه در تواریــخ اسالمی هســت امــا در تواریــخ ســایر اقــوام قدیــم هــم 
ــر اســانید باشــد نظیــر ایــن ایــراد وارد اســت. ــر ذک بــدون آنکــه کارشــان مبتنــی ب

درضبــط نــام و انســاب نیــز کار مورخــان اســالم دشــوار بــوده اســت امــا آن راغالبــا با 
دقــت تمــام انجــام داده اند.امــکان وقــوع اشــتباه در نــام و نســب اشــخاص بســا 

کــه منتهــی شــود بــه انتســاب حــوادث مختلــف بــه شــخص واحــد.
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ازیــن رو در معرفــت رجــال توجــه بــه ایــن نکتــه را مورخیــن ضــروری یافته انــد 
قصــه جالبــی کــه ابــن خلــکان دربــاره قاضــی ابو الفــرج المعافی بــن زکریــا النهروانی 
ــن  ــول ای ــورخ.وی از ق ــرای م ــت ب ــه اس ــدار و تنبی ــک هش ــع ی ــد در واق ــر می کن ذک
قاضــی نقــل می کنــد کــه یــک ســال حــج می کــردم و در ایــام تشــریق درمنــی بــودم.

شــنیدم کســی می گویــد:ای ابــو الفرج.گفتــم شــاید مــرادش منــم.
کنیــه شــان  الفــرج  ابــو  کــه  کســان هســتند  بســیار  مــردم  بیــن  در  گفتــم  بــاز 
زد:ای  فریــاد  نــداد  جوابــش  کســی  دیــد  چــون  ندادم.منــادی  باشــدجوابش 
ابــو الفــرج المعافی.خواســتم بــه او جــواب دهــم بازگفتــم ممکــن هســت ابــو 
الفــرج دیگــری هــم باشــد کــه اســم او معافــی اســت ازیــن رو جوابــی نــدادم تــا 
آنکــه بازگشــت و نــدا داد:ای ابــو الفــرج المعافــی بــن زکریــا النهروانی.دیگــر برایــم 
شــک نمانــد کــه مــرا نــدا می دهــد چــون اســم و کنیــه ام را ذکــر کــرد و همچنیــن 
چــه  مــن،  گفتم:اینــک  برد.پــس  نــام  منســوبم  بــدان  کــه  را  شــهری  و  پــدرم 
می خواهی؟گفت:شــاید تــو از نهــروان شــرق هســتی؟گفتم بلی.گفت،آنکــه مــا 
می خواهیــم از نهــروان غــرب اســت )3( ایــن ســت حکایتــی کــه ابــن خلــکان نقــل 

می کنــد و هنــوز هــم می توانــد بــرای مــورخ آموزنــده باشــد و عبــرت انگیــز.
از اینهــا گذشــته در ضبــط ســنین هــم کار مــورخ مقتضــی دقــت بــوده اســت 
ــر  ــو الوفــاء بوزجانــی ذک وتجســس بســیار.همین ابــن خلــکان در ترجمــه حــال اب
می کنــد کــه تاریــخ وفاتــش را نمی دانســتم جایــش را در ترجمــه حــال وی ســفید 
گذاشــتم بیســت ســال بعــد آنچــه را می جســتم در کتــاب ابــن اثیریافتــم بــه اینجــا 
الحــاق کــردم )4( ایــن مایــه دقــت و وســواس البتــه ضبــط مــورخ راقابــل اعتمــاد 
می کرد.بعالوه،مــورخ در تهیــه مــواد و تطبیــق و تنظیــم آن هانیــز غالبــا همیــن 
انــدازه دقــت و وســواس داشــت.یعقوبی بــا دقــت و عالقه،اخبــار و اطالعــات 
ــدان مختلــف را از اهــل محــل می پرســید و ازآنمیــان فقــط آنچــه را  ــه بل راجــع ب
مســافرتهای  در  می کرد.بعدهــم  ضبــط  می کردنــد  تصدیــق  موثــق  اشــخاص 

ــرد. ــق می ک ــه تحقی ــب جداگان ــه آن مطال ــع ب ــش راج خوی
مســعودی بــرای جمــع آوری اطالعــات دقیق مســافرتهای طوالنــی کردچنانکه 
در آســیا تــا هنــد و ســیالن و در افریقــا تــا زنگبــار رفت.بیرونــی در مقدمــه الثــار 
الباقیــه چنــان دقــت و احتیاطــی در شــیوه تحقیــق توصیــه می کنــد کــه گوئــی 
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ــز  ــا موازیــن امــروزی نی آن مقدمــه یــک محقــق امروزیســت و ماللهنــد او حتــی ب
شــاهکار تحقیــق در تاریــخ و عقایــد محسوبســت.ابن مســکویه حتــی در بیــان 
ســیرت و احــوال پیغمبــر از بیــان امــوری کــه قبولــش بــا عقل صرف ممکن نیســت 
و حاجــت بــه ایمــان و اعتقــاد دارد خــود داری می کنــد وابــن خلــدون در قضــاوت 

راجــع بــه مســائل تاریــخ نهایــت تعقــل و احتیــاط راتوصیــه و عمــل می کنــد.
و  اســالمی،قضاوتهای صریــح  غالــب مورخیــن  آثــار  یــک خاصیــت دیگــر در 
ــد. ــاب اخــالق و روحیــات رجــال و حــکام عصــر دارن غالبــا قاطعــی اســت کــه درب
مســعودی،ابن خلــکان،و بیهقــی مخصوصــا توجــه خاصــی بــه بیــان شــمایل 
و احــوال اشــخاص مــورد بحــث نشــان می دهند.درســت اســت کــه غالبــا ایــن 
اوصــاف عــام و حتــی مجمــل اســت امــا در بعضــی مــوارد چنــان دقیــق و روشــن 
را  اشــخاص موردبحــث  اخــالق  و  احــوال  واقــع  بــه  نزدیــک  کــه تصویــر  اســت 
بدرســتی و وضــوح در ذهــن خواننــده القــاء می کند.بــا آنکــه طبــع عامــه از تاریــخ 
ــه  ــن نکت ــد و همی ــب می کن ــب را طل ــخاص غال ــالل اش ــکوه و ج ــان ش ــوال بی معم
نیز-غیــر از اســباب و موجبــات دیگر-مــورخ راگهــگاه بــه تملــق ســرائی وامــی دارد 
بــا شــجاعت  در بیــن مورخیــن اسالمی کســانی هســتند کــه بــدون مداهنــه و 
و صراحــت از احــوال و اعمــال ســالطین و حــکام قاهــر انتقــاد کــرده اند.ابــن 
الطقطقــی مؤلــف کتــاب الفخــری گهــگاه چنــان ازعباســیان انتقــاد می کنــد کــه در 
آن اعصــار فقــط از یــک شــیعی بــی پــروا چنــان بیانــی ممکــن بــود صــادر شــود.ابن 
عربشــاه احــوال تیمــور را بشــدتی انتقادمی کنــد کــه بــوی غــرض از لحــن کالمــش 
بــر می آید.حتــی صابــی کــه بــه امرعضــد الدولــه کتــاب التاجــی را می نوشــت ایــن 
انــدازه شــهامت داشــت کــه درجــواب یــک دوســت-وقتی از او پرســید بــه چــه کار 
اشــتغال دارد-بــا صراحــت بیــان جــواب دهد:مشــتی اباطیــل بهــم می بافم.ایــن 
مایــه صراحــت را فقــط یــک محیــط آزاد کــه در آن تســامح و بــی تعصبی شــیوه یی 

ــوده اســت اجــازه دهــد. جاریســت در چنــان روزگارانــی ممکــن ب
عــدم توجــه بــه تبییــن دقیــق حــوادث،و اکتفــا بــه ذکــر جزئیــات کــه بعضــی بــر 
مورخیــن اســالمی عیب گرفتــه انــد اختصــاص بــه آن هــا ندارد.ســعی در تحقیــق و 
شــناخت علــل و اســباب حــوادث تاریخــی در اروپــا هــم ســابقه زیــاد نــدارد و حتــی 
ــر اصــل  در قــرن هفدهــم میــالدی بوســوئه هــم مثــل طبــری حــوادث را فقــط ب
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ــه اســباب و علــل هــم  مشــیت تعبیــر می کرد.معهــذا،در بیــن مســلمین توجــه ب
بــوده اســت چنانکــه ابــو علی مســکویه در تجــارب االمم به تبیین حوادث بیشــتر 
اهمیــت می دهــد تــا بــه نقــل روایت.امــا ابــن خلــدون کــه کــه در عصــر خویــش تــا 
حــدی پیشــرو اشــپنگلر و توینبــی بشمارســت ظاهرااولیــن مورخــی اســت کــه در 
پرتــو تعقــل و اســتدالل کوشــید تــا حــوادث تاریــخ را بوســیله علــل طبیعــی آن هــا 
تبییــن کند.بدینگونــه،وی در مقدمــه خویــش نــه فقــط یــک دیــد تــازه بــرای 
تاریــخ بلکــه یــک »علــم تــازه «را در زمینــه تاریــخ بوجــود می آورد:فلســفه تاریــخ.

در هــر حال،طریقــه ابــن خلــدون در تبییــن تاریــخ بــر آنچــه یونانیها-امثــال 
کــه  ســبب  بــدان  فقــط  نــه   )5( داشــت  بــارز  برتــری  توسیدید-می شــناختند 
وی حــوادث و تجاربــی بیــش از آنکــه توســیدید می شــناخت در پیــش چشــم 
داشــت بلکــه بیشــتر بــدان ســبب کــه وی فیلســوفانه تــر بــه قضایــا و حــوادث 
می نگریســت.در حقیقت،شــیوه یــی کــه ابــن خلــدون در تحقیــق فلســفه تاریــخ 
واســباب و علــل )Vico( نظیــر نیافت.شــاید مونتســکیو را هــم از ظهــور تمــدن و 
توحــش پیــش گرفــت در اروپــا هــم تقریبــا تاپیدایــش ویکــو بعضــی جهــات بتــوان 
بــا او مقایســه کــرد و اگــر هــر در،اگوســت کنــت،و هربــرت اسپنســربا آثــار و آراء او 

آشــنائی یافتــه بودنــد بیشــک نتایــج تحقیقاتشــان رنــگ دیگرداشــت. 16
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1.جرجى زیدان،تاریخ التمدن االسالمى 109/3
كار تاریخ نویسان اسالمى رجوع شود به:تاریخ در ترازو/67-75 2.برای تفصیل بیشتر و ارزیابی جامعتر از 

3.وفیات االعیان 311/4
4.ایضا 253-4/4

Barthold,Decouverte/29 .5

.……………………………………………………
كوب كارنامه اسالم , زرین  منبع: 
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تولد
در عاشــورای ســال 1332 ه. ق در شــیراز کودکــی بــه دنیــا آمــد کــه چــون آن 
ایــام، روزهــای پرســوز شــهادت ســاالر شــهیدان، امــام حســین علیــه الســالم بــود، 
نامــش را »عبــد الحســین« نهادنــد. خانــدان وی از ســادات حســنی و حســینی 
ــروف  ــتغیب« مع ــه »دس ــیراز ب ــش در ش ــرن پی ــار ق ــه از چه ــد ک ــمار می رفتن ــه ش ب
شــده بودنــد. ســیادت، نشــان افتخــار ایــن خانــواده بــود و حلقــه هــای نورانــی، 
ــد امــام ســجاد علیــه  ــد شــهید« فرزن ــه حضــرت »زی ــا 32 واســطه، ب ــد او را ب پیون

الســالم می رســاند.

تحصیل و اساتید
شــهید محــراب آیــة اهلل دســتغیب )ره( درس را از مکتــب خانــه شــروع کــرد و 
بــا فراگیــری قــرآن و نصــاب الصبیــان و خوانــدن چنــد کتــاب منظــوم و منثــور 

فارســی، دوره مکتــب را پشــت ســر گذاشــت.
ســپس تحصیــل در علــوم اســالمی را آغــاز نمــود و دروس اولیــه و مقدماتــی 

شهید دستغیب
اسوه تبلیغ و مجاهدت
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حــوزه را نــزد پــدرش خوانــد و از محبتهــای اســتادانه پــدرش بهــره منــد شــد. در 
ســال 1342 ه. ق در حالــی کــه یــازده ســاله بــود، پــدر را از دســت داد و ایــن چنیــن 

ــی روح لطیفــش ســخت آزرده گشــت. در نوجوان
وی پــس از ایــن واقعــه، تحصیــالت را در مدرســه خــان شــیراز ادامــه داد و از 
روحانیــت و نورانیــت مدرســه نیــز بهــره بــرد. مدتهــا درایــن مدرســه بــه تحصیــل 
پرداخــت و نــزد اســاتیدی همچــون شــیخ اســماعیل، مــال احمــد دارابــی و آیــة اهلل 

مــال علــی اکبــر ارســنجانی دوره مقدمــات و ســطح را بــه پایــان رســاند.
حجــاب  کشــف  غائلــه  بــا  همزمــان  او  حــوزه  ســطح  دروس  یافتــن  پایــان 
رضاخانــی بــود و شــهید دســتغیب در ســن جوانــی )حــدود 25 ســالگی( بــه مبارزه 
بــا ایــن تهاجــم بــزرگ پرداخــت؛ امــا مأمــوران او را زیــر فشــار قــرار دادنــد و او نیــز در 

ــه ســوی نجــف شــد. ــه حرکــت ب ــور ب ســال 1314 ه. ش مجب
در نجــف اشــرف تحصیــالت خــود را ادامــه داد و بــا تــالش پــی گیــر در طــول 

هفــت ســال بــه مقــام شــامخ اجتهــاد نایــل آمــد.
از اســاتید علمــی آن روحانــی مبــّرز و مبّلــغ نمونــه در حــوزه نجــف می تــوان 
ــر  ــا ســید باق ــا ضیــاء عراقــی، آق ــی، آق ــو الحســن اصفهان ــات عظــام: ســید اب ــه آی ب

اصطهباناتــی و شــیخ محمــد کاظــم شــیرازی اشــاره نمــود.
یافتــن  پــی  در  کــه  داشــت  آن  بــر  را  وی  فرزانــه،  شــهید  آن  جســتجوگر  روح 
صاحبدلــی باشــد کــه او را بــه وادی ایمــن رســانده، در معرفــت خویــش و خــدای 
ــام، ایــن توفیــق و موهبــت  ــه کمــال برســاند. بدیــن جهــت، در همــان ای خــود ب
نصیــب وی گشــت و بــه محضــر پرفیــض اســتاد اخــالق حــوزه نجــف، عــارف بــاهلل 
و ســالک الــی اهلل، حضــرت آیــة اهلل ســید میــرزا علــی قاضــی طباطبایــی )ره( راه 

ــرد. ــی او رشــد ک یافــت و در مکتــب عرفان
پــس از گذشــت چنــد ســال مرحــوم قاضــی بــه ســرای باقــی شــتافت و او بــه خود 
را بــه ســاده زیســتن عــادت داده و همیشــه معتقــد بــود کــه مبّلــغ و دعــوت کننــده 
مــردم بــه ســوی حــق بایــد از هــوا و هــوس و زرق و بــرق دنیــا دور باشــدو وصــل بــه 

یــاد حــق، بــا ســالح دعــاو مناجــات باشــد
محضــر آیــة اهلل شــیخ محمدجــواد انصــاری همدانــی)ره( راه یافــت و مدتهــا 

تحــت نظــر وی راههــای ظریــف و لطیــف معرفــت نفــس را طــی کــرد.
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اقدامات و مجاهدات
توصیــه  بــه  ش  ه.   1321 ســال  در  شــیرازی  ســالک  عــارف  و  خدایــی  آیــت 
ــتادانش  ــاد از اس ــازه اجته ــن اج ــا گرفت ــه ب ــت. وی ک ــران بازگش ــه ای ــتادانش ب اس
بــه شــیراز مراجعــت نمــود، از ابتــدا در مســجد طالبیــون بــه اقامــه نمــاز جماعــت 

و ایــراد منبــر پرداخــت.
پــس از چندیــن ســال تــالش پــی گیــر آیــة اهلل دســتغیب )ره( و مــردم خــوب 
ــان یافــت. ســپس ایشــان کار  شــیراز کار تکمیــل بنــای مســجد جامــع عتیــق پای
فرهنگــی وســیعی را در آنجــا آغــاز کــرد و بــا فعالیتهــا و منابــر غنــی خویــش و بــا 
پشــتوانه عظیــم اخالقــی اش بســیاری از انســانها را بــدان محیــط جــذب نمــود.

از دیگــر خدمــات ایشــان بــه مــردم شــیراز و بــه میهــن عزیــز اســالمی می توان بــه 
مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:

1. بازسازی مسجد جامع شیراز؛
2. نوسازی مدرسه علمیه حکیم؛

3. تأسیس حوزه علمیه آیة اهلل دستغیب؛
4. ســاخت مســجد الرضــا علیــه الســالم، مســجد شــهید خلیــل دســغیب، 
مســجد المهــدی علیــه الســالم، مســجد روح اهلل، مســجد فــرج آل رســول علیــه 

الســالم و مســجد امــام حســین علیــه الســالم در شــیراز؛
5. کمــک در ســاخت و تکمیــل مجتمــع خاتــم االوصیــاء علیه الســالم و مجتمع 

مرد اّول و ایجاد شــهرک شــهید دســتغیب.
ــا حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان یــک  6. همراهــی و همگامی ایشــان ب
ــه در قیــام علیــه طاغــوت و در حرکتهــای  ســرباز راســتین و مطیــع آن رهبــر فرزان
انقالبــی از ســال 1341 ه. ش و نقــش مؤّثــر ایشــان در دعــوت مــردم شــیراز بــه 

ــه و قیــام علیــه طاغوتیــان. مقابل
ایــن مبــارزات و اقدامــات شــجاعانه تــا پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی نیز 
را  ایشــان  )ره(  امــام  حضــرت  ش  ه.   1358 ســال  در  اینکــه  تــا  داشــت  ادامــه 
بــه امامــت جمعــه شــیراز منصــوب کردنــد کــه تــا آخریــن لحظــات حیــات در 
از ارزشــهای نظــام مقــدس جمهــوری  بــه دفــاع  ســنگر مقــدس نمــاز جمعــه 

پرداخــت. اســالمی ایران 
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ویژگیها و نمودهای تبلیغی
شــهید محــراب آیــة اهلل دســتغیب )ره( عــالوه بــر اقدامــات فرهنگــی و مبارزاتی و 
بســیاری از کارهــای خیــر و حســنه در شــیراز، از مشــرب تبلیغــی واالیــی برخــوردار 
بــود و بــا منبرهــای غنــی از معــارف الهــی و ارزشــهای اخالقــی بدیــن مهــم نیــز 
مبــادرت ورزیــد. از ویژگیهــا و نمودهــای تبلیغــی اش می تــوان بــه مــوارد ذیــل 

اشــاره نمــود:
ــی در همــه  ــه حــق تعال ــذاری امــور خــود ب ــد و واگ 1. اســتعانت دائمــی از خداون

ــی. ــات تبلیغ ــا و اقدام ــخنرانیها، طرحه س
2. ذکــر مطالــب مفیــد دینــی و دســتورات الهــی بــه مــردم، تــا آنجــا کــه بســیاری 
از ســوره هــای قــرآن را بــرای آنــان تفســیر کــرد و بدیــن وســیله زمینــه تربیــت 

بســیاری را فراهــم نمــود.
3. همیشــه بــه برنامــه ریزیهــای تبلیغــی مختصــر و مفیــد و بــه دور از پیچیدگــی 
تأکیــد داشــت و در ســخنرانیهای خویــش نیــز بــه جهــت رعایــت حــال مــردم، 

ــت. ــخن می گف ــوا س ــه و ُپرمحت خالص
4. در ســیر تبلیغــی خویــش همیشــه اهتمــام جــدی بــه مجالــس اخــالق و 
برپایــی آن داشــت. پــس از تأکیــد امــام اّمــت )ره( بــه وحــدت دانشــجو و روحانــی، 
از جوانــان  اهتمــام داشــت،  امــام  بــه منوّیــات  کــه ســخت  بزرگــوار  آن شــهید 
دانشــجو درخواســت نمــود تــا در جلســه اخــالق کــه پنــج شــنبه هــای هــر هفتــه در 
مدرســه علمیــه حســنیه قــوام تشــکیل می شــد و خــود بــا ســخنرانیهای نورانــی و 

اخالقــی اش آن را اداره می نمــود، شــرکت نماینــد.
5. همیشــه معتقــد بــود کــه تبلیــغ ســازنده وکارســاز، آن تبلیغــی اســت کــه مبّلــغ 
ــا  ــا خودشناســی و خداشناســی مســیر را آغــاز و ابتــدا از خویشــتن شــروع کنــد ت ب
بتوانــد در اعضــای اجتمــاع مؤثــر بــوده و تبلیــغ وی ســودمند و نتیجــه بخــش 

باشــد.
در  و  برخــورد می نمــود  مــدارا  و  بــا دوســتی، محّبــت  مــردم  بــا  6. همیشــه 
ــا رأفــت،  ــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــت و می فرمــود: »ب ســخنرانیهای خویــش نیــز ب
مهربانــی و دوســتی، می تــوان هدایتگــر مــردم بــه ســوی خــدا و دیــن الهــی بــود.« 
ــْم  نُفِســُکْم َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنّتُ

َ
ــْن أ همیشــه نیــز بــه آیــه »َلَقــْد َجآَءُکــْم َرُســوٌل ِمّ
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ِحیــٌم «؛ اشــاره می نمــود و پیامبــر اعظــم  ّرَ َحِریــٌص َعَلْیُکــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُءوٌف 
)ص( را اســوه حقیقــی تبلیــغ و مجاهــدت در راه خــدا می دانســت.

برخوردهــای  چــه  تبلیغــی،  مســیر  در  فرزانــه  شــهید  آن  برخوردهــای   .7
اجتماعــی و چــه برخوردهــای خانوادگــی و تربیتــی مخلصانــه و حســن خلقــش، 
همــه از خودســازیهای پیوســته در طــول عمــر با برکتش حکایــت دارد. همچنین 
روح بــزرگ و ســعه صــدر کــه از ارکان مهــم تبلیــغ و ابــزار مهــّم یــک مبّلــغ نمونــه بــه 
شــمار می آیــد، در وجــود شــهید محــراب آیــة اهلل دســتغیب )ره( متجّلــی و نمایــان 

بــود. او در ایــن مســیر همیشــه صبــور و مقــاوم بــود.
ــغ و  ــه مبّل ــود ک ــد ب ــه معتق ــادت داده و همیش ــتن ع ــاده زیس ــه س ــود را ب 8. خ
دعــوت کننــده مــردم بــه ســوی حــق بایــد از هــوا و هــوس و زرق و بــرق دنیــا دور 
باشــدو وصــل بــه یــاد حــق، بــا ســالح دعــاو مناجــات باشــد. شایســتگیهای روحی 
ــواه مّدعــا و موّفقیــت وی  و کرامــات معنــوی آن شــهید ســرافراز محــراب خــود گ
ــوص  ــن خص ــان در ای ــد ایش ــود. فرزن ــی ب ــخنرانیهای تبلیغ ــغ و س ــه تبلی در عرص
چنیــن می گویــد: »ایشــان معتقــد بــود کــه مــا بایــد از همــه مــردم ســطح زندگــی 

مــان پاییــن تــر باشــد تــا مــردم بــه روحانیــت شــیعه بدبیــن نشــوند.«
ــا  ــکالت آن ه ــّل مش ــا و در ح ــردم کوش ــور م ــه ام ــبت ب ــردم دار، نس ــان م 9. ایش

ــود. جــّدی ب
در اوصــاف و احــواالت معنــوی و کرامــات آن شــهید در ایــن خصــوص چنیــن 

آمــده اســت:
از طــالب حــوزه علمیــه شــیراز می گویــد: »مــن در حــوزه شــیراز درس  یکــی 
می خوانــدم و اندیشــه ازدواج در ســر داشــتم؛ امــا از نظــر اقتصــادی دچــار مشــکل 
بــودم و آیــة اهلل دســتغیب )ره( نیــز مــرا خــوب نمی شــناخت تــا از ایشــان اســتمداد 
کنــم. بــا خــود اندیشــیدم کــه نامــه ای بــی نــام و نشــان خدمــت آقــا نوشــته، درد 
دل خــود را بــا ایشــان در میــان بگــذارم. ایــن کار را کــردم؛ ولــی دلهــره ای داشــتم.

چنــد روز بعــد آقــا بــه مدرســه آمدنــد و از طــالب احــوال پرســی و دل جویــی 
کردنــد. هنــگام رفتــن رو بــه مــن کردنــد و گفتنــد: »آقــای... حاجتــت بــرآورده 
اســت. بعــدا بــه منــزل بیاییــد!« دهانــم از تعّجــب بــاز مانــد. اگــر چــه در دل غــرق 
ســرور شــده بــودم؛ ولــی نمی دانســتم کــه او چطــور فهمیــده و از کجــا خبــر داشــته 
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کــه نامــه را مــن نوشــتم.
بعــدا بــه منــزل آقــا رفتــم و ایشــان مقــداری پــول مرحمــت فرمودنــد. بــا آن پــول 
ــارج  ــدازه مخ ــه ان ــت ب ــد، درس ــا داده ان ــه آق ــی ک ــدار پول ــدم مق ــردم و دی ازدواج ک

ازدواج اســت؛ نــه کــم تــر و نــه زیادتــر.«
ــت  ــا معنوی ــز ب ــاد را ج ــه مع ــن ب ــان و یقی ــور ایم ــه ن ــد ک ــد بودن ــان معتق 10. ایش
کامــل نمی تــوان در افــراد ایجــاد کــرد؛ زیــرا بــه قــدری مزاحمــات و اشــتغاالت 
مــادی زیــاد اســت کــه تبلیغــات معمولــی اثــری در حد دفــاع و جلوگیــری از آلودگی 
بیشــتر نمی توانــد داشــته باشــد و لــذا همیشــه مقّیــد بــه کاربــرد و اســتفاده از آیات 
قــرآن و احادیــث اهــل بیــت علیهــم الســالم در ســخنرانیهای خویــش بودنــد و 
می فرمودنــد: اگــر از نورانیــت قــرآن کریــم کــه ثقــل اکبــر و معجــزه باقــی پیامبــر 
اســالم )ص( اســت، اســتفاده گــردد، خــود همیــن آیــات، در دلهــای صاف و تشــنه 

ــر خواهــد بــود. ــر کافــی می گــذارد و ســخنان و ابزارهــای تبلیــغ مؤّث هدایــت، اث
11. همیشــه در ســخنرانیهای خویــش بــر روان و ســاده گویــی مطالــب و قابــل 
فهــم بــودن بــرای عمــوم مســتمعین تکیــه داشــت و ایــن شــیوه را از روش هــای 
موفقیــت آمیــز در هدایــت و ارشــاد و از شــرایط مطلــوب و مهــّم تبلیــغ و ســخنرانی 
ایــده آل می دانســت و همیشــه آن را کمالــی بــرای مبّلــغ قلمــداد می کــرد و آســان 

گویــی را از شــیوه هــای تربیتــی قــرآن بــه شــمار مــی آورد.
12. در ســخنرانیها و آثــار وزیــن خویــش، همیشــه در تبییــن مطالــب از تمثیــل 
ــه ایــن شــیوه  ــاظ و روحانیــون نیــز توّجــه ب ــه وّع و تشــبیه اســتفاده می نمــود و ب
را توصیــه می کــرد و می فرمــود: »مبّلــغ نمونــه کســی اســت کــه ایــن روش ســخن 

گفتــن را الگــوی خــود قــرار دهــد.«
13. از شــیوه هــای ارزشــمند تبلیغــی ایشــان قصــه گویــی و تکیــه بــر داســتان در 
ســخنرانیها و منابــر بــود. داســتانها و قصــه هــای تربیتــی ایشــان اکثــرا حقیقــی و 
در مســیر رشــد و کمــال مخاطــب و مایــه عبــرت آن هــا می باشــد. ایشــان همیشــه 
از داســتان در مســیر هدایــت و رشــد معنــوی مســتمعین اســتفاده می کــرد و از 
اینکــه داســتانها را ابــزار ســرگرمی و تخدیــر ســخن خویــش بــرای مــردم قــرار دهــد، 

پرهیــز می نمــود.
14. روحیــه پرسشــگری و بشــارت و انــذار نیــز در ســخنرانیهای ایــن مبّلــغ نمونه 
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و شــهید ســرافراز محــراب، هویداســت. ایــن امــر موجــب بهــره گیــری مخاطــب از 
حقایــق و عبرتهــای تاریخــی می گــردد و ذهــن آنــان را تحلیلگــر و پویــا می نمایــد. 
همچنیــن باعــث می شــود کــه مطالــب مســتدل و بــه دور از خســتگی، تکرارگویــی 

و اتــالف وقــت، بیــان گــردد و مطالــب، مجهــول و ناگفتــه نمانــد.
15. معّرفــی الگوهــا و تحریــک عواطــف فطــری در مســیر تبلیــغ و ســخنرانی نیــز 
از شــیوه هــای کارســاز و مطلــوب اســت کــه آن شــهید بزرگــوار بــر آن تکیــه داشــتند 
و ایــن شــیوه را در ســیر تبلیــغ و هدایــت مــردم بســیار ایــده آل می دانســتند. 
اخــالق  و  قــرآن،  قلــب  قــرآن،  و  قیامــت  الســالم،  علیــه  الشــهداء  ســید  کتــب 
اسالمی ایشــان بــه خوبــی نمایانگــر ایــن ویژگــی در ســیر تبلیغــی و ســخنرانی های 

ــان اســت. ــوای ایش پرمحت

مسلخ عشق
در ســال 1360 ه. ش منافقیــن طــرح تــرور آیــة اهلل دســتغیب )ره( را تهیــه کــرده، 
مدتهــا بــرای جمــع آوری اطالعــات تــالش کردنــد. تشــکیالت منافقیــن زمــان 
تــرور را روز جمعــه 13 آبــان 1360 ه. ش تصویــب کــرد؛ امــا ایــن برنامــه نــاکام مانــد. 

آن هــا در پــی فرصتــی دیگــر برآمــده، نقشــه یــک تــرور انتحــاری را کشــیدند.
حــاالت و واردات روحــی شــهید محــراب آیــة اهلل دســتغیب )ره( بــه او خبــر از 
یــک واقعــه مهــم مــی داد. گاهــی بــه ایشــان گفتــه می شــد: آقــا! بیشــتر مواظــب 
خودتــان باشــید! می گفــت: »شــهادت افتخــار اســت. مگــر شــما حســودی تــان 

می شــود کــه مــن بــه ایــن مقــام برســم و افتخــاری نصیبــم شــود!«
ــی شــب  ایشــان معمــواًل شــبها در ســاعت معینــی از خــواب برمی خاســتند؛ ول
جمعــه پــس از ســاعتی اســتراحت، ناگهــان از خــواب بیــدار می شــوند، سرشــان را 
 ِباهلِل« می گویند. همســرش 

َ
َة ِااّل در دستانشــان می گیرنــد و مرتــب »ال َحــْوَل َوال ُقــّوَ

می گویــد: آقا!همیشــه در ســخنرانی های خویــش بــر روان و ســاده گویی مطالــب 
و قابــل فهــم بــودن بــرای عمــوم مســتمعین تکیــه داشــت و ایــن شــیوه را از 
روش هــای موفقیــت آمیــز در هدایــت و ارشــاد و از شــرایط مطلــوب و مهــّم تبلیــغ 

ــده آل می دانســت و ســخنرانی ای
آقــا  و  می کنــد  اصــرار  نمی شــنود.  جوابــی  داریــد؟  ناراحتــی  می خواهیــد؟ 
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نمی گویــم!« ســخن  اشــاره  بــه  جــز  »دیگــر  می گویــد: 
مشــهدی حیــدر خــادم می گویــد: »صبحهــا کــه می رفتــم، ایشــان همیشــه 
پشــت میــز نشســته بــود؛ ولــی آن روز جمعــه در اتــاق قــدم مــی زد و »ال َحــْوَل َوال 

 ِبــاهلِل« می گفــت.«
َ
َة ِااّل ُقــّوَ

همــه ایــن حــاالت حکایــت از ایــن داشــت کــه گویــا بــار ســنگین معرفتــی در 
یــاد حــق اســتمداد می کنــد. و  از زالل  او در تحّمــل آن  انــد و  جانــش ریختــه 
همســرش می گویــد: آن گاه کــه خواســت بــرای نمــاز جمعــه خارج شــود، دو اشــاره 
کــرد کــه مــن بعدهــا فهمیــدم یعنــی چــه. و آن دو اشــاره، یکــی بــه خــود و دیگــری 

بــه ســوی آســمان بــود؛ یعنــی کــه روز پــرواز مــن بــه آســمان فــرا رســیده اســت.
ــان در  ــرد. ناگه ــت ک ــه حرک ــاز جمع ــرف نم ــه ط ــاه ب ــتم آذرم ــه بیس ــا روز جمع آق
بیــن راه خانمــی از در خانــه ای بــه طــرف آقــا آمــد. چــون معمــواًل افــراد در راه 
بــه آقــا نامــه می دادنــد و آقــا ســخت پــروا داشــت کــه پاســداران مانــع شــوند. آن 
خانــم خیلــی ســریع خــود را بــه آقــا رســاند و در ســاعت 11/25 دقیقــه بــود کــه در 
ــّو از  ــا ممل ــه آق یــک لحظــه زمیــن و زمــان و کوچــه پــس کوچــه هــای اطــراف خان
آتــش شــد. انفجــاری مهیــب رخ داد و پــس از لحظــه ای آقــا غــرق در خــون شــد و 

ــاره بــه ســوی دوســت عــروج کــرد. آیــت نیــک کــردار حــق، دســتغیب، صدپ

..…………
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پاسخ
قــوی]3[  بــه معنــای جــوان،]2[ و جــوان  از ریشــه »فتــی«]1[  واژه »فتــوت« 
ایــن  اســت.]4[  کلمــه »جوان مــردی«  فارســی  زبــان  در  آن  معــادل  کــه  اســت 
ــی«،]5[ »ِفْتیــٌة«،]6[ »اْلِفْتیــُة«،]7[  ــه صــورت »َفًت ــرآن ب واژه و مشــتقات آن در ق
»َفَتیــاِت«،]8[ و »َفَتیــاِن «،]9[ در مــورد برخــی از پیامبــران و اولیــای الهــی بــه 

معنــای جوانــی بــه کار رفتــه اســت؛ ماننــد:
ــُه ِإْبراِهیــُم...«؛]10[  ــْم یقــاُل َل ــی یْذکُرُه ــِمْعنا َفًت ــوا َس حضــرت ابراهیــم)ع(: »قاُل

ــت. ــخن می گف ــا س ــم، از آن ه ــام ابراهی ــه ن ــی ب ــه جوان ــنیده    ایم ک ــد: ش گفتن
ــه  ــی ب ــه موس ــی ک ــاُه...«؛]11[ و زمان ــی  ِلَفت ــاَل ُموس ــع)ع(: »َو ِإْذ ق ــرت یوش حض

ــود گفــت:... ــه در رکابــش ب ــی ک جوان
ُت اْلَعزیــِز ُتــراِوُد َفتاهــا َعــْن 

َ
حضــرت یوســف)ع(: »َو قــاَل ِنْســَوٌة ِفــی اْلَمدیَنــِة اْمــَرأ

ــا …«؛]12[ زنــان شــهر گفتنــد: زن عزیــز در پــی کام جویــی از  َنْفِســِه َقــْد َشــَغَفها ُحّبً
غــالم خــود شــده و شــیفته او گشــته اســت.

فتــوت و جوان مــردی در اصطــالح عــرف یــک حالــت نفســانی اســت کــه باعــث 
ــا  ــه عــادات زیب می شــود انســان همــواره در مرزهــای محاســن اخالقــی باشــد، ب

عمــل کنــد و از معاصــی و گناهــان بپرهیــزد.

پرسش
فتوت و جوان مردی از نگاه آموزه های اسالم به چه معنا است؟
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ــدن نیرومنــد و احساســات پرجــوش و عواطــف  ــی ب ــه در ســن جوان از آن جــا ک
پرخــروش اســت، و از جنبه  هــای روحــی قلــب جــوان آمــاده پذیــرش نــور حــق و 
کانــون محبــت و ســخاوت و عفــو و گذشــت اســت، بســیار می شــود کــه ایــن کلمــه 
ــد در  ــی رود، هــر چن ــه کار م ــات ب ــای مجموعــه ایــن صف ــه معن ــوت( ب ــی و فت )فت

ــد.]13[ ــاال باش ــال های ب ــن و س س
ماننــد آنچــه قــرآن کریــم در مــورد اصحــاب کهــف فرمــود: »َنْحــُن َنُقــّصُ َعَلیــک 
ِهــْم َو ِزْدناُهــْم ُهــدی«؛ مــا خبرشــان را براســتی  ُهــْم ِفْتیــٌة آَمُنــوا ِبَرّبِ

َ
ُهــْم ِباْلَحــّقِ ِإّن

َ
َنَبأ

بــرای تــو حکایــت می کنیــم. آن هــا جوان مردانــی بودنــد کــه بــه پروردگارشــان 
ایمــان آورده بودنــد و مــا نیــز بــر هدایتشــان افزودیــم.

امــام  صــادق)ع( نیــز در مــورد اصحــاب کهــف فرمــود: ســن و ســال اصحــاب 
کهــف بــاال بــود، امــا خداونــد، آنــان را بــه دلیــل ایمان  شــان، جــوان )جوان مــرد( 

نامیــد«.]14[
امــام علــی)ع( در مــورد اهمیــت جوان  مــردی فرمــود: »انســان بــه زینتــی زیباتــر 

از جوان  مــردی آرایــش نیافتــه اســت«.]15[
برخــی معتقدنــد؛ جوان  مــردی بخشــش، ســخاوت، خــودداری از آزار دیگــران و 

تــرک شــکایت از حــوادث و مشــکالت اســت.]16[
»جوان مــردی  کرده انــد:  تفســیر  چنیــن  را  جوان مــردی  دیگــر  بعضــی  البتــه 

پرهیــز از گناهــان و بــه کارگرفتــن فضایــل انســانی اســت«.]17[
در روایــات متعــددی، پیامبــر)ص( و امــام علــی)ع( نیــز جوان مــرد]18[ معرفــی 

شــده اند.
پیامبــر اســالم)ص( فرمــود: مــن جوان مــرد و پســر جوان مــرد و بــرادر جوان مــرد 
هســتم؛ زیــرا مــن پســرم ابراهیــم)ع( هســتم کــه خــدا او را جوان مــرد نامیــد. بــرادر 
جوان مــرد هســتم؛ زیــرا در جنــگ احــد منــادی از آســمان نــدا داد کــه »شمشــیری جــز 
ذوالفقــار و جوان مــردی جــز علــی نیســت« و علــی بــرادر من اســت و مــن بــرادر او«.]19[

نشان های جوان مردی
اعــالم  چیــز  چنــد  در  را  جوان مــرد  فــرد  یــک  اسالمی نشــانه های  آموزه هــای 

می کننــد:
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راست گویى: 
پیامبر اسالم)ص(: »راست گویی باالترین مرتبه جوان مردی است«.]20[

ایمان و تقوا: 
امام صادق)ع(: »کسی که ایمان به خدا و تقوا داشته باشد، جوان مرد است«.]21[

كمک به دیگران و خودداری از آزار مردم: 
امــام علــی)ع(: »نشــان جوان مــردی، کمک هایــی اســت کــه انجــام می شــود و 

آزارهایــی اســت کــه از انجــام آن خــودداری می شــود«. ]22[
دوری از هر صفت زشت: امام علی)ع(:

مرتبــه  بــه  رســیدن  نشــانگر  پســت،  اخــالق  و  صفــات  آدمــی از  »دوری 
اســت«.]23[ جوان  مــردی 

رسیدگی به همسایگان و بخشش اشتباهات دیگران:
 امــام علــی)ع(: »نظــام جوان  مــردی و رشــته پیوســتگی آن، تحّمــل کــردن 

اســت«.]24[ بــه همســایگان  رســاندن  نیکویــی  و  بــرادران  لغزش  هــای 
عفت)پاكدامنی(:

امام علی)ع(: »پاکدامنی از برترین ویژگی های جوان  مردی است «.]25[
دوری از مواضع اتهام: 

نیکوتریــن  از  گرفتــن  قــرار  اتهــام  معــرض  در  از  »جلوگیــری  علــی)ع(:  امــام 
اســت«.]26[ جوان  مــردی  ویژگی هــای 

دوری از بخل: 
فاســد  را  بــرادری  و  لّکــه دار  را  بخــل، جوان  مــردی  »افزایــش  علــی)ع(:  امــام 

]27 می کنــد«.]
دوری از حرص: 

امــام علــی)ع(: »حــرص بــرای نفــس انســان ننــگ آور بــوده، دیــن را تبــاه می کنــد 
و جوان مــردی را از بیــن می بــرد.]28[

نیــز  زنــان  بلکــه  نیســت،  مــردان  ویــژه  صفــت  جوان مــردی  اســت؛  گفتنــی 
می تواننــد جوان مــرد باشــند. بــه عبــارت دیگــر، وجــود کلمــه »مــرد« در اصطــالح 
»جوان مــرد« ناظــر بــه معنــای جنســیتی آن نیســت، بلکــه ماننــد واژه ی »مــردم« 

ــر می گیــرد. ــان را در ب هــم مــردان و هــم زن
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پرسش
 آیــا مــواردی ماننــد بــه یــاد خــدا بــودن، داشــتن اخــالص، تــوکل بــر خــدا، رضــای 
ــا  ــارت دیگــر، آی ــه عب ــادات؟ ب ــا از عب ــتند ی ــح هس ــال صال ــدن از اعم ــدا را طلبی خ
انجــام عمــل صالــح زیــر مجموعــه عبــادت اســت، یــا این کــه عبــادات یکــی از 

اعمــال صالــح اســت؟

پاسخ 
واژه »صالــح« از ریشــه ی »ص ل ح« در لغــت بــه معنــای درســت و صحیــح، 

اســت و در مقابــل فســاد می آیــد.]1[
عمــل صالــح یکــی از واژه هــای قرآنــی اســت کــه معنــای وســیعی دارد و شــامل 

هــر کار خوبــی می شــود کــه بــرای خــدا انجــام گیــرد.
نخســت بایــد گفــت؛ در بیشــتر آیــات قــرآن کریــم ایمــان و عمــل صالــح در کنــار 
ــه ایمــان  ــراى آن اســت ک ــر شــده، ب ــه ایمــان تنهــا ذک ــا آن جــا ک ــد، ام هــم آمده ان
خــود منشــأ عمــل صالــح می باشــد. در ادامــه بیــان چنــد نکتــه ضــروری اســت:
اگرچــه می تــوان تصــور کــرد کــه فــردی بی ایمــان، کــرداری پســندیده انجــام 
دهــد و یــا حتــی فــردی باایمــان بــا انگیزه هــای غیــر الهــی دســت بــه کاری نیــک 

پرسش
عمل صالح به چه كارهایی گفته می شود؟ 

و چه رابطه ای با عبادت دارد؟
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بزنــد، امــا عمــل صالحــی کــه در قــرآن بــر آن تأکیــد و مســتحق پــاداش اعــالم شــده، 
کــرداری اســت کــه بــا انگیزه هــای الهــی انجــام شــود. در همیــن راســتا اعمــال 
صالحــی کــه ریشــه  اش بــر منبــع ایمــان اســتوار باشــد، چــون درختــی پایــدار خــود 
را می نمایانــد و گرنــه دوام و بقــاء نخواهــد داشــت و عملــی شایســته درگاه خــدا 

اســت کــه بــا خلــوص نیــت و بــه دســتور او انجــام گیــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه بــراى انجــام عمــل شایســته مناســب، هوشــیارى و 
ــر  ــه ه ــر، اگرچ ــارت دیگ ــه عب ــت. و ب ــان الزم اس ــل ایم ــش از اص ــی بی موقع شناس
عمــل صالحــی بایــد از مبــدء ایمــان باشــد، ولــی ایمــان بــه تنهایــی منشــأ عمــل 
صالــح نمی گــردد؛ چــون در مــوارد فراوانــی صالحیــت بــا توجــه بــه مقتضیــات 
محیــط تشــخیص داده می شــود و چــه بســا کاری کــه بــا انگیــزه الهــی انجــام شــده 
و بــه خــودی خــود نیــز ارزشــمند باشــد، امــا نتــوان آن را عملــی صالــح بــه شــمار 
آورد؛ زیــرا ایمــان نقشــه ی ســعادت فــرد و اجتمــاع را نشــان می دهــد و عمــل 
صالــح بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه فــرد و اجتمــاع را بــراى رســیدن بــه 

ــد. ــاده نمای ــعادتی آم ــن س چنی
کــه منشــأ عمــل صالــح و محــرک اســتعدادها و موجــب  در ســایه ی ایمــان 
امنیــت عمومــی اســت، ســرزمین دنیــا کــه حاشــیه ی بهشــت اســت آبــاد می گــردد 
و منابــع حیــات در دســت رس عمــوم قــرار می گیــرد؛ چــرا کــه دنیــاى فقــر و ذلــت 

نمی توانــد مقدمــه ی آخــرت ثــروت و عــزت گــردد.]2[
ایمــان بــه تنهایــی و جــدا از عمــل صالــح تصــور نــدارد؛ بنابــر ایــن ایمــان زیربنــا و 
ماننــد ســتون می مانــد و عمــل صالــح مثــل بنــاء و ســقفی اســت کــه بــر آن نهــاده 
می شــود و هــر چــه ایمــان قوی تــر باشــد عمــل صالــح بیشــتر از آن ظهــور و بــروز 

می نمایــد.
عمــل صالــح شــامل هــر کار خــوب و اصالحــی اســت کــه بــرای خــدا انجــام گیــرد؛ 
لــذا آنچــه کــه در عمــل صالــح مهــم اســت، ایــن اســت کــه بــه قصــد تقــّرب بــه 
پــروردگار انجــام گیــرد و بــا نیــت خالــص همــراه باشــد؛ از ایــن رو بزرگــی یــا کوچکــی 
عمــل مهــم نیســت، حتــی اگــر ســنگی در وســط راه مــردم افتــاده باشــد و انســان با 
نــوک پــا، آن را بــه کنــاری بزنــد تــا مزاحــم عبــور و مــرور مــردم نباشــد، ایــن کار خــود 
ــْل  ــن َیْعَم ــد: »َفَم ــرآن می فرمای ــه ق ــود. همان گون ــوب می ش ــح محس ــی صال عمل
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ٍة َخْیــًرا َیــَرُه«.]3[ ِمْثَقــاَل َذّرَ
بــا توجــه بــه تمــام آنچــه گفتــه شــد، اگرچــه عمــل صالــح مفهــوم وســیعی دارد 
کــه هــر برنامــه مفیــد و ســازنده فــردى و اجتماعــی را در تمــام زمینه  هــاى زندگــی 
شــامل می شــود، امــا در عیــن حــال پیشــوایان و اندیشــمندان دینــی، معیارهــا و 

مصداق هایــی را نیــز بــرای عمــل صالــح برشــمرده اند.
یومیــه  نمــاز  وعــده  پنــج  صالــح،  عمــل  از  مــراد  می فرمایــد:  علــی)ع(  امــام 
ْجــَر 

َ
ــا ال ُنِضیــُع أ

َ
ــالَة ِإّن قاُمــوا الّصَ

َ
اســت، بــه دلیــل آن کــه خــدای متعــال فرمــود: »َو أ

اْلُمْصِلِحیــَن«.]4[
از بعضــی صحابــه نقــل شــده اســت کــه مــراد از عمــل صالــح، اخــالص عمــل 

اســت.
عمــل صالــح آن اســت کــه چهــار ویژگــی داشــته باشــد: علــم، نّیــت، صبــر و 

اخــالص.
عمــل صالــح آن اســت کــه بــر طبــق ســنت باشــد؛ چــرا کــه عمــل مبتدع)بدعــت( 

عمــل صالــح نیســت.
عمــل صالــح همــان اداى امانــت اســت؛ زیــرا کــه خــدای متعــال فرمــود: »َو 
ُبوُهمــا صاِلحــًا...«.]5[]6[ همان گونــه کــه گفتــه شــد مــوارد فــوق تنهــا بیــان 

َ
کاَن أ

برخــی معیارهــا و مصادیــق اســت.
ــد گفــت؛ در یــک  ــح چیســت؟ بای ــه رابطــه ی عبــادت و عمــل صال امــا در این ک
نــگاه، »عبــادت« خــاص و »عمــل صالــح« عام تــر از آن اســت؛ زیــرا یــک عمــل 
می توانــد بــه خــودی خــود رفتــاری پســندیده باشــد، امــا چــون انگیــزه  الهــی 
همراهــش نیســت، زیــر مجموعــه عبــادات جــای نخواهــد گرفــت، امــا بــا نگاهــی 
ــه دارای  ــی می کنــد ک ــح ارزیاب ــه عنــوان عمــل صال ــی ب ــار را تنهــا زمان ــه یــک رفت ک
نیــت درســت هــم باشــد، و از طرفــی هــر عمــل صالحــی را عبــادت بــه شــمار 

مــی آورد، »عبــادت« و »عمــل صالــح« بــا هــم متــرادف خواهنــد بــود.
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پاسخ اجمالی
زبــان، مهم تریــن وســیله بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن انســان ها اســت. خداونــد 
ایــن توانایــی بــر تکّلــم و صحبــت کــردن را از نعمت هــای بــزرگ خــود برمی شــمارد 
کــه  را  پیامبرانــی  می کنــد.  اشــاره  آن  بــه  »الرحمــن«  ســوره ی  ابتــدای  در  کــه 
بــا  ارتبــاط  بــرای  بایــد  می فرمــود  مبعــوث  انســان ها  هدایــت  بــرای  خداونــد 
ــان همــان قومی کــه در میــان آن هــا مبعــوث شــده اند صحبــت  ــه زب قــوم خــود ب
می کردنــد و دســتورات اخالقــی و احــکام و عقایــد را بــه همــان زبــان برایشــان 
ــت عــرب،  ــه شــرایط قبــل از بعثــت در میــان جاهلّی ــا توجــه ب ــد. ب بیــان می کردن
ــه  ــد ب ــرم)ص( را در میــان قــوم عــرب مبعــوث فرمــود، پــس بای ــد پیامبراک خداون
زبــان آن هــا صحبــت کــرده و معجــزه ای مــی آورد کــه قابــل فهــم باشــد؛ لــذا قــرآن، 
معجــزه ی پیامبــر)ص(، نیــز بــه زبــان عربــی نــازل شــد. اگــر چــه نبایــد خصوصیــات 
ذاتــی زبــان عربــی، از جملــه قانون منــد بــودن قالب هــای فصاحــت و بالغــت 

بســیار آن و... را نادیــده گرفــت.
امــا ســؤال دیگــر ایــن اســت کــه چــرا آخریــن پیامبــر)ص( خــدا عــرب زبــان بــود، تا 
بــه دنبــال آن، کتابــش نیــز بــه زبــان عربــی باشــد؟ در پاســخ بایــد گفــت: بــا توجــه 
بــه این کــه عرب هــا مردمی هســتند کــه بــه زبــان، راه و روش و آییــن و نســب خــود 

پرسش
چرا قرآن به زبان عربی است، و چرا به زبان دیگری نیست؟
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تعصــب خاصــی دارند)عامــل درونــی حفــظ( و در طــول تاریــخ، هیــچ حکومــت و 
ســلطه ی خارجــی هــم نتوانســته آنــان را بــه تغییــر زبــان مجبــور کند)عــدم عامــل 
بیرونــی بــرای تغییــر( و امکانــات فــراوان زبــان عربــی بــرای بیــان بیشــترین حجــم 
ــدون ابهام گویــی و نارســایی، ســرزمین  ــب در کمتریــن حجــم از الفــاظ ب از مطال
حجــاز و زبــان عربــی، بهتریــن راه دفــاع طبیعــی و غیــر خــارق العــاده از دیــن و 
بقــای دیــن خاتــم و کتــاب ایشــان بــود. بنابرایــن، یکــی از دالیــل نــازل شــدن 

قــرآن بــه زبــان عربــی، حفــظ و صیانــت ابــدی آن بــوده اســت.

پاسخ تفصیلی
هدایــت  بــرای  اســت  رســوالنی  فرســتادن  خداونــد،  ســّنت های  از  یکــی 
ــان مــردم آن منطقــه ای  ــه زب ــا انســان ها ب انســان ها. پیامبــران نیــز در برخــورد ب
راه  تنهــا  زبــان،  زیــرا  می کردنــد؛  صحبــت  شــده اند،  مبعــوث  آن هــا  بــرای  کــه 
ــند.  ــته باش ــاط داش ــردم ارتب ــا م ــد ب ــز بای ــران نی ــت و پیامب ــان ها اس ــاط انس ارتب
تکّلــم پیامبــران بــه زبــان قــوم، یکــی از دیگــر ســّنت های حتمی االهــی اســت. 
خداونــد می فرمایــد: »مــا هیــچ رســولی نفرســتادیم، مگــر آن کــه بــه لســان قومــش 
دعوتــی  کــه  پیامبرانــی  مــورد  در  حتــی  ســنت  ایــن  می کــرد....«.]1[  صحبــت 
جهان شــمول داشــتند نیــز صــادق اســت، اگــر چــه بــرای هدایــت تمــام خلــق 
مبعــوث شــده باشــند، ماننــد پیامبــران اولوالعــزم، ولــی بــه زبــان قومی صحبــت 
می کننــد کــه در ابتــدای بعثــت در آن جــا مبعــوث شــده اند کــه اگــر غیــر از ایــن بــود 
شــریعت آن پیامبــر)ص( حتــی در میــان قومی کــه در آن مبعــوث شــده بــود مــورد 

فهــم و قبــول واقــع نمی شــد.
قــرآن، حقیقتــی فراتــر از زبــان اســت و قبــل از آن کــه بــه زبــان عربــی درآیــد، 
در مرحلــه ای از هســتی وجــود داشــت کــه در آن مرحلــه، عقــول بشــر بــه آن 
دست رســی نداشــت. خداونــد آن را از موطــن اصلــی اش پاییــن آورد و در خــور 
فهــم بشــر کــرد و بــه لبــاس واژه ی عربیــت در آورد، بــه ایــن امیــد کــه عقــول بشــر بــا 

آن انــس گیــرد و حقایقــش را بفهمــد.]2[
پس لّب و اصل قرآن، فراتر از زبان و گنجانده شــدن در زبان خاصی اســت، اّما 
دربــاره ی این کــه چــرا بــه زبــان عربــی نــازل شــده، بایــد گفــت: جــدا از خصوصیــات 
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ذاتــی زبــان عربــی کــه ایــن زبــان را زبانــی قانون منــد و در قّلــه ی فصاحــت و 
بالغــت در بیــن زبان هــا قــرار داده اســت، پیامبــر)ص( اســالم بــر قومی مبعــوث 
ــد،  ــام خداون ــالغ پی ــرای اب ــان ب ــد و ایش ــخن می گفتن ــی س ــان عرب ــه زب ــه ب ــد ک ش
بایــد معجــزه ای قابــل فهــم بــرای آنــان ارائــه می کــرد تــا او را انــکار نکننــد، بــه خــدا 
ایمــان آورنــد و در راه گســترش دیــن تــالش کننــد. البتــه ایــن قابــل فهــم بــودن بــه 
معنــای فهــم همــه ی حقائــق قــرآن نیســت؛ چــرا کــه حقائقــش نامحــدود اســت، 

بلکــه فهــم زبــان و فهــم اجمالــی بعضــی از حقائــق، مــورد نظــر اســت.
مــردم جاهلیــت عــرب قبــل از بعثــت، در پســت ترین شــرایط زندگــی می کردنــد 
بــه همیــن جهــت، خداونــد پیامبــر)ص( را در میــان قــوم عــرب برانگیخــت. 
پیامبــر)ص(  آمــدن  و  اســالم  از  قبــل  جاهلیــت  شــرایط  مــورد  در  علــی)ع( 
می فرمایــد: »خــدا پیامبــر)ص( اســالم را بــه هنگامی مبعــوث فرمــود کــه مــردم 
در حیــرت و ســرگردانی بودنــد؛ در فتنه هــا بــه ســر می بردنــد؛ هــوای و هــوس بــر 
آن هــا چیــره شــده، و خودبزرگ بینــی و تکّبــر بــه لغزش هــای فراوانشــان کشــانده 
بــود؛ نادانی هــای جاهلیــت، پســت و خوارشــان کــرده، و در امــور زندگــی حیــران و 
ســرگردان بودنــد و بــالی جهــل و نادانــی دامن گیرشــان بــود، پــس پیامبــر)ص( در 
نصیحــت و خیــر خواهــی، نهایــت تــالش را کــرد و آنــان را بــه راه راســت راهنمایــی، 

ــه خــدا دعــوت فرمــود«.]3[ و از راه حکمــت و موعظــه ی نیکــو، مــردم را ب
وجــود ایــن شــرایط، باعــث شــد کــه پیامبــر)ص( در میــان قــوم عــرب برانگیختــه 
شــود، پــس بایــد قــرآن بــه زبــان عربــی می بــود، نــه بــه دیگــر زبان هــا. ولــی آنچــه 
بــه عــرب زبانــان نیســت.  کــه منحصــر  قــرآن اســت  از  مهــم اســت بهره گیــری 
خداونــد می فرمایــد: »اگــر مــا قــرآن را غیــر عربــی نــازل می کردیــم آن وقــت عرب هــا 
می گفتنــد؛ چــرا آیاتــش بــه روشــنی بیــان نشــده اســت و چــرا بــا عــرب بــه زبــان غیــر 
عربــی و یــا غیــر فصیــح صحبــت می کنــد. بگــو: ایــن قــرآن بــرای کســانی اســت کــه 
ــان هدایــت و  ــرای آن ــا غیــر عــرب، قــرآن ب ــر عــرب باشــند و ی ــد کــه اگ ایمــان بیاورن
شــفا اســت و کســانی کــه ایمــان نمی آورنــد، در حقیقــت گوششــان دچــار ســنگینی 
شــده و همیــن قــرآن مایــه ی کــوری آنــان اســت و بــه همیــن جهــت در قیامــت از 

ــوند«.]4[ ــدا می ش ــه ای دور ن فاصل
امــا امــکان دارد ســؤال دیگــری پیــش آیــد کــه چــرا آخریــن پیامبــر)ص( خــدا 
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عــرب زبــان بــود تــا بــه دنبــال آن کتابــش نیــز بــه زبــان عربــی باشــد؟ چــرا ایــن 
توفیــق نصیــب فارس هــا و... نشــد؟

در این جا چند نکته را ذکر کرده و سپس جواب می دهیم:
الــف( وقتــی ســخن از آخریــن پیامبــر)ص( اســت، بایــد عــده ای باشــند کــه پیــام 

را دریافــت کــرده و بــه خوبــی از آن نگهبانــی کننــد. )عامــل درونــی حفــظ(.
ب( از طرفــی عــده ای همیشــه در صــدد از بیــن بــردن دیــن و نگهبانــان آن 
می کنیم)عامــل  مشــاهده  انبیــا  همــه ی  تاریــخ  در  کــه  همان طــور  هســتند، 
بیرونــی بــرای تغییــر(، بنابرایــن بایــد راهــکاری بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل 

شــود. اندیشــیده 
ج( از طرفــی بنــا نیســت کــه پیوســته - خصوصــًا بعــد از وفــات پیامبراکــرم)ص(- 

بــا معجــزه و کارهــای خــارق العــاده از دیــن و قــرآن محافظــت شــود.
آنــان  زندگــی  محیــط  و  انســان ها  ســراغ  بــه  مقدمــات،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــا ببینیــم در کــدام محیــط و کــدام شــرایط، ایــن نــکات بیشــتر قابــل  می رویــم، ت

اســت. تحقــق 
اّواًل: عرب هــا مردمی هســتند کــه بــه زبــان، راه و روش و آییــن و نســب خــود 
تعصــب خاصــی دارنــد، بــه طــوری کــه نمی تــوان آن هــا را از زبــان و فرهنــگ خــود 
جــدا کــرد. حتــی در ایــن دوره هــم بعــد از ایــن همــه تبلیغــات انترناسیونالیســتی 

حاضــر نشــدند لبــاس ســنتی خــود را کنــار بگذارند.)عامــل درونــی حفــظ(.
زبــان  از  خــود  تنهــا  نــه  کــه  بودنــد  گونــه ای  بــه  حجــاز  عرب هــای  ثانیــًا: 
و  تاریــخ، هیــچ حکومــت  بلکــه در طــول  نبودنــد،  بــردار  مادری شــان دســت 
ســلطه ی خارجــی هــم نتوانســت آنــان را بــه ایــن کار مجبــور کنــد؛ یعنــی، از بیــرون 

تغییــر(. بــرای  بیرونــی  عامــل  نمی پذیرفتند.)عــدم  تأثیــر 
ــر، تفــاوت ضمیرهــای  ــه کثــرت ضمائ ــا توجــه ب ــان عرب هــای حجــاز ب ــًا: زب ثالث
انــواع  داشــتن  و  مؤنــث  و  مذکــر  صیغه هــای  تفــاوت  جمــع،  و  مفــرد  تثنیــه، 
گوناگــون جمــع، داشــتن کنایــات، اســتعارات و... از امکانــات فراوانــی بــرای بیــان 
بیشــترین حجــم از مطالــب در کمتریــن حجــم از الفــاظ، بــدون ابهام گویــی و 

نارســایی برخــوردار اســت.
ــرزمین  ــان، س ــاب ایش ــم و کت ــن خات ــای دی ــرای بق ــکات، ب ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ب
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حجــاز و زبــان عربــی بهتریــن راه دفــاع طبیعــی و غیــر خــارق العــاده از دیــن بــود. 
قــرآن بــا جاذبه هــای درونــی و آوا و آهنــگ دل پذیــر آن، در ذهــن اعــراب بادیــه کــه 
ــای  ــواع تحریف ه ــرد و از ان ــاز ک ــای ب ــد، ج ــح بودن ــوزون و فصی ــت دار کالم م دوس
لفظــی در امــان مانــد. بنابرایــن، نــازل شــدن قــرآن بــه زبــان عربــی بــرای حفــظ و 

صیانــت ابــدی آن بــوده اســت.]5[ 
البتــه می تــوان گفــت نــازل شــدن قــرآن بــه زبــان عربــی، لطــف و مرحمتــی 
ــه قشــر  ــان ک ــازل می شــد، عــرب زبان ــی ن ــه غیــر عرب ــر ب ــوده و اگ ــان ب ــه عــرب زبان ب
مــا  »هــرگاه  می فرمایــد:  خداونــد  نمی آوردنــد.  ایمــان  آن  بــه  بودنــد  وســیعی 
آن)قــرآن( را بــر بعضــی از عجم)غیــر عــرب( نــازل می کردیــم و او آن را برایشــان 

نمی آوردنــد«.]6[ ایمــان  آنــان  می خوانــد، 
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پرسش
ــی َعَلــی   َرْحَمــُة َرّبِ

َ
در یــک روایــت از رســول خــدا)ص( نقــل شــده اســت: »َو َلــْو ال

ِتــی َکاَد اْلَفْقــُر َیُکــوُن ُکْفــرًا«. امــا در روایــت دیگــر فرمــود: »فــو اهلل مــا الفقــر  ّمَ
ُ
ُفَقــَراِء أ

أخشــی علیکــم، و لکّنــی أخشــی علیکــم أن یبســط لکــم الّدنیــا کمــا بســطت علــی 
مــن کان قبلکــم، فتنافســوها کمــا تنافســوها، و تهلککــم کمــا أهلکتهــم«. اعتبــار 

ایــن دو حدیــث و راه جمعشــان چیســت؟

پاسخ
اگــر  اســالمی فرمود:  جامعــه ای  در  فقــر  خطــر  مــورد  در  اســالم)ص(  پیامبــر 
رحمــت پــروردگار شــامل حــال فقیــران امتــم نمی شــد، تــرس آن می رفــت کــه فقــر 
ِتــی َکاَد  ّمَ

ُ
ــی َعَلــی ُفَقــَراِء أ  َرْحَمــُة َرّبِ

َ
و نــاداری زمینه ســاز کفرشــان شــود: »َو َلــْو ال

]1[.» ــراً ــوُن ُکْف ــُر َیُک اْلَفْق
بــا توجــه بــه خطــر فقــر در ایمــان مــردم،]2[ پیامبــر اســالم)ص( امــا تکاثــر و 
ــُر  ــَو اهلِل  َمــا اْلَفْق ثروت انــدوزی را بــه مراتــب خطرناک تــر از فقــر معرفــی می کنــد: »َف
ْنَیــا َکَمــا ُبِســَطْت  َعَلــی 

ُ
ْن ُتْبَســَط َلُکــُم الّد

َ
ْخَشــی َعَلْیُکــْم أ

َ
ــی أ ْخَشــی  َعَلْیُکــْم  َو َلِکّنِ

َ
أ

ْهَلَکْتُهم «؛]3[ســوگند 
َ
َمــْن َکاَن َقْبَلُکــْم َفَتَناَفُســوَها َکَمــا َتَناَفُســوَها َو ُتْهِلَکُکــْم َکَمــا أ

پرسش
بر اساس تعالیم دینی آیا مال و ثروت از فقر و نداری خطرناک تر است؟!
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بــه خــدا کــه از فقــر بــراى شــما ترســی نــدارم، لیکــن از آن می ترســم کــه دنیــا 
ــود.  ــراى پیشــینیان شــما گســترده شــده ب ــه ب ــر شــما گســترده شــود ک چنــدان ب
)ماننــد آنــان در نــاز و نعمــت فــرو غلتیــد(، و ماننــد آنــان بــه رقابــت و هم چشــمی 

بپردازیــد، و چنــان هالکتــان کنــد کــه آنــان را هــالک کــرد.
ایــن ســخن پیامبــر)ص( در صــدد بیــان زیان هــاى حاصــل از تکاثــر در ثــروت و 
مالکّیــت، اشــرافی گری و ریخــت و پاش هــای زندگــی اســت، و خطــر و زیان هــای 
تکاثــر و اشــرافی گری را بــه مراتــب بیشــتر از زیان هــاى ویرانگــر حاصــل از فقــر و 
بینوایــی اعــالم می کنــد. ایــن تذکــر، همان گونــه کــه از آموزه هــای دیگــر دیــن 
مبــارزه  ضــرورت  و  فقــر  زیان هــاى  نمی خواهــد  می شــود،  اســتفاده  اســالم 
بــا آن را کــم انــگارد، بلکــه می  خواهــد فاجعــه بــودن حریــص شــدن مــردم بــر 

شــود.]4[ یــادآور  را  اشــرافی گری  و  ثروت انــدوزی 
ــه  ــه شــما ک ــر آن می شــود ک ــد نتیجــه ی ایــن تکاث پیامبــر اســالم)ص( می فرمای
در جمــع کــردن مــال و ســرمایه در یــک رقابــت ناخواســته بــرای ســبقت از دیگــر 
رقبــا شــرکت کنیــد، چنان کــه پیشــینیان شــما شــرکت کردنــد، و ســر از هالکــت و 

ــود شــدند. ــد چنان کــه پیشــیان شــما ناب نابــودی در آوری
نزدیــک بــه ایــن مضمــون را امــام علــی)ع( از پیامبــر)ص( نقــل می کنــد کــه دینــار 
و درهــم )ثــروت و مــال دنیــا( کســانی را کــه پیــش از شــما بودنــد هــالک کــرد، و آن 
ْهَلــَکا َمــْن  َکاَن  َقْبَلُکــْم  َو 

َ
ْرَهــَم  أ یَنــاَر َو الّدِ دو شــما را نیــز نابــود خواهــد کــرد: »ِإّنَ الّدِ

ُهَمــا ُمْهِلَکاُکــم «.]5[
منظــور ایــن روایــت آن اســت کــه دوســتی درهــم و دینــار و تــالش در بــه دســت 
آوردن آن هــا و بــه دســت آوردن هــر آنچــه را کــه متوقــف بــر مــال و ثــروت اســت از 
متــاع دنیــا و لــذات آن، و تــالش در حفــظ و نگــه داری آن، از خطرهــای بزرگــی 
اســت کــه بســیاری از ثــروت انــدوزان پیشــین را بــه نابــودی کشــاند؛ چــرا کــه ایــن 
ــی کــه در  کار باعــث غفلــت دل هــا و اعضــا و جــوارح از تفکــر در امــر آخــرت و اعمال
آن دنیــا بــه کار انســان می آیــد خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن، انســان را وادار بــه زیــر 
پــا گذاشــتن اخــالق و در نتیجــه وادار بــه کارهــای پســت؛ ماننــد ظلــم، حســد، 
دشــمنی، تکبــر و... می کنــد. و زمانــی کــه مــال دنیــا قهــرًا بــه ســبب مــرگ از انســان 
گرفتــه شــد و بــه دیگران)فرزنــدان و ورثــه...( ســپرده شــد، این جــا اســت کــه 
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انســان مغمــوم شــده و بــا خســران مبیــن روبــرو اســت؛ زیــرا اواًل: از محبوبــش جــدا 
شــده اســت. ثانیــًا: بــه جــای همراهــی محبــوب بــا او، رذایــل اخالقــی و اعمــال بــد 
همــراه او خواهــد بــود. ثالثــًا: بــرای همیشــه تحصیــل اخــالق و اعمــال صالــح را کــه 

موجــب ســعادت ابــدی اســت، از دســت داده اســت.
 و ایــن فرجــام بــد بــرای آن اســت کــه انســان محبــت دنیــا را بــر آخرت ترجیــح داد. 

و درهــم و دینــار بــا انســان همــان خواهــد کــرد کــه انســان با آن هــا کرده اســت.]6[
و چــه زیبــا اســت تعبیــر امــام علــی)ع( در مــورد چنیــن افــراد کــه فرمــود: » َهَلــَک  
ــا آنکــه بــه ظاهــر زنده انــد،  ــاء...«؛]7[ مــال انــدوزان، ب ْحَی

َ
ــْم  أ ــَواِل  َو ُه ْم

َ ْ
اُن  األ ُخــّزَ

امــا در حقیقــت مردگانــی بیــش نیســتند.
لــذا وجــه جمــع ایــن روایــات آن اســت کــه هــم فقــر و هــم ثــروت می تواننــد 
مایــه ی آزمایــش انســان ها باشــند، بدیــن گونــه کــه فقــر و نــاداری شــدید می توانــد 
بــه کفــر انســان هایی بیانجامــد کــه از فــرط نیــاز، طاقتشــان تمــام شــده اســت. از 
ســوی دیگــر برخــی افــراد توانایــی حفــظ ایمــان در درجاتــی از فقــر را دارنــد، امــا اگــر 
ــر هواهــای  ــوان مبــارزه در براب ــه مشامشــان برســد، ت ــروت ب همیــن افــراد بــوی ث
نفســانی را ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر، بــرای برخــی افــراد، فقــر آزمایــش دشــوارتری 
اســت و بــرای برخــی، ثــروت و ایــن واقعیــت در روایــات بیــان شــده اســت؛ ماننــد:

لــو أفقرتــه ألفســده و اّن مــن   »اّن مــن عبــادی مــن ال یصلحــه ااّل الغنــی و 
ــر عبــادی  ــی ادّب ــو أغنیتــه ألفســده و ذلــک اّن عبــادی مــن ال یصلحــه ااّل الفقــر و ل
ــالح  ــن اص ــدگان م ــی از بن ــد: برخ ــال می فرمای ــدای متع ــم«؛]8[ خ لعلمی بقلوبه
ــر آن هــا را فقیــر کنــم، آن هــا  نمی شــوند، مگــر از راه داشــتن مــال و ســرمایه کــه اگ
را بــه فســاد کشــاندم. و برخــی از بندگانــم اصــالح نمی شــوند، مگــر از طریــق فقــر 
ــدان جهــت اســت  ــه فسادشــان کشــانده ام، ایــن ب ــر آن هــا را غنــی ســازم ب ــه اگ ک
کــه تدبیــر کار بنــدگان بــا مــن اســت و مــن بــه آنچــه در قلوبشــان می گــذرد آگاهــم.
خــدای متعــال در مــورد بنــدگان بــا ایمــان نیــز بویــژه می فرمایــد: و برخــی از 
بنــدگان مؤمــن مــن جــز بــا فقــر اصــالح نمی شــوند، و اگــر آن هــا را بی نیــاز ســازم بــه 
فسادشــان کشــانده ام و گروهــی از آنــان نیــز تنهــا زمانــی کــه در صحــت و ســالمت 
باشــند، اصــالح خواهنــد شــد، امــا گروهــی نیــز جــز بــا بیمــاری اصــالح نشــده و اگــر 

در صحــت و ســالمت باشــند فاســد خواهنــد شــد. ]9[
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بنابــر ایــن، محتــوای ایــن روایــات بــدون در نظــر گرفتــن ســند آن هــا، هم خــوان 
بــا تعالیــم دینــی و مــورد پذیــرش اســت. و در واقــع همان گونــه کــه بیــان شــد، فقــر 
و غنــا هــر دو وقتــی کــه از حــد معمــول و متعــارف تجــاوز کنــد، بــرای جامعــه ی 
دینــی خطــر آفریــن اســت، امــا خطــر تکاثــر و ثــروت انــدوزی بــه مراتــب بیــش از فقــر 
و نــاداری اســت.]10[ و البتــه همان گونــه کــه گفتــه شــد، ایــن معیــار می توانــد در 

افــراد مختلــف، متفــاوت باشــد.
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ــِد بــِن  َثَنــا الحــاِرُث بــُن ُمَحّمَ
َ

َاخَبَرَنــا ابــُن َمخَلــٍد قــاَل: َاخَبَرنــا َابــو ُعَمــَر قــاَل: َحّد
َثنــا َعبــُد 

َ
ــُد بــُن ُعَمــَر قــاَل: َحّد َثَنــا الَواِقــِدّیُ ُمَحّمَ

َ
میمــّیُ قــاَل: َحّد َابــی ُاســاَمَة الّتَ

ِة،  ، َعــن َیزیــَد بــِن الهــاِد، َعــن ِهنــٍد ِبنــِت الَحــاِرِث الِفراســّیَ هــرّیُ اهلِل بــُن َجعَفــٍر الّزُ
ــی اهلُل َعَلیــِه َو آِلــِه( َعلــی  َرُجــٍل  َیعــوُدُه  

َ
َعــن ُاِمّ الَفضــِل قاَلــت: َدَخــَل َرســوُل اهلِل )َصّل

ــّنَ  ــِه(: ال َتَتَم ــی اهلُل َعَلیــِه َو آِل
َ
ــی الَمــوَت، َفقــاَل َرســوُل اهلِل )َصّل ــَو شــاٍک َفَتَمّنَ َو ُه

ــَک ِان َتــُک ُمحِســنًا َتــزَدد ِاحســانًا ِالــی ِاحســاِنَک َو ِان َتــُک ُمســیئًا 
َ
الَمــوَت َفِاّن

ــُوا الَمــوت.)۱( ــُر ُتســَتعَتُب َفــال َتَمّنَ
َ

َفُتَؤّخ
ــی اهلُل َعَلیــِه َو آِلــِه( َعلــی  َرُجــٍل  

َ
عــن ُام الَفضــل، قالــت: َدَخــَل َرســوُل اهلِل )َصّل

ــی الَمــوَت َیعــوُدُه  َو ُهــَو شــاٍک َفَتَمّنَ
ــود و  ــض ب ــه مری ــلمانها ک ــی از مس ــراغ یک ــد س ــادت رفتن ــوان عی ــه عن ــر ب پیغمب
شــکایت داشــت؛ البــد دردی، مشــکلی، چیــزی داشــته. بــه پیغمبــر گفــت: »آقــا! 

دلــم میخواهــد زودتــر مرگــم فــرا برســد«.
َتــُک  ــَک ِان 

َ
َفِاّن الَمــوَت  َتَتَمــّنَ  آِلــِه(: ال  َو  َعَلیــِه  اهلُل  ــی 

َ
َفقــاَل َرســوُل اهلِل )َصّل

ِاحســاِنک ِالــی  ِاحســانًا  َتــزَدد  ُمحِســنًا 
نکنیــد؛  خودتــان  مــرِگ  بــرای  دعــا  نکنیــد،  مــرگ  آرزوی  فرمــود:[  ]پیغمبــر   
و  دیگــر  ســال  چنــد  ان شــاءاهلل  ]شــما[  وقتــی  هســتید،  خوبــی  آدِم  شــما  اگــر 

حدیثی از پیامبر اعظم)ص(  
درباره فرصت زندگی

شرح حدیث در بیان مقام معظم رهبری
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بــر  طبعــًا  ماندیــد،  زنــده  دیگــر  ســاِل  هفتــاد  شــصت  ان شــاءاهلل  جوانهایتــان 
احســاِن خودتــان خواهیــد افــزود، کفــه ی حســنات خودتــان را ســنگین خواهیــد 
کــرد. اگــر ایــن زندگــِی طوالنــی زحماتــی دارد، مشــکالتی دارد، خطراتــی دارد، ایــن 
ُحســن را هــم دارد کــه اگــر انســان اهــل احســان باشــد، اهــل تقــوا باشــد، کفــه ی 

حســنات خــودش را روز بــه روز افزایــش میدهــد.
ُوا الَموت ُر ُتسَتعَتُب َفال َتَمّنَ

َ
َو ِان َتُک ُمسیئًا َفُتَؤّخ

آمدیــم و شــما گناهــکاری و محســن نیســتی؛ اجــِل تــو را عقــب می اندازنــد تــا تــو 
عذرخواهــی کنــی. ُتســَتعَتب، یعنــی همیــن کــه در دعاها هســت: َلَک الُعتبــٰی؛)۲( 
عذرخواهــی کــردن، معذرت خواهــی کــردن. عمــرت بــه  تأخیــر می افتــد و ایــن 
فرصــت وجــود دارد کــه انســان عذرخواهــی کنــد. پــس بنابرایــن، فرصــِت حیــات 

فرصــِت خوبــی اســت؛ مــرگ را آرزو نکنیــد!

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1( امالــى طوســى، مجلــس ســیزدهم، ص 385؛ »اّم فضــل میگویــد: رســول خــدا )صّلــى اهلل علیــه و آلــه( بــه نــزد 
كنــد؛ او از بیمــاری شــكایت داشــت و آرزوی مــرگ میكــرد. رســول خــدا )صّلــى اهلل علیــه  مــردی رفــت تــا از او عیــادت 
گــر نیكــوكار باشــى، ]بــا زنــده بــودن[ نیكــى ای بــه نیكى هایــت افــزوده  و آلــه( بــه او فرمــود: آرزوی مــرگ نكــن؛ زیــرا ا

كنــى؛ پــس آرزوی مــرگ نكنیــد. گناهانــت عذرخواهــى  گناهــكار باشــى فرصــت مى یابــی از  گــر  میشــود و ا

2( من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 491
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
از خــداي ســبحان مســئلت مي کنیــم کــه همه مــا بتوانیم در بــارگاه ائمه)علیهم 
ْقُتــْم  ُمْبِطــٌل 

َ
ــٌق  ِلَمــا َحّق الســالم( بــه صــورت شــفاف و روشــن عــرض کنیــم: »ُمَحّقِ

ْبَطْلُتــْم«؛]1[ ایــن از بیانــات نورانــي امــام هــادي)ع( در زیــارت جامعــه اســت 
َ
ِلَمــا أ

کــه وقتــي شــیعیان بــه ویــژه علمــاي دیــن بــه حــرم مطهــر یکــي از ذوات قدســي 
مشــرف شــدند از خــداي ســبحان بــه برکــت آن هــا بخواهنــد کــه مــن اهــل تحقیق 
در دیــن باشــم حــق را بفهمــم و تبییــن کنــم باطــل را بفهمــم و از آن دور شــوم و 
آن را از جامعــه دور کنــم و جامعــه را هــم از آن دور، ایــن از برتریــن جمله هــاي 
ْبَطْلُتــْم«. هفتــه 

َ
ْقُتــْم  ُمْبِطــٌل ِلَمــا أ

َ
ــٌق  ِلَمــا َحّق نورانــي زیــارت جامعــه اســت: »ُمَحّقِ

پژوهــش یعنــي ایــن کــه آدم بتوانــد ایــن قــدر توانایــي علمــي داشــته باشــد وقتــي 
ــارگاه امــام هشــتم مشــرف بشــود زیــارت کــرد و عــرض ادب کــرد بگویــد مــن  بــه ب
ــٌق« آنچــه را کــه شــما تحقیــق کردیــد، »ُمْبِطٌل«  جــزء محققــان شــما هســتم »ُمَحّقِ
آنچــه را کــه شــما باطــل دانســتید؛ یعنــي از شــاگردان ویــژه شــما باشــم ایــن مقــام 
کمی نیســت. پژوهــش یعنــي ایــن، رونمایــي یعنــي ایــن کــه آدم بــدون هیــچ 
نگرانــي بــه وجــود مبــارک امــام هشــتم عــرض کنــد هــر چــه را شــما تحقیــق کردیــد 

مــن هــم دنبالــه رو مکتــب شــما هســتم.

درس اخالق
استاد حضرت آیت اهلل جوادی آملی
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مــي رود طلــب  ایــن ذوات قدســي  زیــارت  بــه  انســان  کــه  اســت  یــک وقــت 
مغفــرت مي کنــد شــفاي بیمــار را مي خواهــد ســعه رزق را مي خواهــد همــه اینهــا 
خیــر اســت امــا اینهــا اوایــل راه اســت پژوهــش یعنــي ایــن! آن کــه ندانــد وجــود 
ــا مکتب هــاي بیگانــه چگونــه کنــار آمــد چگونــه حــل کــرد  مبــارک امــام هشــتم ب
چگونــه پاســخ داد و چگونــه جــواب گرفــت او چگونــه رویــش مي شــود کــه در حــرم 

ــٌق«  و »ُمْبِطــٌل«؟ ــد »ُمَحّقِ حضــرت بگوی
بنابرایــن وظیفــه همــه مــا حوزویــان و بــرادران و عزیــزان دانشــگاهي ایــن اســت 
کــه تحقیــق یعنــي تحقیــق! فهــم یعنــي فهــم! چــه موقــع مــا مي فهمیــم؟ حــاال 
چنــد جملــه نورانــي از وجــود مبــارک حضــرت امیــر در نهــج البالغــه بخوانیــم کــه 
تــازه فهــم عمیــق مجتهدانــه نردبــان اســت، آدم حــاال بــر فــرض مجتهــد شــد او در 

بیــن راه اســت اینهــا را از بیانــات حضــرت امیــر در نهــج بایــد کمــک گرفــت.
بحث هــاي روز پنج شــنبه تبییــن فرمایشــات حضــرت امیــر در نهــج البالغــه بــود 
ــنبه  ــاي پنج ش ــه در روز ه ــه، چ ــاز جمع ــه در نم ــال چ ــي س ــک س ــًا نزدی ــه تقریب ک
فرمایشــات حضــرت مطــرح مي شــد تــا رســیدیم بــه ایــن قســمت کــه حضــرت 
ــّي پیغمبــر اســت و چــه  اولیــاي اهــل بیــت را مشــخص مي کنــد کــه چــه کســي ول
کســي ولــّي پیغمبــر نیســت ایــن تنهــا بــراي ترجیــح غدیــر بــر ســقیفه نیســت، 
ایــن بــراي آن اســت کــه محصــول درســمان والیــت باشــد؛ یعنــي مــا جــزء اولیــاي 
 ]2[» ــي َوِلــّيٌ ّنِ

َ
اهــل بیــت باشــیم ولــّي آن هــا باشــیم اینکــه در زیارت نامــه فرمــود: »أ

همیــن اســت صــرف دوســتي و دشــمني کــه والیــت نیســت مــن جــزء اولیــاي 
الهــي بشــوم یعنــي تمــام ایــن درس خواندن هــا نردبــان اســت؛ ایــن کتــاب چقــدر 
بوســیدني اســت بــه نــام قــرآن کریــم. فرمــود علــم چیــز خوبــي اســت بــر همــه 
واجــب اســت عاِلــم بشــوند درســت اســت، امــا نردبــان اســت و بــر همــه الزم اســت 
نردبــان تهیــه کننــد ایــن نردبــان مقدمــه اســت کــه از کجــا بــاال برویــم؟ فرمــود: »َو 
ــاِس َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن«]3[ مــا عقــل مي خواهیــم  ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللّنَ
علــم نمي خواهیــم. مــا باالرفتــن مي خواهیــم نردبــان نمي خواهیــم، ایــن نردبــان 
بــراي ایــن اســت کــه انســان بــاال بــرود علــم بــراي اینکــه عاقــل بشــود فرمــود: »َو 
ــه  ــراي عقــل و عقــل هــم ک ــوَن« یعنــي علــم مقدمــه اســت ب ــا ِإاّل اْلَعاِلُم ــا َیْعِقُلَه َم
ْحَمــان َو اْکُتِســَب  وجــود مبــارک حضــرت معرفــي کــرد فرمــود: »َمــا ُعِبــَد ِبــِه الّرَ
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ــه  ــد ک ــِه اْلجنــان«.]4[ وجــود مبــارک حضــرت امیــر)ع( در ایــن جملــه مي فرمای ِب
ــٍد َمــْن  َطــاَع اهلَل َو ِإْن َبُعــَدْت ُلْحَمُتــُه َو ِإّنَ َعــُدّوَ ُمَحّمَ

َ
ــٍد)ص( َمــْن أ »ِإّنَ َوِلــّيَ ُمَحّمَ

َعَصــي اهلَل َو ِإْن َقُرَبــْت َقَراَبُتــُه «؛]5[ ممکــن اســت کســي عمــوي حضــرت باشــد 
ــه  ــرب ظاهــري معیــار نیســت، آن آی ــازل شــود پــس ُق ــاره او ن ــدا«]6[ درب ــْت َی »َتّبَ
هــم مي گویــد مــا علــم نمي خواهیــم مــا نردبــان نمي خواهیــم مــا اگــر نردبــان 
مي خواهیــم بــراي ایــن اســت کــه کســي بــاال بــرود کســي کــه عمــري نردبان تراشــي 
بکنــد و نردبان فروشــي بکنــد نردبان ســازي بکنــد و نردبــان را معرفــي بکنــد، ولــي 
ــاِس«  بــاال نــرود ایــن در مقدمــات گیــر اســت. فرمــود: »َو ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللّنَ
امــا فقــط علمــا بــاال مي آینــد »َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن« مثــل اینکــه مي فرمایــد 
ــد  ــاال مي آی ــان دارد ب ــه نردب ــي ک ــي کس ــم ول ــن کردی ــا تبیی ــه را م ــات عالی آن مقام

کســي کــه نردبــان نــدارد بــاال نمي آیــد.
بنابرایــن تــالش و کوشــش مــا ایــن نیســت کــه مجتهــد شــویم، بلــه مجتهــد 
شــدن چیــز خوبــي اســت تهیــه نردبــان اســت، تهیــه ابزار نوشــتن اســت؛ نوشــتن، 
یــاد گرفتــن اســت قلــم و مرّکــب بــه دســت آوردن اســت امــا چیــزي بنویســیم کــه 
خــدا بــه آن قســم یــاد کنــد اینکــه مخصــوص انبیــا نیســت. آدم ممکــن اســت 
کتابــي بنویســد کــه خــدا بــه ایــن کتــاب َقســم بخــورد ایــن کــم مقامــي اســت؟ الن 
ــه راه ایــن اســت ایــن  ــه مکاســب شــیخ انصــاري َقَســم ک خــدا قســم مي خــورد ب
کــم مقامــي اســت. »ن« یعنــي »ن«، »َو اْلَقَلــِم« یعنــي »َو اْلَقَلــِم«، »َیْســُطُروَن«]7[ 
آن  و  خــاص  قلــم  آن  و  مخصــوص  مرّکــب  آن  بــه  َقســم  »َیْســُطُروَن«؛  یعنــي 
نوشــته مخصــوص! مســطورات یعنــي مکتوبــات. یــک وقــت مي بینیــد محقــق 
مي شــود، یــک وقــت عالمــه مي شــود یــک وقــت شــیخ انصــاري مي شــود یــک 
وقــت امــام مي شــود یــک وقــت عالمــه طباطبایــي مي شــود کتــاب مي نویســند؛ 
ــه ایــن کتــاب َقســم بخــورد کــم مقامــي اســت؟ پــس معلــوم مي شــود کــه  خــدا ب
ایــن آقــا از نردبــان ترّقــي کــرده بــاال آمــده دیــن هــم همیــن را مي خواهــد. اگــر مــا در 
جامعــه ایــن گونــه افــرادی داشــته باشــیم جامعــه راه مي افتــد. بنابرایــن حضــرت 
نفرمــود اولیــاي وجــود پیغمبــر مــا چنــد نفریــم، بلــه اینهــا چنــد نفــر یقینــًا اولیــاي 
ْولــي  ِبَبْعــٍض«؛]8[ یعنــي درس 

َ
ْرحــاِم َبْعُضُهــْم أ

َ ْ
وُلــوا األ

ُ
الهــي هســتند؛ امــا اینکــه »أ

بخوانیــد ایــن بــراي أنبیــا و ائمه)علیهــم الســالم( مخصــوص آن هــا کــه نازل نشــده 
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سـوژه سـخـن

اســت بــراي همــه مــا نــازل شــده اســت؛ منتهــا آن هــا در اوج و در قلــه مــا در دامــن 
اینهــا هســتیم وقتــي مــا مي توانیــم در حــوزه بــه قــدري خــوب درس بخوانیــم و بــا 
إخــالص درس بخوانیــم کــه اگــر چهــار تــا کتــاب نوشــتیم خــدا بــه ایــن کتــاب َقســم 
یــاد کنــد ایــن کــم مقامــي نیســت، ایــن راه بــاز اســت. حضرت فرمــود ولــّي پیغمبر؛ 
ایــن تنهــا مســئله والیــت و خالفــت و تقدیــم غدیــر بــر ســقیفه و جانشــین پیغمبــر 
شــدن و امــام زمــان شــدن کــه نیســت آن ذوات قدســي  مشــخص اســت چهــارده 
نفــر معصوم انــد؛ امــا کســي هــم مي توانــد بــه جایــي برســد کــه مقالــه اي بنویســد 
ــه آن َقســم  ــه خــدا ب کتابــي بنویســد رســاله اي بنویســد »أو مــا شــئت فســّمه« ک
یــاد کنــد. خــون شــهید خیلــي مقــّدس اســت امــا همیــن دینــي کــه بــراي شــهید و 
خــون شــهید آن همــه قداســت قائــل شــد هــم فرمــود: »ِمــَداِد الُعَلَمــاء َافَضل«]9[ 
هــم بــه خــون شــهید َقســم یــاد نکــرد مــا یادمــان نیســت کــه در قــرآن جایــي خــدا 
بــه خــون شــهید َقســم خــورده باشــد، امــا بــه مرّکــب افــرادي مثــل امــام و عالمــه 
ــب، »قلــم« کــه معلــوم اســت »َو  ــاد مي کنــد »ن«، یعنــي مرّک طباطبایــي َقســم ی
َمــا َیْســُطُروَن« هــر ســه را جداگانــه یــاد کــرد و َقســم خــورد حضــرت مي خواهــد 
بفرمایــد بــه ایــن مقــام برســید اطاعــت کنیــد. پــس درس یــک گوشــه از راه اســت 
ــل، ایــن 

َ
قســمت مهــّم اطاعــت اینهاســت، علــم بــا عمــل کــه شــده عقــِل ممّث

هــدف رســالت انبیــا را تأمیــن مي کنــد، ایــن را بــراي همــه راهــوار کــرده، منتهــا 
بعضــي بیشــتر بعضــي کمتــر. فرمــود ولــّي پیامبــر کســي اســت کــه ایــن طــور باشــد.
ایــن را از کجــا اســتدالل کــرد وجــود مبــارک حضــرت امیــر؟ چــون خودشــان در 
بعضــي از فرمایشــات فرمودنــد کــه مــا هــر حرفــي را مي زنیــم از مــا ســؤال کنیــد از 
کــدام قســمت قــرآن گرفتیــد؟ مــا الن بــه شــما در اینجــا مي گوییــم کــه از کــدام 
َبُعــوُه 

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــي الّنَ

َ
قســمت قــرآن اســت! در قــرآن دارد کــه »ِإّنَ أ

«؛ وجــود مبــارک حضــرت امیــر بــه إســتناد آن آیــه قــرآن کریــم کــه  ِبــّيُ َو هــَذا الّنَ
ذیــَن آَمُنــوا َو 

َ
ــّيُ َو اّل ِب َبُعــوُه َو هــَذا الّنَ

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــي الّنَ

َ
فرمــود: »ِإّنَ أ

ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا 
َ
ــاِء أ ْنِبَی

َ ْ
ــاِس ِباأل ــي الّنَ ْوَل

َ
ــّيُ اْلُمْؤِمنیــَن«]10[ فرمــود: »ِإّنَ أ اهلُل َوِل

ِبــِه« و در کنــار آن ایــن آیــه را تــالوت کــرد. معلــوم مي شــود آنکــه پیــروي عملــي 
نــدارد اصــاًل عاِلــم نیســت چــرا؟ بــراي اینکــه آیــه کــه فقــط علــم را مطــرح کــرد 
ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِبــِه« و حضــرت اطاعــت را 

َ
ْنِبَیــاِء أ

َ ْ
ــاِس ِباأل ْوَلــي الّنَ

َ
فرمــود: »ِإّنَ أ
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کتــاب مــاه

تفســیر آیــه قــرار داد؛ معلــوم مي شــود آنجــا کــه اطاعــت نیســت اصــاًل علــم نیســت؛ 
 َتْجَعُلــوا ِعْلَمُکــْم َجْهــاًل 

َ
لــذا در بخش هــاي دیگــر وجــود مبــارک حضــرت فرمــود: »ال

َو َیِقیَنُکــْم َشــّکًا ِإَذا َعِلْمُتــْم َفاْعَمُلــوا« علمــي کــه بــه عمــل ننشــیند جهــل اســت؛ 
بعــد در بخش هــاي دیگــر فرمــود: »ُرّبَ َعاِلــٍم َقــْد َقَتَلــُه َجْهُلــُه«؛]11[ در جهــاد 
درون ایــن کشــته جهــل اوســت ایــن یــک دشــمن خانــه زاد تهیــه کــرده اســت 
»ُرّبَ َعاِلــٍم َقــْد َقَتَلــُه َجْهُلــُه«. حــاال شــماي وجــود مبــارک حضــرت امیــر داریــد آیــه 
را معنــا مي کنیــد آیــه کــه از علــم ســخن گفتــه اســت از عمــل ســخن نگفتــه اســت! 
«؛ آن گاه شــما  ِبــّيُ َبُعــوُه َو هــَذا الّنَ

َ
ذیــَن اّت

َ
ــاِس ِبِإْبراهیــَم َلّل ْوَلــي الّنَ

َ
آیــه فرمــود: »ِإّنَ أ

ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِبــِه« آیــه از اطاعــت 
َ
ْنِبَیــاِء أ

َ ْ
ــاِس ِباأل ْوَلــي الّنَ

َ
فرمودیــد: »ِإّنَ أ

ســخن گفتــه شــما از علــم ســخن مي گوییــد، معلــوم مي شــود علــم یعنــی اطاعــت. 
آنجــا کــه اصــاًل اطاعــت نباشــد علــم نیســت چــرا؟ بــراي اینکه آیــه از اطاعت ســخن 
ــاِس ِبِإْبراِهیــَم  ْوَلــي الّنَ

َ
گفتــه و شــما دربــاره علــم حــرف مي زنیــد. آیــه دارد کــه »ِإّنَ أ

ــِه«  ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِب
َ
ــاِء أ ْنِبَی

َ ْ
ــاِس ِباأل ــي الّنَ ْوَل

َ
َبُعوُه«شــما داریــد: »ِإّنَ أ

َ
ِذیــَن اّت

َ
َلّل

معلــوم مي شــود علــم بــدون اطاعــت اصــاًل علــم نیســت وگرنــه چــه ارتباطــي بیــن 
تفســیر شــما و آیــه اســت؟!

پــس آیــه قــرآن دارد کــه علــم نردبــان اســت بــراي اینکــه »َو ِتْلــَك األْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا 
ــاِس َو َمــا َیْعِقُلَهــا ِإاّل اْلَعاِلُمــوَن« پــس معلــوم مي شــود علــم نردبــان عقــل بایــد  ِللّنَ
باشــد و معیــار آن اســت و هــدف حوزوي هــا و دانشــگاهي هاي اســالمي ایــن 
اســت کــه انســان بشــود ولــّي خــدا و ولــّي خــدا هــم همیــن اســت. اگــر کســي ولــّي او 
شــد حــاال در دنیــا برکاتــش را دارد آخــرت برکاتــش را دارد ولــي از علــم بــه عین آمد، 
نصیــب ولــّي خــدا مي شــود؛ یعنــي بــه مــا گفتنــد »علــم الدراســة« را تعییــن کنیــد 
تــا آن جایــي کــه ممکــن اســت، ولــي اگــر بــه آن اوج رســیدید مجتهــد شــدید ایــن 
»علــم الدراســة« وســیله اســت بــراي چــه؟ بــراي »علــم الوراثــة«. »علــم الوراثــة« 
همیــن اســت کــه انســان ولــّي او بشــود. کــم نبودنــد مــردان بــزرگ حتــي زنــان 
ــا اهــَل الَبیــت«]12[ حــاال دربــاره  بــزرگ کــه ائمه)علیهــم الســالم( میفرمودنــد: »ِمّنَ
ســلمان]13[ شــهرت پیــدا کــرده دربــاره بعضــي از محّدثیــن همیــن شــهر قــم ائمــه 
ــاِس ِبِإْبراهیــَم  ــي الّنَ ْوَل

َ
ــا اهــَل الَبیــت«؛]14[ یعنــي »أ فرمودنــد فــالن محــّدث »ِمّنَ

ْعَلُمُهــْم ِبَمــا َجــاُءوا ِبــِه« اســت. 
َ
ْنِبَیــاِء أ

َ ْ
ــاِس ِباأل ْوَلــي الّنَ

َ
َبُعــوُه« اســت »ِإّنَ أ

َ
ذیــَن اّت

َ
َلّل
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چــون هیــچ فرقــي بیــن وجــود مبــارک امــام زمــان و ائمــه قبلــي که نیســت اگــر امام 
ــرا  ــا چ ــاال م ــت«، ح ــل البی ــا اه ــو مّن ــود: »ه ــاگردانش فرم ــي از ش ــه بعض ــادق ب ص
ــا اهــل البیــت«؟!  نرســیم بــه جایــي کــه حضــرت بــه مــا بفرمایــد فــالن کــس »مّن
بــراي اینکــه ایــن راه بــاز اســت آدم حیــف اســت ایــن مقــام را بــراي چیزهــاي 
راهگشاســت  امیــر  حضــرت  نورانــي  بیانــات  ایــن  بدهــد.  دســت  از  بــي ارزش 
خودشــان ایــن راه را رفتنــد، یــک؛ شــاگردان مخصــوص بــه دنبــال اینهــا ایــن راه را 
رفتنــد، دو؛ بــه همــه مــا ســفارش مي کننــد کــه بیاییــد، ســه. حضــرت امیــري کــه 
ــْبَعة« مــن هرگــز ســتم  َقاِلیــَم الّسَ

َ ْ
ْعِطیــُت األ

ُ
کّل دنیــا بــراي او ســهل اســت کــه »َلــْو أ

نمي کنــم؛]15[ او مي فرمایــد بعضــي از دوســتان مــا کســاني بودنــد کــه وقتــي مــن 
ُمــُه [ ُیْعِظُمــُه ِفــي َعْیِنــي  او را مي دیــدم یــک مــرد بزرگــي را مي دیــدم »َکاَن ]ُیَعّظِ
ــخص  ــک ش ــدم ی ــوار را مي دی ــن بزرگ ــي ای ــن وقت ــِه«؛]16[ م ْنَیــا ِفــي َعْیِن

ُ
ِصَغــُر الّد

باعظمتــي را مشــاهده مي کــردم ایــن علــي! ایــن از شــاگردان حضــرت بــود.
پــس مي شــود کــه انســان بــه جایــي برســد بــا اینکــه نــه امــام اســت نــه امامــزاده 
ــاز  ــت ایــن راه ب ــي اس ــرد بزرگ ــد او یــک م ــش بگوی ــام زمان ــه ام ــد ک ــي برس ــه جای ب
ْنَیــا ِفــي َعْیِنــِه«.

ُ
ُمــُه [ ُیْعِظُمــُه ِفــي َعْیِنــي ِصَغــُر الّد اســت حضــرت فرمــود »َکاَن ]ُیَعّظِ

در جریــان خــوارج عناویــن فراوانــي هــم خــوارج اســت بــراي اینکــه اینهــا خــروج 
کردنــد بــر وجــود مبــارک حضــرت امیــر هــم نهــروان اســت کــه در کنــار آن نهــر ایــن 
جنــگ رخ داد هــم بــه اینهــا مي گوینــد »حــروري« کــه »حــرور« قریــه اي اســت در 
بخش هــاي جدایــي از کوفــه، ایــن جنــگ در کنــار آن قریــه اتفــاق افتــاد. ایــن 
جنــگ بــا خــوارج هــم خــوارج نــام دارد هــم نهــروان نــام دارد هــم »حــروري« 
نــام دارد یکــي از ایــن مقّدســان »حــروري« ایــن کار را کــرد حضــرت دیــد کــه ایــن 
شــخص هــم مشــغول قرائــت قــرآن اســت هــم نمــاز شــب؛ »َو َســِمَع ع َرُجــاًل ِمــَن 
« حضــرت فرمــود: »َنــْوٌم َعَلــي َیِقیــٍن َخْیــٌر ِمــْن َصــاَلٍة 

ُ
ــُد َو َیْقــَرأ ــِة َیَتَهّجَ اْلَحُروِرّیَ

]َعَلــي [ ِفــي َشــٍك «؛]17[ انســان بخوابــد اســتراحت کنــد بعــد قدرتــي پیــدا کنــد 
کــه وظایــف دینــي اش را انجــام بدهــد ایــن خیلــي بهتــر از آن نمــاز شــب انســاِن 
ــه  ــرت ب ــب را حض ــل مرّک ــن جه ــتند ای ــب داش ــل مرّک ــا جه ــت. آن ه ــک اس ــا ش ب
شــک تعبیــر مي کنــد فرمــود ایــن علــم نیســت. عمــده آن اســت کــه انســان آن 
ــا برهــان حرکــت کنــد بــدون علــم حرکــت نکنــد و در حــّد ســاده هــم  اوایــل امــر ب
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کــه باشــد بــا برهــان حرکــت کنــد، بــه نقــل و گــوِش بــدون هــوش اکتفــا نکنــد، بعــد 
کم کــم رشــد مي کنــد. فــرق اســت بیــن کســي کــه یــک بنــاي مجّللــي را مي بینــد و 
ــاد  ــل را ســاخته اســت و بــه شــاگردانش هــم ی بیــن مهندســي کــه آن ِبنــاي مجّل
مي دهــد. آنکــه یــک روایــت را مي شــنود و همــان را نقــل مي کنــد مثــل کســي 
اســت کــه یــک ِبنــاي مجّلــل را دیــد و آن ِبنــاي مجّلــل را دارد تعریــف مي کنــد امــا 
ــي دوام دارد؟ اینهــا  ــا چــه زمان ــزاري مي ســازند؟ ت ــا چــه اب ــه مي ســازند؟ ب چگون
را نمي دانــد. یــک وقــت اســت کــه کســي مهنــدس اســت. فرمــود اگــر روایتــي را 
آیــه اي را شــنیدید تــالش و کوشــش کنیــد کــه آن را خــوب بفهمیــد اهــل درایــت 
باشــید نــه اهــل روایــت. ایــن هــم مقدمــه اســت بــراي اینکــه انســان از »علــم 

ــه »علــم الوراثــة« برســد و جــزء اولیــاي الهــي بشــود. الدراســة« ب
در آن بخــش فرمــود خبــر اگر به شــما رســیده اســت »اْعِقُلــوا اْلَخَبَر ِإَذا َســِمْعُتُموُه 
 َعْقــَل ِرَواَیــٍة«؛ آیــات هــم همیــن طــور اســت؛ یــک وقــت اســت 

َ
َعْقــَل ِرَعاَیــٍة ال

انســان در جلســه درســي مي نشــیند در جلســه وعظــي مي نشــیند در جلســه 
ختمــي مي نشــیند یــک مطلــب علمــي را مي شــنود فــورًا یادداشــت مي کنــد کــه 
کجــا بگویــد و کجــا بنویســد. درســت اســت کــه انســان چیــزي را کــه یــاد گرفــت 
مي توانــد در جایــي بنویســد یــا در جایــي بگویــد امــا ایــن نردبــان اســت. مــا نبایــد 
طــوري باشــیم کــه اگــر یــک مطلــب خوبــي شــنیدیم تمــام هــّم مــا ایــن باشــد کــه 
کجــا بگوییــم و کجــا بنویســیم؛ اولیــن هــّم مــا ایــن باشــد کــه عمــل بکنیــم آن وقت 
میــوه درخــت مــا بشــود مکتــوب و منثــور؛ ایــن راه دارد. اگــر ایــن بزرگانــي کــه ائمــه 
ــا اهــَل الَبیــت« مخصــوص همــان دودمــان اهــل بیــت بــود فرزنــدان  فرمودنــد »ِمّنَ
ــود بلــه، مــا مي گفتیــم مــا ســهمي نداریــم امــا بســیاري از افــراد عــادي را  آن هــا ب
ــا اهــَل الَبیــت«؛ پــس معلــوم مي شــود بــه اینهــا هــم رســید.  اینهــا فرمودنــد »ِمّنَ
ــِم  ــِإّنَ ُرَواَة اْلِعْل ــٍة َف ــَل ِرَواَی  َعْق

َ
ــٍة ال ــَل ِرَعاَی ــَر ِإَذا َســِمْعُتُموُه َعْق ــوا اْلَخَب فرمــود: »اْعِقُل

ــُه َقِلیــٌل «]18[ آنکــه علــم را رعایــت مي کنــد، برابــر علــم عمــل مي کنــد  َکِثیــٌر َو ُرَعاَت
ــُکوُر«]19[ و ماننــد آن.

َ
ــْن ِعبــاِدَي الّش آن هــا کم انــد »َقلیــٌل ِم

اســتدالل  اهــل  بگیریــم،  یــاد  درســت  گرفتیــم  یــاد  را  چیــزي  اگــر  بنابرایــن 
باشــیم اهــل درایــت باشــیم نــه روایــت. خودمــان مهنــدس ســاختمان باشــیم 
نــه ســاخته دیگــري را تعریــف بکنیــم، یــک یعنــی یــک! قــدم اول. بعــد از اینکــه 
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خودمــان مهنــدس شــدیم نــه گزارشــگر ِبنــاي دیگــران کــه ُرعــات آن کم انــد و روات 
آن زیــاد؛ گزارشــگري علــم نیســت مهندســي علم اســت برابــر آن عمل بکنیــم، دو؛ 
ایــن علــم و عمــل را نردبــان قــرار بدهیــم بــراي آن عقــل کــه همــه نیروهــاي مزاحــم 
را عقــال کنــد، ســه؛ کم کــم »از علــم بــه عیــن آمــد وز گــوش بــه آغــوش«؛]20[ ایــن 
ــم مخصــوص وجــود  ــردِن بخشــي از اســرار عاَل ــه حــاال مشــاهده ک طــور نیســت ک

مبــارک پیغمبــر و اهــل بیت)ســالم اهلل علیهــم( باشــد.
مــا  فرمــود  ســبحان  خــداي  »انعــام«،  مبارکــه  ســوره  در  فرمودیــد  مالحظــه 
ــري« کــه  ــم را نشــان ابراهیــم خلیــل دادیــم، درســت اســت؛ ایــن »ُن ملکــوت عاَل
فعــل مضــارع اســت مفیــد اســتمرار اســت؛ یعنــي مــا مرّتــب در صــدد ایــن هســتیم 
کــه باطــن عاَلــم را نشــان خلیــل خودمــان بدهیــم »َو َکذِلــَك ُنــري  ِإْبراهیــَم َمَلُکوَت 
ْرِض «.]21[ در ســوره »أعــراف« بــه مــا فرمــود شــما هــم نــگاه کنیــد 

َ ْ
ــماواِت َو األ الّسَ

 َو َلــْم َیْنُظــُروا فــي  َمَلُکــوِت«؛]22[ بیــن نظــر و رؤیــت در عربــي همــان فرقــي اســت 
َ
»أ

کــه در فارســي بیــن نــگاه و دیــدن اســت. گاهــي انســان نــگاه مي کنــد و نمي بینــد 
مثــل کســاني کــه بــراي اســتهالل قمــر بــاالي کوهــي برونــد یکــي مي گویــد: »نظــرُت 
إلــي القمــر و لــم أره«؛ نــگاه کــردم آســمان و أفــق را ولــي مــاه را ندیــدم؛ ولــي نــگاه 
گاهــي بــه رؤیــت مي رســد اگــر بــه رؤیــت نرســد کــه مــا را بــه نــگاه دعــوت نمي کننــد. 
در ســوره »أنبیــاء« فرمــود خلیــل اهــل رؤیــت اســت در ســوره »أعــراف« مي فرمایــد 
ــدر هســتید در بخــش  ــراي اینکــه شــما پســر آن پ شــما اهــل نظــر باشــید چــرا؟ ب
ــَة« منصــوب بــه اغــراء اســت 

َ
ّل ــَة« ایــن »ّمِ

َ
ّل پایانــي ســوره مبارکــه »حــج« فرمــود: »ّمِ

ــُل«؛]23[  ــن َقْب ــِلِمیَن ِم اُکُم اْلُمْس ــّمَ ــَو َس ــَم ُه ــْم ِإْبَراِهی ِبیُک
َ
ــَة أ

َ
ّل ــد! »ّمِ ــي بگیری یعن

شــما پســر خلیــل خداییــد دیــن پدرتــان را بگیریــد شــما شناســنامه داریــد شــما 
آقازاده ایــد. ایــن تعبیــر ذات اقــدس الــه در بعضــي از روایــات دارد کــه »َیــا اْبــَن آَدم ، 
َیــا اْبــَن آَدم «!]24[ ایــن تعبیــر شــرف بخش اســت یعنــي شــما آقازاده ایــد شــما 
ــد چــرا بیراهــه  ــان ســجده کردن ــراي پدرت ــه همــه مالئکــه ب پســر کســي هســتید ک
مي رویــد؟ ایــن »َیــا اْبــَن آَدم ، َیــا اْبــَن آَدم « از تعبیــرات شــرف بخش روایــي ماســت. 
ــَة« 

َ
ّل ایــن بخــش پایانــي ســوره مبارکــه »حــج« دارد کــه دیــن پدرتــان را بگیریــد »ّمِ

ــما  ــُل« ش ــن َقْب ــِلِمیَن ِم اُکُم اْلُمْس ــّمَ ــَو َس ــَم ُه ــْم ِإْبَراِهی ِبیُک
َ
ــَة أ

َ
ّل ــذوا« »ّمِ ــي »خ یعن

ــِة«]25[ یــک ریشــه تاریخــي دارد، مــا  ّمَ
ُ ْ
َبــَوا َهــِذِه األ

َ
َنــا َو َعِلــّيٌ أ

َ
آقازاده ایــد. اگــر »أ
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گرچــه نژادمــان بــا نــژاد آن هــا فــرق مي کنــد، ولــي روح مــا از یــک حقیقــت اســت، 
ــت،  ــر اس ــل نظ ــر اه ــود پس ــت ب ــل رؤی ــدر اه ــتید، پ ــق هس ــل ح ــد خلی ــما فرزن ش

بلکــه از »علــم بــه عیــن آیــد وز گــوش بــه آغــوش«، ایــن شــدني اســت.
ِإَلْیــِه  ــا 

َ
ِإّن َو   ِ

هلِلَّ ــا 
َ
»ِإّن مي گویــد:  کســي  کــه  شــنید  حضــرت  دیگــر  بخــش  در 

راِجُعــوَن«]26[ حضــرت فرمــود گفتــن ایــن جملــه نورانــي قــرآن ثــواب دارد؛ امــا دو 
اصــل اساســي را ذات اقــدس الهــي در ایــن دو جملــه تعبیــه کــرد: یکــي بــه منزلــه 
« یعنــي از طــرف ذات اقــدس الهــي هســتیم کــه فرمــود:  ِ

ــا هلِلَّ
َ
مبــدأ، یکــی معــاد؛ »ِإّن

ــي در  ــم وقت ــا نداری ــر م ــيء جامع ت ــي از ش ــچ لفظ ــْي ٍء«]27[ هی ــُق ُکّلِ َش »اهلُل خاِل
ــُه شــيٌء َفُهــَو 

َ
ّن

َ
 َمــا َصــَدَق َعَلیــِه أ

ُ
کنــار »کّل« قــرار بگیــرد مســتوعب اســت؛ »ُکّل

« داریــم ایــن  ــا هلِلَّ
َ
َمخُلــوٌق«.]28[ »اهلُل خاِلــُق ُکّلِ َشــْي ٍء«. وقتــي مي گوییــم »ِإّن

ُمــوُر«]29[ 
ُ ْ
ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن« دربــاره »ِإَلــي اهلِل َتِصیــُر األ

َ
آیــه را تفســیر مي کنیــم. »َو ِإّن

ِ َو 
ــا هلِلَّ

َ
ُب َمــْن َیشــاُء َو َیْرَحــُم َمــْن َیشــاُء َو ِإَلْیــِه ُتْقَلُبــوَن«]30[ اســت »ِإّن اســت »ُیَعــّذِ

ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن« در بخش هــاي دیگــري از آیــات قــرآن کریــم اســت. فرمــود شــما 
َ
ِإّن

ِخــُر«]31[ نظــر داریــد 
ْ

ُل َو ال ّوَ
َ ْ
ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن« بــه »ُهــَو األ

َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
کــه مي گوییــد »ِإّن

بــه مبــدأ و منتهــا نظــر داریــد بــه توحیــد و قیامــت نظــر داریــد، گرچــه ایــن کلمــه، 
کلمــه کوتاهــي اســت ایــن جملــه، جملــه کوتاهــي اســت امــا بدانیــد کــه »ِإّنَ َقْوَلَنــا 
ْنُفِســَنا ِباْلُمْلــِك«]32[ کــه مــا مملــوک خــداي ســبحان هســتیم.

َ
ِ ِإْقــَراٌر َعَلــي أ

ــا هلِلَّ
َ
ِإّن

ــودن بردگــي نمــي آورد شــرف مــي آورد. ببینیــد اســالم در عیــن  ایــن مملــوک ب
حــال کــه در شــرایطي قــرار داشــت کــه بردگــي را امضــا کــرده اســت، ایــن بردگــي را 
بــه جایــي رســاند کــه ایــن بــرده را در حکــم فرزنــد قــرار داد. بســیاري از شــما ایــن 
بحث هــاي ارث را خوانده ایــد یکــي از طبقــات ارث، والي عتــق اســت. ارث ســه 
طبقــه دارد: طبقــه اول پــدر و مــادر و فرزنــد طبقــه دوم بــرادر و خواهــر و عمــو 
و اینهــا، بعــد طبقــه ســوم هــم بنــي أعمــام و بنــی االخــت، اینهــا طبقــات ارث 
اســت. اگــر کســي ُمــرد و هیــچ کــدام از ایــن طبقــات ســه گانه نبــود امــام وارث »َمــْن 
ــي  ــر کس ــود اگ ــوظ ب ــي محف ــام بردگ ــه نظ ــي ک ــا آن وقت ــت ام ــه«]33[ اس ال َواِرَث َل
بــرده اي را آزاد کنــد »هلل« نــه بفروشــد، بــرده را آزاد کــرد؛ مثــل اینکــه وجــود مبــارک 
امــام ســجاد)ع( آن روز کــه نظــام بردگــي بــود بســیاري از ایــن برده هــا را مــاه مبارک 
رمضــان مي خریــد، در طــي ایــن یــک مــاه اینهــا را تعلیــم مــي داد تربیــت مي کــرد 
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آمــاده میکــرد، در شــب عیــد فطــر اینهــا را آزاد مي کــرد.]34[ اگــر کســي بــرده اي را 
آزاد کنــد اگــر بمیــرد و آن طبقــات ارث َنَســبي را نداشــته باشــد، ایــن والي عتــق، 
ارث اســت، ایــن بــرده از او مثــل پســر ارث مي بــرد. ایــن قــدر مســئله عتــق را و 
آزادي بــردگان را حرمــت نهــاد کــه جــزء طبقــات اولیــه خــود نــژاد خانــواده قــرار داد 

و او را جــزء وارثــان قــرار داد، والي ارث یعنــي همیــن!
اگــر دارد کــه ولــّي پیغمبــر باشــید یعنــي ارث مي بریــد؛ حــاال مي رســیم بــه آن 
بحــث اولــي کــه انســان از »علــم الوراثــة« اســتفاده کنــد. آن هــا کــه زر و ســیم را 
میــراث خودشــان نمي دانســتند ارث کــه از آن هــا مانــده بــود هــر چــه مســائل 
بــود؛  فرزندانشــان  بــرای  کــه  بــود  اینهــا  و  فــدک  مثــل  خانوادگــي  و  شــخصي 
امــا اســاس کار علــم بــود. وجــود مبــارک امــام صــادق)ع( بــه مفّضــل یکــي از 
شــاگردانش مي فرمــود طــرزي درس بخــوان کــه بعــد از مــرگ تــو بچه هــاي تــو 
چنــد جلــد کتــاب تــو را ارث ببرنــد نــه کتــاب بخریــد بگذاریــد در کتابخانــه »َفــِإْن 
ــَك  َبِنیــك «]35[ آن ُعرضــه را  ْث  ُکُتَب ــَوّرِ ــَك  «؛ تألیفــات خــودت »َف ْث  ُکُتَب ــَوّرِ ــَت  َف ِم
داشــته باشــي کــه چهــار تــا کتــاب بنویســي، تألیفــات خــودت باشــد کــه بچه هــاي 
تــو کتــاب تــو را ارث ببرنــد، ایــن دیــن اســت. ایــن مســئله اي کــه مــا اهــل کتــاب 
باشــیم کتاب خانــه داشــته باشــیم کتــاب را مطالعــه بکنیــم ایــن طلیعــه راه 

اســت. او بــه یکــي از شــاگردانش مي فرمایــد.
ایــن »ِعقــد الفریــد« بــرای یکــي از ســه بــرادر معــروف ابــن اثیــر اســت؛ اینهــا ســه تــا 
بــرادر بودنــد: یکــي لغــت قرآنــي و روایــي و اینهــا را نوشــت بــه نــام نهایــه ابــن اثیــر، 
ــوط  ــد«. اینهــا مرب ــن اثیــر نوشــته در تاریــخ، یکــي هــم »ِعقــد الفری یکــي کامــل اب
قــرون گذشــته اند. ایــن ابــن اثیــري کــه صاحــب »ِعقــد الفریــد« اســت گفتــه کاتبــي 
ــه زمیــن  آمــده خدمــت رســول خــدا)ص( مطلبــي را نوشــت آن قلــم را داشــت ب
ــه روي زمیــن  ــذاري؟ حیــف قلــم نیســت ک مي گذاشــت، فرمــود اینجــا چــرا مي گ
ُذِنــَک«]36[ بگــذار روي گــوش خــودت. اینکــه 

ُ
مي گــذاري »َضــْع َقَلَمــَک َعَلــي أ

مي بینیــد نّجارهــا و اینهــا ایــن خودکارهــا و مدادهــا را خــط مي کشــیدند کارشــان 
کــه تمــام شــد پشــت گــوش مي گذاشــتند از آن حدیــث اســت. فرمــود حیــف قلــم 
نیســت کــه زمیــن مي گــذاري، پشــت گــوش خــودت بگــذار تــا مــا بــه مــردم جهــان 
بگوییــم بــه گــوش همــه برســانیم فهــم فهــم فهــم! علــم علــم علــم! »َضــْع َقَلَمــَک 
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ُذِنــَک« تــا دیــروز ایــن رســم بــود کــه قلــم داشــتند وقتــي چیــزي مي نوشــتند 
ُ
َعَلــي أ

ایــن خودکارهــا و قلم هــا و مدادهــا را بــاالي گــوش مي گذاشــتند نمي دانســتند از 
چیســت! غــرض ایــن اســت کــه وجــود مبــارک حضــرت بــه شــاگردش فرمــود ایــن 
قــدر درس محققانــه بخــوان کــه بعــد از مــرگ تــو، فرزنــدان تــو چنــد جلــد کتــاب تــو 
ْث  ُکُتَبــَك  َبِنیــك « ایــن را بــه یکــي از اصحــاب فرمــود. را ارث ببرنــد »َفــِإْن ِمــَت  َفــَوّرِ

ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن « را معنــا کردنــد، فرمودنــد 
َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
حضــرت بعــد از اینکــه »ِإّن

ــه فرمایــش دیگــر کــه  مبــدأ ایــن اســت و معــاد ایــن اســت، آن وقــت مي رســند ب
-إن شــاءاهلل- در نوبــت دیگــر بایــد بخوانیــم.

مجــّددًا مقــدم شــما را گرامــي مي داریــم از ذات اقــدس الهــي مســئلت مي کنیــم 
همــه مــا را آن توفیقــي عطــا کنــد کــه هــم از »علــم الدراســة« بهــره کافــي را ببریــم 
هــم از »علــم الوراثــة« ســهمي ببریــم و ایــن ســخنان بــراي همــه مــا ـ إن شــاءاهلل ـ 

جامــه عمــل بپوشــند!
خــدا را َقســم مي دهیــم بــه حــق قــرآن و عتــرت امــر فــرج ولــّي اش را تســریع 

بفرمایــد!
پــروردگارا نظــام مــا رهبــر مــا مراجــع مــا دولــت و ملــت و مملکــت مــا را در ســایه 

ولــّي ات حفــظ بفرمــا!
روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیاي الهي محشور بفرما!

خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان!
ــودت،  ــت خ ــه عنای ــودت، ب ــدرت خ ــه ق ــودت، ب ــت خ ــه رحمانی ــو را ب ــا ت خدای
بــه لطــف و وفــا و صفــاي خــودت، امنیــت مملکــت آســایش مملکــت اقتصــاد 
مملکــت آرامــش مملکــت وحــدت مملکــت صفــاي ضمیــر مملکــت خدمتگزاري 
مســئوالن مملکــت، امانــت مســئوالن، تدبیــر مســئوالن، دیانــت مســئوالن عقل 

مســئوالن را کامــل بفرمــا کــه بــه ایــن ملــت کامــاًل بتواننــد خدمــت کننــد!
»غفر اهلل لنا و لکم و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته«
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مذهــب جعفــری )ســخنرانی ده دقیقــه ای( آنکــه در اخبــار فقــه شــیعه تتبــع 
کنــد خواهــد دیــد روایتهــای رســیده از امــام صــادق )ع( در مســائل مختلــف 
ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــت و ب ــوع اس ــترده و متن ــه ای گس ــی و کالمی مجموع فقه
مذهــب شــیعه را مذهــب جعفــری خوانــده انــد. گشایشــی کــه در آغــاز دهــه ســوم 
ســده دوم هجــری پدیــد آمــد موجــب شــد مــردم آزادانــه تــر بــه امــام صــادق)ع( 

روی آورنــد و گشــودن مشــکالت فقهــی و غیــر فقهــی را از او بخواهنــد.
ابن حجر در باره حضرتش نوشته است:

مــردم از علــم او چنــدان نقــل کردنــد کــه آوازه آن بــه همه شــهرها رســید. امامان 
بــزرگ چــون یحیــی بــن ســعید، ابــن جریــح، مالــک، ســفیان بــن عیینــه، ســفیان 

ثــوری، ابــو حنیفــه، شــعبه و ایــوب ســختیانی از او روایــت کــرده انــد. )1(
هیچ کس مانند امام صادق شاگرد نداشته:

از  آنچــه  مقــدار  بــه  خــدا  رســول  بیــت  اهــل  از  یــک  هیــچ  از  دانشــمندان 
ابــو عبــداهلل روایــت دارنــد نقــل نکــرده انــد، و هیــچ یــک از آنــان متعلمــان و 
شــاگردانی بــه انــدازه شــاگردان او نداشــته انــد، و روایــات هیــچ یــک از آنــان برابــر 
بــا روایت هــای رســیده از او نیســت. اصحــاب حدیــث نــام راویــان از او را چهــار 
ــان  ــد و زب ــران می کن ــا را حی ــت او خرده ــکار امام ــانه آش ــته اند. نش ــن نوش ــزار ت ه

مذهب جعفری 
سید جعفر شهیدی
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از طعــن و شــبهت الل می ســازد. )2( را  مخالفــان 
ذهبی از ابو حنیفه آورده است: فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم. )3(

و چنــان کــه نوشــته شــد، مالــک گفتــه اســت از فضــل و علــم و پارســایی از اوبرتــر 
ندیــده اســت. ســخن مالــک بــن انــس کــه یکــی از چهــار پیشــوای مذهــب هــای 
اهــل ســنت و جماعــت اســت در بــاره امــام صــادق )ع( نوشــته شــد، ابــو حنیفــه را 

نیــز بــا آن حضــرت دیــدار یــا دیدارهــا بــوده اســت.
زبیر بکار نویسد: ابو حنیفه را با امام صادق مالقات ها دست داده است.

او در دادن فتــوا بیشــتر بــه رای و قیــاس عمــل می کــرد و کمتــر بــه روایــت. و 
از عبــد اهلل بــن شــبرمه کــه در ســال 120 هجــری قضــاوت کوفــه داشــت روایــت 
ــر او ســالم کــردم و  ــر جعفــر بــن محمــد )ع( در آمدیــم. ب کنــد: مــن و ابــو حنیفــه ب
گفتــم ایــن مــردی از عــراق اســت و او را فقــه و علمی اســت. جعفــر گفــت: گویــا 
اوســت کــه دیــن را بــه رای خــود قیــاس می کنــد. ســپس رو بــه مــن کــرد و گفــت: او 
نعمــان پســر ثابــت اســت و مــن تــا آن روز نــام او را نمی دانســتم. ابــو حنیفــه گفــت: 
آری. جعفــر بــدو گفــت: از خــدا بتــرس و در دیــن قیــاس مکــن کــه نخســت کــس 
کــه قیــاس کــرد شــیطان بــود. خــدا او را فرمــود آدم را ســجده کــن گفــت مــن از او 

ــده ای. )4( ــاک آفری ــش و او را از خ ــرا از آت ــرم. م بهت
ســپس پرســید: قتــل نفــس مهمتــر اســت یــا زنــا؟ -قتــل نفــس! -چــرا قتــل 
نفــس بــا دو گــواه ثابــت می شــود، زنــا بــا چهــار گــواه؟ بــا قیــاس چــه می کنــی؟ روزه 
ــا نمــاز؟ -نمــاز! -چــرا زن چــون عــادت می بینــد روزه را  ــزد خــدا بزرگتــر اســت ی ن
بایــد قضــا کنــد و نمــاز را نــه؟... بنــده خــدا از خــدا بتــرس و قیــاس مکــن. )5( 
آنچــه متتبــع از خوانــدن کتاب هایــی کــه در بــاره ابــو حنیفــه نوشــته شــده و در آن 
از امــام صــادق )ع( ســخن بــه میــان آمــده در می یابــد، ایــن اســت کــه ابــو حنیفــه 
هــر چنــد خــود را فقیهــی بــزرگ می دانســت، امــام صــادق را حرمــت می داشــته 
اســت و ظاهــرا بلکــه مطمئنــا عبارتــی را کــه مؤلــف روضــات الجنــات از او آورده کــه 
»مــن داناتــر از جعفــر بــن محمــد هســتم چــرا کــه مردانــی را دیــدم و از آنــان حدیــث 
شــنیدم و جعفــر بــن محمــد صحفــی اســت« )6( ســخن ابــو حنیفــه نیســت و 
ــه  ــه در روض ــان ک ــت. چن ــه اس ــس زکی ــد نف ــدر محم ــن پ ــن حس ــد اهلل ب ــه عب گفت

کافــی آمــده اســت:
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عبــد اهلل بــن حســن کســی را نــزد ابــو عبــد اهلل )ع( فرســتاد و گفــت: بــدو بگــو 
ابــو محمــد می گویــد مــن از تــو شــجاع تــر، بخشــنده تــر، و داناتــرم. امــام بــه 
ــده  ــش نیام ــه ای پی ــوز حادث ــه هن ــرا ک ــه، چ ــجاعت ن ــا ش ــت: ام ــده گف ــام آورن پی
ــال  ــو م ــک س ــخاوت او، از ی ــا س ــود. ام ــوم ش ــو در آن معل ــرس ت ــا ت ــجاعت ی ــا ش ت
را می گیــرد و در جایــی کــه نبایــد مصــرف می کنــد. امــا علــم، پــدرت علــی بــن 
ابــی طالــب هــزار بنــده آزاد کــرد نــام پنــج تــن از آنــان را بگــو، پیــام آورنــده رفــت و 
بازگشــت و گفــت: می گویــد تــو صحفــی هســتی )علــم را از صحیفــه هــای پدرانــت 
در مــی آوری(. امــام گفــت: بــدو بگــو آری بــه خــدا صحــف ابراهیــم و موســی و 

عیســی کــه از پدرانــم بــه ارث بــرده ام. )7(

سفر امام صادق به عراق
امــام صــادق در آغــاز حکومــت عباســیان ســفری بــه عــراق کــرده و روزی چنــد را 
در حیــره بــه ســر بــرده اســت محــدث قمــی در منتهــی المــال نوشــته اســت ایــن 
ســفر در حکومــت ســفاح بــوده اســت ولــی از برخــی ســندها معلــوم می شــود او 
در خالفــت منصــور بــه عــراق رفتــه اســت. و منصــور خــود او را بــه عــراق خواســته 
اســت. در ایــن ســفر بــوده اســت کــه امــام صــادق را بــا ابــو حنیفــه مالقاتــی دســت 
داده؟ و یــا هنگامی کــه ابــو حنیفــه بــه مدینــه رفتــه اســت. می تــوان گفــت مالقــات 

او بــا آن حضــرت یــک بــار نبــوده و در عــراق و حجــاز بــا او دیــدار کــرده اســت.
ابن شهر آشوب از حسن بن زیاد روایت کند از ابو حنیفه پرسیدند:

فقیه ترین کس که دیده ای کیست؟
جعفــر بــن محمــد چــون منصــور او را خواســت، پــی مــن فرســتاد و گفــت: مــردم 
فریفتــه جعفــر بــن محمــد شــده انــد چنــد مســئله دشــوار بــرای پرســش از او آمــاده 
کــن. مــن چهــل مســئله فراهــم کــردم. منصور جعفــر بن محمــد را که در حیره به ســر 
می بــرد بــه مجلــس خــود خواســت. مــن نــزد منصــور رفتــم و جعفــر را دیدم بر دســت 
راســت او نشســته اســت. هیبــت او بیــش از منصــور بــر دلــم راه یافــت منصــور بــه مــن 

رخصــت نشســتن داد. پــس گفــت: ایــن ابــو حنیفــه اســت! -او را می شناســم.
منصور گفت: مسائلی را که در خاطر داری به ابو عبد اهلل بگو.

کــه شــما چنیــن می گوییــد،  مــی داد  پاســخ  او  و  را می گفتــم  یــک  یــک  مــن 
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مــردم مدینــه چنیــن می گوینــد و مــا چنیــن می گوییــم در مســائلی گفتــه شــما را 
می پذیریــم و در مســائلی گفتــه آنــان را، و گاه رای مــا مخالــف شــما و آنــان اســت 
تــا آنکــه هــر چهــل مســئله را گفتــم و او هیــچ یــک را بــی پاســخ نگذاشــت. ســپس 
ابــو حنیفــه گفــت: آیــا داناتریــن مــردم داناتــر آنــان بــه اختــالف )آراء( نیســت؟ )8(

هنگامی کــه امــام صــادق در حیــره بــه ســر می بــرده اســت، مــردم چنــان درخانــه 
او گــرد می آمــده انــد کــه مالقــات کننــده را دیــدار او دشــوار بــوده اســت. )9(

و چــون خواســت بــه مدینــه بازگــردد، عــده ای اهــل فضــل از مــردم کوفــه، او را 
مشــایعت کردنــد و در جملــه مشــایعت کننــدگان ســفیان ثــوری بــود. )10(
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