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 مؤمنانی که مرتبه شان از صحابه باالتر است
 : بــّی ؟ص؟ -َقــاَل ااَلوزاعــّیُ عــن عبــداهلل بــن ُمَحیریــز ُقلــُت  ِلَرُجــٍل  َمــن  َاصحــاُب  الّنَ

ثنــا َحدیثــًا َســِمعَتُه ِمــن َرســوِل اهلل ؟ص؟  ــُه ُیَکّنــی َابــا ُجُمَعــٍة- َحِدّ
َ
َحِســبُت َانــا َاّن

 شــخص ]عبــداهلل بن محیریــز[ فرصــت پیــدا کــرده، دســتش بــه یکــی از اصحــاب 
پیغمبــر -کــه اوزاعــی میگویــد گمــان میکنــم ایــن شــخصی کــه از او نقــل میکنــد، 
یــک  می گویــد:  کنــد؛  اســتفاده  می خواهــد  و  رســیده  بــود-  اباجمعــه  کنیــه اش 

حدیثــی کــه از پیغمبــر شــنیدی را بــرای مــا نقــل کــن.
ینــا َیومــًا َمــَع َرســوِل اهلِل ؟ص؟  َو َمَعنــا َابــو ُعَبیــَدَة 

َ
ــدًا: َتَغّد ــَک َحدیثــًا َجِیّ َثّنَ َحِدّ ُ َ

قــاَل: ال
بــُن الَجــّراِح َفُقلنــا: یــا َرســوَل اهلِل َهــل َاَحــٌد َخیــٌر ِمّنــا، َاســَلمنا َمَعــَک َو جاَهدنــا َمَعــَک
آن صحابــی گفــت کــه یــک حدیــث خوبــی برایتــان نقــل میکنــم؛ یــک روز مثــًا 
صبحانــه یــا ناهــار در خدمــت حضــرت بودیــم و غــذا خوردیــم؛ ابوعبیــده کــه جــزو 
رجــال معــروِف دوروبــِر پیغمبــر بــود ]حضــور داشــت و گفتیــم:[ شــما کســی بهتــر از مــا 
هــم می شناســید؟ اّول کــه بــه تــو ایمــان آوردیــم، اســام را اختیــار کردیــم؛ بعــد هــم 
کــه بــا تــو آمدیــم و جنــگ کردیــم؛ بهتــر از ایــن چــه میشــود؟ شــما کســی بهتــر از مــا را 

ــد؟ ســراغ داری
تی َیأتوَن ِمن َبعِدُکم َفُیؤِمنوَن بی قاَل: َبلی َقوٌم ِمن ُاّمَ

کــه مــن  ایمــان می آورنــد، در حالــی  بــه مــن  کــه  پیغمبــر  ؟ص؟  فرمــودآن کســانی 
را ندیده انــد، از شــما افضلنــد. در دعــای ســمات میخوانیــد کــه »َو آَمّنــا ِبــِه َو َلــم 
 َنــَرُه ِصدقــًا َو َعــداًل«؛)۲( یعنــی بــه پیغمبــر ایمــان آوردیــم -»ِصدقــًا َو َعــداًل« قیــد 
ــی  ــه آن وجــود نوران ــم. آن کســانی ک ــه پیغمبــر را ندیده ای ــی ک ــا« اســت- در حال »آَمّن

مقام معظم رهبری
جلسه درس خارج فقه  ۱۳۹۸/۱۰/01
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را ندیده انــد، آن معجــزات را ندیده انــد، آن تأثیــِر َنَفــس را ندیده انــد، آن کســانی 
آن تجّســم توحیــد، تجّســم اخــاق، تجّســم فضیلــت، تجّســم همــه ی آرزوهایــی 
ــود-  ــرم ؟ص؟ ب ــه رســول اک ــِن انســان ها برســد -ک ــه ذهــِن برتری ــه ممکــن اســت ب را ک
ندیده انــد، در عیــن حــال بــه او ایمــان آورده انــد و وظایــف شرعی شــان را انجــام 
داده انــد و جهــاد در راه خــدا هــم کرده انــد، معلــوم اســت کــه از شــما افضلنــد؛ درســت 

ــت. ــن اس ــم همی ــده ه ــل و قاع ــای عق ــت؛ مقتض اس
امــام ؟هر؟ فرمودنــد ایــن کســانی کــه امــروز هســتند، از اصحــاب پیغمبــر، یــا باالترنــد 
یــا کمتــر نیســتند؛)۳( واقعــش همیــن اســت. آن جــواِن مؤمــِن مخلصــی کــه از همــه ی 
لــّذات زندگــی، از همــه ی آرزوهــای جوانــی، از همــه ی شــهوات، خواســته ها، از زندگــِی 
راحــت، از پــدر و مــادر، از همســر، از فرزنــد چشــم میپوشــد، مــی رود در راه خــدا جهــاد 
]میکنــد[ -حــاال یــا در جبهه هــای دفــاع مقــّدس، مثــل آن دوران هــا، یــا در جبهــه ی 
دفــاع از حــرم، مثــل زمــان مــا، یــا دفــاع از امنّیــت، فــرق نمی کنــد- از آنهــا باالترنــد. قــدر 
ایــن حالــت را بایــد دانســت؛ و قدردانــی اش هــم بــه ایــن اســت کــه واقعــًا و حقیقتــًا آن 
جــوری کــه از مــا توّقــع هســت عمــل کنیــم؛ بخصــوص مــا عّمامه ای هــا کــه خــب مرجــِع 
دیــِن مــردم محســوب میشــویم و دینشــان را از مــا میخواهنــد ســؤال کننــد، تقّیــد بــه 
دیــن داشــته باشــیم. و اگــر ماهــا از جهــت تقوا و پرهیــزکاری و ورع از محــارم و بی رغبتی 
بــه جلوه هــای مــاّدِی دنیــا و زیبایی هــای دنیــا و ماننــد این هــا، تقّیــد را بــه خودمــان 

تحمیــل کنیــم و وادار کنیــم خودمــان را بــه ایــن معنــا، مســّلمًا بهتــر از آنهــا هســتیم.
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۱( امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص ۳۹۱؛ »عبداله بن محیریز گفته است: به مردی از اصحاب پیامبر -که اوزاعی ]از راویان 
که خودت آن را شنیده باشی برایمان  گفتم حدیثی از رسول خدا  کنیه اش ابوجمعه بود-  که  گمان میکنم  گفته  این حدیث[ 
که  گفت: روزی با رسول خدا صبحانه میخوردیم و ابوعبیدة بن جّراح هم با ما بود  گفت حدیثی خوب برایتان خواهم  بگو. او 
گفتیم: آیا مردمانی بهتر از ما هستند، حال آنکه به تو اسالم آوردیم و به همراهت جنگیدیم؟ ایشان فرمود: آری! گروهی از اّمتم 

که ]ندیده[ به من ایمان می آورند.« پس از شما می آیند 
۲( مصباح المتهّجد، ج ۱، ص ۴۱۹

۳( صحیفه ی امام، ج ۲۱، ص ۴۱۰ )با اندکی تفاوت(

کــتــاب
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وقایع ماه ذی القعده

از  بعــد  و  آورد،  اســام  قبیلــۀ خــود  از  بــا جمعــی  در ســال دهــم هجــرت  اشــعث 
شــرط  بــه  را  کــورش  خواهــر  و  کــرد  دســتگیر  را  او  ابوبکــر  شــد.  مرتــد  پیامبــر؟ص؟ 
همســری بــه او داد. از ایــن زن جعــده و محمــد بــه دنیــا آمدنــد، کــه جعــده قاتــل امــام 
ــا شــد، و در دســتگیری جنــاب  حســن؟ع؟ و محمــد جــزء لشــکر عمــر ســعد در کرب

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

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

نهم ذی القعده 
حضــرت مســلم)ع ( ۲۷ روز قبــل از شــهادتش در ایــن روز از ســال ۶۰ هجــری نام هــای 
بــرای امــام حسین؟ع؟نوشــت و بــه آن حضــرت خبــر داد کــه ۱۸۰۰۰ نفــر بــا او بیعــت 

کرده انــد.)8(

 یازدهم ذی القعده 
1. والدت امام رضا؟ع؟

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

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

ابوعلــی اســت.)12(
ســراج اهلل، نورالهــدی، قــره عیــن المؤمنیــن، مکیــده الملحدیــن، کفــو الملــک، 
کافــی الخلــق، رب الســریر، رئــاب التدبیــر ) بــه معنــای مصلــح (، فاضــل، صابــر، وفــّی، 

اّول ذی القعده
1. والدت حضرت معصومه ؟س؟

در ایــن روز در ســال ۱۷۳ هجــری دخــت گرامی موســی بــن جعفــر؟ع؟، حضرت فاطمه 
معصومــه؟س؟  بــه دنیــا آمــده اســت.)۱( مــادر مکّرمــه آن حضــرت جنــاب نجمــه؟س؟ 
مــادر امــام رضا؟ع؟اســت. نــام مبارکــش فاطمــه، لقــب آن حضــرت معصومــه و در 
خانــوادۀ امــام هفتم؟ع؟حضــرت معصومــه؟س؟ را »فاطمــه کبــری« می خواندند.)۲(

 
2. جنگ بدر صغری 

در ایــن روز در ســال ۴ هجــری جنــگ بــدر صغــری واقــع شــد، و بــه آن »بدرالموعــد« و 
»بــدر الثالثــه« هــم می گوینــد.)۳(

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

بــود«.)5( امــام حسین؟ع؟شــریک  قتــل  کــرد، و محمــد پســرش در 
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 روز آخر ماه ذی القعده 
شهادت امام جواد؟ع؟

شــهادت  بــه  معتصــم  زهــر  جواد؟ع؟بــه  امــام  هجــری   ۲۲۰ ســال  در  روز  در ایــن 
رســیدند، و هنــگام شــهادت از ســن مبارکشــان ۲۵ ســال و ســه مــاه و ۱۲ روز گذشــته 
بــود.)20( در شــهادت آن حضــرت ۵ ذی القعــده، ۱۱ ذی القعــده )21(، ۵ ذی الحجــه 
ســال ۲۱۹ هجــری)22(، ۶ ذی الحجــه )23(، ۲۵ ذی الحجــه هــم گفتــه شــده اســت. 
بعــد از شــهادت حضــرت رضا؟ع؟مأمــون جواداالئمــه؟ع؟را بــه بغــداد طلبیــد و 
ــه آن حضــرت  ــی ک ــه آن حضــرت تزویــج نمــود. پــس از مدت دختــرش ام الفضــل را ب
از ســوء معاشــرت مأمــون بســیار ناراحــت بودنــد بــرای حــج بــه مکــه تشــریف بردنــد. 
ســپس بــه مدینــه رفتنــد و در آنجــا بودنــد تــا مأمــون بــه درک واصــل شــد و معتصــم 

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

ــرد.)24( ســن ۲۵ ســالگی مســموم ک
 

 تتّمه ماه ذی القعده 
صلح حدیبیه درسال ششم هجرت 

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

ــتند.)13( ــاب آن حضــرت هس ــّی دیگــر الق صدیــق و رض
هنگامی کــه آن حضــرت بــه دنیــا آمد ایشــان را در پارچــۀ ســفیدی پیچیــده و بــه 
خدمــت پــدر بردنــد.آن حضــرت در گــوش راســت حضــرت رضــا؟ع؟اذان و در گــوش 
چــپ اقامــه فرمــود، و آب فــرات بــه کام مبــارک آن حضــرت ریخــت و ســپس او را بــه 

ــد.)14( ــه؟س؟ برگردانیدن ــه اش نجم ــادر مکرم م

 روز بیستم سّوم ماه ذی القعده 
1. شهادت امام رضا؟ع؟

بنابر قولی در این روز در سال ۲۰۳ هجری حضرت رضا؟ع؟به شهادت رسیدند.)15(
 

2. جنگ بین قریظه 
در ایــن روز در ســال ۴ هجــری غــزوۀ بنــی قریظــه بــه وقــوع پیوســت. مســلمانان ۳۰۰۰ 
نفــر بودنــد و یــک نفــر بــه نــام خــّاد بــن ســوید شــهید شــد. کفــار ۹۰۰ نفــر بودنــد کــه 
همــۀ آن هــا کشــته شــدند.)16( بنابــر قولی ایــن جنــگ در شــوال بــه وقــوع پیوســته 

اســت.)17(

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

ــوداع و  ــرای حجه ال ــه ب ــاب از مدین ــا اصح ــر؟ص؟ ب ــری پیامب ــال ۱۰ هج ــن روز در س  در ای
غدیرحرکــت کردنــد.)18( بعضــی اقــوال ۲۳ و بعضــی ۲۵ ذی القعــده نقــل کرده انــد.)19(
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خــود بردنــد.
آنــان از مســجد شــجره احــرام بســتند، و در یــک منزلــی مکــه، در محلــی بــه نــام 
حدیبیــه بــر ســر چاهــی توقــف نمودنــد. آب چــاه به انــدک زمانــی تمــام شــد و چــون 
بــه آن حضــرت خبــر دادنــد، بــه معجــزۀ نبــوت آب چــاه آن قــدر زیــاد شــد کــه مثــل 

می جوشــید. چشــمه 
کفــار از حرکــت بــا خبــر گشــته مانــع ورود حضــرت بــه مکــه شــدند. آن حضــرت بیعتــی 
ــام »بیعــه رضــوان« از اصحــاب گرفتنــد. قــرار شــد آن حضــرت ســال بعــد  ــه ن دیگــر ب
حــج و عمــره را قضــا کننــد و قــراردادی بیــن مســلمین و کفــار منعقــد شــد، کــه طبــق 
شــروطی تــا ده ســال جنــگ بیــن آنــان نباشــد. گروهــی از صحابــه از این صلــح دلتنگ 
شــدند، عمــر بــن خطــاب گفــت: »در نبــوت شــک نکــردم ماننــد روز حدیبیــه«)26(، 
بــه پیامبــر؟ص؟ می گفــت: مــا چگونــه به ایــن خــواری گــردن نهیــم و به ایــن مصالحــه 

رضایــت دهیــم!!
حضــرت فرمودنــد: مــن پیامبــر خدایــم و کاری جــز بــه حکــم خداونــد نمی کنم.عمــر 
گفــت: تــو بــه مــا گفتــی بــه زیــارت کعبــه می رویــم و عمــره انجــام می دهیــم، پــس چــه 
شــد؟ پیامبــر؟ص؟ فرمــود: آیــا گفتــم امســال این کار انجــام می شــود؟ عمــر گفــت: نــه ! 

فرمــود: پــس چــرا مجادلــه می کنــی؟!! 
در بازگشت از حدیبیه سورۀ فتح بر آن حضرت نازل شد.)27( 

موسی  االمام  بنت  فاطمه  ص ۳۴.  قم:  تاریخ  و  السالم  علیها  معصومه  حضرت  زندگانی  ص ۵۱.  ج ۲  سعد:  ابن  طبقات   .1
الکاظم؟ع؟: ص ۱۴.

 2. بحار االنوار: ج ۴۸ ص ۲۸۸ - 303. 
3. ناسخ التواریخ: جلد هجرت ص ۱۹۷. بحاراالنوار: ج ۲۰ ص ۱۸۲. 

4. مستدرک علم رجال هجرت الحدیث: ج ۱ ص ۶۸۸. 
5. بحار االنوار: ج ۴۲ ص ۲۲۸. 

6. ریاحین الشریعه: ج ۳ ص ۵۹. مستدرکات علم رجال الحدیث: ج ۱ ص ۶۸۸. 
7. بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۳۱۷. 

8. نفس المهموم: ص ۸۴. وقایع الشهور: ص ۲۱۳. 
9. اعالم الوری: ج۲ ص ۴۰. جالء العیون: ص ۵۴۴. فیض العالم: ص ۹۰. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۱۰.

10. فیض العالم: ص ۱۱۹. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۳۰۴. 
11. اعالم الوری: ج ۲ ص ۴۰. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۱۰. ارشاد: ج ۲ ص ۲۴۶. 

12. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۱۰. 
13. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۱۰. 

14. بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۹. 
15. مسار الشیعه: ص ۱۶. العدد القویه: ص ۲۷۵. فیض العالم: ص ۹۷. 

16. الموسوعه الکبری فی غزوات النبی االعظم صلی اهلل علیه و اله: ج ۳ ص ۱۹۲. 
17. بحار االنوار: ج ۱۹ ص ۱۷۰. 

کافی: ج ۴ ص ۲۴۸.   .18
19. الغدیر: ج ۱ ص ۹. قالئد النحور: ج شوال، ص ۲۷۲. 

کافی: ج ۲  20. ارشاد: ج ۲ ص ۲۹۵. اعالم الوری: ج ۲ ص ۱۰۶. توضیح المقاصد: ص ۲۹. کشف الغمه: ج ۲ ص ۳۷۰. اصول 
ص ۵۴۱. فیض العالم: ص ۱۰۳. بحار االنوار: ج ۵۰ ص ۸ - 10. قالئد النحور: ج ذی القعده، ص ۲۷۹.

21. بحار االنوار: ج ۵۰ ص ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷. 
22. تتمه المنتهی: ص ۳۰۰. 

ح احقاق الحق: ج ۱۲ ص ۴۱۴ - 416.  23. شر
24. خالصه ای از قالئد النحور: ج ذی القعده، ص ۲۷۹

25. استیعاب: ج ۴ ص ۱۹۱۷. 
کراجکی (: ص ۵۹.  26. التعجب ) 

27. منتهی اآلمال: ج ۱ ص ۷۶. بحار االنوار: ج ۲۰ ص ۳۱۷ - ۳۱۶
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عمومــی بــر مدینــه، شــهری کــه تمامــی جمعیــت آن از مــرد و زن، کوچــک و بــزرگ در 
حــدود ده هــزار نفــر بــود یــورش برنــد و اســام را از میــان بردارنــد. بــه احتمــال قــوی 
هیــچ گاه جزیــرة العــرب، در آن روزگار، در جنگ هــای بیــن القبایلــی خــود، شــاهد 

بســیج شــدن ایــن تعــداد نبــوده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در خصــوص انطبــاق جنــگ احــزاب بــا حــوادث انقــاب 
نــاب،  اســام  علمــدار  و  عزیــز  امــام  ســر  پشــت  مــا  کــه  روزی  می گوینــد:  اســامی 
شــعارهای اســام واقعــی را مطــرح می کردیــم، می دانســتیم کــه دشــمن ها و قدرت ها 
ــه  ــر قدرت هــا در مقابــل مــا صف آرایــی می کننــد. در صــدر اســام هــم همین گون و اب
بــود. آن روزی کــه یهودی هــا و منافقــان و کفــار و مشــرکان، اطــراف مدینــه ی پیامبــر 
را محاصــره کردنــد و جنــگ احــزاب و خنــدق را بــه وجــود آوردنــد، مؤمنیــن واقعــی 
ــااهلَلّ و رســوله«؛ ایــن، چیــز تازه یــی نیســت. خــدا و رســولش  گفتنــد: »هــذا مــا وعدن
ــد  ــت خواهن ــما همدس ــه ش ــدها علی ــریرها و فاس ــا و ش ــه بده ــد ک ــه بودن ــا گفت ــه م ب
شــد. بنابرایــن، آنهــا چــون صــدق وعــده ی الهــی را دیدنــد، ایمانشــان قوی تــر شــد. 
هــر جــا کــه اســام واقعــی آشــکار شــد، اگرچــه قدرت هــای خبیــث و پلیــد در مقابــل 
ــاک و دل هــای مطهــر و روح هــای صــاف و  ــا انســان های پ ــد، ام آن صف آرایــی کردن
فطرت هــای پــاک و ناآلــوده، بــا همــه ی تــوان و وجــود از آن حمایــت کردنــد. چــرا ده 
ــوار جمــع  ــرد پیکــر مطهــر آن بزرگ ــام رحلــت امــام )ره( گ میلیــون انســان عــزادار در ای
شــدند و آن گونــه بــر ســر و ســینه ی خــود می زدنــد؟ چــرا صدهــا میلیــون مســلمان در 
سرتاســر عالــم، بــه خاطــر درگذشــت یــک انســان، این طــور عــزادار و داغــدار شــدند؟ 
محبوبیــت امــام مــا بــه خاطــر چــه بــود؟ جــواب، یــک کلمــه اســت: بــه خاطــر اســام. 
خــود آن بزرگــوار ایــن نکتــه را بــه مــا یــاد داد و خــود او بــه مــا فهمانــد و تأکیــد کــرد کــه 

بــه خاطــر اســام، خــدا دل هــا را متوجــه انقــاب و رهبــر و ملــت ایــران کــرد.
ــر بخواهیــم جبهــه ی  رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن خصــوص می گوینــد: اگ

مصاف متامی اسالم 
کفر در جنگ خندق در برابر متامی 

روایتی از سرنوشت سازترین جنگ های تاریخ اسالم
غــزوه خنــدق، از غــزوات پیامبــر؟ص؟ بــا مشــرکین و احــزاب مخالــف از جملــه یهــود، 
ــز معــروف اســت. در ایــن غــزوه  ــه جنــگ احــزاب نی ــود و ب در ســال پنجــم هجــری ب
مشــرکان قریــش و بعضــی از قبایــل دیگــر عــرب بــه تحریــک یهودیــان تصمیــم بــه 
نابــودی کامــل اســام گرفتنــد و بــا ده هــزار نفــر راهــی مدینــه شــدند. در ایــن جنــگ 
همــه نیروهــای مشــرکین و قیایــل یهــود کــه از مخالفــان اســام بودنــد، تمــام قــوای 
خــود را بســیج کردنــد تــا پیامبــر و مســلمانان را از بیــن ببرنــد، امــا در مقابلــه بــا آنــان 
مســلمانان بــه پیشــنهاد ســلمان فارســی اطــراف مدینــه خنــدق حفــر کردنــد کــه تــا 
ــد؛  ــرکان ش ــلمانان و مش ــگفتی مس ــث ش ــود و باع ــج نب ــراب رای ــن اع ــان در بی آن زم
بــا ایــن تاکتیــک نظامــی بــه همــراه کمــک امــداد غیبــی الهــی، توطئــه مشــرکان و 
یهودیــان بــدون درگیــری و جنــگ بــا شکســت ســهمگین آنــان بــه پایــان رســید، 
چنان کــه نــه تنهــا امــکان هرگونــه ســازماندهی و لشکرکشــی دوبــاره را از آنــان گرفــت، 

بلکــه بــر اقتــدار دولــت اســامی مدینــه افــزود.
یهودیــان بــه دلیــل رخدادهــای مربــوط بــه بنــی قینقــاع و بنــی النضیــر و نیــز کشــته 
ــه  شــدن برخــی از سرانشــان همچــون کعــب بــن اشــرف، کینــه شــدیدی از اســام ب
دل داشــتند. بنابرایــن همگــی احــزاب یکپارچــه مصمــم شــدند تــا طــی یــک بســیج 
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می شــناخت.«]۳[ و  می دانســت 
شــاهدی کــه ایــن ســخن را تأییــد می کنــد شــعری اســت کــه خواهــر عمــرو بــن عبــدود 
پــس از شــنیدن خبــر مــرگ بــرادرش می ســراید. او می گویــد: »اگــر قاتــل عمــر کســی 
دیگــر بــود، تــا ابــد بــر او می گریســتم، ولــی قاتلــش کســی اســت کــه از قتــل او عیبــی بــر 
عمــرو نیســت.«]۴[ ایــن ســخن خواهــر عمــرو نشــان می دهــد حضــرت علــی در نــگاه او 
و بــرادرش جوانــی کــه از جنــگ چیــزی ندانســته و قدرتــی نــدارد، بــه شــمار نمی رفــت 

بلکــه ســابقه حضــرت در جنــگاوری و شــجاعت را شــنیده و از آن آگاه بودنــد.

برتری امیرالمؤمنین بر سایر صحابه پیامبر
شــجاعت امیرالمؤمنیــن در مبــارزه بــا عمــرو، بــه تنهایــی عظمــت و برتــری حضــرت 
را بــر ســایر صحابــه اثبــات می کنــد؛ امــا شــواهد و قرائــن دیگــری نیــز بــرای ایــن 
برتــری در ماجــرای غــزوه خنــدق رخ می دهــد. مهم تریــن شــاهد ایــن ماجــرا جملــه 
معــروف پیامبــر در وصــف امیرالمؤمنیــن اســت کــه بنابــر منابــع اهــل ســنت فرمودند: 
عمــاِل 

َ
فَضــُل ِمــن ا

َ
ِبــی طاِلــب ِلَعمــِرو ابــن َعبــِدَود َیــوَم الَخنــَدق ا

َ
»َلُمبــاِرَزِة َعِلــّیٍ بــِن ا

ــا عمــرو بــن عبــدود در روز  ــوِم الِقیاَمــة؛]۵[ مبــارزه علــی بــن ابی طالــب ب تــی الــی َی ُاّمَ
ــا روز قیامــت می باشــد.« ــر از عبــادت تمــام امتــم ت خنــدق برت

شــخصی از ابوالهذیــل از دانشــمندان اهــل ســنت در مــورد منزلــت حضــرت علــی 
ــوگند  ؟ع؟ در پیشــگاه خداونــد ســوال می کنــد، او در پاســخ می گویــد: »بــه خــدا س
ــا همــه اعمــال و عبــادات همــه  ــا عمــرو در جنــگ خنــدق معــادل ب ــه نبــرد علــی ب ک

مهاجــران و انصــار بلکــه از آن فراتــر اســت.«]۶[
هنگامــی کــه حضــرت امیــر، عمــرو را شکســت داد بــدون توجــه بــه زره گــران قیمــت 
او نــزد پیامبــر بازگشــت. عمــر بــن خطــاب وقتــی متوجــه رفتــار حضــرت شــد، پرســید: 
»چــرا زرهــش را برنداشــتی؟ عــرب زرهــی بهتــر از آن نــدارد.« امــام در جــواب فرمودند: 

امــروز دشــمن علیــه جمهــوری اســامی را در صــدر اســام مشابه ســازی بکنیــم، 
ــوری  ــل جمه ــت کاران مقاب ــان و جنای ــه ی قدرت طلب ــزاب، هم ــگ اح ــود جن می ش
اســامی صــف کشــیده اند… وقتــی ایمــان در دل قــوی شــد، مواجهــه ی بــا همــه ی 

مشــکات آســان می شــود.«
محمــد ســفرکرده در یادداشــتی کــه در اختیــار مهــر قــرار داده اســت بــه بررســی ابعــاد 

مختلــف جنــگ احــزاب پرداختــه اســت کــه در ادامــه می خوانیــد:
جنــگ احــزاب از بزرگتریــن و سرنوشت ســازترین جنگ هــای مســلمانان بــا مشــرکان 
ــا عمــرو بــن عبــدود  بــود. نقطــه ی کانونــی غــزوه خنــدق، نبــرد امیرالمومنیــن؟ع؟ ب
اســت؛ نبــردی کــه پیامبــر آن را بــا تعبیــر مصــاف تمامــی اســام در برابــر تمامــی کفــر 

توصیــف کردنــد.]۱[

ترس مسلمانان از عمرو بن عبدود و ترس عمرو از امیرالمؤمنین؟ع؟
َعْمــرو بــن َعبــُدَود از بزرگتریــن جنگجویــان عــرب بــود و همــگان از قــدرت او هــراس 
جــز  هیچ کــس  طلبیــد،  مبــارز  مســلمانان  ســپاه  برابــر  در  کــه  هنگامــی  داشــتند. 
امیرالمؤمنیــن اعــام آمادگــی نکــرد. عمــرو بــن عبــدود بــه بهانــه جــوان بــودن امــام و 
ســابقه همنشــینی بــا پــدر حضــرت، ســعی کــرد امــام را از نبــرد بــا خــود منصــرف کنــد. 
ــان  ــا آن ــرده و خواهــان مبــارزه ب ــام ب ــد او از برخــی دیگــر هــم ن تاریــخ نویســان گفته ان
ــد. ــه ایــن مبارزطلبــی ابــن َعبــُدَود ندادن ــوده اســت.]۲[ امــا هیچ کــدام پاســخی ب ب

ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی از اســتاد خــود نقــل می کنــد کــه عمــرو بــن عبــدود از تــرس 
جــان خــود ســعی داشــت امــام را از مبــارزه منصــرف کنــد و نســبت بــه رعایــت جــان 
حضــرت دروغ می گفــت. او بــه نقــل از اســتاد خــود می نویســد: »بــه خــدا ســوگند 
عمــرو بــن عبــدود بــه علــی فرمــان بازگشــت نــداد کــه علــی زنــده بمانــد بلکــه از بیــم 
چنیــن می گفــت چــرا کــه کشته شــدگان در جنــگ بــدر و احــد را بــه دســت علــی ؟ع؟ 
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»وقتــی عمــرو را زدم، بــا ســپرش عــورت خــود را پوشــاند؛ بنابرایــن خجالــت کشــیدم 
کــه او را بــا گرفتــن زرهــش بی پوشــش کنــم.«]۷[ ابــن ابــی الحدیــد ایــن رفتــار حضــرت 
ــا ســعد بــن ابی وقــاص کــه چگونــه در جنــگ احــد بــه خاطــر از  را مقایســه می کنــد ب
دســت دادن زره دشــمن اندوهگیــن شــد و می نویســد: »چــه قــدر بیــن علــی و ســعد 

فاصلــه اســت.«]۸[

اولین فدایی پیامبر
حضــرت امیــر ؟ع؟ بارهــا خــود را بــرای حفــظ جــان پیامبــر صلی اهلل علیه وآلــه بــه 
بــود کــه حضــرت در آن  خطــر انداخــت. مهم تریــن آن هــا شــب »لیلــة المبیــت« 
شــب بــه جــای پیامبــر در بســتر خوابیدنــد. تاریــخ نویســان اهــل ســنت گفته انــد 
اولیــن کســی کــه خطــاب بــه پیامبــر عــرض کــرد: »جعلــت فــداک: جانــم فــدای شــما« 
امیرالمؤمنیــن بــود. ابوهــال عســکری نقــل می کنــد حضــرت علــی ؟ع؟ بــرای اولیــن 
بــار هنــگام اجــازه خواســتن بــرای مقابلــه بــا عمــرو بــن عــدود بــه پیامبــر عــرض کــرد: 
َتــأذَن ِلــی؛]۹[ فدایــت بشــوم ای رســول خــدا، آیــا بــه 

َ
»ُجِعْلــُت ِفــَداک یــا َرُســوَل اهلل! أ

ــی؟« ــازه می ده ــرد[ اج ــرای نب مــن ]ب

ح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۹، ص ۶۱. ]۱[ شر
]۲[ المغازی، ج ۲، ص ۴۷۱.

ح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۹، ص ۶۴. ]۳[ شر
]۴[ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۳۵.
]۵[ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۳۴.

ح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۹، ص ۶۰. ]۶[ شر
]۷[ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۳۴.

ح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۴، ص ۲۳۷. ]۸[ شر
]۹[ االوائل )عسکری(، ج ۱، ص ۴۳۸.
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او را بــرای آن کار پســندید، پــس او پســندیده اســت. در قــرآن، در آیــه 100 ســوره توبــه 
آمــده اســت: »لقــد رضــی اهلل عــن المؤمنیــن« خداونــد از مؤمنیــن راضــی شــده اســت 
و نیــز در ســوره مجادلــه آیــه 22: »و رضیــت لکــم األســام دینــًا« اســام را دیــن شــما 

پســندیدم و در ســوره مائــده آیــه 119: »رضــی اهلل عنهــم و رضــوا عنــه.«

الرضا در عرف مسلمانان صدر اسالم
ــی  ــه برم ــن نکت ــه ای ــد، ب ــی کن ــتجو م ــامی جس ــون اس ــه را در مت ــن کلم ــه ای ــی ک کس
خــورد کــه »الرضــا« بیشــتر در مــوارد اختــاف بــه کار بــرده مــی شــده اســت؛ یعنــی 
هرجــا مســلمانان اختــاف مــی کــرده انــد، بــرای حــل مشــکل و رفــع اختــاف »الرضا« 
پیشــنهاد مــی شــده اســت. از بررســی مــوارد کاربــرد »الرضــا« نتیجــه گرفتــه مــی شــود 
کــه »الرضــا« یعنــی »مــن اجتمعــت علیــه االمــة: کســی کــه اّمــت بــر او گــرد آینــد.« پــس 
مــی تــوان گفــت کــه »الرضــا« متــرادف »الجماعــة« اســت؛ الرضــا یعنــی کســی کــه گــروه 
تصمیــم گیرنــده، یــا اهــل حــل و عقــد )خبــرگان( یــا اکثریــت انتخــاب کننــدگان، او را 
انتخــاب کــرده و پســندیده باشــند. خاصــه، »الرضــا« یعنــی »منتخــب« و »برگزیده.« 

اینــک نمونــه ای چنــد از مــوارد کاربــرد ایــن کلمــه را بررســی مــی کنیــم:
پــس از کشــته شــدن عثمــان و فــرار امویــان از مدینــه، مصریــان بــه اهــل مدینــه 
گفتنــد: »انتــم اهــل الشــوری و انتــم تعتقــدون االمامــة فانظــروا رجــًا تنصبونــه و 
نحــن لکــم تبــع، فقــال الجمهــور: علــی بــن ابــی طالــب، نحــن بــه راضــون: شــما اهــل 
شــورا هســتید و امــام را شــما بــر مــی گزینیــد. پــس بــا مشــورت، مــردی را برگزینیــد کــه 
مــا پیــرو شــما هســتیم! پــس عمــوم مــردم گفتنــد: مــا علــی بــن ابــی طالــب را برگزیدیم 

و بــه او راضــی هســتیم.«)2(
پــس از مــرگ عثمــان، اصحــاب پیغمبــر نــزد علــی؟ع؟ رفتنــد و گفتنــد: ایــن مــرد 
َو تکــون 

َ
کشــته شــد و مــردم ناگزیــر بایــد رهبــری داشــته باشــند! علــی؟ع؟ فرمــود: »أ

در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا شــعار »الرضــا مــن آل محمــد« را بررســی کنیــم؛ شــعاری کــه 
عباســیان بــا تکیــه بــر آن توانســتند بســیاری از بنــی هاشــم و شــیعیان آنــان بــه ویــژه 
ایرانیــان را بــا خــود همــراه کــرده و مــدت هــا چهــره واقعــی خــود را در پشــت آن پنهــان 
ســازند. ایــن بررســی، در چهــار محــور الرضــا در لغــت عــرب، الرضــا در عرف مســلمانان 
در دو قــرن نخســت هجــری، الرضــا در دعــوت عباســی و الرضــا نــزد دعــوت شــدگان 

تقدیــم مــی گــردد.

الرضا در لغت عرب
الرضــا اســم از َرِضــَی َیرضــی اســت. الرضــا مصــدر اســت و بــه عنــوان وصــف و بــه 
معنــای اســم مفعــول مــی آیــد. گفتــه مــی شــود: رجــل ِرضــًی ای مرضــّیٌ عنــه: مــرد 
پســندیده شــده؛ َرِضــَی الشــی ء، َرِضــَی بالشــی ء و رضــی عنــه، فالشــی ء مرضــّوٌ و 
ــی ء  ــد، ش ــع ش ــه آن قان ــرد و ب ــاب ک ــی آن را انتخ ــه، یعن ــع ب ــاره و قن ــّیٌ ای اخت مرض

موردپســند اســت.
در کاربــرد الرضــا، مفــرد، مثّنــی و جمــع و نیــز مذکــر و مؤنــث یکســان اســت؛ گفتــه مــی 
شــود: هــو ِرضــًی، هــم رضــًی. و نیــز: رضیــت الشــی ء و ارتضیتــه، فهــو مرضــی؛ آن چیــز 
راپســندیدم، پــس آن پســندیده اســت. و رضیــه لذلــک األمــر فهــو مرضــّو و مرضــّی:)1( 

الرضا من آل حممد؟ص؟

حممد اهلل اکبری
دانشجوی دکتری تاریخ و متدن ملل اسالمی دانشگاه هتران
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ــوا: »انــت لنــا ِرضــًی«)3( قــال: »فالمســجد، إذًا یکــون عــن رضــًی مــن  شــوری؟« قال
النــاس«)4( فرمــود: آیــا شــورا تشــکیل شــده اســت؟ گفتنــد: تــو برگزیــده مــا هســتی. 

ــا رضایــت )انتخــاب( مــردم باشــد. ــد بیعــت( در مســجد و ب فرمــود: پــس )بای
در همــان واقعــه، علــی؟ع؟ در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود: »ان کان الّبــد 
مــن ذلــک، ففــی المســجد، فــأّن بیعتــی ال تکــون َخْفیــًا و ال تکــون اال عــن رضــی 
المســلمین و فــی مــٍأ و جماعــة:)5( اگــر ناگزیــر بایــد بــا مــن بیعــت شــود، بایــد در 
مســجد باشــد. بیعــت مــن پنهانــی نیســت و جــز بــا رضایــت مســلمانان و در جمــع 

مــردم انجــام نمــی شــود.«
پــس از اصــرار مــردم بــر بیعــت بــا علــی؟ع؟ و ســپری شــدن مهلــت، علــی؟ع؟ بــر منبــر 
رفــت و فرمــود: »یــا ایهــا النــاس، عــن مــٍأ و اذن، اّن هــذا أمرکــم لیــس ألحــد فیــه 
حــق، ااّل مــن رضیتــم و اّمرتــم، و قــد افترقنــا باألمــس علــی أمــر، فــان شــئتم، قعــدت 
ــد،  ــی دهی ــازه م ــد و اج ــه حاضری ــردم، هم ــد:)6( ای م ــی أح ــد عل ــا اح ــم، و اال ف لک
ایــن حکومــت شــما اســت و هیــچ کــس را در آن حقــی نیســت جــز کســی را کــه شــما 
برگزینیــد و امــارت دهیــد. مــا دیــروز بــا توافــق بــر امــری از هــم جــدا شــدیم، اگــر امــروز 
ــچ  ــتید، هی ــر نیس ــوم، و اگ ــده دار ش ــتید، حکومــت شــما را عه ــود هس ــر رأی خ ــاز ب ب

کــس را بــر دیگــری حقــی نیســت!«
در روزهــای محاصــره بیــت عثمــان، وی از علــی؟ع؟ خواســت تــا شورشــیان را کــه 
قصــد کشــتن وی را داشــتند برگردانــد. علــی؟ع؟ پــس از بررســی اوضــاع بــه او نوشــت: 
انــی ألری قومــًا ال یرضــون اال  الــی قتلــک، و  الــی عدلــک احــوج منهــم  »النــاس 
ــد، مــن گروهــی را مــی  ــو بیــش از کشــتنت نیازمندن ــت ت ــه عدال بالرضــا:)7( مــردم، ب
بینــم کــه جــز بــه »الرضــا« کســی کــه مــورد قبــول همــه باشــد رضایــت نمــی دهنــد.«
در همــان واقعــه، علــی؟ع؟ در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود: »لیــس ذلــک الیکــم 
اّنمــا هــو ألهــل الشــوری و اهــل بــدر، فمــن »رضــی بــه« اهــل الشــوری و اهــل بــدر فهــو 

الخلیفــة:)8( انتخــاب خلیفــه، حــّق شــما نیســت. ایــن کار منحصــر بــه اهــل شــورا و 
اصحــاب بــدر اســت، هرکــس را کــه آن هــا برگزیدنــد خلیفــه اســت.«

در مراســم بیعــت بــا علــی؟ع؟، »طلحــه« ضمــن ســخنانی گفــت: »... ان اهلل قــد 
رضــی لکــم الشــوری، فأذهــب بهــا الهــوی، قــد تشــاورنا »فرضینــا« علیــًا فبایعــوه:)9( 
ای مردم، خداوند شــورا را برای شــما پســندیده اســت و با آن خواســته دل را از بین 

بــرده اســت. مــا مشــورت کردیــم و علــی را برگزیدیــم، بــا وی بیعــت کنیــد!«
در جنــگ جمــل، طلحــه بــه علــی؟ع؟ گفــت: »فاعتــزل هــذا األمــر و نجعلــه شــوری 
بیــن المســلمین، فــأن »رضــوا« بــک، دخلــَت فیمــا دخلــه النــاس. و ان »رضــوا« 
غیــرک کنــت رجــًا مــن المســلمین:)10( از حکومــت کنــاره بگیــر تــا آن را شــورا قــرار 
ــده  ــلمانان وارد ش ــه مس ــه هم ــده ای ک ــد، در کاری وارد ش ــو را برگزیدن ــر ت ــم. اگ دهی
انــد، و اگــر دیگــری را انتخــاب کردنــد، تــو هــم مــردی از مســلمانان هســتی!« کنایــه از 

ایــن کــه تــو هــم چــون دیگــران بــه انتخــاب شــورا راضــی بــاش.
پــس از آن کــه معاویــه بــه حکومت دســت یافت، روزی بنی هاشــم را گــرد آورد و گفت: 
»أال تحّدثونــی عــن ادعائکــم الخافــة دون قریــش، بــم تکــون لکــم؟ »أبالرضــا« بکــم؟ 
أم باألجتمــاع علیکــم دون القرابــة؟ أم بالقرابــة دون الجماعــة؟ أم بهمــا جمیعــًا؟ 
فــإن کان هــذا األمــر »بالرضــا« والجماعــة، دون القرابــة، فــا أری القرابــة أثبتــت حقــًا و 
ال أسّســت ملــکًا، و ان کان بالقرابــة دون الجماعــة و »الرضــا« فمــا منــع العبــاس عــّم 
النّبــی و وارثــه و ســاقی الحجیــج و ضامــن األیتــام أن یطلبهــا...، و ان کانــت الخافــة 
»بالرضــا« والجماعــة والقرابــة جمیعــًا، فــأن القرابــة خصلــة مــن خصــال األمامــة، ال 
تکــون األمامــة بهــا وحدهــا، و أنتــم تّدعونهــا بهــا وحدهــا، ولکّنــا نقــول: أحــق قریــش 
بهــا مــن بســط النــاس ایدیهــم الیــه بالبیعــة، و نقلــوا اقدامهــم الیــه للرغبــة...: ای 
بنــی هاشــم، شــما اّدعــا داریــد کــه خافــت حــق اختصاصــی شــما اســت و از آن 
ــه  ــا مــن ســخن نمــی گوییــد؟ ب ــاره ایــن اّدعایتــان ب ــا درب دیگــر قریشــیان نیســت. آی
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چــه دلیــل خافــت از آن شــما اســت؟ آیــا بــه دلیــل رضایــت )انتخــاب( مــردم و گــرد 
آمــدن آنــان بــر شــما اســت )و بــه خویشــاوندی نیســت( یــا بــه خویشــاوندی اســت و 
نــه بــه اجتمــاع مــردم؟ یــا بــه هــر دو اســت )هــم بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت 
و هــم بــه خویشــاوندی(؟ اگــر حــق خافــت بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت و بــه 
خویشــاوندی نیســت، کــه در ایــن صــورت خویشــاوندی نــه حّقــی را ثابــت مــی کنــد و 
نــه حکومتــی را بنیــان مــی گــذارد! و اگــر حــق خافــت بــه خویشــاوندی اســت و به گرد 
آمــدن مــردم و رضایــت آنــان نیســت، پــس چــه چیــزی عبــاس عمــوی پیامبــر؟ص؟، و 
وارث او و ســاقی حاجیــان و سرپرســت یتیمــان و... را از مطالبــه آن بازداشــت؟ و اگــر 
خافــت هــم بــه رضایــت و گــرد آمــدن مــردم اســت و هــم بــه خویشــاوندی، در ایــن 
صــورت خویشــاوندی یکــی از شــرایط امامــت اســت و امامــت تنهــا بــه خویشــاوندی 
نیســت. شــما تنهــا بــه ســبب خویشــاوندی ادعــای خافــت داریــد، ولــی مــا مــی 
گوییــم کــه ســزاوارترین قریــش بــه خافــت کســی اســت کــه مــردم بــا او بیعــت کننــد و 

بــا شــوق بــه ســوی او رونــد....«
ابــن عبــاس در پاســخ معاویــه گفــت: »نّدعــی هــذا األمــر بحــّق مــن لــوال حّقــه لــم 
تقعــد مقعــدک هــذا، و نقــول: کان تــرک النــاس أن یرضــوا بنــا و یجتمعــوا علینــا، حقــًا 
ضّیعــوه و حّظــًا حرمــوه...:)11( مــا خافــت را بــه حــق کســی )پیامبــر ؟ص؟ ( اّدعــا مــی 
کنیــم کــه اگــر حــق او نبــود، اکنــون تــو بــر ایــن جایــگاه ننشســته بــودی، و مــی گوییــم: 
ایــن کــه مــردم از انتخــاب مــا و گــرد آمــدن بــر مــا ســرباز زدنــد، حقــی بــود کــه پایمــال 

کردنــد و بهــره ای بــود کــه از آن محــروم شــدند....«
ــة«  ــرادف واژه»الجماع ــا« مت ــا واژه »الرض ــه ج ــن، هم ــن مت ــه در ای ــت ک ــی اس )گفتن

آمــده اســت.(
آن گاه کــه »عبــداهلل بــن زبیــر« از »محمــد بــن حنفّیــه« و »عبــداهلل بــن عبــاس« 
خواســت تــا بــا او بیعــت کننــد، در پاســخ گفتنــد: »انــا ال نبایــع اال مــن اجتمعــت علیــه 

ــر  ــت ب ــه اّم ــی ک ــا کس ــز ب ــا ج ــاک...:)12( م ــة بایعن ــک األّم ــت علی ــاذا اجتمع ــة، ف االّم
او گــرد آمــده باشــد، بیعــت نمــی کنیــم. هــرگاه اّمــت بــر تــو گــرد آمدنــد، بــا تــو بیعــت 

خواهیــم کــرد....«
پــس از مــرگ »یزیــد بــن معاویــه«، »ســلم بــن زیــاد« )والــی خراســان( ســپاه خراســان 
را بــه بیعــت بــا »منتخــب« و »الرضــا« فــرا خوانــد: »... و دعــا النــاس الــی البیعــة علــی 

الرضــا حتــی یســتقیم امــر النــاس علــی خلیفــة فبایعــوه.«)13(
پــس از مــرگ یزیــد بــن معاویــه و فــرار »عبیــداهلل بــن زیــاد« از عــراق، مــردم بصــره 
ــَلمی«  خواســتند بــرای خــود امیــری برگزیننــد. ســران آن هــا »قیــس بــن الهیثــم الّسُ
ــه انتخــاب نعمــان رضایــت داد و  ــد. قیــس ب ــن ســفیان راســبی« بودن و »نعمــان ب
گفــت: »قــد رضیــت بمــن رضــی بــه النعمــان و ســماه لکــم.« و نعمــان از قیــس و 
مــردم بــر »الرضــا« )منتخــب( پیمــان گرفــت: »... و أخــذ علــی قیــس و علــی النــاس 

العهــود بالرضــا.«)14(
در قیــام مختــار، شــیعیان بــر او گــرد آمــده و بــه او رضایــت دادنــد: »... واّتفقــوا علــی 

الرضــا بــه.«)15(
در قیــام توابیــن، »رفاعــة بــن شــداد«، پــس از »مســیب«، رشــته کام را بــه دســت 
گرفــت و گفــت: »وّلــوا أمرکــم رجــًا تفزعــون الیــه و تحّفــون برایتــه و قــد رأینا مثــل الذی 
ــا مرضیــًا...: فرماندهــی تــان را بــه  رأیــت، فــأن تکــن انــت ذلــک الرجــل، تکــن عندن
مــردی بســپارید کــه در ســختی هــا بــه او پنــاه بــرده و بــر پرچمــش گــرد آییــد! رأی مــا 

چــون رأی تــو اســت. اگــر تــو آن مــردی، نــزد مــا برگزیــده ای )پســندیده ای(....«
هنگامــی کــه »مصعــب بــن زبیــر« بــا »عبدالملــک بــن مــروان« بــه پیــکار بــود، »مهلــب 
بــن أبــی صفــره« و یارانــش، از طــرف »عبــداهلل بــن زبیــر« در خوزســتان بــا خــوارج 
مــی جنگیدنــد. چــون مصعــب کشــته شــد، مهلــب و یارانــش بــا عبدالملــک بیعــت 
کردنــد. خــوارج چــون چنیــن دیدنــد فریــاد برآوردنــد کــه ای دشــمنان خــدا، دیــروز 
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مأمــون روزهــای ســه شــنبه بــرای مناظــره فقهــی مــی نشســت. روزی نشســته 
بــود کــه مــردی دامــن بــه کمــر زده و کفــش بــه دســت گرفتــه وارد شــد، بــر گوشــه ای 
ایســتاد و گفــت: »الســام علیکــم.« مأمــون جــواب ســامش را داد. مــرد گفــت: از 
ایــن جایگاهــی کــه در آن نشســته ای خبــرم ده؟ آیــا بــه اجتمــاع اّمــت اســت یــا بــه 
قهــر و غلبــه؟ مأمــون گفــت: نــه بــه ایــن اســت و نــه بــه آن، بلکــه کســی کــه عهــده دار 
ــرد، »فلمــا صــار األمــر  ــرادرم را جانشــین خــود ک ــود، مــن و ب حکومــت مســلمانان ب
الــّی، علمــت أنــی محتــاج الــی اجتمــاع کلمــة المســلمین فــی المشــرق والمغــرب 
علــی الرضــا بــی: چــون حکومــت بــه مــن رســید، دانســتم در انتخــاب خــودم بــه 
اجتمــاع رأی مســلمانان در شــرق و غــرب نیازمنــدم« و دیــدم کــه اگــر حکومــت را 
رهــا کنــم مســلمانان بــا هــم نــزاع مــی کننــد؛ کار اســام پریشــان و کار مســلمانان 
آشــفته مــی گــردد؛ جهــاد باطــل، حــج متوقــف و راه هــا ناامــن مــی شــود، »فقمــت 
حیاطــة للمســلمین الــی ان یجمعــوا علــی رجــل یرضــون بــه فأســلم الیــه األمــر:)21( 
پــس بــرای حفــظ مســلمانان حکومــت را بــه عهــده گرفتــم تــا ایــن کــه آنــان بــر کســی 
کــه مــورد قبــول همــه باشــد گــرد آینــد و مــن حکومــت را بــه او بســپارم. و هــرگاه آنــان 
بــر کســی اتفــاق کننــد، حکومــت را بــه او واگــذار مــی کنــم.« پــس آن مــرد ســام کاملــی 

کــرد و رفــت.
چنــان کــه ماحظــه مــی شــود در مــوارد بیســت گانــه مذکــور کــه از متــون مختلــف و 
ــًا  ــردآوری شــده اســت، »الرضــا« غالب ــا220 هجــری گ ــی ســال 36 ت از محــدوده زمان
بــا کلمــه »الجماعــة« متــرادف آمــده اســت و حتــی در مــواردی هــم کــه تنهــا بــه کار 
رفتــه همــان معنــا را دارد. از بررســی مــوارد کاربــرد واژه »الرضــا« چنیــن برمــی آیــد کــه 
ــه  مقصــود از آن در عــرف اهــل آن زمــان، »منتخــب«، »برگزیــده« و »کســی اســت ک
همــه یــا اکثریــت مــردم یــا اهــل حــل و عقــد )خبــرگان( او را انتخــاب کــرده و پســندیده 

باشــند.

در دنیــا و آخــرت از او بیــزاری مــی جســتید و او امــروز کــه امیــر شــما را کشــته، امامتــان 
شــده اســت!؟ کــدام گمــراه و کــدام راه یافتــه اســت؟!.« ســپاهیان مهلــب پاســخ 
دادنــد: »یــا اعــداء اهلل، رضینــا بذالــک، اذ کان یلــی امورنــا و نرضــی بهــذا کمــا کنــا 
رضینــا بــذاک:)16( ای دشــمنان خــدا! بــه مصعــب راضــی بودیــم چــون امیــر مــا بــود، 
و اکنــون بــه عبدالملــک رضایــت داریــم، چنــان کــه بــه مصعــب رضایــت داشــتیم.«
ــر هرثمــه تنــگ شــد،  ــا »ابوالســرایا«، چــون عرصــه ب ــن أعیــن« ب در پیــکار »هرثمــة ب
فریــاد بــرآورد: »یــا أهــل الکوفــة، عــام تســفکون دماَءنــا و دمائکــم؟ ان کان قتالکــم 
ایانــا کراهّیــة ألمامنــا، فهــذا المنصــور بــن المهــدی، رضــًی لنــا و لکــم، نبایعــه...:)17( 
ای کوفیــان، چــرا خــون خــود و خــون مــا را مــی ریزیــد؟ اگــر جنگتــان بــا مــا بــدان 
جهــت اســت کــه امــام مــا را نمــی پســندید، ایــن، منصــور پســر مهــدی اســت و مــورد 

پســند مــا و شــما اســت. بــا او بیعــت مــی کنیــم....«
ــن طباطبــای علــوی«، ابوالســرایا در ســخنرانی  ــام ابوالســرایا پــس از مــرگ »اب در قی
خــود گفــت: »... و قــد وصــی ابوعبــداهلل الــی شــبیهه... فــأن رضیتــم فهــو الرضــا، واال 
فاختــاروا ألنفســکم:)18( ابوعبــداهلل )ابراهیــم بــن طباطبــا( کســی ماننــد خــود را بــه 
جانشــینی برگزیــده اســت... اگــر او را مــی پســندید، او منتخــب »الرضــا« اســت وگرنــه، 

دیگــری را بــرای خــود برگزینیــد.«
در همیــن قیــام، پــس از ســخن ابوالســرایا، »علــی بــن عبــداهلل علــوی« کــه ابــن 
طباطبــا او را بــه جانشــینی خــود انتخــاب کــرده بــود، بــه »محمــد بــن زیــد« علــوی 
ــزد مــا  ــو ن ــو را ریاســت دادیــم، ت ــا:)19( ت ــاک الریاســة و انــت الرضــا عندن گفــت: »ّقلدن

پســندیده ای )منتخــب مایــی(.«
ــید:  ــم؟ع؟ پرس ــام کاظ ــنان« از ام ــن س ــت، »اب ــه امام ــا ب ــام رض ــب ام ــان نص در جری
»پــس از شــما چــه کســی امــام اســت؟ امــام پاســخ داد: فرزنــدم علــی. ابــن ســنان 

گفــت: »لــه الرضــی والتســلیم:)20( بــه او راضــی و تســلیم هســتیم.«
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بــرود، رهبــری دعــوت هــم افشــا شــود. از ســوی دیگــر، مــردم بــه ویــژه مســلمانان غیــر 
عــرب بــه علویــان عاقــه بیشــتری داشــتند؛)24( بنابرایــن عباســیان دریافتنــد کــه اگــر 
مــردم را بــه نــام خــود دعــوت کننــد و در کنــار آن هــا، فرزنــدان علــی؟ع؟ هــم مــردم را 
بــه خــود بخواننــد، کســی بــه ایشــان دل نخواهــد بســت و همــه یــا دســت کــم بیشــتر 
مــردم بــه علویــان خواهنــد پیوســت و کار آنــان بــه جایــی نخواهــد رســید. از ایــن رو، 
ــارت  ــا مه ــده، ب ــی پرفای ــاک ول ــک و خطرن ــه کوچ ــد تجرب ــل و چن ــی کام ــس از بررس پ
کامــل و دقــت کافــی، شــعار »الرضــا مــن آل محمــد« را مطــرح کردنــد، مــردم را بــه آن 
دعــوت نمودنــد و از دعــوت مســتقیم بــه خــود دســت کشــیدند. آن هــا بــا طــرح ایــن 
شــعار، هــم چهــره واقعــی خــود را از عامــه مــردم و حکومــت پنهــان داشــتند و خــود را 
آل محمــد؟ص؟ جلــوه دادنــد، و هــم بدیــن وســیله خــود را بــه علویــان پیونــد زدنــد و 
از محبوبیــت آن هــا بهــره فــراوان بردنــد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از شــیعیان علــوی 

کــه ماهیــت عباســیان را نشــناخته بودنــد نیــز بــه آنــان پیوســتند.
عمــوم دعــوت شــدگان بــه ویــژه خراســانیان هــم بــه خاطــر دوری از حجــاز و هــم بــه 
خاطــر فشــار حکومــت کــه مانــع هرگونــه پرسشــی در مــورد بنــی هاشــم بــود توانایــی 
شــناخت دســته بنــدی هــای سیاســی بنــی هاشــم را نداشــتند و گمــان مــی کردند که 
»آل محمــد« فقــط یــک گــروه اســت. آن هــا بیــن عباســیان، بنــی حســن؟ع؟ و بنــی 
ــان  ــد و ناراضی ــدان آل محم ــه من ــن رو عاق ــتند؛ از ای ــی گذاش ــرق نم ــین؟ع؟ ف حس

حکومــت، جملگــی زیــر ایــن پرچــم گــرد آمدنــد.
ــرد کــه از او هیــچ نامــی  ــه ســران دعــوت خــود تأکیــد مــی ک ــا اصــرار ب امــام عباســی، ب
نبرنــد و عامــه مــردم را بــه »الرضــا مــن آل محمــد« بخواننــد)25( و در پاســخ کســانی 
کــه مــی خواهنــد »الرضــا« را بشناســند، بگوینــد: »مــا تقّیــه مــی کنیــم.« البتــه آن هــا 

مجــاز بودنــد کــه نــام امــام عباســی را تنهــا بــه افــراد مــورد اعتمادشــان بگوینــد!
»الرضــا مــن آل محمــد« در نــزد ســران دعــوت و عباســیان، امــام عباســی بــود، ولــی 

معنای »الرضا من آل محمد« در دعوت عباسیان
بــا توجــه بــه آنچــه در معنــای الرضــا گفتــه شــد، »الرضــا مــن آل محمــد«، یعنــی 
»منتخــب« از »آل محمــد؟ص؟« چــون ســال 100 هجــری ســپری شــد و حکومــت 
امــوی بــه مرحلــه ثبــات خــود رســید و بــا اصاحــات »عمــر بــن عبدالعزیــز« فشــار 
حکومــت بــر مخالفــان کاهــش یافــت، بنــی هاشــم کــه از پیــش منتظــر ســپری شــدن 
ســال 100 بودنــد، در ســال هــای آغازیــن ســده دوم هجــری، در ســه گــروه کامــًا جــدا 
از هــم کــه هــر ســه متکــی بــر یکــی از ســه پســر بــزرگ حضــرت علــی؟ع؟ بودنــد، دعــوت 
خــود را شــروع کردنــد. ایــن ســه گــروه عبــارت بودنــد از: عباســیان، فرزنــدان امــام 

حســن؟ع؟ و فرزنــدان امــام حســین؟ع؟.
عباســیان خــود را میــراث دار »ابوهاشــم« پســر »محمــد بــن حنفّیــه« مــی دانســتند. 
امــام  و  حســین؟ع؟  امــام  فرزنــدان  چــون  حســین؟ع؟،  امــام  شــهادت  از  پــس 
حســن؟ع؟ تحــت نظــر بودنــد، و از طرفــی محمــد بــن حنفیــه نــه در واقعــه کربــا 
شــرکت کــرده بــود و نــه بــه بیعــت ابــن زبیــر تــن داده بــود، میــدان فعالیــت بــرای او 
ــه هنــگام مــرگ،  ــاز بــود. بــه نقلــی ابوهاشــم پســر محمــد حنفّی و فرزنــدش بیشــتر ب
محمــد بــن علــی، نــوه عبــداهلل عبــاس را جانشــین خــود کــرد و بدیــن گونــه ســازمان 

دعــوت او بــه عباســیان رســید.)22(

فرزندان امام حسین؟ع؟ به رهبری ائمه شیعه: امام باقر؟ع؟
فرزنــدان امــام حســن؟ع؟ و در رأس آن هــا »عبــداهلل بــن الحســن« و بعدهــا پســرش 

»محمــد«؛ معــروف بــه »نفــس زکّیــه.«
ــا آن  ــد)23( و همزمــان ب ــام خــود دعــوت مــی کردن ــه ن در آغــاز، عباســیان مــردم را ب
هــا، دعوتگــران علــوی نیــز در خراســان پراکنــده بودنــد. از طرفــی تنــی چنــد از داعیــان 
عباســی گرفتــار و کشــته شــده بودنــد و ممکــن بــود کــه اگــر کار بــه همیــن منــوال پیــش 
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»ســفاح« بــرادرش منصــور را بــا ســی تــن بــه خراســان فرســتاد تــا هــم از »ابومســلم« 
بیعــت بگیــرد و هــم نظــر او را دربــاره کار ابوســلمه جویــا شــود. یکــی از نــوادگان امــام 
ســجاد؟ع؟ بــه نــام »عبیــداهلل بــن الحســین بــن علــی بــن الحســین األعــرج« همــراه 
ایــن هیــأت بــود. »ســلیمان بــن کثیــر خزاعــی« یکــی از بــزرگ تریــن داعیــان عباســی 
ــه عبیــداهلل گفــت:  ــود، ب ــه پیــش از ابومســلم رهبــر ســازمان دعــوت در خراســان ب ک
ــم نبایعکــم و ندعــوا  ــا غلطنــا فــی امرکــم و وضعنــا البیعــة فــی غیــر موضعهــا، فهّل »ان
الــی نصرتکــم:)29( مــا در مــورد کار شــما اشــتباه کردیــم و بیعــت را در جــای خــودش 
ننهادیــم، بیاییــد بــا شــما بیعــت کنیــم و مــردم را بــه یــاری شــما بخوانیــم.« عبیــداهلل 
گمــان کــرد کــه ایــن پیشــنهاد توطئــه ای از طــرف ابومســلم اســت و اگــر بــه ابومســلم 
خبــر ندهــد او را خواهــد کشــت. از ایــن رو جریــان را بــه ابومســلم خبر داد و ابومســلم، 
یــار دیریــن خویــش را طبــق فرمــان امــام عباســی کــه »بــه هــر کــس شــک کــردی او را 
ــرد و از  ــموم ک ــز مس ــداهلل را نی ــات، عبی ــی روای ــر برخ ــی بناب ــردن زد، او حت ــش«، گ بک

میــان برداشــت!)30(
ایــن واقعــه کــه در حــدود چهــار مــاه پــس از ظهــور دولــت عباســی روی داد نشــان مــی 
دهــد بســیاری از خراســانیان )و حتــی افــرادی در رأس دعوت عباســی چون ســلیمان 

بــن کثیــر خزاعــی( گمــان مــی بــرده انــد کــه حکومــت بــه علویــان خواهــد رســید.
2.  پس از پیروزی عباســیان و آشــکار شــدن چهره واقعی دعوت عباســی و شــناخت 
ــام »ُشــَریک بــن شــیخ مهــری« کــه  ــه ن ــزرگان بخــارا ب مــردم از ایــن دعــوت، یکــی از ب
»مــردی بــود از عــرب بــه بخــارا باشــیده، و مــردی مبــارز بــود و مذهــب شــیعه داشــتی 
و مردمــان را دعــوت کــردی بــه خافــت فرزنــدان امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و گفتــی: مــا 
از رنــج مروانیــان اکنــون خاصــی یافتیــم. مــا را رنــج آل عبــاس نمــی بایــد، فرزنــدان 
پیغامبــر بایــد کــه خلیفــه پیغامبــر بــود. خلقــی عظیــم بــر وی گــرد آمدنــد. و امیــر بخــارا 
»عبدالجبــار بــن شــعیب« بــود و بــا وی بیعــت کــرد و امیــر خــوارزم »عبدالملــک بــن 

ــذا هنگامــی  عامــه افــرادی کــه بــه دعــوت پیوســته بودنــد از ایــن امــر آگاه نبودنــد، ل
ــه  ــه خراســان روان ــرای دعــوت ب کــه امــام عّباســی خواســت »ابومحمــد صــادق« را ب
کنــد، بــرای پرهیــز از افشــای چهــره واقعــی خــود بــه وی تأکیــد کــرد کــه از برخــورد بــا 
دعوتگــران علــوی بــه ویــژه شــخصی بــه نــام »غالــب« کــه بــه شــدت دوســتدار علویــان 
بــود پرهیــز کنــد، ولــی غالــب از آمــدن ابومحمــد آگاه شــد و بــه نــزد او رفــت و بیــن 
آن دو دربــاب برتــری عباســیان و علویــان مناظــره ای ســخت درگرفــت. پــس از ایــن 
واقعــه، راز ابومحمــد فــاش گردیــد و بــه دســت والــی خراســان کشــته شــد)26( )106 
هجــری(. ظاهــرا پــس از مــرگ او و بــرای پیــش گیــری از افشــای دعــوت عباســی، 

شــعار »الرضــا مــن آل محمــد« مطــرح شــده اســت.)27(

الرضا من آل محمد نزد دعوت شدگان
از بررســی گــزارش هــای مورخــان در بــاب دعــوت و بیعــت مــردم خراســان بــا »الرضــا« 
و عکــس العمــل آنــان پــس از ظهــور و بــه حرکــت رســیدن عباســیان، بــر مــی آیــد 
کــه بیشــتر دعــوت شــدگان اگرنــه همــه آن هــا »الرضــا مــن آل محمــد« را شــخصی 
از فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ مــی دانســته انــد. بــه گفتــه »فلیــپ حتــی« »شــیعیان مــی 
پنداشــتند کــه خانــدان هاشــم منحصــر بــه فرزنــدان علــی؟ع؟ اســت.«)28( از ایــن 
رو، پیــروزی عباســیان موجــب ســرخوردگی بســیاری از ایرانیــان شــد، حتــی برخــی 
زبــان بــه اعتــراض گشــودند و جــان خــود را بــر ســر ایــن کار نهادنــد. قیــام هایــی چــون 
قیــام »ُشــَریک بــن شــیخ« در بخــارا و اعتــراض برخــی ســران دعــوت و نیــز گرایــش 
ایرانیــان بــه قیــام هــای ضــد عباســی علویــان نشــان مــی دهــد کــه در نظــر آنــان 
»الرضــا مــن آل محمــد« کســی از فرزنــدان پیغمبــر بــوده اســت. اینــک نمونــه ای از 

ــه را از نظــر مــی گذارنیــم: شــواهد تاریخــی ایــن نظری
1. پــس از ظهــور دولــت عباســی و آگاهــی عباســیان از تمایــل »ابوســلمه« بــه علویــان، 
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مشــترکا آن را تبلیــغ کردنــد. البتــه ایــن شــعار، در قیــام »زیــد بــن علــی« و فرزنــدش 
ــود. ــان نیــز مطــرح شــده ب ــد« در زمــان اموی ــن زی »یحیــی ب

ــا تأکیــد فــراوان  ــا ظهــور دولــت و آشــکار شــدن چهــره واقعــی شــان ب امــا عباســیان ت
آن را تبلیــغ مــی کردنــد. قاعدتــا بایــد بــا پیــروزی دولــت عباســی ایــن شــعار نیــز پایــان 
می یافــت، ولــی نــه تنهــا چنیــن نشــد، بلکــه بیــش از پیــش جــا افتــاد و گســترش 
یافــت. حــدود ســه مــاه بعــد از روی کار آمــدن عباســیان در ســال 133 هجــری 
در خراســان، »شــریک بــن شــیخ« بــا طــرح مجــدد ایــن شــعار روحــی تــازه در آن 
دمیــد. از آن پــس علویــان یکــی پــس از دیگــری بــه قیــام هایــی در گوشــه و کنــار 
ــان  ــیاری از آن ــد و بس ــت زدن ــران دس ــراق و ای ــاز، ع ــژه در حج ــه وی ــامی ب ــرو اس قلم
در قیام هــای خــود بــه »الرضــا مــن آل محمــد« دعــوت کردنــد. قیــام هــای پراکنــده 
بــر ســر  از مــرگ هــارون، درگیــری امیــن و مأمــون  پــس  کــه  تــا آن  ادامــه داشــت 
حکومــت، موجــب ضعــف قــدرت عباســی شــد و قیــام هــای علویــان جــان تــازه ای 
گرفــت. ایــن قیــام هــا بــا وســعت زیــادی کــه داشــت، خطــر اصلــی حکومــت عباســی 
بــه شــمار مــی آمــد و مأمــون کــه دولــت عباســی را در خطــر انقــراض مــی دیــد بــه 
اجبــار علــی بــن موســی، امــام هشــتم شــیعیان را بــا نــام »الرضــا« ولــی عهــد خــود قــرار 
داد)35( و بــه ایــن وســیله علویــان شورشــی را خلــع ســاح کــرد. مأمــون پــس از آن 
کــه دیگــر شورشــیان را هــم ســرکوب و اوضــاع را تثبیــت کــرد، علــی بــن موســی الرضــا 
را بــه شــهادت رســاند؛ ولــی دیــری نپاییــد کــه دوبــاره شــعله انقــاب برافروختــه 
شــد و در ســال 207 هجــری )حــدود چهــار ســال بعــد از شــهادت امــام رضــا( ایــن 
شــعار دوبــاره مطــرح گردیــد.)36( بــا نگاهــی بــه منابــع، مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در 
دوران کمتــر خلیفــه ای از خلفــای عباســی کســی از علویــان بــا دعــوت بــه »الرضامــن 
آل محمــد« قیــام نکــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه قیــام کننــدگان ذیــل در قیــام خــود 

ــه »الرضــا مــن آل محمــد« دعــوت مــی کردنــد: ب

ــرد و  ــت ک ــا وی بیع ــین« ب ــن حس ــد ب
َ
ــْرَزم »ُمَخّل ــر َب ــرد و امی ــت ک ــا وی بیع ــه« ب هرثم

اتفــاق کردنــد و پذیرفتنــد کــه ایــن دعــوت آشــکار کنیــم و هــر کــس کــه پیــش آیــد بــا او 
حــرب کنیــم.«)31(

بنابــر نقــل منابــع دیگــر، بیــش از ســی هــزار نفــر دعوتــش را پاســخ گفتنــد و چنــد مــاه 
بــا »زیــاد بــن صالــح« فرســتاده ابومســلم جنگیدنــد تــا ســرانجام شــریک کشــته شــد و 
قیــام ســرکوب گردیــد.)32( از ایــن گفته »نرشــخی« )م 348(: »چون زیــاد از بخارا دل 
فــارغ کــرد، بــه جانــب ســمرقند رفــت و آن جــا او را حربهــا افتــاد«)33( بــر مــی آیــد کــه 
مــردم ســمرقند نیــز علیــه عباســیان بــه پاخاســته بودنــد؛ چنــان کــه از وســعت قیــام 
شــریک و پیوســتن گــروه زیــادی از مناطــق مختلــف )بخــارا، خــوارزم، بــرزم( بــه ایــن 
قیــام بــر مــی آیــد کــه دســت کــم مــردم ایــن نواحــی معتقــد بــوده انــد کــه »الرضــا مــن 
آل محمــد« شــخصی از فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ اســت. گرچــه قیــام شــریک کــه خواســتار 
خافــت فرزنــدان پیامبــر بــود ســرکوب شــد )133 هجــری(، ولــی هم چنــان معتقدان 
بــه ایــن عقیــده در خراســان بســیار بــوده و حتــی در میــان فرماندهــان و حکمرانــان 
خراســان نیــز افــرادی برایــن عقیــده بودنــد. گــواه ایــن مطلــب آن کــه چــون در ســال 
140 هجــری، منصــور، »عبدالجبــار َازدی« را حکومــت خراســان داد، وی بــه تعقیــب 
شــیعیان بنــی هاشــم پرداخــت و از آنــان کشــتاری عظیــم کــرد و در تعقیــب آنــان اصرار 
ورزیــد؛ آن هــا را مثلــه کــرد و شــماری از فرماندهــان و حکمرانــان خراســان از جملــه 
»ُمَغیــرة بــن ســلیمان« و »ُحَریــش بــن محمــد ُذْهلــی« از فرماندهــان و »مجاشــع 
بــن ُحریــث انصــاری« حکمرانــان بخــارا و ابوالمغیــره، »خالــد بــن کثیــر« حکمــران 

ُقهســتان را بــه جــرم دعــوت بــه فرزنــدان علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ کشــت)34(

الرضا من آل محمد پس از بنیاد دولت عباسی
ایــن شــعار کمــی پــس از ســال 100 هجــری آغــاز شــد و دعوتگــران علــوی و عباســی 
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»یحیــی بــن عبــداهلل بــن الحســن«)37( و »حســین بــن علــی« )شــهید فــخ، 169 ه(
)38( »حســن هــرش« )198()39( »عبــداهلل بــن معاویــه« )127 ه()40( »ابوالســرایا« 
و »محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا« )199()41( »عبدالرحمــن بــن احمــد« )از فرزنــدان 
عمــر بــن علــی؟ع؟ بــه ســال )207()42( »محمــد بــن قاســم« )از فرزنــدان امــام ســجاد 
بــه ســال 219 در زمــان معتصــم()43( »یحیــی بــن عمــر« )از فرزنــدان زیــد بــن علــی 
در ســال 205 بــه دوران مســتعین()44( و »حســن بــن زیــد« و یارانــش بــه ســال 250 
در ری.)45( ایــن قیــام هــا و دعــوت هــا پیوســته ادامــه داشــت تــا آن جــا کــه برخــی 
از علویــان در مغــرب )170 ه( و برخــی در طبرســتان و دیلــم )250 ه( بــه حکومــت 

رســیدند و از رنــج تعقیــب و گریــز ســالیان دراز دمــی بیاســودند.

خاتمه
از بیعــت مــردم بــا دعــوت هــا و قیــام هــای علــوی چنیــن بــر مــی آیــد کــه مــراد از »الرضــا 
مــن آل محمــد« شــخصی از خانــدان پیامبــر بــوده اســت کــه مــردم یــا بزرگان هاشــمی 
و علــوی و یــا بــزرگان بــاد و... بــر او اجتمــاع کننــد و بــه او راضــی شــوند؛ هــر کــس 
انتخــاب مــی شــد »الرضــا« بــود. بنابرایــن از »الرضــا« شــخص معیــن و مشــخصی 

مــراد نبــوده اســت.

1. لوئیــس معلــوف، المنجــد فــی اللغــة، )بیــروت، دارالمشــرق، 1973 م( ص 265؛ انیــس ابراهیــم، عبدالحلیــم منتصــر، 
المعجــم الوســیط، چــاپ چهــارم )تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی، 1372 ش / 1412 ق( ص 351؛ حســین بــن محمــد 
اصفهانــی راغــب، معجــم مفــردات الفــاظ القــرآن، تحقیــق ندیــم مرعشــی، )بــی جــا، دارالکاتــب العربــی، افســت قــم، مؤسســه 
مطبوعاتــی اســماعیلیان( ص 202؛ محمــد بــن مکــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، )18 ج(، تحقیــق و تعلیــق مکتــب تحقیــق 

التــراث، چــاپ دوم، )بیــروت، داراحیــاء التــراث العربــی، 1413 ق / 1993 م( ج 5، ص 236.
2. محمــد بــن جریــر طبــری، تاریــخ االمــم و الرســل و الملــوک، )8 ج(، )قاهــره، مطبعــة االســتقامة، 1358 ق / 1939 م( ج 3، 

ص 455.
3. رضًی در این جا به معنای »مرضّی« است.

4. طبری، پیشین، ج 3، ص 452.
ح نهــج البالغــة، تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، )20ج(، چــاپ  ــد، شــر ــی الحدی ــن اب 5. همــان، ص 450؛ عبدالحمیــد اب

اّول، )قاهــره، دار احیــاء الکتــب العربیــة، 1378 ق / 1959 م( ج 11، ص 9.
6. طبــری، پیشــین، ج 3، ص 456؛ ابوعلــی رازی مســکویه، تجــارب االمــم، تصحیــح ابــو القاســم امامــی، چــاپ اّول، )تهــران، 

دار ســروش للطباعــة والنشــر، 1366 ش / 1987 م( ج 1، ص 294.
7. مسکویه، پیشین، ج 1، ص 287.

ــریف  ــورات الش ــم، منش ــاپ اّول، )ق ــیری، )2 ج(، چ ــی ش ــح عل ــة، تصحی ــة والسیاس ــه، األمام ــن قتیب ــلم اب ــن مس ــداهلل ب 8. عب
الرضــی، 1371 ش( ج 1، ص 65.

9. همان، ص 65.
10. همان، ص 95.

11. عبــداهلل بــن مســلم ابــن قتیبــه، عیــون األخبــار، )4 ج(، چــاپ اّول، )قاهــره، دار الکتــب المصریــة، 1925، افســت قــم، 
الرضــی، 1373 ش( ج 1، ص 605. الشــریف  منشــورات 

12. مجهــول المؤلــف، اخبــار الدولــة العباســیة، تصحیــح عبدالعزیــز الــدوری و عبدالجبــار المطلبــی، )بیــروت، دارالطلیعــة 
والنشــر، 1971 م( ص 99. للطباعــة 

13. طبــری، پیشــین، ج 4، ص 421؛ عزالدیــن ابــن اثیــر، الکامــل فــی التاریــخ، )بیــروت، دار صــادر، 1385ق/1965م( ج 4، 
ص 155.

14. احمــد بــن یحیــی بــن جابــر بــالذری، انســاب االشــراف )6 قســم(، تحقیــق عبدالعزیــز الــدوری، چــاپ اّول، )بیــروت، 
پیشــین، ج 4، ص 136. اثیــر،  ابــن  دارالنشــر، 1398 ق / 1978 م( ج 13، ص 298؛ 

15. ابن اثیر، پیشین، ج 4، ص 212.
16. مسکویه، پیشین، ج2، ص168؛ ابن اثیر، پیشین، ج4، ص335. متن از تجارب األمم مسکویه نقل شده است.

ج اصفهانــی، مقاتــل الطالبییــن، تحقیــق ســید احمــد َصْقــر، چــاپ اّول، )قــم، منشــورات الشــریف الرضــی، 1414 ق  17. ابوالفــر
/ 1372 ش( ص 443.

18. همان، ص 434.

19. همان، ص 435.
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41. طبــری، پیشــین، ج 7، ص 177؛ ابــن اثیــر، پیشــین، ج 8، ص 302؛ قاضــی نعمــان، پیشــین، ج 3، ص 334؛ اصفهانــی، 
پیشــین، ص 428 435.

42. طبری، پیشین، ج 7، ص 168.
43. همان، ص 219؛ اصفهانی، پیشین، ص 464 473؛ قاضی نعمان، پیشین، ج 3، ص 345.

44. طبــری، پیشــین، ج 7، ص 426؛ اصفهانــی، پیشــین، ص 506؛ محمــد بــن علــی بــن طباطبــا ابــن طقطقــی، الفخــری فــی 
اآلداب الســلطانیة واآلداب الملکیــة، چــاپ اّول، )قــم، منشــورات الشــریف الرضــی، 1416 ق /1373ش( ص 240.

45. طبــری، پیشــین، ج 7، ص 433؛ علــی بــن الحســین مســعودی، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، ترجمــه ابوالقاســم 
پاینــده، چــاپ چهــارم، )تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 1370 ش( ج 2، ص 558.

20. محمــد بــن محمــد بــن نعمــان مفیــد، األرشــاد فــی معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد، )2 ج(، چــاپ اّول، تحقیــق مؤسســة آل 
البیــت ألحیــاء التــراث، )قــم، المؤتمــر العالمــی اللفیــة الشــیخ المفیــد، 1413 ق( ج 2، ص 353.

21. جــالل الدیــن ســیوطی، تاریــخ الخلفــاء، تحقیــق محمــد محیــی الدیــن عبدالحمیــد، چــاپ اّول، )قــم، منشــورات الشــریف 
الرضــی، 1411 ق / 1370 ش( ص 327.

22. ســعد بــن عبــداهلل اشــعری، المقــاالت و الفــرق، تصحیــح جــواد مشــکور، چــاپ اّول، )تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 
ح االخبــار فــی فضایــل ائمــة االطهــار،  1361 ش( ص 39 و 40؛ ابوحنفیــه نعمــان بــن محمــد تمیمــی مغربــی قاضــی نعمــان، شــر
)3 ج(، تحقیــق ســید محمــد حســینی جاللــی، چــاپ اّول، )قــم، مؤسســة النشــر االســالمی، 1414( ج 3، ص 316؛ علــی بــن ابــی 
الغنائــم العمــری، المجــدی فــی انســاب الطالبییــن، تحقیــق احمــد مهــدوی دامغانــی، چــاپ اّول، )قــم، مکتبــة النجفــی، 1409( 

ص 224؛ محمدباقــر مجلســی، بحاراالنــوار، )تهــران، دارالکتــب االســالمیة، بــی تــا( ج 42، ص 103 104.
23. ابوحنیفــه احمــد بــن داود دینــوری، االخبــار الطــوال، تحقیــق عبدالمنعــم عامــر، چــاپ اّول، )قاهــره، داراحیــاء الکتــب 

العربیــة، 1960 م( ص 333 و 335؛ طبــری، پیشــین، ج 5، ص 316.
24. اخبارالدوله، پیشین، ص 198 199.

25. همــان، ص 194 و 200 و 204؛ بــالذری، پیشــین، ج 3، ص 82 و 114 115؛ طبــری، پیشــین، ج 6، ص 27 و 45 و 46 و 
49؛ ســیوطی، پیشــین، ص 257.

26. طبری، پیشین، ج 5، ص 394.
27. دینوری، پیشــین، ص 333 و 335؛ طبری، پیشــین، ج 5، ص 316؛ ابراهیم حســن حســن، تاریخ سیاســی اســالم، 3ج، 

ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، چــاپ هفتــم، )تهــران، ســازمان انتشــارات جاویــدان، 1371 ش(، ج 1، ص 437.
گاه، 1363( ص357. 28. فیلیپ خلیل حتی، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، )تهران، انتشارات آ

29. ابونصــر ســهل بــن عبــداهلل بخــاری، سرالسلســلة العلویــة، تحقیــق ســید محمدصــادق بحرالعلــوم، چــاپ اّول، )نجــف، 
المکتبــة الحیدریــة بالنجــف، 1381 ق / 1962 م، افســت قــم، منشــورات الشــریف الرضــی، 1371ش/1413ق( ص10؛ ابــن 

قتیبــه، پیشــین، ج 2، ص 172؛ طبــری، پیشــین، ج 6، ص 104، ابــن اثیــر، پیشــین، ج5، ص437.
30. اصفهانی، پیشین، ص 159.

31. ابوبکــر محمــد بــن جعفــر نرشــخی، تاریــخ بخــارا، ترجمــه ابــو نصــر احمــد بــن محمــد قبــاوی، تلخیــص محمــد بــن ظفــر بــن 
عمــر، تصحیــح مــدرس رضــوی، چــاپ دوم، )تهــران، انتشــارات تــوس، 1363 ش( ص 86.

32. بــالذری، پیشــین، ج 3، ص 171؛ احمــد بــن ابــی یعقــوب یعقوبــی معــروف بــه ابــن واضــح، تاریــخ یعقوبــی، 2ج، چــاپ اّول، 
)قــم، منشــورات الشــریف الرضــی، 1414 ق / 1373 ش( ج 2، ص 354؛ طبــری، پیشــین، ج 6، ص112؛ ابــن اثیــر، پیشــین، ج 

5، ص 448؛ ابــن قتیبــه، پیشــین، ج 2، ص 188.
33. نرشخی، پیشین، ص 87.

34. یعقوبی، پیشین، ج 2، ص 371؛ طبری، پیشین، ج 6، ص 146.
35. اصفهانی، پیشین، ص 455 و 499؛ طبری، پیشین، ج 7، ص 139؛ قاضی نعمان، پیشین، ج 3، ص 338.

36. طبری، پیشین، ج 7، ص 168.
ــران،  ــوی، 4 ج، )ته ــواد مصطف ــید ج ــه س ــاری، ترجم ــر غف کب ــی ا ــح عل ــی، تصحی کاف ــول  ــی، اص کلین ــوب  ــن یعق ــد ب 37. محم
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38. طبری، پیشین، ج 6، ص 412؛ اصفهانی، پیشین، ص 366 385.
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داد، انحــراف از مســیر امامــت بــود. اگــر جامعــه بعــد از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ جایــگاه 
امامــت را شــناخته بودنــد، امامــت و خافــت را در حــد نمایندگــی قبیلــه ای و قومــی 
و حداکثــر رهبــری سیاســی، تنــزل نمــی دادنــد و اجــازه نمــی دادنــد کــه کســانی بــر آن 

جایــگاه تکیــه بزننــد کــه هیــچ گونــه شایســتگی و لیاقــت در وجــود آنهــا نبــود.
قــرآن کریــم امامــت را باالتــر از نبــوت مــی دانــد؛ و چنین بیــان می کند کــه ابراهیم؟ع؟ 
بعــد از نبــوت و خلــت )خلیــل اللهــی( بــه مقــام امامــت ترفیــع درجــه یافتــه اســت. 
»انــی جاعلــک للنــاس امامــا«؛ )4( »مــن تــو را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادم.« 
و امامــت و معرفــی امــام را باعــث کمــال دیــن و تمــام کننــده نعمــت دانســته و بعــد 
از آنکــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ علــی؟ع؟ را بــه خافــت و امامــت منصــوب مــی کنــد مــی 
فرمایــد: »الیــوم اکملــت لکــم دینکــم «؛ )5( »امــروز دینتــان را برایتــان کامــل کــردم.« 
و اعــام مــی کنــد کــه عــدم معرفــی امــام و امامــت بــه منزلــه عــدم انجــام رســالت 23 
ــام  ــرف ام ــم یع ــات ول ــن م ــود: »م ــرم؟ص؟ فرم ــر اک ــن پیامب ــت. )6( همچنی ــاله اس س
زمانــه مــات میتــة الجاهلیــة؛ )7( هــر کــس بمیــرد و امــام زمــان خویــش را نشناســد، 
ــر  ــه اگ ــی مــی رســاند ک ــه خوب ــا رفتــه اســت.« ایــن حدیــث ب ــه مــرگ جاهلــی از دنی ب
کســی امــام زمــان خــود را نشناســد، در واقــع دینــی بــرای او ثابــت نیســت. فخــر رازی، 
ــه ایــن صــورت نقــل نمــوده  ــور را ب یکــی از بزرگتریــن علمــای اهــل نــت حدیــث مذک
ــاء  ــت ان ش ــه فلیم ــام زمان ــرف ام ــم یع ــات ول ــن م ــود: »م ــر؟ص؟ فرم ــه پیامب ــت ک اس
یهودیــا وان شــاء نصرانیــا؛ )8( اگــر کســی بمیــرد و امــام زمــان خویــش را نشناســد پــس 
بایــد بــه خواســت خــودش یــا یهــودی و یــا نصرانــی بمیــرد ]. ولــی مســلمان از دنیــا 

نخواهــد رفــت[.«
جابربــن عبــداهلل انصــاری مــی گویــد: از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ پرســیدم امامــان بعــد از 
شــما چنــد نفرنــد؟ حضــرت فرمــود: »یــا جابــر ســالتنی رحمــک اهلل عــن االســام 
باجمعــه، عدتهــم عــدة الشــهور؛ )9( جابــر! خدایــت رحمــت کنــد، از تمــام اســام از 

حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ در ســال 148 ه. ق، در روز یازدهــم 
ذی قعــده در مدینــه دیــده بــه جهــان گشــود. )1(

پــدر بزرگــوارش حضــرت امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ و مــادر مکرمــه اش بــه نامهــای 
نجمــه خاتــون، ام البنیــن، ســکینه نوبیــه و تکتــم نامیــده مــی شــود کــه بعــد از تولــد 

فرزنــدش، از طــرف امــام کاظــم ؟ع؟ »طاهــره « نــام گرفــت. )2(
آن حضــرت در دوران امامــت 20 ســاله خویــش )183 - 203( بــا ســه تــن از حکمرانان 
مســتبد عباســی، یعنــی هــارون الرشــید )ده ســال(، محمــد امیــن )پنــج ســال( و 
مامــون )پنــج ســال آخــر عمــر( معاصــر بــود. امــام رضــا؟ع؟ در آخــر مــاه صفــر 203 ه. 
ق در ســن 55 ســالگی بوســیله مامــون، مســموم و در ســناباد نوقــان کــه امــروزه یکــی 
از محــات مشــهد مقــدس بحســاب مــی آیــد، بــه شــهادت رســید و در محــل مرقــد 

فعلــی بــه خــاک ســپرده شــد. )3(
بــه بهانــه شــهادت آن امــام همــام، برآنیــم کــه امامــت و والیــت را از منظــر و دیــدگاه 
آن حضــرت بــه تماشــا بنشــینیم. آنچــه در پیــش رو داریــد گامــی اســت در ایــن راه.

ضرورت امام شناسی
از بزرگتریــن، خطرناکتریــن و شــکننده تریــن انحرافاتــی کــه در جامعــه اســامی رخ 

امام شنایس از دیدگاه امام هشمت ؟ع؟

سید جواد حسیین
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اســامی تحمیــل نمــود. در ذیــل بــه نمونــه هایــی از ایــن مــوارد از عصــر خــود پیامبــر 
اکــرم ؟ص؟ تــا ایــن زمــان اشــاره مــی شــود، بــا تذکــر ایــن نکتــه کــه پیامبــر خاتــم ؟ص؟ 
عــاوه بــر مقــام رســالت، مقــام امامــت را نیــز دارا بــود؛ چــرا کــه او افضــل انبیــای الهــی 
اســت و وقتــی ابراهیــم ؟ع؟ مقــام امامــت را دارا باشــد، یقینــا ]و بــه طریــق اولــی[ آن 

حضــرت نیــز از مقــام امامــت برخــوردار خواهــد بــود.
1 - عبــداهلل ابــن عمــر مــی گویــد: »هــر کامــی کــه از پیامبــر؟ص؟ مــی شــنیدیم آن را مــی 
نوشــتیم، ولــی گروهــی از قریــش مــرا از ایــن کار منــع مــی کردنــد و مــی گفتنــد: ممکــن 
اســت رســول خــدا؟ص؟ از روی غضــب یــا خوشــحالی ســخن گفتــه باشــد، مــن هــم از 
ایــن کار دســت کشــیدم، حضــور آن حضــرت رســیدم و جریــان را بــرای ایشــان نقــل 
نمــودم، فرمودنــد: »کلمــات و ســخنان مــرا بنویــس. بــه خــدا قســم از دهــان مــن جــز 

حــق خــارج نمــی شــود.« )12(
ایــن جریــان نشــان مــی دهــد کــه عــده ای مقــام عصمــت و علــم الهــی حضــرت را 
ــود کــه باعــث شــد وقتــی حضــرت در بســتر  درک نکــرده بودنــد، و همیــن جهالــت ب
ــه  ــرای مســلمانان بنویســند ک ــا مطلبــی را ب ــد ت بیمــاری، کاغــذ و قلــم تقاضــا نمودن
ــت مــی  ــا را کفای ــرد و گفــت: کتــاب خــدا م گمــراه نشــوند، عمــر از ایــن کار ممانعــت ک
کنــد، و )نعــوذ بــااهلل( پیامبــر هزیــان مــی گویــد.« )13( اگــر مقــام نبــوت و امامــت و 
عصمــت و طهــارت او را شــناخته بودنــد، هرگــز بــه خــود جــرات نمــی دادنــد چنــان 

ــد. ــرح کنن ــه ای را مط ــی پای ــت و ب ــخنان سس س
2 - چــون برخــی از مســلمانان مقــام امــام را نشــناختند، اجــازه دادنــد کــه حتــی 
ــا هــم بتوانــد خافــت و جانشــینی پیامبــر را بــه عهــده گیــرد،  ــا زور و کودت شــخصی ب
و حتــی اگــر فاســق و فاجــر هــم باشــد، بتوانــد عهــده دار امامــت و خافــت شــود، 

چنانکــه بــه برخــی از معتزلیهــا و حشــویه و... نســبت داده شــده اســت. )14(
3 - ابــن ابــی الحدیــد بــا اینکــه از برتریــن شــارحان نهــج الباغــه اســت، در عیــن حــال 

مــن ســؤال نمــودی. تعــداد آنــان بــه تعــداد ماههــا اســت.« در ایــن حدیــث ســؤال از 
ــا ســؤال از تمــام اســام دانســته شــده اســت. امــام مســاوی ب

در روایــت صحیحــه از امــام باقــر؟ع؟ رســیده اســت کــه حضــرت فرمــود: »کل مــن دان 
اهلل عزوجــل بعبــادة یجهــد فیهــا نفســه وال امــام مــن اهلل، فســعیه غیــر مقبــول، وهــو 
ضــال متحیــر واهلل شــانی ء العمالــه؛ )10( هــر کــس بــه خداونــد عزتمنــد تقــرب جویــد 
ــی امامــی نصــب  ــرده، ول ــه کار ب ــه ]تمــام[ تــاش خــود را در انجــام آن ب ــی ک ــا عبادت ب
ــراه و  ــود، و گم ــی ش ــه نم ــش پذیرفت ــد، تاش ــرای او نباش ــد ب ــب خداون ــده از جان ش

ســرگردان خواهــد بــود، و خداونــد نیــز اعمــال او را دشــمن مــی دارد.«
در روایــت دیگــری از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ خطــاب بــه حضــرت علــی ؟ع؟ در مــورد والیــت 
ــو ان عبــدا عبــد اهلل مثــل مــا قــام نــوح فــی قومــه وکان  آن حضــرت مــی خوانیــم: »ل
لــه مثــل احــد ذهبــا فانفقــه فــی ســبیل اهلل ومــد فــی عمــره حتــی حــج الــف عــام علــی 
قدمیــه ثــم قتــل بیــن الصفــا والمــروة مظلومــا ثــم لــم یوالــک یــا علــی لــم یشــم رائحــة 
الجنــة ولــم یدخلهــا؛ )11( اگــر کســی بــه انــدازه رســالت حضــرت نــوح در میــان قومــش 
عبــادت کنــد، و بــه انــدازه کــوه احــد طــا داشــته و در راه خــدا انفــاق کنــد و عمــرش 
طوالنــی شــود تــا هــزار بــار خانــه کعبــه را بــا پــای برهنــه زیــارت کنــد، و ســپس در میــان 
صفــا و مــروه مظلومانــه بــه قتــل برســد، اگــر والیــت تــو را ای علــی نداشــته باشــد، بوی 

بهشــت را نچشــیده و داخــل آن نخواهــد شــد.«

نمونه هایی از پیامدهای عدم شناخت امام
بــا همــه آن تاکیــدات، جامعــه اســامی مقــام امــام و امامــت و والیــت را درســت 
نشــناخته انــد، و ایــن عــدم شــناخت چــه در زمــان خــود پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و چــه بعــد 
از آن حضــرت پــی آمدهــای ناگــواری در پــی داشــت و عــاوه بــر غصــب خافــت و 
ــر جامعــه  ــز ب آن همــه بدعتهــا و اختافــات، زیانهــای ســنگین علمــی و فرهنگــی نی
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درســتی از امامــت و جایــگاه رفیــع آن ارائــه کننــد. از جملــه ثامن الحجج ؟ع؟ ســخت 
تــاش نمــود و از فرصتهــا بهــره بــرداری نمــوده، در جامعــه ای کــه امامــت و خافــت 
ــا و  ــود، معن ــه ب ــزل یافت ــدی تن ــد والیتعه ــود و در ح ــه ب ــاهی گرفت ــگ پادش ــی، رن اله

تفســیر صحیحــی از امامــت و جایــگاه آن ارائــه کــرد.

مقام و جایگاه رفیع امامت
امــام هشــتم ؟ع؟ فرمــود: »ان االمامــة اجــل قــدرا، واعظــم شــانا، واعامکانــا، وامنــع 
ــوا بآرائهــم او یقیمــوا امامــا  جانبــا، وابعــد غــورا مــن ان یبلغهــا النــاس بقولهــم اوینال
باختیارهــم. ان االمامــة خــص اهلل عزوجــل بهــا ابراهیــم الخلیــل ؟ع؟ بعــد النبــوة 
والخلــة مرتبــة ثالثــة وفضیلــة شــرفه بهــا واشــاد بهــا ذکــره فقــال »انــی جاعلــک للناس 
امامــا«؛ )17( همانــا امامــت قــدرش برتــر، و شــانش بزرگتــر، و منزلتــش عالــی تــر، و 
ــا عقــل و اندیشــه  ــه مــردم ب ــر از آن اســت ک ــر، و ژرفــای آن عمیــق ت مکانــش منیــع ت
خــود بــه آن برســند، یــا بــا انتخــاب و آراء خویــش بــه آن برســند و امامــی را نصــب 
کننــد. براســتی امامــت ]مقامــی اســت[ کــه خداونــد متعــال آن را بعــد از مقــام نبــوت 
و خلــت )خلیــل الهــی( در مرحلــه ســوم بــه ابراهیــم خلیــل اختصــاص داد و فضیلتــی 
اســت کــه او را بــه آن شــرفیاب نمــود و بــه وســیله آن نامــش را بلنــد آوازه قــرار داد و 

فرمــود: براســتی تــو را امــام مــردم قــرار دادم.«
در فــراز دیگــری از حدیــث مــی خوانیــم: »ان االمامــة منزلــة االنبیــاء وارث االوصیــاء. 
ان االمامــة خافــة اهلل وخافــة الرســول ؟ص؟ ومقــام امیــر المؤمنیــن ومیــراث الحســن 
والحســین ؟ع؟؛ امامــت مقــام پیغمبــران، میــراث اوصیــاء، خافت الهی، جانشــینی 

رســول خــدا؟ص؟، مقــام امیرالمؤمنیــن و یــادگار حســن و حســین ؟مهع؟ مــی باشــد.«
ان  المؤمنیــن.  وعــز  الدنیــا  وصــاح  المســلمین  ونظــام  الدیــن  زمــام  االمامــة  ان 
االمامــة اس االســام النامــی، وفرعــه الســامی، باالمــام تمــام الصــاة والــزکاة والصیــام 

شــناخت آن چنانــی نســبت بــه مقــام امــام و امامــت نــدارد. و در ابتــدای خطبــه 
همــام، در توجیــه ایــن ســؤال کــه چــرا علــی ؟ع؟ از ابتــدا پاســخ همــام را در بیــان 
اوصــاف متقیــن نــداد، بلکــه اجــازه داد تــا او اصــرار و ســماجت کنــد تــا آن جــا کــه 
امــام را در فشــار قــرار دهــد؟ پاســخهایی داده اســت. از جملــه مــی گویــد: »ولعلــه 
ــم  ــه فــی الفــاظ مناســبة لهــا ث ــی التــی خطــرت ل ــب المعان تثاقــل عــن الجــواب لیرت
ــر او از جــواب  ــه المتــروی فــی الخطبــة؛ )15( شــاید علــت تاخی ینطــق بهــا کمــا یفعل
ایــن بــود کــه معانــی ای کــه بــرای او خطــور مــی کــرد را در الفــاظ مناســب ردیــف کنــد )و 
بقــول امروزیهــا ســخنرانی را خــوب آمــاده کنــد( و آنــگاه ســخن بگویــد چنــان کــه یــک 

خطیــب فکــر و اندیشــه مــی کنــد.«
مذهــب و اعتقــاد ابــن ابــی الحدیــد اجــازه نمــی دهــد کــه بفهمــد امــام علــم الهــی و 
»لدنــی « دارد و نیــاز بــه فکــر و ترتیــب الفــاظ و آمــاده کــردن منبــر و ســخنرانی و پیــش 

مطالعــه نــدارد.
از  و  فرورفتــه  تاریــخ  دل  در  ؟ع؟  »مهــدی  خوانیــم:  مــی  مجــات  از  یکــی  در   -  4
موقعیــت امامــت و برتــری خویــش بــر تاریــخ پرتــو افکنــده، بــا آزمودگــی و تجربــه ای 
ــان را  ــی جه ــی اساس ــی دگرگون ــت توانای ــرده اس ــب ک ــی کس ــدت طوالن ــن م ــه در ای ک
خواهــد داشــت.« )16( آیــا امــام معصومــی کــه وارث علــوم تمــام انبیــاو ائمــه گذشــته 
و دارای »علــم لدنــی « و الهــی مــی باشــد، نیــاز بــه کســب تجربــه بشــری دارد؟ آیــا 
ایــن نشــانگر ایــن نیســت کــه در حــوزه خــودی هــم بایــد امــام شناســی تقویــت شــود؟ 
شــبهه افکنــی روشــنفکران معاصــر نیــز بیشــتر ناشــی از عــدم شــناخت معصومــان و 
امامــان اســت. چنــان کــه بســیاری از وهابیــان نیــز کــه بیشــترین شــبهه را در ســطح 
جهــان علیــه شــیعه مطــرح مــی کننــد، ایــن اعمالشــان بــر اثــر عــدم درک صحیــح 

ــوان آن اســت. امامــت در شــیعه، و عــدم ت
بدیــن جهــت اســت کــه امامــان، در طــول تاریــخ تــاش نمودنــد، تــا تبییــن صحیــح و 
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و گــرداب دریاهــا اســت. امــام آب گــوارای زمــان تشــنگی و راهنمــای هدایــت و نجــات 
بخــش از هاکــت اســت. امــام آتــش روشــن بــر بلندیهــا ]بــرای هدایــت گــم گشــتگان[، 
وســیله گرمــی بــرای هــر کــه از آن گرمــا خواهــد و رهنمــای هاکــت گاههــا اســت. هــر کــه 

از او جــدا شــود هــاک شــود.«
راســتی ایــن همــه مفاهیــم بلنــد و عمیــق را چگونــه مــی تــوان بــه مــردم فهمانــد و 

چگونــه خــود مــی تــوان بــه آن رســید؟
من گنگ خواب دیده و مردم تمام کر

من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش )20(
و فرمــود: »االمــام الســحاب الماطــر والغیــث الهاطــل والشــمس المضیئــة... االمــام 
ــد الشــفیق واالخ الشــقیق واالم البــرة... االمــام امیــن اهلل فــی  االنیــس الرفیــق والوال
خلقــه وحجتــه علــی عبــاده وخلیفتــه فــی بــاده والداعــی الــی اهلل والــذاب عــن حــرم 
اهلل، االمــام المطهــر مــن الذنــوب والمبــرا، المخصــوص بالعلم الموســوم بالحلــم؛ )21(
ــده...  ــت فروزن ــیدی اس ــتابنده و خورش ــت ش ــی اس ــده، باران ــت بارن ــری اس ــام اب ام
امــام همــدم و رفیــق، پــدر مهربــان، بــرادر دلســوز و مــادر نیکــو اســت... امــام امیــن 
خــدا در میــان مــردم، حجــت او بــر بندگانــش، خلیفــه او در زمیــن و دعــوت کننــده بــه 
ســوی خــدا و دفــاع کننــده از حریــم الهــی اســت. امــام از گناهــان پــاک و ]از عیــب[ بــه 

دور اســت. بــه علــم مخصــوص گشــته و بــه حلــم عامــت یافتــه اســت.«
گر بیابم صد دهان و این چنین

تنگ آید در بیان آن امین
این قدر هم گر نگویم ای سند

شیشه دل از ضعیفی بشکند. )22(
بــه اعترافــی از دشــمن در مــورد خــود امــام  کــه در اینجــا  خالــی از لطــف نیســت 
هشــتم؟ع؟ اشــاره کنیــم: وقتــی کــه حضــرت رضــا؟ع؟ بــه والیتعهــدی رســید، گروهــی 

والحــج والجهــاد وتوفیــر الفــی ء والصدقــات وامضــاء الحــدود واالحــکام ومنــع الثغــور 
واالطــراف. االمــام یحــل حــال اهلل ویحــرم حــرام اهلل ویقیــم حــدود اهلل ویــذب عــن 
دیــن اهلل ویدعــوا الــی ســبیل ربــه بالحکمــة والموعظــة الحســنة والحجة البالغــة؛ )18(

براســتی امامــت زمــام دیــن، مایــه نظــام مســلمین، صاح دنیــا و عزتمنــدی مؤمنان 
اســت. همانــا امامــت ریشــه اســام بالنــده و شــاخه بلنــد آن اســت. کامــل شــدن نماز 
و زکات و روزه و حــج و جهــاد و فراوانــی غنائــم و صدقــات و اجــرای حــدود و احــکام 
ــت  ــام اس ــرد. ام ــی گی ــام م ــام انج ــیله ام ــه وس ــور، ب ــراف کش ــا و اط ــداری مرزه و نگه
کــه حــال خــدا را حــال و حــرام او را حــرام مــی کنــد و حــدود الهــی را برپــا داشــته و از 
دیــن خــدا دفــاع مــی کنــد و بــا بیــان حکمــت آمیــز و اندرزهــای نیکــو و دلیلهــای رســا، 

]مــردم را[ بــه ســوی پــروردگار خویــش دعــوت مــی کنــد.«

توصیف امام
معرفــی امــام و بیــان اوصــاف او بــه حقیقــت از حــد قــدرت مــا خــارج اســت. از اینــرو 
در ایــن بخــش نیــز از امــام هشــتم ؟ع؟ کــه خــود دارنــده اوصــاف امامــت اســت بهــره 
مــی جوئیــم. آن حضــرت فرمــود: »االمــام کالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعالــم 
وهــی فــی االفــق بحیــث التنالهــا االیــدی واالبصــار، االمــام البــدر المنیــر والســراج 
الزاهــر والنــور الســاطع والنجــم الهــادی فــی غیاهــب الدجــی واجــواز البلــدان والقفــار 
ولجــج البحــار، االمــام المــاء العــذب علــی الظمــآء والــدال علــی الهــدی والمنجــی مــن 
الــردی، االمــام النــار علــی الیفــاع، الحــار لمــن اصطلــی بــه والدلیــل فــی المهالــک. من 

فارقــه فهالــک؛ )19(
ــق  ــودش در اف ــرد و خ ــم را فراگی ــورش عال ــه ن ــت ک ــروزان اس ــید ف ــد خورش ــام مانن ام
]اعــا[ قــرار دارد؛ بــه گونــه ای کــه دســتها و دیــدگان بــه آن نرســد، امــام مــاه تابــان، 
چــراغ روشــن، نــور درخشــان و ســتاره راهنمــا در تاریکیهــا، رهگــذر شــهرها و کویرهــا، 
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ــد.  ــی بین ــی او را نم ــنود ول ــی ش ــک را م ــدای مل ــی، ص ــت؛ یعن ــدث اس ــام مح 1 - ام
ــازل مــی شــود و  ــر او ن ــه جبرئیــل ب ــه فرمــوده امــام هشــتم ؟ع؟ رســول آن اســت ک ب
او جبرئیــل را مــی بینــد و ســخنانش را مــی شــنود. نبــی گاهــی ســخن جبرئیــل را 
مــی شــنود و گاهــی خــودش را مــی بینــد. »واالمــام هــو الــذی یســمع الــکام وال یــری 
الشــخص؛ )25( و امــا امــام کســی اســت کــه ســخن ]ملــک[ را بشــنود ولــی شــخص او 

را نبینــد.«
2 - امــام دارای علــم الهــی و مؤیــد بــه روح رحمانــی اســت. امــام هشــتم ؟ع؟ فرمــود: 
ــور یــری فیــه اعمــال  ــروح القــدس وبینــه وبیــن اهلل عمــود مــن ن ــد ب »ان االمــام مؤی
العبــاد وکلمــا احتــاج الیــه لداللــة اطلــع علیهــا؛ )26( امــام بــا روح القــدس تاییــد شــده 
و بیــن او و خــدا ســتونی از نــور اســت کــه در آن رفتــار بنــدگان را مــی بینــد و هــرگاه برای 

راهنمایــی ]افــراد[ بــه آن احتیــاج پیــدا کنــد، بــر آن راهنمایــی آگاهــی مــی یابــد.«

از حاشــیه نشــینان و غامــان دربــار هــم پیمــان شــدند کــه در لحظــه ورود حضــرت به 
نــزد مامــون بــه او بــی اعتنایــی و بــی احترامــی کننــد. آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه پــرده را 
کــه رســم بــود موقــع ورود آنحضــرت بــاال بزننــد، بــاال نزننــد. اتفاقــا در لحظــه ورود آن 
حضــرت همــه بــی اختیــار پــرده را بــاال نگهداشــتند و بــه آن حضــرت احتــرام نمودند، 
در نوبتــی دیگــر کــه بــا تصمیــم قبلــی متفقــا پــرده را بلنــد نکردنــد، خداونــد بــادی را 
مامــور ســاخت کــه پــرده را بلنــد کنــد، حضــرت وارد شــد و همیــن قضیــه بــه هنــگام 
راجعــت حضــرت نیــز تکــرار شــد. آنهــا بــه یکدیگــر گفتنــد: »یــا قــوم هــذا رجــل لــه عنــد 
اهلل منزلــة وهلل بــه عنایــة؛ ای قــوم! ایــن مــرد در پیشــگاه الهــی جایــگاه خاصــی دارد 

و خداونــد بــه او عنایــت دارد.«
مگــر ندیدیــد کــه شــما پــرده را بلنــد نکردیــد، خداونــد ماننــد حضــرت ســلیمان بــاد را 
در اختیــار او قــرار داد؟ و لــذا تصمیــم گرفتنــد عقائــد خــود را اصــاح کننــد و بعــد از آن 

روز، در احتــرام آن حضــرت بکوشــند. )23(

نشانه های امام
ــاس  ــم الن ــاس واحک ــم الن ــون اعل ــات: یک ــام عام ــد: »لام ــی فرمای ــا؟ع؟ م ــام رض ام
واتقــی النــاس واحلــم النــاس واشــجع النــاس، واســخی النــاس واعبــد النــاس... 

ویکــون مطهــرا ویــری مــن خلفــه کمــا یــری مــن بیــن یدیــه؛ )24(
امــام دارای نشــانه هایــی اســت: او داناتریــن مــردم، بهتریــن انســانها در قضــاوت، بــا 
تقواتریــن مــردم، بردبارتریــن مــردم، شــجاع تریــن مــردم، ســخاوتمندترین مــردم و 
عابدتریــن مــردم مــی باشــد... و پاکیــزه ]از گناهــان و معصــوم اســت[ و از پشــت ســر 

همچــون از پیــش رو مــی بینــد.«
ــام  ــه ام ــد. البت ــی کن ــان م ــام بی ــرای ام ــانه را ب ــوق 9 نش ــث ف ــا؟ع؟ در حدی ــام رض ام

نشــانه هــای دیگــری نیــز دارد، از جملــه:
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اخالق رضوی نماد خلق عظیم نبوی
خداونــد در آیــه 4 ســوره قلــم در توصیــف پیامبــر؟ص؟  مــی فرمایــد: و انــک لعلــی خلــق 
عظیــم؛ تــو ای پیامبــر دارای اخــاق عظیــم و بزرگــی هســتی. ایــن توصیــف الهــی 
خــود بــه تنهایــی بیانگــر مقــام و منزلــت پیامبــر؟ص؟  و نیــز بیانگــر معیــار ارزش گــذاری 
افــراد در پیشــگاه خداونــد اســت. بــه ایــن معنــا کــه خداونــد در میــان همــه صفــات 
الهــی پیامبــر؟ص؟  بــه اخــاق ایشــان اشــاره مــی کنــد؛ چــرا کــه از نظــر خداونــد اخــاق 
ــراد  ــار ســنجش اف ــه مــی بایســت آن را تنهــا معی چنــان برجســته و اساســی اســت ک
قــرار داد. از همیــن روســت کــه پیامبــرش را بــر اســاس ایــن معیــار ســنجیده و ارزش و 

جایــگاه و منزلــت وی را تعییــن مــی کنــد.
البتــه آیــات دیگــر قرآنــی نیــز بیانگــر ایــن معناســت کــه اخــاق تنهــا معیــار ســنجش 
ــا دارای اخــاق پســت و رذل  ــر انســانی فاقــد اخــاق ی و ارزیابــی انســان هاســت و اگ
باشــد، از دایــره انســانیت خــارج بــوده و بــه همــان میــزان فقــدان، از قــرب الهــی دور 
خواهــد شــد و در دوزخ فــراق قــرار مــی گیــرد. ایــن خداونــد در آیــه 13 ســوره حجــرات 
معیــار تقــوا را بــه عنــوان معیــار ســنجش و ارزیابــی کرامــت انســانی معرفــی مــی کنــد، 
در چارچــوب همــان معیــار اصلــی اخــاق قابــل تحلیــل و تبییــن اســت؛ زیــرا تقــوا بــه 
معنــای پرهیــز از هرگونــه پلیــدی و زشــتی و ناپســندی کــه عقــل و وحــی حکــم بــدان 
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در ایــن میــان برخــی از انســان هــا بــه عنــوان انســان هــای کامــل معرفــی شــده انــد؛ 
زیــرا توانســته انــد بــه فضــل الهــی در مقــام تخلــق بــه تمامیــت برســند و همــه کمــاالت 

الهــی را در خــود بــه فعلیــت رســانند و مظهــر اســما و صفــات الهــی شــوند.
ــژه پیامبــران  ــه وی ــه پیامبــران الهــی؟ع؟ ب ــی هــر چنــد ک ــر اســاس آمــوزه هــای قرآن ب
اولواالعــزم؟ع؟ در ایــن مســیر گام هــای بلنــدی برداشــته و در فضیلــت از دیگــران 
ســبقت گرفتــه انــد، بــا ایــن همــه پیامبــر گرامــی؟ص؟  و اوصیــای ایشــان هســتند کــه 
در میــان همــگان در اوج و فــراز قــرار گرفتــه انــد و آنــان تنهــا اســوه هــای حســنه کاملــی 

هســتند کــه بــی هیــچ امــا و اگــری مــی تــوان از آنــان پیــروی کــرد.
خلــق عظیــم پیامبــر؟ص؟  در آیــات دیگــر قرآنــی از جملــه آیــه 159 ســوره آل عمــران و 
آیــه 53 ســوره احــزاب بیــان شــده و نشــان مــی دهــد کــه چگونــه آن حضــرت؟ص؟  بــا 
خلــق نیــک و حســن خویــش مردمــان را مجــذوب اخــاق الهــی خــود کــرد بگونــه ای 

کــه حتــی دشــمنان را گســتاخ و امیــدوار مــی کــرد.]4[
اینکــه خداونــد پیامبــر؟ص؟  را بــه عظمــت اخاقــی مــی ســتاید از آن روســت کــه 
ــه  ــن گون ــت و ای ــرار داش ــی ق ــت اخاق ــات در اوج تمامی ــاد و جه ــه ابع ــان در هم ایش
نبــود کــه مثــا نســبت بــه دوســتان یــا در حالــت خــوش و در هنگامــه شــادی و ســرور 
و در زمــان دارایــی و ثــروت و قــدرت و ماننــد آنهــا، خلــق نیــک و خــوش خــو باشــد، 
بلکــه در همــه احــوال و در همــه زمــان هــا و مــکان هــا ایــن گونــه بــود و همیــن اســت 
کــه او را عظیــم ســاخته اســت. عظمتــی کــه فراتــر از همــه اســت و بزرگــی اســت کــه در 

اوج نشســته اســت.
البتــه اوصیــای ایشــان بــه حکــم خافــت الهــی مــی بایســت ایــن گونــه باشــند؛ وگرنــه 
اگــر خلیفــه متخلــق بــه اخــاق مســتخلف عنــه نباشــد، ســزاوار خافــت نیســت. از 
همیــن روســت کــه خداونــد اوصیــای پیامبــر؟ص؟  و خلفــای بــه حــق آن حضرت؟ص؟  
را بــه عنــوان اســوه هــای نیکــی معرفــی مــی کنــد کــه هماننــد آن حضــرت؟ص؟  در اوج 

مــی کنــد، خــود جلــوه ای از جلــوه هــای اخــاق اســت. انســانی دارای تقــوا خواهــد 
بــود کــه متخلــق بــه صفــات نیــک بــوده و در رفتــار و کــردار خویــش اصــول اخاقــی را 

مراعــات کــرده و از هرگونــه پلیــدی و زشــتی و بــدی دوری کنــد.
خداونــد در آیــات قرآنــی بــر آن اســت تــا بهتریــن الگوهــای اخاقــی را معرفــی کــرده و 
نیکوتریــن خلــق و خــوی را بــه انســان هــا نشــان دهــد؛ چنــان کــه هــرگاه بــه امــور ضــد 
اخاقــی مــی پــردازد مــی خواهــد انســان را نســبت بــه آن هــا هوشــیار و بیــدار کــرده و 
از آنــان بخواهــد تــا از ایــن امــور اجتنــاب کننــد؛ زیــرا ایــن هــا موانــع تخلــق آدمــی بــه 
اخــاق نیــک و پســندیده اســت و اجــازه نمــی دهــد تــا انســان در مســیر کمالــی قــرار 

گیــرد و بــه صفــات الهــی تخلــق یابــد.
ــه خــود دارای خلــق عظیــم اســت و همــه جنبــه هــا و ابعــاد اخاقــی  پیامبــر؟ص؟  ک
را در تمامیــت اوج آن داراســت، بــه عنــوان اســوه حســنه]1[ و مقتــدای مــردم، در 
بیــان فلســفه و هــدف بعثــت و رســالت خــود مــی فرمایــد: انمــا بعثــت التمــم مــکارم 

ــرای اتمــام مــکارم اخاقــی برانگیختــه نشــده ام. االخــاق؛ جــز ب
از همیــن رو مــی تــوان گفــت کــه آمــوزه هــای قرآنــی بیانگــر اتمــام مــکارم اخاقــی 
ــده  ــان ش ــی بی ــال اله ــی و کم ــت اخاق ــر فضیل ــات، اوج ه ــن آی ــه در ای ــرا ک ــت؛ چ اس
کــه انســان مــی توانــد بــدان متلبــس و متخلــق شــود و جامــه و لبــاس خلــق الهــی را 
ــی  ــات قرآن ــن آدمیــت خویــش کنــد. در حقیقــت، تمامیــت مــکارم اخاقــی در آی برت
بیــان شــده و انســان هــا از ایــن قابلیــت و ظرفیــت برخــوردار هســتند تــا بــدان تخلــق 
ــه تعلیــم  ــد ب ــه شــوند؛ چراکــه خداون پیــدا کننــد و در ایــن حــد و مــرز خدایــی و متال
اســمایی، همــه صفــات الهــی را کــه انســان قابلیــت تخلــق بــه آن را دارد، بــه انســان 
آموختــه اســت؛]2[ و همیــن تخلــق انســان بــه ایــن صفــات و فعلیــت یابــی آن هــا در 

صــراط مســتقیم عبودیــت اســت کــه او را شایســته مقــام خافــت کــرده اســت.]3[
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1. دوسیت اهل بیت؟ع؟ در سایه عمل صالح
محبــت در حقیقــت ایجــاد علقــه و پیونــد باعمــل اســت. انســان اگــر بخواهــد محبــت 
خــوش را بــه دیگــری بیــان کنــد مــی بایســت خــود را هماننــد محبــوب ســازد و 
صفــات او را تخلــق نمایــد و از هــر چــه کــه او بیــزار اســت دوری ورزد و هــر صفــت و کار 
خــوب از منظــر محبــوب را بــه جــا آورد. از همیــن روســت کــه تخلــق بــه اخاقــی الهــی 
محبوبیــت و تقــرب بــه خــدا را موجــب مــی شــود. بنابرایــن، مدعــی دروغیــن خواهــد 
بــود کســی کــه مدعــی محبــت محبوبــی اســت و در عمــل برخــاف رضــا و خشــنودی 
او رفتــار مــی کنــد. اگــر کســی واقعــا مدعــی محبــت محبوبــی اســت و در عمــل برخــاف 
ــر کســی واقعــا مدعــی محبــت اهل بیــت؟ع؟  رضــا و خشــنودی او رفتــار مــی کنــد. اگ
اســت چگونــه مــی توانــد رفتــار ضــد اخاقــی خــود را توجیــه کنــد و آن چــه را موجــب 
ناخشــنودی آنــان اســت، بــه جــا آورد؟ امــام رضــا؟ع؟ در بیــان حقیقــت محبــت 
بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد و کســانی کــه مدعــی محبــت هســتند ولــی خــاف 
محبــوب عمــل مــی کننــد، نادرســت و غلــط مــی دانــد و مــی فرمایــد: التدعــوا العمــل 
الصالــح و االجتهــاد فــی العبــاده اتــکاال علــی حــب آل محمــد؟مهع؟ و ال تدعــو حــب آل 
محمــد؟مهع؟ المرهــم اتــکاال علــی العبــاده فانــه ال یقبــل احدهمــا دون االخــر؛ مبــادا 
اعمــال نیــک را بــه اتــکای دوســتی آل محمــد؟مهع؟ رهــا کنیــد و مبــادا دوســتی آل 
محمــد؟مهع؟ را بــه اتــکای اعمــال صالــح از دســت بدهیــد؛ زیــرا هیــچ کــدام از ایــن دو، 

بــه تنهایــی پذیرفتــه نمــی شــود.]6[

2. خیرجویی از خوش خلیق
چنــان کــه گفتــه شــد اخــاق معیــار ســنجش در دنیــا و آخــرت اســت. اگــر کســی اخــاق 
نداشــته باشــد، چیــزی نــدارد. از همیــن رو امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد: پنــج صفــت 

اســت کــه در هــر کــس نباشــد امیــد چیــزی از دنیــا و آخــرت بــه او نداشــته باشــید: 

تمامیــت اخاقــی هســتند و همــه محاســن و مــکارم اخاقــی را در تمامیــت اوج آن 
دارند.]5[

امــام رضــا؟ع؟ یکــی از اوصیــا و خلفــای بــه حــق پیامبــر؟ص؟  نمــاد همــان خلــق 
عظیــم نبــوی؟ص؟  بــود بــه گونــه ای کــه هــر کســی از دوســت و دشــمن بــه ایشــان 
مــی نگریســت ایشــان را یــادآور خلــق و خــوی پیامبــر؟ص؟  مــی دیــد. ســنت قولــی و 
ســیره علمــی آن حضــرت؟ع؟ گــواه صادقــی بــر ایــن خلــق عظیمــی اســت کــه ایشــان 
را تجســم عینــی قــرآن و رســول اهلل؟ص؟  قــرار مــی دهــد. از همیــن رو بایــد بــرای 
درک حقیقــت اخــاق و جایــگاه آن در معیــار الهــی ســنجش افــراد بــه ســراغ ایــن 

مجســمه های اخــاق الهــی برویــم و درس هــای زندگــی را از ایشــان بیاموزیــم.
مکتــب اخاقــی امــام رضــا؟ع؟ کــه در ســنت و ســیره ایشــان تجلــی یافتــه اســت، 
همــان مکتــب قــرآن و رســول اهلل؟ص؟  اســت. از همیــن رو، خوانــدن و عمــل بــه ایــن 
آمــوزه هــای اخاقــی، مــی توانــد مــا را بــه همــان جایگاهــی برســاند کــه اهل بیــت؟ع؟ 
از مــا انتظــار دارنــد و مــی خواهنــد تامــا خدایــی شــده و بــه محبــت علمــی و عملــی 

بدانــان نزدیــک شــده و بــدن بــه خــدا تقــرب جوییــم.

آموزه هایی از مکتب اخالقی رضوی
بــی گمــان بیــان همــه آمــوزه هــای اخاقــی مکتــب رضــوی؟ع؟ در ایــن مقالــه شــدنی 
نیســت ولــی آب دریــا اگــر نتوانــد کشــید هــم بــه قــدر تشــنگی بایــد چشــید. تــذوق و 
چشــیدن شــهد شــیرین از گلبــرگ هــای کام و ســخنان حضــرت امــام رضــا؟ع؟ خــود 
مــی توانــد مــا را در رســیدن بــه مکتــب اخاقــی ایشــان و تخلــق بــه خلــق رضــوی؟ع؟ 
یــاری رســاند. از همیــن رو، در ایــن جــا بــه گوشــه ای از شــهد شــیرین و انگبیــن 
شــفابخش ســخنان ایشــان تمســک و توســل مــی جویــم تــا دردهــای فــراق را بــدان 

شــهد شــیرین ســخن ایشــان درمــان کنیــم.
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و دشــمنان ســخت باشــیم.]9[ بنابرایــن، بــر اســاس مناســبت حکــم و موضــوع بایــد 
عمــل کــرد و رفتــار مناســبی را در شــرایط متفــاوت و نســبت بــه افــراد مختلــف بایــد در 
پیــش گرفــت. بــه عنــوان نمونــه تواضــع در برابــر متکبــر موجــب مــی شــود تا او گســتاخ 
شــود، بلکــه بایــد بــا او هماننــدش عمــل کــرد تــا از تکبــر دســت بــردارد. پــس شــناخت 
موقعیتهــا و درک آن هــا بــرای اتخــاذ مواضــع مناســب و رفتــار مفیــد و ســازنده بســیار 
اساســی اســت. اصــوال حکیــم و خردمنــد کســی اســت کــه موقعیــت زمانــی و مکانــی را 
بشناســد و بــر اســاس آن رفتــار مناســبی را در پیــش گیــرد. از همیــن روســت کــه گفتــه 
انــد: هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مقامــی دارد. امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد: اصحــاب 
الســلطان بالحــذر و الصدیــق بالتواضــع و العــدو بالتحــرز و العامــه بالبشــر، بــا ســلطان 
و زمامــدار بــا احتیــاط همراهــی کــن، و بــا دوســت بــا تواضــع و فروتنــی، و بــا دشــمن 

در پنــاه حــرز، و بــا مــردم بــا روی خــوش رفتــار کــن.]10[

4.آمد و شد عامل حمبت
 انســان موجــودی اجتماعــی اســت. ایــن گرایــش بــه اجتمــاع چــه بــه قصــد تســخیر 
باشــد یــا هــر عامــل دیگــری، امــری ذاتــی انســان اســت. انســان بــدون جفــت و زوج 
نمــی توانــد زندگــی کنــد و در نهایــت انســانی ناتمــام خواهــد بــود، زیــرا ایــن جفــت 
اســت کــه انســان را بــه تمامیــت مــی رســاند و از نقــص مــی رهانــد. انســان هــا از 
نظــر روحــی و روانــی و نیزجنبــه هــای دیگــر مــادی و جســمی نیازمنــد ارتبــاط بــا 
دیگــری هســتند، پــس نمــی توانــد بــدون اجتمــاع زندگــی کنــد و بــه آســایش و 
آرامــش و خوشــبختی دســت یابــد. خلــق انســانی نیــک آن اســت کــه ایــن ارتبــاط 
را در محــدوده انســانی در چارچــوب قوانیــن الهــی و عقانــی ســامان دهــد و بــا 
دیگــران اظهــار دوســتی نمایــد و محبــت ایشــان را گدایــی کنــد؛ زیــرا گدایــی محبــت 
ــرد.  ــی ب ــال م ــوی کم ــه س ــان را ب ــت و انس ــندیده اس ــر پس ــی دیگ ــر گدای ــاف ه برخ

1. کسی که در نهادش اعتماد نبینی
2. کسی که در سرشتش کرم نیابی

3. کسی که در آفرینشش استواری نبینی
4. کسی که در نفسش نجابت نیابی

5. کسی که از خدایش ترسناک نباشد.]7[ 
آن حضــرت؟ع؟ در جایــی دیگــر می فرمایــد کــه انســان نمــی توانــد از برخــی افــراد 
بــه ســبب موقعیــت و مناســبت هــا یــا خلــق و خــوی بــدی کــه بــدان تربیــت شــده، 
انتظــار امــر خیــری داشــته باشــد. آن حضــرت مــی فرمایــد: لیــس لبخیــل راحــه- و 
ال لحســود لــذه- وال لملــوک وفــاء- وال لکــذوب مــروه، بخیــل را آسایشــی نیســت، 
و حســود را خوشــی و لذتــی نیســت، و پادشــاهان را وفایــی نیســت، و دروغگــو را 
مــروت و مردانگــی نیســت.]8[ پــس از ایــن دســته افــراد نمــی تــوان انتظــار خیــر و 
خوبــی داشــت و بــدان هــا امیــدوار بــود. ایــن مســاله گاه بــه ســبب همــان موقعیــت 
شــغلی چــون پادشــاهی ایجــاد مــی شــود، زیــرا ملــوک نمــی تواننــد بــه وعــده ای کــه 
مــی دهنــد وفــادار باشــند و در نهایــت پیمــان شــکنی مــی کننــد و برخلــف وعــده مــی 
کننــد و وفایــی از ایشــان انتظــار نمــی رود و گاه دیگــر بــه ســبب همــان عــادت بــه خلق 
زشــت اســت کــه چنــان کــه از دروغگــو نمــی تــوان انتظــار مــروت و مردانگــی داشــت، 
زیــرا هرگــز قــول و فعلــش هماهنــگ نیســت و بــر صــدق و صداقتــی را نمــی تــوان از او 

انتظــار داشــت.

3. رفتار مناسب
 امــام رضــا؟ع؟ بــا توجــه بــه موقعیــت افــراد و اشــخاص و نیــز جایــگاه هــر کســی 
خواهــان رفتــار مناســب بــا اوســت. بنابرایــن، نبایــد در رفتارهــای خودمــان همیشــه 
یــک گونــه عمــل کنیــم. در آمــوزه هــای قرآنــی آمــده اســت کــه نســبت بــه مومنــان نــرم 
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5. ادخال سرور:
 مؤمــن بایــد اهــل ســرور و شــادی باطنــی باشــد و هرگــز تبســم و لبخنــد از لبانش محو 
نشــود. ایــن کــه شــخص عبــوس باشــد و بــا گشــاده رویــی بــا مــردم برخــورد نکنــد، از 
رذایــل اخاقــی اســت. مســلمان نــه تنهــا بایــد شــاد باشــد بلکــه ایــن شــادی و ســرور 
خــود را بــه دیگــران نیــز منتقــل کنــد بــه طــوری کــه هــر کســی بــا او دیــدار مــی کنــد از 
دیــدارش مســرور و شــادان شــود و غــم و انــدوه از دلــش بــرود. البتــه نبایــد در ایجــاد 
ســرور راه هــای باطلــی رفــت و نیــازی هــم نیســت کــه بــا ابزارهــای باطــل بخواهیــم 
کاری مفیــد انجــام دهیــم؛ زیــرا وقتــی ابــزار آلــوده باشــد، ســرور نیــز دروغیــن و واهــی 
خواهــد بــود. از همیــن روســت کــه پــس از ســرورهایی کــه از ابزارهــای باطــل پدیــد می 
آیــد، غمــی ســنگین بــر جــان مســتولی مــی شــود و شــخص را بــه افســردگی دو چندان 
مــی کشــاند. بایــد از ابزارهــای ســرور مبــاح و جایــز بهــره بــرد و زمینــه و بســتر زیــارت را 
بــه شــادی مبــاح رنگیــن کــرد. ایــن گونــه اعمــال پــس از عبــادت محــض چــون نمــاز 
و روزه از مهــم تریــن اعمــال عبــادی بشــر اســت. از ایــن روســت کــه امــام رضــا؟ع؟ در 
تشــویق مــردم بــه ایــن عمــل مــی فرمایــد: لیــس شــیء مــن االعمــال عنــداهلل عزوجــل 
بعدالفرائــض افضــل مــن ادخــال الســرور علــی المومــن؛ بعــد از انجــام واجبــات، کاری 
ــا  ــه ب ــزرگ نیســت.]15[ چــرا ک ــد ب ــزد خداون ــرای مومــن، ن بهتــر از ایجادخوشــحالی ب
ایجــاد ســرور در محیــط ارتباطــی، خــوش خویــی خــود را دو چنــدان بــه نمایــش 
گذاشــته اســت و افــزون بــر ایــن کــه زیــارت کننــدگان از ایشــان بهــره معنــوی و مــادی 
مــی برنــد از نظــر روحــی و روانــی نیــز تقویــت مــی شــوند و آثــار آن در ارتباطــات دیگــر 

ایشــان نیــز نمایــان مــی شــود.

6. رفع مشکالت مردم
 انســان تــا مــی توانــد مــی بایســت در کمــک بــه خلــق خــدا بکوشــد. کمــک بــه 

البتــه چنــان کــه گفتــه شــد ارتبــاط و آمــد و شــدها مــی بایســت در چارچــوب عقــل و 
شــرع باشــد تــا از مشــکات غیراخاقــی جلوگیــری کنــد. امــام رضــا؟ع؟ آدابــی را بــرای 
ارتبــاط بیــان مــی کنــد کــه برخــی از آن هــا در ایــن ســخن ایشــان تجلــی یافتــه اســت. 
ایشــان می فرمایــد: تــزاوروا تحابــوا و تصافحــوا و التحاشــموا؛ بــه دیــدن یکدیگــر 
رویــد تــا یکدیگــر را دوســت داشــته باشــید و دســت یکدیگــر را بفشــارید و بــه هــم 
خشــم نگیریــد.]11[ از نظــر امــام رضــا؟ع؟ یکــی از نشــانه هــای خوشــی در زندگــی 
دنیایــی ایــن اســت کــه انســان دارای دوســتان و محبــان بســیاری باشــد و ایــن 
ــا رفــت وآمــد خــوب و مناســب شــدنی نیســت: ســئل االمــام الرضــا ؟ع؟ عــن  جــز ب
عیــش الدنیــا؟ فقــال: ســعه المنــزل و کثــره المحبیــن؛ دربــاره خوشــی در دنیــا ســؤال 
شــد، فرمــود وســعت منــزل و زیــادی دوســتان]12[ البتــه دیــد و بازدیــد از بســتگان 
و خویشــان در اولویــت اســت؛ زیــرا آنــان بیــش تــر از دیگــران نیــاز و انتظــار دارنــد کــه 
بــه دیــدار آنــان برویــد. امــام؟ع؟ در ایــن بــاره مــی فرمایــد: صــل رحمــک و لــو بشــربه 
مــن مــاء و افضــل مــا توصــل بــه الرحــم کــف االدی عنهــا؛ پیونــد خویشــاوندی را 
برقــرار کنیــد گرچــه بــا جرعــه آبــی باشــد؛ و بهتریــن پیونــد خویشــاوندی، خــودداری 
از آزار خویشــاوندان اســت.]13[ آن حضــرت؟ع؟ در جایــی دیگــر بدتریــن مــردم را 
ــا دیگــران  ــا مــردم خــودداری مــی کنــد و حتــی ب ــه از ارتباطــات ب ــد ک کســی مــی دان
ــه  ــری ب ــا خی ــد ت ــی ده ــازه نم ــادت دارد و اج ــوری ع ــا خ ــه تنه ــورد و ب ــی خ ــذا نم غ
دیگــران برســد. چنیــن افــرادی در حقیقــت بــه ســبب عــدم ارتباطــات اجتماعــی از 
اخــاق انســانی بــه دور هســتند؛ زیــرا خلــق و خــوی انســانی بــر اجتمــاع و ارتباطــات 
بلکــه کمــک بــه دیگــران در قالــب مظهریــت در خافــت ربوبیــت الهــی اســت. آن 
حضــرت؟ع؟ مــی فرمایــد: ان شــرالناس مــن منــع رفــده و اکل وحــده و جلــد عبــده؛ 
بــه راســتی کــه بدتریــن مــردم کســی اســت کــه یــاری اش را )از مــردم( بــاز دارد و تنهــا 

بخــورد و افــراد تحــت امــرش را بزنــد.]14[
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را بــه تحقیــر و اســتهزاء وتمســخر »اذن« مــی گفتنــد.]17[ انســان مومــن بایــد ایــن 
ــورزد. امــام  ــا مــردم مــدارا کنــد و ســختی ن خصلــت و ســیره نبــوی را اتخــاذ کنــد و ب
رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد: الیکــون المومــن مومنــا حتــی تکــون فیــه ثــاث خصــال؛ ســنه 
مــن ربــه و ســنته مــن نبیــه و ســنه مــن ولیــه فامــا الســنه مــن ربــه فکتمــان ســره؛ و 
امــا الســنه مــن نبیــه فمــداراه النــاس؛ و امــا الســنه مــن ولیــه فالصبــر فــی الباســاء و 
الضــراء؛ مومــن، مؤمــن واقعــی نیســت، مگــر آن کــه ســه خصلــت در او باشــد: ســنتی 
از پــروردگارش و ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش؛ امــا ســنت پــروردگارش، 
ــردم  ــا م ــاری ب ــرم رفت ــدارا و ن ــرش، م ــنت پیغمب ــا س ــت؛ وام ــود اس ــاندن راز خ پوش
اســت؛ و امــا ســنت امامــش، پــس صبــر کــردن در زمــان تنگدســتی و پریشــان حالــی 

اســت.]18[

ــل  ــه عم ــن گون ــی ای ــر کس ــرد و اگ ــرار گی ــتور ق ــد در دس ــت بای ــور اولوی ــه ط ــان ها ب انس
نکــرد بایــد او را از دایــره انســانیت بــه دور دانســت؛ چــه رســد کــه اورا انســانی اخاقــی 
ــه در مقــام خافــت الهــی در رفــع  دانســت. خلــق الهــی انســان اقتضــاء مــی کنــد ک
مشــکات دیگــران بکوشــد. اگــر انســان بتوانــد در حــد مقــدورش از دیگــران مشــکلی 
را حــل کنــد بــه همــان میــزان ارزش و اعتبــار خــود را افــزوده اســت. البتــه آثــار ایــن 
گونــه اعمــال تنهــا محصــور بــه دنیــا نیســت بلکــه همــان گونــه کــه در دنیــا موجبــات 
رضایــت خاطــر خــود را فراهــم مــی آورد و انســانیت خــود را بــروز مــی دهــد، زمینــه 
انــدوه زدایــی اخــروی خــود را نیــز فراهــم مــی آورد؛ یعنــی زمانــی کــه همــه در قیامــت 
از هــول و هــراس آن در انــدوه هســتند خداونــد گشایشــی در گــره هــای قیامتــی 
او مــی گشــاید و دلــش را شــاد مــی گردانــد. امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد: مــن فــرج 
عــن مومــن فــرج اهلل عــن قلبــه یــوم القیمــه؛ هــر کــس انــدوه و مشــکلی را از مومنــی 

ــازد.]16[ ــدوه را از قلبــش برطــرف س ــد در روز قیامــت ان ــد خداون برطــرف نمای

7. مدارا با مردم
 مــودت بــا مومنــان و مــدارا بــا مــردم از خصلــت هــای نیــک اســامی انســانی اســت. 
انســان هــا در موقعیــت هــای گوناگــون شــاید رفتارهــای نادرســتی داشــته باشــند و 
اشــتباهاتی بکننــد. از ایــن رو مــی بایســت بــا مــردم کنــار آمــد و ســخت گیــری نکــرد. 
ایــن کــه بخواهیــم نســبت بــه مــردم ســخت گیــری کنیــم ومتــه روی خشــخاش 
بگذاریــم و گیــر بدهیــم کاری ضــد اخاقــی انجــام داده ایــم. ســنت و ســیره عملــی 
ــه منافقــان و دشــمنان و مخالفــان  ــود کــه حتــی نســبت ب ــه ب پیامبــر؟ص؟  ایــن گون
ــد و  ــه گویــی چیــزی از آن نمــی دان ــرد ک ــان مــدارا مــی ک ــا آن ــاه مــی آمــد وب خــود کوت
حــرف هــای نادرســت ایشــان را گــوش مــی داد و گاه بــا آن کــه مــی دانســت دروغ 
مــی گوینــد ولــی بــه همــان ظاهــر کام ایشــان بســنده مــی کــرد بــه طــوری کــه ایشــان 
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عوامــل پیدایــش و گســترش مکتــب تشــّیع در ایــران بســیار اســت کــه هــر کــدام بایــد 
در جــای خــود بررســی شــود. در پاســخ بــه ایــن پرســش، بــه ســه عامــل مردمی اشــاره 

میشــود کــه در گســترش فرهنــگ تشــیع نقــش بســزایی داشــته انــد: ]1[
1. موالی )ایرانیان مهاجر(؛

2. هجرت علویان و سادات به ایران؛
3. حضور امام رضا؟ع؟ در خراسان.

موالی چه کسانی هستند و چه نقشی داشتند؟
موالــی آن دســته از ایرانیانــی بودنــد کــه بــه قبایــل عــرب پیوســتند و بــا آنــان پیمــان 
اتحــاد بســتند؛ از جملــه حــدود چهــار هــزار نفــر از ایرانیــان بودند که در جنگ قادســیه 
بــه آنــان ســپاه شاهنشــاه می گفتنــد و در زمــان یزدگــرد ســوم بــه فرماندهــی شــخصی 
بــه نــام رســتم بــه جنــگ مســلمانان آمدنــد و ســرانجام بــه ســپاهیان عرب پیوســتند. 
ــا  ــر کج ــدر ه ــگ ب ــس از جن ــه پ ــد ک ــرط کردن ــرب، ش ــپاه ع ــه س ــتن ب ــرای پیوس ــان ب آن
خواســتند ســاکن شــوند و بــا هــر قبیلــه ای کــه خواســتند، ازدواج کننــد و ســهمی نیــز 
ــه  ــان را ب ــی از آن ــد و گروه ــت کردن ــز موافق ــراب نی ــند. اع ــته باش ــی داش ــم جنگ از غنای
شــام و گروهــی دیگــر را بــه بصــره فرســتادند. ]2[ در مجمــوع، آنــان خواســتار برابــری 

عوامل گرایش ایرانیان به تشیع چیست؟
]1[ احزاب، آیه 21

]2[ بقره، آیه 31
]3[ بقره، آیات 30 و 31

]4[ توبه، آیه 61 و آیات دیگر
کــه در وصــف امیرمومنــان و اهل بیــت ؟ع؟ وارد شــده  کنیــد: ســوره انســان و نیــز آیــه 61 ســوره آل عمــران و آیــات دیگــری  ]5[ نــگاه 

است.
]6[ بحاراالنوار، ج 78، ص 348

]7[ تحف العقول، ص 446 و بحاراالنوار، ج 78، ص 339
]8[ تحف العقول، ص 450

]9[ فتح، آیه 29
]10[ بحاراالنوار، ج 78، ص 356
]11[ بحاراالنوار، ج 78، ص 347
]12[ بحاراالنوار، ج 76، ص 152

]13[ تحف العقول، ص 445
]14[ تحف العقول، ص 448

]15[ بحاراالنوار، ج 78، ص 347
کافی، ج 3، ص 268 ]16[ اصول 

]17[ توبه، آیه 61
کافی، ج 3، ص 339 و تحف العقول، ص 442 ]18[ اصول 
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حکومــت داری، بــا موالــی بــا محبــت رفتــار می کــرد. بــرای نمونــه، امــوال بیت المــال را 
بــه نســبت مســاوی میــان آنــان و اعــراب تقســیم می کــرد و می فرمــود: »حضــرت آدم 
نــه غامی بــه دنیــا آورد و نــه کنیــزی؛ بنــدگان خــدا آزادنــد. اگــر مالــی نــزد مــن باشــد، 
در تقســیم آن میــان ســیاه و ســفید فــرق نخواهــم گذاشــت«. حتــی در بســیاری 
اوقــات، ســهم خــود را از بیت المــال بــرای آزادی اســیران ایرانــی مصــرف می کــرد. ]5[
دیــدن آن همــه ســتم و بــی عدالتــی از بنــی امیــه و دیــدن ایــن همــه لطــف و عدالــت 
از علــی؟ع؟ بغــض امــوی و حــّب علــوی را در دل موالــی پدیــد مــی آورد. ایــن کار، 
پیدایــش تشــّیع سیاســی بــود. ]6[ شــیعه گــری موالــی بــه ایــن معنــا بــود کــه آنــان، 
علــی را از دیگــر خلفــا باالتــر و برتــر و تنهــا ادا کننــده حقــوق خــود می دانســتند. البتــه 
شــیعه بــودن آنــان از نظــر اعتقــادی در ســطح قابــل توجهــی مطــرح نبــود. بــه گفتــه 
شــهید مطهــری، مــردم ایــران کــه مردمــی باهــوش بودنــد و ســابقه فرهنــگ و تمــدن 
نیــز داشــتند، روح و معنــای اســام را در خانــدان رســالت یافتند؛ چــون آن بزرگواران، 
خواســته ایرانیــان عــدل و مســاوات را برقــرار و روح شــیرین عدالت جویــی ایرانیــان 
را ســیراب میکردنــد. ]7[ ایــن تشــّیع سیاســی بــا توجــه بــه ارتبــاط همیشــگی دیگــر 
امامــان؟مهع؟ بــا ایرانیــان مهاجــر و ادامــه یافتــن رفتارهــای تبعیض آمیــز خلفــای 
بنــی امّیــه بــا آنــان، نهایتــًا زمینه ســاز پیدایــش تشــّیع اعتقــادی گردیــد. در ایــن 
مــورد، سیاســت امــام ســجاد؟ع؟قابل توجــه اســت. ایشــان بــا گریه هــای مــداوم بــر 
ــرد.  ــل می ک ــان منتق ــه آن ــوی را ب ــد ام ــینی و ض ــات حس ــین؟ع؟، احساس ــام حس ام
در نتیجــه، موالــی بــه تشــّیع گرایــش قلبــی پیــدا کردنــد و ایــن احســاس را بــه دیگــر 
ســرزمین ها از جملــه ایــران انتقــال دادنــد. ]8[ هجــرت علویــان و ســادات بیشــتر 
بــه خاطــر امنیــت موجــود در ایــران و عاقــه مــردم نســبت بــه خانــدان پیامبــر؟ص؟ و 

فشــارهای حاکمــان عباســی و امــوی شــام و عــراق صــورت می گرفــت.
ایــن مهاجرت هــا ]9[ بیشــتر از قــرن دّوم بــه بعــد و پــس از آن آغــاز شــد کــه یحیــی 

و مســاوات میــان خــود و اعــراب بودنــد و امیــد داشــتند در لــوای دیــن اســام، طعــم 
عدالــت حقیقــی را بچشــند. هــر چنــد بســیاری از آنــان، تحقیــر و نامایمــات فراوانــی 

را متحمــل شــدند، ولــی اســام را پذیرفتنــد و بــه افتخــار مســلمانی دســت یافتنــد.

چرا موالی به مکتب تشّیع روی آوردند؟
ــان  ــراب می ــود، اع ــده ب ــته ش ــرب بس ــپاه ع ــی و س ــان موال ــه می ــی ک ــاف پیمان ــر خ ب
خــود و آنــان، تبعیــض روا میداشــتند کــه همیــن مســأله، آنــان را از خلفــای بنــی امیــه 

رویگــردان کــرد. برخــی رفتارهــای تبعیضآمیــز اعــراب بدیــن قــرار بــود:
1. موالی در عراق شهروند درجه دّوم بودند.

2. کارهــای پــر مشــقت ماننــد: چرخانــدن امــور بــازار، راه ســازی و اصــاح درختــان بــه 
آنان واگذارشــد.

راه  الرســول«  »مدینــة  بــه  را  عجم هــا  کــه  بــود  مرســوم  دّوم  خلیفــه  زمــان  از   .3
نمی دادنــد. راه  مدینــه  بــه  نیــز  را  موالــی  نمی دادنــد. 

4. عربها از موالی زن میگرفتند، ولی به آنان زن نمی دادند.
پایین تــر  عرب هــا  اســام  از  و  نمیدانســتند  حقیقــی  اســام  را  موالــی  اســام   .5
می شــمردند. بــه همیــن دلیــل، موالــی حــق نداشــتند امــام جماعــت باشــند یــا در 

صــف اّول نمــاز بایســتند. ]3[
 6. کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی در نکوهــش زبــان فارســی، بــه نقــل از ابوهریــره 
از پیامبر؟ص؟بــه ایــن مضمــون حدیــث جعــل کردنــد: »مبغوض تریــن زبــان نــزد خــدا 
زبــان فارســی اســت«. ]4[ موالــی نســبت بــه اســام و پیامبر؟ص؟خوش بیــن بودنــد، 
ولــی از رفتــار و برخــورد خلفــا و حاکمانــی کــه خــود را جانشــینان پیامبــر می دانســتند، 
بســیار متنفــر بودنــد. از آن طــرف، حضــرت علــی؟ع؟ در زمــان خانه نشــینی، بــه 
خلفــا نصیحــت میکــرد کــه بــا موالــی بــه عدالــت رفتــار کننــد. خــود نیــز در زمــان 
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اســتقبال ایــن امامــزاده بزرگــوار رفتنــد. هــم چنیــن بــا اســتقرار ایشــان در آنجــا، مــردم 
ــد. ایــن  قــم و کاشــان و روســتاهای اطــراف در نمــاز جمعــه ایشــان شــرکت می کردن
موقعّیــت ممتــاز علــی بــن محمــد ســبب شــد حکومــت وقــت، دســتور قتــل ایشــان را 
صــادر کنــد. ]13[ امــروزه شــیعیان، مراســم قالیشــویان را در جمعــه دّوم مهــر مــاه هــر 

ســال، بــه یــاد ایــام شــهادت آن بزرگــوار برگــزار میکننــد.

ورود امام رضا؟ع؟ به ایران
پــس از آن کــه مأمــون بــر بــرادرش امیــن پیــروز شــد، بــا توجــه بــه عاقــه مــردم ایــران 
بــه علویــان، از موقعیــت اســتفاده کــرد و امــام رضــا؟ع؟ را بــه ولیعهــدی فــرا خوانــد.

ــی از  ــران ســبب چنیــن دعوت ــی جمعیــت شــیعه در ای ــد: »فراوان ابن خلــدون میگوی
ســوی مأمــون شــد، به گونــه ای کــه مأمــون لقــب الرضــا بــن آل محمــد را بــه او داد و 
دســتور داد ســپاهیان جامــه ســیاه برکننــد و ســبز بــر تــن کننــد.« ]14[ خراســان یکــی 
از نخســتین مراکــز تشــیع در ایــران بــود. پــس از اســتیای بنی عبــاس بــر بنی امیــه و 
تســلط آنــان بــر خراســان، مــردم بــه بنی عبــاس گرایــش یافتنــد. مــردم می پنداشــتند 
میــان علــوی و عباســی تفاوتــی نیســت؛ چــون هــر دو از بنی هاشــم هســتند. بــا 
ایــن حــال، پــس از ورود امــام رضــا؟ع؟ بــه ایــن منطقــه، تشــّیع واقعــی و اعتقــادی، 
ــا مــرو همیشــه  گســترش پیــدا کــرد. ]15[ امــام رضــا؟ع؟ از لحظــه حرکــت از مدینــه ت
ــه  ــرد. رجابن ابی الضحــاک ک ــرای شناســاندن شــیعه بهــره ب ــون ب از روش هــای گوناگ
مأمــور آوردن امــام بــه مــرو بــود، می گویــد: امــام در هیــچ شــهری از شــهرها فــرود 
نمی آمــد، مگــر ایــن کــه مــردم بــه ســراغ او می آمدنــد و مســایل دینــی و اعتقــادی 
خویــش را از او می پرســیدند. امــام در طــول مســیر، احادیــث را از طریــق پدارنــش بــه 
حضــرت علــی و پیامبــر؟هر؟ میرســاند کــه ایــن بهتریــن روش بــرای معرفــی مکتــب 
تشــّیع و خنثــی کننــده توطئه هایــی بــود کــه شــیعه را خــارج از دیــن میشــمرد. نمونــه 

بــن زیــد بــن علــی؟ع؟ بــه گــرگان ایــران آمــد. یکــی از اهــداف ســادات هاشــمی در 
مهاجــرت بــه ســوی ایــران، جــذب نیــرو بــرای قیــام بــود. آنــان در ایــن کار موفــق 
بودنــد، بــه گونــه ای کــه یــاران یحیــی بــن زیــد رو بــه فزونــی نهــاد و هــارون مجبــور شــد 

ــد. ]10[ ــزام کن ــتگیری او اع ــرای دس ــر را ب ــزار نف 50 ه
ماجــرای یحیــی بــن زیــد و ورود امــام رضــا؟ع؟ بــه خراســان، حرکــت گروهــی ســادات 
و شــیعیان را بــه ایــران در پــی داشــت. علویــان از موقعیــت بــه وجــود آمــده بــرای 
امــام رضــا؟ع؟ در حکومــت مأمــون اســتفاده کردنــد و بــه صــورت گروهــی راهــی ایــران 
شــدند. آنــان بــه شــوق دیــدار بــا امــام رضــا؟ع؟ از مدینــه بــه ســوی مــرو میرفتنــد کــه 
در میانــه راه شــمار زیــادی از عاقهمنــدان امــام رضــا؟ع؟ نیــز بــه آنــان می پیوســتند. 
شــمار ایــن گــروه وقتــی بــه دروازه شــیراز نزدیــک می شــد، بــه چند هــزار نفر می رســید.
از  داد  دســتور  فــارس  حاکــم  بــه  می ترســید،  حکومتــش  فروپاشــی  از  کــه  مأمــون 
ــاهچراغ(و  ــی؟ع؟ )ش ــن موس ــد ب ــا احم ــری کاروان ب ــد. رهب ــری کن ــان جلوگی ورود آن
محمــد بــن موســی؟ع؟ بــود. آنــان پــس از درگیــری بــا لشــکر فــارس، بــه یــاران خــود 
دســتور دادنــد لبــاس مبــدل بپوشــند و در اطــراف پراکنــده شــوند تــا از گزنــد حکومــت 
مأمــون در امــان باشــند. بــه همیــن دلیــل گفتــه میشــود بیشــتر امامزادگانــی کــه در 
شــهرهای گوناگــون ایــران مدفــون شــده اند، جــزء همــان قافلــه هســتند. ]11[ مــردم 
ایــران چــون بــه ســادات و آل رســول عشــق مــی ورزیدنــد، بــه ایــن گــروه پنــاه دادنــد و 
آنــان را یــاری کردنــد. حضــور آنــان در میــان عاشــقان اهلبیــت پیامبر)پیــروان شــیعه 

سیاســی( بــه گســترش تشــیع اعتقــادی انجامیــد.
در ایــن میــان، حضــور علــی بــن محمدباقــر؟ع؟ ]12[ را نبایــد نادیــده گرفــت کــه پس از 
ورود امــام رضا؟ع؟بــه ایــران، بــرای ارشــاد مــردم بــه منطقــه فیــن کاشــان آمــده بــود. 
همیــن مســأله دلیــل آن اســت کــه در آن زمــان، مــردم ایــن منطقــه هــوادار خانــدان 
رســالت بوده انــد. در تواریــخ آمــده اســت کــه 6 هــزار نفــر از مــردم کاشــان و حومــه بــه 
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برجســته آن، حدیــث سلســله الذهــب بــود. ایشــان در جمــع مــردم نیشــابور فرمــود:
مــن از پدرانــم شــنیدم و آنــان از پیامبــر شــنیدند و او از خداونــد بــاری تعالی شــنید که 
فرمــود: »ال الــه اال اهلل قلعــه محکــم مــن اســت هــر آن کــس داخــل آن شــود از عــذاب 
ایمــن اســت«. ســپس بــا کمــی تأمــل فرمــود: ایــن مطلــب شــروطی دارد کــه یکــی از 

شــرایط آن، پذیــرش والیــت مــن )اهلبیــت پیامبــر؟ص؟( اســت.
ایشــان بــا ایــن بیــان، شــیعه واقعــی و اعتقــادی را معرفــی کــرد و بــه محبــت مــردم بــه 
علویــان جهــت داد. ]16[ آن حضــرت حتــی هنــگام ورود بــه دربــار مأمــون کــه وی 
ــود و ائمــه؟مهع؟ پرداخــت و  ــت خ ــی والی ــه معرف ــد، ب ــام خواســت خطبــه بخوان از ام
فرمــود: مــا بــه واســطه رســول خــدا بــر شــما حــق داریــم و شــما نیــز از جانــب پیامبــر؟ص؟ 
بــر مــا حــق داریــد. زمانــی کــه شــما حــق مــا را ادا کردیــد، مــا نیــز بــر خــود الزم میدانیــم که 
حــق شــما را بــه جــای آوریــم. پــس در زمینــه حــق شــما، حــق ما هم بایــد ادا شــود.]17[
حضــور امــام در مناظــره یکــی دیگــر از کارهایــی بــود کــه در پیــآن، مکتــب شــیعه بــه 
درســتی معرفــی شــد و اســتدالل مخالفــان باطــل گشــت. مأمــون بــرای محکــوم 
بــه تشــکیل چنیــن  ادیــان دیگــر  بــزرگان  بــا  امــام در جلســه های مناظــره  کــردن 
ــرون  ــربلند بی ــا س ــه آنه ــام از هم ــال، ام ــن ح ــا ای ــود. ب ــده ب ــت یازی ــه هایی دس جلس
آمــد. پــس از اســتقبال مــردم از ایــن جلســه ها، مأمــون دســتور داد مــردم را از در 

خانــه امــام دور کننــد تــا مبــادا شــیعه واقعــی بــه مــردم معرفــی شــود. ]18[
بــه افــراد  بــرای توضیــح مبانــی تشــیع  همچنیــن مجموعــه نامه هایــی کــه امــام 
ــون مــی نوشــتند، در ایــن زمینــه نقــش داشــت. نامه هــای ایشــان در تبییــن  گوناگ
جایــگاه اهل بیــت در کتــاب خــدا و ســّنت پیامبــر؟ص؟، مســایل اختافــی بــا اهــل 
ســّنت ماننــد: ایمــان آوردن ابوطالــب، توضیــح مصــداق شــیعه واقعــی، مــراد از 
ــران  اولواالمــر در قــرآن، گســترش فکــر شــیعی و اســتحکام پایه هــای اعتقــادی در ای

بســیار اثــر داشــت. ]19[

]1[ عواملی همانند نقش حکومتهای ایرانی طاهریان، صفاریان، صفویان و... در جای خود قابل بررسی است.
]2[ فتوح البلدان)بخش ایران(، احمدبن یحیی بالذری، آذرتاش آذرنوش، سروش 1374، صص 41 - 40.

]3[ تاریــخ تشــّیع در ایــران تــا قــرن هفتــم، رســول جعفریــان، ســازمان تبلیغــات اســالمی، صــص 54 - 49، برگرفتــه از: عقدالفریــد، 
ابــن عبــد ربــه، ج3، ص413.

]4[ المجروحین، محمدبن حیان، دارالوعی، 1402، ج1، ص29.
کافی، ص 69، ح 26; تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 181. ]5[ تاریخ تشیع در ایران، صص 57 - 55، برگرفته: از روضه 

]6[ تاریخ تشیع در ایران، ص 55.
]7[ خدمات متقابل اسالم و ایران، مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسالمی، 1362، ص 113.

]8[ البته در میان موالی، افرادی بودند که سنی و حتی ناصبی شدند، ولی بیشتر آنان شیعه بودند.
]9[ تاریخ تشّیع در ایران، ص159.

]10[ همان، صص 160-161.
]11[ شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، ج1، ص130.

ج اصفهانی، ص 311. ]12[ مقاتل الطالبین، ابوفر
کاشانی، نشر مرسل، 1378، ج6، صص 27، 30 و 35. ح زندگانی و شهادت علی بن باقر(، آیت اهلل مدنی  ]13[ شر

]14[ تاریخ ابن خلدون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج2، ص383; تاریخ طبری، اساطیر، ج13، ص565.
]15[ تاریخ تشیع، عالمه محمد حسین مظفر، برگردان: سید محمدباقر حّجتی، نشر فرهنگ اسالمی، 1368، ج1، ص

]16[ تاریخ تشیع در ایران، رسول جعفریان، سازمان تبلیغات اسالمی، ص54.
]17[ تاریخ انتشارات تشّیع در ایران، اصحابی دامغانی، نشر عالّمه، 1350، ج1، ص251.

]18[ عیون اخبارالرضا، شیخ صدوق، جهان، 1378ق، ج2، ص170.
]19[ تاریخ تشیع در ایران، رسول جعفریان، صص 157-158.

�ق ݣݣݣها وسش
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�



ت
ا�

ل
ا
ت
م� مشاره  52  |  سال ششم

ذی القعده 1443 هجری مقری

7273

زیــرا نــام مولــی همدانــی در زمــره یــاران ســه معصــوم دیــده مــی شــود.]3[ و ایــن 
افتخــاری اســت کــه او را از دیگــر همگنــان خــود برجســته مــی ســازد. پــس از شــهادت 
ــروه  ــز در گ ــرت نی ــس از آن حض ــرد. و پ ــی ب ــره م ــواد؟ع؟ به ــام ج ــا ؟ع؟ از ام ــام رض ام
یــاران امــام علــی النقــی؟ع؟ جــای مــی گیــرد. ابراهیــم بــن محمــد در زمــره وکای امام 
ــاب  ــی درکت ــی رود. کّش ــه خــدا م ــارت خان ــار بــه زی ــت.]4[ او چهــل ب هــادی؟ع؟ اس
رجــال خــود، در ذیــل أحمــد بــن اســحاق تصریــح دارد کــه محمــد بــن مســعود، 
علــی بــن محمــد، محمــد بــن أحمــد، محمــد بــن عیســی، ابــو محمــد رازی و أحمــد 
بــن ابوعبــداهلل برقــی، برخــی دیگــر، همگــی از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی و ایــوب 
ــد.  ــی کنن ــاد م ــه ی ــوان ثق ــه عن ــحاق ب ــن اس ــد ب ــره و احم ــن ضم ــد ب ــوح و أحم ــن ن ب
همچنیــن در ذیــل ســخن از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی مــی نویســد: حدیــث 
کــرد برایــم أحمــد بــن محمــد، از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی کــه گفــت: » حضــرت 
ــمیع -  ــه س ــای ک ــان توطئه  ــرای ایش ــه ب ــت ک ــدرم نوش ــه پ ــواد ب ــام ج ــر - ام ابوجعف
)از دشــمنان تشــیع( در حقــم مرتکــب مــی گــردد »بنویســم« بــرای حضــرت نوشــتم. 
امــام بــا خــط مبــارک خــود بــرای مــن نوشــتند: »اندوهگیــن مبــاش، خداونــد تــو را در 
برابــر ســتمکاران یــاری مــی کنــد، مــن نیــز تــو را بــه یــاری پــروردگار بشــارت مــی دهــم. 
پــاداش معنویــت هــم نــزد خداونــد کریــم محفــوظ اســت. پــس آفریــدگارت را فــراوان 

ســتایش نمــا و هرگــز از یــادش غافــل مبــاش.]5[

2. ابراهیم بن اشعری قمی
وی نخســت پروانــه شــمع وجــود موســی بــن جعفــر اســت. پــس از شــهادت آن 
حضــرت در زمــره یــاران امــام علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟در مــی ایــد و نــزد حضرتــش 

ــردازد.]6[ ــی پ ــس م ــب نف ــش و تهذی ــب دان ــه کس ب
او از ویژه عالمانی اســت که پرورش شــخصیت او مرهون تاش امام معصوم می باشــد 

آغاز
بــا  رســد.  مــی  الهــی  اعظــم  رســول  دوران  بــه  ایرانیــان  میــان  در  تشــیع  ســابقه 
تــوز  کینــه  دشــمنان  حاکمیــت  لحــاظ  بــه  شــیعه  پــاک  پیشــوایان  دوران  آنکــه 
ــا  ــد. ام ــه شــمار مــی ای اســام و اهل بیــت:از ســیاه تریــن بســترهای تاریــخ تشــیع ب
بهــره هــای علمــی و معنــوی ایرانیــان از رهبــران معصــوم و یــاری آنــان در مآخــذ 
ــی  ــق جوی ــس ح ــه از ح ــه برگرفت ــادی ک ــه اعتق ــن ریش ــت. ای ــمگیر اس ــی چش تاریخ
ــای  ــهر ه ــا؟ع؟در ش ــام رض ــتقبالی]1[ را از ام ــان اس ــت، چن ــی اس ــی ایران و آزاد منش
ایرانــی بــه نمایــش گذاشــته اســت. کــه در بســتر تاریــخ بــه عنــوان یــک ســند افتخــار 
ــه  ــام هم ــی آوردن ن ــا و حت ــام رض ــی ام ــاران ایران ــف ی ــد. وص ــد مان ــدان خواه جاوی
آنــان در یــک نوشــتار دشــوار اســت. از ایــن رو در ایــن نوشــته بــه معرفــی آن دســته 
از یــاران ایرانــی حضــرت امــام رضا؟ع؟کــه آغــاز نامشــان بــا حــرف الــف باشــد، بــه 

گونــه ای کوتــاه بســنده مــی شــود.

1. ابراهیم بن محمد همدانی - مولی همدانی]2[
معروفیــت او بــه ایــن نــام از آن روســت کــه حضــرت امــام رضــا؟ع؟ در نوشــته از وی بــه 
مولــی همدانــی یــاد مــی کنــد. وی از دلباختــگان امامــت و والیــت بــه شــمار می آیــد؛ 

یاران ایراین امام رضا؟ع؟

غالحمسنی صمیمی
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و بــرای همیــن از هــردو بزرگــوار روایــت مــی کنــد. بــا همــکاری بــرادرش فضــل بــن محمــد 
کتابــی مــی نویســد کــه حســن بــن علــی بــن فّضــال از آن روایــت می نمایــد.]7[

3. ابراهیم بن ابی محمود خراسانی، معروف به مولی خراسانی
از ایــن رو کــه ایرانــی اســت و هــم شــخصیتی برجســته دارد. در کشــورهای عربــی 
بــه مولــی خراســانی شــناخته مــی شــود. از یــاران موســی بــن جعفــر؟ع؟ شــمرده 
ــی  ــن موس ــی ب ــام عل ــاران ام ــف ی ــرت در ص ــهادت آن حض ــس از ش ــا پ ــود. ام ــی ش م
موثقــش  طوســی  شــیخ  و  نجاشــی  چــون  عالمانــی  گیــرد.]8[  مــی  الرضا؟ع؟قــرار 
می خواننــد. کتابــی هــم داشــته کــه أحمــد بــن عیســی آن را روایــت مــی کنــد.]9[

4. ابراهیم بن سالم نیشابوری )ابن سالمه(
وی راوی حدیــث و از وکای امــام بــه شــمار مــی ایــد. برخــی صاحیتــش را انــکار 
می کننــد و بــرای همیــن نیــز بــه ســمت وکالتــش از ســوی امــام هــم بــه دیــده تردیــد 
ــی چــون شــیخ طوســی،  ــد. حدیثــش را هــم معتبــر نمــی داننــد. امــا بزرگان می نگرن
عامــه حلــی، نــه در صاحیتــش تردیــد دارنــد، و نــه اعتبــار روایتــش، وکالتــش از 
ســوی امــام را نیــز تاییــد مــی کننــد و ســمت وکالــت از جانــب معصــوم را بــر صاحیــت 
و درســتی گفتــارش دلیــل مــی آورنــد.]10[ بــی شــک ابراهیــم بــن سام)ســامه( 
نیشــابوری در زمــره یــاران فرهیختــه امــام رضــا؟ع؟ اســت، زیــرا غالــب ســخنان منفــی 
کــه دربــاره شــخصیت هــای برجســته شــیعی در تاریــخ اســام بــه چشــم مــی ایــد. بــر 
اســاس شــایعات و انگیــزه هــای سیاســی دشــمنان اهل بیــت:رخ مــی نمایــد. بــا کمی 
ژرف بینــی در تاریــخ روشــن مــی شــود کــه شــخصیت هــای شــیعی هرچــه برجســته تــر 
ــات  ــد، تبلیغ ــر دســت یابن ــزون ت ــی ف ــه توفیقات ــداف اهل بیت:ب ــه اه و در خدمــت ب

دشــمنان نیــز در تخریــب چهــره آنــان حجــم و گســترش بیشــتر خواهــد داشــت.

5. ابوخالد سجستانی
از یــاران امــام رضــا ؟ع؟، راوی حدیــث اســت.]11[ شــیخ طوســی بــر ایــن مطلــب تایید 
ــه  ــدان هــارون مظلومان ــن جعفــر؟ع؟ در زن دارد. چــون شــهادت حضــرت موســی ب
و محرمانــه رخ مــی نمایــد. نخســت بســیاری از شــیعیان و حتــی نزدیــکان امــام 
شــهادتش را بــاور نمــی کننــد. امــا بــا گذشــت زمــان هریــک از راهــی شــهادت امــام را 
بــه عنــوان یــک واقعیــت تلــخ مــی پذیرنــد بــه جزگروهــی کــه در آرزوی رســیدن بــه رفاه 
و لذایــذ دنیــا بــا امــوال و وجوهــات شــرعی، در دام نیرنــگ حکومــت عباســی گرفتــار 
می آینــد و امامــت امــام هشــتم را انــکار مــی نماینــد. بقیــه نــزد امــام رضا؟ع؟مــی رونــد 
و بــه امامتــش ایمــان مــی آورنــد. از ایــن رو عــدم پذیــرش شــهادت امــام کاظــم ؟ع؟از 
ــان  ــاز و ذهــن کاوشــگر آن ــد ب ــوان دلیــل بردی ــوار را مــی ت ــاران خالــص آن بزرگ ســوی ی
دانســت، نــه تردیــد در امامــت امــام رضــا؟ع؟ شــیخ ابوالعبــاس کشــی نیــز، ابوخالــد 
سجســتانی را در زمــره همیــن دســته از یــاران امــام معرفــی کــرده و نقــل مــی کنــد کــه 
ابــو خالــد سجســتانی بــه گمــان اینکــه امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ زنــده اســت. بــه 
جمــع واقفیــه مــی پیونــدد و ســپس بــا بهــره از دانــش ســتاره شناســی کــه بــی شــک 
ــزد امــام آموختــه اســت، بــه شــهادت امــام کاظم؟ع؟یقیــن مــی نمایــد و در صــف  ن

یــاران امــام رضــا؟ع؟ در مــی ایــد.]12[

6. ابوطاهر بن حمزه بن الیسع قمی
او ثقــه و راوی حدیــث اســت. نجاشــی او را از یــاران امــام رضــا و راوی حدیــث آن 

حضــرت مــی دانــد.]13[
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11. اسحاق بن ابراهیم حضینی
در شــمار یاران امام رضا؟ع؟اســت، توســط حســن بن ســعید اهوازی نزد هشــتمین 
پیشــوای شــیعیان مــی رســد و از آن حضــرت بهــره علمــی و معنــوی مــی بــرد. در زمــره 

روات حدیــث اســت. از امــام رضا؟ع؟روایــت مــی کند.
علــی بــن مهزیــار اهــوازی و پســرش حســن بــن علــی اهــوازی از او روایــت مــی کننــد. 

برخــی وثاقتــش را تاییــد مــی کننــد.]20[

12. اسحاق بن آدم
از شــیفتگان علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟در شــهر قــم بــه شــمار مــی رود. کتابــی هــم 
داشــته کــه در حــال حاضــر در دســت نیســت. محمــد بــن ابــی الخطــاب آن را روایــت 
می کنــد.]21[ بــه گفتــه ابوالعبــاس فضــل بــن حســان داالنــی، کتــاب اســحاق ابــن 

آدم، مــورد نقــل محمــد بــن الحســین بــن ابــی الخطــاب نیــز هســت.]22[

13. ادریس بن زید
یــار امــام رضــا؟ع؟، جلیــل القــدر و درســت گفتــار اســت.]23[ شــیخ صــدوق در کتــاب 

مــن الیحضــره الفقیــه بــه دو طریــق از او روایــت مــی کنــد.]24[

7. أحمد بن عامر
از  عامــر«  بــن  »وهــب  بزرگــوارش  جــد  اســت.]14[  ؟ع؟  رضــا  امــام  فرهیختــه  یــار 
مــردان جاویــد تاریــخ تشــیع بــه شــمار مــی ایــد. بــه ســال 61 هجــری دریــاری امــام 
حســین؟ع؟ بــه شــهادت مــی رســد. أحمــد بــن عامــر راوی حدیــث نیــز هســت، 

پســرش عبــداهلل بــن أحمــد از وی روایــت مــی کنــد.]15[

8. ادریس بن عبداهلل اشعری قمی
دانشــمند و دارای کتــاب اســت. از زکریــا حســین بــن عثمــان و بــرادرش عبدالملــک از 
او روایــت مــی کننــد. دانــش او مرهــون بهــره گیــری از حضــرت امــام صــادق ؟ع؟، امــام 
کاظــم ؟ع؟ و امــام رضــا ؟ع؟اســت.]16[ بــی شــک فــردی کــه دانــش خــود را از ســه 

معصــوم آموختــه باشــد. در گفتــار ثقــه و در رفتــار و کــردار نیــز قابــل الگوگیــری اســت.

9. ادریس بن حسین اشعری قمی
بــه  و  امــام رضــا ؟ع؟شــرفیاب می گــردد  نــزد  ثقــه شــمرده مــی شــود.  ایــن راوی 

] کنــد.]1؟ع؟  مــی  روایــت  از آن حضــرت  و  پــردازد  مــی  دانــش  فراگیــری 

10. ادریس بن یقین
وی اهل خراسان و از یاران امام رضا ؟ع؟است.]18[

پیــش از امــام رضا؟ع؟نیــز چنــدی بــه محضــر حضــرت موســی بــن جعفر؟ع؟ می رســد و 
از آن حضرت بهره می گیرد. اما بیشــترین دوران بهره گیری او نزد امام رضا؟ع؟اســت. 

شــیخ طوســی هم او را در شــمار یاران ابوالحســن؟ع؟ نام می برد.]19[
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جــوان معمــوال در ســه حــوزه فکــر و اندیشــه، اخــاق و معاشــرت اجتماعــی، نگرانــی 
هایــی دارد و خواســته یــا ناخواســته بــه ســمت و ســویی گرایــش پیــدا مــی کنــد و در 
صورتیکــه الگویــی مناســب بــه وی ارایــه نشــود، بــه الگوهای نامناســب و نامتناســب 
روی میــآورد. از ایــن رو قــرآن، در راســتای رســالت هدایتــی و تربیتــی خــود، بــا بیــان 
داســتان هــای واقعــی بــه ترســیم الگوهــای مناســب پرداختــه اســت، کــه در ایــن 

نوشــتار تنهــا بــه الگوهــای جــوان و یــا در ســنین جوانــی مــی پردازیــم.

الف. حوزه فکر و اندیشه
1ـ الگوی مبارزه با عقاید و افکار باطل

الگــوی جــوان در ایــن برنامــه، حضــرت ابراهیم؟ع؟اســت کــه در ســنین جوانــی بــه 
مبــارزه بــا بــت پرســتی پرداخــت. وی ابتــدا بــا سرپرســت خــود »آزر« گفتگــو کــرد و تــا 

آنجــا پیــش رفــت کــه از او و همفکرانــش بیــزاری جســت.
ــا ِبــِه َعاِلِمیــَن  قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »َوَلَقــْد آَتْیَنــا ِإْبَراِهیــَم ُرْشــَدُه ِمــْن َقْبــُل َوُکّنَ
ــوَن« مــا وســیله رشــد  ــا َعاِکُف ــْم َلَه ْنُت

َ
ــی أ ِت

َ
َماِثیــُل اّل ــِذِه الّتَ ــا َه ــِه َم ــِه َوَقْوِم ــاَل ألِبی ِإْذ َق

ابراهیــم را از قبــل بــه او دادیــم؛ و از شایســتگی او آگاه بودیــم. آن هنــگام کــه بــه 
پــدرش آزر، و قــوم او گفت:ایــن مجســمه هــای بــی روح چیســت کــه شــما همــواره 

الگودهی قرآن به جوانان

حممد میبدی

ــا َلَهــا َعاِبِدیــَن « مــا  ــا آَباَءَن ــوا َوَجْدَن آنهــا را پرســتش مــی کنیــد؟ در پاســخ گفتنــد: َقاُل
ــد، ابراهیــم واکنــش نشــان داد  ــه آنهــا را عبــادت مــی کردن ــم ک ــدران خــود را دیدی پ
ــی َضــاٍل ُمِبیــٍن « قطعــا هــم شــما و هــم  ــْم ِف ــْم َوآَباُؤُک ْنُت

َ
ــْم أ ــْد ُکْنُت ــاَل َلَق و فرمــود: َق

پدرانتــان در گمراهــی آشــکاری بودیــد.]1[
چون تواند ساخت با آزر، خلیل؟  چون تواند ساخت با رهزن، دلیل؟

آری، همــان طــور کــه راهنمــا و دلیــل راه، بــا راهــزن ســازگاری و همراهــی نــدارد، 
ابراهیــم خلیــل هــم بــا آزر بــت تــراش ســازش نمــی کنــد.

َراَك 
َ
ــی أ ْصَناًمــا آِلَهــًة ِإِنّ

َ
ِخــُذ أ َتّتَ

َ
و در جــای دیگــر فرمــود: َوِإْذ َقــاَل ِإْبَراِهیــُم ألِبیــِه آَزَر أ

ــدرش آزر  ــه پ ــم ب ــه ابراهی ــی ک ــد هنگام ــر بیاوری ــه خاط ــٍن« ب ــاٍل ُمِبی ــی َض ــَك ِف َوَقْوَم
گفــت: آیــا بــت هایــی را معبــود خــود انتخــاب مــی کنــی؟ مــن، تــو و قــوم تــو را در 

گمراهــی آشــکاری مــی بینــم. ]2[
ابراهیــم در مرحلــه نخســت، در مقــام اســتفهام انــکاری و توبیخــی پرســید: »ایــن 
مجســمه هــا چیســت کــه بــه عنــوان خــدا پذیرفتــه اید و آنــان را عبــادت مــی کنید؟.« 
در مرحلــه بعــد کــه آنــان بــه تقلیــد از پیشــینیان خــود اســتدالل کردنــد، ابراهیــم در 

پاســخ، آنــان را بــه گمراهــی متهــم نمــود.
اعالم بیزاری

ســپس در مرحلــه بعــد، ابراهیــم از بــت پرســتان اعــام بیــزاری کــرد، قــرآن کریــم مــی 
ــْم  ــوا ِلَقْوِمِه ــُه ِإْذ َقاُل ِذیــَن َمَع

َ
ــی ِإْبَراِهیــَم َواّل ــَوٌة َحَســَنٌة ِف ْس

ُ
ــْم أ ــْت َلُک ــْد َکاَن فرمایــد: »َق

ــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل« بــرای شــما سرمشــقی خــوب در زندگــی  ــا ُبــَرآُء ِمْنُکــْم َوِمّمَ
َ
ِإّن

ابراهیــم و کســانی کــه بــا او بودنــد، وجــود داشــت، آن هنــگام کــه بــه قــوم مشــرك خــود 
گفتنــد: »مــا از شــما و آنچــه غیــر از خــدا مــی پرســتید، بیزاریــم«. ]3[

اظهار دشمنی
در مرحلــه ی بعــد ابراهیــم، دشــمنی خــود بــا آنــان را ظاهــر کــرد و گفــت: »َکَفْرَنــا ِبُکــْم 
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َبــًدا« مــا نســبت بــه شــما کافریــم و میــان مــا و 
َ
َوَبــَدا َبْیَنَنــا َوَبْیَنُکــُم اْلَعــَداَوُة َواْلَبْغَضــاُء أ

شــما عــداوت و دشــمنی همیشــگی آشــکار شــده اســت. ]4[
فقط خودی ها

ابراهیــم نســبت بــه همــه بــت پرســتان اعــام بیــزاری و اعــان دشــمنی نمــود؛ یعنــی 
نبایــد بــا آنــان همزیســتی مســالمتآمیز داشــت. امــا چــون بــه آزر وعــده اســتغفار داده 
ــْوَل  ــرای او اســتغفار کــرد. قــرآن مــی فرمایــد: »ِإال َق ــی«]5[، ب ــَك َرِبّ ــَتْغِفُر َل ْس

َ
ــود: »َسأ ب

ِإْبَراِهیــَم ألِبیــِه ألْســَتْغِفَرّنَ َلــَك«]6[ و »َوَمــا َکاَن اْســِتْغَفاُر ِإْبَراِهیــَم ألِبیــِه ِإال َعــْن َمْوِعــَدٍة 
ــاُه« ]7[ َوَعَدَهــا ِإّیَ

با ولی چون گل، عدو چون خار باش رو »إشدإ علی الکفار« باش  

2ـ الگوی مبارزه و بت شکین
ابراهیــم در ادامــه مبــارزه خــود، بــه مبــارزه بــا بــت پرداخــت؛ یعنــی او عــاوه بــر ایــن 
کــه بــا »تبــر منطــق« بــه جنــگ بــت پرســتان رفــت، بــا تبــر آهنیــن بــه جنــگ بــت هــا 
ــاد کــرده و نقشــه ای کــه از قبــل طــرح کــرده  ــا ســوگندی کــه از پیــش ی نیــز رفــت. او ب
ــوا ُمْدِبِریــَن« بخــدا ســوگند در 

ُ
ْن ُتَوّل

َ
ْصَناَمُکــْم َبْعــَد أ

َ
بــود مــی فرمــود: »َوَتــاهلِل ألِکیــَدّنَ أ

غیــاب شــما نقشــه ای بــرای نابــودی بــت هایتــان طــرح مــی کنــم،]8[ اوهمــه بــت هــا 
را نابــود کــرد و تنهــا بــت بــزرگ را بــرای تنبــه آنهــا باقــی گذاشــت: »َفَجَعَلُهــْم ُجــَذاًذا ِإال 
ُهــْم ِإَلْیــِه َیْرِجُعــوَن« ســرانجام همــه آنهــا، جــز بــت بزرگشــان را، قطعــه 

َ
َکِبیــًرا َلُهــْم َلَعّل

قطعــه کــرد. شــاید ســراغ او بیاینــد. ]9[
جوانی به نام ابراهیم

ابراهیم؟ع؟طــرح و نقشــه خــود را بــه اجــرا درآورد و بــت هــا را شکســت. ولــی چــون 
ــی  ــه کس ــه چ ــت ک ــی دانس ــی نم ــود، کس ــه ب ــام گرفت ــردم انج ــم م ــن کار دور از چش ای
ــُه َلِمَن 

َ
چنیــن کاری را انجــام داده اســت، همــه مــی گفتنــد: »َمــْن َفَعــَل َهــَذا ِبآِلَهِتَنا ِإّن

اِلِمیــَن« چــه کســی بــا خدایــان مــا چنیــن کــرده اســت؟ قطعــا او از ظالمیــن اســت.
َ

الّظ
]10[ امــا چــون پیــش از آن، ابراهیــم، آنــان و بــت هایشــان را تهدیــد کــرده بــود، آن هــا 
شــکی نداشــتند کــه کار ابراهیــم اســت. لــذا گــزارش دادنــد کــه: »َســِمْعَنا َفًتــی َیْذُکُرُهــْم 
ُیَقــاُل َلــُه ِإْبَراِهیــُم« جوانــی را مــی شناســیم بــه نــام ابراهیــم کــه از بــت هــا بــه بــدی یــاد 

مــی کــرد.]11[
منطق قوی ابراهیم

ابراهیــم؟ع؟را بــه محاکمــه کشــیدند، امــا او بــا منطــق قــوی پاســخ مــی داد و بــرای 
بیــداری آنهــا بــت بــزرگ را ســالم نگهداشــته بــود، تــا بگویــد: »َبــْل َفَعَلــُه َکِبیُرُهــْم َهــَذا 
ُلوُهْم ِإْن َکاُنــوا َیْنِطُقــوَن« شــاید بــت بــزرگ چنیــن کــرده باشــد، برویــد از او ســوال 

َ
َفاْســأ

ــه مــی  ــان کــه حــرف نمــی زننــد، چگون ــر آنهــا ســخن مــی گوینــد. یعنــی، آن کنیــد، اگ
تواننــد بــه حــال شــما ســودمند باشــند؟ و اگــر کاری از آنهــا ســاخته اســت، پــس آن 
بــت بــزرگ، بــت هــای کوچکتــر را شکســته اســت و اگــر حرفــی نمــی توانــد بزنــد و کاری 
َفَتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل َمــا ال 

َ
از او برنمــی آیــد، پــس شایســته پرســتش نیســت. »أ

ّفٍ 
ُ
ُکــْم« ســپس بــا اعــام بیــزاری از بــت و بــت پرســت گفــت: »أ َیْنَفُعُکــْم َشــْیًئا َوال َیُضّرُ
َلُکــْم َوِلَمــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل« اف بــر شــما و آنچــه غیــر از خــدا مــی پرســتید.

ُقوُه  ابراهیــم تــا بــدان جــا پیــش رفــت کــه آتــش نمرودیــان را بــه جــان خریــد: »َقاُلــوا َحِرّ
َواْنُصــُروا آِلَهَتُکــْم« گفتنــد: ابراهیــم را بســوزانید و خدایــان خــود را یاری کنید.

از آنجــا کــه خداونــد بنــدگان خــود را تنهــا رهــا نمــی کند، به امــر خداوند آتش ســوزان، 
بــرای ابراهیــم ســرد و ســالم شــد: »ُقْلَنــا َیا َنــاُر ُکوِنی َبــْرًدا َوَســاًما َعَلی ِإْبَراِهیــَم«. ]12[

چون گزیده حق بود چونش گزد؟ آتش ابراهیم را دندان نزد  
هرکه نمرودی است گو می ترس از آن آتش ابراهیم را نبود زیان  

نار ابراهیم را نسرین شود ماه با احمد اشارت بین شود  
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3ـ الگوی هدفداری
قــرآن کریــم بــرای معرفــی الگــوی هدفــداری، شــخصیت هــای بزرگــی را معرفــی مــی 
نمایــد. از جملــه ایــن شــخصیت هــا حضــرت ابراهیــم اســت کــه آیــات مربــوط بــه 
ــه هیــچ قیمتــی حاضــر نشــد دســت  آن گذشــت و گفتــه شــد کــه حضــرت ابراهیــم ب
از هــدف خــود بــردارد و تهدیدهــا را بــه جــان خریــد: »َیــا ِإْبَراِهیــُم َلِئــْن َلــْم َتْنَتــِه 
ــا« ای ابراهیــم اگــر دســت از کارهایــت خرابــکاری هایــت  ــَك َواْهُجْرِنــی َمِلّیً ألْرُجَمّنَ
برنــداری، تــو را ســنگ بــاران خواهــم کــرد یــا ســخنان تنــدی بــه تــو خواهــم گفــت. از 

مــن دور شــو.]13[
تا این که وی مجبور شد از آنان کناره گیری کند و گوشه عزلت برگزیند.

ْعَتِزُلُکــْم َوَمــا َتْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل...« از شــما 
َ
قــرآن از زبــان ابراهیــم مــی فرمایــد: »َوأ

و بتهایتــان کنــاره گیــری مــی کنــم...]14[ در همیــن راســتا، آن حضــرت آتــش نمــرود 
را نیــز پذیــرا شــد.

ــد  ــی بودن ــه دیگــر هدفــداری، اصحــاب کهــف هســتند: اصحــاب کهــف جوانان نمون
ُهــْم ِفْتَیــٌة آَمُنــوا 

َ
خدابــاور، کــه حاضــر نشــدند دســت از عقیــده خــود بردارنــد: »ِإّن

داشــتند. ایمــان  پروردگارشــان  بــه  کــه  بودنــد  جوانانــی  کهــف  ِهْم«اصحــاب  ِبَرِبّ
ــَماَواِت َواألْرِض َلــْن َنْدُعــَو ِمــْن ُدوِنــِه  َنــا َرّبُ الّسَ ]15[ و شعارشــان ایــن بــود کــه: »َرّبُ
ــه جــز او خدایــی دیگــر را  ــا« پــروردگار مــا، پــروردگار آســمان هــا و زمیــن اســت و ب ِإَلًه

]16[ نمی خوانیــم. 
اینــان، آنچنــان در راه عقیــده خــود اســتوار بودنــد کــه حاضــر نشــدند بــا طاغــوت 
ــواده و حتــی ملــك و حکومــت  ــه و خان ــار، خان ــذا شــهر و دی زمــان همنــوا شــوند، و ل
َنــا آِتَنــا ِمــْن  َوى اْلِفْتَیــُة ِإَلــی اْلَکْهــِف َفَقاُلــوا َرّبَ

َ
را رهــا کــرده و بــه غــاری پنــاه بردنــد: »ِإْذ أ

ْمِرَنــا َرَشــًدا« بیــاد آور، هنگامــی کــه جوانــان بــه غــار پنــاه 
َ
ــْئ َلَنــا ِمــْن أ َلُدْنــَك َرْحَمــًة َوَهِیّ

بردنــد و گفتنــد: خدایــا، از ســوی خــودت بــه مــا رحمــت بــده و زمینــه رشــد مــا را 

ــا. ]17[ ــم فرم فراه
ــه دوران خفقــان و  ــه حســاب همــان زمــان ـ ک ــان پــس از بیــدار شــدن از خــواب ب آن
ســتم دقیانــوس بــود ـ بــاز بــه فکــر طهــارت و پاکــی بودنــد و حاضــر نبودنــد غــذای 
ْزَکــی َطَعاًمــا 

َ
َهــا أ ّیُ

َ
نامناســب مصــرف نماینــد، لــذا بــه مإمــور خریــد گفتنــد: »َفْلَیْنُظــْر أ

ِتُکــْم ِبــِرْزٍق ِمْنــُه...« بنگــر کــه کدامیــك طعامشــان پاکیــزه تــر اســت، و مقــداری از 
ْ
َفْلَیأ

آن روزی بــرای شــما بیــاورد. ]18[
عشق و رقت آید از لقمه حال علم و حکمت زاید از لقمه حال 

میل خدمت، عزم رفتن آن جهان زاید از لقمه حال اندر دهان  

ب. حوزه اخالق
در ایــن حــوزه علمــی و عملــی، قــرآن کریــم بــه معرفــی چنــد الگــو پرداختــه کــه جوانــان 
بایــد بــا شــناخت ایــن نمونــه هــای اخــاق و اســوه هــای هدایــت، مســیر تربیــت خــود 
را بــا آنهــا منطبــق نمــوده واز رفتــار و اعمالشــان درس گرفتــه و بــه آنــان تأســی نماینــد:

1ـ الگوی از جان گذشتگی
ــردم  ــی از م ــاِة اهلِل« بعض ــاَء َمْرَض ــُه اْبِتَغ ــِری َنْفَس ــْن َیْش ــاِس َم ــَن الّنَ ــریفه: »َوِم ــه ش آی
کســانی هســتند کــه جــان خــود را بــرای خشــنودی خــدا، مــی فروشــند،]19[ الگــوی 
از جــان گذشــتگی اســت کــه قــرآن بــه مــا معرفــی مــی کنــد. ایــن مصــداق منحصــر بــه 
فــرد، علــی بــن ابــی طالب؟ع؟اســت کــه در نهایــت از جــان گذشــتگی، حاضــر شــد در 

زمــان خطــر، بــه جــای پیامبــر؟ص؟در بســتر وی قــرار بگیــرد.
سنگ تا فانی نشدكی شد نگین

از مفســران، مورخــان و محدثــان مــی نویســند، در »لیلــة  دانشــمندان اســامی 
المبیــت« یعنــی شــبی کــه پیامبر؟ص؟مــی خواســت از مکــه بیــرون آمــده و بــه مدینــه 
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شــرکت آن حضــرت در جنــگ هــای طاقــت فرســای زمــان پیامبر؟ص؟»نبردهایــی 
ــه حــق  ــه ب ــرد؛ رشــادت هــای عظیمــی ک ــر ک ــدر، احــد، احــزاب...« را نیــز ذک ماننــد ب

ــاره آن گفــت: »ال فتــی اال علــی« ]24[ جبرئیــل امیــن درب

3 ـ الگوی کسب علم
الگــوی دانشــجویی کــه قــرآن معرفــی مــی کنــد، حضــرت موسی؟ع؟اســت کــه بــا آن 

مقــام و عظمتــش از بنــده ای از بنــدگان خــدا درخواســت آمــوزش کــرد.
ْمــَت  ــا ُعِلّ َمــِن ِمّمَ ْن ُتَعِلّ

َ
ِبُعــَك َعَلــی أ

َ
ّت

َ
ــُه ُموَســی َهــْل أ ــاَل َل قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »َق

ُرْشــًدا« ]25[موســی بــه او خضــر گفــت: آیــا از تــو پیــروی کنــم تــا از آنچــه بــه تــو تعلیــم 
داده شــده و مایــه رشــد اســت بــه مــن بیامــوزی.

خواب، بیداری است چون با دانش است                وای بیداری که با نادان نشست
چون گرفتت پیر، هین تسلیم شو                                همچو موسی زیر حکم خضر رو

اگرچــه معلــم موســی در آغــاز -بــه دلیــل ضــرورت گنجایــش علمــی- از پاســخ مثبــت 
ــاَء اهلُل  ــَتِجُدِنی ِإْن َش ــی »َس ــی موس ــام آمادگ ــا اع ــا ب ــرد، ام ــودداری ک ــی خ ــه موس ب
ــا شــرط پیشــی نگرفتــن موســی از  ــًرا« ان شــإ اهلل مــرا شــکیبا خواهــی یافــت، ب َصاِب
اســتادش، پذیرفــت کــه بــه وی آمــوزش بدهــد و در یــك همراهــی بــا وی، بــه او 
ــْم  ِویــِل َمــا َل

ْ
ُئَك ِبَتأ َنِبّ

ُ
آموخــت کــه برخــی از امــور دارای تإویــل هســتند و گفــت: »َســأ

ــًرا«.]26[ ــِه َصْب ــَتِطْع َعَلْی َتْس

4ـ الگوی مبارزه با خواهش های نفساین
الگــوی معرفــی شــده توســط قــرآن در ایــن مــورد، حضــرت یوسف؟ع؟اســت کــه 
ــد.  ــی کن ــی م ــا زندگ ــام زلیخ ــه ن ــی ب ــار زن ــز مصــر و در کن ــه عزی ــی در خان در دوره جوان
یوســف، در اوج جوانــی و فــوران کــوره آتشــین شــهوت و زلیخــا زنــی کــه از ســیمایی 

هجــرت نمایــد، علــی بــن ابــی طالب؟ع؟بــه جــای پیامبــر خوابیــد و همــه خطــرات 
احتمالــی را بــه جــان خریــد. ]20[ الزم بــه ذکــر اســت در آن زمــان تنهــا حــدود بیســت 

ســال از عمــر شــریف امــام علی؟ع؟مــی گذشــت.

2ـ الگوی ایثار و از مال گذشتگی
در ایــن زمینــه نیــز الگــوی معرفــی شــده توســط قــرآن، حضــرت علی؟ع؟اســت کــه در 
ســوره »هــل آتــی« در کنــار حضــرت زهــرا ؟س؟بــه عنــوان ابــرار معرفــی شــده اســت. »ِإّنَ 
َمــا ُنْطِعُمُکــْم ِلَوْجــِه 

َ
ِســیًرا ِإّن

َ
ــِه ِمْســِکیًنا َوَیِتیًمــا َوأ َعــاَم َعَلــی ُحِبّ األْبــَراَر... َوُیْطِعُمــوَن الّطَ

ــه آن عاقــه »و  ــه ب ــا ایــن ک ــَزاًء َوال ُشــُکوًرا« و غــذای »خــود« را ب ــْم َج ــُد ِمْنُک اهلِل ال ُنِری
نیــاز« دارنــد بــه مســکین و یتیــم و اســیر مــی دهنــد و مــی گوینــد مــا شــما را بــه خاطــر 

خــدا اطعــام مــی کنیــم و هیــچ پاداشــی، و سپاســی از شــما نمــی خواهیــم. ]21[
همــه محدثــان، مفســران و مورخــان شــیعه و بســیاری از دانشــمندان اهــل ســنت 

معتقدنــد کــه ایــن آیــات در بــاره علــی؟ع؟و خانــواده اش نــازل شــده اســت.
اســکافی مــی نویســد: »مــا منکــر تفضیل و برتــری دیگر صحابه بر علی؟ع؟هســتیم«. 
تــا آنجــا کــه مــی نویســد: »امــا در انفــاق آن چنــان بــود کــه حتــی درحــال فقــر بــر 

مســکین و یتیــم و اســیر اطعــام نمــود«. ]22[
ــه  ــد ک ــرده بودن ــذر ک ــرای بهبــود حســنین؟مهع؟ از بیمــاری ن ظاهــرا علــی و زهــرا؟مهع؟ ب
ســه روز روزه بگیرنــد؛ بــه هنــگام افطــار روز اول، غــذای خــود را بــه مســکین دادنــد، روز 
دوم آن را بــه یتیــم و روز ســوم آن را بــه اســیر بخشــیدند و خــود گرســنه ماندنــد. ]23[

ای خنك آن را که این مرکب براند... محسنان مردند و احسان ها بماند 
نزد یزدان دین و احسان نیست خرد مرد محسن لیك احسانش نمرد 

جان خود ایثار جاه او کند مال خود ایثار راه او کند  
دربــاره از جــان گذشــتگی و از خــود گذشــتگی علی؟ع؟بــه عنــوان اســوه و الگــو، بایــد 
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الگو دهی در آیات مربوط به حضرت یوسف؟ع؟
در ایــن آیــات نکاتــی وجــود دارد کــه بــه جــوان پــر شــور مــا میآموزانــد، کــه هرچنــد کوره 
ای مشــتعل از آتــش ســوزان شــهوت باشــد، مــی توانــد بــا تإســی بــه یوســف؟ع؟، 

خــود را از دام شــهوت برهانــد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه بــرای حضــرت یوســف همــه چیــز فراهــم بــود. ایــن مســإله 
ــم  ــه فراه ــا زمین ــوان م ــرای ج ــت ب ــن اس ــرا ممک ــد، زی ــی کن ــوارتر م ــف را دش کار یوس
نباشــد و یــا اگــر فراهــم اســت قضیــه شــکل دیگــری بــه خــود بگیــرد. امــا یوســف 
می بایســت تــاش مضاعــف نمایــد تــا بــه فرمــوده قــرآن »ســوء و فحشــا«، را از خــود 
دور کنــد. یوســف رنــج ایــن زنــدان را همچــون گنــج مــی بینــد زیــرا رحمت الهــی در آن 

مخفــی اســت. همچنــان کــه مغــز میــوه درون پوســت خشــن قــرار دارد.
مغز تازه شد چو بخراشید پوست رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست 

5ـ الگوی طهارت و پاکی
ــوی  ــه الگ ــر آن ک ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی کن ــی م ــم الگویــی را معرف ــرآن کری در ایــن زمینــه، ق
حضــرت  الگــو  ایــن  باشــد.  مــی  نیــز  بانــوان  ویــژه  الگــوی  اســت،  بشــریت  همــه 
مریــم؟س؟ می باشــد کــه خداونــد او را آیــت و نشــانه اعجــاز و قــدرت خــود معرفــی 

آَیــًة«،]30[ ــُه  ّمَ
ُ
َوأ َمْرَیــَم  اْبــَن  کــرده و می فرمایــد: »َوَجَعْلَنــا 

و نیــز ضــرب المثــل نیــکان جامعــه بشــری قــرار داده و مــی فرمایــد: »َوَضــَرَب اهلُل َمَثــا 
ِذیــَن آَمُنــوا... َوَمْرَیــَم اْبَنــَت ِعْمــَراَن...«. ]31[

َ
ِلّل

محیط خانواده
حضــرت مریــم از ابتــدا و حتــی قبــل از والدت مــورد توجــه خانــواده عمــران بــود و 
پیــش از تولــد او را از قیــد والیــت خــود رهــا کــرده و تحــت والیــت اهلل و عبودیــت او 
ًرا«  ــی َبْطِنــی ُمَحــّرَ ــا ِف ــَك َم ــَذْرُت َل ــی َن ُة ِعْمــَراَن َرِبّ ِإِنّ

َ
ــَرأ ــِت اْم در آورده بودنــد: »ِإْذ َقاَل

ــت. ــم اس ــان فراه ــی آن ــرای کام جوی ــا ب ــه ه ــه زمین ــت، هم ــوردار اس ــا برخ زیب
ــَواَب  َقــِت األْب

َ
ــْن َنْفِســِه َوَغّل ــا َع ــی َبْیِتَه ــَو ِف ِتــی ُه

َ
ــُه اّل قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »َوَراَوَدْت

ــاَن  ى ُبْرَه
َ
ْن َرأ

َ
ــْوال أ ــا َل ــّمَ ِبَه ــِه َوَه ــْت ِب ــْد َهّمَ ــاَذ اهلِل... َوَلَق ــاَل َمَع ــَك َق ــَت َل ــْت َهْی َوَقاَل

ــُه ِمــْن ِعَباِدَنــا اْلُمْخَلِصیــَن« وآن زن کــه 
َ
ــوَء َواْلَفْحَشــاَء ِإّن ــِه َکَذِلــَك ِلَنْصــِرَف َعْنــُه الّسُ َرِبّ

یوســف در خانــه او بــود، از او تقاضــای کامجویــی کــرد، درهــا را بســت و گفــت: بیــا بــه 
ــه خــدا... آن زن  ــرم ب ــو مهیــا اســت، یوســف گفــت: پنــاه مــی ب ــرای ت ســوی آنچــه ب
ــر برهــان پــروردگار را نمــی دیــد ـ قصــد وی مــی نمــود: ایــن  قصــد او کــرد، و او نیــز ـ اگ
ــه او از بنــدگان مخلــص  ــا بــدی و فحشــا را، از او دور ســازیم، چــرا ک ــم، ت چنیــن کردی

خالــص شــده مــا بــود. ]27[
باقیان را برده تا قعر زمین زآتش شهوت نسوزد اهل دین  

یوســف، زنــدان رفتــن را پذیرفــت، امــا بــه خواهــش زلیخــا کــه مطابــق غریــزه جنســی 
بــود، پاســخ نــداد. زلیخــا گفتــه بــود: »َوَلِئــْن َلــْم َیْفَعــْل َمــا آُمــُرُه َلُیْســَجَنّنَ َوَلَیُکوًنــا ِمــَن 
اِغِریــَن« اگــر یوســف آنچــه را بــه او دســتور مــی دهــم انجــام ندهــد، بــه زنــدان  الّصَ

خواهــد افتــاد و مســلما خــوار و ذلیــل خواهــد شــد.
هــرگاه حاکمیــت در دســت نااهــان رنــد باشــد صالحــان، محکــوم و زندانــی مــی 

شــونداگر چــه همچــون یوســف صدیــق، پیامبــری عفیــف و معصــوم باشــند.
ال جرم صدیق در زندان بود! چون که حکم اندر کف رندان بود 

ــا  ِإَلــّیَ ِمّمَ َحــّبُ 
َ
ــْجُن أ و یوســف در واکنــش بــه تهدیــد بــه زنــدان گفــت: »َرِبّ الِسّ

َیْدُعوَنِنــی ِإَلْیــِه« پــروردگارا، زنــدان نــزد مــن محبوبتــر اســت از آنچــه کــه اینهــا مــرا 
بــه ســوی آن مــی خواننــد.]28[ جالــب توجــه ایــن کــه حضــرت یوســف رهایــی از 
ــّنَ  ــی َکْیَدُه گرفتــاری شــهوت را، لطــف الهــی مــی دانــد و مــی گویــد: »َوِإال َتْصــِرْف َعِنّ
ُکــْن ِمــَن اْلَجاِهِلیــَن« واگــر نیرنــگ آن هــا را از مــن بــاز نگردانــی، بــه 

َ
ْصــُب ِإَلْیِهــّنَ َوأ

َ
أ

ســوی آنــان متمایــل خواهــم شــد و از جاهــان خواهــم بــود. ]29[
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ُهــْم  ّیُ
َ
ْقاَمُهــْم أ

َ
کــه بــه قرعــه کشــی تــن دادنــد و قرعــه بــه نــام زکریــا افتــاد: »ِإْذ ُیْلُقــوَن أ

ــا«. ]37[ َلَهــا َزَکِرّیَ
َ

َیْکُفــُل َمْرَیــَم«]36[ و در جــای دیگــر فرمــود: »َوَکّف
عنایــات ویــژه خداونــد بــه مریــم در اصطفــا و طهــارت و قبــول و انبــات، خاصــه 
ــم، وجــود  ــه مری ــز از لطــف الهــی نســبت ب نمی شــود، بلکــه نشــانه هــای دیگــری نی

دارد، از جملــه:
غذای مخصوص

ــی َلِك َهــَذا َقاَلْت 
َ
ّن

َ
ــا اْلِمْحــَراَب َوَجــَد ِعْنَدَهــا ِرْزًقــا َقــاَل َیــا َمْرَیــُم أ َمــا َدَخــَل َعَلْیَهــا َزَکِرّیَ

َ
»ُکّل

ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد اهلِل ِإّنَ اهلَل َیــْرُزُق َمــْن َیَشــاُء ِبَغْیــِر ِحَســاٍب« هــرگاه زکریــا وارد محــراب او 
مــی شــد، غذایــی مخصــوص در آنجــا مــی دیــد، از او پرســید ای مریــم! ایــن را از کجــا 
آورده ای؟ گفــت: ایــن از ســوی خداســت، خداونــد بــه هرکــس بخواهــد بــی حســاب 

روزی مــی دهــد.
قوت ارواحست و، ارزاق نبیست روزی بی رنج می دانی که چیست؟ 

جالــب اســت بدانیــم زکریــا، بــا دیــدن ایــن حالــت هــا آرزوی فرزنــد کــرد و گفــت: 
ــًة« در آنجــا بــود کــه  َب ــًة َطِیّ ّیَ ــَك ُذِرّ ــْن َلُدْن ــی ِم ــاَل َرِبّ َهــْب ِل ــُه َق ــا َرّبَ ــا َزَکِرّیَ ــَك َدَع »ُهَناِل
زکریــا بــا مشــاهده آن همــه شایســتگی پــروردگار خویــش را خوانــد و عــرض کــرد: 

خدایــا! بــه مــن نیــز از طــرف خــود فرزنــد پاکیــزه عطــا کــن. ]38[
دستورات مخصوص

ــِك  ِلَرِبّ اْقُنِتــی  َمْرَیــُم  »َیــا  کــرد:  خطــاب  مریــم  بــه  فرشــتگان  وســیله  بــه  خداونــد 
اِکِعیــَن« ای مریــم! بــرای پــروردگار خــود خضــوع کــن، و  َواْســُجِدی َواْرَکِعــی َمــَع الّرَ
ســجده بــه جــای آر و بــا رکــوع کننــدگان رکــوع کــن. بــه نظــر مــی رســد، ایــن دســتورات، 

شــکرانه عنایاتــی اســت کــه خداونــد بــه مریــم عطــا فرمــوده اســت.
بشارت خدایی

ــُمُه  ــُه اْس ــٍة ِمْن ــُرِك ِبَکِلَم ــُم ِإّنَ اهلَل ُیَبِشّ ــا َمْرَی ــم گفتنــد: »َی ــه مری در ادامــه فرشــتگان ب

هنگامــی کــه همســرعمران گفــت: خداونــدا! آنچــه در رحــم دارم بــرای تــو نــذر کــردم 
کــه آزاد بــرای تــو باشــد، از مــن بپذیــر.

در ایــن زمــان، مــادر مریــم نمــی دانســت کــه فرزنــد او دختــر اســت و طبــق وعــده 
ای کــه بــه خانــواده عمــران داده شــده بــود، فکــر مــی کــرد، مولــود او پســر اســت، 
ــُم ِبَمــا َوَضَعــْت َوَلْیــَس  ْعَل

َ
ْنَثــی َواهلُل أ

ُ
ــی َوَضْعُتَهــا أ لــذا هنــگام وضــع حمــل گفــت: »ِإِنّ

َکــُر َکاألْنَثــی« خداونــدا! مــن او را دختــر آوردم، خداونــد خــود آگاهتــر اســت. و پســر 
َ

الّذ
هماننــد دختــر نیســت، کارهایــی از پســر برمیآیــد کــه از دختــر ســاخته نیســت. البتــه 
نــذر مــادر مریــم مطلــق و بــدون قیــد بــود، یعنــی آنچــه در رحــم دارم، لــذا بــدون 
َتَهــا ِمــَن  ّیَ ِعیُذَهــا ِبــَك َوُذِرّ

ُ
ــی أ ْیُتَها َمْرَیــَم َوِإِنّ ــی َســّمَ هیــچ واکنــش منفــی یــی گفــت: »َوِإِنّ

ِجیــِم« مــن او را مریــم نــام گــذاردم و او و فرزندانــش را از شــر شــیطان در  ــْیَطاِن الّرَ
َ

الّش
پنــاه تــو قــرار مــی دهــم.]32[

پذیرش الهی و عنایات ویژه
گفــت:  و  کــرد  قبــول  بــه خوبــی  را  مریــم  و  پذیرفــت  را  مریــم  مــادر  نــذر  خداونــد، 
ــا« خداونــد او مریــم را  َلَهــا َزَکِرّیَ

َ
ْنَبَتَهــا َنَباًتــا َحَســًنا َوَکّف

َ
َهــا ِبَقُبــوٍل َحَســٍن َوأ َلَهــا َرّبُ »َفَتَقّبَ

بــه طــرز نیکویــی پذیرفــت و بــه طــرز شایســته ای نهــال وجــود او را رویانیــد و کفالــت 
ــوإم  ــا ســپرد. ]33[ مفســران مــی گوینــد: قبــول حســن یعنــی پذیــرش ت ــه زکری او را ب
ــا رضایــت و رویــش حســن یعنــی پاکــی وطهــارت]34[. در حقیقــت ایــن دو تعبیــر  ب
پذیــرش و رویــش حســن، بیانگــر همــان ارزش »اصطفایــی« و »تطهیــر« اســت کــه در 
ــَرِك َواْصَطَفــاِك َعَلــی  قــرآن فرمــود: »َوِإْذ َقاَلــِت اْلَماِئَکــُة َیــا َمْرَیــُم ِإّنَ اهلَل اْصَطَفــاِك َوَطّهَ
ِنَســاِء اْلَعاَلِمیــَن« فرشــتگان گفتنــد: ای مریــم! خــدا تــو را برگزیــده و پــاك ســاخته و بــر 

تمــام زنــان جهــان برتــری داده اســت. ]35[
كفالت زكریا

عــده ای داوطلــب سرپرســتی مریــم بودنــد و بــا یکدیگــر منازعــه مــی کردنــد، تــا ایــن 
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ــَل  ــّتُ َقْب ــی ِم ــا َلْیَتِن ــرد، و مــی گفــت: »َی ــود و آرزوی مــرگ مــی ک رخــدادی ناراحــت ب
ا« ای کاش پیــش از ایــن مــرده بــودم و بــه کلــی فرامــوش  َهــَذا َوُکْنــُت َنْســًیا َمْنِســّیً
ال 

َ
ــا أ ــْن َتْحِتَه ــا ِم مــی شــدم. در ایــن هنــگام ندارســید کــه غمگیــن مبــاش: »َفَناَداَه

ــاش]44[. ــن مب ــه غمگی ــد ک ــدا دادن ــه او ن ــش ب ــن پای ــی« از پایی َتْحَزِن

6ـ الگوی شرم و حیا
الگویــی کــه در قــرآن کریــم در مــورد حیــا معرفــی شــده اســت، صفــورا دختــر شــعیب 
اســت کــه در جریــان برخــورد موســی؟ع؟با وی »پیــش از ازدواج« بــه آن اشــاره شــده 
اســت. قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »َفَجاَءْتــُه ِإْحَداُهَمــا َتْمِشــی َعَلــی اْســِتْحَیاٍء َقاَلــْت ِإّنَ 
ِبــی َیْدُعــوَك...« یکــی از آن دو دختــر بــه ســراغ او آمــد درحالــی کــه بــا نهایــت حیــا گام 

َ
أ

بــر مــی داشــت، گفــت: پــدرم از تــو دعــوت مــی کنــد تــا.... ]45[

ج.حوزه معاشرت اجتماعی
1ـ الگوی رفتار و معاشرت

این که پســران و دختران در جامعه اســامی، چگونه با یکدیگر معاشــرت و نشســت 
ــت و  ــا، گف ــگاه ه ــا، ن ــاس ه ــد در تم ــی توانن ــا م ــا کج ــند و ت ــته باش ــت داش و برخواس
شــنودها و... پیــش برونــد، بررســی مفصلــی مــی طلبــد کــه ایــن مختصــر گنجایــش 
آن را نــدارد؛ ولــی بــه اجمــال بایــد گفــت: کــه آزادی و اجتماعــی بــودن انســان از یــك 
ســو، پیامدهــا و عواقــب ناگــوار معاشــرت آزاد از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت کــه 

گروهــی، نظریــه آزادی ارتبــاط یــا ارتبــاط افســار گســیخته را ارایــه کننــد.
عــده ای دیگــر نیــز، دیــدگاه پرهیــز از هرگونــه ارتبــاط را مطــرح کــرده تــا بــدان جــا پیــش 
رفتنــد کــه زن و مــرد و دختــر و پســر حــق ندارنــد، حتــی در شــعاع دیــد و صــدای 

یکدیگــر قــرار گیرنــد.

اْلَمِســیُح ِعیَســی اْبــُن َمْرَیــَم...« ای مریــم! خداونــد تــرا بــه کلمــه ای ـ وجــودی بــا 
عظمــت ـ از طــرف خویــش بشــارت مــی دهــد کــه نامــش مســیح، عیســی بــن مریــم 
اســت. ]39[ وعــده الهــی بــه مریــم، پیامبــری از انبیــإ بــزرگ خــدا و دارای معجــزات 

بــزرگ اســت. ]40[
شایستگی القا روح و كلمة اهلل

عیســی، پیامبــر بــزرگ خــدا، روح اهلل وکلمــه اهلل اســت کــه مقــرر شــد، بــه عنــوان یــك 
موجــود و انســان، در میــان دیگــر انســان هــا قــرار گیــرد، ظــرف اســتقرار ایــن روح بــزرگ 
َمــا اْلَمِســیُح ِعیَســی اْبــُن َمْرَیــَم َرُســوُل اهلِل 

َ
الهــی، مریــم ؟س؟اســت کــه فرمــود: »ِإّن

ْلَقاَهــا ِإَلــی َمْرَیــَم َوُروٌح ِمْنــُه...« مســیح فرزنــد مریــم، فقــط فرســتاده خــدا، 
َ
َوَکِلَمُتــُه أ

وکلمــه مخلــوق اوســت کــه او را بــه مریــم القــا نمــود و روحــی از طــرف او بــود. ]41[
پناه جویی به خدا و تسلیم خدا شدن

فرشــته الهــی بــرای القــای کلمــة اهلل بــه صــورت انســانی نــزد مریــم ظاهــر مــی شــود: 
ا« مــا روح خــود را به ســوی او فرســتادیم  ــَل َلَهــا َبَشــًرا َســِوّیً

َ
ْرَســْلَنا ِإَلْیَهــا ُروَحَنــا َفَتَمّث

َ
»َفأ

و او در شــکل انســانی بــی عیــب و نقــص بــر مریــم ظاهــر شــد. ]42[
جان فزایی دلربایی در خا دید مریم صورتی بس جان فزا  

مریــم بــا دیــدن او در کنــار خــود، احســاس دیگــری پیــدا کــرد و به تصور ایــن که ممکن 
ْحَمــِن  ُعــوُذ ِبالّرَ

َ
ــی أ ــْت ِإِنّ اســت شــری بــه وی برســاند بــه خــدا پنــاه بــرد و گفــت: »َقاَل

ــا« مــن از تــو بــه خــدای رحمــان پنــاه مــی بــرم اگــر پرهیــزکاری.  ِمْنــَك ِإْن ُکْنــَت َتِقّیً
ــا« مــن فرســتاده پــروردگار تــو  ــِك ألَهــَب َلــِك ُغاًمــا َزِکّیً َنــا َرُســوُل َرِبّ

َ
َمــا أ

َ
فرشــته گفــت: »ِإّن

هســتم تــا پســری پاکیــزه بــه تــو ببخشــم.]43[
کاو برهنه بود و ترسید از فساد لرزه بر اعضای مریم اوفتاد  

گفت بجهم در پناه ایزدی گشت بی خود مریم و در بی خودی 
ــه خاطــر پیامدهــای چنیــن  ــم تســلیم امــر خــدا شــد. هــر چنــد ب ــه هــر حــال، مری ب
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ــا شــرم وحیــا بــه ســراغ موســی آمــد  چیــزی نگذشــت کــه یکــی از دختــران شــعیب ب
»َفَجاَءْتــُه ِإْحَداُهَمــا َتْمِشــی َعَلــی اْســِتْحَیاٍء« و پیــام پــدر را بــه وی رســاند و گفــت: »ِإّنَ 
ْجــَر َمــا َســَقْیَت َلَنــا« پــدرم از تــو دعــوت مــی کنــد تــا مــزد ســیراب 

َ
ِبــی َیْدُعــوَك ِلَیْجِزَیــَك أ

َ
أ

کــردن گوســفندان مــا را بــه تــو بپــردازد.
ــه  ــا ب ــرد ت ــت ک ــت، حرک ــی رف ــر او راه م ــت س ــعیب پش ــر ش ــه دخت ــی ک ــی، درحال موس
خانــه شــعیب رســید، موســی داســتان گرفتــاری خــود در مصــر را بــا شــعیب در میــان 
اِلِمیــَن« نتــرس از قــوم 

َ
گذاشــت و شــعیب گفــت: »ال َتَخــْف َنَجــْوَت ِمــَن اْلَقــْوِم الّظ

ســتمگر نجــات یافتــی. در ایــن میــان یکــی از دختــران پیشــنهاد کــرد، موســی را 
ِجْرُه« بــرای آن کــه آن دختــر، موســی 

ْ
َبــِت اْســَتأ

َ
اســتخدام کننــد »َقاَلــْت ِإْحَداُهَمــا َیــا أ

َجْرَت اْلَقــِوّیُ األِمیــُن« بهتریــن 
ْ
را مــردی قــوی و امیــن یافتــه بــود »ِإّنَ َخْیــَر َمــِن اْســَتأ

کســی کــه مــی توانــی اســتخدام کنــی، آن اســت کــه قــوی و امیــن باشــد. در نهایــت 
ِریــُد 

ُ
ــی أ شــعیب پیشــنهاد کــرد، یکــی از دختــران خــود را بــه ازدواج موســی در آورد »ِإِنّ

ــِن«. ]47[ ــّیَ َهاَتْی ــَدى اْبَنَت ــَك ِإْح ْنِکَح
ُ
ْن أ

َ
أ

2ـ الگوی تسلمی و رضا
اســماعیل، پســر ابراهیــم؟ع؟ کــه خداونــد ســبحان در ســن پیــری و بــا التمــاس و 
ــرای جوانانــی کــه در مقــام عبودیــت  تضــرع بــه وی عنایــت فرمــود ـ الگویــی اســت ب

ــد. ــی دارن ــدا گام برم خ
شاد وخندان پیش تیغش جان بده همچو اسماعیل پیشش سربنه 

کارد بر حلقش نیارد کردکار حلق پیش آورد اسماعیل وار  
ابراهیــم تــا ســن پیــری فرزنــدی نداشــت و از خــدا تقاضــای فرزنــد کــرد و گفــت: »َرِبّ 
اِلِحیــَن« پــروردگارا! بــه مــن از صالحــان فرزندان صالــح ببخش]48[  َهــْب ِلــی ِمــَن الّصَ
ــْرَناُه 

َ
خــدا نیــز دعــای ابراهیــم را اســتجابت فرمود و بشــارت فرزنــدی به وی داد »َفَبّش

ــا اندکــی  ــر چــه هــر دو ایــن دیــدگاه هــا افراطــی مــی باشــد، امــا بعیــد نیســت کــه ب اگ
تعدیــل، بــه ســمت دیــدگاه دوم گرایــش پیــدا کنیــم، زیــرا بــا توجــه بــه متــون قــرآن و 
روایــات مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اصــل اول در معاشــرت دختــر و پســر ممنوعیــت 
نــگاه، لمــس، تمــاس، مکالمــه و... اســت، مگــر بــرای کســانی کــه بــه عنــوان محــارم 

مطــرح مــی باشــند.
ــك الگــوی  ــه ی ــه هــر صــورت، در قــرآن در مــورد معاشــرت و برخــورد پســر و دختــر ب ب
ــاره آن مــی  ملمــوس اشــاره شــده اســت؛ جریــان موســی و دختــران شــعیب کــه درب
ــاِس َیْســُقوَن« هنگامــی کــه  ــَن الّنَ ــًة ِم ّمَ

ُ
ــِه أ ــَن َوَجــَد َعَلْی ــاَء َمْدَی ــا َوَرَد َم فرمایــد: »َوَلّمَ

موســی بــه چــاه آب مدیــن رســید، گروهــی از مــردم را در آنجــا دیــد کــه چهــار پایــان 
خــود را ســیراب مــی کننــد. ]46[

موســی جوانــی اســت کــه از مصــر بــه مدیــن آمــده اســت و در کنــار چــاه مدیــن مردمــی 
را مــی بینــد کــه مشــغول ســیراب کــردن چهارپایــان خــود هســتند، کمــی آن طرفتــر 
ــه چــاه نزدیــك نمــی شــوند  دو زن را مــی بینــد کــه مراقــب گوســفندان خویشــند و ب
»َوَوَجــَد ِمــْن ُدوِنِهــُم اْمَرأَتْیــِن«، موســی از آن هــا دربــاره علــت آب نــدادن گوســفندان 
پرســید و گفــت: »َمــا َخْطُبُکَمــا« چــه مــی کنیــد؟ آن هــا پاســخ دادنــد: »ال َنْســِقی 
َعــاُء« مــا آن هــا را آب نمــی دهیــم تــا چوپانــان همگــی از آبــگاه خــارج  ــی ُیْصــِدَر الِرّ َحّتَ
شــوند. در ایــن جــا موســی بــه همیــاری آن دو شــتافت و بــه آنــان کمــك کــرد، »َفَســَقی 
َلُهَمــا« موســی بــه گوســفندان آن هــا آب داد. امــا در کنــار آنهــا نمانــد و بــه گوشــه ای 
ْنَزْلــَت ِإَلــّیَ 

َ
ــی ِلَمــا أ « ســپس بــه ســایه روکــرد و گفــت: »َرِبّ ِإِنّ ــِلّ ــی ِإَلــی الِظّ

َ
رفــت »ُثــّمَ َتَوّل

ــٍر َفِقیــٌر« خدایــا هرچیــز نیکــی بــرای مــن بفرســتی بــه آن نیازمنــدم. ایــن در  ِمــْن َخْی
حالــی بــود کــه دختــران راه خــود را گرفتــه و بــه خانــه رفتنــد.

رحم سوی زاری آید ای فقیر! زور را بگذار و زاری را بگیر  
سوی اشکسته پرد فضل خدا دست اشکسته بر آور در دعا  
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کافر از ایمان او حسرت خورد مومن آن باشد که اندر جزر و مد 
ایــن یــك امتحــان الهــی بــود: »ِإّنَ َهــَذا َلُهــَو اْلَبــاُء اْلُمِبیــُن« ایــن برنامــه یــك آزمایــش 
ــتیم و او را  ــماعیل گذش ــح اس ــا از ذب ــده ای، م ــرون آم ــش بی ــوب از آزمای ــو خ ــود و ت ب

ــٍح َعِظیــٍم«. ]52[ ــاُه ِبِذْب جایگزیــن کردیــم، »َوَفَدْیَن

3ـ الگوی مهکاری »جوان شاگرد بنا و نظافتچی«
قــرآن کریــم بــا نگاهــی دیگــر نیــز بــه اســماعیل؟ع؟به عنــوان یــك جــوان اشــاره کــرده 
اســت، و آن شــاگردی و همــکاری بــا ابراهیم؟ع؟اســت. در جایــی مــی فرمایــد: »َوِإْذ 
ــه ابراهیــم و اســماعیل  ــَماِعیُل« هنگامــی ک ــِت َوِإْس ــَن اْلَبْی ــَد ِم ــُم اْلَقَواِع ــُع ِإْبَراِهی َیْرَف
پایــه هــای خانــه خــدا را بــاال آوردنــد. در ایــن برنامــه، اســماعیل جوان شــاگرد ابراهیم 
اســت و بــه کمــك پــدر خانــه خــدا را مــی ســازد و در دعــای پــدر نیــز شــریك اســت کــه 
َنــا َواْجَعْلَنــا ُمْســِلَمْیِن َلــَك  ــِمیُع اْلَعِلیــُم، َرّبَ ْنــَت الّسَ

َ
ــَك أ

َ
ــا ِإّن ــْل ِمّنَ َنــا َتَقّبَ مــی گوینــد: »َرّبَ

َنــا َواْبَعــْث ِفیِهــْم َرُســوال  ِرَنــا َمَناِســَکَنا َوُتــْب َعَلْیَنــا... َرّبَ
َ
ــًة ُمْســِلَمًة َلــَك َوأ ّمَ

ُ
ِتَنــا أ ّیَ َوِمــْن ُذِرّ

ِمْنُهــْم« خدایــا از مــا بپذیــر کــه تــو شــنوا و دانایــی، پــروردگارا! مــا را تســلیم فرمــان 
خــود قــرار بــده و از دودمــان مــا امتــی کــه تســلیم فرمــان تــو باشــند، پدیــد آور. و طــرز 
عبادتمــان را بــه مــا نشــان بــده و توبــه مــا را بپذیــر... پــروردگارا! درمیــان آن هــا، 
پیامبــری از خودشــان برانگیــز. ]53[ و نیــز در برنامــه دیگــری مــی فرمایــد: »َوَعِهْدَنــا 
ــُجوِد« مــا  ــِع الّسُ

َ
ّک اِئِفیــَن َواْلَعاِکِفیــَن َوالّرُ ــَی ِللّطَ ــَرا َبْیِت ْن َطِهّ

َ
ــی ِإْبَراِهیــَم َوِإْســَماِعیَل أ ِإَل

بــه ابراهیــم و اســماعیل امــر کردیــم کــه خانــه مــرا بــرای طــواف کننــدگان ومجــاوران و 
رکــوع کننــدگان و ســجده کننــدگان پــاك کننــد. ]54[ در ایــن برنامه اســماعیل به کمك 
ابراهیــم، نظافتچــی و جاروکــش خانــه خداســت. چیــزی کــه شــاید بــزرگان جامعــه از 

آن ســرباز مــی زننــد و آن را در شــأن خــود نمی داننــد.
آن زاخاصات ابراهیم بود کعبه را که هر دمی عزی فزود  

ِبُغــاٍم َحِلیــٍم«]49[ درپــی ایــن بشــارت، ابراهیــم شــکر و حمــد خــدا را بجــای آورد و 
ــی َلَســِمیُع  ــِذی َوَهــَب ِلــی َعَلــی اْلِکَبــِر ِإْســَماِعیَل َوِإْســَحاَق ِإّنَ َرِبّ

َ
ِ اّل

گفــت: »اْلَحْمــُد هلِلَّ
َعــاِء« ســپاس خــدای را کــه در ســن پیــری اســماعیل و اســحاق را بــه مــن بخشــید، 

ُ
الّد

بــی شــك خــدا و پــروردگار مــن نســبت بــه دعــای مــن شنواســت.]50[
ــزرگ شــد، ماموریتــی متوجــه ابراهیــم  ــرد و ب ــه هــر حــال، وقتــی اســماعیل رشــد ک ب
شــد کــه بســیار مشــکل بــود و آن قربانــی کــردن فرزنــد در راه خــدا بــود، قــرآن مــی 
ْذَبُحــَك « 

َ
ــی أ ِنّ

َ
َرى ِفــی اْلَمَنــاِم أ

َ
ــی أ ــْعَی َقــاَل َیــا ُبَنــّیَ ِإِنّ ــا َبَلــَغ َمَعــُه الّسَ فرمایــد: »َفَلّمَ

هنگامــی کــه اســماعیل بــه ســنی رســید کــه مــی توانســت کار بکنــد، ابراهیــم بــه وی 
ــح مــی کنــم. ــو را ذب ــه ت ــدم ک ــدم در خــواب دی گفــت: ای فرزن

»الزم بــه ذکــر اســت، خــواب انبیــإ بــا بیداریشــان بــرای مکلــف شــدن تفاوتــی نــدارد و 
آنچــه در خــواب مــی بیننــد بایــد انجــام دهنــد«.

اینجــا بــود کــه ابراهیم؟ع؟مســإله را بــا خــود اســماعیل در میــان گذاشــت و نظــر او را 
جویــا شــد و گفــت: »َفاْنُظــْر َمــاَذا َتــَرى« نظــر تــو چیســت؟ اســماعیل پاســخ داد: »َیــا 
اِبِریــَن« ای پــدر! هــر آنچــه بــر آن  َبــِت اْفَعــْل َمــا ُتْؤَمــُر َســَتِجُدِنی ِإْن َشــاَء اهلُل ِمــَن الّصَ

َ
أ

مامــوری انجــام بــده، بــه خواســت خــدا مــرا شــکیبا خواهــی یافــت.
ــُه ِلْلَجِبیــِن« 

َ
ْســَلَما َوَتّل

َ
ــا أ هــر دو تســلیم حکــم خــدا و آمــاده اجــرای آن شــدند، »َفَلّمَ

چــون هــر دو تســلیم شــدند، و صــورت اســماعیل را روی خــاك نهــاد.
»تلــه: تــل یعنــی مــکان مرتفــع، و تلــه یعنــی او را روی تــل انداخــت]51[ پــس تلــه 

للجبیــن بــه معنــای ایــن اســت کــه او را آمــاده ذبــح شــدن کــرد«.
ــدا  ــد ن اســماعیل آمــاده ذبــح شــدن و ابراهیــم آمــاده ذبــح کــردن شــدند کــه خداون
ــا َکَذِلــَك َنْجــِزی اْلُمْحِســِنیَن« ابراهیــم! مفــاد خــواب خود را 

َ
ْؤَیــا ِإّن ْقــَت الّرُ

َ
داد »َقــْد َصّد

تصدیــق کــردی و تصمیــم برانجــام ماموریــت گرفتــی، کافــی اســت.
بندگی را چون تو دادی زندگی حسرت آزادگان شد بندگی  
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ــه تنهــا انتقــام نگرفــت،  ــد، امــا یوســف ن ــه مصــر آمدن ــرای تهیــه آذوقــه از کنعــان ب ب
بلکــه نهایــت احتــرام و اکــرام را بــه آنهــا نمــود و حتــی کاالی مجانــی بــه آنهــا داد و 
ســرانجام بــه آنهــا گفــت: »ال َتْثِریــَب َعَلْیُکــُم اْلَیــْوَم َیْغِفــُر اهلُل َلُکــْم« امــروز هیــچ مامــت 

و توبیخــی بــر شــما نیســت، خــدا شــما را مــی بخشــد. ]60[
الگوی منحرفان »پسر نوح«

ــر آن کــه الگوهــای مثبــت را معرفــی کــرده اســت، الگــوی منفــی را نیــز  قــرآن عــاوه ب
شناســایی نمــوده اســت. یکــی از آن هــا پســر نــوح ـ کنعــان ـ اســت کــه قــرآن از وی بــه 

»بنــی« »پســرك مــن« تعبیــر مــی کنــد.
حضــرت نــوح، ســالیان دراز قــوم خــود را بــه ســوی حــق و عبودیــت خــدا فــرا مــی 
خوانــد ولــی عــده ای انــدك بــه او گرویدنــد و بســیاری از جملــه پســرش بــه دعــوت وی 
پاســخ مثبــت ندادنــد. نــوح مامــور ســاختن کشــتی و ســوار کــردن مومنــان بــر آن شــد 
تــا از بــای غــرق شــدن نجــات یابنــد، نــوح کشــتی را ســاخت و مومنــان بــر آن ســوار 
ــَی َتْجــِری  ــر آب حرکــت مــی کــرد و مــوج چــون کــوه پدیــدار مــی شــد: »َوِه شــدند و ب
ِبِهــْم ِفــی َمــْوٍج َکاْلِجَبــاِل«. نــوح پســرش را فراخوانــد و از او دعــوت کــرد کــه بــاوی ســوار 
ــا َوال َتُکــْن َمــَع اْلَکاِفِریــَن« پســر مــن! بــا مــا  ــْب َمَعَن ــّیَ اْرَک ــا ُبَن کشــتی شــود و گفــت: »َی
ســوار شــو، و در صــف کافــران مبــاش. بــا مــا ســوار شــو کنایــه از ایمــان آوردن اواســت؛ 
زیــرا اگــر ایمــان مــی آورد قطعــا بــر کشــتی ســوار مــی شــد، و از غــرق شــدن نجــات مــی 
یافــت. پســر نــوح بــه پــدر پاســخ داد: »َســآِوی ِإَلــی َجَبــٍل َیْعِصُمِنــی ِمــَن اْلَمــاِء« بــه کــوه 

پنــاه مــی بــرم و از غــرق شــدن رهایــی مــی یابــم.
گوش کنعان کی پذیرد این کام                            که بر او مهر خدای است و ختام

ْمــِر 
َ
نــوح بــه پســرش تإکیــد کــرد کــه کــوه نیــز کارســاز نخواهــد بــود، »ال َعاِصــَم اْلَیــْوَم ِمــْن أ

اهلِل« امــروز نگهدارنــده ای از غــرق شــدن ـ کــه حکــم خداســت ـ وجــود نــدارد. در ایــن 
حــال میــان پــدر و فرزنــد موجــی ایجــاد شــد و پســر در کام مــرگ فــرو رفــت: »َوَحــاَل 

4ـ الگوی عفو و گذشت
در داســتان حضــرت یوســف، در قــرآن مــی خوانیــم کــه بــرادران وی بــه او بــدی 
ِبیَنــا 

َ
َحــّبُ ِإَلــی أ

َ
ُخــوُه أ

َ
کردنــد، نســبت بــه وی حســادت ورزیــده و گفتنــد: »َلُیوُســُف َوأ

ــا« یوســف و بــرادرش بنیامیــن، نــزد پــدر از مــا محبــوب ترنــد. ســپس بــا طــرح  ِمّنَ
نقشــه ای، او را از یعقــوب جــدا کــرده و بــه بهانــه گــردش و تفریــح بــه صحــرا بردنــد و 
مــی خواســتند او را بکشــند و یــا در جایــی دور از دســترس رهــا کننــد، »اْقُتُلــوا ُیوُســَف 
ِبیُکــْم« یوســف را بکشــید، یــا او را در ســرزمینی دور 

َ
ْرًضــا َیْخــُل َلُکــْم َوْجــُه أ

َ
ِو اْطَرُحــوُه أ

َ
أ

دســت بیفکنیــد، تــا توجــه پــدر، فقــط بــه شــما باشــد. باالخــره تصمیــم گرفتنــد کــه او 
« او را در نهــان گاه چــاه بیفکنیــد.]55[  ْلُقــوُه ِفــی َغَیاَبــِة اْلُجــِبّ

َ
را در چــاه بیاندازنــد، »أ

ــُب«]56[،  ْئ ــُه الِذّ َکَل
َ
ــا دروغ و نیرنــگ کــه او طعمــه گــرگ شــده اســت » َفأ و بعــد نیــز ب

نــزد پدرشــان برگشــتند.
کز حسد یوسف به گرگان می دهند یوسفان از مکر اخوان در چه اند 

از حسد بر یوسف مصری چه رفت     این حسد اندر کمین، گرگی است رفت]57[
ایــن کــه آنهــا گفتنــد: طعمــه گــرگ شــده شــاید بــه ایــن دلیــل بــود کــه مــی خواســتند، 
کاروانیــان  و  گرفــت  قــرار  چــاه  در  یوســف  کننــد،  تبدیــل  یــإس  بــه  را  پــدر  امیــد 
سررســیدند و بــه امیــد کشــیدن آب، دلــو و طنــاب را در چــاه رهــا کردنــد. ولــی بــه 
جــای آب، یوســف را بیــرون کشــیدند، ســپس او را بــه قیمتــی ناچیــز »َوَشــَرْوُه ِبَثَمــٍن 
ــدر، از  ــُدوَدٍة« فروختنــد.]58[ و بدیــن ترتیــب یوســف محبــوب پ ــَم َمْع َبْخــٍس َدَراِه
یعقــوب جداشــد ودر خانــه عزیــز مصــر جــای گرفــت و در ادامــه بــا تهمــت خیانــت بــه 

ــد. ]59[ ــی ش ــز زندان ــر عزی همس
یوسف چه كرد؟

بــرادران بــا یوســف ایــن گونــه عمــل کردنــد، امــا یوســف مراحــل ســخت را یکــی پــس از 
دیگــری پشــت ســرنهاد، تــا بــدان جــا کــه بــه پادشــاهی مصــر رســید. بــرادران یوســف 
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َبْیَنُهَمــا اْلَمــْوُج َفــَکاَن ِمــَن اْلُمْغَرِقیــَن«.]61[
« پســرم از  ــَدَك اْلَحــّقُ ْهِلــی َوِإّنَ َوْع

َ
ــْن أ نــوح بــه خــدا عــرض کــرد: »خدایــا! ِإّنَ اْبِنــی ِم

اهــل مــن اســت و وعــده تــو حــق اســت. اشــاره بــه ایــن کــه تــو وعــده دادی اهــل مــن 
ــُه 

َ
ــَك ِإّن ْهِل

َ
ــْن أ ــَس ِم ــُه َلْی

َ
ــوُح ِإّن ــا ُن ــود: »َی ــخ فرم ــد در پاس ــند. خداون ــامت باش ــه س ب

ــٍح« ای نــوح ایــن پســر از اهــل تــو نیســت او عنصــر نامطلــوب وعمــل  ــُر َصاِل َعَمــٌل َغْی
غیــر صالحــی اســت او فــرد شایســته ای نیســت.

صحبت این خلق را طوفان شناس هر »ولی« را نوح و کشتیبان شناس 
نیست اینجا چاره جز کشتی نوح آشنا هیچ است اندر بحر نوح  

]5[. مریم، 47. ]3و4[. ممتحنه، 4.  ]2[. انعام، 74.  ]1[. انبیإ، 54 تا 51. 
]9[. همان، 58. ]8[. انبیإ، 57.   ]7[. توبه، 114.  ]6[. ممتحنه، 4. 

]14[. مریم، 48. ]13[. مریم، 46.  ]12[. انبیإ، 69-63.  ]10و11[. همان،59.  
کهــف، 13. البتــه در برخــی از روایــات، نامگــذاری اصحــاب را بــه فتــی بــه دلیــل ایمانشــان دانســته انــد ر.ك بحــار االنــوار،   .]15[

ج 14، ص 428.
]19[. بقره، 207. ]18[. همان، 19.  ]17[. همان، 10.  ]16[. همان، 14. 

]20[. ر ك: عالمه امینی، الغدیر، ج 2 ص 48، و بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص 202 و 207.
]21[. دهر، 5 ـ 9.

]22[. ر ك: عالمه امینی، الغدیر، ج 3 ص 107 ـ 111.
]23[. ر ك: بحرانی سید هاشم، تفسیر البرهان، ج 4 ص 414.

]24[. ر ك: بحار االنوار، ج 20، ص 70.
]28و29[. همان، 32. ]27[. یوسف، 23 ـ 24.  ]26[.کهف،78.  کهف، 66.   .]25[
]33[. آل عمران، 37. ]32[. آل عمران، 35 ـ 36.  ]31[. تحریم، 12-11.  ]30[. مومنون، 50. 

]37[. همان، 37. ]36[. آل عمران، 44.  ]35[. آل عمران، 42.  ]34[. المیزان ج 3 ص 173. 
]41[. نسإ، 171. ]40[. آل عمران، 45 ـ 60.  ]39[. آل عمران، 43 و 45.  ]38[. آل عمران، 38 و 37. 
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]51[. مفردات، تل ]50[. ابراهیم، 39.  ]48و49[.صافات، 100.  ]46و47[. قصص، 23. 

]55و56[. یوسف، 8-10. ]54[. بقره، 125.  ]53[. بقره، 127 ـ 129.  ]52[. صافات، 102 ـ 107. 
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نمی شــود بلکــه وســیله ی رفــع نیازهــای طبیعــی می باشــد و چــون تهّیــه ی وســائل 
آن بــدون رنــج نیســت مقــدار معقولــی از کشــش درون و لــّذت مالــك شــدن در نهــان 
طبیعــی انســان ـ نــه فطــری وی ـ ذخیــره شــده اســت تــا بــه بهــا و بهانــه ی آن، رنــج 

تحصیــل مــال تحّمــل شــود.
قــرآن کریــم همانطــوری کــه اختــران ســپهری را زیــور گنبــد مینــا می دانــد نــه زینــت 
ــت  ــی را زین ــزار زمین ــاغ و مرغ ــب«]1[ ب ــٍه اْلَکواِک ــا ِبزین نی

ُ
ــا الّســماَء الّد َن ــا زّیَ ــان: »ِاّن انس

ُهــم 
رِض زیَنــًه َلهــا َلنْبُلَوُهــْم َاّیًُ َ ْ

زمیــن می شــمارد، نــه زیــور بشــر: »ِاّنــا َجَعْلنــا ماَعَلــی اال
ــوَن مــا َعَلیهــا َصعیــدًا ُجــُرزًا«]2[ لیکــن ایمــان کــه از ســنخ  ــا َلجاِعُل احَســُن َعَمــًا و اّن
َنــُه فــی  َزّیَ ــَب ِالیُکــَم ااِلیمــاَن َو  روح اســت آن را زیــور جــان آدمــی می دانــد: »حّبَ

ــاَن«]3[. ــُم اْلُکفــر و الُفســوق و الِعْصی َه الیُک ــّرَ ــْم َو ک ُقلوِبُک
ــوم  ــاز، مذم ــع نی ــر رف ــد ب ــع آن زائ ــودن و جم ــی ب ــه ی آل ــش از جنب ــال بی ــتی م دوس
بــار  تخفیــف  و  رفــاه دیگــران،  تهیــه ی وســائل  آن جهــت  تولیــد  گــر چــه  اســت، 
توانفرســای تــوّرم و تنگدســتی جامعــه هــر چــه بیشــتر بهتــر خواهــد بــود، قــرآن کریــم 
ــوَن  دوســت داشــتن زیــاد مــال را انــدوه روح دانســته و آنــرا نکوهــش می کنــد: » َوُتِحّبُ
ــُه ِلُحــّبِ اْلخیــِر 

َ
ــا «]4[ و اگــر از آن بــه خیــر یــاد کــرده اســت ماننــد: »ِاّن ــا َجّمً اْلَمــاَل ُحّبً

لَشــدید«]5[ گذشــته از آنکــه اّواًل عنــوان خیــر وصــف مــال اســت نــه صفــت دوســت 
داشــتن و ثانیــًا از آیــه مــدح مال دوســتی اســتفاده می شــود آنــرا بــه گمــان کســی کــه 
ــه  ــت ک ــانی اس ــش انس ــه در نکوه ــه روش آی ــد و گرن ــر نامی ــت دارد، خی ــال را دوس م
ــُه علــی ذلــك 

َ
ــِه َلَکُنــوَد َو ِاّن نســبت بــه خــدای ســبحان کفــور اســت: »ِاّنَ ااِلنســاَن لَرّبِ

ــه  ــه از مــال ب ــه ی وصیــت ک ــِر َلَشــدیٌد «]6[ و همچنیــن آی ــُه ِلحــّبِ اْلخی
َ
َلَشــهیٌد َو اّن

خیــر یــاد کــرده اســت بــه لحــاظ ضــرورت وجــود آن در زندگانــی دنیائــی می باشــد کــه 
در اینحــال خیــر اســت و بــه کســی هــم وابســته نیســت.

تــا دارنــده ی آن  ثــروت در اقتصــاد اســامی، کمــال محســوب می شــود  داشــتن 

قــرآن کریــم روح را از عالــم غیــب می دانــد و بــدن را در قلمــرو شــهادت، و اصالــت 
از آن غیــب اســت کــه واســطه ی فیــض خــدای ســبحان بــوده و مســتفیض های 
نشــأه شــهادت را برخــوردار می نمایــد، بنابرایــن اوصــاف روح کــه مهم تریــن آنهــا 
اعتقــاد اســت اصــل بــوده، و تأمیــن نیازهــای بــدن کــه در گــرو مســائل مالــی و مــادی 
اســت یعنــی اقتصــاد فــرع می باشــد، گــر چــه تفکــر اقتصــادی و طــرح و برنامه ریــزی 
ــد، لیکــن  ــه شــمار می آی ــوم ب دقیــق مســائل پیچیــده ی آن جــزء برجســته ترین عل
هــر علمــی از آن جهــت حاکــی معلــوم اســت کــه ارزش خــود را از معلــوم دریافــت 
می کنــد، لــذا علــم خداشناســی و پیامبرشناســی و امــام شناســی و معادشناســی و 
ماننــد آن از اصــول کلــی اســام چــون حاکــی از عالــم غیــب و قلمــرو روح اســت، ارزش 

واالی خــود را از آن معلومهــای ارزشــمند کســب می نماینــد.
ــه  ــه از امــور حقیقــی ب ــا قــّوت درجــه ی وجــودی اســت ک منظــور از ایــن ارزش همان
ــرود آمــده باشــد و  ــا از محــدوده ی حقیقــت ف ــه ارزش اعتبــاری، ت ــد، ن شــمار می آی
داخــل در عناویــن اعتبــاری گشــته و بــا اعتبــار گوناگــون معتبــران دگرگــون شــود، گــر 
چــه اقتصــاد در فرهنــگ قــرآن روبناســت نــه زیــر بنــا، لیکــن اســام هرگــز نســبت بــه 

ــی و فرعــی بی اهمیــت نبــوده و نیســت. ســائر مســائل روبنائ
محســوب  انســان  کمــال  اســت،  آدمــی  روح  حقیقــت  از  جــدای  آنچــه  و  مــال 

رسالت قرآن در معیشت

آیة اهلل جوادی آمیل
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پیــروزی رزمنــدگان در صــدر اســام، مرهــون عللــی بــود کــه یکــی از آنهــا قناعــت 
انصــار  ایثارگــران  و  از مهاجریــن  ُصّفــه]8[  اســت، چنانکــه اصحــاب  در معیشــت 
نمونــه ی بــارز آننــد و تحلیــل نهائــی نبــرد مســلمین بــا کافــران بــه صــورت ظفــر کوثــر 
بــر تکاثــر و پیــروزی از خودگذشــتگی بــر خواســتن بــرای خــود و غلبــه ی زهــد بــر 
زرمــداری و چیره گــی زندگــی بســیط بــر زندگــی پیچیــده و خاصــه اعتــای کلمــه ی 

اهلل بــر کلمــات دیگرانســت.
خطــوط کلــی اقتصــاد اســامی را، همانــا قســط و عــدل ترســیم می کنــد، کــه ترســیم 
مــال  انبــوه  بــه  مبتایــان  افــراط  از  لــذا  اســت  دینــی  خطــوط  همــه ی  کننــده ی 
می کاهــد تــا بــه دام شــکمبارگی و اســراف و خوش گذرانــی و طغیــان و بخــل و از 
ــه انــدوه فقــر  ــان ب بیــن بــردن حــق دیگــران و طمــع نیفتنــد و هــم از تفریــط مبتای
مالــی کاهــش می دهــد، تــا گرفتــار ســختی و گرســنگی و برهنگــی و زبونــی و دریوزگــی 
غنیــاِء ِمنُکــم«]9[ از همــگان  َ ْ

ــًة بیــَن اال نشــوند و انــزال قانــون کلــی »َکْیــا َیُکــوَن ُدول
بویــژه از عالمــان راســتین و دیــن شناســان دیــن بــاور، و مفســران متعّهــد و فقیهــان 
زاهــد تعهــد گرفــت کــه در برابــر نابرابــری توانگــران و تهیدســتان، و در قبــال نابــاوری 
زیاده جویــان و در پیــش روی محرومــان، آرام نگیرنــد و بــه دادخواهــی برخیزنــد، 
ــا امــوال عمومــی در بیــن همــه ی مــردم جریــان یابــد نــه در نــزد اشــخاص خــاص  ت
حقیقــی یــا حقوقــی: »لــو ال حضــور الحاضــر و قیــام الحجــة بوجــود الناصــر و مــا اخــذ 
اهلل علــی العلمــاء اال یقــارّوا علــی کّظــة ظالــم و ال َســَغب مظلــوم ال َلقیــُت َحبلهــا علــی 
غاربهــا و لســقبت آخرهــا بــکأس اولهــا...« ]10[ از ایــن بیــان معلــوم می شــود کــه 
همــگان در تنظیــم قســط اقتصــادی مســؤل اند، آنکــه می توانــد بــه عنــوان رهبــری 
و والیــت امــر، و آنکــه تــوان رهبــری را نــدارد یــا بــا قیــام مــن بــه الکفایــه، والیــت 

مســلمین از او ســاقط شــد.
حضــور در صحنــه و نصــرت رهبــر و توّلــی ولــّی مســلمین بــر او الزم می باشــد، و 

امیــر  ابیطالــب  بــن  علــی  باشــد، حضــرت  ناقــص  نــدارد  را  آن  کــه  و کســی  کامــل 
المؤمنیــن علیــه افضــل صلــوات المصّلیــن در تحلیــل مســأله ی ثــروت جریان ســاده 
زیســتن و نیازمنــدی بعضــی از پیامبــران چــون نبــی اکــرم؟ص؟و موســی کلیــم؟ع؟و 
داود؟ع؟قــاری بهشــتیان و عیســی مســیح؟ع؟را نقــل می کنــد ســپس می فرمایــد: 
»فلینظــر ناظــر بعقلــه، اکــرم اهلل محّمــدًا بذلــك ام اهانــه فــان قــال اهانــه فقــد کــذب 
و اهلل العظیــم باالفــك العظیــم و ان قــال اکرمــه فلیعلــم اّن اهلل قــد اهــان غیــره حیــث 
بســط الدنیــا لــه وزواهــا عــن اقــرب النــاس الیــه]7[«، یعنــی صاحــب نظــر در ایــن 
زمینــه بــا خــرد خویــش تدّبــر کنــد آیــا خــدای ســبحان بــا ســاده زیســتن، پیامبــر خــود 
ــر  ــا او را تحقیــر نمــود اگــر کســی بگویــد خداونــد پیامبــرش را در اث را گرامــی داشــت ی
ضعــف معیشــت و فقــر مالــی توهیــن کــرد ســوگند بــه خــدا دروغ گفــت، دروغ بزرگــی 
و اگــر بگویــد خــدای ســبحان او را بــا ســاده زیســتن گرامــی داشــت، پــس بدانــد کــه 
خداونــد کســی را کــه مبتــا بــه کثــرت امــوال کــرد اهانــت نمــود کــه ســفره ی رنگیــن 
دنیــا را بــه روی او بــاز کــرد و برابــر او نهــاد و از دســترس نزدیك تریــن انســان ها بــه او، 

یعنــی حضــرت رســول اکرم؟ص؟برچیــد.
بنابرایــن مــال زینــت دنیــا اســت نــه زیــور انســان، و دوســت داشــتن آن بــه مقــدار 
ــه در حــّد هــدف،  ــه بیــش از آن و ن معقــول در حــّد دوســتی وســیله صــاح اســت ن
ــبب  ــیار س ــای بس ــه مال ه ــتیاق ب ــت و اش ــوم اس ــداری مذم ــدوزی و زرم ــروت ان و ث
بازداشــتن از راه خــدا و مســدود شــدن راه تعالــی روح اســت، و مجمــوع مال هــای 
دنیــا بــه انــدازه ی نیــاِز مجمــوع انســان ها اســت و جمــع آوری آن در یکجــا و احتــکار 
آن نــزد گــروه یــا شــخص خــاص، مخالــف نظــام پولــی در اســام اســت، و تأّســی بــه 
انبیــاء ـ علیهــم الّســام ـ در ســاده زیســتن اســت و کمــال در هجــرت از زیاده طلبــی 
بــه خیــر زیــاد می باشــد، کــه خیــر نفســی اســت نــه ِنْســبی، و خیــر واقعــی اســت نــه 

ــی و... اعتبــاری و خیال
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اگــر ایــن شــرط نســبت بــه ولــّی مســلمین فرضــًا شــرط وجــوب باشــد نــه واجــب، و 
ــه تحصیلــی، نســبت بــه حاضــران و کمــك کننــده گان،  ــی باشــد ن مقدمــه ی حصول
ــه حصولی.اصــل ایــن  ــی ن ــه وجــوب، و امــری اســت تحصیل شــرط واجــب اســت ن
مطلــب کــه توانگــری و تهیدســتی، هــر دو آزمــون الهــی اســت و هیچکــدام ذاتــًا 
مایــه ی کرامــت یــا اهانــت آدمــی نیســتند از آیــات ســوره ی فجــر اســتنباط می شــود: 
ــا ِإَذا َمــا اْبَتاُه  ّمَ

َ
ْکَرَمــِن َوأ

َ
ــی أ َمــُه َفَیُقــوُل َرِبّ ْکَرَمــُه َوَنّعَ

َ
ــُه َفأ ــا اإلْنَســاُن ِإَذا َمــا اْبَتــاُه َرّبُ ّمَ

َ
» َفأ

َهاَنــِن َکا...«]11[ چــه اینکــه پنــدار باطــل مبتــای بــه 
َ
ــی أ َفَقــَدَر َعَلْیــِه ِرْزَقــُه َفَیُقــوُل َرِبّ

توانگــری، ســبب می شــود کــه وی محّبــت فــراوان بــه مــال پیــدا کنــد، و نســبت بــه 
ــه مشــّوق، در  ــه شــوق داشــته باشــد ن اطعــام مســتمندان قیــام و اقــدام نکــرده، ن

آیــات دیگــر همیــن ســوره آمــده اســت.
دســتوری،  نــه  دارد  توصیفــی  جنبــه ی  آمــده  مــال  اهمیــت  پیرامــون  در  آنچــه 
چنانکــه همــه ی آنچــه در پیرامــون خطــر فقــر مالــی وارد شــده، جهــت توصیفــی 
دارد نــه دســتوری، مثــا از پیامبــر اکرم؟ص؟دربــاره ی خطــر فقــر اقتصــادی چنیــن 
رســیده اســت: »بــارك لنــا فــی الخبــز، و ال تفــّرق بیننــا و َبْینــَه فلــو ال الخبــْز مــا صّلینــا 
و ال ُصمنــا و ال ادّینــا فرائــض رّبنــا«]12[، فقــط جنبــه ی تأثیــر طبیعــی قضیــه را در بــر 
دارد نــه جهــت دســتوری آن را، چــه اینکــه ناظــر بــه مقــدار تحمــل مــردم متوســط 
اســت و گرنــه اوحــدی از مــردان الهــی چــه در صــدر اســام چــه در عصــر مــا بــا تحمــل 
همــه ی ســختی های تنگدســتی، اســام نــاب را یــاری کــرده و دشــمن مهاجــم را از 
مــرز میهــن اســامیمان طــرد نمــوده، و کیــان قــرآن و عتــرت را بــا عنایــت خــدا از گزنــد 

بیگانــگان حفــظ کردنــد.

]1[. سوره ی صافات، آیه ی 6.
کدامینشــان بهتــر  کــه  کهــف، آیــات 8ـ7؛ مــا آنچــه را روی زمیــن اســت زینــت آن قــرار دادیــم تــا آنهــا را بیازماییــم  ]2[. ســوره ی 

ــد. ــل می کن عم
کفــر و فســق  ]3[. ســوره ی حجــرات، آیــه ی 7؛ خــدا ایمــان را محبــوب شــما قــرار داده و آن را در دلهــای شــما زینــت بخشــیده و 

گنــاه را منفورتــان قــرار داده. و 
]4[. سوره ی فجر، آیه ی 20؛ مال و ثروت را بسیار دوست دارید.
]5[. سوره ی عادیات، آیه ی 8؛ و او عالقه ی شدید به مال دارد.

]6[. ســوره ی عادیــات، آیــه ی 8؛ انســان در برابــر نعمت هــای پــروردگارش بســیار ناســپاس و بخیــل اســت و او خــود بــر ایــن 
ــه مــال دارد. ــواه اســت و او عالقــه ی شــدید ب گ معنــی 

]7[. نهج البالغه، خطبه ی 160.
کنار سکوی مسجد پیامبر )ص( زندگی می کردند. که در  گروهی از مهاجران فقیر   .]8[

]9[. سوره ی حشر، آیه ی 7؛ تا )این اموال( در میان ثروت مندان شما دست به دست نگردد.
]10[. نهج البالغه، خطبه ی 3.

3.سوره ی فجر،15 تا17.
کتاب المعیشة، باب االستعانة بالدنیا علی اآلخرة .ج5، ص73 کافی،  ]12[. فروع 
...............................................................................
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ُکْم ُتْرَجُعوَن.]3[ َل ِبُکْم ُثّمَ ِإلی َرّبِ ِذی ُوّکِ
َ
یُکْم َمَلُك اْلَمْوِت اّل

َ
3. ُقْل َیَتَوّف

بگــو: فرشــته ی مــرگ کــه بــر شــما مأمــور شــده )روح( شــما را می گیــرد ســپس بــه 
می گردیــد. بــاز  پروردگارتــان  ســوی 

ــا َنْعَمــُل ِمــْن ُســوٍء  ــَلَم مــا ُکّنَ ْلَقــُوا الّسَ
َ
ْنُفِســِهْم َفأ

َ
اُهــُم اْلَماِئَکــُة ظاِلِمــی أ

َ
ِذیــَن َتَتَوّف

َ
4. اّل

َبلــی ِإّنَ اهلَل َعِلیــٌم ِبمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن.]4[
ــه خــود  ــه ب ــی ک ــد در حال همان هــا کــه فرشــتگان )قبــض ارواح( روحشــان را می گیرن
ظلــم کــرده بودنــد در ایــن هنــگام آن هــا تســلیم می شــوند )و می گوینــد( مــا کار بــدی 

انجــام نمی دادیــم آری خداونــد بــه آنچــه انجــام می دادیــد عالــم اســت.
ــَة ِبمــا ُکْنُتــْم  ِبیــَن َیُقوُلــوَن َســاٌم َعَلْیُکــْم اْدُخُلــوا اْلَجّنَ اُهــُم اْلَماِئَکــُة َطّیِ

َ
ِذیــَن َتَتَوّف

َ
5. اّل

َتْعَمُلوَن.]5[
همان هــا کــه فرشــتگان )قبــض ارواح( روحشــان را می گیرنــد در حالــی کــه پــاك و 
پاکیزه انــد بــه آن هــا می گوینــد ســام بــر شــما بــاد وارد بهشــت شــوید بــه خاطــر 

انجــام می دادیــد! کــه  اعمالــی 
ــِذی َخَلَق اْلَمــْوَت َو اْلَحیاَة 

َ
ــِذی ِبَیــِدِه اْلُمْلــُك َو ُهــَو َعلــی ُکّلِ َشــْی ٍء َقِدیــٌرـ  اّل

َ
6. َتبــاَرَك اّل

ْحَســُن َعَمــًا َو ُهَو اْلَعِزیــُز اْلَغُفوُر.]6[
َ
ُکــْم أ ّیُ

َ
ِلَیْبُلَوُکــْم أ

پــر برکــت و زوال ناپذیــر اســت کســی کــه حکومــت جهــان هســتی بــه دســت او اســت و 
بــر همــه چیــز قــادر اســت ـ همــان کســی کــه مــرگ و حیــات را آفریــد تــا شــما را بیازمایــد 

کــه کــدام یــك بهتــر عمــل می کنیــد و او شکســت ناپذیــر و بخشــنده اســت.

1. مرگ یك قانون عمومی است
بــرای  کــه  سرنوشــتی  می گویــد،  مــرگ  قانــون  عمومیــت  از  ســخن  آیــه  نخســتین 
همــه ی انســان هــا، همــه ی موجــودات زنــده، بلکــه حتــی بــرای موجــودات غیــر 
 

ُ
ــد« )ُکّل ــرگ را می چش ــرانجام( م ــانی )س ــر انس ــد: »ه ــت، می فرمای ــی اس ــده حتم زن

ــی در جهــان  ــاك اســت، ول ــز و وحشــت ن ــرای بســیاری هــول انگی ــام مــرگ ب گرچــه ن
بینــی اســامی ایــن موضــوع چهــره دیگــری دارد، چــرا کــه مــرگ گذرگاهــی اســت بــه 

ــود. ــوب می ش ــوی محس ــد ثان ــك تول ــت ی ــر، و در حقیق ــان دیگ جه
قــرآن مجیــد روی ایــن مســأله زیــاد تکیــه کــرده و بــا تعبیــرات مختلفــی ایــن رویــداد 
مهــم را کــه بــه هــر حــال بــرای تمامــی افــراد بــدون اســتثناء رخ می دهــد حقیقــت آن 

را شــکافته و گفتنی هــا را پیرامــون آن گفتــه اســت.
با این اشاره، به قرآن باز می گردیم و به آیات زیر گوش جان می سپاریم:

ُجوَرُکْم َیْوَم اْلِقیاَمِة.]1[
ُ
ْوَن أ

َ
ما ُتَوّف

َ
 َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َو ِإّن

ُ
1. ُکّل

هــر کــس مــرگ را می چشــد و شــما پــاداش خــود را بــه طــور کامــل در روز قیامــت 
گرفــت. خواهیــد 

ِتــی َقضی 
َ
ِتــی َلــْم َتُمــْت ِفــی َمناِمهــا َفُیْمِســُك اّل

َ
ْنُفــَس ِحیــَن َمْوِتهــا َو اّل

َ ْ
ــی األ

َ
2. اهلُل َیَتَوّف

ی.]2[ َجٍل ُمَســّمً
َ
ْخــرى ِإلــی أ

ُ ْ
َعَلْیَهــا اْلَمــْوَت َو ُیْرِســُل األ

خداونــد ارواح را بــه هنــگام »مــرگ« قبــض می کنــد و ارواحــی را کــه نمرده انــد نیــز 
بــه هنــگام »خــواب« می گیــرد ســپس ارواح کســانی را کــه فرمــان مــرگ آن هــا را صــادر 
ــا ســر  ــد ت ــاز می گردان ــد زنــده بماننــد( ب کــرده نگــه مــی دارد و ارواح دیگــری را )کــه بای

آمــد معینــی.

قبض روح و مرگ در قرآن

آیة اهلل مكارم شیرازی
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2. حقیقت مرگ
در حالــی کــه بســیاری مــرگ را بــه عنــوان فنــا و نیســتی و پایــان یافتــن همــه چیــز 
می پندارنــد، و بــه همیــن دلیــل از آن ســخت بیمناکنــد و در وحشــتند، قــرآن مجیــد 
حقیقــت آن را بــه عنــوان »توفــی« )قبــض کــردن و دریافــت داشــتن روح انســان بــه 
ــه  ــه تعبیــر دیگــر انتقــال از عالمــی حقیــر و کوچــك ب ــا ب ــاك پــروردگار، ی وســیله ذات پ
جهانــی بــزرگ و واال( تفســیر کــرده اســت. در دومیــن آیــه می فرمایــد: »خداونــد ارواح 

ْنُفــَس ِحیــَن َمْوِتهــا(.]10[
َ ْ
ــی األ

َ
را بــه هنــگام مــرگ قبــض می کنــد« )اهلُل َیَتَوّف

ســپس بــرای اینکــه نمونــه ای از مــرگ را در زندگــی ایــن جهــان ارائــه دهــد، می افزایــد: 
ــی  ــْت ِف ــْم َتُم ــی َل ِت

َ
ــه هنــگام خــواب می گیــرد« )َو اّل ــد ب ــه نمرده ان ــز ارواحــی را ک »و نی

َمناِمهــا(. ســپس ارواح کســانی را کــه فرمــان مــرگ آن هــا را صــادر کــرده نگه مــی دارد )و 
هرگــز از خــواب بیــدار نمی شــوند( و ارواح دیگــری را )کــه هنــوز بایــد زندگــی ایــن دنیــا 
ــا  ــی َعَلْیَه ــی َقض ِت

َ
ــُك اّل ــی« )َفُیْمِس ــد معین ــر آم ــا س ــد ت ــاز می گردان ــد( »ب ــه دهن را ادام

ی(. َجــٍل ُمَســّمً
َ
ْخــرى ِإلــی أ

ُ ْ
اْلَمــْوَت َو ُیْرِســُل األ

و در ایــن نشــانه های روشــنی اســت )از قانــون مــرگ و حیــات و حقیقــت ایــن دو 
ــُروَن(.

َ
ــْوٍم َیَتَفّک ــاٍت ِلَق ی

َ
ــَك ل ــی ذِل ــد« )ِإّنَ ِف ــر می کنن ــه تفک ــانی ک ــرای کس ــده( »ب پدی

هــدف قــرآن بیــان ایــن حقیقــت اســت کــه: همــان گونــه کــه در عالــم خــواب روح 
انســان نابــود نمی شــود، بلکــه موقتــًا رابطــه آن بــا بــدن ضعیــف می گــردد، و بــه 
همیــن دلیــل می توانــد در عوالمــی ســیر کنــد، همیــن طــور بــا مــردن نیــز فنائــی در کار 

ــت. ــر اس ــزرگ دیگ ــم ب ــیر در عوال ــدن روح و س ــه آزاد ش ــت، بلک نیس
»یتوفــی« از مــاده »وفــی« در اصــل بــه معنــی کمــال اســت، و لــذا »در هــم وافــی« 
ــن  ــه ای ــره( و ب ــدار نق ــر مق ــر وزن و از نظ ــل از نظ ــت. )کام ــل اس ــم کام ــی در ه ــه معن ب
ترتیــب توفــی بــه معنــی دریافــت کامــل اســت، و بــا توجــه بــه اینکــه گیرنــده و دریافــت 
کننــده خــدا اســت مفهــوم ایــن جملــه گام نهــادن انســان بعــد از مــرگ بــه جهانــی 

َنْفــٍس ذاِئَقــُة اْلَمــْوِت(.
ایــن تعبیــر در ســه آیــه ی قــرآن مجیــد آمــده اســت]7[ و تکــرار آن اشــاره ای اســت 
بــه قطعــی بــودن مــرگ، و ضمنــًا هشــداری اســت بــه همــه انســان ها کــه از ایــن 

سرنوشــت قطعــی غافــل نشــوند.
بــا فاصلــه بعــد از آن  بــه ســوی عالــم بقــا،  و از آنجــا کــه مــرگ دریچــه ای اســت 
می افزایــد: »پــاداش عمــل خویــش را بــه طــور کامــل فقــط در قیامــت خواهیــد گرفت« 

ُجوَرُکــْم َیــْوَم اْلِقیاَمــِة(.
ُ
ــْوَن أ

َ
مــا ُتَوّف

َ
)َو ِإّن

اشــاره بــه اینکــه دنیــا جــای عمــل اســت نــه حســاب و جــزا، و آخــرت جــای حســاب 
و جــزا اســت نــه عمــل، هــر چنــد در دنیــا و عالــم بــرزخ اجــر و پاداش هــای محــدودی 

وجــود دارد، ولــی مســلمًا اجــر و پــاداش کامــل تنهــا در ســرای آخــرت اســت.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه تعبیــر فــوق اشــاره بــه ایــن باشــد کــه در قیامــت تنهــا 
وســیله نجــات آدمــی اعمــال پــاك اوســت، و گرنــه مــال و جــاه و مقــام و فرزند و عشــیره 
 
َ
ــوَن ـ ِإاّل ــُع مــاٌل َو ال َبُن ــْوَم ال َیْنَف ــره ای از کار کســی نمی گشــایند، شــبیه »َی ــه، گ و قبیل
َتــی اهلَل ِبَقْلــٍب َســِلیٍم«]8[ »روزی کــه مــال و فرزنــدان ســودی نمی بخشــند مگــر 

َ
َمــْن أ

کســی کــه در پیشــگاه خــدا بــا قلــب ســلیم )از شــرك و اعتقــادات فاســد( حاضر شــود«.
ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد و بسیاری از مفسران آن را برگزیده اند.

ضمنــًا از ایــن آیــه اســتفاده می شــود کــه اوال روح آدمــی بــا مــرگ او نمی میــرد، چــرا کــه 
می گویــد هــر نفســی مــرگ را می چشــد، و معنــی چشــیدن ایــن اســت کــه روح باقــی 
اســت و مــرگ را درك می کنــد، و ثانیــًا از آن اســتفاده می شــود کــه روح غیــر از بــدن 

اســت، چــرا کــه بــا مــرگ آن باقــی اســت.
درســت اســت کــه واژه »نفــس« گاهــی بــر خداونــد نیــز اطــاق شــده اســت ماننــد 
ْعَلــُم مــا ِفــی َنْفِســَك«]9[ ولــی واضــح اســت 

َ
ســخن عیســی؟ع؟در برابــر خداونــد، »َو ال أ

کــه در آیــه مــورد بحــث، تعبیــر »کل نفــس« اشــاره بــه مخلوقــات اســت نــه خالــق.
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ــل(  ــرگ« )عزرائی ــزرگ م ــته ب ــباب »فرش ــم اس ــپس در عال ــت، و س ــدا اس ــاك خ ذات پ
مجــری ایــن فرمــان اســت، و او نیــز بــه وســیله »گروهــی از فرشــتگان« و رســوالن الهــی 

کــه اشــاره بــه همــان فرشــتگان اســت، ایــن مأموریــت را انجــام می دهــد.
اصــواًل حــوادث مهــم ایــن جهــان بــه وســیله فرشــتگان صــورت می گیــرد کــه همــه ســر 
ــر فرمــان خداینــد، و مجــری فرمــان اوینــد، و مــرگ کــه یکــی از حــوادث مهــم ایــن  ب

جهــان اســت، از ایــن قانــون مســتثنی نیســت.
ُکــْم ُتْرَجُعــوَن« )ســپس بــه ســوی پروردگارتــان بــاز می گردید( اشــاره  جملــه »ُثــّمَ ِإلــی َرّبِ
بــه ایــن اســت کــه مــرگ مقدمــه ای اســت بــرای بازگشــت بــه ســوی حــق در ایــن ســیر 
صعــودی، همانگونــه کــه تولــد دریچــه ای اســت بــه ســوی عالــم فنــا و ســیر نزولــی روح 

انســان، و تعبیــر بــه »ثــم« ممکــن اســت اشــاره ای بــه وجــود بــرزخ باشــد.

4. حال مؤمنان و ظالمان در لحظه ی مرگ
مؤمنــان و ظالمــان، نیکــوکاران و بــدکاران از همــان لحظــه مرگ از هم جدا می شــوند 
ــج اعمــال و عقائدشــان از همــان  ــه تعبیــر دیگــر نتائ ــا ب ــد، ی ــی دارن و حــاالت متفاوت
لحظــه کــم کــم ظاهــر و آشــکار می گــردد »آیــه چهــارم و پنجــم« اشــاره پــر معنائــی بــه 

همیــن حقیقــت اســت.
نخســت می فرمایــد: »کافــران کســانی هســتند کــه فرشــتگان )قبــض ارواح( روحشــان 
ــلیم  ــگام تس ــن هن ــد، در ای ــتم کرده ان ــم و س ــود ظل ــه خ ــه ب ــی ک ــد، در حال را می گیرن
می شــوند و اظهــار ایمــان می کننــد )ایمانــی همچــون ایمــان فرعــون بــه وحدانیــت 
نمی دادیــم«  انجــام  بــدی  کار  مــا  می گوینــد(  و  شــدن،  غــرق  لحظــه  در  خداونــد 
ــا َنْعَمــُل ِمــْن ُســوٍء(. ــَلَم مــا ُکّنَ ْلَقــُوا الّسَ

َ
ْنُفِســِهْم َفأ

َ
اُهــُم اْلَماِئَکــُة ظاِلِمــی أ

َ
ِذیــَن َتَتَوّف

َ
)اّل

ــن  ــد ای ــده اند، و نمی دانن ــل نش ــلیم کام ــا تس ــه آن ه ــد ک ــان می ده ــخن نش ــن س ای
انــکار در برابــر خداونــد عالــم الغیــب و گواهــان از مائکــه بیهــوده اســت، لــذا در پایــان 

باالتــر و واالتــر اســت. ایــن دیــدگاه دربــاره مــرگ بســیاری از مفاهیــم و محاســبات را 
دگرگــون می ســازد، و همیــن اســت کــه آن را بــه عنــوان دریچــه ای بــه ســوی عالــم 
ــگ  ــا هماهن ــوق ب ــه ف ــه آی ــت ک ــه اس ــل توج ــز قاب ــه نی ــن نکت ــد. ای ــی می کن ــا معرف بق
ــه از مــرگ  ــه همــه انســان ها هشــدار می دهــد چگون شــمردن »خــواب« و »مــرگ« ب
غافــل می شــوید در حالــی کــه بــرادر مــرگ در هــر شــبانه روز بــه ســراغ شــما می آیــد و 

آن را بــه خوبــی لمــس می کنیــد!
در حــال خــواب از ایــن جهــان بیگانــه می شــوید و از تمــام زندگــی و مقــام و هســتی 
ــك  ــواب ی ــت، و خ ــی اس ــواب جاودان ــك خ ــز ی ــرگ نی ــد، م ــدا می گردی ــًا ج ــود موقت خ
ــُروَن«. اشــاره 

َ
یــاٍت ِلَقــْوٍم َیَتَفّک

َ
مــرگ موقــت، و شــاید جملــه آخــر آیــه »ِإّنَ ِفــی ذِلــَك ل

بــه تمــام ایــن جهــات باشــد.

3. فرشتگان قبض ارواح
گرچــه در آیــه گذشــته قبــض ارواح بــه خــدا نســبت داده شــده بــود ولــی از آیــات دیگــر 
قــرآن اســتفاده می شــود کــه ایــن کار بــه وســیله ی فرشــتگان صــورت می گیــرد، در 
ــد در  ــتور می ده ــر اکرم؟ص؟دس ــه پیغمب ــه ب ــت ک ــده اس ــث آم ــورد بح ــه م ــومین آی س
مقابــل انــکار معــاد از ســوی مشــرکان »بگــو: فرشــته مــرگ کــه بــر شــما مأمــور شــده، 
)ُقــْل  می گردیــد«.  بــاز  پروردگارتــان  ســوی  بــه  ســپس  می کنــد،  شــما  روح  قبــض 

ــوَن(. ــْم ُتْرَجُع ُک ــی َرّبِ ــّمَ ِإل ــْم ُث َل ِبُک ــِذی ُوّکِ
َ
ــْوِت اّل ــُك اْلَم ــْم َمَل اُک

َ
َیَتَوّف

قابــل توجــه اینکــه در اینجــا ســخن از فرشــته مــرگ در میــان اســت، فرشــته ای کــه 
بــرای ایــن کار مأموریــت دارد، در حالــی کــه در آیــات قبــل، قبــض کننــده ارواح، خــدا 
اُهــُم اْلَماِئَکُة(.

َ
ِذیَن َتَتَوّف

َ
معرفــی شــده و در آیــه 42 زمــر، مجموعــه ای از فرشــتگان )اّل

ــات فــوق، نشــان  ــُلنا( کمــی دقــت در آی تــُه ُرُس
َ
ــه 61 انعــام رســوالن الهــی )َتَوّف و در آی

می دهــد کــه هیــچ گونــه تضــادی در میــان آن هــا نیســت، زیــرا قبــض کننــده اصلــی 
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و شــاید اعترافشــان بــه توحیــد و ســخنان حــق بــه خاطــر مشــاهده همیــن صحنــه 
اســت، نــه از روی اخــاص.

در مقابــل آن هــا فرشــتگان رحمتنــد کــه بــرای قبــض ارواح مؤمنــان می آینــد چنانچــه 
در دومیــن آیــه می خوانیــم: »پرهیــزگاران کســانی هســتند کــه مائکــه )قبــض ارواح( 
ــد  ــاك و پاکیزه ان ــردار پ ــار و ک ــه از نظــر عقیــده و گفت ــی ک ــد. در حال روحشــان را می گیرن
و بــه آن هــا می گوینــد ســام بــر شــما بــاد )ســامی کــه نشــانه ســامت و امــن و امــان 
اُهــُم 

َ
ِذیــَن َتَتَوّف

َ
اســت( وارد بهشــت شــوید بــه خاطــر اعمالــی کــه انجــام می دادیــد« )اّل

ــَة ِبمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن(. ِبیــَن َیُقوُلــوَن َســاٌم َعَلْیُکــْم اْدُخُلــوا اْلَجّنَ اْلَماِئَکــُة َطّیِ
و در واقــع پــاداش پاکــی و تقــوی چیــزی جــز ایــن نیســت کــه فرشــتگان الهــی بــا ســام 
و درود از آن هــا اســتقبال کننــد و از آن هــا بــه بهشــت دعــوت نماینــد، دعوتــی آمیختــه 

بــا لطــف و محبــت و احتــرام!
ــا بهشــت  در اینجــا نیــز ممکــن اســت بهشــت اشــاره بــه بهشــت بــرزخ بــوده باشــد ی

قیامــت کــه بهشــت برزخــی در هــای آن محســوب می شــود.
بــه هــر حــال ایــن یکــی از ابعــاد مــرگ اســت کــه کیفیــت آن نســبت بــه صالحــان و 

کامــًا متفــاوت می باشــد. بــدکاران 

5. فلسفه مرگ و حیات
زندگــی انســان بــه هــر حــال محــدود اســت، و هــر حیاتــی بــا مــرگ همــراه خواهد شــد، 
در اینجــا نخســتین ســؤالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه هــدف از ایــن حیــات و 
مــرگ چیســت؟ قــرآن مجیــد در ششــمین آیــه مــورد بحــث بــه ایــن مطلــب پرداختــه، 
چنیــن می گویــد: »زوال ناپذیــر و پــر برکــت اســت کســی کــه حکومــت جهــان هســتی 
ــر همــه چیــز قــادر اســت ـ همــان کســی کــه مــرگ و حیــات را  بــه دســت او اســت، و ب
آفریــد تــا شــما را بیازمایــد کــه کــدام یــك بهتــر عمــل می کنیــد و او عزیــز و غفــور اســت« 

ــی ِإّنَ اهلَل  ــد« )َبل ــام می دادی ــه انج ــه آنچ ــت ب ــا اس ــد دان ــد: »آری خداون ــه می افزای آی
َعِلیــٌم ِبمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن(.

ــای  ــل در ه ــت داخ ــن اس ــه چنی ــون ک ــود: »اکن ــتور داده می ش ــا دس ــه آن ه ــپس ب س
ــا(. ــَن ِفیه ــَم خاِلِدی ــواَب َجَهّنَ ْب

َ
ــوا أ ــد« )َفاْدُخُل ــه در آن بمانی ــوید و جاودان ــم ش جهن

از آنچــه گفتــه شــد روشــن می شــود کــه اظهــار تســلیم در اینجــا بــه معنــی اظهــار 
ــد(  ــه جمعــی از مفســران گفته ان ــه ک ــر حــق )همانگون توحیــد اســت و تســلیم در براب
ولــی از آنجــا کــه هنــوز حــال و هــوای دنیــا در ســر آن هــا اســت، و بــه قوانیــن حاکــم بــر 
مراحــل بعــد از مــرگ آشــنا نشــده اند ســوابق ســوء خــود را انــکار می کننــد، و در مقــام 
دروغ و فریــب بــر می آینــد، امــا بــه زودی متوجــه می شــوند کــه آنجــا جــای خــاف 

گوئــی نیســت!
در اینکــه منظــور از »جهنــم« در اینجــا، جهنــم عالــم بــرزخ اســت یــا قیامــت؟ دو 
ــد آنچــه مناســب لحظــات مــرگ اســت، دخــول در جهنــم قیامــت  احتمــال داده ان
اســت، مگــر اینکــه گفتــه شــود در عالــم بــرزخ وارد ابــواب و در هــای جهنــم می شــوند، 
نــه خــود جهنــم و خلــود، توصیفــی اســت بــرای کافــران بــه هنــگام ورود در دوزخ، نــه 

در ابــواب دوزخ.
جملــه »َبلــی ِإّنَ اهلَل َعِلیــٌم ِبمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن« بــه نظــر می رســد کــه از ســخنان 
انــکار  بیهــوده در مقــام  بــه آن هــا هشــدار می دهنــد:  کــه  باشــد  مــرگ  فرشــتگان 

برنیائیــد چــرا کــه علــم بــی پایــان خــدا پــرده از اعمالتــان بــر مــی دارد.
بــه هــر حــال آیــه فــوق شــبیه چیــزی اســت کــه در آیــه 27 ســوره محمد؟ص؟آمــده 
اســت، می فرمایــد: »حــال آن هــا چگونــه خواهــد بــود هنگامــی کــه فرشــتگان )قبــض 
ارواح( بــه صــورت و پشــت آن هــا می زننــد« )و قبــض روحشــان می کننــد( َفَکْیــَف ِإذا 

ْدباَرُهــْم.
َ
ْتُهــُم اْلَماِئَکــُة َیْضِرُبــوَن ُوُجوَهُهــْم َو أ

َ
َتَوّف

آری، مائکــه بــا ســیلی و مشــت بــر صــورت و پشتشــان، از آن هــا اســتقبال می کننــد، 
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ــه اوامــر و نواهــی الهــی هســتید، هــر چنــد اعمــال مســتحب شــما  فزونتــر نســبت ب
ــد«!]11[ ــر باش کمت

و از اینجــا روشــن می شــود کــه تفســیر های مختلفــی کــه بــرای »َاحَســُن عمــًا« ذکــر 
کرده انــد ماننــد: اعمــال خالــص تــر، عقــل بیشــتر، زهــد فزونتــر، یــاد مــرگ کــردن 
ارتبــاط دارد، و تفســیر های  بــا یکدیگــر  ایــن ســفر شــدن، همــه  آمــاده  و بیشــتر 
مختلفــی محســوب نمی شــود، چــرا کــه همــه شــاخ و بــرگ و ریشــه و ســاقه و میــوه 

یــك شــجره اســت.
خامســًا: ارزش واقعــی از آن »کیفیــت عمــل« ا ســت نــه »کمیــت« و حجــم آن، وای 
بســا عمــل کوچکــی بــا کیفیــت بــاال از نظــر خلــوص و ایمــان و معرفــت، بــر اعمــال کثیــر 
و فــراوان، برتــری داشــته باشــد، و لــذا در حدیثــی از امــام صادق؟ع؟آمــده اســت کــه 
فرمــود: َلیــس َیعنــی َاکَثــُر َعَمــًا َولِکــن َاصَوُبُکــم َعَمــًا: »هــدف ایــن نیســت کدامیــك 
بیشــتر عمــل می کنیــد، بلکــه منظــور ایــن اســت کدامیــك صحیــح تــر و خالص تــر 

عمــل می نمائیــد«.]12[
سادســًا: افعــال الهــی دارای هــدف و بــه اصطــاح »معلــل باالغــراض« اســت، بــر 
خــاف گفتــه نــا آگاهــان و بی خبرانــی کــه افعــال خــدا را بــی هــدف معرفــی کرده انــد.

ــه در ایــن میــدان آزمایــش عظیــم ممکــن اســت انســان احســاس  ســابعًا: از آنجــا ک
تنهائــی و ناتوانــی کنــد، و یــا بــر اثــر لغزش هــا مأیــوس گــردد، در پایــان آیــه بــا توصیــف 
خداونــد بــه عزیــز و غفــور بــه ایــن نگرانی هــا پایــان می دهــد، و بــه انســان می گویــد: 
تنهــا نیســتی، از عظمــت آزمایــش متــرس، دل بــر خــدای نــه، و اگــر لغزشــی از تــو ســر 

زد دســت بــه دامــن عفــو و غفرانــش بــزن.

ــِذی َخَلــَق اْلَمــْوَت َو اْلَحیــاَة 
َ
ــِذی ِبَیــِدِه اْلُمْلــُك َو ُهــَو َعلــی ُکّلِ َشــْی ٍء َقِدیــٌر ـ اّل

َ
)َتبــاَرَك اّل

ْحَســُن َعَمــًا َو ُهــَو اْلَعِزیــُز اْلَغُفــوُر(.
َ
ُکــْم أ ّیُ

َ
ِلَیْبُلَوُکــْم أ

در اینجــا نخســت آفرینــش مــرگ و حیــات را بــه عنــوان نشــانه ای از قــدرت بــی 
پایانــش معرفــی می کنــد، ســپس می فرمایــد: هــدف از ایــن آفرینــش آزمایــش حســن 
ــه ســوی  ــه معنــی پــرورش انســان ها و هدایــت آن هــا ب ــه ب عمــل اســت، آزمایشــی ک

مســیر قــرب پــروردگار اســت.
از این آیه چند امر استفاده می شود:

اواًل مــرگ و حیــات هــر دو مخلوقنــد، اگــر مــرگ بــه معنــی فنــا و نیســتی مطلــق بــود 
مخلــوق بــودن آن معنــی نداشــت، ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه مــرگ انتقالی اســت از 

جهانــی بــه جهــان دیگــر، و لــذا یــك امــر وجــودی اســت و قابــل آفرینــش.
ــا بــه خاطــر اینکــه اشــاره بــه مــرگ دنیــا و حیــات  ثانیــًا مــرگ قبــل از حیــات اســت ی
جهــان آخــرت اســت، یــا اینکــه مــرگ اشــاره بــه مرحلــه خــاك بــودن انســان و حیــات 

آفرینــش از خــاك اســت، و یــا هــر دو.
ثالثــًا دنیــا بــه عنــوان یــك میــدان آزمایــش معرفــی شــده، میدانــی بــرای آزمایــش 
»بهتریــن افــراد از نظــر عمــل«، و طبعــًا کارت قبولــی و نتیجــه ایــن آزمــون در ســرای 

دیگــر آشــکار می شــود.
رابعًا معیار ارزش انسان در پیشگاه خدا حسن عمل او است.

بدیهــی اســت اعمــال نیکــو از عقائــد پــاك، و قلــب مؤمــن، و نیت خالص، ســر چشــمه 
می گیــرد، چــرا کــه همیشــه عمــل بازتابــی اســت از ایــن امور.

شــاید بــه همیــن دلیــل در حدیثــی از پیغمبــر اکرم؟ص؟می خوانیــم کــه در تفســیر 
حَســُنُکم فیمــا 

َ
ــًا َو ا ُکم هلِلِّ َخوف

ُ
َشــّد

َ
ُکــم َعقــًا َو ا َتّمُ

َ
حَســن َعَمــًا« فرمــود: »ا

َ
جملــه »ا

عــا: »منظــور ایــن اســت کــدام یــك  ُکــم َتَطّوُ
ُ
َقّل

َ
، َو ِاْن کاَن ا

ً
َمــَر اهلُل ِبــِه َو َنهــی َعنــُه َنَظــرا

َ
ا

از شــما از نظــر عقــل و خــرد کاملتــر، و از جهــت خــدا ترســی قویتــر و دارای آگاهــی 
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نتیجه بحث
از مجمــوع آنچــه در آیــات و عناویــن شــش گانــه بــاال آمــد نگرشــی را کــه قــرآن بر مســأله 

مــرگ از زوایــای مختلــف دارد، بــه خوبــی روشــن می شــود.
قابــل توجــه اینکــه قــرآن در تمــام ایــن مــوارد، روی آثــار تربیتــی آن تکیــه کــرده اســت 
چــرا کــه قــرآن یــك کتــاب کامــل تربیتــی اســت، و بــه هنــگام ذکــر اصــول و فــروع دیــن 
و مســائل اجتماعــی و تاریخــی و غیــر آن، همــه جــا ناظــر بــه بعــد تربیتــی آن اســت، 
یعنــی واقعیت هــا را بــه وضــوح مطــرح می کنــد، و از آن بــرای کنتــرل نفــس ســرکش و 
دعــوت بــه ســوی تقــوی و پرهیــزکاری و پیمــودن مســیر قــرب خــدا بــا ظرافــت و دقت 
خاصــی بهــره می گیــرد، و چــه زیبــا و جالــب اســت ظرافت هــا و ریــزه کاری هــای قــرآن 

در تمــام ایــن زمینه هــا.

]1[. آل عمران / 185.
]2[. زمر / 42.

]3[. سجده / 11.
]4[. نحل / 28.
]5[. نحل / 32.
]6[. ملك / 1 ـ 2.

]7[. آل عمران 185 ـ انبیاء 35 و عنکبوت 57.
]8[. شعراء / 89.
]9[. مائده / 116.

گــردد ولــی در واقــع اشــاره بــه ابــدان و اجســاد انســانها اســت زیــرا بــدن  گرچــه ظاهــرًا بــه »نفــس« برمــی  ]10[. ضمیــر در »موتهــا« 
می میــرد نــه روح همچنیــن ضمیــر در »منامهــا«.
]11[. تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحه 322.

کافی« جلد 2 صفحه 16 )باب االخالص( حدیث 4. ]12[. »اصول 
...................................................................
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ــش    ــار خوی ــان و زنه ــه ام ــد: ب ــی فرمای ــتر م ــك اش ــه مال ــر ب ــتانداری مص ــان اس در فرم
خیانــت مکــن و پیمانــت را مشــکن و دشــمنت را مفریــب...؛ زیــرا شــکیبایی تــو در 
برابــر دشــواری کاری کــه بــه گشــایش و نیــك فرجامــی اش امیــد داری، بهتــر از آن 
اســت کــه دســت بــه پیمــان شــکنی و خیانتــی بزنــی کــه از پیامــد ناگــوار آن می ترســی.

4. وفای به عهد
فــی عهــده لاشــتر: و ان عقــدت بینــك و بیــن عــدوك عقــدة او البســته منــك ذمــة، 
فحــط عهــدك بالوفــا، و ارع ذمتــك باالمانــة، و اجعــل نفســك جنــة دون مــا اعطیــت؛ 
فانــه لیــس مــن فرائــض اهلل شــیء النــاس اشــد علیــه اجتماعــا، مــع تفــرق اهوائهــم و 

تشــتت آرائهــم، مــن تعظیــم الوفــا بالعهود.)نامــه 53(
در عهدنامــه اش بــه اشــتر مــی فرمایــد: اگــر بــا دشــمن خــود پیمانــی بســتی یــا بــه او 
ــا امانــت پیمانــت را  ــه پیمــان خویــش وفــا کــن و ب جامــه زنهــار و امــان پوشــاندی ب
رعایــت نمــا و خــود را ســپر زنهــاری کــه داده ای گــردان؛ زیــرا مــردم، بــا همــه خواســته 
هــای گوناگــون و آرای پراکنــده ای کــه دارنــد، نســبت بــه هیــچ فریضــه ای از فرایــض 
الهــی همچــون بــزرگ شــمردن وفــای بــه پیمــان هــا چنــان ســخت همداســتان 

نیســتند.

5. حفظ امانت زمامداران
و تحفــظ مــن االعــوان؛ فــان احــد منهــم بســط یــده الــی خیانــة اجتمعــت بهــا علیــه 
عنــدك اخبــار عیونــك اکتفیــت بذلــك شــاهدا، فبســطت علیــه العقوبــة فــی بدنــه، 
ــة، و  ــة، و ســمته بالخیان ــم نصبتــه بمقــام المذل ــه بمــا اصــاب مــن علمــه. ث و اخذت

ــه 53(  ــار التهمة.)نام ــه ع قلدت
و معاونــان خــود را بــا دقــت کامــل زیــر نظــر بگیــر، در آن هنــگام کــه کســی از آنــان 

1. ادای امانت اهلی
مــن لــم یختلــف ســره و عانیتــه، و فعلــه و مقالتــه، فقــد ادی االمانــة، و اخلــص   

)26 العبادة.)نامــه 
آن کــه پنهــان و آشــکارش، کــردار و گفتــارش بــا هــم مخالــف نباشــد، امانــت الهــی را ادا 

کــرده و بندگــی خــدا را خالصانــه انجام داده اســت.

2. اولنی امانت
ــن  ــا م ــة ترتجعه ــی، و اول ودیع ــن کرائم ــا م ــة تنتزعه ــی اول کریم ــل نفس ــم اجع الله

ودائــع نعمــك عنــدی. )خطبــه 215(
پــروردگارا! جــان مــن نخســتین حقیقــت شــریفی باشــد کــه از مــن خواهــی گرفــت و 

اولیــن امانــت تــو باشــد کــه در نــزد مــن اســت و تــو آن را برمــی گردانــی.

3. توصیه امام عیل؟ع؟به مالك اشتر
مــن کتابــه لاشــتر لمــا واله مصــر: فــا تغــدرن بذمتــك و ال تخیســن بعهــدك و ال 
تختلــن عــدوك... فــان صبــرك علــی ضیــق امــر ترجــو انفراجــه و فضــل عاقبتــه، خیــر 

مــن غــدر تخــاف تبعته)نامــه 53(.

پویش در هنج البالغه امانت داری و راز
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ــی  ــه خیانــت و عهدشــکنی زشــت و نارواســت، ب ــر نبــود ک ــد و اگ و معصیــت مــی آالی
گمــان مــن زیــرك تریــن مردمــان بــودم. امــا هــر خیانتــی گنــاه اســت و هــر گناهــی نوعی 
ــا آن شــناخته مــی  ــه ب کفــر و در روز رســتاخیز هــر پیمــان شــکنی را پرچمــی اســت ک
ــه و امثــال او( نمــی شــوم و در  ــه خــدا ســوگند، مــن غافلگیــر نیرنــگ )معاوی شــود. ب

برابــر ناتــوان نمــی گــردم.

10. رازپویش
من کتم سره، کانت الخیرة بیده. )حکمت 162(

آن کســی کــه راز خــود را پنهــان دارد، اختیــار بــه دســت خــود او خواهــد بــود )کــه 
پنهــان دارد یــا فــاش ســازد(.

11. بندگی خملصانه برای خدا
مــن لــم یختلــف ســره و عانیتــه، و فعلــه و مقالتــه، فقــد ادی االمانــة، و اخلــص   
ــردارش یکــی باشــد،  ــه نهــان و آشــکار و گفتــارش و ک العبــادة. )نامــه 26( هــر کــس ک

امانــت خــدای بــزرگ را ادا کــرده و بندگــی او را مخلصانــه بــه جــای آورده اســت.

12. رسوای دنیا و آخرت
مــن اســتهان باالمانــة، و رتــع فــی الخیانــة و لــم ینــزه نفســه و دینــه عنهــا، فقــد احــل 

بنفســه الــذل و الخــزی فــی الدنیــا، و هــو فــی االخــرة اذل و اخزی.)نامــه 26(
ــردارد و خــود و دیــن اش را از آن  کســی کــه امانــت را خــوار شــمرد و در خیانــت گام ب
منــزه نســازد، درهــای ذلــت و رســوایی را در دنیــا بــه روی خــود گشــوده و در قیامــت 

خوارتــر و رســواتر خواهــد بــود.

دســت بــه خیانــت گشــود و ایــن خیانــت را اخبــار بازرســان مخفــی تإییــد کــرد، از 
جنبــه شــهادت بــه آن اخبــار اکتفــا نمــوده و کیفــر بدنــی را بــرای او اجــرا کــن، و آن چــه 
را کــه بــه دســت آورده اســت از او بگیــر و او را بــه موقعیــت ذلــت و خــواری بکشــان و بــا 

نشــان خیانــت او را مشــخص نمــا و ننــگ تهمــت را بــر گردنــش   بیاویــز.

6. لغزش ها و علت ها
لکل ضلة علة، و لکل ناکث شبهة. )خطبه 148(

برای هر لغزشی علت و برای هر عهدشکنی بهانه ای است.

7. وفا به پیمان اهلی
الوفا الهل الغدر غدر عند اهلل، و الغدر باهل الغدر وفا عند اهلل.)حکمت 259(

وفــا بــا پیمــان شــکنان، پیمــان شــکنی اســت در نــزد خــدا و پیمــان شــکنی بــا پیمان 
شــکنان، وفــاداری اســت در نــزد خدا.

8. امنی مشمار!
ال تامنن ملوال. )حکمت 211(

شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار.

9. معاویه خیانتکار
واهلل مــا معاویــة بادهــی منــی، ولکنــه یغــدر و یفجــر. و لــوال کراهیــة الغــدر لکنــت مــن 
ادهــی النــاس، و لکــن کل غــدره فجــرة، و کل فجــرة کفــرة. و لــکل غــادر لــوا یعــرف بــه 

یــوم القیامــة. واهلل مــا اســتغفل بالمیکــدة، و ال اســتغمز بالشــدیدة.)خطبه 200(
بــه خــدا ســوگند، کــه معاویــه از مــن زیــرك تــر نیســت، امــا او دســت بــه پیمــان شــکنی 
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در روایــات فراوانــی آمــده اســت کــه پیامبــر ؟ص؟ در اّیــام حیــات خویــش، پیوســته در 
ســاعاتی از شــبانه روز، آیــات نــازل شــده و تأویــل آن را بــه علــی ؟ع؟ مــی آموخــت.

ابوالفتــاح نقــل مــی کنــد کــه امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: خداونــد تنزیــل و تأویــل را بــه 
پیامبــرش آموخــت و فرســتاده خــدا ؟ص؟ آن را بــه علــی ؟ع؟ یــاد داد.)1(

ــا  ــد: وقتــی علــی ؟ع؟ برمســند خافــت نشســت و مــردم ب ــه مــی گوی ــن نبات اصبــغ ب
ــش  ــرآن و تأویل ــه ق ــی، ب ــی دانش ــر مّدع ــن از ه ــدا! م ــه خ ــود: ب ــد، فرم ــت کردن او بیع
داناتــرم... ســوگند بــه آن کــه دانــه را شــکافت و جانــدار را پدیــدآورد! اگــر از هــر آیــه ای 
بپرســید، بــه شــما گــزارش کنــم کــه چــه زمانــی نــازل شــد و در بــاره چــه چیــزی نــزول 
یافــت و بــه شــما ناســخ و منســوخ، خــاص و عــام، محکــم و متشــابه و مّکــی و مدنــی 

ــم.)2( ــودن آن را خبرده ب
نیــز حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود: مــن ناســخ ومنســوخ، محکم و متشــابه، فصــل و وصل 
وحــروف و معانــی قــرآن را نیــز مــی دانــم. بــه خــدا! هیــچ حرفــی برمحمــد ؟ص؟ نــازل 
نشــد مگــر آن کــه مــن مــی دانــم کــه دربــاره چــه کســی ودر چــه روزی و چــه جایــی نــزول 
یافــت. بــه خــدا! »اّن هــذا لفــی الصحــف االولــی * صحــف ابراهیــم و موســی«؛)3( 

پیــش مــن اســت. مــن آن هــا را از فرســتاده خــدا ؟ص؟ بــه ارث بــرده ام.)4(
نیــز فرمــود: آنچــه را غایــب بــودم، )پیامبراکــرم ؟ص؟ ( حفــظ مــی کــرد و زمانــی کــه بــر او 

مصحف امام عیل؟ع؟

13. سرزنش عیل ؟ع؟به اصحابش
و هــو یلــوم اصحابــه: قــد تــرون عهــوداهلل منقوضــة فــا تغضبــون، و انتــم لنقــض ذمــم 

آبائکــم تانفــون. )خطبــه 106(
در ســرزنش اصحــاب خــود مــی فرمایــد: پیمــان هــای خــدا را شکســته مــی بینیــد و 
بــه خشــم نمــی آییــد، در حالــی کــه شکســته شــدن پیمــان هــای پدرانتــان را عــار مــی 

دانیــد و ناراحــت مــی شــوید.

14. استحکام میخ به عهد
اعتصموا بالذمم فی اوتادها. )حکمت 155(

میخ  های عهد و پیمان را محکم کنید.

15. حد آزادی مسئول
المسؤول حر حتی یعد. )حکمت 336(

مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است. )و پس از وعده در گرو آن است.(

16. رازپویش
الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین االشرار.)حکمت 48(

پیــروزی بــه وســیله دوراندیشــی و دوراندیشــی بــا بــه کار انداختــن فکــر و بــه کار 
انداختــن فکــر بــا محکــم نگــه داشــتن راز، بــه دســت مــی آیــد.

/www.pasokh.org/fa/Article/View/5919

حممدصادق کفیل
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وقتــی رســول خــدا ؟ص؟ رحلــت کــرد، قســم یــاد کــردم کــه ردا بــردوش نگیــرم تــا وقتــی 
کــه قــرآن را جمــع آوری کنــم و ردا برنگرفتــم تــا قــرآن را جمــع آوری نمــودم.

ابــن ابــی الحدیــد مــی نویســد: »لّمــا قبــض الّنبــی؟ص؟ جلــس علــّی فاّلفــه کمــا انــزل 
اهلل و کان بــه عالمــًا«)12(

وقتــی رســول خــدا ؟ص؟ رحلــت نمــود، علــی؟ع؟ قــرآن را آن گونــه کــه نــازل شــده بــود، 
تنظیــم نمــود و بــه نــزول آن آگاه و دانــا بــود.

ســلیم بــن قیــس از ســلمان نقــل مــی کنــد، علــی؟ع؟ پــس از رحلــت پیامبــر ؟ص؟ 
مــازم خانــه شــد و قــرآن را تألیــف نمــود و از خانــه بیــرون نیامــد تــا ایــن کــه قــرآن را از 
ورقــه هــای کاغــذ، چــوب هــا، چــرم هــا و قطعــات دیگــر، در یــک جــا جمــع کــرد و در 
پارچــه ای گذاشــت و مهــر نمــود. ابــن شهرآشــوب مــی نویســد: پیغمبراســام ؟ص؟ بــه 
ــا خودبــردار. پــس علــی؟ع؟ آن را  علــی؟ع؟ فرمــود: یاعلــی! ایــن کتــاب خداســت، ب
در پارچــه ای نهــاد و بــه منــزل بــرد و پــس از رحلــت پیغمبــر ؟ص؟ آن را بــر طبــق نــزول 

تألیــف نمــود و بــه آن آگاه و عالــم بــود.)13(
محمدبــن ســیرین گویــد: چــون آغــاز خافــت ابوبکــر شــد، علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ 
در خانــه خــود نشســت. بــه ابوبکــر گفتنــد کــه او از بیعــت بــا تــو کراهــت دارد. ایــن بــود 

کــه ابوبکــر او را ماقــات کــرد و گفــت: آیــا از بیعــت بــا مــن کراهــت داری؟
علــی؟ع؟ گفــت: بــا خــود پیمــان بســته ام کــه جــز روز جمعــه ردا بــه دوش نگیــرم، تــا 

کتــاب خــدا را در مصحفــی گــردآورم. پــس آن را انجــام داد.)14(
ابــن ندیــم مــی نویســد: زمــان وفــات پیامبــر ؟ص؟، حضــرت علــی؟ع؟ احســاس کــرد 
مــردم فــال هــای بــدی مــی زننــد. از ایــن رو قســم یــاد کــرد کــه عبــا بــه دوش نگیــرد تــا 
قــرآن را جمــع کنــد. پــس ســه روز در خانــه نشســت تــا قــرآن را جمــع آوری کــرد و آن 

اّولیــن مصحفــی بــود کــه همــه قــرآن در آن جمــع شــده بــود.)15(
گرچــه »ابــن حجــر« خبــر جمــع آوری حضــرت علــی ؟ع؟ را ضعیــف مــی شــمارد و 

وارد مــی شــدم، بــه مــن مــی فرمــود: ای علــی! پــس از تــو، خــدا فــان آیــه را نــازل کــرد. 
پیامبــر ؟ص؟ آن آیــه را بــرای مــن مــی خوانــد و تأویلــش را نیــز بــه مــن مــی آموخــت.)5(
عبــداهلل بــن حســن بــن حســن بــن علــی علیهماالســام از پــدرش، از جــدش چنیــن 
ــر او وحــی نــازل مــی شــد، آن روز بــه شــب  نقــل مــی کنــد: پیامبــر ؟ص؟ هــرگاه در روز ب
نمــی رســید مگــر آن کــه آن را بــه علــی؟ع؟  گــزارش مــی کــرد و هــرگاه در شــب بــر او نــازل 
مــی شــد، آن شــب بــه روز نمــی رســید مگــر آن کــه آن را بــه علــی؟ع؟ خبــر مــی داد.)6(

اّولین جمع کننده قرآن
ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی مــی گویــد: همــه اّتفــاق دارنــد کــه علــی؟ع؟ قــرآن را در زمان 
رســول خــدا ؟ص؟ حفــظ مــی کــرد و غیــر از او کســی قــرآن را حفــظ نمــی کــرد و او اّول 

کســی اســت کــه قــرآن را جمــع آوری کــرد.)7(
بیــش تــر محّققــان و تاریــخ نویســان برآننــد کــه جمــع و ترتیــب ســوره هــا بعــد از وفــات 
پیامبــر ؟ص؟ بــه دســت امیرمؤمنــان حضــرت علــی ؟ع؟، ســپس زیــد بــن ثابــت و دیگــر 

صحابــه بزرگــوار انجــام گرفت.)8(
ابــن فــارس از عبــد خیرنقــل مــی کنــد کــه پــس از رحلــت رســول خــدا؟ص؟، علــی؟ع؟ 

نخســتین کســی بــود کــه قــرآن را گــرد آورد.)9(
بنابرنظــر علمــای شــیعه و اهــل ســنت، حضــرت علــی؟ع؟ آغازگــر تدویــن قــرآن ـ بنابــر 
وصّیــت پیغمبراکــرم؟ص؟ ـ پــس از رحلــت آن حضــرت بــود. علمــای اهــل ســنت نــام 
ــه حضــرت  ــد ک ــام مــی برن ــرآن ن ــه عنــوان نخســتین جامــع و مــدّون ق چهــار نفــر را ب
علــی؟ع؟ در رأس آن هــا قــرار دارد. ایــن چهــار نفــر عبارتنــد از: علــی؟ع؟، ابوبکــر، 
قبــض  »لّمــا  فرمایــد:  مــی  علــی؟ع؟  حضــرت  حذیفــه.)10(  مولــی  ســالم  و  عمــر 
رســول اهلل؟ص؟ اقســمت ااّل اضــع ردائــی عــن ظهــری حتــی اجمــع مابیــن الّلوحیــن 

فمــا وضعــت ردائــی حّتــی جمعــت القــرآن«)11(
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محمدبــن ســیرین مــی گویــد: آن را بــر )وفــق ترتیــب( تنزیلــش نوشــت و ناســخ را در 
پــی منســوخ نوشــت و از حضــرت علــی؟ع؟ نقــل مــی کنــد کــه فرمــود: مــن ســوگند یــاد 
کــرده ام کــه پــس از وفــات پیامبــر ؟ص؟ عبــا بــردوش نگیــرم تــاآن کــه قــرآن را چنــان چــه 
نــازل شــد، گــردآورم. مســعودی نیــز نقــل مــی کنــد کــه علــی؟ع؟ فرمــود: ایــن کتــاب 
خداســت. مــن آن را چنــان کــه رســول خــدا ؟ص؟ فرمــان داد و وصّیــت کــرد، بــه همان 

گونــه کــه نــازل شــد، فراهــم آوردم.

ویژگی های مصحف
کــه  پیامبراکــرم؟ص؟  قرائــت  طبــق  آیــات  قرائــت  ؟ع؟  علــی  حضــرت  مصحــف  در 
ــرای اختــاف قرائــت درآن راهــی  ــز ب ــود و هرگ ــود، ثبــت شــده ب اصلی تریــن قرائــت ب

نبــود. بدیــن ترتیــب راه بــرای فهــم محتــوا و تفســیر صحیــح آیــه همــوار بــود.
خصوصیــت دیگــر مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ ایــن بــود کــه مشــتمل بــر تنزیــل و 
ــرای فهــم  ــود، البتــه در حاشــیه مصحــف. ایــن حواشــی بهتریــن وســیله ب تأویــل ب
ــود  ــف خ ــته در مصاح ــن اش ــود.)25( اب ــات ب ــیاری از مبهم ــع بس ــرآن و دف ــی ق معان
از ابــن ســیرین نقــل مــی کنــد کــه علــی؟ع؟ در مصحفــش ناســخ و منســوخ را نیــز 
ــه آن حضــرت  ــز از ســلمان فارســی نقــل مــی کنــد ک نوشــت.)26( شــیخ طبرســی نی
قــرآن را مشــتمل برتنزیــل و ناســخ و منســوخ نوشــت.)27( شــیخ مفیــد در کتــاب 
»االرشــاد« نقــل مــی کنــد کــه حضــرت علــی ؟ع؟ تأویــل بعضــی آیــات و تفســیر آن هــا 
را بــه تفصیــل درآن مــی نوشــت.)28( ســلیم بــن قیــس از علــی؟ع؟ نقــل مــی کنــد کــه 
فرمــود: هرآیــه ای کــه بــر رســول خــدا ؟ص؟ نــازل مــی شــد، خوانــدن آن را بــه مــن مــی 
آموخــت و بــه مــن دیکتــه مــی کــرد تــا آن را بــه خــّط خــود بنویســم و تفســیر، تأویــل، 
ناســخ ومنســوخ، محکــم و متشــابهات آیــات قــرآن را بــه مــن تعلیــم مــی داد. ســپس 

می گویــد: برفــرض صحــت؛ مــراد از جمــع، حفــظ تمام آن بوده اســت. و مستشــرقین 
نــه تنهــا علــی؟ع؟ نخســتین  انــد امــا بایــد گفــت:  بــه ایــن ســخن داده  هــم دل 
گردآورنــده قــرآن نــزد شــیعیان اســت، بلکــه اهــل تســنن نیــز روایــات فراوانــی درایــن 
بــاره ذکــر کــرده انــد.)16( توجیــه ایــن کــه علــی؟ع؟ قــرآن را در ســینه خــود جمــع کــرده 
بــود، باروایاتــی کــه بــا صراحــت مــی گوینــد: تمــام قــرآن در کتابــی جمــع آوری گردیــد، 

ــدارد.)17( ســازگاری ن
ــه گفتــه سیدحســن صــدر، روایاتــی کــه از اهل بیــت علیهــم الســام نقــل شــده کــه  ب

علــی ؟ع؟ اولیــن جامــع قــرآن اســت، از حــّد احصــاء و شــماره خــارج اســت.)18(

ترتیب سوره های مصحف
ترتیــب دقیــق آیــات و ســوره هــا طبــق نــزول آن هــا درایــن مصحــف رعایــت شــده بــود 
ــود و بدیــن وســیله سیرتشــریح و  ــزول آیــات در آن روشــن ب و کامــا مراحــل و ســیر ن

احــکام، مخصوصــًا مســأله ناســخ و منســوخ در قــرآن فهمیــده مــی شــد.)19(
جمــع آوری قــرآن توســط حضــرت علــی؟ع؟ بــه ترتیــب نــزول و تقدیــم منســوخ 
برناســخ بــود.)20( شــیخ مفیــد مــی گویــد: علــی؟ع؟ در مصحــف خــود منســوخ را 
برناســخ مقــدم فرمــود.)21( ابورافــع مــی گویــد: آن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد، فراهــم 
آورد و بــدان آگاه بــود.)22( ســالم بــن ابــی ســلمه مــی گویــد: امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: 
علــی؟ع؟ پــس از آن کــه آن را نوشــت، بــه میــان مــردم آورد و فرمــود: ایــن کتــاب 

ــرد.)23( ــازل ک ــر محمــد؟ص؟ ن ــه خــدا آن را ب خداســت؛ چنــان ک
جابرمــی گویــد: مــن از امــام باقــر ؟ع؟ شــنیدم کــه فرمــود: هیــچ یــک از مــردم نیســت 
کــه بگویــد: قــرآن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد، گــردآورده اســت؛ مگــر آن کــه دروغ مــی 
گویــد. و جــز علــی بــن ابــی طالــب و امامــان پــس از او آن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد، 

کســی گــرد نیــاورد و حفــظ نکــرد.)24(
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دکتــر رامیــار نیــز مــی نویســد: »درایــن کــه مصحــف علــی؟ع؟ ازنظــر ترتیــب ســوره هــا 
بــا قــرآن موجــود مغایــر و متفــاوت بــوده، گفتگویــی نیســت، و در ایــن کــه اضافاتــی 
هــم در مصحــف علــی؟ع؟ بــوده، حرفــی نیســت. امــا مــی دانیــم کــه ایــن اضافــات 
ــد: ای  ــه طلحــه فرمودن جــزء قــرآن نبــوده اســت. چــرا کــه خــود حضــرت خطــاب ب
ــر بــه آنچــه در قــرآن اســت عمــل کنیــد، از آتــش جهّنــم رهایــی خواهیــد  طلحــه! اگ
یافــت و اهــل بهشــت خواهیــد بــود کــه حّجــت مــا و بیــان حــّق مــا و وجــوب طاعــت 

مــا درآن اســت.«)33(
بنابرایــن بایــد گفــت کــه فرقــی بیــن دو مصحــف نبــوده اســت. چــرا کــه علــی؟ع؟ 
نگهبــان ســامت دیــن بــود و اگــر کوچــک تریــن تحریــف یانقصــان یــا زیــاده یاتغییــری 
در مصحــف عثمــان مــی دیــد، ســکوت نمــی کــرد و هیــچ گاه از امــام ؟ع؟ شــنیده 
نشــد کــه بــه صراحــت یــا اشــاره ایجــاد شــک یاعــدم اطمینــان نســبت بــه مصحــف 
عثمــان کننــد. و بــه همیــن خاطــر خــود حضــرت و بقیــه ائمــه علیهــم الســام مــردم را 
بــه همیــن قــرآن ارجــاع مــی دادنــد و بــه اعتقــاد »شــیخ صــدوق« قرآنــی کــه در دســت 
مــردم اســت، همانــی اســت کــه خــدا بــر پیغمبــرش؟ص؟ نــازل کــرد. و اختــاف آن ایــن 
اســت کــه مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ بــه ترتیــب نــزول و تقــّدم منســوخ بــر ناســخ و 
تفســیر و تأویــل آیــات اســت و ایــن کــه گفتــه انــد قــرآن تــام و تمــام نــزد علــی؟ع؟ و بعــد 
ائمــه طاهریــن علیهــم الســام و الن نــزد حضــرت ولــی عصــر؟ع؟ مــی باشــد. از ایــن 

جهــات اســت کــه ذکــر شــد و ااّل درخــود قــرآن ابــدًا کــم و زیــادی نشــده اســت.
آقــای کورانــی در کتــاب تدویــن القــرآن)34( مــی نویســد: »ادعــای عثمــان ایــن بــود 
کــه لجنــه )گــروه جمــع آوری قــرآن( مصحــف مــادر را از روی مصحفــی نوشــتند کــه بــه 
امــای پیامبراکــرم؟ص؟ بــود و آن چــه در اخبــار آمــده، آن مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ 
بــوده اســت و عثمــان چــون مــی خواســت مــردم حّســاس نشــوند، نســبت بــه عائشــه 

از خــدا مــی خواســت تــا توفیــق فهمیــدن قــرآن و حفــظ کــردن آن را بــه مــن عطــا 
ــود،  ــرده ب ــه ک ــه و دیکت ــن آموخت ــه م ــر ؟ص؟ ب ــه پیامب ــی را ک ــه و مطلب ــر آی ــد. ه فرمای

ــردم.)29( ــوش نک ــه ای را فرام ــچ آی ــتم و هی نوش
مرحــوم باغــی در مقدمــه تفســیر »آالءالرحمــن«)30( مــی نویســد: مصحــف حضــرت 
علــی؟ع؟ مشــتمل برجوانــب عمومــی آیــات بــود، بــه طــوری کــه اختصــاص بــه زمــان 
ــان داشــت. ایــن  و مــکان و شــخص معینــی نداشــت و ماننــد خورشــید و مــاه جری
اســت مقصــود علــی ؟ع؟ از تأویــل در کامــش: »مــن کتــاب را بــه آن هــا عرضــه کــردم، 

در حالــی کــه دارای تنزیــل و تأویــل بــود.«
در احتجــاج طبرســی)31( آمــده اســت کــه حضــرت علــی ؟ع؟ خطــاب بــه طلحــه 
فرمــود: هرآیــه ای کــه خداونــد برپیامبــر ؟ص؟ نــازل نمــود، نــزد مــن اســت، برامــاء 
ایشــان و خــط مــن و تأویــل همــه آیــات و حــال و حــرام و حدود و احــکام یا هرچیزی 
کــه امــت تــا روز قیامــت بــدان احتیــاج داشــته باشــند، حتــی دیــه خراشــی کــه بــر بــدن 

وارد آیــد، بــا امــاء پیامبــر ؟ص؟ و خــط مــن نوشــته شــده اســت.
بنابرایــن مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ بــه ترتیــب نزول، طبــق قرائــت پیامبراکرم؟ص؟، 
مشــتمل بــر تنزیــل و تأویــل و تفســیر و جوانــب عمومــی آیــات، همــراه بــا بیــان شــأن 
نــزول، محکــم و متشــابه، عــام و خــاص و ناســخ و منســوخ بــود و طبــق گفتــه امــام 
ــد قــرآن را  باقــر؟ع؟ جــز علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟، دروغ گفتــه اســت کســی کــه بگوی
ــر جــن و انــس  ــن ســیرین، اگ ــه گفتــه محمدب ــردم و ب ــازل شــد، جمــع ک ــه ن چنــان ک

جمــع گردنــد کــه ایــن گونــه قــرآن را بنویســند، نمــی تواننــد.

آیا مصحف حضرت علی ؟ع؟ غیر از این قرآن است؟
آقــای حجتــی در تاریــخ قــرآن مــی نویســد: »مســّلمًا متــن ومحتــوای قــرآن حضــرت 

علــی ؟ع؟ -منهــای ترتیــب ســور آن- هیــچ تفاوتــی بــا قــرآن موجــود نــدارد.«)32(
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چرا مصحف علی؟ع؟ پذیرفته نشد؟
وقتــی غاصبــان و کــوردالن فهمیدنــد کــه در مصحــف حضــرت مطالــب تفســیری نیــز 
هســت و آل محمــد؟ص؟ بــه شــجره طّیبــه و بنــی امیــه بــه شــجره خبیثــه، ومنافقــان 
و  شــده  معلــوم  آن  در  فتــوا  و  خافــت  لیاقــت  شــرط  و  انــد  شــده  معرفــی  آن  در 
مختّصــات حکومــت اســامی روشــن شــده اســت و دیگــر راه بــرای طــرح هــای پیــش 
ســاخته معّطــل خواهــد مانــد، اجــرای اغــراض شــخصی و قومــی و سیاســی مانــع از 
قبــول مصحــف شــد و متأســفانه آن را تــرک کردنــد و نــه تنهــا مصحــف حضــرت را ترک 
ــن عبــاس، ابــن مســعود و  ــد بلکــه مصاحــف دیگــری، چــون مصحــف هــای اب کردن
ابــّی بــن کعــب را کــه مشــتمل بــر تفســیر و تأویــل مأثــور بــود، بــه نابــودی کشــاندند. 
آنچــه رّد شــد، متــن مصحــف نبــود، چــون بیــن متــن مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ و 
مصحــف هــای موجــود هیــچ تفاوتــی نبــود، بلکــه تفســیرهای موجــود در مصحــف 

ایشــان بــود.)38(

سرانجام مصحف علی ؟ع؟
علــی ؟ع؟ پــس از اتمــام گــردآوری قــرآن، آن را بارشــتر کــرد و بــه مســجد آورد، در حالــی 
کــه مــردم پیرامــون ابوبکــر گــرد آمــده بودنــد. حضــرت بــه آنــان فرمــود: بعــد از مــرگ 
پیامبــر ؟ص؟ تاکنــون بــه جمــع آوری قــرآن مشــغول بــودم و در ایــن پارچــه آن را فراهــم 
کــرده ام و تمــام آنچــه بــر پیغمبــر ؟ص؟ نــازل شــده اســت، را جمــع کــرده ام. مبــادا فــردا 

بگوییــد از آن غافــل بــوده ایــم!
ــا دیــدن آنچــه علــی؟ع؟ در نوشــته هــا  ــا خاســت و ب ــه پ ــروه ب آن گاه یکــی از ســران گ
فراهــم کــرده بــود، گفــت: بــه آن چــه آورده ای، نیــازی نیســت و آنچــه نزدماســت، مــا 

را کفایــت مــی کنــد.
علــی؟ع؟ فرمــود: دیگــر هرگــز آن را نخواهیــد دیــد. )آنــگاه داخــل خانــه خــود شــد 

داد. هیــچ کــس قبــل از وفــات پیامبــر؟ص؟ غیــر از حضــرت علــی؟ع؟ نســخه اش را 
برایشــان عرضــه نکــرد. اگــر بــرای عائشــه مصحفــی بــود، بــه آن احتجــاج مــی کــرد و از 
ابــن یونــس درخواســت نوشــتن مصحــف نمــی کــرد و طبــق روایــت ابــن ابــی شــیبه، 
قرائتــی کــه در ســال آخــر عمــر پیامبــر ؟ص؟ خوانــده شــد، طبــق همیــن قرائتــی اســت 
کــه مــردم امــروزه قــرآن را مــی خواننــد. پــس همــان طــور کــه قبــًا اشــاره شــد، قرائــت 

مــا نیــز مطابــق بــا قرائــت مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ اســت.«
اضافــه برایــن، قــرآن فعلــی مــا بــه قرائــت حفــص از عاصــم ازابــی عبدالّرحمــن اســت 
و او مــی گویــد: هیــچ اختافــی بــا علــی؟ع؟ در قرائتــش نــدارم و حضــرت نســبت بــه 
قرائــت عاصــم مــی گویــد: »افصــح القرائــات قــراءة عاصــم«؛ فصیــح تریــن قرائــت هــا، 

قرائــت عاصــم اســت.

مدت تدوین مصحف علی؟ع؟
ــا ســه روز بــه جمــع  ابــن ندیــم مــی نویســد: حضــرت علــی؟ع؟ درخانــه نشســت و ت
آوری قــرآن ســرگرم بــود. دکتــر رامیــار مــی نویســد: دربــاره مدت ایــن گــردآوری، روایات 
مختلــف اســت. پــاره ای مــی گوینــد: حــدود شــش مــاه پــس از وفــات پیامبــر؟ص؟ بــود 
کــه علــی؟ع؟ بــرای گــردآوری قــرآن نشســت. امــا دیگــران مــی گوینــد: قــرآن را ظــرف 

ســه روز از روی حافظــه بــه ترتیبــی کــه بــر وی مکشــوف شــده بــود، نگاشــت.)35(
ابــن عبــاس نقــل مــی کنــد: خــدا قــرآن را در قلــب علــی؟ع؟ جمــع کــرد و بعــد از مــرگ 
پیامبــر ؟ص؟ در شــش مــاه جمــع آوری کــرد.)36( بنابــر روایــات، علــی ؟ع؟ مــدت 

ــه انجــام رســانید.)37( شــش مــاه در منــزل نشســت و ایــن کار را ب
براســاس نقــل ســیوطی و سجســتانی، پــس از رحلــت پیامبراکــرم ؟ص؟، علــی؟ع؟ 
بــه انــزوا پرداخــت و هنــوز شــش مــاه از رحلــت نگذشــته بــود کــه ازنوشــتن مصحــف 

فراغــت یافــت.
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امامــت بــه فرزنــدش، امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ رســید و بــه عنــوان میــراث امامــت، 
از امامــی بــه امــام دیگــر منتقــل گشــت کــه ســرانجام در اختیــار آخریــن و دوازدهمیــن 
امــام شــیعه قــرار خواهــد گرفــت کــه پــس از ظهــور خــود، آن را بــه مــردم ارائــه خواهــد 

نمــود و وقتــی ایشــان قیــام کنــد، آن مصحــف بــه مــردم آموختــه مــی شــود.

نکته ای در مورد مصحف
دونســخه از قــرآن نــزد حضــرت علــی ؟ع؟ بــود: نســخه ای کــه در زمــان پیامبــر ؟ص؟ 
بــه امــای خــود ایشــان بــود و الن نــزد امــام زمــان؟جع؟ اســت و نســخه دیگــر 
بعــد از وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ توســط حضــرت علــی؟ع؟ نوشــته شــد، کــه ماننــد 
قــرآن فعلــی ماســت. اســلوب تألیــف و عرضــه قــرآن برمهاجریــن و انصــار بــه توصیــه 

پیامبراکــرم؟ص؟ بــود. فــرق بیــن دو نســخه فقــط در ترتیــب اســت.)39(

و کســی مصحــف را پــس از آن زمــان ندیــد.( برمــن الزم بــود پــس از فراهــم آوردن 
مصحــف، شــما را آگاه ســازم تــا آن را بخوانیــد و روزقیامــت نگوییــد: مــن شــما را بــه 
ــادآور نشــدم و شــما را بــه کتــاب خــدا  یــاری خــود فــرا نخوانــدم و حقــم را بــه شــما ی
فرانخوانــدم. عمــر بــه او گفــت: آیــا قرآنــی کــه باماســت، از آنچــه تــو مــا را بــه آن فــرا مــی 

خوانــی، بــی نیــاز نمــی ســازد؟!
ابــوذر مــی گویــد: وقتــی عمــر خلیفــه شــد، گفــت: ای ابوالحســن! کاش قرآنــی را کــه نزد 
ــا بــرآن گــرد آییــم. علــی؟ع؟ فرمــود: هیهــات! بــدان راه  ابوبکــر آوردی، مــی آوردی ت
نیســت. مــن آن را تنهــا نــزد ابوبکــر آوردم تــا حّجــت بــر شــما تمام شــود و روز رســتاخیز 

مگوییــد کــه مــا ازایــن بــی خبــر بودیــم.
در دوران عثمــان، طلحــه بــن عبــداهلل بــه امیرمؤمنــان ؟ع؟ عــرض کــرد: بــه یــادداری 
آن روزی را کــه مصحــف خــود را بــر مــردم عرضــه داشــتی و مــردم آن را نپذیرفتنــد؟ 

چــه مــی شــود امــروز آن را ارائــه دهــی تــا شــاید رفــع اختــاف گــردد؟
ــرآن  ــت، تمامــی آن ق ــروز دردســت مــردم اس ــی کــه ام ــود: آیــا ایــن قرآن حضــرت فرم
اســت یــا آن کــه چیــزی غیــر از قــرآن بــه آن اضافــه شــده اســت؟ طلحــه گفــت: البتــه 
تمــام آن قــرآن اســت. حضــرت فرمــود: اکنــون کــه چنیــن اســت، چنــان چــه بــه آن 
اخذکنیــد و عمــل نماییــد، بــه رســتگاری رســیده ایــد، قرآنــی کــه مــن جمــع نمــوده 
ام، طبــق امــر رســول خــدا ؟ص؟ بایــد بــه برتریــن مــردم بعــد از خــودم وجانشــینم کــه 
فرزنــدم حســن اســت، تحویــل دهــم. او هــم بایــد بــه فرزنــدم، حســین تحویــل دهد. 
ســپس درنــزد فرزنــدان حســین، یکــی پــس از دیگــری قــرار گیــرد تــا آخریــن ایشــان بــه 

رســول اهلل؟ص؟ برگردانــد.
کــه  هنگامــی  فرمــود:  کــه  صــادق؟ع؟  امــام  روایــت  بــه  و  معتبــر  روایــات  طبــق 
قائــم؟جع؟ قیــام کنــد، کتــاب خــدا را درحدواقعــی آن خواهــد خوانــد و مصحفــی را 
کــه علــی؟ع؟ نوشــته بــود، ارائــه خواهــد داد؛ مصحــف علــی؟ع؟ بــه عنــوان ســپرده 
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ــد: پــس از کشــته شــدن عثمــان در مدینــه، طلحــه و زبیــر  کلیــب جرمــی]1[ مــی گوی
بــه بصــره آمدنــد )و مــردم را بــر ضــد حکومــت علــی؟ع؟ شــوراندند و مقدمــه جنــگ 
ــرای ســرکوبی  ــا ســپاه خــود ب ــد( پــس از اندکــی علی؟ع؟)ب ــه ریــزی کردن جمــل را پای
شورشــیان بیعــت شــکن( بــه ســوی بصــره حرکــت کــرد، هنگامــی کــه بــه محــل 
ــور  ــه حض ــا ب ــا ت ــا بی ــا م ــد ب ــن گفتن ــه م ــه، ب ــای قبیل ــر از رؤس ــید دو نف ــار« رس »ذی ق

علی؟ع؟برویــم و ببینیــم هدفــش از ایــن حرکــت چیســت؟
قبــول کــردم بــا آن هــا بــه »ذی قــار« رفتیــم و بــه محضــر علی؟ع؟رســیدیم. او را 
هوشــمندترین رؤســای عــرب یافتیــم. ســواالتی در مــورد رؤســای قبائــل از مــن کــرد 
و مــن پاســخ دادم. پــس از گفتگــو و روشــن شــدن مطلــب، آن دو نفــر کــه همــراه مــن 
ــو  ــا ت ــه مــن فرمــود: »آی ــد، ســپس آن حضــرت ب ــا آن حضــرت بیعــت نمودن ــد ب بودن

بیعــت، نمــی کنــی؟«
گفتــم: مــن پیــام آور قبیلــه مــی باشــم، و بایــد خبــر را بــرای آن هــا ببــرم، دیــدم گروهــی 
از یارانــش کــه آثــار ســجده بــر پیشانیشــان دیــده مــی شــود، مکــرر بــه مــن مــی گفتنــد 
بعیــت کــن تــا ایــن کــه علی؟ع؟فرمــود: »آزادش بگذاریــد، مــرا بــا ایــن اســتدالل )کــه 
در متــن نهــج الباغــه آمــده( قانــع کــرده و ســرانجام پــس از روشــن شــدن حــق، بیعت 
کــردم،]2[ آن اســتدالل ایــن بــود: وقتــی کلیــب گفــت: مــن پیــام آور و پیــام برنــده 
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هســتم و آمــده ام بــرای قبیلــه خــود، از ایــن جــا خبــری را ببــرم )و تصمیــم گیــری مــن 
بــر اســاس هســته مرکــزی تشــکیات قبیلــه خودمــان مــی باشــد(.

امــام علی؟ع؟بــه او فرمــود: اگــر قبیلــه ات تــو را بــرای ایــن موضــوع مــی فرســتاد کــه 
ــاز مــی گشــتی و از  ــاران را برایشــان بیابــی، ســپس بــه ســوی آن هــا ب محــّل ریــزش ب
مــکان ســبزه زار و آب بــه آن هــا خبــر مــی دادی، اگــر بــا تــو مخالفــت کــرده و بــه ســوی 

بیابــان بــی آب و علــف مــی رفتنــد، تــو چــه مــی کــردی؟!
کلیــب گفــت: آن هــا را رهــا مــی کــردم و خــودم بــه ســوی ســرزمین پــر آب و علــف 

می رفتــم، حضــرت فرمــود: »پــس دســتت را بــه عنــوان بیعــت دراز کــن«.
آن شــخص مــی گویــد: »فــو اهلل مــا اســتطعت ان امتنــع عنــد قیــام الحّجــة علــی 
فبایعتــه؛ ســوگند بــه خــدا، وقتــی اســتدالل امــام را دریافتــم و حــق را شــناختم، 
ــردم«.]3[ ــا آن حضــرت بیعــت ک ــم، ب ــرای( ســرپیچی از آن را نیافت ــی ب ــدرت )علم ق

بــه ایــن ترتیــب در مــی یابیــم کــه امــام علی؟ع؟مــرد منطــق و اســتدالل بــود، قبــل از 
آن کــه مــرد شمشــیر باشــد، و آنــان کــه آمادگــی روحــی داشــتند و مــرض و بیمــاری در 
قلبشــان نبــود مجــذوب اســتدالل هــای آن بزرگــوار مــی شــدند و بــه او می پیوســتند.
ضمنــًا علــی؟ع؟در ســخن فــوق، بــه تمامــی انســان هــا و در همــه زمــان هــا درس 
حصــار  محاصــره  در  را  خــود  گمراهــان،  بیشــتر  کــه  چــرا  آموخــت،  رأی  اســتقال 
مصنوعــی و تشــکیات مــی نگرنــد و لجوجانــه در همــان حصــار زندانــی مــی گردنــد، 
ولــی کلیــب، ایــن حصــار را در پرتــو راهنمائــی علی؟ع؟شکســت، و بــه حــق پیوســت.

ــاب  ــدرش از اصح ــد او و پ ــه ان گفت ــی  ــود، و بعض ــه ب کوف ــن  ــزرگان تابعی ــی« از ب ــهاب جرم ــر »ش ــل( پس کمی ــر وزن  ــب )ب کلی  . ]1[
ــد. ــه شــمار مــی آمدن رســول خدا؟ص؟ب

]2[ . تاریخ طبری، ج 5، ص 192.
کنید به خطبه 170 نهج البالغه. ]3[ . نگاه 
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می کنــد کــه مشــمول لطــف و رحمــت الهــی باشــند.
اگــر ایــن شــیوه شــیطانی را مســتمر بدانیــم کــه چنیــن نیــز هســت، جهــاد تبییــن 
ــــ بســیار رونــده و  نیــازی مســتمر و مــداوم خواهــد بــود. وقتــی شــیطان خنــاس 
ـــ جبهــه داران تبییــن نیــز بایــد پیوســته و مســتمر، در مرصــاد و کمینــگاه  آینــده اســتـ 
باشــند و عقانیــت تخریبــی دشــمن را رصــد کننــد و دانشــمندانه، بینش مندانــه و 

ــد. ــه کنن ــا آن مقابل ــمندانه ب روش

در بیان قرآن جهاد تبیین با اهداف هفت گانه زیر صورت می پذیرد:
ُکــْم 

ّ
ــِه َلَعَل ــُن اهلَلُّ َلُکــْم آیاِت ــَك ُیَبِیّ ۱. تبییــن بــرای تقویــت اندیشــه ورزی و تفکــر؛ »َکذاِل

ابهام هــا،  زدودن  و  اندیشــه ها  تعالــی  زمینه ســاز  تبییــن،  )بقــره:۲۴۲(  َتْعِقُلــوَن « 
تشــکیک ها و تردیدهــا می شــود، همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، مســئولیت 
انبیــا، تبییــن و روشــنگری بــوده اســت، و معلــوم اســت کــه »اســوه« بــودن پیامبــران 
ایجــاب می کنــد کــه جهــاد تبییــن در مرکــز توجــه پیــروان، باورمنــدان و رهپویــان راه 

پیامبــران باشــد.

ــِه  ــْم آَیاِت ــُن اهلَلُّ َلُک ــَک ُیَبِیّ ــت؛ »َکذال ــی اس ــی و راه یاب ــاز راه شناس ــن زمینه س ۲. تبیی
ُکــْم َتْهَتــُدوَن« )آل عمــران ۱۰۳( تــاش و تکاپــوی راه ســتیزان، طــرح بیراهه هــا 

ّ
َلَعَل

ــاندن اســت.  ــا پوش ــوه غباره ــا راه را در انب ــدگان« اســت ی ــراروی »رون ــا ف و کجراهه ه
بــزرگ جهادگــران تبییــن غبارنشــانی و نشــان دادن راه در نهایــت  اینجــا رســالت 
وضــوح و روشــنی اســت. وقتــی بداندیشــان برای وارونه ســازی افــکار و تخریب ایمان 
و باورهــای مــردم به وســیله انبــوه رســانه ها و بــا اســتفاده از هــزاران متخصــص هنــر 
ــم  ــا راه گ ــد ت ــدان آمده ان ــه می ــی ب ــی و امنیت ــت مال ــتیبانی های هنگف ــانه و پش و رس
شــود. مجاهــدان عرصــه تبییــن بایــد بــه میــدان بیاینــد و بــا شــناخت دقیــق و عمــق 

قــرآن کتــاب تبییــن اســت و رســالت انبیــا، تبییــن و تبیــان اســت؛ تبیین یعنــی معلوم  
کــردن مرزهــا، حریم هــا، خــط قرمزهــا، خطرگاه هــا و جداکــردن حــق و باطــل وقتــی 
خطــر درآمیختگــی و اقتبــاس و شــبهه مــی رود. زادگاه همــه فتنه هــا ــــ بــه تعبیــر 
ْهــَواٌء 

َ
َمــا َبــْدُء ُوُقــوِع اْلِفَتــِن أ

َ
امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ ــــ فقــر و فقــد تبییــن اســت: ِإّن

 َعَلــی َغْیــِر 
ً

ــی َعَلْیَهــا ِرَجــاٌل ِرَجــاال
َ
ْحــَکاٌم ُتْبَتــَدُع، ُیَخاَلــُف ِفیَهــا ِکَتــاُب اهلِل َو َیَتَوّل

َ
َبــُع َو أ ُتّتَ

ّنَ 
َ
ّنَ اْلَباِطــَل َخَلــَص ِمــْن ِمــَزاِج اْلَحــّقِ َلــْم َیْخــَف َعَلــی اْلُمْرَتاِدیَن، َو َلــْو أ

َ
ِدیــِن اهلِل. َفَلــْو أ

ْلُســُن اْلُمَعاِنِدیــَن.
َ
اْلَحــّقَ َخَلــَص ِمــْن َلْبــِس اْلَباِطــِل اْنَقَطَعــْت َعْنــُه أ

آغــاز پدیــد آمــدن فتنه هــا، هواپرســتی و بدعت گــذاری در احــکام آســمانی اســت، 
نوآوری هایــی کــه قــرآن بــا آن مخالــف اســت و گروهــی )بــا دو انحــراف یــاد شــده( بــر 
گــروه دیگــر ســلطه و والیــت یابنــد کــه برخــاف دیــن خداســت، پــس اگــر باطــل بــا حق 
آمیختــه نمی شــد، بــر طالبــان، حــق پوشــیده نمی مانــد و اگــر حــق از باطــل جــدا و 

ــان دشــمنان قطــع می گردیــد. خالــص می گشــت زب
در ادامــه ایــن خطبــه علــی؟ع؟ از پنهان شــدن دشــمن پشــت حــق، لعابــی از حــق 
ــود و غبــارزده  ــه باطــل زدن و در آمیختــن حــق و باطــل و ســاختن فضاهــای مه آل ب
و لغزاننــده را اســاس کار دشــمن می شناســاند و نتیجــه ایــن کنــش شــیطانی را، 
چیرگــی و ســلطه شــیطان می دانــد و در ایــن میــان تنهــا کســانی را رهایافتــه معرفــی 

اهداف و ابعاد جهاد تبینی در قرآن

حممدرضا سنگری
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ُقــوَن« )بقــر: ۱۸۷( کار پــروردگار و بــه تبــع آن، انبیــا  ُهــْم َیَتّ
ّ
ــاِس َلَعَل ــِه ِللَنّ ــُن اهلَلُّ آَیاِت ُیَبِیّ

و اولیایــی الهــی، رســاندن انســان ها و هدایــت آنهــا بــه ســمت تقــوا یــا »پایــش و 
خویشــتن بانــی« اســت. تکاپــوی شــیطان و پیــروان شــیطان زمینه ســازی بــرای 
خطــا، لغــزش، خــروج از خــط، کنارکشــیدن از میــدان و افتــادن بــه دامچالــه انحــراف 
و تباهــی اســت. در جهــاد تبییــن، شــناخت و شناســاندن »لغزشــگاه ها« روش هــای 
»حفاظــت و نگهبانــی از ایمــان، دســتاوردها و ســرمایه ها« بایســته و الزم اســت. 
ســالکان و مجاهــدان میــدان تبییــن بایــد شبهه شــناس، آفت شــناس و عالــم بــه 
تقــوای  تقــوای سیاســی،  را تهدیــد می کنــد باشــند؛  تقــوای اجتماعــی  آنچــه  هــر 
اجتماعــی، تقــوای فرهنگــی همــاره در معــرض خطــر اســت و همیــن طلــب می کنــد 

ــذر نیــز مســتمر و مــداوم باشــد ــه حفاظــت و صیانــت و هشــدار و ان ک

 ِ
ــاِس َعَلــی اهلَلّ  َیُکــوَن ِللَنّ

ّ
۶. بهانه زدایــی از دیگــر اهــداف تبییــن در قــرآن اســت؛ »ِلَئــَا

ُسِل«)نســاء: ۱۶۵( بــرای اینکــه بهانه منــدان نگوینــد »نمی دانســتم«،  ــٌه َبْعــَد الُرّ ُحَجّ
»کاش بــه مــن گفتــه بودنــد« و … الزم اســت »حجــت« بــر این گونــه افــراد تمــام شــود. 

جهــاد تبییــن راه را بــر عــذر و بهانــه و توجیــه می بنــدد.

۷. بازدارندگــی دشــمن، میــدان را از دشــمن گرفتــن و بــه دیگــر زبــان بــه جــای 
وا َلُهــْم َمــا 

ّ
ِعــُد

َ
انفعــال، فعاالنــه در میــدان بــودن از اهــداف جهــاد تبییــن اســت؛ »َوأ

ُکــْم« )انفعــال: ۶۰(  ِ َوَعُدَوّ
ٍة َوِمــْن ِرَبــاِط اْلَخْیــِل ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدَوّ اهلَلّ اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــَوّ

در ایــن آیــه آماده کــردن و آمادگــی دائمــی )اعــدوا( و بــه میــدان آوردن همــة تــوان 
)قــوه( و همــة امکانــات )امکانــات نظامــی، فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و …( 
بــرای ایجــاد تــرس و بازدارندگــی )ترجــون( در دل دشــمنان دیــن و مــردم )عــدواهلل 
ــد  ــمن مان ــر دش ــد منتظ ــه نبای ــت ک ــوان دریاف ــت. می ت ــده اس ــه ش ــم( توصی و عدوک

ــات، »روشــنگری« و  ــا بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و امکان شــیوه های دشــمن و ب
»راه« نمایــی کننــد.

۳. هــدف دیگــر تبییــن در نــگاه قــرآن »درک حقیقــت« و نمایانــدن حقیقــت در 
ْنُفِســِهْم 

َ
َفــاِق َوِفي أ

ْ
مقابــل نشــان دادن چهــره  »باطــل« اســت؛ »َســُنِریِهْم آَیاِتَنــا ِفي ال

« )فصلــت: ۵۳( تبییــن »حــق« و در مقابــل آن تبییــن و 
ّ

ــُه اْلَحــُق
ّ
َن

َ
ــَن َلُهــْم أ ــی َیَتَبَیّ َحَتّ

نقاب بــرداری از چهــره  باطــل کــه بــه تعبیــر رهبــر انقــاب بــا پنجه هــای چدنــی پنهــان 
کــرده در مخمــل بــه میــدان می آیــد از رســالت های افســران جهــاد تبییــن اســت، 
نیرنــگ و فریــب، غوغاســاالری، شــبه افکنی، تــاش در تحقیــر و تمســخر و نادیــده 
ــا از  ــردن موفقیت ه ــا و پنهان ک ــی ضعف ه ــت نمای ــه درش ــک ب ــق و تمس ــگاری ح ان
شــگردهای همیشــگی جبهــه باطــل اســت. شناســاندن حــق و رسواســازی ترفندهــا 

و دسیســه های باطــل، وظیفــه و فریضــه مجاهــدان میــدان تبییــن اســت.

۴. دیگــر هــدف تبییــن در قــرآن »رفــع اختــاف« اســت، اختــاف افکنــی و ایجــاد 
برنامه هــای  از  اســت  نــگاه هرچنــد ممکــن  تعــارض  و  تخالــف  متفــاوت،  فضــای 
ســمت  بــه  کــه  اســت  گوناگونــی  منظرهــای  طبیعــی  زاده  گاه  امــا  باشــد  دشــمن 
مســائل و موضوعــات گشــوده می شــود؛ قــرآن، خــود را مبیــن و رفــع و دفــع کننــده 
ــِذي 

ّ
ــَن َلُهــُم اَل  ِلُتَبِیّ

َّ
ْنَزْلَنــا َعَلْیــَك اْلِکَتــاَب ِإال

َ
»اختاف« هــا معرفــی مــی کنــد؛ »َوَمــا أ

ــوا ِفیِه«)نحــل: ۶۴( اختاف زدایــی زمانــی ممکــن و میســر اســت کــه ورودگاه  اْخَتَلُف
اختــاف، فرآینــد اختــاف و دانــش و روش اختاف زدایــی را بدانیــم؛ مجاهــدان 
میــدان تبییــن بــا ریشــه یابی اختافــات و گونه شناســی اختافــات، بهتریــن و روش 

و شــیوه را بــرای زدودن اختافــات برمی گزیننــد.

۵. هــدف دیگــر تبییــن در قــرآن نگاهدارندگــی از خطــا و لغــزش اســت؛ »َکذاِلــَك 
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ثقه االســام محّمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق کلینــی رازی، معــروف بــه »کلینــی« یــا 
»شــیخ کلینــی«، از مشــهورترین دانشــمند فقیــه و محــدث نامــی و بــزرگان شــیعه در 
زمــان غیبــت صغراســت و در نیمــه دوم قــرن ســوم و نیمــه اول قــرن چهــارم هجری از 
بزرگ تریــن محدثیــن شــیعه بــه شــمار می رفــت. ســال والدت مرحــوم کلینــی معلــوم 

نیســت، ولــی ســال وفاتــش را ۳۲۸ یــا ۳۲۹ هجــری ذکــر کرده انــد.

کفایت کننده از کتب دیگر
کتــاب کافــی یکــی از مهم تریــن کتاب هــای حدیثــی و نخســتین کتــاب از کتــب اربعــه و 
جوامــع اولیــه حدیــث شــیعه اســت کــه توســط او نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب در 
واقــع نخســتین کتابــی اســت کــه بــه صــورت جامــع در همــه زمینه هــای اعتقــادی، 
فقهــی، اخاقــی، تفســیر و تاریــخ، روایــات معتبــر را جمــع کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه 

تعــداد روایــات آن برابــر و بلکــه بیــش از همــه روایــات صحــاح ســته اســت.
کلینــی ایــن کتــاب را در پاســخ بــه درخواســت برخــی از شــیعیان تدویــن کــرد کــه بــه 
علــت تعــدد و اختــاف روایت هــا نمی توانســتند مســائل و حقایــق اســامی را بــه طــور 
دقیــق و حقیقــی تشــیخص دهنــد. بنابرایــن ایــن کتــاب را بــا هــدف گــردآوری همــه 
فنــون دانش هــای دیــن تالیــف کــرد تــا عمــل بــه دســتورات اهل بیــت؟مهع؟ براســاس 

کلیین را چرا اثر شیخ 
ین کتاب شیعه می دانمی؟  مهم تر

تــا ببینیــم »او چــه می کنــد« تــا »مــا چــه کنیــم« بلکــه بایــد پیشدســتانه، فعاالنــه بــه 
میــدان قــدم گذاشــت و حتــی پیش بینــی کــرد تــا پیــش از اقــدام دشــمن، طــرح و 

ــاخت. ــی س ــگ او را خنث ــه و نیرن نقش

با درنگ و تأمل در آیات و روایات در می یابیم که جهاد تبیین:
۱. مســئولیتی همگانــی اســت، هرچنــد نخبــگان و دانشــوران نقشــی خطیرتــر و 

دارنــد. برعهــده  ســنگین تر 
ــه فصــل خــاص و زمــان  ۲. جهــاد تبییــن، مســتمر و مــداوم و همه گاهــی اســت و ب

ــدارد. خــاص اختصــاص ن
۳. جهــاد تبییــن، مکان منــد نیســت و همه جــا بایــد صــورت گیــرد و اختصــاص بــه 
ــانه ها  ــان، رس ــه، خیاب ــدارد؛ خان ــد ن ــکان و زمان من ــانه های م ــر و رس ــجد و منب مس

و.. همــه و همــه فرصــت تبیین انــد.
۴. جهــاد تبییــن بــه کارگیــری همــه امکانــات، ظرفیت هــا و موقعیت هــا را می طلبــد، 

بنابرایــن همه چیــز و همه کــس در خدمــت جهــاد تبییــن قــرار گیــرد
۵. جهــاد تبییــن هــم عمــل اســت و هــم عکس العمــل، هــم دفــاع اســت و هجــوم، 

هــم پیشــگیرانه اســت و هــم پبشــتازانه.
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اهــل علــم و فضیلــت معرفــی کرده انــد. نجاشــی رجال پــژوه بــزرگ قــرن پنجمــی 
می گویــد: او در زمــان خــود، شــیخ و پیشــوای شــیعه بــود و حدیــث را از همــه بیشــتر 

ضبــط کــرده و بیشــتر از همــه مــورد اعتمــاد اســت.
ابن طاووس حلی می نویسد: توثیق و امانت کلینی مورد اتفاق همگان است.

ابــن اثیــر صاحــب کتــاب الکامــل فی التاریــخ و از علمــای اهــل ســنت می گویــد: او بــه 
فرقــه امامیــه در قــرن ســوم هجــری زندگــی تــازه ای بخشــید و پیشــوا و عالــم بــزرگ و 

فاضــل و مشــهور در آن مذهــب اســت.
ابــن حجــر عســقانی نیــز اذعــان کــرده اســت کــه: کلینــی از رؤســا فضــاء شــیعه اســت 

در ایــام مقتــدر عباســی اســت.
مــا محمــد تقــی مجلســی هــم می گویــد: حــق ایــن اســت کــه در میــان علمــاء شــیعه 
ماننــد کلینــی نیامــده اســت، و هــر کــه در اخبــار و ترتیــب کتــاب او دقــت کنــد درمــی 

یابــد کــه او از جانــب خداونــد تبــاک و تعالــی مؤیــد بــوده اســت.
شــیخ کلینــی کتــاب کافــی را در مــدت ۲۰ ســال نوشــته اســت. وقتــی نوشــتن کتــاب ۲۰ 
ســال طــول بکشــد، معلــوم اســت کــه صاحــب ایــن کتــاب بــا چــه وســواس و بــا دقــت 
بســیار مطالــب را در کتابــش جمــع آوری کــرده اســت. طبیعتــا در کتابــی کــه بــا عجلــه 
نوشــته می شــود، می تــوان اشــکالی وارد کــرده و مطالــب آن را نقــد کــرد، امــا کتابــی 

کــه بــا حوصلــه نوشــته می شــود، بایــد خیلــی وزیــن و ســنگین باشــد.

ماجرای امام زمان و کتاب »الکافی«
در علــت نام گــذاری کتــاب بــه کافــی دو نکتــه بیــان شــده اســت: یــک، کام خــود 
کلینــی در خطبــه کتــاب طهــارت اســت کــه می گویــد ایــن کتــاب، بــرای همــه فنــون 
علــم دیــن کافــی اســت.دو؛ نــام کتــاب برگرفته از کامی اســت که به امــام زمان؟جع؟ 
نســبت داده شــده کــه فرمــود: ایــن کتــاب، بــرای شــیعیان مــا کافی اســت. این جمله 

آن بــرای شــیعیان آســان شــود. و بــه دلیــل همیــن جامعیــت، نــام آن را کافــی نهــاد؛ 
یعنــی »کفایت کننــده از کتــب دیگــر«.

نوآوری در تبویب و دسته بندی کتاب
کلینــی کتــاب خــود را در ســه بخــش عمــده مرتــب کــرده اســت: اصــول دیــن »اصــول 
ــا عنــوان »روضــه کافــی« شــناخته  کافــی«، فــروع دیــن »فــروع کافــی«، متفرقــه کــه ب
شــده اســت. کلینــی هــر مبحــث کلــی را بــا نــام »کتــاب« آورده و در هــر یــک از ایــن 
ــام »بــاب« ذکــر کــرده اســت. او ذیــل  ــا موضــوع بــه ن کتاب هــا چنــد عنــوان مرتبــط ب
همــه ابــواب کافــی حــدود ۱۶ هــزار حدیــث از ۱۴ معصــوم؟ع؟ ذکــر کــرده کــه همــه آنهــا 

را بــه طــور مســند آورده اســت.
تبویــب و ترتیــب کتــاب کافــی، بســیار دقیــق و ســتودنی اســت. شــیخ کلینی، نخســت 
کتابــش را بــه ســه قســمت )اصــول، فــروع و روضــه( تقســیم کــرده و ســپس قســمت 
اصــول را بــه ۸ عنــوان و فــروع را بــه ۲۶ عنــوان کتــاب تقســیم بندی کــرده اســت. 
کلینــی، قســمت روضــه ایــن کتــاب را هــم کــه دارای ۶۰۶ حدیــث اســت، بــدون 
ــدی و  ــی باب بن ــر کتاب ــته کمت ــت. در گذش ــرار داده اس ــه آن ق ــردن و خاتم ــیم ک تقس
بــه اصطــاح تبویــب می شــد. لــذا وقتــی کســی می خواســت یــک مســأله را اســتنباط 
کنــد، بایــد خیلــی جســتجو می کــرد تــا بتوانــد روایتــی را در موضوعــی خــاص بیابــد تــا 
بــه آن اســتناد کنــد و از آنجــا حکــم را بفهمــد، ولــی کلینــی وقتــی اصــول »اربعمائــه« 
)۴۰۰ کتــاب و رســاله ای کــه از اصحــاب ائمــه بــه یــادگار مانــده بــود( را دیــد، کاری کــه 
کــرد ایــن بــود کــه کتــاب خــودش را بــر مبنــای مباحــث فقــه تبویــب کــرد. ایــن اقــدام 

شــیخ کلینــی خدمــت بزرگــی بــه ســاحت علمــی تشــیع بــود.
کتــاب الکافــی شــیخ کلینــی از چنــان وزانــت و اعتبــار علمــی برخــوردار شــد کــه علمــای 
بــزرگ شــیعه و ســنی همگــی آن را اثــر مهــم و نویســنده اش )شــیخ کلینــی( را شــخص 
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بــرای ورود بــه بحــث اومانیســم و نقــد منصفانــه و عالمانــه آن الزم اســت ابتــدا 
تعریــف جامــع و کاملــی از آن در ذهــن داشــته باشــیم. اومانیســم یــا همــان هیومنیزم 
ــه معنــای اصــات انســان اســت. اومانیســم مکتــب و جنبــش فکــری، فلســفی و  ب
ادبــی اســت کــه بــه انســان اصالــت می دهــد و در مقابــل مکاتبــی قــرار دارد کــه اصالــت 
ــه طبیعــت و امــور دیگــر. در اومانیســم انســان در امــور  ــا ب ــد ی ــه خــدا می دادن ــا ب را ی
مختلــف زندگــی، سیاســت، اخــاق، فلســفه، هنــر و ادبیــات محــور و مــاک و هــدف 
و غایــت قــرار می گیــرد. در ایــن رویکــرد همــه چیــز بــر اســاس انســان، تشــخیص، 
انتخــاب، آزادی، فهــم و ادراک انســان شــکل می گیــرد. تقلیــل اومانیســم بــه لــذت 
از  نیــز بخشــی  گرایــی  لــذت  گفــت  بلکــه می تــوان  تعریــف دقیقــی نیســت  گرایــی 

اومانیســم اســت.

 هر اومانیسمی ضد دین نیست
ــه  ــن نکت ــد ای ــی. بای ــم دین ــکوالر و اومانیس ــم س ــم دارد؛ اومانیس ــم دو قس  اومانیس
مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه هــر اومانیســمی ضــد دیــن نیســت و هــر جــا نام اومانیســم 
آمــد منظــور آن جنبــه سکوالریســتی و ضــد دینــی آن نیســت. ممکــن اســت کســانی 
ایده هــای اصلــی اومانیســم را پذیرفتــه باشــند امــا در عیــن حــال رویکردهــای دیــن 

ین عامل دین مهمتر
بازدارنده از  وقوع آسیب های اجتماعی

زمانــی صــادر گشــته کــه کافــی بــر امام؟ع؟عرضــه شــده و ایشــان آن را تحســین کــرده 
اســت )البتــه چنیــن حدیثــی وجــود نــدارد و صرفــًا یــک ادعــا اســت(.

ــر امــام زمــان ؟جع؟ عرضــه شــده و آن حضــرت  ــه ب ــد ک ــاره کافــی گفته ان بعضــی درب
فرمــود: »الکافــی کاف لشــیعتنا« یعنــی کتــاب کافــی بــرای شــیعه مــا بــس اســت، 
هرچندایــن مطلــب صحــت نــدارد؛ عامــه مجلســی می گویــد: اینکــه بعضــی از گــزاف 
گویــان بــه طــور یقیــن می گوینــد همــه کتــاب کافــی بــر امــام قائــم ؟جع؟ عرضــه شــده 
اســت چــون کافــی در بغــداد شــهر نماینــدگان آن حضــرت بــوده اســت، بطان ســخن 
آنــان بــر هیــچ عاقلــی پوشــیده نیســت. میــرزا حســین نــوری آورده اســت: ایــن شــایعه 
کــه می گوینــد کافــی را بــر حضــرت حجــت ؟جع؟ عرضــه شــده و فرمــوده اســت: 
کافــی بــرای شــیعه مــا کافــی اســت اصلــی نــدارد و در تألیفــات اصحــاب مــا از آن اثــری 
نیســت« وی از محــدث اســترآبادی نقــل می کنــد کــه چنیــن حدیثــی وجــود نــدارد.

 حممد رضا هبتاش
پژوهشگر دین
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ایــن نکتــه را همــواره مــورد توجــه قــرار بدهنــد کــه در هــر مســئله ای از جملــه همیــن 
مســئله اومانیســم بایــد بــا شــناخت و اطاعــات کافــی وارد شــده و ضمــن در نظــر 
گرفتــن نقــاط مثبــت آن منصفانــه وارد حیطــه نقــد شــوند. بــر اســاس ایــن فرمایــش 
حضــرت امیرالمومنیــن علی؟ع؟کــه فرمودنــد مــردم نســبت بــه چیــزی کــه بــه آن 
جهــل دارنــد دشــمن می شــوند، می تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه اگــر می خواهیــم 
ــا  ــتی ب ــه درس ــا را ب ــد آنه ــند بای ــته باش ــتحکمی داش ــاد مس ــن و اعتق ــا دی ــان م جوان

دیــن و آموزه هــای دینــی آشــنا کــرد.

جنبه های مثبت و جذاب رویکرد اومانیستی
بســیاری از جهــات مثبــت نگــرش اومانیســتی در آموزه هــای دینــی بــه خصــوص در 
آموزه هــای دیــن اســام بــه صــورت بســیار زیباتــر و کامل تــری وجــود دارد. ماننــد 
کرامــت، آزادی و حــق انتخــاب انســان کــه در اســام بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. در اســام توصیــه شــده اســت کــه فرزنــدان خــود را بســیار تکریــم کنیــد و بــه 
آنهــا احتــرام بگذاریــد. اگــر مــا بــه عنــوان یــک مســلمان بــه ایــن آموزه هــای اســامی 
عمــل کنیــم و نظــر اســام دربــاره انســان را بــه فرزنــدان و جوانــان خــود آمــوزش دهیم 
بــه طــور طبیعــی دیــن بــرای آنهــا جــذاب، ارزشــمند و دوســت داشــتنی می شــود و 

ــد. ــال نمی کنن ــب دیگــر دنب ــا را در مکات ایــن ویژگی ه

اهمیت دالیل شکل گیری اومانیسم در غرب
اگــر بخواهیــم جوانــان مــا بــه ســمت نگرشــی ماننــد اومانیســم جــذب نشــوند ابتــدا 
بایــد علــل و عوامــل شــکل گیری اومانیســم در جوامــع غربــی را مــورد بررســی قــرار داد 
تــا اگــر چنیــن عواملــی در کشــور مــا نیــز وجــود دارد بــا از بیــن بــردن ایــن عوامــل مانــع 
ــه گواهــی  ــان شــویم. ب ــروز نگرش هــای نادرســتی ماننــد اومانیســم در میــان جوان ب

خــود را نیــز تــا حــدودی حفــظ کــرده باشــند. در اومانیســم ســکوالر دیــن، خــدا، 
خلقــت، ماوراءالطبیعــه، مجــردات، امــور غیــر مــادی، بهشــت و جهنــم و امــوری از 
ایــن قبیــل بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته می شــود و انســان بــه امــور مــادی، عقانیــت، 
ــذ و خواســته های انســانی تقلیــل داده می شــود. امــا در اومانیســم دینــی فــرد  لذائ
هنــوز گرایش هــای دینــی خــود و بــاور بــه امــری متعالــی ماننــد خداونــد را دارد و آنچــه 
از اومانیســم برایــش اهمیــت پیــدا کــرده همــان اصالــت انســان اســت. اینکــه انســان 
اصیــل و مســئول سرنوشــت خــود اســت و نبایــد چیــزی از بیــرون به او تحمیل شــود.
کــه فرزندان شــان  ایرانــی وجــود دارد  مــادران  و  پــدران  بــرای  نگرانــی  ایــن  امــروز 
از  را  آنهــا  اســت  ممکــن  گرایش هــا  ایــن  و  کردنــد  پیــدا  اومانیســتی  گرایش هــای 
آموزه هــای دینــی دور کنــد. در خصــوص بایــد گفــت اگــر پــدر و مادرهــا توجــه داشــته 
از  کمــی  اســت  جمــع  قابــل  دینــی  رویکردهــای  بــا  اومانیســم  گاهــی  کــه  باشــند 
نگرانی هایشــان کــم می شــود. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه والدیــن نســبت 
ــا مســامحه رفتــار کننــد بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه در مواجهــه  ــه ایــن مســئله ب ب
ــا آرامــش بیشــتری برخــورد کننــد. بایــد بررســی کــرد جوانــی کــه در  ــا ایــن مشــکل ب ب
تفکراتــش نشــانه هایی از اومانیســم دیــده می شــود، آیــا درگیــر اومانیســم ســکوالر 
ــا در عیــن رویکــرد دینــی کــه  ــا دیــن قابــل جمــع نیســت ی شــده کــه بــه هیــچ وجــه ب
دارد گرایش هــای اومانیســتی پیــدا کــرده اســت. بهتریــن روش مواجهــه بــا جوانــان 
ــه، نفــی و طــرد اســت. متأســفانه  ــات متعصبان ــه دور از هیجان ــی و ب مواجهــه عقان
و  اســت. مواجهــه  نفــی جــوان  و  اســت روش مقابلــه، طــرد  کــه معمــول  روشــی 
ــد،  ــان رخ می ده ــه در جه ــوری ک ــا ام ــه ب ــی و منصفان ــی، غیرهیجان ــنجش منطق س
کــردن مســتدل و  در نظــر گرفتــن نقــاط مثبــت و نقــد جنبه هــای منفــی و نفــی 
منطقــی روشــی اســت کــه بــرای هــر انســانی پذیرفتــی اســت و بــرای جوانــان جاذبــه 
ــد  ــدر و مادرهــا و اولیــای تربیتــی جامعــه در فضاهــای آموزشــی بای دارد. بنابرایــن پ
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شــناخت صحیحــی از زن، اســتعدادها، امکانــات و ویژگی هــای تکوینــی او می تــوان 
ــد از مقایســه کــردن  ــواده و جامعــه ســخن گفــت. در ایــن امــر بای از نقــش زن در خان
بــا  بــا مواجهــه ای واقعــی  و الگوبــرداری از نقــش زن در غــرب و شــرق اجتنــاب و 

ــد ایفــا کنــد، پرداخــت. ــه می توان ــه تبییــن نقش هایــی ک شــخصیت زن ب
 یکــی از ویژگی هــای نوجــوان و جــوان نوگرایــی اســت. بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم آنچه 
ــا همــان ادبیــات و ظاهــر قدیمــی  ــم را ب ــد و آموزه هــای دینــی در اختیــار داری از عقای
بــه جــوان عرضــه کنیــم و انتظــار داشــته باشــیم جــوان بــا ویژگــی نوگرایــی کــه دارد آن 
را بپذیــرد، توقــع زیــاد و نابجایــی اســت. یکــی از مفاهیمــی کــه در آموزه هــای دینــی 
اســام و مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ بــه آن توجــه شــده همیــن مســئله نوگرایــی اســت. 
امــام رضــا؟ع؟در ایــن بــاره می فرماینــد: »ایمــان خــود را نــو و جدیــد کــن«. برخــاف 
آنکــه تصــور می شــود فضــای ســنت فضــای غیــر متجــدد اســت ایــن فرمایــش امــام 
رضــا؟ع؟و روایاتــی از ایــن دســت نشــان می دهــد تجــدد در ایمــان و دیــن یــک اصــل 
اساســی و مهــم اســت. تجدیــد ایمــان بــدون پرســش، نقــد و ســنجش امــکان پذیــر 
نیســت. بنابرایــن هــر تبدلــی کــه در دینــداری جــوان اتفــاق می افتــد مســاوی بــا 
ــر و تبــدل در جهــت تعمیــق دیــن باشــد.  ــداد نیســت و ممکــن اســت ایــن تغیی ارت
پــدر و مادرهــا بایــد بتواننــد بــه دور از فضــای تعصــب در کنــار فرزنــدان خــود باشــند، 
فضــای گفتگــو را بــرای آنهــا فراهــم کــرده و اگــر خــود نیــز نمی تواننــد فرصت هایــی 

بــرای جــوان ایجــاد کننــد کــه در آن بــه دغدغه هــا و نوگرایــی جــوان توجــه شــود.
دیــن عامــل بازدارنــده ای از نزدیــک شــدن انســان ها بــه آســیب های اجتماعــی 
اســت. دیــن ذهــن فــرد را تغذیــه می کنــد و بــه دل انســان حیــات، حرکــت و نشــاط 
ــار و کارکردهــای مثبتــی در جامعــه دارد از جملــه اینکــه  می دهــد. دیــن خــواص، آث
مانــع ولنــگاری مطلــق انســان شــده، ایجــاد امنیــت می کنــد و اضطــراب و افســردگی 

را کاهــش می دهــد.

ــیار  ــای بس ــأ آن فض ــا رخ داده و منش ــطی در اروپ ــرون وس ــد از ق ــم بع ــخ اومانیس تاری
ــطی  ــرون وس ــی در ق ــای دین ــه در فض ــوده ک ــی ب ــه و افراط های ــته، جاهان ــم، بس دگ
اتفــاق افتــاده اســت. چنیــن فضایــی باعــث شــد انســان اروپایــی خــود را نســبت 
بــه فضاهــای مذهبــی در بردگــی و اســارت ببینــد و تصمیــم بگیــرد خــود را از رنــج 
ــه  ــوص جمل ــوی در ایــن خص ــناس فرانس ــد. جامعــه ش ــی برهان و مهنــت ایــن بردگ

ــود. ــل می ش ــود تبدی ــد خ ــه ض ــی ب ــر افراط ــد ه ــی دارد و می گوی ــیار زیبای بس
ســخت گیری ها و افراط هایــی کــه بــه خاطــر تلقــی و تفســیر غلــط از دیــن در اروپــای 
قــرون وســطی بــه وجــود آمــده بــود زمینــه شــکل گیری اومانیســم و سکوالریســم را بــه 
وجــود آورد. ایــن رونــد تاریخــی بایــد بــرای مــا عبــرت باشــد. بنابرایــن اگــر جامعــه ای 
ماننــد جامعــه دینــی ایــران می خواهــد گرفتــار اومانیســم و ماننــد آن نشــود بایــد 
بــرای پیشــگیری از وقــوع آنهــا اقــدام کنــد و اگــر جوانــان بــه ایــن مکاتــب تمایــل پیــدا 
کردنــد بایــد بــا مواجهــه ای منصفانــه و حکیمانــه بــه نقــد ایــن مکاتــب پرداخــت و بــه 
ایــن وســیله آســیب های آن را بــه حداقــل رســاند. تحمیــل و اجبــار در هیــچ امــری 
ــه  ــر هــم نتیجــه بخــش باشــد آن نتیجــه موقتــی اســت، ب نتیجــه مثبتــی نــدارد و اگ
ــر  ــر ایــن اســاس اگ ــدارد. ب ــه انســان تحمیــل شــود دوام ن ــر چیــزی ب تعبیــر حکمــًا اگ
والدیــن و یــا مســئوالن تربیتــی جامعــه دینــی بخواهنــد معنــا و مفهومــی را بــر اســاس 
آموزه هــای دینــی بــه جامعــه آمــوزش بدهنــد بایــد از تبییــن اســتفاده کننــد و راهــی 

جــز ایــن ندارنــد.

رویکردهای فمینیستی و نظر اسالم درباره زن
ــواده  در اســام اولیــن و مهمتریــن نقــش زن نقــش مــادری و تربیتــی در کانــون خان
اســت و از ایــن طریــق تأثیــر مســتقیم بــر کل جامعــه می گــذارد. آمــوزش و ترویــج ایــن 
نقــش در جامعــه اســامی بایــد از راه تبییــن صــورت بگیــرد، بــر ایــن اســاس بــا ارائــه 
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نمی گیــرد کــه ایــن خــود می توانــد نشــانه ای از عــدم کارآمــدی مطلــوب دولت هــا در 
ایفــای وظیفه شــان بــرای تحقــق جامعــه ای ایمــن از منظــر اجتماعــی باشــد.

در چنیــن شــرایطی یکــی از وظایــف دولت هــا سیاســتگذاری مناســب در حوزه هــای 
مختلــف از جملــه حــوزه اجتماعــی اســت کــه ایــن کار مســتلزم پذیــرش آســیب های 
اتخــاذ  صــورت  در  چراکــه  اســت،  اجتماعــی  واقعیــت  عنــوان  بــه  اجتماعــی 
اجتماعــی  آســیب های  ویــژه  بــه   اجتماعــی  حــوزه  بــرای  مناســب  سیاســت های 
توجــه  مــورد  موضــوع  کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان  اجتماعــی  ســامت  رویکــرد  بــا 
سیاســتگذاران کان کشــور قــرار گرفتــه؛ ایــن پذیــرش کمــک می کنــد تــا از برخوردهای 
ــود. ــته ش ــی کاس ــیب های اجتماع ــوزه آس ــض در ح ــا متناق ــی بعض ــلیقه ای و حت س

ــش  ــرل و کاه ــرای کنت ــور ب ــه راه کش ــه نقش ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــرایطی می ت ــن ش  در چنی
مدیریــت  اعمــال  امــکان  صــورت  ایــن  در  شــود؛  ترســیم  اجتماعــی  آســیب های 
اجتماعــی کارآمــد و اســتفاده بهینــه از تمامــی منابــع و ظرفیت هــای موجــود بیــش 

از پیــش فراهــم خواهــد شــد.
مســئولیت مدیریــت تامیــن شــرایط مناســب و امنیــت همــه جانبــه از جملــه امنیــت 
اجتماعــی و ســامت اجتماعــی در کشــور بــر عهده دولتها اســت. سیاســتگذاری های 
همــه جانبــه دولــت از جملــه در حــوزه اجتماعــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه دولــت 
ــی جامعــه ای  ــیب های اجتماع ــا از منظــر آس ــد ت ــام ده ــوزه انج ــد در ایــن ح می توان

ســالم تر داشــته باشــیم.
ــه آســیب های اجتماعــی هــم از  وقتــی در جامعــه ای خطــری احســاس می شــود )ک
جملــه ایــن خطــرات )تهدیدهــا( اســت(، انتظــار مــی رود دولــت بــه صــورت عامدانــه 
در ایــن حــوزه مداخلــه کنــد تــا شــرایط جامعــه از حالــت خطــر )تهدیــد( خــارج شــده یا 
شــرایط را بــه گونــه ای کنتــرل کنــد تــا وضعیــت جامعــه از منظــر آســیب های اجتماعــی 
مخاطره آمیزتــر نشــود و در نتیجــه ایــن سیاســتگذاری های همــه جانبــه و از جملــه 

ایجاد امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی
آســیب های اجتماعــی از موضوعاتــی اســت کــه در کشــور نگرانــی زیــادی ایجــاد کــرده 
اســت؛ ایــن موضــوع بــر کیفیــت زندگــی مــردم تاثیــر منفــی می گــذارد و از ســوی دیگــر 
ــز نشــانه ای از کاهــش شــاخص های ســامت اجتماعــی و  افزایــش آن در جامعــه نی

ســرمایه اجتماعــی اســت.
یکــی از وظایــف دولت هــا فراهم ســازی بســترهای مناســب بــرای ارتقــاء مســتمر 
بــا اتخــاذ  انتظــار دارنــد دولت هــا  لــذا مــردم  کیفیــت زندگــی آحــاد مــردم اســت، 
تدابیــر و سیاســتگذاری های مناســب بتواننــد زمینــه تحقــق ایــن انتظــار را بیــش 
از پیــش فراهــم کننــد، ایــن درحالیســت کــه وجــود نیــروی انســانی ســالم، کارآمــد، 
قانــون مــدار، جامعــه پذیــر )اجتماعــی شــده(، مســئولیت پذیر و … بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن منابــع توســعه در هــر کشــوری نیــز الزمــه تحقــق عملــی ایــن انتظــار اســت.

درگیــر شــدن نیــروی انســانی در چرخــه آســیب های اجتماعــی موجــب می شــود ایــن 
منبــع مهــم نــه تنهــا نتوانــد در چرخــه توســعه و ســامت اجتماعــی اثربخــش باشــد 
بلکــه هزینه هــای دولــت را در ایجــاد امنیــت، کنتــرل آنهــا و انجــام اقدامــات تامینــی و 
تربیتــی افزایــش دهــد، لــذا گســترش آســیب های اجتماعــی در کشــور و یــا هــر جامعــه 
دیگــری بــه ایــن معنــی اســت کــه قوانیــن، اخــاق و عــرف آن جامعــه مــورد توجــه قــرار 

یسنت« شرط»به ز
اجتماعی در جامعه چیست؟

سید حسن موسوی چلكی
رییس اجنمن مددکاران اجتماعی ایران
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تحوالت کالمی عصر امام صادق ؟ع؟
تردیــدی نیســت کــه در بیــن ائمــه؟ع؟ دوره امــام صــادق ؟ع؟ یــک دوره خــاص 
تاریخــی بــود و در ایــن بــاره قرائــن فراوانــی وجــود دارد. در طــول تاریــخ تشــیع، شــیعه 
بــا دو عنــوان علــوی و جعفــری شــناخته شــده و هیــچ عنــوان دیگــری از عناویــن 

ائمــه؟ع؟ در دوره اهل بیــت؟ع؟ بــر تشــیع اطــاق نشــده اســت.
برخــی  شــریف  عمــر  و  اســت  متفــاوت  اهل بیــت؟ع؟  حیــات  کمیــت،  لحــاظ  بــه 
ائمــه؟ع؟ بســیار کوتــاه بــود، ولــی چنــد تــن از اهل بیــت عصمــت و طهــارت ؟ع؟ عمــر 
و دوره امامــت طوالنــی ای داشــتند، از جملــه امــام صــادق ؟ع؟ کــه ۳۴ ســال امامــت 
کــرد و امامت شــان هــم در دوره حاکمیــت بنی امیــه و هــم بنی عبــاس بــود. در دوره 
ســقوط بنی امیــه و در حالــی کــه هنــوز بنی عبــاس اســتقرار نیافتــه بــود، فرصتــی 
چندیــن ســاله بــرای امــام ؟ع؟ ایجــاد شــد تــا رســالت معرفتــی و تاریخــی خــود را 
انجــام دهنــد و شــاگردانی تربیــت کردنــد کــه بــا گســترش خفقــان بنی عبــاس هــم ایــن 
رســالت محــدود نشــد. در ایــن دوره جریانــات فکــری مخالفــان از حالــت پراکندگــی 
بــه گروه هــای منســجم قاعده منــد و ضابطه منــد تبدیــل شــد؛ قبــل از امامــت امــام 
صــادق؟ع؟ علمایــی از اهــل ســنت ماننــد حســن بصــری در علــوم مختلــف پایــگاه و 
جایگاهــی داشــتند، ولــی او نتوانســت ســامانه معرفتــی را بــرای اهــل ســنت ایجــاد 

ک تر از  غالیان خطرنا
خمالفان شیعه هستند

سیاســتگذاری اجتماعــی بتوانــد زمینــه را بــرای » بــه زیســتی اجتماعــی« مــردم 
فراهــم کنــد.

سیاســتگذاری های دولتهــا فقــط محــدود بــه رفــع یــا کنتــرل خطــرات و آســیب های 
اجتماعــی نیســت. رویکــرد پیشــگیرانه از جملــه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی 
و ارتقــاء شــاخص های ســامت اجتماعــی نیــز بایــد در بــر گرفتــه شــود. در چنیــن 
شــرایطی می تــوان گفــت دولــت بــرای » بــه زیســتن اجتماعــی« مــردم نقشــه راه 

مناســب دارد و سیاســتگذاری های مناســبی انجــام داده اســت.

 حممدتیق سبحاین
رئیس بنیاد فرهنگی امامت
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کنــد، گرچــه عقایــدی را منتشــر می کــرد. حتــی جریــان مرجئــه در ابتــدای دوره امــام 
ــه آن ارجــای اول گفتــه  ــه ب ــه خــود نگرفــت ک صــادق؟ع؟ شــکل مکتــب و مذهــب ب

ــد. ــی مکتــب نبودن ــد، ول ــب جنبــش فعالیــت می کردن ــان در قال می شــود. آن

تبدیل جریانات فکری به مکتب و مذهب
در دوره امــام صــادق؟ع؟ جریانــات فکــری بــه مکاتــب و مذاهــب تبدیــل شــدند. 
همچنیــن ویژگــی دیگــر ایــن دوره آن بــود کــه مرزهــای فکــری مســلمین یــا مرزهــای 
و  ترجمــه  نهضــت  شــد.  شــروع  جــدی  تعامــل  و  درگیــر  غیرمســلمین  عقیدتــی 
ــه  ــار ب ــات فلســفی در ایــن دوره رشــد چشــمگیری یافــت و الحــاد نخســتین ب جریان

صــورت ســازمان یافته در دوره امــام صــادق؟ع؟ مطــرح شــد.

نیاز فراوان جامعه شیعه به دستگاه اعتقادی
بعــد از عاشــورا، راهبــرد ائمــه ؟ع؟ در تعامــل بــا جامعــه اســامی تغییــر یافــت و از آن 
بــه بعــد ائمــه ؟ع؟ بــه دنبــال ایجــاد جامعــه اعتقــادی صالحــان بودنــد؛ یعنــی امامت 
در شــکل عــام آن کــه مــورد غصــب اســت و امــکان بازگشــت نــدارد، در کالبــد جامعــه 
ــد تأســیس آن در دوره  ــه اعتقــاد عمیــق قلبــی تبدیــل شــد و بــدون تردی مؤمنــان ب
امــام باقــر ؟ع؟ انجــام شــد. در ایــن دوره دیــوار و قالــب شــکل گرفــت و در دوره امــام 
صــادق ؟ع؟ شــیعه بــه عنــوان یــک جریــان منســجم و اصــول اعتقــادی وجــود دارد 
و جامعــه شــیعی آشــنا بــه اصــول، نیازمنــد سرچشــمه معنویــت اســت و از امــام 

صــادق؟ع؟ ســیراب می شــود.

غالت جریانی خطرناک تر از مخالفان شیعه هستند
در ایــن دوره واگرایی هــای اعتقــادی از اهل بیــت؟ع؟ بــه ســمت جریانــات انحرافــی 

وجــود داشــت؛ جریــان کیســانیه تقریبــًا از ســال ۱۰۰ تــا ۱۵۰ هجــری شــروع شــد، 
بنابرایــن اینکــه گفتــه می شــود از دوره محمدبــن حنفیــه و مختــار شــروع شــده، 
گــزارش معتبــری نیســت. جریــان غــات بــه عنــوان یکــی از خطرناک تریــن جریانــات 
واگــرا هــم در ایــن دوره رشــد کــرد. خطــر غــات از خطــر کیســانیه، زیدیــه و حتــی 
مخالفــان بیشــتر بــود، زیــرا غــات از یــاران اهل بیــت؟ع؟ یارگیــری و جریــان منســجم 
شــیعه را متفــرق می کردنــد و جریــان تصــوف باطنــی هــم در ایــن دوره نمایــان شــد.

 اگــر از روایــات امــام صــادق؟ع؟ در مقایســه بــا روایــات ســایر ائمه ؟ع؟ آمــاری بگیریم، 
نشــان می دهــد کــه حضــرت در ایــن دوره تاریخــی ســرمایه بــزرگ معنــوی را بــرای 
جهــان اســام باقــی گذاشــت کــه اگــر از کل میــراث اعتقــادی اســام حــذف شــود، جــز 

انــدک ســرمایه ای نخواهیــم داشــت.

چند حمور مهم در فرمایش امام صادق؟ع؟
مکاتــب  و  نحله هــا  ســایر  از  تشــیع  اندیشــه  مرزگــذاری  و  مرزبنــدی  نکتــه  اولیــن 
اســت؛ بــرای اولیــن بــار در تاریــخ شــیعه، فرهنــگ اهل بیــت ؟ع؟ واجــد مجموعــه ای 
بــا ســایر مکاتــب شــد. همچنیــن ورود بــه جزئیــات مباحــث  از اندیشــه متمایــز 
ــا  اعتقــادی بــرای ایــن دوره تاریخــی اســت و فاصله گــذاری بیــن اعتقــادات شــیعه ب

مخالفــان هویــدا شــد.
پــس از دوره حضــور یکــی از مصیبت هایــی کــه در تاریــخ شــیعه پیــدا شــد، فراموشــی 
ــه امــام صــادق ؟ع؟ کشــید و اندیشــه  مرزبندی هــای خــاص اســت؛ یعنــی خطــی ک
نــاب را بــا زجــر و اصــرار از دیگــران جــدا کــرد، بعــد از عصــر حضــور، کمرنــگ شــد و بــه 
جایــی رســیدیم کــه امــر بــر علمــای مســلمین هــم مشــتبه شــد کــه مــرز ایجادشــده از 
ــگاه  ــا ن ــه ب ــم ک ــی داری ســوی امــام صــادق ؟ع؟ کجاســت؟ امــروز از آن حضــرت میراث
اجتهــادی ایــن مرزبنــدی مشــخص اســت. تبییــن اصــل برائــت و مســئله والیــت و 
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افعالــی و… بــا مخالفــان اختــاف داریــم؛ برخــی معــارف دردانه هــای معرفتی انــد کــه 
فقــط در دســت ائمــه ؟ع؟ هســتند، ماننــد جبــر و اختیــار، زیــرا هرقــدر در تاریــخ ســیر 
کنیــم ایــن شــبهه وجــود دارد تــا دوره اهل بیــت ؟ع؟ و گــره ایــن موضــوع بــا نظریــه امــر 
بیــن االمریــن بــاز می شــود. البتــه نــه اینکــه در زمــان امــام علــی؟ع؟ و ســایر ائمــه؟ع؟ 
نبــود، بلکــه تبییــن برهانــی و علمــی و بــاز شــدن موضــوع در ایــن دوره اســت. در 
ــوم( و  ــام معص ــی )ام ــای ربان ــط علم ــن را فق ــر بین االمری ــه ام ــده ک ــات آم ــان روای لس

شــاگردان آنــان می فهمنــد.

حل گره های تاریخی مباحث کالمی
فکــر می کنیــم مســئله قضــا و قــدر فقــط بــرای اســام اســت، در صورتــی کــه در فلســفه 
یونــان و ادیــان شــرقی و غربــی و یهودیــت و مســیحیت هــم وجــود دارد و حــل 
ــره  ــود دارد و گ ــان وج ــن ایش ــت؟ع؟ و براهی ــب اهل بی ــدر در مکت ــئله ق ــی مس حقیق
ــات  ــت از اختصاص ــت و مهدوی ــئله رجع ــت. مس ــادق؟ع؟ اس ــام ص ــت ام آن در دس

معرفــت شــیعه هســت.
شــاگردپروری از کارهــای اصلــی ائمــه؟ع؟ اســت و بــه آن توصیــه کرده انــد. در زمــان 
امــام صــادق؟ع؟ عــاوه بــر تربیــت شــاگرد، شــبکه توزیــع معــارف اهل بیــت؟ع؟ هــم 
ایجــاد شــد؛ شــیوه آموزشــی امــام صــادق؟ع؟ ایــن نیســت کــه فقــط بپرســید، بلکــه 
می آمــوزد کــه چگونــه ســوال کنیــد و چگونــه جــواب دهیــد و آن را حفــظ و ضبط کنید 
و نشــر دهیــد. طبقه بنــدی نظــام آموزشــی را بــه اصحــاب آمــوزش دادنــد. حضــرت 
فرمودنــد کــه بــه رفقــا بگوییــد کــه مــا یکســری اســرار و معــارف را بــه آنهــا می گوئیــم و 
چــرا آنــان در بــازار کوفــه جــار می زننــد. ایــن اســرار بایــد حفــظ شــود. تربیــت تخصصــی 
افــراد از دیگــر ویژگی هــای ایــن دوره اســت و ایــن کار در هیــچ دوره ای انجــام نشــد، 

ولــی امــام صــادق؟ع؟ ایــن کار را کردنــد.

ســطوح و مصادیــق آن در ایــن دوره تاریخــی بــه خوبــی بیــان شــد.

تبدیل معارف شیعه از اعتقادنامه به کالم فقهی
تبییــن مســتدل و اســتداللی باعــث ایجــاد تغییــر کیفــی شــد، زیــرا جریانــات رقیــب 
حتــی خــوارج، قدریــه و مرجئــه کرســی تدریــس و تبییــن داشــتند و حضــرت هــم 
بایــد مرزبنــدی ایجــاد می کردنــد و بــه خوبــی ایــن کار انجــام شــد و معــارف شــیعه از 

ــه کام فقهــی مبســوط تبدیــل شــد. اعتقادنامــه ب
نکتــه دیگــر از نقش هــای اســتثنایی و اختصاصــی آن حضــرت، تبییــن نظام منــد 
معــارف شــیعه اســت؛ در فقــه ابوابــی داریــم و احــکام مرتبــط هســتند، ولــی اتصــال 
توحیــد  بــاب  در  نمی تــوان  و  نــدارد  وجــود  احــکام  میــان  نظام منــدی  ارتبــاط  و 
بــاب  در  ســخنی  والیــت  و  امامــت  مســئله  دربــاره  بعــد  و  گفــت  ســخن  افعالــی 
مقامــات ائمــه؟ع؟ بگوییــم کــه بــا توحیــد افعالــی تفــاوت دارد یــا نمی توانیــم در بــاب 
انسان شناســی چیــزی بگوییــم، ولــی وقتــی بــه معــاد رســیدیم، بگوییــم تعبــدی 

اســت. مــا بــا مجموعــه مرتبــط و منســجمی از عقایــد مواجــه هســتیم.
یکــی از نــکات برجســته روایــات امــام صــادق؟ع؟ ایــن اســت کــه ایشــان در مباحــث 
مختلــف ارجاعاتــی بــه ســایر مواضــع دارد و وقتــی از امامــت حضرت ســوال می شــود، 
از کرامــات و مقامــات اهل بیــت؟ع؟ ســؤال  گــره می زنــد و وقتــی  نبــوت  بــه  را  آن 
می شــود، ضمــن پرهیــز از غلــو، جلــوی تنقیــص مقــام را می گیرنــد. جایــگاه قــرآن 
در معرفــت و تفســیر قــرآن از امــام صــادق؟ع؟ اســت. همچنیــن بخــش عمــده روش 
اســتدالل و احتجــاج از امــام صــادق؟ع؟ اســت کــه از ســوی امــام رضــا؟ع؟ تکمیــل 

شــد و مهمتــر از همــه ارائــه نظام منــد معرفــت الهــی اســت.
 نکتــه دیگــر در دوره امــام صــادق؟ع؟، تبییــن عناصــر ویــژه در مکتــب اهل بیــت؟ع؟ 
اســت؛ حتــی آغــاز ایــن تبییــن بــرای امام صادق؟ع؟ اســت؛ ما در قضا و قــدر و توحید 
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اصحاب  از  هستند،  وز  امر که  کسانی  این  فرمودند  ؟هر؟  امام 
پیغمبر، یا بالاترند یا کمتر نیستند؛ واقعش همین است. آن جواِن 
وهای جوانی،  ز مؤمِن مخلصی که از همه ی لّذات زندگی، از همه ی آر
از همه ی شهوات، خواسته ها، از زندگِی راحت، از پدر و مادر، از همسر، 
ود در راه خدا جهاد ]میکند[ -حالا یا  زند چشم میپوشد، می ر از فر
در جبهه های دفاع مقّدس، مثل آن دوران ها، یا در جبهه ی دفاع از 
حرم، مثل زمان ما، یا دفاع از امنّیت، فرق نمی کند- از آنها بالاترند.
مقام معظم رهبری
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