ف�هر ت
س�

ت� ـ ـ ــار ی� ـ ـ ـ خـ�

مناسبت های ماه رجب
سیری در زندگانی امام اول شیعیان

8
16

م ـعـ ـ ف
ـار�

فتوت و جوانمردی در سیره معصومان

34

آیین فتوت و اخالق جوانمردی

40

آیین جوانمردی
ّ
مروت و جوانمردی

50
75

ّ
مروت

92

ݣݣ۲۳
کــــتاب مــــــاه
اسفند مــــــاه هـــــزار و سیصد و نـــــود و هـــفت

رجــــب  1440هـــــجـــری مقــــری

جـمعیت هـالل احمـر جمهوری اسالمی ایـران
حــوزهنمایندگـــیولیفقیـــه

ش�رح حد ی� ث�

شرح حدیث در بیان مرحوم آیت اهلل
حاج آقا مجتبی تهرانی

100

پرسش و پاسخ

104

تفسیر قرآن مجید

120

أ
ت��مل

دوستی و خدمت بی ّ
منت

98

ت� ف�س ی�ر

لطفا برای بیان نقطه نظرات خود درباره زاد با شمار ه  02188346211تماس بگیرید.
زاد از مطالب تبلیغی در حوزه دین و فرهنگ استقبال میکند.

د
ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـ ا
پوشیده نگهداشتن رازها و حریمخصوصی دیگران
ما وشما برخی اوقات خواسته یا ناخواسته از زوایای پنهان زندگی دیگران آگاه
میشویم .حال ،خود افراد بازگو میکنند و یا به هر طریقی ما ّ
مطلع میشویم.
از نشانه های انسان با اخالق و دارای سالمت روح در این حالت پوشیده نگه داشتن
عیب و راز و حریم دیگران است .هم نگاهی اخالقی است و هم توصیه دینی ،از
بزنگاههایی است که مخلوق می تواند لباس خالق بر تن کند .آنکه بر تمامی نهان
ها ،عالم است خود پوشاننده ترین است .اگر نبود این لطف باریتعالی که من و شما
ً
را حفظ کرده است .از عیان شدن ،حتما سنگ بنای زندگی اجتماعی انسان ها نا
متوازن و سخت و خطرناک می شد.
خدای مهربان عیب ها را می پوشاند و توقع دارد ما نیز این گونه باشیم .او حافظ اسرار
است ،نیز می پسندد که من نیز اینگونه باشم .اگر بنا بود که از ّ
سر ضمیر هم مطلع
میشدیم هیچکدام به دیگری رحم و محبت و احترام نمی کردیم .در تعلیم دینی ،ما
موظف به درک ظاهر و رعایت حریم و پوشیدن اسرار هستیم.
موالی مهربان امام علی(ع) می فرماید :اگر همدیگر را کامل می شناختید حتی راضی
به دفن کردن جنازه های هم نمی شدید.1
زوایای پنهان زندگی هر فرد به خود او وخدای ناظر و عالم او مرتبط است .به غیر از
امور مرتبط به امنیت و عدم اختالل در زندگی اجتماعی و سیاسی که آنهم مربوط به
سر و کتمان ّ
دخالت آحاد جامعه نیست ،و دیگر ّ
سر معنی قبلی را ندارد ،ما موظف
به رعایت هستیم .رعایت حریم ،رعایت آبرو ،پوشاندن اسرار و هم چون خدا ّ
ستار
العیوب گردیم.
پس آبرو و راز بپوشانیم و محترم بدانیم تا راز و آبروی ما بپوشانند و محترم دانند.
-------------------------------------( )1عیون اخبار الرضا ج 2ص 53
گروه تدوین کتاب ماه زاد

ـ�خ
ت� ـ ـ ــار ی� ـ ـ ـ ݤ ݤ

وقایع ماه
رجب

ماه رجب ،آغاز پرفضیلت ترین سه ماه سال است(رجب ،شعبان و رمضان) که
هر سه ماه از مقام واالیی در میان دیگر ماه های سال برخوردارند .گ و این که این
ماه ،حتی در جاهلیت نیز مورد احترام زیادی بوده و آن را حرام مینامیدند
زیرا جنگ و کارزار را نیز در این ماه ناروا وممنوع می دانستند .و چون به احترام
ماه رجب ،تمام سالح ها بر زمین گذاشته می شد،آن را «اصم » نیز نام گذاری
کرده اند.
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در فضیلت این ماه چنین می فرماید:
«اال ان رجب شهر اهلل االصم و هو شهر عظیم و انما سمی االصم النه الیقارنه
شهر من الشهورحرمه و فضال عند اهلل تبارک و تعالی ».
«اال ان رجب و شعبان شهرای و رمضان شهر امتی ».
«اال و من صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا استوجب رضوان اهلل االکبر
واطفی صومه فی ذلک الیوم غضب اهلل ».
ای مردم بدانید که ماه رجب ماه «اصم » خداوند است و همانا ماهی است
بس عظیم و بزرگ و علت نام گذاری این ماه به «اصم » این است که هیچ ماهی از
ماههای سال از نظر فضیلت و حرمت نزد خدای تبارک و تعالی ،به آن نمی رسد.
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هان! ماه رجب و ماه شعبان دو ماه من اند و ماه رمضان ماه امتم.
هان! هر که یک روز از ماه رجب را با ایمان و برای رضای خدا روزه بدارد ،به نعمت
رضوان بزرگ الهی نایل آید ،و روزه اش در آن روز خشم خداوند را فرو می نشاند.
و آن چه بیش تر بر عظمت و احترام این ماه افزوده است ،مناسبت های آن
است که در رأس آن ها عید بزرگ مبعث رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم
( 27رجب) و عید میالد امیرالمومنین موالی متقین علی بن ابی طالب علیه
افضل الصاله والسالم (13رجب) می باشد

اول رجب
روز والدت امام محمد باقر علیه السالم
سالروز والدت پیشوای پنجم ،حضرت امام محمد باقر علیه السالم است که
درنخستین روز از ماه رجب سال  57هجری در مدینه منوره به دنیا آمد .آن
حضرت چهار سال از عمر مبارکش را با جد بزرگوارش امام حسین علیه السالم
گذراند و 35سال با پدرش امام سجاد علیه السالم .و پس از شهادت پدر18 ،
سال زندگی کرد که مدت امامت آن حضرت را تشکیل می دهد.
امام باقر علیه السالم در روز هفتم ذی حجه از سال  114هجری در سن 57
سالگی به شهادت رسید.
روز والدت آن بزرگوار را به عموم شیعیانش تبریک و تهنیت می گوییم.

دوم رجب
روز والدت امام هادی علیه السالم
امام علی بن محمد الهادی علیهما السالم ،دهمین امام و پیشوای شیعیان
درروز دوم رجب یا پنجم رجب از سال  212یا  214هجری در روستایی به نام
«بصریا» نزدیک مدینه منوره به دنیا آمد .و طبق برخی روایات در روز سوم رجب
یا 25جمادی الثانی از سال  254هجری در سامرا به شهادت رسید.
امام هادی علیه السالم  6سال و  5ماه همراه با پدر زندگی کرد و پس ازشهادت
پدر 33سال زیست که مدت امامتش می باشد.
روز والدت حضرتش را به شیعیانش تبریک ،و روز وفاتش را تسلیت می گوییم.
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دهم رجب
روز والدت امام جواد علیه السالم
امام نهم ،حضرت محمد بن علی الجواد علیهماالسالم در روز جمعه دهم ماه
رجب ازسال  195هجری به دنیا آمد .آن حضرت در سن  8یا 9سالگی به امامت
رسید و 17سال مدت امامتش به طول انجامید ،یعنی عمر مبارکش از 26سال
تجاوز نمی کند .ولی به هر حال سن و سال برای آن بزرگواران و پیشوایان معصوم
مطرح نیست ،چه این که آن ها برگزیدگان خدایند و از آغاز تولد ،انسان کامل
هستند(و آتیناه الحکم صبیا).
امام جواد روز ششم ذی حجه یا به قولی در روز آخر ماه ذی قعده ازسال 220
هجری به شهادت رسید.
روز والدت این امام معصوم بر همه پیروانش مبارک باد.

سیزدهم رجب
روز والدت امیرالمومنین علیه السالم
حضرت امیرالمومنین روز 13رجب و 33سال قبل از هجرت در کعبه خانه خدا
به دنیا آمد .او نخستین و آخرین کسی است که در کعبه زاده می شود.
حافظ گنجی شافعی در الکفایه خود در این باره می گوید:
امیرالمومنین علی بن ابی طالب در مکه در بیت اهلل الحرام ،شب جمعه 13
رجب33،سال پس از عام الفیل ،متولد شد .هیچ کس جز او در خانه خدا به دنیا
نیامده ونخواهد آمد و همین برای تعظیم مقام واالیش کافی است.
شیخ صدوق در مورد والدت امام علی علیه السالم چنین می گوید:
یزید بن قعنب می گوید :من همراه با عباس بن عبدالمطلب و گروهی از بنی
عبدالعزی در برابر خانه خدا نشسته بودیم.
ناگهان فاطمه بنت اسد به کنار خانه خدا آمد ،در حالی که  9ماه از مدت حمل
اوبه علی بن ابی طالب می گذشت .درد زایمان بر او عارض شد ،دست ها را به
دعا بلند کردو با خدای خود چنین مناجات نمود:
«پروردگارا! من به تو و پیامبران و کتاب هایی که از سوی تو نازل شده است ایمان
دارم و سخن جدم حضرت ابراهیم خلیل را گواهی می دهم; همان کسی که این
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بیت عتیق را ساخت ،پس به حق آن کس که این خانه را بنا کرد و به حق جنینی که
در شکم دارم ،زایمان را بر من آسان فرما ».یزید بن قعنب ادامه می دهد:
ناگاه دیدیم پشت کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد به درون خانه خدا وارد
شد واز دیدگانمان پنهان ماند ،سپس دیوار خانه به هم آمد! رفتیم که قفل را باز
کنیم تا از حقیقت قضیه آگاه گردیم ولی قفل خانه خدا باز نشد که نشد .دانستیم
که این امری است الهی.
سه روز بر این منوال گذشت ،در روز چهارم مادر علی علیه السالم در حالی که
اورا بر دست خود گرفته بود ،از خانه خارج شد و چنین گفت:
«انی فضلت علی من تقدمنی من النساء الن آسیه بنت مزاحم عبدت اهلل
عزوجل سرافی موضع الیحب ان یعبداهلل اال اضطرارا و ان مریم بنت عمران هزت
النخله الیابسه بیدها حتی اءکلت منها رطبا جنیا و انی دخلت البیت الحرام
فاکلت من ثمار الجنه واوراقها فلما اردت ان اخرج ،هتف بی هاتف :یا فاطمه!
سمیه علیا فهو علی واهلل العلی االعلی یقول :انی شققت اسمه من اسمی و
اءدبته بادبی و وقفته علی غامض علمی و هو الذی یکسر االصنام فی بیتی و هو
الذی یوذن فوق ظهر بیتی و یقدسنی و یمجدنی فطوبی لمن احبه و اءطاعه و
ویل لمن ابغضه و عصاه ».
همانا بر بانوانی که پیش از من بودند ،برتری دارم زیرا آسیه دختر مزاحم
درپنهانی و در جایی که نباید خدا را عبادت کنند ،به پرستش و عبادت خدا
میپرداخت ومریم دختر عمران ،درخت خشک خرما را تکان داد تا از آن رطب
تازه بچیند و بخورد،و اما من در خانه خدا وارد شدم (و مهمان او گشتم) و از
میوه ها و برگ های بهشتی تناول کردم و هنگامی که خواستم از خانه بیرون
آیم ،هاتفی مرا ندا داد که :ای فاطمه! فرزندت را «علی » نام گذار چرا که او علی و
بزرگ است و خدای علی اعلی می فرماید :من نام او را از نام خود برگرفتم و او را به
آداب خود ادب کردم و برپنهانی های علمم آگاه ساختم .او کسی است که بتها
را در خانهام می شکند .او کسی است که بر پشت بام خانه ام اذان می گوید .او
کسی است که مرا بسیار ستایش و تمجیدمی کند .پس خوشا به حال کسانی که
او را دوست داشته باشند و اطاعتش کنند و وای برکسانی که او را دشمن داشته
و مخالفتش نمایند(.امالی صدوق ص )80
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نه تنها شیعیان بر این مطلب اتفاق نظر دارند ،که بسیاری از مورخان و محدثان
و علمای اهل سنت نیز بر این مطلب اذعان می نمایند و گواهی می دهند که علی
زاده کعبه است و جز او کسی در خانه خدا متولد نشده و نخواهد شد.
این فضیلت مانند بسیاری از فضایل دیگر ،مخصوص علی است و هیچ کس در
آن ها شریک نمی باشد ،او نور خدا و کلمه خدا و پرچم هدایت خدا است .او مظهر
حق تعالی است در جهان دنیا و جامع تمام کماالت و فضایل معنوی است .او
برترین و بافضیلت ترین انسان روی زمین پس از رسول خدا(ص) است.
ابن عباس گوید :روزی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله با مردم سخن می گفت،
در ضمن سخنانش فرمود :ای مردم! کیست که سخنش از سخن خداو ند بهتر
و درست تر باشد؟ ای مردم! هماناخداوند به من دستور داده است که علی را
به عنوان پیشوا ،امام ،خلیفه و وصی خودبه شما معرفی کنم و او را برادر و وزیر
خود قرار دهم.
ای مردم! علی پس از من باب هدایت و دعوت کننده مردم به سوی خداوند
می باشد .علی ،پارساترین و برگزیده ترین مومنان است «و من اءحسن قوال
ممن دعا الی اهلل وعمل صالحا و قال اننی من المسلمین » و چه کسی سخنش
ارزشمندتر است از آن کس که مردم را به سوی خدا فرا می خواند و کارهای
شایسته انجام می دهد و می گوید :من ازمسلمانانم.
ای مردم! علی از من است .فرزندان علی فرزندان من هستند ،و او همسر
دختر عزیزم است .فرمان او فرمان من و نهی او نهی من است .پس ای مردم،
بر شما باد به طاعت وفرمان برداری از او و زنهار از نافرمانی و مخالفتش چرا که
اطاعتش ،اطاعت من ونافرمانیش ،نافرمانی من است.
ای مردم! علی صدیق این امت و فاروق آن است .و علی محدث و سخن گوی
این امت است .علی هارون ،یوشع ،آصف و شمعون امت است .علی الگوی
هدایت و کشتی نجات و طالوت امت و ذوالقرنین آن است.
ای مردم! علی آزمایش خداوند بر مردم است و علی حجت بزرگ پروردگار
است .علی آیت عظمای الهی و پیشوای هدایت و عروه الوثقی دین است.
ای مردم! علی با حق و حق با علی است و علی زبان گویای حق است.
ای مردم! علی قسیم الجنه والنار (قسمت کننده بهشت و دوزخ) است .هیچ
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یک ازشیعیان و پیروانش به جهنم نمی روند و هیچ یک از دشمنانش از جهنم
رها نمی شوند وهمانا هیچ یک از دشمنانش به بهشت ره نمی یابند و هیچ یک
از پیروانش از بهشت دور نمی شوند.
ای یاران و اصحاب من! من ناصح و خیرخواه شما هستم و هم اکنون رسالت و
پیغام خدایم را به شما رساندم ولی چه کنم که شما ناصحان را دوست نمی دارید؟!
این عیدسعید را به مقام شامخ حضرت ولی اهلل االعظم اءرواحنا لتراب
مقدمه الفداء ،تهنیت عرض می کنیم و این روز فرخنده را به تمام پیروان و
عالقمندان و شیعیان آن حضرت به ویژه ملت فداکار ایران که افتخار پیروی از
وجود مقدسش را دارد ،تبریک می گوییم وامیدواریم خداوند ما را جزء شیعیان
واقعی آن حضرت قرار دهد و در روز تقسیم بهشت و دوزخ ،ما را جزء ساکنان
بهشت برینش به حساب آورد ،هر چند لیاقت همنشینی با آن انوار الهیه را
نداشته باشیم ،زیرا بی گمان ما محب و عالقمند او و فرزندان معصوم و مطهرش
هستیم و چنان که پیامبر می فرماید« :المرء مع من اءحب » پس بارالها مارا با هر
که دوست داریم محشور فرما.
یک بار دیگر این عید بزرگ را به مقام معظم رهبری و ملت و امت اسالمی
تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

بیست و پنجم رجب
روز شهادت امام کاظم علیه السالم
در این روز ،هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت امام موسی
کاظم علیه السالم در سن  55سالگی در سال  183در زندان سندی بن شاهک
لعنه اهلل علیه و به دستور هارون الرشید عباسی لعنه اهلل علیه به شهادت رسید.
امام کاظم علیه السالم که معروف به باب الحوائج است  55سال مدت عمر
مبارکش می باشد که  25سال آن دوران امامتش است.
فرا رسیدن روز شهادت آن حضرت که روز غم و اندوه مسلمین است را تسلیت
می گوییم و امیدواریم این باب الحوائج ما را در روزی که «الینفع مال و البنون »
است ،دست ما را بگیرد و شفاعتمان کند ،آمین رب العالمین.
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بیست و هفتم رجب
بعثت پیامبر اسالم (ص)
یکی از بزرگ ترین اعیاد اسالمی است .روزی است که رسول خدا به پیامبری
مبعوث شد و وحی بر آن حضرت نازل گشت .امروز روز والدت اسالم است و
روزی است که مردم از ظلمات بیرون آمدند و به نور پیوستند ،لذا بر امت است
که امروز را درسراسر جهان جشن بگیرند و شادمانی کنند; جشنی بزرگ که سزاوار
این روز بسیار بزرگ باشد.
«هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم
الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین ».
حضرت امیرالمومنین علیه السالم دوران بعثت را چنین تعریف می کند:
«پیامبر در حالی برانگیخته شد که مردم در فتنه ها و آشوب ها و سرگردانی
های دوران جاهلیت گرفتار بودند ،همان فتنه ها که طناب خانه دین را می
گسست و ستون های ساختمان یقین را درهم می ریخت .در اصل دین اختالف
افتاده و مطلب بر مردم مشتبه شده بود ،آن سان که راه رهایی از آن حیرت
ها و سردرگمی ها تنگ شده و مصدر هدایت وراهنمایی از دیدگانشان مخفی
مانده بود.
پس راه حق گمنام و کوری ضاللت ،جهان را فراگیر شده بود .خداوند و
پروردگار خودرا نافرمانی می کردند و شیطان دور شده از رحمت الهی را اطاعت
می نمودند .ایمان ازمیان رفته بود و ستون هایش درهم ریخته و نشانه هایش
ناشناخته مانده و راه هایش فرسوده و جاده هایش برطرف شده بود.
شیطان را فرمان می بردند و در راه هایش گام می نهادند و به آبخورهایش
سر می زدندو شیطان پرچم های خود را توسط آنان برافراشته می کرد .در
فتنه هایی که مردم راپایمال نموده و همگی در آن سرگردان و گرفتار آمده
بودند(»...نهج البالغه ،خطبه  )2این روز بسیار فرخنده و عید سعید را به عموم
مسلمین به ویژه برادران وخواهران مسلمان ایران که افتخار پیروی صادقانه از
رسول اهلل را دارند ،تبریک و تهنیت فراوان عرض می کنیم.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1ریاحین الشریعه :ج  ،3ص .33
 .2ستارگان درخشان :ج  ،2ص .132
 .3مرد آفرین روزگار :ص .10
 .4همان ،ص .14
 .5وقایع الشهور :ص .94
 .6سیره ی ابن هشام :ج  ،2ص  - 388بحاراالنوار :ج  ،21ص .62
 .7تتمه المنتهی :ص .32
 .8تاریخ خلیفه بن خیاط :ص .184
 .9اخبار الطوال ،ص .147
 .10تتمه المنتهی ،ص .36
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سیری در زندگانی
امام اول شیعیان

ابعاد گوناگون و قابل ّ
تأسی مردان بزرگ با گذشت تاریخ ،بهتر روشن می گردد و
شگفتی های کارنامه آنان با پیشرفت علم و جوامع بشری ،برتری و جاویدانگی
شخصیت آنان را به نمایش می گذارد.
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم یکی از فرزانگان تاریخ،
بلکه یگانه فرزانه و بزرگ مردی است که نامش در صدر مردان نامی تاریخ قرار
گرفته و با گذشت قریب چهارده قرن از شهادت وی ،همچنان شاهد اقبال
دوکاو جوانب گوناگون
روزافزون بشر به شناخت آن ابرمرد علم و عمل و کن 
شخصیت و ویژگی های وی هستیم؛ چنان که به جرأت می توان او را مردی
نامتناهی و رهبر همه قرون واعصار ویگانه انسانیت دانست.
نوشتارذیل سیری گذرا در حیات علمی و تربیتی آن حضرت دارد که امید است
معرفت و بهره مندی بیش تر از راه و رسم علوی را برای خوانندگان به ارمغان آورد.

نام و نشان

ّ
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف در
ّ
روز جمعه  13رجب سال سی ام عام الفیل برابر با  19مهر در شهر مکه و درون

16

تــاریــــخ

کعبه چشم به جهان گشود .پدرش ابوطالب ،که نامش عبدمناف بود ،یکی
از اعمام پیامبر اکرم حضرت ّ
محمد صلی اهلل علیه و آله بود که بزرگ خاندان
ّ
هاشم و یکی از سران مکه و قریش به شمار می رفت .مادرش فاطمه بنت اسد
نیز از دودمان هاشم بود .از این رو ،آن حضرت از دو طرف به هاشم می رسد و
()1
هاشمی به حساب می آید.
کنیه آن امام ،ابوالحسن است و «ابوتراب» نیز خوانده شده .القاب فراوانی از وی
گزارش شده که از جمله می توان به اسداهلل (شیرخدا)ّ ،
سید عرب (امیر عرب)،
سیدالمسلمین ،امام ّ
المتقین و مهم تر از همه امیرالمؤمنین اشاره کرد .شیعیان
لقب اخیر را بنا بر نص پیامبر صلی اهلل علیه و آله مخصوص آن امام دانسته و به
()2
کارگیری آن را ،حتی برای سایر معصومان علیهم السالم ،مجاز نمی دانند.
آن حضرت هنگامی پا به عرصه گیتی گذاشت که پدرش در سفر بود و مادرش
اسم او را حیدر نهاد .پدر پس از بازگشت ،نام وی را تغییر داد و «علی» نامید.
( )3او ،که در خاندان با اصالت و کرامت و فرهنگ عرب متولد شده بود ،معلمان
نخستین اش پدر و مادرش بودند که سال ها قبل برای مدتی نسبتا طوالنی
سرپرستی حضرت ّ
محمد صلی اهلل علیه و آله را بر عهده داشتند .آگاهی های
الزم از جمله کتابت را در خانواده آموخت ،سرگذشت اقوام ،ملل و پیامبران
گذشته را از آنان و سایر آگاهان فرا گرفت و طولی نکشید که به دلیل تنگ دستی
پدر و بروز قحطی ،به دعوت حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله به خانه وی
()4
منتقل شد و تحت تعلیم ،سرپرستی و تربیت مستقیم ایشان قرار گرفت.

تعلیم و تربیت

امام علی علیه السالم داستان انتقال خود به بیت رسالت را به خاطر آورده ،از
پیوند تاریخی و اختصاصی خود با پیامبر این گونه یاد می کند« :شما می دانید
که مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خویشاوندی ام با او در چه نسبت است.
آن گاه که کودک بودم ،مرا در کنار خود می نهاد و بر سینه خویش جا می داد و
مرا در بستر خود می خوابانید؛ چنان که تنم را به تن خویش می سود و بوی
خوش خود را به من می بویانید .و گاه بود که چیزی را می جوید و سپس آن
را به من می خورانید .از من دروغی در گفتار نشنید و خطایی در کردار ندید...
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و من در پی او بودم ،در سفر و حضر چنان که شتر بچه در پی مادر .هر روز برای
من از اخالق خود نشانه ای بر پا می داشت و مرا به پی روی آن می گماشت .هر
سال در حراء خلوت می گزید؛ من او را می دیدم و جز من کسی او را نمی دید .آن
هنگام که جز خانه ای که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و خدیجه در آن بودند
در هیچ خانهای مسلمانی راه نیافته بود ،من سومین آنان بودم .روشنایی وحی
و پیامبری را می دیدم و بوی ّ
نبوت را می شنودم.
من هنگامی که وحی بر او صلی اهلل علیه و آله فرود آمد ،آوای شیطان را
شنیدم .گفتم :ای فرستاده خدا ،این آوا چیست؟ گفت« :این شیطان است
که از آن که او را نپرستند نومید و نگران است .همانا تو می شنوی آنچه را من
میشنوم و می بینی آنچه را من می بینم ،جز این که تو پیامبر نیستی و وزیری و
()5
به راه خیر می روی ،و مؤمنان را امیری».
ّ
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله بزرگ ترین و اختصاصی ترین معلم و مربی او
بود و بر اخالق و سجایای علمی انسانی وی تأثیر فراوان گذاشت؛ همان گونه که
پیامبر از همان نوجوانی در صداقت زبانزد همگان بود و مردم به او لقب «امین»
دادند ،امام نیز چنان که خود اشاره نمود همواره به صدق رفتار میکرد .در برابر
فرهنگ غالب جاهلی ،که شاخصه مهم آن را بت پرستی و اوهام گرایی تشکیل
می داد ،امام علی علیه السالم سرتسلیم فرود نیاورد و هرگز در برابر بت ،پیشانی
به خاک نسایید .وی نخستین کسی بود که از میان مردان به پیامبر ایمان آورد
()6
و ندای توحیدی و نجات بخش او را ّلبیک گفت.
آن حضرت در زمان اسالم آوردن ،قریب ده سال سن داشت و در تمام سیزده
ّ
سال دعوت پیامبر در مکه ،در خانه وی زندگی می کرد و این توفیقی استثنایی و
فرصتی طالیی برای او شمرده می شد که نه تنها بیش از دیگران از پیامبر حدیث
بشنود ،بلکه آیات نازله قرآن کریم و شأن نزول ها و تبلیغ و تفسیر آن ها را بدون
واسطه و از نزدیک فراگیرد.

اولین انتساب به جانشینی

ّ
دعوت پیامبر صلی اهلل علیه و آله در سه سال نخست بعثت در مکه به گونه ای
َ
َ
عشیرت َ
ک األقربین» (شعراء )214 :نازل
پنهان انجام می گرفت و چون آیه «و ا ِنذر
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شد ،پیامبر به علی علیه السالم فرمود« :خداوند مرا فرموده است خویشاوندان
نزدیکم را به پرستش او بخوانم؛ گوسفندی بکش و صاعی نان و قدحی شیر
فراهم کن ».علی علیه السالم چنان کرد .آن چهل تن (یا نزدیک چهل تن) از
ّ
عبدالمطلب فراهم آمدند و همگی از آن خوردنی سیر شدند .اما همین
فرزندان
که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله خواست سخنان خود را آغاز کند ،ابولهب
گفت« :او شما را جادو کرد» و مجلس به هم خورد .روز دیگر پیغمبر صلی اهلل
ّ
عبدالمطلب ،گمان ندارم کسی
علیه و آله آنان را فراخواند و فرمود« :ای فرزندان
از عرب برای مردم خود بهتر از آنچه من برای شما آورده ام ،آورده باشد؛ دنیا و
آخرت را برای شما آورده ام».
سپس دعوت از خویشاوندان را برای پذیرش اسالم اظهار نمود و از آنان برای
تبلیغ اسالم در بین سایر مردم یاری طلبید و گفت :کدام یک از شما مرا در این
کار کمک می کند تا برادر و ّ
وصی من و خلیفه من در میان شما باشد؟ در حالی
که همه مهر سکوت بر لب زده بودند ،علی علیه السالم قیام کرد و گفت« :ای
()7
رسول خدا ،آن منم».
بنا به بعضی گزارش ها ،پیامبر سه بار از بنی هاشم یاری طلبید و همکار خود را
نوید جانشینی و امامت داد و در هر بار ،کسی جز علی علیه السالم از میان آنان اعالم
آمادگی نکرد .سرانجام ،پیامبر رو به علی علیه السالم کرد و فرمود« :این ّ
وصی من و
()8
خلیفه من در میان شماست .سخن او را بشنوید و از او متابعت کنید».
این اولین رویداد مهم اسالمی بود که طرح جانشینی علی علیه السالم را برای
پیامبر هرچند در محدوده بنی هاشم آشکار ساخت و به خوبی هم شایستگی و
آمادگی او را برای این مسئولیت سنگین و نیز نظر رضایت پیامبر را از او نشان داد.
این تنها نبود ،علی علیه السالم همواره یار و همکار رسول خدا بود و پیوسته،
بخصوص در مواقع خطر و شرایط دشوار ،از آن حضرت پشتیبانی و دفع خطر
می نمود.

حمایت از پیامبر

ابن ابی الحدید از امام محمد بن حبیب نقل می کند« :ابوطالب بر جان
پیغمبر می ترسید .بسا شب هنگام نزد بستر او می رفت و او را بر می خیزانید و
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علی را به جای وی می خواباند.
شبی علی گفت :من کشته خواهم شد .ابوطالب در چند بیت بدو چنین گفت:
پسرم! شکیبا باش که شکیبایی خردمندانه تر است و هر زنده ای می میرد.
بالیی است دشوار ،اما خدا خواسته است دوستی فدای دوستی شود؛ دوستی
واال گهر ،کریم و نجیب .اگر مرگی رسید ،تنها برای تو نیست؛ هر زنده ای می میرد.
علی چنین پاسخ داد :مرا در یاری احمد به شکیبایی می خوانی؟ به خدا،
آنچه گفتم از سر ترس نبود .من دوست می دارم یاری مرا ببینی و بدانی .من
پیوسته فرمانبردار تو هستم .من احمد را ،که در کودکی و جوانی ستوده است،
()9
برای خدا یاری می کنم».
بر اساس همان ایمان راستین به اسالم و باور عمیق نسبت به رسالت پیامبر
بود که او از هفده تا بیست سالگی همراه سایر بنی هاشم در شعب ابوطالب و در
محاصره اقتصادی به سر برد و پس از پایان محاصره ،با مرگ پدرش ابوطالب ،نه
تنها کم ترین تردیدی در مورد حمایت از پیامبر به خود راه نداد ،بلکه بر میزان
آن افزود و در «لیلة المبیت» ( 618م) که قریب  23سال از عمرش می گذشت،
ّ
خود را سپر بالی پیامبر قرار داد و در بستر وی خوابید تا توطئه مسلحانه دشمن
برای قتل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله او را نشانه رود.
علی علیه السالم در هفتم ربیع االول ( 31شهریور) سال اول هجرت با مادرش
فاطمه بنت اسد ،فاطمه دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله که بعدها همسر او شد
ّ
و فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب (دختر عمویش) از مکه به مدینه هجرت کرد
و این در حالی بود که جدایی وی از پیامبر در زمان هجرت ،افزون بر محافظت از
پیامبر ،رسالت سنگین ادای امانت های مردم را که نزد پیامبر صلی اهلل علیه و
()10
آله وجود داشت ،بر دوش او نهاده بود.
او در جریان ساختن مسجد ،که پایگاه بی بدیل عبادی ،علمی ،فرهنگی،
سیاسی و نظامی در صدر اسالم بود ،مشارکت ّ
جدی داشت و در جریان اجرای
طرح مؤاخات بین مهاجران و انصار ،طی پیمانی با پیامبر برادر گردید .این پیوند
پس از هجرت و در ذی قعده سال اول هجری (اردیبهشت یا خرداد) در مدینه
به وقوع پیوست.
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جنگاوری

امام اول شیعیان هنوز بیش از  24سال از عمرش سپری نشده بود که در اولین
جنگ قریش با پیامبر ،معروف به جنگ «بدر» شرکت کرد و با فداکاری و کشتن
 35تن از هفتاد کشته سپاه دشمن ،نشان داد که در شجاعت و فنون رزمی نیز
()11
چون علم و دانایی ،سرآمد روزگار خود است.
در سال دوم هجرت و پس از بازگشت از نبرد بدر ،در ماه رمضان ،به خواستگاری
فاطمه ،عزیزترین یادگار پیامبر ،رفت و پس از دریافت جواب مثبت ،با وی
ازدواج کرد .این نقطه عطفی در زندگی او به حساب می آید .علی علیه السالم در
همه غزوات پیامبر ،جز جنگ «تبوک» شرکت جست و کم ترین کوتاهی نسبت
()12
به نشر اسالم و اعتالی کلمه توحید و صیانت از رسالت روا نداشت.
آن حضرت از نیمه ّ
شوال تا اول ذیقعده سال دوم هجرت ،قبیله یهودی بنی
قینقاع را که پیمان با پیامبر را شکسته ،به زن مسلمانی توهین روا داشته و
پیامبر را به تمسخر گرفته بودند محاصره کرد و آنان را به تسلیم واداشت .آنان
()13
سپس به «اذرعات» شام تبعید گردیدند.
ُ
در جریان جنگ «احد» در ّ 15
شوال سال سوم هجری ( 13فروردین) نه تن
از یازده پرچمدار معروف قریش را از پای درآورد و چنان رزمید که شمشیرش
شکست و پیامبر شمشیر خود« ،ذوالفقار» را بدو داد و فرمود :ای علی ،این
جبرئیل است که میان زمین و آسمان فریاد می زند« :همانا هیچ جوانی همچون
()14
علی و هیچ شمشیری مانند ذوالفقار نیست».
در  15رمضان سال سوم هجری ،حادثه دیگری در زندگی علی علیه السالم رخ
ّ
داد و آن تولد اولین فرزندش حسن مجتبی علیه السالم بود .یک سال از این
حادثه نگذشته بود که فرزند دوم وی حسین سیدالشهدا علیه السالم در سوم یا
پنجم شعبان سال چهارم زاده شد و امام علی علیه السالم در این زمان  26سال
و  23روز عمر کرده بود .در همین سال ،اوبه سوگ مادر ارجمندش نشست.
پیامبر خود با پیراهنش او را کفن کرد و بر او نماز گزارد و او را به نیکی ستود و به
()15
عنوان مادرش یاد کرد.
از وقایع دیگر این سال می توان به پیکار یهودیان «بنی نضیر» اشاره کرد که پس
از شکستن پیمان صلح ،قصد کشتن پیامبر کردند .پیامبر در ماه ربیع االول ،به
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مدت  15روز آنان را محاصره کرد و در روز اول محاصره ،تیری از سوی آنان آمد و
بر خیمه اصابت کرد .معلوم شد کسی قصد جان پیامبر را داشته است .شبانگاه
علی علیه السالم ناپدید شد .به پیامبر صلی اهلل علیه و آله خبر دادند ،فرمود:
«او خواهد آمد ».دیری نپایید که علی علیه السالم آمد و سر مردی یهودی به
نام عزوراء را در دست داشت .پرسیدند :چه خبر است؟ فرمود :او را دیدم که با
گروهی از یارانش در حال شناسایی و نفوذ به اردوگاه مسلمانان بود .او همان
ً
کسی بود که قبال بر خیمه پیامبر صلی اهلل علیه و آله تیر انداخته بود .او از پیامبر
کمک خواست و آن حضرت ده تن از مسلمانان را در اختیار او قرار داد و زمانی
سپری نشد که سر ده تن از همراهان عزوراء را بریده ،نزد پیامبر آورد .این حادثه
به تنهایی ،درک باالی نظامی ،شجاعت و فداکاری آن بزرگوار را به نمایش
()16
میگذارد.
ّ
وصی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در سن  27سالگی در جنگ «خندق»
حضور یافت و در زمانی که نامداران معروف عرب ،به ویژه عمرو بن عبدود ،با
عبور از خندق و خواندن َر َجزهای حماسی و مبارز طلبیدن ،نفس ها را در سینه
حبس کرده بودند و پیامبر سه بار مسلمانان را به مبارزه با او دعوت کرد ،تنها او
بود که هر بار به خواست پیامبر ّلبیک گفت و پس از اذن پیامبر ،در یک پیکار
نفس گیر و بی نظیر ،سر او را از تن جدا نمود و بدین وسیله ،خطر عظیمی را از
اسالم و مسلمانان دفع کرد و در سایه این رشادت و جان بازی ،این افتخار را
یافت که پیامبر فرمود« :ضربت علی علیه السالم در روز خندق ،از عبادت تمام
()17
قوم تا روز قیامت برتر است».
پس از این نبرد ،به حساب قبیله یهودی «بنی قریظه» ،که پیمان شکنی کرده
بودند ،رسید .او در تسلیم و تنبیه آن قبیله نقش بی بدیلی ایفا کرد و در سال
ششم هجری در سریه ای بر تیره ای از بنی اسد تاخت و پس از شکست آنان در
()18
منطقه «فدک» ،با غنایم فراوان بازگشت.
او در جنگ های گوناگون درگیر بود و نقش نخست را در بسیاری از آن ها بر
عهده داشت؛ چنان که در جنگ «خیبر» پس از هزیمت ابوبکر بن ابی قحافه
َ
و عمر بن الخطاب و عدم توفیق آن ها در فتح ،پیامبر فرمود« :فردا َعلم را به
دست کسی می دهم که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز آن دو را دوست
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میدارد ».این جمله وسوسه فراوان سران مسلمان را برانگیخت و هر یک خود
را آماده می کرد تا چنین افتخار بزرگی نصیبش شود .سرانجام ،هنگامی که زمان
موعود فرا رسید ،رسول خدا صلی اهلل علیه و آله امام علی علیه السالم را طلبید
و او را روانه کارزار با یهودیان خیبر نمود .او چنان پیروزی درخشانی به دست
آورد که همه مسلمانان و یهودیان بی اختیار انگشت حیرت گزیدند؛ بزرگ ترین
قهرمانان یهود ،حارث و مرحب را به قتل رسانید و دژهای یهودیان رایکی پس
()19
از دیگری فتح کرد.

علی علیه السالم ؛ شهر علم

با این همه ،او پس از فراغت از پیکار ،فرصت را از دست نداده ،در فراگیری انواع
دانش ،به ویژه علوم اسالمی ،فروگذاری نمی کرد؛ چنان که خود می فرماید« :هر
روز و هر شب بر آن حضرت وارد می شدم .ایشان در این اوقات با من خلوت
میکرد .در همه جا همراه او بودم .اصحاب رسول خدا می دانند که پیامبر با
هیچ کس این گونه رفتار نمی کرد .این دیدارها گاه در خانه من بود و رسول خدا
نزد ما می آمد .بیش تر این دیدارها در خانه من بود .این گونه بود که هنگامی که
به خانه ای از خانه های ایشان وارد می شدم ،با من خلوت میکرد و همسرانش
را از مجلس ما دور می کرد و کسی جز من نزد او نبود .آن گاه که ایشان برای خلوت
با من به خانه من می آمدند ،فاطمه و فرزندانم نیز در کنار من بودند .هنگامی که
من می پرسیدم ،پاسخ می دادند و آن گاه که سکوت می کردم و پرسشهایم تمام
()20
می شد ،ایشان خود شروع به سخن می فرمود».
بر اساس همان ارتباط پایدار و همه جانبه امام علی علیه السالم با پیامبر و
فراگیری فوق العاده انواع علوم اسالمی از آن حضرت بود که رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله بنا بر نقل فریقین فرمود« :من شهر دانش هستم و علی دروازه آن است.
()21
هر کسی می خواهد وارد آن شهر گردد ،باید از طریق باب آن داخل شود».
در برخی نقل ها آمده است« :هر کسی در پی دانش باشد ،باید توسط علی
ُّ
ّ
الحق َ
آن را پی بگیرد» و در مورد دیگر فرمودَ َ ٌّ :
علی ُی ُ
مع ٍّ
دور
الحق و
«علی مع ِ
ُ
دار ٌّ
حیثما َ
علی» که این به روشنی گویای اسالم شناسی بی نظیر آن حضرت و
پایداری همیشگی اش بر آن است که صراط حق می باشد .در اواخر سال دهم

23

کتــاب مــاه

هجرت و پس از پایان آخرین حج ،که به «حجة الوداع» معروف شد ،پیامبر همه
مسلمانان همراه را در منطقه «غدیر خم» نگه داشت و در حضور همگان ،یک
بار دیگر و برای همیشه و آخرین بار ،جانشین خود را اعالم نمود و فرمود« :هر
که را موال منم این علی موالی اوست .خداوندا ،دوستان او را دوست بدار و
()22
دشمنانش را خصم بشمار»...

امیرالمؤمنین علیه السالم ؛ مشاور بلند پایه و عالم یگانه

شاید تا هنگامی که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در میان مسلمانان بود،
زمینه پذیرش و درک واقعی شخصیت علمی امام علی علیه السالم فراهم نشده
بود و مسلمانان به عمق حدیث شریف نبوی ،که امام علی علیه السالم را باب
مدینة العلم شمرده بود ،نرسیده بودند .پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله و بروز حوادث و رخدادهای گوناگون بود که مرجعیت یگانه علمی امام علی
علیه السالم بر همگان ثابت گردید و حتی برخی که در آغاز معتقد بودند دانش
یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله به سه صحابه او رسید؛ عمر ،علی و عبداهلل ،به
زودی مشاهده کردند که دانش هیچ کس با امام علی علیه السالم قابل مقایسه
نیست .سرآمدان علوم اسالمی بدین واقعیت ،بی پرده اعتراف نموده اند.
ٌ َ
عمر هم خود اقرار نمودّ :
«علی اقضانا»؛ علی در قضاوت سرآمد همگان است و
بر اساس همین سرآمدی در قضاوت ،که نشانگر برجستگی و بی مانندی علی
ٌ َ َ
علیه السالم در حدش بود ،عمر بارها اعتراف کرد« :لوال ّ
علی لهلک عمر» )23(،و
سعید بن ّ
مسیب گفت« :هیچ فردی در میان صحابه رسول خدا سراغ ندارم که
()24
مانند علی گفته باشد« :هر چه می خواهید از من بپرسید»».
ابن مسعود ،که مقام بلندی در میان مسلمانان از لحاظ دانش داشت،
چنین اعتراف می کند« :ما همواره گفته ایم که علی داناترین قاضی اهل مدینه
است )25(».ابن مسیب در جای دیگر اظهار می دارد« :ما به خدا پناه می بریم که
()26
معضله و شبهه علمی در میان ما به وجود آید و امام علی در جمع ما نباشد».
ابن عباس ،که به «جرامق» معروف و از دانشمندان مورد اتفاق مسلمانان
است ،می گوید« :هر گاه فردی مورد اطمینان فتوای علی را برای ما نقل کند ،ما
()27
از آن عدول نمی کنیم و فقط بدان فتوا می دهیم و عمل می کنیم».
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احمد حنبل هم اشاره می کند که هیچ یک از اصحاب رسول خدا صلی اهلل
()28
علیه و آله به اندازه امام علی علیه السالم به قضاوت نپرداخته است.

علی (ع) ؛ جامع علوم گوناگون و متخص عرصه های مختلف

با بررسی تاریخ اسالم و حیات امیرمؤمنان ،به وضوح معلوم می گردد که آن
حضرت در عرصه های گوناگون علوم اسالمی به خوبی ظاهر شد و مثالی بی
بدیل از خود به یادگار گذاشت .یکی از این عرصه ها ،که به اعتراف منابع اهل
ّ
سنت ،برجستگی امام علی علیه السالم را در میان اصحاب نشان می دهد،
علوم و معارف قرآن مجید است؛ چنان که ذهبی نقل می کند« :علی علیه السالم
می گفت :به خدا سوگند ،هیچ آیه ای از قرآن مجید فرود نیامده ،جز آن که من
می دانم برای چه منظوری و در کجا و در شأن چه کسی نازل شده است و همانا
خداوند به من عقل و زبان گویا بخشیده است )29( ».از این رو ،وی پس از رحلت
پیامبر ،بی درنگ به جمع آوری قرآن و تنظیم آن پرداخت و در این امر ،چنان
اشتغال ورزید که جز برای ادای نماز از آن باز نماند .مسلمانان چنین نظر دارند
که آن حضرت قرآن را بر اساس شأن نزول جمع آوری و ّ
مرتب نمود و ا گر آن قرآن
()30
به دست ما می رسید ،در دانش بی بدیل بود.
وی به دلیل ایمان ژرف و پایدار و دانش گسترده و استوار به قرآن ،همواره در
قضاوت ها و خطبه ها از آن بهره می جست و در مقام پاسخ گویی به شبهه ،به
آیات استناد می کرد .کمتر خطبه ،نامه و کلمات قصار آن حضرت را می توان
یافت که به صورت صریح و یا به گونه تلویح به قرآن اشاره نکرده باشد؛ چنان
که در جایی می فرماید« :کتاب خداوند در میان شما سخنگویی است که هیچ
گاه زبانش از حق گویی خسته نمی شود و خانه ای است که ستونش هرگز فرو
()31
نمیریزد و ّقوه ای است که یارانش شکست نمی پذیرند».
او همان گونه که اشاره شد چنان با پیامبر نزدیک بود که طنین وحی را به
گوش جان می شنید .به دلیل قرآن شناسی و قرآن مداری اش به حق ،به
عنوان «قرآن ناطق» شهرت یافته بود و سرانجام ،در راه قرآن و برای آن به
شهادت رسید؛ چنان که پیامبر فرموده بود« :در میان شما اصحاب ،کسی است
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که برای تأویل قرآن می رزمد؛ چنان که من برای تنزیل آن مبارزه نمودم ».ابوبکر
پرسید :آن کس منم؟ پیامبر پاسخ داد :نخیر .عمر گفت :آن کس منم؟ رسول
خدا فرمود :نه .سپس به علی علیه السالم اشاره نمود و فرمود« :آن کسی که
کفش خود را رفو می کند» و امام علی علیه السالم در آن حال ،کفش خود را رفو
می کرد .ذهبی می افزاید :خوارج ،که قرآن را با رأی و جهل خویش به تأویل
()32
میبردند ،با علی جنگیدند و سرانجام ،او را به شهادت رساندند.
آن حضرت طبق احادیث متعدد و گزارش های تاریخی ،در مباحث عمده
دین شناسی به گونه ای مستدل با یاری جستن از عقل و استدالل های عقلی
وارد شده است؛ خطبه های متعدد نهج البالغه ،به ویژه آن دسته از خطبه ها
که در مورد توحید ،عدل ،معاد ،امامت و ّ
نبوت است ،بزرگ ترین شاهد بر تسلط
فوق العاده وی بر این دسته از مباحث بنیادین می باشد که امروز تحت عنوان
()33
«علم کالم» از آن ها یاد می شود.
ّ
او به تاریخ عالقه مند بود و آن را با تعمق و دیدگاه ویژه و با عنایت به فلسفه
آن مورد مطالعه قرار داده و به دیگران نیز فراگیری و اندیشیدن درباره آن را
توصیه کرده است .وی از تاریخ و فرازهای گوناگون آن ،همچون حاالت اقوام
و پیامبران گذشته و حوادث دیگر در خطبه های خود سود می جست و برای
تبیین وضعیت موجود و حتی پیش بینی آینده ّامت اسالمی ،به خوبی از آن ها
بهره می برد و تأکید می نمود« :عبرت بیاموزید از مصایب ّامت های متکبری که
پیش از شما زیستند« )34(».بر حذر باشید از بالهایی که برای ّامت های پیشین
به دلیل اعمال بد و افعال زشت نازل شد .پس به یاد آورید نیکی و زشتی احوال
()35
آنان را و بپرهیزید که در ردیف آنان درآیید!»...
او در میدان سیاست و اجتماع نیز کارشناس ترین فرد پس از پیامبر بود .از
این رو ،خود در پاسخ نیرنگ های معاویه ،که برخی از مسلمانان آن را سیاست
ّ
و زیرکی تلقی می کردند ،فرمود« :به خدا قسم ،معاویه زیرک تر از من نیست؛
نه ،او اهل خیانت و جور است .اگر زشتی خیانت مطرح نبود ،من از زیرک ترین
()36
مردم بودم».
ّ
افزون بر این ،پیش بینی های وی در مورد امت اسالمی ،خاندان اموی ،آینده
کوفه و تحلیل شرایط و اوضاع زمان خودش به روشنی حکایتگر زیرکی و دانایی
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او در سیاست و اجتماع است )37(.نامه های سیاسی او در زمان خالفتش به
استانداران و فرماندهان ،به ویژه نامه وی به مالک اشتر ،گواه دیگری بر این
ادعاست.
یکی از ابعاد مهم علمی امام علی علیه السالم آگاهی بی مانند او از احادیث و
سیره نبوی است .او با روابط تنگاتنگ و بی نظیری که با پیامبر صلی اهلل علیه و
آله داشت ،در سایه دانش اندوزی ،حکمت خواهی و ایمان مداری ،بیش ترین
احادیث را از پیامبر شنید و یکی از عوامل تضادهای فراوان و فتواهای مشکل
گشای وی در طول حیات ،همین جنبه آگاهی او از حدیث بود و بیش ترین
آثاری که از او باقی مانده به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم درصدد بیان احادیث
و سیره پیامبر است و تسلط بی بدیل او را به احادیث نبوی نشان می دهد.
امام علی علیه السالم در پهنه فصاحت و بالغت ،نه تنها در زمان خود یگانه
بود ،بلکه پس از او تاکنون نیز در فصاحت و بالغت ،کسی را مانند او دنیا به خود
ندیده و نامیدن برخی از گفتار و نوشته های وی تحت عنوان نهج البالغه نشان
بی مثالی آن بزرگوار در وادی فصاحت و بالغت است.
در مجموع ،در مدت پر حادثه عمر خویش ،آثاری خلق کرد و آن ها را به جامعه
اسالمی عرضه داشت که با کاوش منابع گوناگون ،می توان این آثار را از آن او
دانست و یا بدو منسوب کرد:
 .1کتاب جامعه که بنا بر روایت ابوبصیر ،امام علی علیه السالم در آن احکام
اسالمی را از زبان پیامبر نوشته و حاوی مسائل حالل و حرام در موضوعات
گوناگون و چه بسا جزمی بوده است که حجم آن را به قدر یک شتر دو کوهانه و
عرض را در اندازه یک پوست دباغی شده گزارش نموده اند .از این اثر به عنوان
()38
کتاب علی نیز یاد شده است.
 .2صحیفه امام علی که در آن احکامی متفاوت و اختصاصی تر از آنچه در
()39
جامعه گفته شد ،از پیامبر شنیده و نگارش کرده است.
 .3المالحم یا صحیفة الدولة کتاب دیگری است که امام علی علیه السالم از
زبان پیامبر و با امالی آن حضرت ،درباره حوادث پس از رحلت وی و رویدادهای
()40
بعدی به خامه خود نگاشته است.
 .4مصحف امام علی چنان که گذشت امام علی علیه السالم در آن قرآن مجید

27

کتــاب مــاه

را بر اساس شأن نزول آیات جمع آوری کرده بود و به اعتراف عالمان اهل ّ
سنت،
()41
از ارزش فراوانی برخوردار بوده است.
()42
.5کتابجفرودیوانشعرازآثاردیگریاستکهبهآنحضرتمنسوبمیباشد.
 .6بخش دیگری از آثار امام علی علیه السالم مربوط به ادعیه و اوراد است که
ً
آن را برای ارتباط با خدا و مناجات با پروردگار آموزش داده و یا آنها را عمال پس
()43
از ادای فرایض و یا ّایام رمضان و مناسبت ها و شرایط ویژه بر زبان آورده است
مهم ترین آن ها عبارتند از :دعای کمیل ،دعای ّ
توسل ،دعای ابوحمزه ثمالی،
()44
صباح ،جوشن و غیر آن ها.
از میان آثار به جای مانده از امام علی علیه السالم مشهورتر از همه ،مجموعهای
از خطبه ها ،نامه ها و کلمات قصار آن حضرت (حکمت ها) است که تحت عنوان
نهج البالغه گردآوری شده و در قرن چهارم ،توسط یکی از علمای بزرگ امامیه به
نام ّ
سید رضی ( 406 395ق) تنظیم گردیده و از آن پس ،این اثر نفیس و گنجینه
بی پایان مورد بهره برداری فراوان علمی ادبی دانشمندان قرار گرفته و تعدادی از
عالمان شهیر شیعه و ّ
سنی به تحقیق آن پرداخته و بر آن شرح و تفسیر نوشتهاند
که از جمله آن ها می توان به شرح ّ
محمد عبده ،ابن ابیالحدید ،قطب راوندی،
محمدتقی جعفری ،محمد دشتی و تحقیق ارزشمند استاد شهید ّ
مطهری
()45
اشاره کرد.
احادیث فراوان نبوی از امام علی علیه السالم نقل شده اند که با توجه به
پیوند بسیار نزدیک امام با پیامبر ،بنا بر اقرار عالمان اهل ّ
سنت ،تعداد این
احادیث دست کم دوازده هزار حدیث است .اما به دالیل گوناگون ،اکنون تنها
پنجاه حدیث صحیح از ایشان در منابع اهل ّ
()46
سنت نقل شده است.
احادیث و روایاتی که از آن حضرت نقل شده و در کتب و منابع گوناگون
پراکندهاند ،در این اواخر ،پس از تحقیق و تنظیم در یک مجموعه دو جلدی
تحت عنوان مسند االمام علی علیه السالم جمع آوری شده اند که جمعا قریب
()47
 1450حدیث در آن آمده است.
امام علی علیه السالم راویان و شاگردان فراوانی را تربیت کرده و به جامعه
اسالمی تحویل داده است که از مهم ترین آن ها می توان حسن بن علی،
حسین بن علی ،محمد بن حنفیه ،عمرو بن علی ،فاطمه بنت علی ،جعفر بن
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هبیره مخزومی ،عبداهلل بن عباس ،جابر بن عبداهلل انصاری ،ابورافع ،و اسامة
بن زید را نام برد .در منابع رجالی ،تعداد راویان امام علی علیه السالم را ،که
جزو اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله بوده اند 66 ،نفر و راویان و شاگردان آن
()48
حضرت را که در شمار تابعان بوده اند 180 ،نفر ذکر کرده اند.
کتاب ها و رساله هایی که شاگردان و اصحاب مهم آن حضرت از سخنان و
نقل حدیث وی جمع کرده اند و یا به صورت امالی آن بزرگوار نگارش کرده اند،
بخش دیگری از جلوه های علمی و آثار بازمانده اسالمی او به شمار می روند.
مشهورترین آثار بر جای مانده با امالی امیرالمؤمنین علیه السالم عبارتند از:
 .1القضایا و االحکام ،تألیف بریربن خضیر همدانی شرقی (شهید عاشورا)؛
 .2السنن و االحکام والقضایا ،تألیف ابورافع ابراهیم بن مالک انصاری (م )40؛
 .3قضایا امیرالمؤمنین ،تألیف عبداهلل بن ابی رافع؛
 .4کتابی در فنون فقه ،تألیف علی بن ابی رافع؛
 .5کتابی در نکات حیوانات ،تألیف ربیعه بن سمیع؛
 .6کتاب میثم بن یحیی ّتمار کوفی (م )60؛
 .7کتاب الدیات ،تألیف ظریف بن ناصح و ...که در برخی ،منابع به نام ها و
()49
عناوین دیگر یاد شده اند.
امام علی علیه السالم پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله (سال
یازدهم) تا سال  36به عنوان بزرگ ترین مرجع علمی و دینی ،به فعالیت های
علمی و مشورتی و فرهنگی اشتغال داشت و در سال  36به گفته خودش ،به
والحاضر و ُ
الناصر» به خالفت رسید و در
الحجة
قیام
دلیل «لوال حضور
ِ
بوجود ِ
ِ
ِ
طی دوران کوتاه خالفت ،از تالش های علمی و فرهنگی در کنار فعالیت های
سیاسی و جنگ های نظامی باز نماند( )50و سرانجام ،در بیست و یکم رمضان
سال  40ق در مسجد کوفه به دست عبدالرحمان بن ملجم مرادی ،که از خوارج
بود ،به شهادت رسید و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1احمد بن ابی یعقوب ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر ،ج  ،2ص 74
 /محمد بن جریر الطبری ،تاریخ االمم و الملوک (تاریخ طبری) ،بیروت ،االعلمی ،ج  ،4ص  / 117ابن اثیر،
الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارالفکر ،ج  ،3ص  / 3911الشیخ المفید ،االرشاد ،قم ،بصیرتی ،ص 12
 .2امین االسالم الطبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،تصحیح علی ا کبر الغفاری ،بیروت ،دارالمعرفة1399 ،
ّ
ّ
المحجلین» و «سید االوصیاء» اشاره کرد.
الغر
ق ،ص  .195از القاب دیگر آن حضرت می توان به «قائد ِ
 .3ابوالفرج االصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد جقر ،قم ،اسماعیلیان ،1970 ،ص .25
 .4الشیخ المفید ،پیشین ،ص .12
 .5نهج البالغه ،خطبه ( 192القاصعة).
 .6همان ،خطبه  / 139ابن هشام ،السیرة النبویه ،تحقیق مصطفی السقاء و دیگران ،مصر ،مطبعة البابی
الحلبی 1355 ،ق ،ص .262
 .7محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،3ص .1118 2
 .8همان.
 .9ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،14تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی ،ص .64
 .10ابن هشام ،پیشین ،ج  ،2ص  / 129محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،2ص  / 106احمد بالذری ،انساب
االشراف ،تحقیق و مقدمه الدکتور سهیل زکار والدکتور ریاض،بیروت،دارالفکر،1417،ج،2ص .346
 .11یوسف المزی ،تهذیب الکمال ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،1413 ،ج  ،20ص .484
 .12همان ،ص  / 484علی بن الحسین المسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،2ص  / 288سبط
بن جوزی ،تذکرة الخواص ،مقدمه السید محمدصادق بحرالعلوم ،تهران ،مکتبة نینوی الحدیثه ،ص .275
 .13محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،2ص  / 173ابن هاشم ،پیشین ،ج  ،3ص .106
 .14ابوالحسن االربلی ،کشف ّ
الغمة فی معرفة االئمه ،تعلیق السید هاشم الرسولی ،تبریز ،بی نا ،ج  ،1ص 193
 /الشیخ المفید ،پیشین ،ج  ،1ص .19
 .15امین االسالم الطبری ،پیشین ،ص  205و  / 213ابوالفرج االصفهانی ،پیشین ،ص  / 84سبط بن جوزی،
پیشین ،ص .210
 .16محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،2ص  / 233 6الشیخ المفید ،پیشین ،ج  ،1ص .94 92
 .17ابوالحسن االربلی ،پیشین ،ج  ،1ص  / 150ابن هشام ،پیشین ،ج  ،3ص .241 224
 .18محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،2ص .253 4
 .19همان ،ج  ،2ص  300302ابن هشام ،پیشین ،ج ،3ص  / 242 55الشیخ المفید ،پیشین ،ج  ،1ص .125
 .20محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،بیروت ،دارصعب و دارالتعارف ،1401 ،ص .62
 .21احمد بن محمد الحسنی المغربی ،فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی ،تحقیق و...
محمد هادی االمینی ،اصفهان ،مکتبة االمام امیرالمؤمنین ،1403 ،ص .23 22
 .22همان ،ص .24
 .23عبدالحسین االمینی النجفی ،الغدیر فی الکتاب و ّ
الس ّنة و االدب ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،1366 ،
ج ،3ص  178و ج  ،1ص  / 57سیدجعفر شهیدی ،علی از زبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السالم،
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تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1379 ،ص .30
 .24شمس الدین محمد ذهبی ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقیق الدکتور عمر عبدالسالم
تدمری ،ج  ،3بیروت ،دارالکتاب العربی ،1407 ،ص  / 638مهدی فقیه ایمانی ،االمام علی فی آراء الخلفاء،
ترجمه یحیی کمالی البحرانی ،قم ،مؤسسه المعارف االسالمیة ،1420 ،ص .121
 .25همان
 .26همان
 .27همان
 .28همان
 .29شمس الدین الذهبی ،تاریخ االسالم و طبقات المشاهیر و االعالم ،ج  ،3ص  / 37ابن سعد ،الطبقات
الکبری ،ج  ،2ص  / 338احمد بن عبداهلل االصبهانی ،حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء ،ج  ،1ص .67 8
 .30همان.
 .31نهج البالغه ،تصحیح محمد دشتی ،خطبه .133
 .32همان ،ص .642
 .33برای توضیح بیش تر ر .ک :دانشنامه امام علی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،1380 ،
ج  1تا .3
 .34محمدمهدی شمس الدین ،حرکة التاریخ عند االمام علی ،تهران ،بنیاد نهج البالغه ،1405 ،ص .109 108
افزون بر آن ،رساله ای تحت عنوان« :السیرة ّ
النبویة» که ارجوزه و به زبان نظم سروده شده ،به امام علی علیه
السالم منسوب است که موضوع آن در مورد سیره پیامبر و تاریخ وی می باشد( .آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه الی
تصانیف الشیعة ،الطبعة الثالثه ،بیروت ،داراالضواء ،1403 ،ج  ،12ص )281
 .35همان.
 .36نهج البالغه ،خطبه  / 198ابوجعفر اسکافی ،المعیار و الموازنه ،تحقیق محمدباقر محمودی ،بی تا،
بی نا ،1402 ،ص .166
 .37نهج البالغه ،ر .ک :خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار مربوط به بنی ّ
امیه ،مردم عراق ،شام و تحلیل
اوضاع جامعه در زمان تصدی خالفت و مهم تر از همه ،نامه های وی به استانداران و کارگزاران سیاسی در
حکومتش ،به ویژه مالک اشتر.
 .38محمدحسن ّ
حر عاملی ،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،تحقیق مؤسسة آل البیت ،قم،
مؤسسه آل البیت 1412 ،ق ،ج  ،26ص  / 212آقا بزرگ طهرانی ،پیشین ،ص .119
 .39علی احمدی میانجی ،مکاتیب الرسول ،بیروت ،دارصعب ،1418 ،ج  ،2ص 88 72
 .40محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،بیروت ،دارالوفاء ،1403 ،ج  ،28ص  / 73دانشنامه امام علی ،ج ،11
ص .94 93
 .43 ،42 ،41شمس الدین الذهبی ،پیشین ،ج  ،3ص  / 637ابن سعد ،پیشین ،ج  ،2ص  / 338احمد بن
عبداهلل االصبهانی ،ج  ،1ص  / 67 8معجم اشعار المعصومین الوارده فی بحاراالنوار ،مرکز االبحاث و الدراسات
االسالمیة ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،1378 ،ص 43137؛ آقا بزرگ طهرانی ،پیشین ،ج  ،9قسمت اول ،ص
101؛ و ج ،5ص 121و ج ،6ص.381
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 .44آقا بزرگ طهرانی ،پیشین ،ج  ،8ص  188و ص  190و  .193قسمت عمده ادعیه مأثوره از آن حضرت در
کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی آمده است.
 .45معروف ترین شرح برای نهج البالغه توسط یکی از دانشمندان اهل ّ
سنت به نام «ابی ابی الحدید» نوشته
شده و بهترین تحقیق درباره شناسایی ویژگی های نهج البالغه و معرفی آن توسط استاد شهید مطهری تحت
عنوان ،سیری در نهج البالغه صورت گرفته که از زمان چاپ تاکنون بیش از  12بار تجدید چاپ شده است.
 .46محمود ابوریه ،اضواء علی ّ
الس ّنة المحمدیه ،چاپ پنجم ،قاهره ،دارالمعارف ،ص .204
 .47السید حسن القبانچی ،مسند االمام علی ،تحقیق الشیخ طاهر اسالمی ،بیروت،مؤسسة االعلی1421،ق ،ج .10 1
 .48یوسف المزی ،تهذیب الکمال ،ج  ،20ص  / 437 9دانشنامه امام علی ،ج  ،11ص .141 133
 .49آقا بزرگ طهرانی ،پیشین ،ج  ،2ص  / 159مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،1نجف ،مرتضویه 1352 ،ق ،ص
 / 167محمد بن حسن طوسی ،الفهرست ،تحقیق جواد القیومی ،قم ،نشر الفقاهه ،ص137و .86
 .50بخش عمده ای از مجموعه نفیس نهج البالغه ،بخصوص خطبه ها و نامه ها ،مربوط به این دوران است.
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فتوت و جوانمردی
در سیره معصومان

فتوت و جوانمردی ،یكی از شاخصه های «برخورد كریمانه» در معاشرتهای
اجتماعی است .در بخش گذشته ،به طور مبسوط به مفهوم فتوت و نشانههای
آن اشاره شد .از آنجا كه ذكر نمونه های عینی در اخالق و رفتار جوانمردان،
تأثیرگذارتر است ،در این قسمت ،به چند نمونه تاریخی از رفتار اولیاء دین اشاره
می شود .اما باز برای اینكه ذهنیت آماده تری داشته باشیم ،به كالمی از حضرت
امیر(ع) در این مورد استناد می كنیم كه فرمود:
َّ
ٌ
َ ٌ
َّ َ َ َ ُّ ٌ
روء ُةُ :ج ٌ
َ
ْ
()1
َ
الثة ُه َّن ْال ُم َ
ود َم َع ِقل ٍةَ ،و احتمال ِمن غیر ِذل ٍة و تعفف ع ِن المسألة»
«ث
ّ
مروت سه چیز است:
 .1بذل و سخاوت ،در عین تنگدستی
 .2تحمل و بردباری ،بدون ذلت و خواری
 .3عفاف ورزیدن از سؤال و طلب.به قول صائب تبریزی:
• دستطمعچوپیشكسیمیكنیدراز/پلبستهایکهبگذریازابرویخویش
مسأله مناعت طبع ،دوری از سؤال و طلب و طرح نكردن نیازمندی با این و
آن نیز از نشانه های تعالی روح است و آنان كه صورت خود را با سیلی سرخ نگه
می دارند و فقر و تنگدستی خویش را به خاطر حفظ آبرو ،با دیگران در میان
نمیگذارند ،از این گروهند.
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نمونه های تاریخی

تاریخ اسالم و شرح حال بزرگان ،اندوخته های فراوانی از ّ
مروتهای فراموش
نشدنی به خاطر دارد كه هر كدام درسی از «فتوت» است و تابلویی است كه چشم
دل را به سوی خود جذب می كند .در این بخش به چند نمونه اشاره می شود:

1ـ پیامبر(ص) و «پیمان جوانمردان»
از فرازهای برجسته دوران جوانی رسول خدا(ص) پیش از بعثت ،شركت و
عضویت او در پیمانی بود كه عده ای از جوانمردان قریش برای دفاع از حقوق
افتادگان و مظلومان بستند و به «حلف الفضول» معروف شد .این گروه ،خود
را ملزم و متعهد می دانستند كه به استغاثه و استمدادهای بی پناهانی كه به
حقشان تجاوز می شود پاسخ دهند .پیامبر خدا(ص) از این پیمان به عظمت
()2
و نیكی و با افتخار یاد می كرد و هرگز حاضر نبود به هیچ قیمت آن را بشكند.
2ـ رسول خدا(ص) و «عفو عمومی»
نمونه دیگر بزرگواری و ّ
مروت و مدارای پیامبر(ص) ،حتی نسبت به دشمنان
سرسخت خویش ،اعالن «عفو عمومی» بود كه نسبت به مردم مكه داشت .در
سال «فتح مكه» كه مسلمانان پیروزمندانه وارد مكه شدند ،با آنكه مكیان،
آن حضرت و مسلمانان را بسیار آزرده بودند و چندین بار برای نابودی
ّ
مستحق هر گونه
اسالم ،لشكركشی كرده بودند و خود مشركان نیز ،خویش را
انتقامجویی می دیدند ،اما انتظار كرم و بزرگواری هم داشتند .رسول خدا(ص)
ُ ُ َ
همه را بخشود )3(.و با جمله «ا َ
فانت ُم ّالطلقاء» ـ بروید ،آزادید ـ همه را عفو
ذهبوا
ِ
كرد و آب عفو و گذشت بر آتش كینه ها ریخت .این گونه برخورد با دشمن نیز،
نشان روحیه واالی او بود.
زندگی پیامبر(ص) و امامان(ع) ،سرشار از نمونه های واالیی از رفتار كریمانه
با دوست و دشمن است ،از قبیل عفو از موضع قدرت و نیكی حتی به دشمن.
3ـ علی(ع) در میدان نبرد خندق
رادمردی علی(ع) در تاریخ ،نمونه است و نمونه هایش نیز فراوان .در جنگ
ّ
عبدود» در افتاد و او را به
خندق ،وقتی با رقیب شجاعی همچون «عمرو بن
هالكت رساند ،چون خواهر «عمرو» كنار كشته برادرش آمد و دید كه زره قیمتی
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او بر تنش باقی است ،پرسید :قاتل او كیست؟ گفتند :علی بن ابی طالب .آنگاه
گفت :او را هماوردی بزرگوار و جوانمرد كشته است.
سپس در سوگ برادرش اشعاری خواند ،به این مضمون :اگر كشنده عمرو،
كسی جز «علی» بود ،همواره بر برادرم می گریستم؛ ولی چه كنم كه قاتل او كسی
()4
است كه از قتل او ،عیب و عاری بر «عمرو» نیست.
4ـ ّ
مروت علی(ع) با قاتل خود
امیرالمؤمنین(ع) با آنكه می دانست قاتلش «ابن ملجم» است ،اما متعرض او
نشد و قصاص قبل از جنایت نكرد .مردانگی را به حدی رساند كه به فرزندش
امام مجتبی(ع) فرمود :او كه اكنون در اختیار شماست ،با او مدارا كنید و اگر من از
دنیا رفتم ،تنها یك ضربت به او بزنید .و دستور داد از شیر و غذای خودش به او
هم بدهند )5(.این گونه حتی دشمنان و اسیران را مورد محبت و ّ
مروت قرار می
داد .به قول شهریار:
• بجز از علی كه گوید به پسر كه :قاتل من چو اسیر توست اكنون ،به اسیر كن
مدارا
• چو اسیر توست اكنون ،به اسیر كن مدارا چو اسیر توست اكنون ،به اسیر كن
مدارا
ّ
همین فتوتهای علی(ع) بود كه او را ملقب و مفتخر به «ال فتی اال علی»...
ساخت.
5ـ با سپاه معاویه
در جنگ صفین ،وقتی سپاه معاویه بر نهر فرات دست یافتند ،یاران علی(ع)
را از برداشتن آب جلوگیری كردند .خطر بی آبی سپاه حضرت را تهدید می كرد.
با سخنان پرشور آن حضرت ،سربازان اسالم بر دشمن تاختند و فرات را تصرف
كردند .آنان می توانستند مقابله به مثل كنند و سپاه معاویه را با تشنگی به
هالكت برسانند .اما علی(ع) فرمود تا جایی را باز بگذارند تا لشكریان معاویه هم
بتوانند از آب فرات بردارند )6(.این نیز نمونه ای از جوانمردی مولی ،حتی در
برخورد با لشكریان متجاوز شام و دشمنی همچون معاویه بود.
6ـ عاشورا ،جلوه گاه ّ
مروت
حماسه عاشورا ،سراسر درس كرامت و بزرگواری و جلوه ای از برخوردهای
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كریمانه اهل بیت(ع) با دیگران بود .وقتی سپاه تشنه ّ
حر آمدند و راه را بر
امام(ع) بستند ،حسین بن علی(ع) دستور داد همه آن گروه هزار نفری و حتی
()7
اسبهایشان را هم سیراب كنند.
روز عاشورا ،همین ّ
حر بن یزید ،وقتی تصمیم گرفت از سپاه باطل جدا شود و
به حسین بن علی(ع) بپیوندد ،امام او را پذیرفت و خطای گذشته اش را نادیده
گرفتّ .
حر به آغوش جوانمردی امام حسین(ع) پناه آورد و توبه كرد ،توبه اش
()8
هم قبول شد.
حسین بن علی(ع) به سپاه كوفه فرمود« :اگر دین ندارید ،الاقل آزادمرد
باشید ».خود او كه روح بلند و خصلت جوانمردی داشت ،دشمن را هم به
داشتن مردانگی و پرهیز از هجوم به زنان و كودكان بی دفاع ،فرا میخواند.
علمدار رشید و وفادارش حضرت ابوالفضل(ع) نمونه اعالی فتوت و جوانمردی
بود ،بویژه آنجا كه لب تشنه بر فرات وارد شد و مشك را از آب پر كرد و خواست
از آب زالل آن بنوشد كه یاد تشنگی امام حسین(ع) و كودكان خیام ،مانع از آن
َْ
شد و به خود خطاب كرد :ای نفس! پس از حسین زنده نباشی! او و یارانش در
آستانه مرگ و شهادتند و تو می خواهی آب سرد بنوشی؟ ...آب را بر روی آب
()9
ریخت و لب تشنه از فرات بیرون آمد و به شهادت رسید.
حضرت ابوالفضل ،پهلوانی در میدان فتوت و نام آوری از دودمان غیرت و
رادمردی بود.
ّ
مروت بین ،جوانمردی نگر ،غیرت تماشا كن به دریا پا نهاد و خشك لب بیرون
شد از دریا
7ـ امام حسن(ع) و مرد شامی
مردی شامی كه در اثر تبلیغات معاویه ،دشمن اهل بیت(ع) بود ،در مدینه
امام مجتبی(ع) را دید و شروع كرد به ناسزاگویی و لعنت و ...آن حضرت نیز
هیچ نمی گفت .سخنانش كه تمام شد حضرت رو به او كرد ،سالم داد و لبخند
زد و فرمود :گویا غریب هستی! اگر از ما چیزی بخواهی می دهیم ،اگر راهنمایی
بخواهی ،رهنمون می شویم ،اگر بخواهی بارت را به مقصد می رسانیم .اگر
گرسنه ای ،سیرت می كنیم ،اگر برهنه ای ،تو را می پوشانیم ،اگر نیازمندی بی
نیازت می كنیم ،اگر رانده شده و بی پناهی ،پناهت می دهیم ،اگر حاجتی داری

37

کتــاب مــاه

بر می آوریم ،اگر به منزل ما بیایی ،تا وقتی كه بخواهی بروی ،مهمانت می كنیم
و ...مرد شامی كه این سخنان را شنید و این برخورد را دید ،گریست ،و گفت:
شهادت می دهم كه تو جانشین خدا در زمینی .خدا داناتر است كه رسالت خود
را كجا قرار دهد .تو و پدرت در نظر من منفورترین اشخاص بودید ،اما اینك تو
محبوب ترین فرد در نظر منی .آنگاه به خانه امام(ع) رفت و تا بود ،مهمان او بود
و از دوستداران اهل بیت(ع) گردید )10(.این معجزه رفتار كریمانه است كه حتی
دشمن را به دوست تبدیل می سازد.
امام مجتبی(ع) در پاسخ توهین و دشنام مرد شامی ،سالم داد و لبخند زد و
او را به خانه خود دعوت نمود .او هم شیفته این رفتار شد و از دوستداران اهل
بیت(ع) گشت .امام سجاد(ع) :خوی ما این نیست كه به افتاده ،لگد بزنیم و از
دشمن پس از آنكه ضعیف شد انتقام بگیریم ،بلكه برعكس ،اخالق ما این است
كه به افتادگان كمك و مساعدت كنیم.
8ـ امام سجاد(ع) و جوانمردی
هشام بن اسماعیل ،یكی از دولتمردان اموی و حاكم مدینه بود كه در دوران
حكومتش ستمهای بسیار بخصوص بر علویان و بزرگ آنان امام سجاد(ع) كرده
بود .وقتی عزل شد ،به فرمان حاكم جدید او را جلوی خانه «مروان حكم» نگه
داشته بودند كه هر كس از او ستم دیده یا ناروا شنیده است ،بیاید و تالفی كند.
شهید مطهری می نویسد« :خود هشام ،بیش از همه نگران علی بن الحسین
و ّ
علویون بود .با خود فكر می كرد انتقام علی بن الحسین در مقابل آن همه
ستمها و ّ
سب و لعنها نسبت به پدران بزرگوارش كمتر از كشتن نخواهد بود.
ولی از آن طرف ،امام به علویون فرمود :خوی ما بر این نیست كه به افتاده ،لگد
بزنیم و از دشمن پس از آنكه ضعیف شد انتقام بگیریم .بلكه برعكس ،اخالق ما
این است كه به افتادگان كمك و مساعدت كنیم.
هنگامی كه امام با جمعیت انبوه ّ
علویین به طرف هشام بن اسماعیل میآمد،
رنگ در چهره وی باقی نماند .هر لحظه انتظار مرگ را می كشید .ولی برخالف
انتظار وی ،امام طبق معمول كه مسلمانی به مسلمانی می رسد ،با صدای
بلند فرمود« :السالم علیكم» و با او مصافحه كرد و بر حال او ترحم كرده ،به او
فرمود :اگر كمكی از من ساخته است ،حاضرم .بعد از این جریان ،مردم مدینه
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هم شماتت به او را موقوف كردند».
سخن از جوانمردی و رفتار كریمانه با دوست و دشمن ،بویژه در سیره
پیشوایان مكتبی و اصحاب آنان دامنه ای وسیع دارد.
این بحث را با فرازی از دعای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه به پایان
می بریم كه نشانگر روح بلند آن حضرت است و تجلی شخصیت كریمانه كه در
نیایش او مشهود است:
«خدایا! ...بر پیامبر و دودمانش درود فرست و توفیق ده و یاری كن در برابر
كسی كه با من ناراستی می كند ،خیرخواهانه رفتار كنم ،كسی را كه از من دوری
می گزیند ،به نیكی پاداش دهم ،و هر كه مرا محروم می سازد ،به او عطا و
بخشش كنم ،و هر كه با من قطع رابطه می كند ،صله رحم كنم ،هر كه مرا غیبت
()12
می كند ،نیكیهایش را یاد كنم ،نعمت را سپاس گویم و از بدیها در گذرم»...
امید است كه گوشه ای از این گونه رفتار كریمانه و اخالق و منش بزرگوارانه و
فتوت و جوانمردی در زندگیهای ما نیز جلوه یابد و چهره جامعه و معاشرتهای
مردم را زیبا سازد.
()11

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -1میزان الحكمه ،ج ،9ص.113
 -2فروغ ابدیت ،ج ،1ص.151
 -3مغازی واقدی ،ج ،2ص.835
 -4زندگانی حضرت محمد ،رسولی محالتی ،ص.453
 -5بحاراالنوار ،ج ،42ص.289
 -6شرح ابن ابی الحدید ،ج ،3ص.331
 -7حیاة االمام الحسین ،ج ،3ص.74
 -8اعیان الشیعه ،ج ،1ص.603
 -9مقتل الحسینّ ،
مقرم ،ص.336
 -10مناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص.19
 -11داستان راستان ،ج ،1ص( 74داستان :لگد به افتاده).
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آیین فتوت
و اخالق جوانمردی

درباره اخالق فتوت و آیین جوانمردی ،پژوهشگران و نویسندگان مقاله ها
و کتابهای متعددی نوشته اند از این رویکرد اخالقی در متنهای صوفیانه
همچون رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،اسرارالتوحید ،تذکرهاالولیاء و از همه
بیشتر در طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمن سلمی سخن رفته است .دانشمندان
و پژوهشگران معاصر نیز ،متأثر از جذبه های اخالقی اجتماعی جوانمردان و
اهل فتوت ،تحقیقات ارزشمندی را ارائه نموده ،هر کدام این رویکرد عرفانی
را از منظرها و زوایای مختلفی بررسی و ارزیابی کرده اند؛ به عنوان نمونه دکتر
ً
محمدجعفر محجوب در مقدمه فتوتنامه سلطانی عمدتا در این قسمت،
()1
متأثر از مقاله تحقیقی دکتر مصطفی جواد در مقدمه کتاب الفتوه ابن المعمار
خاستگاه سیاسی تاریخی بروز این جریان را با تأکید بر نقش دولت عباسی بررسی
کرده است )2(.عبدالحسین زرینکوب در کتاب جستجو در تصوف ایران ربط و
نسبت فتوت و مالمت را توضیح داده( )3که در تکمیل پژوهشی از این دست
میتوان اثر دکتر ابوالعالء عفیفی را ذکر کرد که به بیان موارد تشابه و اختالف میان
تعالیم و معانی اساسی تصوف ،فتوت و مالمت پرداخته و ارتباط و پیوستگی
فتوت و تصوف را تا ظهور مالمتیه ،یعنی اوایل قرن سوم هجری ،آشکار نموده
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است و در این تحقیق به تحلیل و نقد و بررسی رساله مالمتیه ابوعبدالرحمن
()4
سلمی نظر دارد.
در این میان عبد الباقی گولپینارلی نیز عنایت ویژه ای به مقایسه ،تحلیل
و نقد فتوت نامه ها و دیگر تشکیالت فتیان در کشورهای اسالمی به ویژه فالت
()5
آناتولی داشته است.
مرتضی صراف در مجموعه ای تحت عنوان رسائل جوانمردان هفت رساله
فتوتنامه را گردآوری کرده( )6که با الهام از کار وی برخی دیگر از پژوهشگران چهارده
رساله در باب فتوت واصناف را تصحیح و منتشر نموده اند؛ که برخی از این
رسالهها عبارتند از :رساله شاطران ،رساله نمدمالی ،رساله خبازان ،رساله کرباس
()7
بافتن و سنگ و ترازو ،رساله قصابان و سالخان و رساله حمامیان و سلمانیان.
برخیاز نویسندگان نیز نقد و ارزیابی صوفیه و فتیان را موضوع پژوهش
خود قرار داده اند که از این میان به اثر هاشم معروف الحسنی( )8و محمدکاظم
یوسفپور( )9میتوان اشاره کرد؛ هاشم معروف الحسنی در مقام رد نظریات
مصطفی کامل شیبی در دو کتاب الفکر الشیعی والنزعات الصوفیه و الصله بین
()10
التصوف والتشیع از جمله به نقد پیوند و ارتباط فتوت با تشیع پرداخته است.
عده ای دیگر از نویسندگان به معرفی اجمالی ماهیت و آداب این جریان
بسنده کرده اند )11(.محیالدین ابن عربی در کتاب خود فتوت را به اخالق
حسنه ،بذل نعمتهای خدابه بندگان ،تخلق به اخالق خداوندی و ترجیح
اوامر دین بر خواسته های نفس تعریف کرده و به بیان ترک فتوت که در بعضی
موارد پیش می آید پرداخته است .نیز می نویسد که مقام و احکام اهل فتوت را
()12
به تفصیل در رساله اخالق به فخر رازی نوشته است.
در میان نویسندگانی از این دست که در صدد معرفی فتیان بوده اند مکتوبی
ً
که گزارش نسبتا جامعتری را از ماهیت ،آداب ،سیر تحوالت تاریخی سیاسی و
تأثیرات فرهنگی اجتماعی فتوت ارائه نموده است مقدمه مبسوط محمدریاض
پاکستانی بر رساله فتوتیه میرسید علیه مدانی است( )13که به لحاظ جامعیت
آن ،در تنظیم این نوشتار استفاده شایانی از آن شده است.
فتوت در لغت به معنای جوانمردی و سخاوت همراه با بزرگواری و بزرگمنشی
است )14(.اما در اصطالح ،جریانی اجتماعی است که دارای شرایط ،مراسم و آداب
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مخصوص بوده و اهداف خیرخواهانه انسانی را توام با خدمتگذاری صادقانه به
فرد و جامعه دنبال میکرده است.
کلمه «فتی»(جوانمرد) به معنای اصطالحی مذکور قبل از اسالم نیز در میان
عربها به کار می رفته است و شخصی را که به عقیده ایشان در اخالق ،انسانیت
و فضیلت به کمال می رسید و یا دستکم دارایدو صفت سخاوت و شجاعت
(که عربها بزرگ می شمردند) بوده ،تا جاییکه در اثر سخاوت خود زیر بار قرض
و فقر و تنگدستی میرفت و یا در اثر شجاعت جان عزیز خود را فدای دیگران
میکرد« ،فتی»می نامیدند.
اما در دنیای اسالم ،فتوت یا جوانمردی ،به صورت یک اصطالح دینی
و صوفیانه و اجتماعی ،عنوان مسلکی خاص است که «پس از تصوف بیش از
هر طریقه ای در کشورهای اسالمی رواج داشته است» )15(.این مسلک جنبه
اخالقی دین مبین اسالم را نمایان تر کرد و تصوف اسالمی را فعال تر و غنی تر
ساخت و از جنبه اجتماعی نیز وسیله ای برای کمک به درماندگان و موجب
استیصال جابران و ستمگران گشت.
اهل فتوت منشأ اخالق خود را در صفات کمالیه خداوند متعال جستجو
میکنند ،خدای تعالی نمونه های کرم و جوانمردی را به ما نشان می دهد تا
()16
ما هم به مقتضای«تخلقوا باخالق اهلل» ،آن نمونه ها را سرمشق قرار دهیم.
همه حضرات انبیا از آدم(علیه السالم) تا محمد(صلی اهلل علیه و آله) «فتی»
و جوانمرد بودند ولی به فحوای آیه مبارکه «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی
بعض»() 17بعضی از انبیا در فتوت هم از دیگران برترند ،حضرت ابراهیم خلیل
الرحمن ابوالفتیان است و حضرت محمد(صلی اهلل علیه و آله) سید الفتیان.
فتوت و ایثار فوق العاده حضرت ابراهیم این بود که در قربانی ساختن پسر عزیز
خود کوشید و بعد از آن که در آتش سوزان انداخته شد حتی از حضرت جبرئیل
هم کمک نخواست .مهمان نوازی ابراهیم هم شهرت جهانی دارد و داستانی
هم درباره پذیرایی او از یک میهمان کافر ،همراه با دعوت وی به آیین حق،
آورده اند که شیخ سعدی آن را از دیگران گرفته و با تصرفات چند ،در ضمن
()18
حکایتی در باب دوم بوستان نقل کرده است.
خالصه ابراهیم حنیف در توحید و ایثار و ثبات و صبر بر بالها نمونه و
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«ابوالفتیان»است.
حضرت یوسف صدیق(علیه السالم) هم در بالی شدیدی که ،به سبب
گریز او از معصیت ،به وسیله زن عزیز مصر و زنان دیگر بر سرش آمد ،معصوم
و ثابت قدم ماند و زندان را بر عصیان و گناه ترجیح داد .برادران او در هالک و
نابودی و بدنامی او کوشیدند ،ولی آن صدیق همه گونه جفاکاریهای آنان را
عفو کرد و اعالم داشت که (التثریب علیکم الیوم)( )20در قرآن نمونه های زیادی
()21
از جوانمردی سایر انبیا و صالحین مانند اصحاب کهف نیز ذکر شده است.
در میان انبیای الهی ،فضایل اخالقی پیامبر اسالم(صلی اهلل علیه و آله)،
نمونه و خارج از شماره است و نمونه هایی از فتوت او در البه الی کتابهای
تاریخ و سیره و حدیث و تفسیر آمده است و بر مبنای آنها همانگونه که دیگر
فرقه های اسالمی و نحلهها و جماعتهای گوناگون ،طریقت و برنامه خود
را برگرفته از زندگانی پیامبر میدانند ،فتیان هم مکتب خود را به آن حضرت
استناد میدهند .البته پاره ای از اقوال رسول(صلی اهلل علیه و آله) که در
بسیاری از کتابهای تصوف و فتوت مذکور است در متون معروف حدیث دیده
نمیشود ،ولی چون اکثر صوفیه و اصحاب فتوت ،آنها را مقبول انگاشته اند به
نقل آن پرداخته اند.
حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله) قبل از بعثت هم در حلف الفضول
(پیمان جوانمردان) شرکت داشت که جوانمردان مکه برای دادرسی بینوایان
تشکیل داده بودند .شجاعت ،سخاوت ،مهماننوازی ،رفق ،مدارا ،مردمنوازی،
عیبپوشی ،عفو ،بخشایش ،اخالص ،دلسوزی ،حمایت از مظلومان ،مقاومت
در برابر سفاکان ،ترحم بر ضعیفان ،اعانت بینوایان و امثال آنها صفاتی است که
جوانمردان ،بسیار به آن عالقه داشته اند .روشن است که حضرت رسول(صلی
اهلل علیه و آله) همه این صفات را در حد اعال داشته است؛ از همین رو فتیان
اعمال خود را به پیامبراکرم (صلی اهلل علیه و آله) ،نسبت داده اند.
در میان پیروان حضرت رسول(صلی اهلل علیه و آله) در فتوت بهترین
مثال یک فتای حقیقی و کامل ،امیرمومنان علی(علیه السالم) است که همه
سلسلههای فتوت اسالمی به او می پیوندد و شخص آن رادمرد «منبع عین
فتوت و معدن جود و ّ
مروت»( )22و «قطب مدار فتوت» شمرده میشود .اهل
()19
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فتوت وقایع بسیاری را در زندگی حضرت امیر(علیه السالم) ذکر میکنند که
داللت بر ظهور صفت فتوت در باالترین درجه در وجود آن حضرت دارد .از جمله
ُ
میگویند :در جنگ احد زمانی که حضرت علی(علیه السالم) شجاعانه ،خالصانه
و به طرزی شگفت میجنگید ،هاتف غیبی آواز داد :الفتی إال علی السیف إال
ذوالفقار و از آن پس پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) چندین بار این جمله را درباره
علی(علیه السالم) به کار برد و سپس این جمله شعار فتیان گردید و از این رو
()23
علی(علیه السالم) را «شاه مردان» میخواندند.
ارباب فتوت برای ورود به آیین فتوت عالوه بر هفت شرط عمومی(مردانگی،
بلوغ ،عقل ،دین اسالم ،استقامت احوالّ ،
مروت و حیا) پنج شرط ویژه را
ضروری میدانستند :توبه صادقانه ،ترک عالئق و اشتغال دنیوی ،دل با زبان
در همه مرادات را بر خود
راست داشتن ،اقتدای درست به بزرگان فتوت و ِ
بستن )24(.البته در دوران بعدی شرایط فتوت را تا هفتاد و دو رسانده اند که
این شرایط گاه به عنوان «صفات» خوانده میشوند ،که تعدادی از آنها به قرار
ذیل است:
راستی ،کمک به دیگران ،آزادی از هوای نفس ،پاکی دامن و چشم،
وفاپیشگی ،بخشودن به دوست و دشمن ،احتراز از دشنام و یاوهگویی ،خود
را مانند مورچه ضعیف دیدن ،مرادات نامرادان و بینوایان را به سعی خود بر
آوردن ،پرهیز از خودستایی و اظهار اعمال خوب خود (مگر برای تشویق دیگران)،
احتراز از خودبینی و تکبر ،حلم و بردباری ورزیدن ،عدم شکایت از دیگران ،پارسا
مشربی ،حذر از تزویر ،دل را از کینه پاک داشتن ،پرهیز از بزرگداشت خود ،در
سخن مالیم و خلیق بودن ،به فرایض خود اعتنای کافی داشتن و آنها را انجام
دادنّ ،
مروت به دیگران ،ریاضت ورزیدن ،ناخوانده به جایی نرفتن ،مدارا با
پیران و بخشایش با جوانان ،به دوستان و دلسوزان در تنهایی نصیحت کردن،
نگاه داری ادب ،دیگران را جز به نکویی یاد نکردن ،گرد معاصی نگشتن ،تربیت
کردن دیگران به صورتی که خجل نشوند (چه پیر باشند و چه جوان) ،لباس
خرقه خود را به هر ناسزا ندادن ،قناعت ورزیدن ،عبادت و نیایش خداوندی
را بر همه چیز مقدم داشتن ،مردم را به احسان و ّ
مروت به چنگ آوردن ،در راه
احسان چاالک بودن ،مانند شمع در میان جمع دلسوزی نمودن و....
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به عقیده فتیان اولیه ،دوازده کس شایسته ورود در سلک فتیان نیست؛
کاهن ،خوگرفته به شرابخواری ،دالک ،دالل ،جوال ،قصاب ،جراح ،صیاد ،کارگزار
دیوان دولتی و محتکر )25(.به دلیل همین شرایط سخت در ورود به جرگه فتیان
«فتوت اصنافی» به وجود آمد و همه اصناف پیشه وران
اولیه بود که بعدها
ِ
بهویژه از اواخر قرن هشتم هجری در همه جا خود را به شاخهای از آن منسوب
داشتند و هر یک از پیشه وران سعی کردند تا پیشه و صنعت خود را از دیگران
بهتر و برتر قلمداد کنند.
بیست کار زشت را نیز فتیان ،موجب خروج از قلمرو فتوت می دانستند
که بایستی همه فتیان از آن برحذر باشند (و بعضی از این امور از همان اوصاف
ً
هفتاد و دوگانه فتیان که قبال ذکر گردیده استخراج شده است)؛ میخواری ،زنا،
لواط ،غمازی و نمامی ،نفاق ،تکبر ،ترس (جز از خدا) ،حسد ،کینه ،دروغ،
مخالفت و عدم تعاون در کار خوب ،خیانت ،نگاه شهوت آمیز به نامحرم،
عیبجویی ،بخل ،غیبت ،بهتان ،دزدی ،حرامخواری ،و عدم توجه به تربیت
فتیان دوره انحطاط ،بعضی از این
و نصیحت دیگران .چنان که خواهیم دید
ِ
اعمال ممنوعه را انجام می داده اند.
جوانمردان ،سلسله مراتب ویژه ای داشتند :داوطلب ورود به سلک فتوت را
«طالب» یا «صغیر» میگفتند .پس از آن که برای ورود پذیرفته میشد او را «ابن»
مینامیدند .سابقه داران را «أب» و رئیس و سرسلسله خود را «اخی» خطاب
میکردند .آنان به جای خرقه «سراویل» (جمع سروال یا شلوار) میپوشیدند.
مهمترین رسم به اعتقاد آنان پوشیدن شلوار بود که جزئی از لباس اهل فتوت
است .در لباس اهل فتوت ،کاله یا عمامه برای احترام و بزرگداشت مقام فتیان
است و سراویل عالمت عفاف و پاک دامنی و تقواست .این لباس بعدها در
زورخانه های ایران مرسوم شد .هر یک از جوانمردان کمربندی به نام «شد»
سند سراویل و کمربند خود را به «شاهمردان»
یا «محزم» یا «بند» داشته اند و ِ
متصل می نموده اند.
جریان فتوت اسالمی با آمیخته شدن به تصوف و عرفان رنگ و بوی خاصی
گرفته و تشکیالت و آداب و رسوم ویژهای پیدا کرده است .فتیان ،همچون
خانقاه که مرکز اجتماع صوفیان است« ،لنگر» و «زاویه» داشته اند که نام مکانی
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بوده که پایگاه و محل اجتماع و مراسم آنان محسوب میشده است.
ً
فتوت ،دوشادوش تصوف مورد استقبال و توجه بوده و اساسا میتوان گفت
روش تربیتی و اخالقی تصوف را طریق فتوت رونق بسیار بخشیده است(.)26
پیشرفت و جهش اصلی مسلک جوانمردی را در بین سده های پنجم تا
نهم هجری می توان مشاهده کرد .دوره انحطاط آن هم مقارن با دوره انحطاط
تصوف است .هم اکنون نیز اگر تصوف به صورت زوال پذیرفته ای باقی است،
فتوت و جوانمردی آن مقدار از بین نرفته و در ایران تشریفات مربوط به فتوت
شاید از تصوف پایدارتر بوده و تا اواخر قرن گذشته با همان نحو آداب و رسوم ،کم
و بیش باقی بوده است.
مهمترین علل اولیه انحطاط و زوال آنان ،همانا بی عملی و تظاهرات ریایی
صاحبان این مسلک بوده است .بدعملیها و ضعفهای نفسانی ،نخست در
ً
چند گروه از متصوفه و فتیان آشکار گردید و کمکم به دیگران و خصوصا نوواردان
سرایت کرد تا به صورت کارهای ننگ آوری نمودار گشته و موجب بدنامی و
رسوایی همگان شد.
برخی از افراد به صورتهای گوناگون از نام و تشکیالت فتوت سوء استفاده
کرده ،حق را با باطل آمیختند .خلیفه الناصرالدین اهلل عباسی در قرن ششم و
هفتم هجری به تطهیر و تمرکز نظام فتوت پرداخت و این نهضت به وسیله او در
سراسر عالم اسالم نشر یافت.
علیرغم فعالیت های خرابکارانه بعضی از «عیاران» و «شطاران» ،این دو
دسته از فتیان در مبارزه با حکومتهای ستمکار و ثروت اندوزان یغماگر نقش
قابل توجهی داشته اند .چنان که سهم «جوانمردان» در دستگیری از مردم
ضعیف و بینوا و در جنگ علیه اشغالگران صلیبی را نیز نمیتوان منکر شد.
فتوت اسالمی به سرزمین اروپا نیز راه یافت و نه تنها مسلمانان آن دیار را
در قرون وسطی به سوی خود جذب کرد ،بلکه تمدن و فرهنگ نامسلمانان آن
سامان را نیز تحت تأثیر شدید قرار داد.
مراکز معروف نهضت فتوت در جهان اسالم ،خراسان و ماوراءالنهر ،آناتولی(در
ترکیه فعلی) ،دمشق ،قاهره و بغداد بوده است.
نهضت فتوت کم کم از حمایت دولتهای اسالمی محروم شد و به علت
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ورود حساب نشده همه گروه ها و افراد در تشکیالت فتیان و رواج پارهای مفاسد
اخالقی دچار بدنامی گردید و جاذبه سابق خود را از دست داد و مردم کمتر
بدان اقبال نمودند .کسانی که در این اواخر خود را به فتیان منسوب میکنند،
مدعیانی دروغین اند و به واقع از اخالق فتیان محروم اند.
با وجود از میان رفتن تشکیالت فتوت ،تأثیر آن بر اخالق و فرهنگ بسیاری
از مردم جهان و به ویژه مسلمانان هنوز هم باقی است و تحت تأثیر مفاهیم و
اهداف آن است که بسیاری از اعمال خیر به وسیله افراد یا گروه ها یا سازمانهای
مختلف اجتماعی انجام میگیرد.
فتوت در آثار ادبیو صوفیانه ای که به زبانهای فارسی و عربی و ترکی به
نظم یا نثر به وجود آمده تأثیر زیادی گذاشته و فهم بسیاری از بخشها و مطالب
این آثار جز با شناخت نهضت فتوت و آشنایی با مصطلحات و مقاصد فتیان
ممکن نیست.
()27
نهایی«فتوت اصنافی»
به عقیده خاورشناس آلمانی«فراتنز تیشنر» زوال
ِ
به علت توسعه اقتصاد مغرب زمین و ورود اجناس و مصنوعات اروپایی به
ممالک اسالمی است که در قرن گذشته (سیزدهم هجری/نوزدهم میالدی)
صورت پذیرفته است ،همچنین دیگر تشکیالت دولتی از اهمیت این گروه
ً
کاسته است (مثال تشکیالت قشون و ژاندارمری و نظارت دقیق دولتها بر
افعال گروههای مختلف و غیره به کمک پلیس) .شکی نیست که عوامل مذکور
در تضعیف بنیه اخالقی مسلمانان و بعضی از تشکیالت آنان تأثیر داشته و
فتوت هم از این عوامل صدمه خورده است .ولی این امر را تنها معلول تحوالت
اقتصادی و اجتماعی نمیتوان دانست و عوامل متعدد دیگر نیز در این مورد
ً
دخالت داشته است که به بعضی از آنها قبال اشاره کردیم.
نزدیکترین تشکیالت فتوت در روزگار ما فتیان یا داش مشدیهای تهرانی
هستند .فعالیتهای نیکوکارانه این داش مشدیها در ایران تا اوایل قرن پیش
به صورت مرتبی ادامه داشته است .مستوفی که خود در 1255ش متولد شده،
درباره موقعیت این گروه در دوره ناصرالدین شاه قاجار بر طبق مشاهدات خود،
()28
گزارش مبسوطی نگاشته است.
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جوانمردی

فتــوت یــا جوانمــردی جریانــی اســت کــه ریشــه در باورهــای کهــن مذهبــی و
منــش اخالقــی ایرانیــان دارد .بــه نظــر مــی رســد کــه اصــل ایــن جریــان را بتــوان
در اندیشــه هــای باســتانی ایــران ،آییــن زرتشــتی ،جســتجو کــرد .ایــن جریــان در
طــول بیــش از هشــت ســده ازعمــر خــود فــراز و نشــیب هــای فراوانی داشــته اســت:
از عیــاری و راهزنــی گرفتــه تــا فتـ ّـوت سیاســی و تعامــات بیــن اصنــاف و مشــاغل.
از قــرن دوم بــه بعــد کــه فتـ ّـوت بــا تصـ ّـوف در مــی آمیــزد و بســیاری از اهــل فضــل
و فکــر بــه آن رو مــی کننــد فتـ ّـوت وارد مرحلــه جدیــدی مــی شــود ،در ایــن زمــان
راهزنــی ،دزدی و ...جــای خــود را بــه ارزش هــای اخالقــی نیــک مــی دهــد .با روی
کارآمــدن ناصــر خلیفــه عباســی ،اشــراف بــه کســوت فتـ ّـوت در مــی آینــد و فتـ ّـوت
واجــد تشــکیالت و آییــن نامــه رســمی مــی شــود .پــس از تضعیــف خالفــت ،فتـ ّـوت
ً
مجــددا بــه جایــگاه اصلــی خــود یعنــی اصنــاف و گــروه هــای مــردم بــاز مــی گــردد.
ارائــه تعریفــی جامــع و مانــع از ّ
فتــوت کار چنــدان آســانی نیســت چــه ،ایــن
مفهــوم یــا جریــان از آغــاز پیدایــش در میــان اقشــار مختلــف تــا پیونــدش بــا تصــوف
و دیگــر شــاخه هــای عیــاری و جوانمــردی در هــر دوره ای ســازوکار و اقتضائــات
خــاص خــود را داشــته و لــذا تعریفــی مخصــوص از آن كــرده انــد .فتــوت از حیــث
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اصطــاح عبــارت اســت از راه و رســم و آیینــی خــاص کــه از قــرن هــا پیــش ،حتــی
قبــل از اســام ،در میــان ایرانیــان طرفــدار داشــته و نهادهــای اجتماعــی خاصــی
بــرای حمایــت و ترویــج آن پدیــد آمــده اســت(.محجوب ،جوانمــردی و آییــن آن،
لوئیــزن ،ص.)291
ّ
اگــر بــه دنبــال تعریفــی از فتــوت باشــیم بایــد بــه ســراغ میــراث مکتــوب صوفیــه
در ایــن بــاره برویــم ،هــر چنــد کــه تعاریــف فتــوت هماننــد تعاریفــی کــه بــرای تصوف
ارائــه شــده بســیار گســترده و متنــوع انــد .بــاری ،قدیــم تریــن اثــری کــه مــی تــوان در
آن تعریفــی از فتـ ّـوت جســت کتــاب «الفتــوه» محمدبــن ابــی المــکارم مشــهور بــه
ابــن معمــار حنبلــی بغــدادی اســت .او در ایــن کتــاب مــی گویــد :و امــا در ســنت،
اخبــاری در بــاب فتـ ّـوت وارد شــده اســت و گزیــده تریــن آنهــا آن اســت کــه حضــرت
امــام جعفــر صــادق(ع) آن را از پــدر خویــش و ســرانجام از جــدش روایــت کــرده
اســت و گویــد رســول خــدای(ص) گفــت جوانمــردی امــت مــرا ده عالمــت اســت.
گفتنــد ای رســول خــدا آن عالمــت هــا کــدام اســت؟ فرمــود :راســتگویی و وفــای بــه
عهــد و ادای امانــت و تــرک دروغگویــی و بخشــودن بــر یتیــم و دســتگیری ســائل و
بخشــیدن آنچــه رســیده اســت و بســیاری احســان و خوانــدن مهمــان و ســرهمه
آنهــا حیــا اســت(.ابن معمــار حنبلــی ،کتــاب الفتــوه ،ص .)132-3
یکــی دیگــر از مــدارک معتبــر و متقــدم در بــاب فتـ ّـوت کتــاب «قابــوس نامــه» اثــر
عنصرالمعالــی کیــکاووس بــن اســکندربن قابــوس اســت .مولــف ایــن اثــر در بــاب
 44کــه بــه آییــن جوانمــردی پرداختــه درتعریــف ایــن اصطــاح می گویــد...« :گفته
انــد اصــل جوانمــردی ســه چیــز اســت :یکــی آنکــه هــر چــه گویی بکنــی و دیگــر آنکه
خــاف راســتی نــه گویــی ،ســوم آنکــه شــکیب را کاربنــدی ،زیــرا کــه ره صفتــی را کــه
تعلــق دارد بــه جوانمــردی بــه زیــر آن ســه چیــز اســت(محمد جعفــر محجــوب،
مقدمــه فتــوت نامــه ســلطانی ،ص )16
گفتیــم کــه فتـ ّـوت در طــی تاریــخ و بــه حســب مقتضــای احــوال اشــکال گوناگــون
یافتــه اســت و همیــن نکتــه تحقیــق در آن را دشــوار مــی کنــد .ارتبــاط اهــل فتــوت
نیــز بــا اصنــاف پیشــه وران نــه از آن رو بــوده اســت کــه اصنــاف مختلــف را از یکدیگــر
جــدا نگهــدارد بلکــه بیشــتر از نــوع ایجــاد پیونــد اتصالــی بــوده اســت بیــن اصنــاف
مختلــفّ .زریــن کــوب مــی گویــد ابوجعفــر یزدانیــار در روضــه المریدیــن بــاب ســی و
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هفتــم نقــل مــی کنــد کــه از صوفــی ای پرســیدند «فتــی کیســت؟» گفــت آنکــس کــه
نــه در باطــن وی دعــوی باشــد و نــه در ظاهــرش تصنــع و ریــا چنــان کــه از آن ســر که
بیــن او خداونــد هســت ســینه خــودش آگاه نباشــد تــا بــه خلــق چــه رســد(.زرین
کــوب ،جســتجودر تصــوف ایــران ،ص  .)349گوینــد کــه ابوحفــص نیشــابوری
وقتــی بــه عــراق رفــت آنجــا در مجلســی کــه جنیــد و ســایر صوفیــه عــراق حاضــر
بودنــد صحبــت در بــاب فتــوت پیــش آمــد .چــون ابوحفــص گفــت فتــوت عبــارت
اســت از انصــاف دادن و انصــاف ناخواســتن ،جنیــد بــه اصحــاب خویــش گفــت
برخیزیــد کــه ابوحفــص بــر آدم و تمــام ذریــه وی فزونــی یافــت؛ یعنــی در فتــوت.
(زریــن کــوب ،جســتجو ،ص .)349
محمدبــن منور(قــرن ششــم) در اســرار التوحیــد کــه بــه احــوال و مقامــات
شــیخ ابوســعید ابوالخیــر پرداختــه اســت ضمــن نقــل حکایتــی جوانمــردی را بــه
ایــن نحــو بیــان مــی کنــد :در آن وقــت کــه شــیخ بــه نیشــابور بــود بــه حمــام شــد.
درویشــی او را خدمــت مــی کــرد و دســت بــر بــازوی شــیخ مــی نهــاد و شــوخ از پشــت
شــیخ بــر بــازو جمــع مــی کــرد چنــان کــه رســم ایشــان اســت تــا آن کــس ببینــد در
میــان ایــن خدمــت از شــیخ ســوال کــرد کــه ای شــیخ جوانمــردی چیســت؟ شــیخ
گفــت :آنکــه شــوخ مــرد پیــش روی او نیــاری .حاضــران انصــاف بدادنــد کــه کســی
در ایــن معنــی بهتــر از ایــن ســخنی نگفتــه است(اســرار التوحیــد ،بــه تصحیــح دکتر
ذبیــح اهلل صفــا ،ص  .)280ســطوح معرفــت دینــی در عرفــان و تصــوف در متــون
مختلــف ســه ســطح دانســته انــد :شــریعت ،طریقــت و حقیقــت .نجــم الدیــن
زرکــوب در فتــوت نامــه اش فتــوت را کلیــد ورود بــه ایــن ســه مرحلــه میدانــد
(ایرانیــکا ،محســن زاکــری ،ذیــل جوانمــردی).
نویســندگان کتــب صوفیــه گفــت و گــوی امــام صــادق(ع) بــا شــقیق بلخــی را
کــه معنــی فتــوت در آن بــه بهتریــن وجــه نمایــان اســت ،ذکــر کــرده انــد :گوینــد
شــقیق بلخــی جعفــر بــن محمــد الصــادق را از فتــوت پرســید ،فــرا شــقیق گفــت:
تــو چــه گویــی؟ گفــت :اگــر دهنــد شــکر کنیــم و اگــر منــع کننــد صبــر کنیــم .جعفــر
گفــت :ســگان مدینــه مــا همیــن کننــد .شــقیق گفــت :یاابــن رســول اهلل پــس فتوت
چیســت؟ گفــت اگــر دهنــد ایثــار کنیــم اگــر ندهنــد شــکر کنیم(.ترجمــه رســاله
قشــیریه ،ص .) 364گاهــی مــراد از فتــوت تحقــق اخــاق کریمــه و خــوی هــای
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پســندیده و شــجاعت و ایثــار اســت چنــان کــه یکــی از جوانمــردان خطــاب بــه
مهلــب بــن ابــی صفــره چنیــن ســروده اســت:
لو کنت تصدق ما تقول
انت الفتی کل الفتی
اگــر در گفتــار صــادق باشــی آنــگاه جوانمــردی کامــل عیــار خواهــی بود(دامــادی،
کتــاب االدب دامــادی ،ص.)44
صاحــب کتــاب «نفایــس الفنــون فــی عرایــس العیــون» ،شــمس الدیــن محمــد
بــن محمــود آملــی از علمــای قــرن هشــتم ،فتـ ّـوت را فــن پنجــم از فنــون تصــوف
مــی شــمرد و در تعریــف آن مــی گویــد :فــن پنجــم از علــوم متصوفــه علــم فتــوت
کــه آن عبــارت اســت از معرفــت کیفیــت ظهــور نــور فطــرت انســانی و اســتیالی آن
بــر ظلمــت نفســانی تــا فضایــل خالیــق بــا اســرارها ملکــه گــردد و رذایــل بــه کلــی
منتفــی شــود( دامــادی ،کتــاب االدب ،ص.)157

سرچشمه ّ
فتوت

اینکــه فتــوت از کجــا آغــاز شــده و فتیــان و جوانمــردان سلســله خویــش را بــه
چــه کــس و کســانی مرجــوع و منســوب مــی کننــد مهمــی اســت کــه اکثــر منابــع و
نویســندگان در بــاره آن بحــث کــرده انــد .در ایــن میــان شــاید بتــوان در یــک نــگاه
کلــی انبــوه ایــن آراء را بــه دو دســته کلــی تقســیم نمــود :دســته ای کــه خاســتگاه
فتــوت را ایــران ،خاصــه ایــران پیــش از اســام ،مــی داننــد و دســته ای کــه در پــی
سرچشــمه ای دینــی و خاصــه اســامی بــرای ایــن جریــان هســتند.
ملــک الشــعرای بهــار ســرآغاز جوانمــردی را درایــران و بــه طــور خــاص از دوره
هخامنشــی مــی دانــد .ایــن اســوران در ایــاالت ایــران پراکنــده بودنــد و هفــت
خانــواده از آنــان از همــه معــروف تــر بــوده انــد و هــر خانــواده در یــک ایالــت ریاســت
آن ایالــت را بــر عهــده داشــته اســت .از طرفــی ایــن اســواران بایــد چنــد ویژگــی
میداشــتند از جملــه اینکــه خانــواده دار باشــد ،نامــش در دیــوان دولتــی ثبــت
باشــد ،شــجاع و راســتگو و صاحــب هنــرو اســب بــار باشــد و شــاید از همــه مهــم تــر
جوانمــرد باشــد(.بهار ،مقالــه جوانمــردی ،بــه نقــل از کربــن آییــن جوانمــردی ،ص
 .)110-109ســعید نفیســی نیــز ســرآغاز ایــن جریــان را از جوانــب تاریــخ اجتماعــی
ایــران پیــش از اســام مــی دانــد بــه اعتقــاد او ورود باورهــای مانــوی بــه ایــن
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جریــان خــود گــواه ایــن مدعــا اســت در عیــن حــال ،در اواســط قــرن دوم هجــری
ً
کــه ایرانیــان در گوشــه و کنــار و مخصوصــا در مشــرق ایــران و بیشــتر در سیســتان
و خراســان در برابــر بیدادگــری هــا و تعصــب نــژادی امویــان و دســت نشــاندگان در
ایــران برخاســتند راهنمــای ایــن جنبــش ملــی بیشــتر جوانمــردان بودنــد؛ بــزرگ
تریــن راهنمــای ایــن دســته ابوالمســلم خراســانی(قرن دوم) بــود کــه بــه دســت
خلیفــه عباســی کشــته شد(نفیســی ،مقالــه فتــوت و کتــاب هــای مهــم مربــوط
بــه آن ،مجلــه فرهنــگ ایــران زمیــن دوره  ،10ش  ،1341 ،4-1بــه نقــل از کربــن،
آییــن جوانمــردی ،ص  .)149دلیــل دیگــری کــه بــرای انتســاب ســرآغاز فتــوت بــه
ایرانیــان آورده انــد آن اســت کــه ایشــان در مــرام و مســلک خویــش خاصــه جهــت
تشــرف بــه آییــن فتــوت ،شــلوار مخصوصــی تحــت عنــوان ســروال مــی پوشــند کــه
ایــن نــوع لبــاس خــاص ایرانیــان و سلحشــوران و جنگجویــان آســیایی و خاصــه
ایرانیــان بــوده اســت و ایــن نــوع پوشــش در میــان اعــراب رواج نداشــته اســت.
(اســماعیل حاکمــی ،مقالــه آییــن فتــوت وعیــاری ،مجلــه ســخن ،دوره  ،17ص
1346 ،271-78؛ پرویــز ناتــل خانلــری ،مقالــه آییــن عیــاری ،مجلــه ســخن،
دوره  ،19ش  ،1348 ،6-1بــه نقــل از کربــن ،آییــن جوانمــردی ،ص  167و .)169
محققــان اروپایــی از جملــه فرانتــس تیشــنر مبــداء فتــوت را انجمــن هــا و اتحادیــه
هــای اواخــر عهــد عتیــق و شــهرهای روم شــرقی مــی داند(فرانتــس تیشــنر ،مقالــه
فتــوت در کشــورهای اســامی ،مجلــه دانشــکده ادبیــات ،دوره  ،4ش،1335 ،2
کربــن آییــن جوانمــردی ،ص  .)138مهــرداد بهــار نســبت دادن آییــن پهلوانــی
ایــران بــه یعقــوب و آدم ابوالبشــر کــه شــخصیت هایــی ســامی و یهــودی بــوده را
غیــر منطقــی مــی دانــد امــا معتقــد اســت ویژگــی جیــوه گونــه و لغــزان اســطوره هــا
و آییــن هــا ســبب شــده اســت کــه در اســطوره هــا و آثــار مختلــف ،شــخصیت هــای
آســمانی و زمینــی زرتشــتی رنــگ و نــام اســامی بگیرنــد و بعضــی از آثــار تاریخــی
ایــران باســتان نــام قبــر مــادر ســلیمان یــا تخــت او را بــه خــود بگیرنــد .و از ایــن
رو بــی جهــت نیســت کــه ایــن ورزش باســتانی در دوره اســامی بــا اســطوره هــا و
شــخصیت هــای نیمــه اســطوره ای _ نیمــه تاریخــی یهــود و اســام مربــوط شــده
باشــد .بنابرایــن بــه اعتقــاد ایشــان ســراغ خاســتگاه فتــوت را بایــد در ســابقه
پهلوانــی تاریــخ ایــران و افســانه هــای مربــوط بــه جوانمــردان و عیــاران گرفــت و
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نــه منابــع عهــد عتیــق و اســطوره هــای رومــی و یونانی(مهــرداد بهــار ،ســابقه
جوانمــردی در ایــران باســتان ،مقدمــه کتــاب بررســی فرهنگــی – اجتماعــی
زورخانــه هــای تهــران ،شــورای عالــی فرهنــگ وهنــر ،1355،بــه نقــل ازکربــن ،آییــن
جوانمــردی ،ص .)192-3
امــا برخــی از منابــع و محققــان نیــز ،خاصــه آنهــا کــه بــا تصــوف زلفی گــره زدهاند،
در پــی ریشــه ای دینــی ،قرآنــی و بــه طــور کلــی اســامی بــرای فتــوت هســتند .ابــن
رســولی(نیمه قــرن پنجــم) کــه رســاله ای در بــاب فتــوت دارد ،ایــن جریــان را
میــراث پیامبــران و امامــان مــی شــمارد و مــی گویــد از زمــان حضــرت آدم آییــن
فتــوت در جهــان پیــدا شــد و آدم بــه گــزاردن حــق قیــام کــرد و چــون مــدت وی بــه
پایــان آمــد در بــاب آن بــه شــیث نبــی وصیــت کــرد و ســپس بــه نــوح انتقــال یافــت
و از نــوح بــه ســام رســید تــا خلیــل الرحمــن ابراهیــم ظاهــر شــد و بــه فتــوت ابراهیــم
در قــرآن تصریــح شــد .آنــگاه در زمــان موســی آنچــه از جوانمــردی پنهــان مانــده
بــود آشــکار شــد و موســی آن را بــه هــارون فرمــود و پــس از آن فتــوت در مســیح
ظاهــر شــد و ســرانجام بــه حضــرت رســول اکــرم رســید(.محمد جعفــر محجــوب،
جوانمــردی و آییــن آن ،لوئیــزن ،میــراث تصــوف ،ص )308ناصــر سیواســی در
فتــوت نامــه منظــوم خــود انتســاب فتــوت بــه آدم(ع) را در قالــب شــعر بدیــن گونــه
بیــان مــی کنــد:
از بهشت آمد بر این عالم فرو
الجرم بشنید امر اهبطوا
روز و شب بگریست آن برگشته حال برگناهش سیصد و شست سال
آن فغان و آب چشم همچو جو
گریه اش انصاف دادن بود از او
کان چنان انصاف دادست آن زمان
پس رسد او را فتوت در جهان
(فتــوت نامــه منظــوم ناصــر سیواســی ،فرهنــگ ایــران زمیــن ،ج 10فــص،240
بــه نقــل از نیرومنــد ،کریــم ،ص  .)165کربــن در مقدمــه کتــاب آییــن جوانمــردی،
اســام را بــه دو حلقــه نبــوت و والیــت تقســیم مــی کنــد؛ وی معتقــد اســت دایــره
والیــت پــس از دایــره نبــوت مــی آیــد و فتــوت جامــع هــر دوی ایــن هــا اســت کــه
پایــه گــذارش حضــرت ابراهیــم خلیــل ،قطــب آن امام علــی(ع) و خاتــم آن حضرت
حجت(عــج) اســت( کربــن ،آییــن جوانمــردی ،ص )8
بــاری ،ابراهیــم خلیــل طالیــه دار پیــام توحیــد ادیــان توحیــدی را سرسلســله
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فتیــان و جریــان فتــوت ،البتــه بــه حکــم قــرآن دانســته انــد و بــه او لقــب ابوالفتیــان
را داده انــد .جوانمــردان معتقدنــد حضــرت ابراهیــم اول کســی بــود کــه قاعــده
ضیافــت را نهــاد و نــذر کــرد بــدون مهمــان غــذا نخــورد و اســاس مـ ّ
ـروت را او فکنــد
و بــه نیــروی فتــوت بــر ذبــح فرزنــد خــود اقــدام نمــود و از دنیــا و لــذت هــای آن و
اهــل و عیــال و شــیرینی هــای زندگــی روی گردانیــد و در راه مبــارزه بــا زور گویــان و
فریبــکاران رنــج هــا کشــید و بــت هــا را شکســت و بــه هــر گونــه بــا و ســختی پایــدار
مانــد و خداونــد در ســوره انبیــاء آیــه  60در بــاره اش فرمــود« :قالــوا ســمعنا فتــی
یذکرهــم یقــال لــه ابراهیم»(نیرومنــد ،ص  .)166دربــاره وجهــه ایثــار در فتــوت
ابراهیــم نقــل کــرده انــد کــه چــون درآخــر عمــر ابراهیــم را مــال بســیار گردیــد جبرئیل
از حضــرت ســوال کــرد کــه یــا ّ
رب ،ابراهیــم بــا چندیــن مــال ومکنــت ،خلعــت خلــت
از کجــا یافــت؟ خداونــد فرمــود :هرچنــد کــه او را مــال بســیار اســت امــا دل او بــا مــا
اســت و اگــر خواهــی امتحــان کــن .جبرئیــل نــزد ابراهیم آمــد و گفت ســبوح قدوس
ّ
رب المالئکــه و الــروح .ابراهیــم گفــت :جانــم فــدای دوســت بــاد ،بــار دیگــر بازگــوی.
جبرئیــل گفــت :هرچــه تــو را اســت ثلثــی بــه مــن بــده تــا بازگویــم .و ابراهیــم هــر چــه
داشــت ثلثــی بــه او بخشــید .جبرئیــل یکبــار دیگــر ایــن کلمــات را بــر او خوانــد و
ایــن بــار ابراهیــم گفــت جانــم فــدای دوســت ،بــار دیگــر بازگــوی تــا هــر چــه دارم تــو را
دهم(.دامــادی ،کتــاب االدب ،ص )159-60
بــاری ،اشــاره کردیــم کــه اســام را دو دایــره یــا دو حلقــه اســت .حلقه نبــوت که از
آدم تــا خاتــم(ص) را شــامل اســت و دایــره والیــت کــه علــی(ع) آغازگــر آن و حضــرت
قائــم تمــام کننــده و تجلــی بخــش آن در آخــر الزمــان اســت .شــیعیان فتــی همچــو
صوفیــان والیــت مــدار کــه خرقــه خــود را بــه مــوالی متقیــان منســوب مــی کننــد،
هــر آنچــه از فتــوت وجوانمــردی دارنــد مدیــون حیــدر کــرار مــی داننــد .و منابــع
مختلــف ایشــان را بــا اوصافــی چــون منبــع عیــن فتــوت ،قطــب مــدار فتــوت،
معــدن جــود ومـ ّ
ـروت ســتوده اند(ریــاض ،فتــوت نامــه ،ص .)30از دیــدگاه فتــوت،
رســالت پیامبــران از عصــر ابراهیــم هماننــد خدمــت شــوالیه گــری اســت؛ یعنــی
حضــرت ابراهیــم نمونــه فتــی و امــام علــی(ع) نمونــه کامــل شــوالیه اســت(کربن،
آییــن جوانمــردی ،ص .)8نویســندگان شــواهد و وقایــع گوناگونــی را بــرای اثبــات
اینکــه علــی(ع) ســر سلســله فتــوت اســت ذکــر کــرده انــد :حضــرت علــی(ع) چندین
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بــار جــان خــود را بــرای حفــظ و صیانــت از رســول اکــرم(ص) بــه خطــر انداخــت از
جملــه آن شــبی کــه در بســتر پیامبــر خوابیــد تــا آن حضــرت از مکــه بــه مدینــه در
صحــت و ســامت ســفر کنــد .دیگــری ،فقیــری بود که علــی(ع) مهمان کــرد و چون
چیــزی جــز دو قــرص نــان درخانــه نداشــت از خــود و خانــواده گرفــت و در دهان آن
فقیــر گذاشــت کــه خــود مصــداق بــارز ایثــار آن حضــرت بــود .در قــرآن نیــز در یکــی
از ایــن ســه آیــه(= 207بقــره 9 ،حشــر ،و  8و 9دهــر) بــه ایــن واقعــه و ایثــار مــوالی
متقیــان اشــارت رفتــه اســت(.فتوت نامــه ریــاض ،ص  .)31-2در خبــر آمــده اســت
کــه پیامبــر (ص) بــا جمعــی نشســته بودنــد کــه شــخصی خبــر از فســاد زن و مــردی
در خانـهای خبــر داد پیامبــر بــه علــی (ع) فرمــود کــه بــه تفحــص بــرود ...زمانیکــه
بازگشــت بــه پیامبــر خــدا عــرض کــرد یــا رســول اهلل گــرد آن خانــه بــر آمــدم هیــچ کس
در آنجــا ندیــدم .در حــال ،پیامبــر (ص) فرمــود :یــا علــی انــت فتــی هــذه االمــه (تــو
جوانمــرد ایــن امــت هســتی )( .دامــادی ،تحفــه االخوان ،ص  .)13-12نیکلســون
بــه نقــل از کتــاب الفتــوه ابــن معمــار حنبلــی بغــدادی میگویــد :در جنــگ احــد
زمانیکــه حضــرت علــی داد شــجاعت و جهــاد فــی ســبیل اهلل مــی داد هاتــف
غیبــی آواز داد ال فتــی اال علــی ال ســیف اال ذوالفقــار و حضــرت رســول چندیــن
بــار ایــن جملــه را بــرای علــی(ع) بیــان فرمــود و ایــن شــعار فتیــان گردید(.مجلــه
وحیــد ،ش  ،7ص .)1347 ،618

خالصه سیر تطور فتوت در قرون مختلف

آنچــه تحقیــق و تفحــص در فتــوت را دشــوار مــی کنــد آن اســت کــه ایــن جریــان
چندیــن الیــه دارد بــه ایــن معنــا کــه طیفــی از معانــی و کاربســت هــای دینــی،
ســکوالر ،اخالقــی و عملــی و سیاســی را در بــر مــی گیــرد کــه در هــر برهــه از زمــان
یــک یــا چنــد معنــای آن رخ نمــوده اســت و لــذا فهــم ماهیــت حقیقــی آن را دشــوار
ســاخته اســت .در قــرآن و احادیــث و روایاتــی کــه از رســول خــدا و صحابــه دربــاره
فتــوت نقــل مــی شــود چهــره دینــی و روحانــی فتــوت برجســته اســت امــا در اوایــل
قــرن دوم بــه تدریــج ویژگــی هایــی وارد ایــن جریــان مــی شــود کــه هیــچ ربطــی بــه
تعالیــم دینــی نــدارد آنچنــان کــه در همــان زمــان عــده ای از فتیــان در شــام و عــراق
بــوده انــد کــه اهــل لهــو لعــب و شــراب و غنــا بــوده انــد .در قــرن ســوم ،ایــن افــراد بــه
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جایــی مــی رســند کــه از هیــچ فســاد و خرابــکاری ای و حتــی لــواط ابــا نداشــتند.
دزدی و غــارت امــوال مــردم بــه ویــژه اغنیــا از قــرن چهــارم در میــان اهــل ایــن
جریــان بــاب شــد کــه ایــن بــار عنــوان شــاطر و عیــار را بــر خــود داشــتند.
ایــن رونــد قتــل و غــارت و چپــاول عیــاران تــا قــرن پنجــم ادامــه داشــت تــا اینکــه
عیــاران در ایــن زمــان بــا عنــوان احــداث وارد سیاســت شــدند و در عــزل و نصــب
امیــران و حاکمــان نفــوذی بســیار داشــتند .فتــوت در قرون ششــم و هفتــم با روی
کار آمــدن خلیفــه ناصــر صاحــب تشــکیالت پیچیــده تــر شــده و حالتــی رســمی و
تشــریفاتی بــه خــود مــی گیــرد .ایــن جریــان به دلیل فســاد تباهــی و بی بنــد و باری
فتیــان در زوایــا و لنگرهــا بــه تدریــج از قــرن هشــتم بــه بعــد رو بــه افــول مینهــد تــا
ً
زمــان صفویــه کــه اساســا بــه حــوزه ای ماننــد زورخانــه محــدود میشــود و آنچــه
امــروز از آن مــی بینیــم ورزش باســتانی و پهلوانــی و پــاره ای اصــول اخالقــی لوطــی
منشــانه و بــه اصطــاح داش مشــدی اســت(.مقدمه مصطفــی جــواد بــر کتــاب
«الفتــوه» ابــن معمــار بغــدادی ،چــاپ بغــداد  ،1960-1958ص 6-5؛ شــفیعی
کدکنــی ،ص  158بــه بعــد)

نشانه های عینی فتوت

اهــل فتــوت را نشــانه هایــی عینــی بــود کــه آنهــا را در میــان مردمــان مشــخص
مــی کــرد .و هــر یــک از ایــن نشــانه هــا را داللتــی بــوده اســت .از آن جملهانــد:
شــرب قــدح شــراب(که بعــد از اســام بــه آب و نمــک تغییــر یافــت) شــلوار
مخصوص(ســروال) ،روشــن کــردن چــراغ پنــج فتیلــه ،کاله مخصــوص ،شــد(میان
بســتن) بســتن .محــل زندگــی ایشــان نیــز بــه زاویــه و لنگــر معــروف بــوده اســت.
امــا شــرب قــدح اشــاره بــه علــم و حکمــت اســت کــه بــه حســب صفــاء اســتعداد
اولــی و ســابقه عنایــت ازلــی ،شــخصی را بخشــیده باشــند و قــوت قبــول آن در
وجــود او نهــاده تــا بــه واســطه فیــض نفســی کامــل ،بــر او ظاهــر گــردد و از قــوت
بــه فعــل آیــد و ســبب حیــات حقیقــی او شــود چــه حیــات قلــوب بــه علــم اســت
چنــان کــه حیــات اجســاد بــه آب ...نمــک اشــارتی اســت بــه صفــت عدالــت کــه
کمــال فضایــل اخــاق اســت چــه صحــت و قــوت بــدن نبــود اال بــه فضایــل اخــاق
و هیــچ خلــق اســتقامت نپذیــرد اال بــه عدالــت ،چنــان کــه صحــت و قــوت بــدن
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نبــود اال بــه انــواع غذاهــا و هیــچ غــذا بــه صــاح نیایــد و خــوش طعــم نگــردد اال بــه
نمک(.ریــاض ،فتــوت نامــه ،ص .)69-70
کاربــرد آب و نمــک اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز توانــد بــود کــه اهــل فتــوت باید چون
آب زالل و صــاف باشــند و حــق نمــک محفــوظ دارنــد .قاضــی شــهاب الدیــن در
تاریــخ مظفــری در بــاب رســم آب و نمــک نوشــیدن جوانمــردان و رمــز آن گویــد:
نوشــیدن آب بــدان جهــت اســت کــه آب اصــل زندگــی و مایــه قــوام و اســتحکام آن
اســت و نیــز آب همــه نجاســت هــا و پلیدیهــا را پــاک مــی کنــد.
در بــاب علــت آمیختــن نمــک بــه آب نیــز گوید نمــک هر چیزی را از فســاد حفظ
مــی کنــد و آن را از دگرگونــی و تغییــر پذیرفتــن دور مــی دارد پــس خــوردن نمــک
رمــزی اســت از دوام حــال و ثبــات قــدم جوانمــرد در آییــن خویــش وبازنگشــتن از
آن ،و نیــز آب ،شــیرین و گــوارا اســت و شــوری ضــد گوارایــی و مایــه ناگــوار شــدن آب
اســت و آمیختــن نمــک بــا آب اشــاره بــدان اســت کــه جوانمــرد باید در برابر ســخت
و سســت و فــراز و نشــیب زندگــی شــکیبا باشــد و بــا را تحمــل کنــد و نعمــت هــای
حــق تعالــی را شــکر کنــد و بــار رفیــق خویــش را در هــر حــال بکشــد(محمد جعفــر
محجــوب ،فتــوت نامــه ســلطانی ،مقدمــه ،ص48؛ آییــن جوانمــردی ،ص)123
پوشــیدن شــلوار فتــوت بــه دلیــل فضیلــت عفــاف و منــع فــرج از شــهوت اســت.
میــان بســتن امــا اشــارتی اســت بــه فضیلــت شــجاعت و غیــرت ،به ایــن معنا که
جوانمــرد همــواره آمــاده قیــام بــه خدمــت اســت و نشــان مــی دهــد کــه جوانمــرد
یــک مــرد کامــل اســت؛ همچنــان کــه پیامبــر ایــن عنــوان را بــه علــی(ع) داد(.آییــن
جوانمــردی ،ص)23
امــا کاله بــدان جهــت اســت کــه تــاج کرامــت اســت از بــرای اهــل فتوت(ریــاض،
فتــوت نامــه ،ص .)71چــراغ پنــج فتیلــه عالمــت چــراغ دل اســت کــه باید به عشــق
پنــج تــن آل عبــا روشــن باشــد(آیین جوانمــردی ،ص .)123

ویژگی های فتیان

شــیخ ابــو عبــداهلل محمــد بــن ابــی المــکارم معــروف بــه ابــن معمــار حنبلــی
بغــدادی کــه ظاهــرا قدیمــی تریــن کتــاب الفتوه به او منســوب اســت در کتاب خود
مــی گویــد ...:و گویــد رســول خــدا(ص) گفــت جوانمــردان امــت مــرا ده عالمــت
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اســت .گفتنــد ای رســول خــدا آن عالمــت هــا کدامنــد؟ فرمــود :راســتگویی و وفای
بــه عهــد و ادای امانــت و تــرک دروغگویــی و بخشــودن بــر یتیــم و دســتگیری
ســائل و بخشــیدن آنچــه رســیده اســت و بســیاری احســان و خوانــدن مهمــان و
ســر همــه آنهــا حیــا اســت(.فتوت نامــه ســلطانی ،مقدمــه)
منابــع ،اشــرف خصائــص و ویژگــی هــای فتیــان را وفــا ،صــدق عهــد و وعــد
دانســته انــد؛ از ایــن رو اســت کــه خداونــد تعالــی ایشــان را مــدح کــرده و انبیــاء را
بــدان ســتوده اســت« :مــن المومنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل علیــه»(/23
احــزاب) و در وصــف اســماعیل فرمــود« :انــه کان صــادق الوعــد»( /54مریــم) .امیــر
المومنیــن علــی(ع) در ذکــر اصــول فتــوت وفــا را کــه آخــر خصــال اســت بــر همــه
مقــدم داشــت و توبــت را کــه اول اســت موخــر ،چــه قطــب از مقــام کمــال نظــر کند و
از مرتبــه علیــا فــرود آیــد و ســیر منتهــی در تکمیــل بــر عکــس ســیر مبتــدی باشــد در
اســتکمال پــس بــه حســب مرتبــه ،اول وفــا باشــد و آخــر توبــت و بــه حســب مرتبــه
ایــن توبــت و آخــر وفا(دامــادی ،تحفــه االخــوان ،ص.)60
در فتــوت نامــه هــا كلیــات را بدینگونــه آوردهانــد كــه پــس از كســب دانــش بایــد
بــه صفاتــى خــو گرفــت كــه پیــران آنهــا را هفتــاد و دو دانســتهاند بدینگونه :راســتى،
اندیشــه كــردن از بــدى ،یــارى ،آزادى از بنــد نفــس ،پــاك داشــتن چشــم و دامــن،
وفــا ،بخشــودن بــر دوســت و دشــمن ،خواســتن بــراى دیگــرى آنچــه بــراى خــود
میخواهنــد ،جــان و دل بســتن در راه كســى كــه مهــر بریــده باشــد ،زبــان را بــه بــد
گفتــن نیاموختــن ،در زور خــود را كمتــر از مــور دانســتن ،بــرآوردن مــراد نامــرادان،
كــردن كارى را نگفتــن و كــردن آنچــه از دســت برآیــد ،رضــا دادن در خشــم ،دالزار
نبــودن ،خویشــتن بیــن نبــودن ،بردبــارى ،نــان دادن ،زبــان و دل یكى داشــتن و از
پــس و پیــش یكــى بــودن ،نكــردن كارى كــه دیــدن و شــنیدن را نشــاید ،از بردبــارى
دم نــزدن ،راه پارســایى ورزیــدن ،تزویــر نكــردن ،درون از كیــن پــاك داشــتن ،رفتــن
بــه جایــى كــه او را بخواننــد اگــر هــم بیــم جــان باشــد ،دمــاغ از كبــر خالــى داشــتن،
تواضــع كــردن ،از تكبــر دور بــودن ،ســخن نــرم و لطیــف و تــازه و بــه انــدازه گفتــن،
راز دل بــا هــر كــس نگفتــن ،حســد نورزیــدن ،بــه فرزنــد طمــع نداشــتن ،بــه جــاى
آوردن هــر چــه بگوینــد اگــر هــم ســر بــر ســر آن كار نهنــد ،راه مـ ّ
ـروت را بــه خــود نرفتــم،
ریاضــت كشــیدن ،بــا خوانــده بــه جایــى نرفتــن ،بــه چشــم شــهوت بــر دوســت
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نگریســتن ،كجبیــن نبــودن ،خــودكام نبــودن و بــه كام خــود یــك گام برنداشــتن،
بــا اهــل زمانــه مـ ّ
ـروت كــردن ،جــز مــردم ســخى را دوســت نداشــتن ،مــدارا كــردن بــا
پیــران و بخشــودن بــر جوانــان ،بــا دوســت و دشــمن الف نــزدن ،داد خلــق دادن
و دســتگیرى كــردن ،بــه خــود مغــرور نبــودن ،ادب نــگاه داشــتن ،خدمــت كــردن،
بــه عــزت بــودن ،اگــر ســیالت خــون آیــد آن را پوشــاندن ،نــام كــس را جــز بــه نكویــى
نبــردن ،گــرد عصیــان نگشــتن ،هــواى نفــس خــود را شكســتن ،پیــر و جــوان را
چنــان تربیــت كــردن كــه شرمســار نشــوند ،نصیحــت در نهــان كــردن ،لبــاس خــود
را بهــر ناســزا نــدادن ،همــه كــس را چــون فرزنــد تربیــت كــردن ،قناعــت داشــتن ،بــه
طاعــت كوشــیدن و دینــدار بــودن ،خــداى را پرســتیدن و پیــر و فرمــان بــودن ،قــدم
در راه نیســتى زدن ،صبــورى پیشــه كــردن ،در نعمــت شــكر خــدا كــردن ،در محنــت
صبــر كــردن ،بــا مهمــان شــیرین زبــان بــودن ،تكلــف از میــان برداشــتن و هــر چــه
باشــد پیــش آوردن ،دلهــا را بــه احســان و كــرم بــه دســت آوردن ،در راه احســان
چــاالك بــودن ،در انتظــار شــكرانه نبــودن ،چــون شــمع در میــان جمع ســوختن ،با
عشــق صبــر كــردن ،گفتــار را با كردار راســت داشــتن(.آیین جوانمــردی ،ص 124-6؛
نفیســی ،سرچشــمه تصــوف ،ص .)138-9

طبقات مختلف فتیان

جرجــی زیــدان اهالــی شــهرها را در ســده هــای نخســتین اســامی بــه دو گــروه
تقســیم مــی کنــد .گــروه اول صنعــت گــران و بازرگانــان و پیشــه وران هســتند و گــروه
دوم افــرادی هســتند کــه بــا دزدی و راهزنــی و چاقوکشــی زندگــی مــی کــرد نــد .در
ایــن میــان ،زعــران بیــروت را مــی تــوان جــزو گــروه دوم و نمونــه کوچکــی از عیــارن
آن روز بغــداد دانســت ایــن گــروه دوم بــه چنــد دســته و عنــوان معــروف بودنــد:
عیــاران ،شــطاران ،زواقیــل ،صعالیــک و(....تاریــخ تمــدن اســام ،جرجــی زیــدان
ترجمــه مرحــوم جواهــر کالم ،ص)57

بعد فکری و اجتماعی فتوت

فتــوت بــه مثابــه یــک مــرام و شــیوه زندگــی در دو مرحلــه تکامــل یافتــه اســت:
یکــی مرحلــه فکــری اســت کــه بــه زندگــی اعــراب قدیــم بــاز مــی گــردد .در ایــن میــان
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مــراد از بعــد فکــری مفهــوم انتزاعــی فتــوت نیســت چــرا کــه ایــن مفهــوم در ادبیــات
اعــراب دروران نخســتین دیــده نمــی شــود بلکــه مــراد کاربســت معنایــی ایــن
مفهــوم در میــان اعــراب اســت .فتــی نــزد اعــراب قدیــم ناظــر بــه نقطــه اوج کمــال
انســانی اســت کــه در دو صفــت شــجاعت و ســخاوت متجلــی بــود .و هــر کــس در
ایــن دو صفــت بیشــتر مبالغــه مــی کــرد گمــان بــود کــه جوانمردتــر اســت .نمونــه
حاتــم طایــی درتاریــخ گــواه ایــن مدعــا اســت .در شــجاعت نیــز در دوره هــای بعــد
حضــرت علــی(ع) نمونــه کامــل یــک فتــی بــه شــمار مــی رود چــه ،هاتــف غیبــی
گفتــه اســت« :الفتــی اال علــی ال ســیف اال ذوالفقــار».
از ســوی دیگــر ،ایــن جنبــه از فتــوت بعدهــا یعنــی زمانــی کــه با تصــوف در تعامل
قــرار مــی گیــرد معنــای دیگــری مــی گیــرد کــه همــان ایثــار اســت .ایثــار یعنــی انســان
همیشــه دیگــران را بــر خــود ترجیــح دهــد .ایــن ایثــار بعدهــا اســاس کار طریقــه
مالمتیــه مــی شــود .معنــای فتــوت نــزد متصوفــه فربــه تــر مــی گــردد بــه طــوری
کــه عبــارت مــی شــود از مجمــوع فضایلــی کــه حتــی از تلقــی اعــراب قدیــم از یــک
فتــی کامــل نیــز فراتــر مــی رود .در مقــام تعریــف مــی تــوان گفــت که فتــوت اجتماعی
عبــارت اســت از کارهایــی کــه فتیــان بــرای بهبــود و رفــاه عامــه مــردم و دســتگیری
مظلومــان و بــی نوایــان در مقابــل ســتمکاران و جابــران انجــام مــی داده انــد.
(فتــوت نامــه ،ص.)72
بعــد اجتماعــی فتــوت بــر خــاف فتــوت فکــری بــه ممالــک شــرق بــه خصــوص
ایــران مربــوط مــی شــود .دالیــل مختلفــی را مــی تــوان در ایــن بــاره ذکــر کــرد :یکــی
مراســم مخصــوص ورود بــه حلقــه فتــوت اســت کــه عبــارت اســت از دادن لبــاس
الفتــوه کــه عمــده آن شــلوار مخصــوص فتوت اســت چرا که شــلوار مختص آن دســته
از اقوام آســیایی اســت که ســوارکاری از آداب و ســنن آنها محســوب می شود .و شلوار
در ایــران اقــا از زمــان هخامنشــیان متــداول بــوده اســت .دیگــری حســن اخــاق و
شــرافتمندی و نامــوس پرســتی و راســتگویی و احتــراز از زنــا و لــواط اســت.
دلیــل دیگــر ســوگند فتــوت اســت کــه زمانــی کــه فتــی ســوگند یــاد مــی کــرد بــه
ســوگندش وفــادار بــود .چهــارم ،مخالفــت سرســختانه در برابــر حکومــت هــای
اســتبدادی اســت :فتیــان همــواره بــا اعمــال ظالمانــه حکومــت هــا مبــارزه
میکردنــد و از طرفــی خودشــان دارای تشــکیالت مســتقلی بــه نــام عوانیــه بودنــد
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کــه حتــی در مــورد اینکــه حاکــم جبــاری را بــه قتــل برســانند تصمیــم گیــری مــی
کردند(.آییــن جوانمــردی ،ص 135بــه بعــد) .جریــان فتــوت از حیــث اجتماعــی
طیــف وســیعی از فعالیــت هــا را در بــر مــی گیــرد؛ از جنــگاوری و سلحشــوری و
دزدی و شــب روی و غــارت امــوال اغنیــا گرفتــه تــا مهمــان نــوازی ،حمایــت از
مظلــوم و قیــام علیــه ظالــم و حتــی پیشــه وری و صنعــت گــری.
در مجمــوع ،از حیــث اجتماعــی مــی تــوان گفــت که جوانمــردان ،بیانگــر اصول،
ارزش هــای انســانی ،اخــاق ،حــق و عدالــت هســتند کــه در ســایه نوعــی تحــول
فکــری و دگرگونــی اخالقــی ،مــی خواســتند تغییر شــکل درجامعــه به وجــود آورند.
ایــن آرزوهــا و آرمــان هــا همــواره مــورد احتــرام بــوده اســت حتــی اگــر بســیاری از آنهــا
بــه مرحلــه عمــل در نیامــده باشــد ،لــزوم حضــور آنهــا همــواره احســاس مــی شــده
اســت .آنهــا بــه دلیــل خدمــت ســازنده ای کــه در زمینــه اجتماعــی بــرای بخــش
وســیعی از مــردم انجــام داده انــد مبارزانــی شــجاع بــوده انــد کــه بــرای وصــول بــه
عدالــت و بــه حــق و بــه عقــل بــه بــرادری ،بــه نظــم و بــه قانــون آراء خویــش را بــا
نظــم و مدیریــت و بــا صبــر و مقاومــت بــه ثمــر رســانیده انــد و مایــل بــوده انــد در
ایــران وحــدت و یگانگــی ،جــرأت و اعتمــاد بــه نفــس از یــاد رفتــه را بــه ایرانیــان
اعطــا کــرده و بــه عنــوان ســمبل ثبــات و نمــاد نظم اجتماعــی مطرح شــوند(.کتاب
االدب ،ص)21

فتوت نامه

فتــوت نامــه رســاله یــا کتابــی اســت کــه در بــاب منــش ،عقایــد ،قوانیــن ،و آداب
جوانمــردان نوشــته شــده اســت .فتــوت نامــه هــا بخــش قابــل توجهــی از ادبیــات
عامیانــه ایــران را تشــکیل میدهنــد و نماینــده فرهنــگ تــوده هــای مــردم ایــن
مــرزو بــوم در روزگاران گذشــته اند(افشــاری ،مهــران ،فتــوت نامــه هــا و ،...ص)1
بســیاری از بــزرگان متصوفــه در برابــر کتــاب هایــی کــه بــه نظــم و نثــر عربــی و فارســی
نگاشــته انــد آثــاری نیــز در فتــوت بــه نظــم و نثــر فراهــم کردنــد کــه فتــوت نامــه نــام
گرفت(.حاکمــی ،ص)124
فتــوت در میــان اهــل صنــوف مختلــف رواج داشــته و هــر یــک از صنــوف بــرای
خــود فتــوت نامــه جداگانــه ای داشــته اســت فتــوت نامــه چیــت ســازان گــواه ایــن
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مطلــب اســت کــه هــر شــغلی بــرای خــود فتــوت نامــه خاصــی داشــته اســت(آیین
ً
جوانمــردی ،ص )9ظاهــرا رســم فتــوا نامــه نویســی از قــرن چهــارم یــا پنجــم بــه بعد
بــاب شــده اســت؛ ابــو عبدالرحمــن محمدبــن حســن نیشــابوری(م )412رســاله
مســتقلی بــه نــام کتــاب الفتــوه دارد .کتــاب الفتــوه ابــن معمــار بغــدادی(م)642
و تحفــه االخــوان کمــال الدیــن عبدالــرزاق کاشــانی(م )730نیــز از جملــه فتــوه
نامههــای بــه زبــان عربــی انــد.
امــا افــزون بــر فتــوت نامــه هــای عربــی چندیــن فتــوت نامــه نیــز بــه زبان فارســی
نگاشــته شــده کــه اهــم آنهــا بــه قــرار زیــر انــد:
فتــوت نامــه نجــم الدیــن ابوبکــر تبریــزی معــروف بــه نجــم الدیــن
زرکــوب(م)712؛ فتــوت نامــه عــاء الدولــه ســمنانی(م)736؛ فتــوت نامــه امیــر
ســید علــی همدانــی(م)756؛ فتــوت نامــه ســلطانی از مال حســین کاشــفی(م.)910
فتــوت نامــه عطــار ،شــامل هشــتاد ودو بیــت از فریــد الدیــن عطــار و فتــوت
نامــه دیگــری شــامل  689بیــت از شــاعری متخلــص بــه ناصــری نیــز از فتــوت
نامــه هــای منظــوم هســتند .گفتــه شــده کــه عمــده فتــوت نامــه هــا بــه دلیــل
اینکــه مولفــان آنهــا ســخندان و زبــان آور نبــوده انــد رســائل خــود را بــا گفتــاری
عامیانــه نگاشــتهاند لــذا برخــی از آنهــا واجــد کلمــات و عبــارات نادرســت و از هــم
گسیختهاند(.افشــاری ،ص )3-2
بــه نظــر مــی رســد کــه ارزشــمندترین و جالــب تریــن فتــوت نامــه هــا ،فتــوت
نامــه هــای صنفــی اســت چــه ،ایــن جوانمــردی نامــه هــا افــزون بــر اینکــه منــش
جوانمــردی را بــه خواننــدگان خــود مــی آمــوزد آنــان را بــا آداب و رســوم و پندارهــای
پیشــه وران گذشــته ســرزمین هــای اســامی نیــز آشــنا مــی کنــد :فتــوت نامــه چیــت
ســازان ،فتــوت نامــه آهنگران ،ســلمانیان ،ســقایان ،فتوت نامه قصــاب ،طباخان
و ...از جملــه ایــن گونــه فتــوت نامــه هــا هستند(.افشــاری ،ص  45بــه بعــد)

اصول ،ارکان و مراتب فتوت

حســن بصــری در اواخــر قــرن اول ،تمامــی اصــول فتــوت را در ایــن آیــه از قــرآن
جمــع مــی دانــد کــه مــی فرمایــد :خداونــد فرمــان مــی دهــد بــه دادگــری و نیکــی
و دهــش بــه خویشــان نزدیــک و بازداشــت از بــدی هــا و ســتم و نافرمانــی(/90
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نحــل) (.شــفیعی کدکنــی ،ص )159
کربــن در آییــن جوانمــردی نــه اصــل را بــه عنــوان اصــول جوانمــردی بــر شــمرده
اســت کــه عبــارت انــد از :راز داری ،راســتی ،یــاری درمانــدگان ،عفت ،فــداکاری ،بی
نیــازی ،دوســت دوســت و دشــمن دشــمن ،برادرخواندگــی و خواهــر خواندگــی،
ســوگند عیاران.
همیــن کــه کســی در صــف عیــاران یــا بــه خدمــت ایشــان در مــی آیــد باید ســوگند
بخــورد کــه خیانــت نکنــد و نیندیشــد و یــک دل باشــد و با دوســت ایشــان دوســت
باشــد و بــا دشــمن ایشــان دشــمن ،و بــی تأویلی(یعنی بــه هیچ تأویــل و بهانهای)
غــدر نکنــد .عیــاران بــا یکدیگــر ســوگند مــی خورنــد کــه بــا هــم یــار باشــیم و دوســتی
کنیــم و بــه جــان از هــم بــاز نگردیــم و مکــر و غــدر و خیانــت نکنیــم.
از امــام علــی(ع) نقــل اســت کــه فرمــود :فتــوت را چهــار رکــن اســت :عفــو کــردن بــا
توانایــی ،بردبــاری در وقــت خشــم ،و نیــک اندیشــی بــا دشــمنی ،و ایثــار کــردن بــا
وجــود احتیــاج بــه موثر(.فتــوت نامــه ر ،ص)57
عمــر ســهروردی ارکان فتــوت را دوازده تــا دانســته اســت؛ شــش رکــن ظاهــر
و شــش رکــن باطــن .شــش رکــن ظاهــر عبــارت اســت از بنــد شــلوار(کنایه از پاکــی
از زنــا) ،بنــد شــکم(پرهیز از لقمــه حــرام) بنــد زبان(پرهیــز از غیبــت) بنــد ســمع و
بصــر(دوری از آنچــه نبایــد دیــد و شــنید) بنــد دســت و قدم(کنایــه از آنکــه کســی
را نرنجانــد و قــدم بــه غمــازی ننهــد) و بنــد حــرص و امل(حــرص و آز را در خــود
نابــود کنــد).
امــا شــش رکــن باطــن عبــارت انــد از :ســخاوت(بی ســوال عطــا کنــد بــا نیــت
خیــر) ،کرم(عطــای بــی منــت کنــد) ،تواضع(فروتــن باشــد) ،عفو(بــه رنجانیــدن
هیــچ کــس راضــی نباشــد) ،نیســتی(از منــی خالــی شــود) ،و هشــیاری(در مقــام
وصــل و قــرب و هدایــت آگاه باشــد(.هانری کربــن ،رســائل جوانمــردان ،ترجمــه
احســان نراقــی ،ص )35-8
احمــد بــن محمــد الطوســی در کتــاب ســماع و فتــوت خــود فتــوت را واجــد
ده مرتبــه و چهــار رکــن مــی دانــد؛ او مــی گویــد :و مراتــب فتــوت ده اســت :فتــوت
شــیطانی در مراتــب حجابــی ،و فتــوت انســانی و فتــوت ملکــی و فتــوت نبــوی و
والیتــی و فتــوت روحــی ،و فتــوت عقلــی ،فتــوت صفاتــی ،فعلــی ،و فتــوت وجهی از
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مرتبــه «کل شــیء هالــک اال وجهــه».
طوســی در آخــر بــرای هــر یــک از ارکان چهــل گانــه فتــوت کــه از حاصــل ضــرب
مراتــب در ارکان خــاص مــی شــود ،ده شــرط بــر مــی شــمرد و مجموع شــروط ارکان
مراتــب فتــوت را چهارصــد شــرط مــی داند(.الطوســی ،احمــد بــن محمــد ،ســماع
و تصــوف ،ص )13-51

هفت شرط استعداد فتوت

فصــل چهــارم از رســایل جوانمــردان شــروط فتــوت را ذیــل هفــت مــورد آورده
کــه بــه دلیــل اهمیــت آن بــه اختصــار بدانهــا اشــاره مــی کنیــم :اول ذکــورت چــه،
زنــان را بــه ایــن حلقــه راه نیســت .دوم بلــوغ ،چــرا کــه مبــداء ظهــور عقــل و خــروج
قــوت ملکــی از قــوه بــه فعــل اســت .ســوم عقــل ،چــرا کــه واســطه بنــده بــه حــق
و رســیدن بــه کمــال اســت .چهــارم دیــن اســت چــه ،فتــوت کمــال دیــن اســت و
کمــال هــر چیــزی متفــرع بــر اصــل آن توانــد بــود و فــرع بــی دصــل محــال اســت.
پنجــم صحــت بنیــت و اســتقامت احــوال صــورت بــر وجهــی کــه ســببی فاحــش
منافــی فضیلــت نداشــته باشــد .ششــم مـ ّ
ـروت اســت و آن از لــوازم فطــرت اســت
چــار کــه اگــر فطــرت از دواعــی نفســانی و عالیــق جســمانی صافــی شــود ،بــه واســطه
نــور فطــرت از غضــب و شــهوت مجــرد مــی گــردد ...و متوجــه مقاصــد علــوی
میشــود ...و ایــن معنــی عیــن فتــوت اســت و بــه حقیقــت مــردی و مـ ّ
ـروت مبنــی
و اســاس فتــوت اســت .و هفتــم حیاســت و آن دلیــل نجابــت جوهــر نفــس اســت
از خــوف صــدور قبایــح از او و ایــن معنــی داللــت کنــد بــر قــوت تمییــز بیــن حســن
و قبــح کــه نبــی(ص) فرمــود« :الحیــاء مــن االیمان»(.مرتضــی صــراف ،رســایل
جوانمــردان ،ص)63-71

فتوت ناصری ،فتوت سیاسی

بعــد از ظهــور اســام ،عیــاری بــه صــورت عمومــی و نهضــت هــای دســته جمعی
ایرانیــان بــر ضــد تســلط اعــراب بــروز نمــود و ســببش ایــن بــود کــه حــکام عــرب و
عمــال خلیفــه عباســی ،عیــاران دالور و وطــن پرســت ایــران را «خارجــی» لقــب
م ـیداده انــد .و هــر عیــار فتــی را کــه بــر آنهــا خــروج مــی کــرده بــه دنبالــش کلمــه
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خارجــی را مــی افزودنــد .بــه عنــوان نمونــه ،عمــار خارجــی ،یعقــوب لیــث صفــار
خارجــی ،صالــح بــن نصــر خارجــی و(....زورخانــه ،ص )27بنابرایــن ،عباســیان
بــه طــور خــاص دل خــوش و عالقــه چندانــی بــه عیاریگــری و فتــوت پیشــگی
نداشــتند؛ در ایــن میــان امــا خلیفــه عباســی ،ابوالعبــاس الناصــر لدیــن اهلل ابــن
المســتضیء بــاهلل(622-575ه) مســتثنا اســت .ناگفتــه نمانــد کــه پیــش تــر از وی
همزمــان بــا آغــاز ســده ششــم کــه فتــوت و عیــاری انــدک انــدک بــه صــورت یــک
مســلک و عامــل اجتماعــی مهــم و تاثیرگــذار درآمــد ،خلفــای مســلمان بــه آن
کمابیــش توجــه مــی كردنــد و گاه برخــی از احــکام و اصــول آن را اجــرا مــی کردند .به
عنــوان مثــال ،اســامه ابوالمظفــر شــامی از امــرای ســوریه و ســلطان صــاح الدیــن
ایوبــی هــر دو از فتیــان بــه شــمار مــی رفتند(.فتــوت نامــه ،ص)83-4
بــاری ،گفتــه انــد کــه خلیفــه الناصــر بــرای ســامان دهــی فتیــان وعیــاران
تالشهــای فراوانــی کــرد چــرا کــه گویــا آنهــا را مایــه آشــوب و اغتشــاش و در نهایــت
دردســر بــرای خالفــت عباســی مــی دانســته است(.افشــاری ،ص )24در حقیقــت
یکــی از اهــداف مهــم او از حمایــت از جریــان فتــوت و فتیــان ایجــاد ســدی در برابــر
مخالفــان و حفــظ تــاج و تخــت عباســیان بــود .وی مــی دیــد کــه ســرزمین هــای
کرانــه مدیترانــه و شــمال آفریقــا مــورد نظــر اروپاییــان و مســیحیان اســت و مرزهای
اســام از ســمت روم مــورد تهدیــد ایشــان اســت ســلجوقیان نیــز در ایــران در صــدد
گرفتــن بغــداد بودنــد .ناصــر مــی خواســت بغــداد را مرکــز سیاســت جهــان اســام
قــرار دهــد و هــدف نهایــی اش وحــدت بخشــیدن بــه ممالــک اســامی درتحــت
فرمــان روایــی خویــش بــود و مــی دانســت کــه ایــن ســرزمین هــا را از راه لشکرکشــی
نمــی توانــد فتــح کنــد از ایــن رو بــر آن شــد تــا بــا تأســیس فتوتــی رســمی و دولتــی،
دراقطــار جهــان اســام روزگار خویــش و در میــان تــوده هــا نفــوذ کنــد .ایــن اقــدام او
دو هــدف ضمنــی را توأمــان در بــر داشــت یکــی ایجــاد وحدتــی هرچنــد موقتــی در
روزگاری کــه اختالفــات مذهبــی ،سیاســی ،قومــی ،و نــژادی بــه شــدت در ممالــک
اســامی بــاال گرفتــه بــود و دیگــری نجــات خالفــت عباســی از ســقوط عــن قریبــی
کــه هــر لحظــه آن را تهدیــد مــی کرد(.محمدجعفرمحجــوب ،مقدمــه فتــوت نامــه
ســلطانی ،ص 61بــه بعــد؛ ریــاض ،ص85؛ نیــز زریــن کــوب ،ص )350او در ســال
 578هجــری بــه دســت شــیخ مالــک بــن عبدالجبار حنبلــی(م )583شــلوار فتوت
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ً
پوشــید ،هدایایــی تقدیــم شــیخ مالــک و فرزنــدش کــرد و رســما نظــام فتــوت
ناصــری را تأســیس نمــود و اعــان کــرد کــه زیــن پــس اعمــال و مراســم فتــوت را
طبــق آییــن فتــوت ناصــری تجدیــد کــرده و انجــام دهند(.فتــوت نامــه ،ص)87
اســتاد مصطفــی جــواد متــن منشــور جدید ورود به فتــوت را از کتــاب «المناقب
العباســیه» تألیــف علــی بــن ابــی الفــرج بصــری نقــل کــرده اســت و خطــوط اصلــی
ایــن منشــور کــه در نهــم صفــر  604صــادر شــده بــه ایــن شــرح اســت -1 :سرچشــمه
فتــوت علــی(ع) اســت و امــام تمــام حــدود شــرع را اجــرا مــی کــرده و هیــچ در ایــن
راه کوتاهــی نمــی ورزیــده اســت -2 .خلیفــه ناصــر هــم در ایــن راه بــه او اقتــدا کــرده
و پــای بــر جــای امیــر المومنیــن گذاشــته اســت -3 .هــر کــس کــه مرتکب قتل شــود
بایــد قصــاص شود(.شــفیعی کدکنــی ،ص)162
پــس از آنکــه ناصرالدیــن اهلل فتیــان را تحــت تســلط خــود در آورد معمــار
بغــدادی فتــوت نامــه خــود را در تأییــد جوانمــردی ناصــر و بــه منظــور آمــوزش و
ترویــج فتــوت ناصــری نوشــت .جوانمــردی در فتــوت نامــه او صبغه زهــد و تصوف
دارد لــذا مــی تــوان گفــت کــه ناصــر و طرفدارانــش عیــاری را بــه ســوی گونــه ای زهــد
و تصــوف ســوق داده اند(.افشــاری ،ص)27
تــاش هــای ناصــر در زمینــه یکپارچــه ســازی جریــان و سلســله فتــوت در
زمــان خــود محــدود بــه حــوزه خالفــت خــود نبــود :از کســانی کــه شــلوار فتــوت از
ناصــر دریافــت کردنــد پادشــاه روم ،ســلطان عزیــز الدیــن کیــکاووس اول(-607
 616ه) اســت؛ وی فتــوت را آنچنــان در بــاد خــود نهادینــه کــرد کــه تــا دو یــا ســه
قــرن بعــد از او حلقــه هــای فتــوت همچنــان فعــال و پابرجــا بــود .شــهاب الدیــن
غــوری(م602ه) و الملــک العــادل ایوبــی در دمشــق نیــز از ناصــر خلعــت فتــوت
رســمی ناصــری دریافــت کردند(.ریــاض ،ص )87-8محمــد جعفــر محجــوب در
مقدمــه فتــوت نامــه ســلطانی پیوســتن ناصــر الدیــن بــه فتــوت را بــزرگ تریــن
حادثــه تاریــخ فتــوت مــی دانــد و مــی گویــد کــه وی بــه کارهــای جوانمــردان بــه
چشــم تحســین مــی نگریســت و لــذا در ســده هــای ششــم و هفتــم درتمام شــهرها
لنگرهــا و مراکــز اجتمــاع فتیــان رونــق فــراوان داشــت(.زورخانه ،ص)158
در مجمــوع ،رســمی کــردن یــا بــه تعبیــری سیاســی کــردن فتــوت بــه بهانــه
سروســامان دادن بــه اقدامــات و فعالیــت هــای عیــاران ،برقــراری امنیــت در
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قلمــرو خالفــت و مجــازات ســنگین بــرای عیــاران و شــطارانی کــه بــه قتــل و غــارت
و راهزنــی مــی پرداختنــد ،مبــارزه بــا انحرافاتــی کــه در زمــان وی در درون فتــوت
راه یافتــه بــود ،انتخــاب جاسوســانی بــه نــام «توابــون» بــرای گــزارش بدرفتــاری هــا
و شــیادی هــای برخــی عیــاران آشــوبگر ،اعــان ممنوعیــت پــرورش کبوتــر و رمــی
بندق(یــا همــان اســتفاده از کمــان گروهــه) و اظهــار جوانمــردی بــدون کســب
اجــازه رســمی از شــخص خلیفــه و هدایــت عیــاری و جوانمــردی بــه نوعــی زهــد و
تصــوف را مــی تــوان از اهــم اقدامــات ایــن خلیفــه بانفــوذ و البتــه بــا ذوق عباســی
دانســت .رســمی کــردن و سیاســی کــردن فتــوت توســط ناصــر هرچنــد کــه رنــگ
اشــرافی بــه فتــوت مــی داد و آن را بــه نظــام اخالقــی نزدیــک مــی کــرد امــا خــود
ایــن اقــدام بــه حفــظ و احیــای ســنت قدیــم تصوف(فتــوت صوفیانــه) کمــک مــی
کــرد .پــس از ناصــر و همزمــان بــا برچیــده شــدن خالفــت عباســی بــه دســت هوالکو
خــان در  656هجــری ،فتــوت رســمی درعــراق پایــان یافــت امــا در میــان ســاجقه
روم همچنــان بــه حیــات خــود همــان گونــه کــه پیشــتر گفتیــم تــا حــدود ســه ســده
ادامــه داد .زریــن کــوب مــی نویســد :فتــوت آن گونــه کــه ناصــر خلیفــه شــروع کــرد
نوعــی حــزب سیاســی بــه شــمار مــی آمــد .پادشــاهان ،امــرا و رجــال دولــت بــاد
مختلــف کــه ناصــر خلیفــه نفــوذی در آنهــا داشــت بــدان منســوب شــدند و انــدک
انــدک چیــزی از آن پدیــد آمــد کــه شــباهت بــه نظــام شــوالری در اروپــای قــرون
وســطی داشــت .الف زدن و تظاهــر از لــوازم احــوال اینگونــه فتیــان بــود و انحطــاط
مفهــوم واقعــی فتــوت نیــز از لــوازم آن(.زریــن کــوب ،جســتجو) 351،

آداب تشرف به آیین فتوت وسلسله مراتب فتیان

فتــوت سلســله مراتبــی ماننــد آنچــه در تشــکیالت اهــل اصنــاف نیــز موجــود
اســت داشــت .در ایــن سلســله« ،شــیخ» ،پیشــرو ،مهتــر ،پیشــوا ،رهبــر ،پــدر(اب)
یــا رأس الحزب(ســرگروه) نامیــده مــی شــد کــه نظــرش مطــاع بــود و با بیــان فضایل
و شــرف و بزرگــی فتــوت ،فتیــان را پنــد وانــدرز مــی داد؛ راســتگویی ،امانتــداری،
انجــام فرایــض ،دوری از محرمــات ،وفــای بــه عهــد ،چشــم پوشــی از ســتمگر،
شــکیبایی بــر آزار ،و نیکــی کــردن از شــرایط شــیوخ فتــوت بــود.
هــر شــیخ نیــز البتــه شــاگردانی داشــت«.نقیب» کســی بــود کــه از جانــب مهتــر
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یــا شــیخ منصــوب مــی شــد و رابــط یــا ســخنگوی گــروه بــرای فتیــان بــود و آنهــا را
تشــویق مــی کــرد کــه بــه فتــوت تمســک جوینــد .ایــن نقیــب البتــه عمــل بســتن را
نیــز انجــام مــی داد .مرتبــه بعــدی «رفیــق» بــود کــه بــرای همــه وابســتگان بــه یــک
انجمــن کــه افــراد هــم گــروه یکدیگــر را بــدان مــی خواننــد ،بــه کار مــی رفــت .رفیــق
نســبت بــه مهتــر خــود کــه بــر دســت او فتــوت یافتــه و بــدو منســوب اســت ،بــه
منزلــه فرزنــد مــی باشــد و بــر اوســت کــه از مهتــر فرمانبــرداری کنــد ،بــا او مخالفــت
نــورزد ،و نیازهــا و خواســته هــای او را برآورد(.آییــن جوانمــردی ،ص )214-15
ورود بــه حلقــه فتــوت بــه ماننــد دیگــر حلقــات و مســالک دارای شــرایط و آداب
خاصــی بــوده اســت .هــر کــس کــه بــه طریقــه فتیــان مــی گرویــد مــی بایســت از ســه
اصــل پیــروی کنــد -1 :ســخا :یعنــی کــه هــر چــه درای در طبــق اخــاص بگــذاری
و بــه یــاران تقدیــم کنــی -2 .صفــا :کســی کــه دارای صفــا اســت کــه ســینه خــود
را از کینــه پــاک کنــد و نیــت خالــص داشــته باشــد -3 .وفــا :وفــا بــه خــدا و خلــق
او(.نفیســی ،سرچشــمه تصــوف ،ص )148
از ســوی دیگــر هــر یــک از جوانمــردان در انتخــاب مــراد خــود آزاد بــود و زمانــی
کــه دســت ارادت بــه مــراد و پیــری مــی داد مــی بایســت پنــج شــرط را رعایــت کنــد:
توبــه بــه صــدق ،یعنــی مریــد بایــد از ســر صــدق نــزد پیــر توبــه کنــد؛ تــرک عالیــق
دنیــوی ،همــه چیــز را جــز خــدا از یــاد ببــرد؛ یــک دل و یــک زبــان باشــد؛ بــه درســتی
و راســتی از پیــر خــود پیــروی کنــد؛ تنهــا و تنهــا یــک پیــر و مــراد را تبعیــت کنــد.
(کتــاب االدب ،ص )230
امــا مریــد گرفتــن نیــز شــروطی داشــته کــه منابــع 28 ،شــرط را ذکــر کــرده انــد:
چهــار فــرض ،چهــار ســنت ،چهــار آداب ،چهــار ارکان ،چهــار مســتحب .چهــار
شــرط نخســت عبــارت بــود از -1 :مریــد را غســل کنــد  -2تحقیــق کنــد کــه آیــا مریــد
قبــل از او دســت ارادت بــه کســی داده  -3بــه هنــگام گرفتــن دســت مریــد صلــوات
بفرســتد  -4آب و نمــک در مجلــس حاضــر کند؛علــت ایــن امــر آن اســت کــه آب و
نمــک اشــاره اســت بــه اینکــه اهــل طریــق بایــد مثــل آب صــاف بــوده و حــق نمــک
یکدیگــر را بداننــد( .کریــم نیرومنــد ،ص ،175نیــز کتــاب االدب ،ص )231در آییــن
فتــوت بســان دیگــر آییــن هــا و مســالک رتبــه بنــدی هــای خاصــی وجــود داشــته
اســت سلســله مراتــب بــه چهــار گــروه تقســیم مــی شــده کــه عبــارت بودنــد از پیــر،
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نقیــب ،پــدر عهــد ،و اســتاد شــد .کســانی کــه بــه حلقــه فتــوت مشــرف مــی شــدند
مــی بایســت عــاوه بــر پیــر یــا مــراد ،ایــن ســه را نیــز خدمــت مــی کرنــد .شــغل نقیــب
تفحــص دراحــوال جوانمــردان و رســیدگی بــه امــور داخلــی آنــان بــوده اســت.
وظیفــه پــدر عهــد آن بــوده کــه داوطلــب طریقــه جوانمــردی را بــه عهد خــدا درآورد
و آیــه و عهدنامــه و خطبــه طریقــت را بــر او بخوانــد .و اســتاد شــد کارش ایــن بــوده
کــه میــان کســی را کــه داعیــه قبــول مســلک جوانمــردی داشــت و شــاگردی او را
ماههــا بــه طــور افتخــاری پذیرفتــه بــود مــی بســت(.کتاب االدب ،ص)231
جوانمردان ،تازه کاران را ابن ،سابقه داران را اب و جد می گفتند و مقدم خود
را اخــی مــی خواندنــد و بــه جــای خرقــه کــه شــعار صوفیــه بــود فتیــان ســند ســراویل
خــود را بــه شــاه مــردان مــی رســانده اند(زرین کــوب ،ارزش میــراث ،ص)171
هشــت گــروه هســتند کــه ولــو اینکــه توبــه هــم کننــد ،شایســتگی ورود بــه حلقــه
فتــوت را ندارنــد :اول ،غمــازان؛ دوم ،نمام(ســخن چیــن)؛ ســوم ،معیر(بــه ضــم
م = اســباب مکاســب؛ چهــارم ،حســود و بخیــل؛ پنجــم اصفــر؛ ششــم ،مبــدع؛
هفتــم ناقــص مــادرزاد؛ زنــان و طنجیز(کســی کــه نــه زن اســت و نــه مرد)(.فتــوت
و اصنــاف ،ص)87-91
جوانمــردان لبــاس و وصلــه و ســرکاله مخصوصــی داشــتند کــه بــه رنــگ هــای
مختلــف بــود و مجمــوع آنهــا را لبــاس فتــوت مــی گفتنــد و گویــا از میــان آنهــا آنکــه
ازهمــه بیشــتر نماینــده جوانمــردی بــود شلوار(ســروال) مخصوصــی بــود کــه حکــم
خرقــه را نــزد متصوفــه داشــت .آنهــا معتقــد بودنــد کــه این شــلوار برای ســرما و گرما
نیســت بلکــه نشــانه مــردی و نامــردی اســت(.کتاب االدب ،ص)232
میــان بســتن اهــل فتــوت شــش شــرط دارد کــه عبــارت انــد از -1 :اســتاد اقســام
ایــن کار را بدانــد و بیــان کنــد -2 .فرزنــد را چهــل روز به خدمــت وادار کند -3 .آب و
نمــک در مجلــس حاضــر کند(نمــک بــرای نمــک پروردگــی و آب بــه نشــان خالــص
بــودن  -4پیــه ســوز پنــج فتیلــه روشــن کنــد -5 .میــان فرزنــد را بــه شــرط ببنــدد.
 -6حلــوای مخصــوص میــان بســتن آمــاده کند(.نفیســی ،سرچشــمه ،ص )149

گروه های مختلف جوانمردان

کهــن تریــن گــروه جوانمــردان تاریــخ ایــران عیــاران انــد کــه از دیــر بــاز در کــوه هــا و
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بیابــان هــا بــه راهــداری و راهزنــی مــی پرداختنــد و بخشــی از اموال مســروقه را خود
مصــرف مــی کردنــد و بخشــی را نیــز بــه فقــرا مــی دادنــد .این گــروه برای نشــان دادن
پایــداری خــود در برابــر درد و رنــج بعضــا برخــی از اعضــای بــدن خــود را مــی بریدنــد
(طوســی ،نصیــر الدیــن ،اخــاق ناصــری ،تصحیــح مجتبــی مینــوی ،ص)126
نامهایــی ماننــد ســالوک و معــرب آن صعلــوک ،و رنــد نیــز کــه بــه معنــای گــدا،
درویــش و فقیــر اســت بــرای نامیــدن ایــن جماعــت بــه کار مــی رفتــه اســت( .فتــوت
و اصنــاف ،ص )16-19عنــوان ســالوک کــه در تاریــخ سیســتان آمــده بــه همیــن گروه
عیــاران اشــاره دارد :آنجــا کــه مــی گویــد« ...چــون عبــداهلل را پیــش وی(یعقــوب)
کردنــد ،عبــداهلل بســیار ســخن هــا کــرده بــود بــه غیبــت یعقــوب ،فرمــان داد تــا
گردنــش بزننــد و ز آنجــا بازگشــت و بــه نشــابور آمــد و آنجــا بنشســت و چــون بنشــابور
قــرار گرفــت ســالوکان خراســان جمــع شــدند و تدبیــر کردند(.»...تاریــخ سیســتان،
تصحیــح ملــک الشــعرای بهــار ،ص )224منــش صعلــوکان عــرب نیــز هماننــد
ســالوکان و عیــاران ایــران بــوده اســت ،آنــان ظاهــرا دو دســته بودنــد گروهــی کــه در
خدمــت فرمانروایــان و ســاطین بــوده انــد؛ علــی ســهل دردوره ســلجوقی کــه در
خدمــت بهــرام شــاه بــود و حکومــت بــم را بــر عهــده داشــت نمونــه ای از ایــن گــروه
اســت .و گروهــی کــه بــه فقــر و تهیدســتی روزگار مــی گذراندنــد از آنهــا مــی تــوان بــه
عــروه بــن ورد عیســی اشــاره کرد(.فتــوت و اصنــاف ،ص)16-17
اخــی هــا از دیگــر عیارانــی بودنــد کــه برخــاف دیگــر جوانمــردان کــه در بیابانهــا
پرســه مــی زدنــد ،ســاکن شــهرها بــوده ،شــغلی داشــتند و محــل زندگــی شــان لنگــر
و آســتانه بود(.ابــن بطوطــه ،ســفرنامه ،ترجمــه محمــد علــی موحــد ،ج ،1ص-17
 )315ریشــه اخیــت همانــا مواخــات و اخــوت اســامی اســت کــه نبــی اکــرم(ص)
در میــان مهاجریــن مکــه و انصــار مدینــه افکنــد و در قــرآن مجیــد هــم آمــده
اســت کــه انمــا المومنــون اخــوه( حجــرات )10/بســیاری از مشــایخ عالــم اســام بــا
لقــب اخــی یــاد مــی شــوند کــه بــر مســلک فتــوت بــوده اند(.فتــوت نامــه ،ص)91
اخــی هــا و اجتماعــات ایشــان در سراســر ممالــک اســامی وجــود داشــتند امــا در
آســیای صغیــر چشــمگیرتر بودنــد .آنهــا تــا قــرن هشــتم هــر شــب در زاویههــای
خــود شــام مــی خوردنــد و ســاز مــی زدنــد مــی خواندنــد وبــه رســم صوفیــان ســماع
مــی کردنــد .لبــاس آنــان قبــای پشــمین ســفید بــود کــه بــه قتلنســوه معــروف
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بــود .شــالی بــه دوش مــی انداختنــد و کاردی در کمربنــد خــود مــی گذاشــتند
کــه همیشــه همراهشــان بــود .کاله پشــمی ای از جنــس فینــه نیــز بــر ســر مــی
گذاشتند(.نفیســی ،ص)146-7
ایــن عیــاران شــهر نشــین امــا همچنــان بــر خــوی جنــگاوری و آشــوب گــری
خــود ماندنــد بــه طــوری کــه شــهرها از حضــور آنــان امنیــت نداشــتند از ایــن رو
حکومــت هــا همــواره مــی کوشــیدند ایــن روحیــه جنگجویــی را مهــار کــرده و از آن
بــرای نظــم بخشــیدن به شــهرها اســتفاده کنند(.فتــوت و اصنــاف ،ص )20بعدها
گــروه دیگــری از میــان جوانمــردان پدیــد آمــد کــه پهلوانــان خوانــده شــدند کــه
امتیازشــان تبحــر در فنــون رزمــی و زور شــگفت انگیزشــان بــود .آنهــا عــاوه بــر نــام
پهلــوان بــا نــام هــای دیگــری همچــون مفــرد ،یتیــم ،بابــا ،احــداث ،بهــادر ،جــوان
و کهنــه ســوار خطــاب مــی شــدند .ایشــان را گاه خــرده پهلوانانــی همراهــی مــی کرد
کــه نوچه(نوجــوان) مــی خواندنشــان .دگمه بندی و آجرپزی و شــحنگی از جمله
مشــاغلی بــود کــه در منابــع بــه آنــان نســبت داده شــده اســت .پهلوانــان بــا دربــار
پادشــان ارتبــاط داشــته و کمابیــش درگیــر سیاســت و مســائل مهــم اجتماعــی
ایــران آن دوران خاصــه دوره صفویــه بودنــد .در منابــع و داســتانهایی کــه نقــل
شــده ،از دزدی هــا و شــبروی هــا و آدمکشــی هــای پهلوانــان ســخن بســیار آمــده
امــا ایــن ،همــه ماجــرا نیســت؛ گروهــی از پهلوانــان اهــل زهــد و دینــداری بودهانــد
برخــی نیــز ادیــب و عالــم و اهــل بحــث و فحــص بــوده اند(.فتــوت و اصنــاف،
ص 23بــه بعــد)
کلوهــا نیــز گروهــی از جوانمــردان بودنــد کــه پیشکســوتی و فرماندهــی اهــل
محــل زندگــی خــود را برعهــده داشــتند .کلــو اساســا بــه معنــای بــزرگ و مهتــر اســت
کــه گفتــه مــی شــود از واژه کالن آمــده .ایــن گــروه بــه طــور خــاص در قــرن هشــتم
در انتقــال حکومــت شــیراز از شــاه شــیخ ابواســحاق اینجــو بــه امیــر مبــارز الدیــن
محمــد مظفــری تأثیــر بســزایی داشــتند(.فتوت و اصناف ،ص )35عیــاران خاصه
در بغــداد بــه شــاطر نیــز معــروف بــوده انــد .کامــل الشــیبی معتقــد اســت در قــرن
اول آییــن جوانمــردی در کوفــه پدیــد آمــد و بعــد بــه بغــداد رفــت .فتیــان کوفــی
جامــه ای زرد رنــگ داشــتند و ظاهــرا ابراهیــم بــن یزیــد نخعــی(م  95ه) از بــزرگان
ایشــان بــوده اســت(الصله بیــن التصــوف و التشــیع ،کامــل مصطفــی الشــیبی،
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ج ،2ص  )195-6ایــن دســته از جوانمــردان ظاهــر و هیئتــی ماننــد پهلوانــان
زورخانههــا را داشــتند و بــه کشــتار و قتــل و غــارت امــوال مــردم مــی پرداختنــد.
نمونــه ای از شهرآشــوبی هــای ایشــان را ابــن اثیــر در حــوادث ســال  197هجــری
ذکــر کــرده اســت :هنگامــی کــه طاهــر ذوالیمینیــن بــه طرفــداری مأمــون بــه بغــداد
حملــه آورد تــا امیــن را از حکومــت برکنــار ســازد شــاطران بغــداد شــهر را بــر هــم زده
و بــه قتــل و غــارت پرداختنــد و گاه نیــز بــه جانبــداری امیــن بــا ســپاه طاهــر مــی
جنگیدند(.افشــاری ،ص)23
ســربداران نیــز گــروه دیگــری از عیــاران بودنــد کــه در زمــان حاکمیــت مغــوالن در
ایران(منطقــه خراســان) بــه رهبــری پهلوانــی از باشــتین بــه نــام امیــر عبدالــرزاق
قیــام کردنــد و بــه حکومــت رســیدند .نــام ســربداران گویــا دگرگونــه ای از ســرابدال
یــا شــاید هــم صــورت دیگــری از ســروالداران(جوانمردانی کــه شــلوار خــاص فتــوت
مــی پوشــیدند) باشــد(.فتوت و اصنــاف ،ص  )37-8ابــن بطوطــه در بــاره آنهــا
گفتــه اســت :همــه از افــراد زورآزمــای و قــوی پنجــه بودنــد کــه در عــراق شــطار و
در خراســان ســربداریان و در مغــرب صقــوره نامیــده مــی شــدند(.ابن بطوطــه،
ســفرنامه ،ج ،1ص)434
..............................................
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مروت و
جوانمردی

جوانمــردی و مردانگــی کــه در منابــع دینــی از آن تحــت عنــوان «مـ ّ
ـروت» یــاد
میشــود ،در حقیقــت یــک حالــت نفســانی اســت کــه انســان را وادار میکنــد
کــه همــواره در مرزهــای محاســن اخالقــی باشــد ،بــه عــادات زیبــا عمــل کــرده و
از معاصــی و گناهــان نیــز دوری کنــد؛ از ای ـنرو مـ ّ
ـروت یکــی از مهمتریــن صفــات
کمالیــه بــوده ،ریشــه و سرچشــمۀ آنهــا محســوب میشــود و در دیــن مبیــن اســام
از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت تــا جایــی کــه هیــچ کــس در اســام حــق نــدارد
کاری کــه مـ ّ
ـروت دیگــری را خدشـهدار میکنــد ،انجــام دهــد و اگــر چنین کند ،طبق
روایــات از تحــت سرپرســتی خداونــد خــارج و بــه سرپرســتی شــیطان در میآید ،در
حالــی کــه شــیطان نیــز او را نمیپذیــرد .وجــه اهمیــت ایــن فضیلــت اخالقــی نیز در
ایــن اســت کــه مـ ّ
ـروت نــه تنهــا نشــانۀ عقالنیت و ســیرۀ اهــل بیت”علیهم الســام”
میباشــد ،بلکــه دیــن در گــرو آن بــوده و موجــب دســت یافتــن آدمــی بــه مــکارم
االخــاق میشــود و از آثــار آن همچــون :بازدارندگــی از قبائــح ،صبــر بــر شــدائد و
فزونــی رزق و روزی بهرهمنــد میگــردد .همچنیــن از طاعــت خداونــد ،کمــک بــه
بــرادران دینــی ،فرامــوش کــردن نیکیهــا و بــذل و بخشــش میتــوان بــه عنــوان
بارزتریــن مصادیــق مـ ّ
ـروت و جوانمــردی نــام بــرد.
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تعیین و تبیین

یکــی از واژههایــی کــه همــواره در مــورد انســانهای خودســاخته و آزاده بــه
کار بــرده میشــود ،صفــت «مـ ّ
ـروت» میباشــد .ایــن کلمــه کــه از ریشــۀ «مــرء»
بــه معنــای «مــرد» گرفتــه شــده ،معــادل مــردی و مردانگــی بــوده[ ]1و مــراد از آن،
[]2
شــخصیت انســانی و انســانیت اســت.
بــرای ایــن فضیلــت اخالقــی تعاریفی وجــود دارد ،از جمله :جوهــرى در اینباره
مىنویســد :المـ ّ
ـروة آداب نفسـ ّ
ـانیة تحمــل مراعاتهــا االنســان علــى الوقــوف عنــد
ّ
محاســن االخــاق و جمیــل العــادات و قــد یتحقــق بمجانبــة مــا نجســه النفــس
مــن المباحــات كاالكل فــى االســواق حــدث یمتهــن فاعلــه؛ مـ ّ
ـروت یــك سلســله از
آداب نفســانى اســت كــه انســان را وادار مىكنــد تــا همــواره در مرزهــاى محاســن
ّ
اخــاق باشــد و بــه عــادات زیبــا عمــل كنــد و گاهــى معنــاى مـ ّ
ـروت تحقــق پیــدا
مىكنــد بــه اینكــه نفــس انســانى از مباحــات نیــز دورى كنــد مثــل خــوردن در
[]3
كوچــه و بــازار و جایــى كــه فاعــل آن نــزد عــرف مــورد نكوهــش واقــع میشــود.
همچنیــن صاحــب مصبــاح اللغــة نیــز در اینبــاره مینویســد« :مـ ّ
ـروت ادب و
حالــت درونــى و روحــى اســت كــه انســان را بــه مراعــات اخــاق پســندیده و عــادت
[]4
و روش نیــك وا م ـیدارد».

واژگان مرتبط

در کنــار شــناخت ماهیــات بــه واســطۀ مفاهیــم متضــاد ،اســتفاده از مفاهیــم
مرتبــط نیــز یکــی دیگــر از راهکارهــای مفیــد جهــت تبییــن و شــناخت ماهیــت
اشــیاء محســوب میشــود .صفــت حســنۀ مـ ّ
ـروت بــه جهــت وســعت مفهومــی بــا
واژگان متعــددی قرابــت معنایــی دارد کــه شــاخصترین آنهــا عبارتنــد از:

 .1فتوت
فتــوت از واژۀ «فتــی» در لغــت بــه معنــای جوانمــردی و ســخاوت همــراه بــا
بزرگــواری و بزرگمنشــی اســت؛[ ]5امــا در اصطــاح ،جریانــی اجتماعــی اســت کــه
دارای شــرایط ،مراســم و آداب مخصــوص بــوده و اهــداف خیرخواهانــۀ انســانی را
ـذاری صادقانــه بــه فــرد و جامعــه دنبــال میکنــد و یکــی از واژگانــی
تــوأم بــا خدمتگـ ِ
ّ
اســت کــه در کنــار مــروت بــه کار م ـیرود و معنــای نزدیکــی بــا آن دارد.
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 .2سخاوت
واژۀ ســخاوت از مــادۀ «س خ ی» و بــه معنــای جــود و بخشــش میباشــد؛
لــذا ســخاوت در مقابــل صفــت بخــل بــوده و شــخص ســخاوتمند را «ســخی»
مینامنــد .از نظــر اصطــاح دینــی نیــز ،ســخاوت عبــارت اســت از« :ملکــۀ بــذل
مــال بــه مســتحق ،بــدون درخواســت ســائل و بــه میــزان شایســته بــه صورتــی کــه
حداقــل بخشــی از نیــاز ســائل را جوابگــو باشــد» ]7[.و از آنجایــی کــه افــراد جوانمــرد
و بــا مـ ّ
ـروت ســخی هســتند ،ایــن دو واژه بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند.

[]6

 .3سماحت
ســماحت در لغــت بــه معنــای بخشــندگی ،گذشــت ،آســانگیری و ســهل
گرفتــن امــور اســت و بــه ایــن مفهــوم بــه کار مـیرود کــه انســان در رفتــار بــا دیگــران
در مناســبات انســانی زندگی ،در کســب و کار و در دوســتی و دشــمنی از بخشــش و
گذشــت و آســانگیری بهــرهای داشــته باشــد و تمامــی ایــن امــور از خصائــص افــراد
جوانمــرد بــوده و از ایــن حیــث بــا یکدیگــر در ارتبــاط میباشــند.

حقیقت و ماهیت ّ
مروت و جوانمردی

بــا توجــه بــه تعاریــف علمــای علــم اخــاق از فضیلــت اخالقــی مـ ّ
ـروت و
جوانمــردی ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مـ ّ
ـروت در واقــع ملک ـهای نفســانی در
وجــود شــخص اســت کــه او را در انجــام واجبــات و افعــال نیــک مصـ ّـر و از انجــام
قبائــح أعــم از حــرام و مکــروه بــاز مـیدارد .مـ ّ
ـروت موجــب میشــود تــا صفتــى را كــه
در میــان مــردم ،جامعــه و خانــواده ،انســان شــرم مىكند آن را انجام دهــد آن را در
خلــوت و در غیــاب مــردم نیــز انجــام ندهــد .بــا ایــن توصیــف صفت اخالقــی ّ
مروت
دایــرۀ وســیعی داشــته و هــر امــری را کــه در شــکلگیری این فضیلــت اخالقی نقش
داشــته باشــد ،در بــر میگیــرد؛ چنانچــه امــام مجتبی”علیــه الســام” در پاســخ بــه
ســؤال معاویــه نســبت بــه حقیقــت مـ ّ
ـروت بــه ســه معیــار اشــاره کــرده و میفرمایــد:
ً
ً
«مـ ّ
ـروت آن اســت كــه [اوال] مــرد بــر حفــظ دینــش حریــص باشــد و [ثانیــا] مــال خود
ً
[]8
را اصــاح و نیكــو ســازد و [ثالثــا] حقــوق دیگــران را رعایــت نمایــد».
ّ
همچنیــن از مــوالی متقیــان امــام على”علیــه الســام” از معنــاى مــروت ســؤال
م و نشــانههاى مـ ّ
ـروت ایــن اســت كــه
شــد ،ایشــان در پاســخ فرمــود« :از عالئ ـ 
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ّ
متعهــد باشــى عملــى را كــه حیــا مىكنــى آن را آشــكارا در میــان مــردم انجــام دهــى،
[]9
در خلــوت و جلــوت و ظاهــر و باطــن یکســان بــوده و آن را انجــام ندهــی».
بنابرایــن مـ ّ
ـروت ،فضیلتــی جامــع بیــن تمامــی آداب حســنه و فــارغ از قبائــح و
مکروهــات میباشــد کــه در گفتــار ائمــۀ معصومین”علیهــم الســام” ایــن مطلــب
بــه وضــوح قابــل اســتفاده اســت.

جایگاه و اهمیت ّ
مروت و جوانمردی

یکــی از مهمتریــن و زیباتریــن صفــات و فضائــل اخالقــی کــه بایســتۀ هــر انســان
و زیبنــدۀ هــر جامعـهای بــه شــمار میآیــد ،جوانمــردی و مـ ّ
ـروت اســت .شــاخص
ارزشــمندی کــه فقــدان آن در صفــات و رفتــار هــر شــخصی کاســتی و ضعفــی
بــزرگ بــه شــمار میآیــد .فضیلتــی زیبــا ،ارزشــمند و در عیــن حــال در مــواردی
بــه فراموشــی ســپرده شــده کــه جــای خالــی آن بســیار آزاردهنــده و نگرانکننــده
اســت؛ چــرا کــه هــرگاه جــای خالــی ایــن چنیــن فضائــل نیکویــی در افــراد و جامعــه
نمایــان گــردد ،پســتی ،لئامــت و معصیــت ،خــود را آشــکار میســازند.
طبــق آنچــه گفتــه شــد ،ریشــۀ اصلــى «مـ ّ
ـروت» همــان دورى از گنــاه ،زشــتى،
پســتى و ّ
متصــف بــودن بــه صفــات نیــك الهــى و معنــوى مىباشــد؛ از ایـنرو ّ
مروت
از مهمتریــن صفــات كمالیــه بــوده و ریشــه و سرچشــمۀ آنهــا محســوب میشــود.
بدیهــى اســت كســانى كــه از معاصــی و ناپاکیهــا پرهیــز میکننــد و در پــی درک
امــور خیــر و ثــواب هســتند ،در تمامــی شــؤونات زندگــى نیــز معتــدل بــوده ،در
دیــن خــود داراى عفــاف و در معیشــت خــود ،حالــت اعتــدال را در هــر حــال حفــظ
مىكننــد و در برابــر مصائــب نیــز از خــود صبــر و شــكیبایى نشــان مىدهنــد.
ایــن فضیلــت اخالقــی از چنــان اهمیــت و جایگاهــی برخــوردار اســت کــه
هیــچ کســی حــق نــدارد مـ ّ
ـروت دیگــری را خدش ـهدار کنــد ،تــا جایــی کــه امــام
صادق”علیــه الســام” فرمــود:
َمـ ْـن َر َوى َع َلــى ُم ْؤ ِمــن ر َو َایـ ًـة ُیریـ ُـد ب َهــا َع ْی َبـ ُـهَ ،و َهـ ْـد َم ُم ُر َّو ِتـ ِـهَ ،أ َق َامـ ُـه ُ
اهَّلل َعـ َّـز وَ
ِ ِ
ٍ ِ
ْ
َ َّ َ َ َ ُّ ّ
َ َ
َ ْ
جــل مقـ
ـام الــذ ِل َیـ ْـو َم ال ِق َی َامـ ِـة َح ّتــى َیخـ ُـر َج ِم ّمــا قــال؛[ ]10كســى كــه بــر علیــه مؤمنــى
ّ
ّ
ت و حیثیــت او را خدشـهدار
ســخنى نقــل كنــد كــه بخواهــد او را بدنــام كنــد و مــرو 
ّ
گردانــد ،خداونــد او را روز قیامــت در جایــگاه ذلــت و خــوارى جــاى مىدهــد ،تــا
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زمانــى كــه از آنچــه گفتــه ،پــاك و تبرئــه گــردد.
همچنیــن ایشــان در روایــت دیگــری فرمــود« :كســى كــه از مؤمنــى ســخنى نقــل
كنــد كــه قصــدش عیبجویــى و از بیــن بــردن مـ ّ
ت او باشــد تــا آن مؤمن از چشــم
ـرو 
مــردم بیافتــد ،خــدا او را از تحــت سرپرســتى خــود بــه سرپرســتى شــیطان بیــرون
[]11
كنــد و شــیطان نیــز او را نمیپذیــرد».
برخی از وجوه اهمیت این فضیلت اخالقی عبارتند از:
ّ .1
مروت نشانۀ عقالنیت
عقــل راهنمــاى مؤمــن اس ـت .اســام بــه ایــن گوهــر درخشــان و راهنمــای
باطنــى انســانها ارج مىنهــد و آن را در رابطــه بــا صفــت مـ ّ
ـروت مــورد تأكیــد
قــرار مىدهــد و فقــدان آن را مایــۀ اصلــى و منشــأ گناهــان دانســته و آن دو را
الزم و ملــزوم یكدیگــر ّ
معرفــى مىكنــد كــه یكــى بــدون دیگــرى دوام و بقــاء نــدارد؛
چنانچــه امیرمؤمنــان علی”علیــه الســام” میفرمایــد« :مـ ّ
ـروة ّالرجــل علــى قــدر
عقلــه؛[ّ ]12
ت [و ّ
آدمیــت] مــرد بــه انــدازۀ عقــل اوســت» .از ایــن حدیــث بــه
مــرو 
دســت میآیــد کــه مـ ّ
ـروت یــک روحیــۀ برخاســته از عقالنیــت اســت و خاســتگاه آن
را بایــد عقالنیــت دانســت نــه عواطــف و احساســات.
پــس رفتــار مردانگــی و مـ ّ
ـروت را بایــد تنهــا از کســانی انتظــار داشــت کــه از
عقالنیــت برخــوردار باشــند؛ از همینروســت کــه کنشهــا و واکنشهــای اهــل
مـ ّ
ـروت هرگــز عاطفــی و غیــر عقالنــی نخواهــد بــود .ایــن عقالنیــت همــان چیــزی
اســت کــه در روایــات بــه عنــوان عامــل بندگــی و بهشــت رفتــن مطــرح شــده اســت.
از دیــدگاه پیشــوایان اســام نــه تنهــا مـ ّ
ت و عقــل ،الزم و ملــزوم یكدیگرنــد،
ـرو 
بلكــه مـ ّ
ت همــان عقــلّ ،
معرفــى شــده؛ بدیــن معنــا کــه انســان كارهــا ،اعمــال و
ـرو 
صفــات خــود را طــورى هدایــت كــرده و بــه كار بگیــرد كــه عقــل یعنــى میــزان حســن
و قبــح كــه راهبــر واقعــى انســانها در شــؤون مختلــف زندگیســت ،بــه او دســتور
مىدهــد و خــود را آنجــا قــرار دهــد كــه راهنمــاى باطنــى ،او را بــه آنجــا راهنمایــى
مىكنــد؛ از ای ـنرو امــام على”علیــه الســام” مـ ّ
ـروت را چنیــن توصیــف مىكنــد:
«و ّ
ث یجعــل نفســه؛[ ]13مـ ّ
مروتــه حی ـ 
ـروت هــر انســانى صفتــى اســت كــه انســان را
در جایــى كــه مطابــق راهنمایــى عقــل بایــد در آنجــا قــرار بگیــرد ،قــرار مىدهــد».
پــس بیــن عقــل و مـ ّ
ـروت مالزمــه و تســاوى مــوردى و مصداقــى از لحــاظ وجــود و
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مروتــى باشــد ،صاحــب مـ ّ
عــدم موجــود اســت؛ بــه ایــن معنــا كــه هــر جایــى كــه ّ
ـروت
داراى عقــل اســت و هــر انســانى كــه عقــل او یعنــى هــادى واقعــى او ســالم باشــد،
چنیــن كســى قطعـ ًـا داراى مـ ّ
ـروت میباشــد.
ّ .2
مروت سیرۀ اهل بیت”علیهم السالم”
مــا انســانها بــرای چگونــه زیســتن نیــاز بــه الگــو داریــم و نقــش الگــو در تربیــت
چنــان روشــن اســت کــه نیــازی بــه بیــان و توضیح نیســت .آنچــه در ایــن الگوگیری
و اســوهیابی و تأســی بــه اخــاق اولیــاء کارســاز بــوده ،آشــنایی بــا جزئیــات صفــات
و رفتــار آن حضــرات اســت ،نــه کلیــات .خوشــبختانه در کتــب حدیــث و ســیره،
نمونههــای رفتــاری پیامبــر و امامان”علیهــم الســام” بــه صــورت ریــز و جزئــی
آمــده کــه آشــنایی بــا آنهــا بســیار ســودمند بــوده و گامــی جهــت خودســازی و تعالی
بخشــیدن بــه جامعــه میباشــد .پیامبــران و اولیــای الهی”علیهــم الســام” کــه
صدرنشــین همــۀ کمــاالت و مــکارم اخالقــی بودهانــد ،در جوانمــردی نیــز الگــوی
جوانمــردان بــه شــمار میرونــد و جایگاهــی فراتــر از دیگــران دارنــد؛ چنانچــه از
رســول خدا”صلــی اهلل علیــه و الــه” نقــل شــده اســتّ :
«مروتنــا اهــل البیــت العفــو
ن ظلمنــا و اعطــاء مــن حرمنــا؛[ ]14مـ ّ
عمـ 
ت مــا اهــل بیــت بخشــیدن كســى اســت
ـرو 
كــه بــه مــا ســتم نمــوده و عطــا كــردن بــه كســى كــه مــا را محــروم كــرده اســت» .از این
روایــت بــه دســت میآیــد کــه در ســنت و ســیرۀ پیامبــر اکــرم و اهــل بیت”علیهــم
الســام” مـ ّ
ـروت و مردانگــی در ایــن امــور ظهــور و جلــوهای روشــن داشــته اســت.
البتــه عفــو و عطــا نســبت بــه کســانی اســت کــه ظلــم و محرومیــت بــه عنــوان یــک
صفــت بــرای آنــان در نیامــده باشــد .در نتیجــه اگــر انســان فقــط در مــوردی ظلــم
کــرده و از حقــی محــروم ســاخته ،بــا چنیــن شــخصی اینچنیــن برخــورد میشــود،
ولــی اگــر ظلــم و محرومیتســازی در طــرف مقابــل بــه عنــوان منــش و صفــت ،در
آمــده باشــد ،دیگــر معنــا نــدارد بــا چنیــن شــخصی ،از بــاب مـ ّ
ـروت رفتــار کــرد؛ زیــرا
موجبــات گســتاخی ظالــم و محرومکننــده را فراهــم میکنــد و بــه دیگــران نیــز ظلم
و ســتم روا م ـیدارد؛ لــذا بایــد در برابــر چنیــن شــخصی ایســتاد و عفــو و عطایــی
نســبت بــه او نداشــت.
حکایتّ :
مروت امام حسن”علیه السالم” با مرد شامى
مــردى شــامى كــه در اثــر تبلیغــات معاویــه ،دشــمن اهــل بیت”علیهــم الســام”
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بــود ،در مدینــه امــام مجتبى”علیــه الســام” را دیــد و شــروع كــرد بــه ناســزاگویى و
لعنــت .آن حضــرت نیــز هیــچ نمىگفــت .ســخنانش كــه تمــام شــد ،حضــرت رو
بــه او كــرد ،ســام داد و لبخنــد زد و فرمــود :گویــا غریــب هســتى! اگــر از مــا چیــزى
بخواهــى مىدهیــم ،اگــر راهنمایــى بخواهــى ،رهنمــون مىشــویم ،اگــر بخواهــى
بــارت را بــه مقصــد مىرســانیم .اگــر گرســنهاى ســیرت مىكنیــم ،اگــر برهنـهاى تــو
را مىپوشــانیم ،اگــر نیازمنــدى بىنیــازت مىكنیــم ،اگــر رانــده شــده و بىپناهــى،
پناهــت مىدهیــم ،اگــر حاجتــى دارى بــر آورده میکنیــم ،اگــر بــه منــزل مــا بیایــى،
تــا وقتــى كــه بخواهــى بــروى ،مهمانــت مىكنیــم.
مــرد شــامى كــه ایــن ســخنان را شــنید و ایــن برخــورد جوانمردانــه و کریمانــه را
دیــد ،گریســت و گفــت :شــهادت مىدهــم كــه تــو جانشــین خــدا در زمینــى .خــدا
داناتــر اســت كــه رســالت خــود را كجــا قــرار دهــد .تــو و پــدرت در نظــر مــن منفورترین
اشــخاص بودیــد ،امــا اینــك تــو محبوبتریــن فــرد در نظــر منــى .آنــگاه بــه خانــۀ
امام”علیــه الســام” رفــت و تــا در مدینــه حضــور داشــت ،مهمــان ایشــان بــود و از
[]15
دوســتداران اهــل بیت”علیهــم الســام” گردیــد.
ّ .3
مروت از مکارم االخالق
صفــات اخالقــی انســان محــدود بــه محاســن اخالقــی نمیشــود ،بلکــه مراتــب
باالتــری در قالــب «مــکارم اخالقــی» نیــز وجــود دارد و داشــتن مـ ّ
ـروت و جوانمــردی
بســتری بــرای رســیدن بــه مــکارم اخالقــی اســت؛ زیــرا اینکــه انســان در مرتبــۀ
احســان قــرار گیــرد و از بــدی دیگــران درگــذرد و عفــو نمایــد و یــا در برابــر احســان
دیگــران احســان نمایــد ،یــک فضلیــت در حــد محاســن اخالقــی اســت ،امــا اگــر
بتوانــد جــواب بــدی را بــا کار خــوب پاســخ دهــد ،ایــن از مصادیــق مــکارم اخالقــی
اســت؛ چنانکــه امیرمؤمنــان علی”علیــه الســام” مـ ّ
ـروت را بســتری برای رســیدن
ُ
ْ
َ
َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ُ ّ
ـث َعلــى ال َمــكارم؛[ ]16م ـ ّ
بــه مــکارم اخالقــی دانســته و میفرمایــد« :ألمـــروة تحـ
ـروت،
ِِ
آدمـــى را بـــه مــکارم اخالقــی [و صفــات عالــى] بــر مىانگیزانــد».
همچنیــن امــام صادق”علیــه الســام” نیــز ایــن فضیلــت اخالقــی را از مــکارم
االخــاق دانســته و میفرمایــدّ :ان اهّلل خـ ّـص رســله بمــكارم االخــاق فامتحنــوا
انفســكم فــان كانــت فیكــم فاحمــدوا اهّلل و اعلمــوا ّان ذلــك مــن خیــر و ان ال تكــن
فیكــم فاســئلوا اهّلل و ارغبــوا اهّلل فیهــا؛ خداونــد عزوجــل رســوالنش را مخصــوص
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بــه مــكارم اخــاق كــرده ،پــس خــود را بیازماییــد ،اگــر در شــما وجــود دارنــد ،خــدا
را ســپاس گزاریــد و بدانیــد كــه ایــن از خیــر اســت و اگــر در شــما نباشــند از خــدا
خواهــش كنیــد و بدانهــا رغبــت ورزیــد .ســپس ایشــان دربــارۀ برخــى از اصــول
صفــات نیــك و مــكارم اخــاق چنیــن فرمــود :یقیــن ،قناعــت ،صبــر ،شــكر ،حلــم،
خــوش خلقــى ،ســخاوت ،غیــرت ،شــجاعت ،مـ ّ
[]17
ـروت.
 .4دین در گرو ّ
مروت
در روایــات ارتبــاط تنگاتنگــی میــان عقــل و دیــن و اخــاق بــه ویــژه حیــا و
ـروت برقــرار شــده اســت؛ زیــرا کســی کــه مثـ ًـا بیحیــا و بیمـ ّ
مـ ّ
ـروت اســت ،از فوائــد و
اثــرات دیــن نیــز بیبهــره اســت؛ چنانکــه از نظــر امیرمؤمنــان على”علیــه الســام”
مردانگــی و ّ
مــروت ،جامــع همــۀ محاســن اخالقــی و بافضیلتتریــن و برتریــن
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ّ
َ
حالــت دینــداری اســت .ایشــان میفرمایــد«ِ :مـ ْـن أفضــ ِـل الدیـ ِـن أل ُم ـ ُـر ّوةَ ،و الخ ْیـ َـر
فــى دیــن َل ْیـ َـس َلـ ُـه ُمـ ُـر َّو ٌة؛[ ]18مـ ّ
ـروت ،از برترینهــاى هــر آئینــى اســت و ه ــر دینى كه
ٍ
مـ ّ
ـروت نـــدارد ،خـــیرى هــم در آن نیســت» .همچنیــن امــام کاظم”علیــه الســام”
در سفارشــاتی کــه بــه هشــام داشــتند فرمــود« :ال دیــن لمــن ال مــروة لــه؛[ ]19آنكــه
مـ ّ
ت و مردانگــى نــدارد ،دیــن نــدارد».
ـرو 
در حقیقــت دینــداری جــز بــه اخــاق و محاســن اخالقــی نیســت و اگــر کســی
میخواهــد دینــدار واقعــی باشــد و دیــن برایــش خیــر و ثمــرۀ کافی را داشــته باشــد،
بایــد اهــل محاســن اخالقــی باشــد و کســی کــه اخــاق نیکــی نــدارد ،در حقیقــت
دیــن نــدارد و بــه عبــارت دیگــر خیــری در دینــداری او نیســت؛ از اینروســت کــه آن
حضــرت میفرمایــد :کســی کــه مـ ّ
ـروت یعنــی جامــع فضایــل اخالقــی را نــدارد ،در
حقیقــت دیــن نــدارد؛ زیــرا طبــق فرمایــش ایشــان مـ ّ
ـروت اســم جامــع و فراگیــری
بــرای همــۀ فضایــل و محاســن اخالقــی اســت .پــس کســی کــه مـ ّ
ـروت نــدارد یعنــی
ً
محاســن اخالقــی نــدارد و کســی کــه محاســن اخالقــی نــدارد ،اصــوال دیــن نــدارد
و خیــری در دینــداری بــدون اخــاق و بــدون مـ ّ
ـروت نیســت؛ زیــرا آن چــه او دارد
فقــط نــام دیــن اســت ،نــه حقیقــت دیــن.

آثار ّ
مروت و جوانمردی

شــناخت آثــار و بــرکات صفــات و فضائــل اخالقــی ،زمانــی مشــخص میشــود
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کــه انســان بدانــد از ایــن طریــق مىتوانــد در تهذیــب نفــس ،پاكــى و صداقــت طبــع
خویــش بكوشــد و نیــز از ایــن طریــق مىتوانــد صفحــۀ نفــس و صفــات خــود را از
زشــتیها و آلودگیهــا پــاك و خــود را بــه صفــات نیكــو و پســندیده ّ
مزیــن ســازد.
یکــی از بهتریــن راههــای درک فضائــل اخالقــی ،مطالعــۀ آثــار آن صفــات اســت؛
ّ
یعنــى همــان راه عقلــى و فلســفی كــه از آثــار ،پــى بــه مؤثــر ببریــم.
برخی از مهمترین آثار این فضیلت اخالقی عبارتند از:
 .۱بـازدارندگی از قبائح
ّ
یکــی از آثــار و بــرکات مــروت و مردانگــی ،مانعیــت آن از قبائــح و معاصــی
میباشــد .انســانی کــه اهــل مـ ّ
ـروت و مردانگــی اســت پیوســته مراقــب بــوده کــه
رفتــاری مغایــر بــا خیــر و صــاح از او ســر نزنــد و همین پرهیزکاری و مراقبت ،ســبب
میشــود کــه از بســیاری از قبائــح و اعمــال ناپســند کــه مغایــر بــا روحیــۀ مـ ّ
ـروت و
مردانگــی اســت ،دور گــردد.
ّ
همانطــوری کــه ذکــر کردیــم ،در کالم امــام علی”علیــه الســام” از مــروت بــه
عنــوان مقتضــی یــاد شــده و در اینجــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد میشــود کــه مـ ّ
ـروت
مانــع همــۀ پســتیها در انســان اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مـ ّ
ـروت مقتضــی مــکارم
و مانــع از رذائــل و پســتیهای اخالقــی میباشــد .پــس کســی کــه بــه مقــام
عقالنیــت و مـ ّ
ـروت رســید و مردانگــی را بــه عنــوان فضلیــت دارا شــد ،همانطــوری
کــه میتوانــد بــه ســایر مــکارم اخالقــی دســت یابــد ،میتوانــد بــا اســتفادۀ از
ایــن روحیــه و رفتــار ،خــودش را از هرگونــه پســتی و رذالــت اخالقــی حفــظ کنــد؛
زیــرا مـ ّ
ـروت دافــع پســتیهای اخالقــی اســت؛ چنانچــه امیرمؤمنــان على”علیــه
َ
ّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
الســام” در اینبــاره میفرمایــد« :أل ُمــ ُـر ّوة ت ْم َنـ ُـع ِمـ ْـن كل د ِن ّیـ ٍـة؛[ ]20م ـ ـ ّ
ـروت ،انســان
ِ
را از هرگونــه پســتى بــاز مــى دارد».
 .2صبر بر شدائد
انســانها بــه مقتضــاى فطــرت خــدادادى ،ظرفیــت و انــدازۀ ّ
تحمــل در برابــر
مشــكالت و مصائــب ،بــا یكدیگــر تفــاوت دارنــد و همیــن تفاوتهــا ،آســتانۀ
ّ
تحملهــا و نیروهــاى مقاومــت ،معیــار اصلى ســنجش ارزش انســانها را تشــكیل
مىدهــد .برخــى از انســانها در مقابــل مصائــب و شــدائد ،تــاب و ّ
تحمــل نداشــته
و زود از كــوره بیــرون مىرونــد و خــود را مىبازنــد و شــرف و عظمــت روحــى خــود
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را از دســت مىدهنــد و در مقابــل برخــى دیگــر از انســانها در برابــر مشــكالت و
مصائــب مىایســتند و مثــل خورشــید ،روشــنایى و نــور خــود را از دســت نــداده،
ّ
رنــگ نمىبازنــد؛ چنیــن كســانى انســانهاى وارســته و مهــذب و مقــاوم و فــداكار
بــوده و قابــل تحســین فــراوان هســتند.
ّ
ت مىباشــند و یكــى از آثــار روحــى
از جملــۀ ایــن افــراد ،انســانهاى داراى مــرو 
چنیــن كســانى از دیــد پیشــوایان اســام ،اخفــاء شــدائد در مقابــل مصائــب اســت؛
ً
یعنــی اینــان در مقابــل پیشــامدهاى ناگــوار كامــا مقــاوم بــوده و خــم بــه ابــرو
نمىآورنــد ،در صورتــى كــه در دریایــى از مشــكالت و مصائــب غوطهورنــد .اعمــال
آنــان بســیار طبیعــى جلــوه مىكنــد و رفتــار آنــان بــا مــردم در جامعــه و خانــواده و در
زندگــى شــخصى حالــت طبیعــى دارد و چهرهشــان علــی رغــم مشــكالت فــراوان،
همــواره ّ
متبســم و خنــدان اســت؛ چنانچــه از پیامبــر گرامى اســام”صلی اهلل علیه
ّ
و الــه” نقــل شــده اســت کــه فرمــود« :اخفــاء الشــدائد مــن المــروة؛[ ]21مخفــى نــگاه
داشــتن مصائــب و شــدائد از آثــار مـ ّ
ـروت مىباشــد».
 .3فزونی رزق و روزی
ّ
از جملــه معیارهــاى زیــادى روزى و گســترش آن ،متصــف بــودن بنــدگان بــه
ـروت مىباشــد و هــر انــدازه كــه صفــت مـ ّ
صفــت مـ ّ
ـروت زیادتــر باشــد ،روزى شــخص
نیــز زیادتــر خواهــد بــود و هــر انــدازه كــه مـ ّ
ـروت كــم باشــد رزق و روزى نیــز كمتــر
خواهــد بــود و ایــن یكــى از سـ ّـنتهاى الهــى اســت؛ چنانچــه امــام صادق”علیــه
ّ ً ّ
ّ
محمــدا صلــى اهّلل علیــه و آلــه ّان تعالــى عـ ّـز
الســام” فرمــود« :و الــذى بعــث جـ ّـدى
و جـ ّـل لیــرزق العبــد علــى قــدر المـ ّ
ـروة؛[ ]22قســم بــه آنكــه جـ ّـدم را بــه حـ ّـق فرســتاده
اســت ،خداونــد ّ
عزوجـ ّـلروزى هــر بنــدهاى را بــه قــدر مـ ّ
ـروت او مىرســاند» .چرا که
كمــك الهــى بــه قــدر هزینــه نــازل مىشــود و موازنــۀ بیــن رزق و روزى و بیــن مـ ّ
ـروت
بىحســاب نیســت و موافــق بــا حكــم عقــل مىباشــد؛ زیــرا رادمــرد كســى اســت كــه
بــه دیگــران اطعــام كنــد و همعهــد بــا بــرادران خــود بــوده و بــه همســایگان خــود
رســیدگی کنــد ،پــس خداونــد روزى دیگــران را نیــز در مــال و ثــروت و رزق و روزى او
قــرار داده و در ایــن صــورت طبیعــى اســت كــه روزى او بیــش از روزى دیگــران باشــد
تــا بتوانــد بــه انجــام وظائــف نیــك خویــش بــه نحــو كامــل اقــدام نمایــد.
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مصادیق ّ
مروت و جوانمردی

یکــی از ویژگیهــای انســانهای شــریف و آزاده ،جوانمــردی اســت.
جوانمــردی عمــری بــه درازای تاریــخ دارد و در هــر عصــر و زمانــه ،انســانهایی
پــاک نهــاد ،همــواره مشــعل آن را فــروزان و محفــل بشــریت را از فروغــش روشــن
نگــه داشــتهاند .جوانمــردان ،آزادگانــی هســتند کــه ســود دیگــران را بــر ســود
خویــش مقــدم میدارنــد ،دگرگــرا هســتند ،در محنــت دیگــران ،غــم خوارشــان
میشــوند ،پاســخ بــدی را بــا نیکــی میدهنــد ،از بدیهــای اطرافیــان تــا آنجــا
کــه بــه گســتاخی و بیپروایــی آنهــا نیانجامــد در میگذرنــد و همــواره بخشــش را
ّ
ّ
بــر انتقــام و تالفــی ترجیــح میدهنــد .جوانمــردی ،قل ـهای از قلــه هــای ســر بــه
فلــک کشــیدۀ انســانیت اســت کــه بــه دلیــل دشــواریهای مســیرش ،رهنــوردان
آن انــدک هســتند .بــا ایــن همــه ،روزگار هیچــگاه از جوانمــردان خالــی نبــوده و
ّ
همــواره قلهنشــینانی بلندهمــت را پذیــرا بــوده اســت .ایــن فضیلــت اخالقــی
همــواره دارای مصادیقــی بــوده کــه بــه برخــی از مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم:
 .1طاعت خداوند
در فرهنــگ اســامی جوانمــرد بــه کســی اطــاق میشــود کــه خــود را در برابــر
اوامــر الهــی مســئول ببینــد و پــا را از حــدود الهــی فراتــر ننهــد .از آنجایــی کــه انســان
جوانمــرد خــود را بــر ســر ســفرۀ لطــف کــرم الهــی میبینــد شــرم و حیــا میکنــد از
اینکــه از اوامــر الهــی چشــم بپوشــد و خــود را آلــودۀ خبائــث و زشــتیهای اخالقــی و
اعتقــادی نمایــد؛ چنانچــه در روایتــی آمده اســت کــه از امام صادق”علیه الســام”
ـروت چیســت؟ حضــرت در جــواب فرمــود« :ال َیـ َ
ـراك ُ
ســؤال شــدَ :مــا ْال ُمـ ُـر َّو ُة؟ مـ ّ
اهّلل
ْ َ َ َ ُ َ
َْ ُ
ـث َنهـ َ
ـث أ َمـ َـر َك؛[ ]23م ـ ّ
ـاكَ ،و ال َیف ِقــدك ح ْیـ
حیـ
ـروت آن اســت كــه خــدا تــو را آنجـــا كــه
نهــى فرمـــوده نبینــد و آنجـــا كــه امــر نمـــوده بیابد».
ّ
بنابرایــن از منظــر امــام صادق”علیــه الســام” مــروت و مردانگــی ،همــان
ـروت بــوده و مـ ّ
دینــداری اســت؛ زیــرا اگــر گفتــه شــده کــه دیــن همــان مـ ّ
ـروت همــان
اســم جامــع همــۀ فضائــل و محاســن اخالقــی میباشــد ،ایــن بــدان معنــا خواهــد
بــود کــه نمیتــوان دینــداری را جــدای از محاســن اخالقــی و مـ ّ
ـروت دانســت؛
چنانکــه نمیتــوان ســخن از مـ ّ
ـروت و مردانگــی را مطــرح کــرد ،در حالــی کــه از
دینــداری خبــری نیســت .پــس اگــر بخواهیــم ّ
مروت کســی را بشناســیم باید بینیم
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کــه نســبت بــه بایــد و نبایدهــای خداونــد چگونــه عمــل میکنــد و آیــا اهل شــریعت
اســت یــا نــه؟ چنانچــه امیرمؤمنــان علی”علیــه الســام” نیــز بــه ایــن مطلب اشــاره
کــرده و میفرمایــد« :مــن المـ ّ
ـروة طاعــة اهَّلل و حســن ّالتقدیــر؛[ ]24فرمانبــردارى خدا
و نیكویــى تقدیــر از مـ ّ
ت اســت ».
ـرو 
 .2کمک به برادران دینی
از نقــاط بســیار حســاس در اخــاق اســامی ،حــس تعــاون ،تعاضــد و خدمــت
بــه مــردم ،بــه خصــوص خدمــت بــه مؤمنــان و صالحــان اســت .از مجموعــه
تعالیــم اســامی و ســیرۀ اولیاء”علیهــم الســام” اســتفاده میشــود كــه پــس از
اداء فرائــض ،باالتریــن وســیله بــرای تقـ ّـرب بــه خداونــد متعــال تمســک بــه ایــن
ً
خصلــت نیكــو اســت .اولیــاء خــدا همــواره در خدمــت مــردم بودنــد و شــخصا در
رفــع حوائــج آنــان اقــدام میكردنــد؛ لــذا یکــی از مصادیــق بــارز مـ ّ
ـروت و جوانمــردی
ایــن اســت کــه انســان بــه درســتی حــق بــرادری دینــی و خونــی را بــه جــا آورد و
بــا دیگــران بــه نیکــی رفتــار نمایــد .اینگونــه اســت کــه مـ ّ
ـروت و مردانگــی ســامان
مییابــد و شــخص خــود را در جامعــه نشــان میدهــد و آثــار و بــرکات آن ظهــور
و بــروز میکنــد .امــام حســن”علیه الســام” در ضمــن یکــی از خطبههایشــان
فرمــود« :از عالمــت عقــل و مـ ّ
ت مــرد آن اســت كــه در بــر آوردن حوائــج بــرادران
ـرو 
[]25
[دینــى] خــود میشــتابد اگرچــه بــه او اظهــار نكننــد».
 .3فراموش کردن نیکیها
از جملــه زیباتریــن آموزههــای دیــن مبیــن اســام ایــن اســت کــه وقتــی در حــق
دیگــران کار خوبــی انجــام دادیــم ،ایــن خوبــی را یــادآور نشــویم؛ چــرا کــه ایــن ویژگی
باعــث میشــود تــا انســان در زندگــی و روابــط اجتماعــی کــه بــا دیگــران دارد ،خــود
را طلبــکار دیگــران ندانــد و منتظــر جبــران و احســان متقابــل دیگــران نباشــد؛
از ایــنرو یکــی از مصادیــق م ّ
ــروت و جوانمــردی ،فراموشــی خوبیهــای خــود
میباشــد؛ چنانچــه امیرمؤمنــان علی”علیــه الســام” فرمــود« :مــن تمــام المـ ّ
ـروة
أن تنســى الحـ ّـق لــك و تذكــر الحـ ّـق علیــك؛[ ]26از تمامــى مـ ّ
تو ّ
آدمیــت ایــن اســت
ـرو 
ّ
ّ
كــه فرامــوش كنــى حقــى را كــه بــراى تــو باشــد و یــاد نگهــدارى حقــى را كــه بــر علیــه
تــو باشــد»؛ بدیــن معنــا کــه اگــر در حــق دیگــران خوبــی کــردی آن را فرامــوش کــن،
ولــی اگــر دیگــران بــه تــو خوبــی کردنــد ،هرگــز آن را فرامــوش نکــن.
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 .4بذل و بخشش
ّ
اگــر در شــخصی مــروت و مردانگــی باشــد ،بایــد خــودش را در انفــاق امــوال و
دارائیهــا نشــان دهــد؛ زیــرا اهــل مـ ّ
ـروت در بنــد مــال و منــال دنیــا گرفتــار نخواهنــد
شــد و اخــاق و رفتارشــان تغییــر نمیکنــد ،بلکــه بدیــن واســطه بیشــترین فضائــل
و محاســن اخالقــی را از خــود نشــان میدهنــد؛ زیــرا شــخص در ایــن مــوارد
دسترســی بیشــتری بــه کارهــای خیــر دارد و در مقــام ثــروت و قــدرت میتوانــد
بیشــتر بــه دیگــران خدمــات رســانی داشــته باشــد؛ از اینروســت کــه حضــرت
َ َ ّ َ َْ َ ُ ُ َُ
على”علیــه الســام” فرمــوده اســت« :مــع الثــرو ِة تظهــر
الم ـ ُـر ّوة؛[ ]27جوانمــردى
هنــگام دارایــى آشــكار مىشــود».
اگــر کســی مردانگــی داشــته باشــد بــا ثــروت خــود دســتگیر دیگــران خواهــد بــود
و بــا اطعــام و انفــاق و صدقــه بــه فقیــران و نیازمنــدان کمــک میکنــد تــا آنــان نیــز
از آن ثــروت بهرهمنــد شــوند .امــام صادق”علیــه الســام” در ایــن زمینــه خطــاب
بــه اصحابشــان فرمــود« :بگوییــد مـ ّ
ـروت چیســت؟ عــرض كردیــم :نمىدانیــم.
فرمــود :بــه خــدا ســوگند مـ ّ
ـروت آن اســت كــه مــرد ســفرۀ اطعــام خــود را در پیشــگاه
وســیع خان ـهاش بگســتراند» ]28[.تــا هــر رهگــذرى از آن بهرهمنــد گــردد.
 .5عفو و بخشش
بــا دقــت در جوامــع روایــی اینچنیــن بــه نظــر میرســد کــه فتــوت و جوانمــردی
بــا فضائــل اخالقــی بســیاری درآمیختــه اســت؛ چــرا کــه در فرهنــگ اســامی بــه
کســی صاحــب فتــوت و جوانمــرد اطــاق میشــود کــه در او فضائــل اخالق ـیای
همچــون ،عفــو و گذشــت ،بزرگــواری ،ایثــار ،صبــر ،خویشــتندارى و پارســایى،
دوری از پســتی و معصیــت رونــق یافتــه باشــد .عفــو بــه معنــای گذشــت و عــدم
بازخواســت شــخص خطــاکار ،از مهمتریــن دســتورات اخالقــی و ارزشــهای فطــری
انســان بــه شــمار م ـیرود و در دیــن اســام از جایــگاه ویژهــای برخــوردار بــوده و
یکــی از مصادیــق مـ ّ
ـروت و جوانمــردی بــه شــمار م ـیرود.
انســانی کــه دارای جوانمــردی و مـ ّ
ـروت اســت ،هیچــگاه بــه فکــر انتقــام و
مقابلــه بــه مثــل نیســت ،حتــی اگــر قــدرت یابــد کرامــت و بزرگمنشــی او ســبب
میشــود کــه راه عفــو و بخشــش را بــر انتقــام برگزینــد؛ زیــرای هــوای نفــس را در
وجــودش قربانــی کــرده و حکمــت و فضیلــت را بــه جــای آن نشــانده اســت .امــام
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صادق”علیــه الســام” در تعریــف عفــو میفرمایــد« :معنــی عفــو آن اســت کــه هــرگاه
از کســی جرمــی و تقصیــری نســبت بــه تــو واقــع شــود ،پـ ِـی او نــروی و بــه او اظهــار
[]29
نکنــی و از ظاهــر و باطــن فرامــوشکنــی و احســانت را بــه او زیادهتر از پیشکنــی».
حکایتّ :
مروت موالی رادمردان با دشمن!
حضــرت علی”علیــه الســام” زیباتریــن جلوههــای مـ ّ
ـروت و جــوان مــردی را در
جنــگ صفیــن از خــود نشــان داد؛ هنگامــی کــه دو لشــکر در اطــراف رود فــرات بــه
هــم نزدیــک شــدند ،معاویــه بــه یارانــش دســتور داد پیشدســتی کنیــد و قبــل از
آنکــه علــی و ســپاهیانش بــه محــل کارزار برســند ،آب را بــر آنهــا ببندیــد.
آب به روی ســپاهیان علی”علیه الســام” بســتهشــد .ایشــان به معاویه پیام
داد کــه :بهتــر اســت ابتــدا بــا یکدیگر مذاکــره کنیم ،بلکه بتوانیم با مذاکره ،مشــکل
را حــل کنیــم و گرهــی را کــه میشــود بــا دســت بــاز کــرد ،نبایــد بــا دنــدان بــاز کنیــم
و تــا ممکــن اســت از کاری کــه میــان دو گــروه از مســلمانان ،جنــگ و خونریــزی راه
میانــدازد ،بپرهیزیــم .هنــوز مــا بــه محــل نرســیده ،شــما آب را بســتید.
ولــی معاویــه ،جنــگ را بــه حضــرت تحمیــل کــرد .بــه ناچــار لشــکر
امیرمؤمنان”علیــه الســام” حملــه کردنــد و دشــمن را تــا چنــد کیلومتــر آن
طرفتــر ،عقــب راندنــد .شــریعه [بخــش قابــل اســتفاده از رودخانــه] را در اختیــار
گرفتنــد .جلــوی آب را بســتند و معاویــه ،چــون بـیآب مانــد ،نامـهای التماسآمیز
بــه علی”علیــه الســام” نوشــت .اصحــاب حضــرت گفتنــد :محــال اســت؛ زیــرا
کــه مــا چنیــن کاری را ابتــدا شــروع نکردیــم .شــما اول ایــن کار را کردیــد و آب را
بــه روی مــا بســتید؛ ولــی امــام علی”علیــه الســام” فرمــود :نــه مــا هرگــز چنیــن
نمیکنیــم ،ایــن عملــی اســت ناجوانمردانــه .مــن بــا دشــمن در میــدان جنــگ،
روبــه رو میشــوم ،امــا هرگــز بدیــن شــکل ،نمیخواهــم پیــروزی کســب نمایــم.
ایــن شــیوهها ،از عمــل و شــأن مــن بــه دور اســت و از شــأن یــک مســلمان عزیــز و
بــا کرامــت نیــز بــه دور میباشــد.

آفات ّ
مروت و جوانمردی

ً
بعضــا از انســانها ،اعمــال و رفتارهایــى در حــاالت گوناگــون ســر مىزنــد كــه
حكایــت از حالتهــاى باطنــى آنــان و وجــود برخــى از نقائــص در روحشــان داشــته
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و میتوانــد نشــانگر نبــود یــا نقــص ایــن فضیلــت اخالقــی در وجــود ایشــان باشــد
کــه برخــی از مهمتریــن آنــان کــه در منابــع دینــی و متــون روایــی به آنها اشــاره شــده
اســت ،عبارتنــد از:
 .1نقل وقایع سفر
ّ
امــام صادق”علیــه الســام” فرمــود« :لیــس مــن المــروة ان یحــدث الرجــل بمــا
یلقــى فــى ســفر مــن خیــر و شــر؛[ ]30از مـ ّ
ت نیســت كــه كســى هــر چــه از خــوب و بــد
ـرو 
در ســفر دیــده را بازگویــد» .زیــرا طبیعــى اســت كــه مســافرتها ،خالــى از ســختىها
ّ
و زحمتهــا و در عیــن حــال خالــى از لذتهــا و خوش ـیها نیســت .انســانهاى
صاحــب مـ ّ
ـروت بــه جهــت كرامــت و عظمــت نفــس خویــش از ناخوشـیها شــكوه
و نالــه ننمــوده و بــه ایــن خوشـیها نیــز مباهــات نمىنماینــد.
 .2مزاح بیش از حد
شــوخی و خنــده یکــی از ویژگیهــای رفتــاری انســان اســت کــه هــم میتوانــد
بــه عنــوان یــک قابلیــت در جهــت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد و هــم میتوانــد بــه عنــوان یکــی از اخالقیــات ناپســند جلــوه کنــد و نتایجــی
بــه بــار آورد کــه نــه تنهــا قابــل جبــران نبــوده ،بلکــه مدتهــا بایــد بــه دنبــال رهایــی
از مشــکالت ایجــاد شــدۀ ناشــی از آن بــود .شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن جنبــۀ
نکوهــش شــوخی و خنــدۀ زیــاد ،تنافــی و ناســازگاری آن بــا ایمــان اســت؛ چــرا کــه
ایــن عمــل اغلــب موجــب غفلــت آدمــی از یــاد خــدا و انجــام کارهــای خیــر میشــود،
در حالــی مؤمنیــن واقعــی لحظـهای از یــاد خداونــد غافــل نمیشــوند .امــام موســى
ّ
کاظم”علیــه الســام” در ایــن رابطــه میفرمایــد« :و ّایــاك و المــزاح فانــه یذهــب
بنــور ایمانــك و یســتخف ّ
مروتـك؛[ ]31مــزاح مكــن كــه نــور ایمانــت را میبــرد و مـ ّ
ت
ـرو 
و انســانیت را ســبك میكنــد» .زیــرا شــوخی و مــزاح بیــش از حــد انســان را از طریــق
حــق خــارج میکنــد و اعضــا و جوارحــش بــه خصــوص زبــان را بــه لغــزش میانــدازد.
 .3منازعه با مردم
مناظــر ه و گفتــاری كــه بــه منظــور غلبــه بــر طــرف مقابــل از طریــق اســكات او و
تمایــل تعصبــى بــه اظهــار فضــل و برتــری بر او صــورت مىگیرد ،منبع و سرچشــمۀ
بســیاری از خلــق و خوهایــی اســت كــه از نظــر خداونــد متعــال ناشایســت ،ولــى
از دیــدگاه ابلیــس ســتوده و شایســته اســت .ایــن حالــت ناپســند تــا آنجــا در روح
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گوینــده پیــشروی مىکنــد كــه ســختترین حــوادث و بدتریــن رویدادهــا در
زندگــى از دیــدگاه او ،ایــن خواهــد بــود كــه مبــادا حــق بــر زبــان طــرف مقابــل او
پدیــدار گــردد؛ بدیــن معنــا کــه هــر چنــد طــرف مقابلــش حــق را بگویــد ،ولــی وى
بــا توســل بــه مکــر و حیلــه و نحــوۀ بیــان حــق بــه جانــب ،مىكوشــد تــا بــه منظــور
انــكار حــق بــر حســب مقــدورات و تواناییــش مناظــره را ادامــه دهــد تــا بــه پیــروزی
نهایــی برســد و حــرف خــودش را بــه کرســی بنشــاند؛ از همینرو رســول خدا”صلی
اهلل علیــه و الــه” همــواره از مجادلــه پرهیــز داشــت و یارانــش نیــز به تأســی از ایشــان
در حضــور مبارکــش کشــمکش و مجادلــه نمیکردنــد؛ چنانچــه ایشــان میفرمایــد:
یبــرد و مـ ّ
ت را برطــرف
ـرو 
«زنهــار كــه بــا مــردم منازعــه نكنیــد چــون كرامــت را م 
میكنــد و پیوســته جبرئیــل مــرا نهــى میكــرد از مجادلــۀ بــا مــردم ،چنانچــه نهــى
[]32
مىكــرد از شــراب خــوردن و بــت پرســتیدن».
 .4منت گذاشتن
مـ ّ
ـروت و جوانمــردی زمانــی معنــا پیــدا خواهــد کــرد کــه بخشـشها ،لطمـهای
بــه آبــرو و حیثیــت زندگــی کســانی کــه بــه انســان وابســتهاند ،وارد نکنــد .از جملــه
اینکــه خالــی از هرگونــه ّ
ن کریــم در ایــنبــاره
منتگــذاری باشــد؛ چنانچــه قــرآ 
َ ْ َ َ َّ
َ ُ َّ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ی کالــذی
میفرمایــد( :یــا أ ّی َهــا الذیـ َـن َآم ُنــوا ال ت ْب ِطلــوا َصدقا ِتکـ ْـم ِبال َمـ ِّـن و الذ 
ْ
ْ
ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
ْ
ـاهَّلل َو ال َیـ ْـو ِم ال ِخـ ِـر) ]33[:ای کســانی کــه ایمــان
ـاس َو ال ُیؤ ِمـ ُـن ِبـ ِ
ین ِفــق مالــه ِرئــاء النـ ِ
آوردهایــد ،صدقههــای خــود را بــا ّ
منــت و آزردن باطــل نکنیــد ،ماننــد کســی کــه
مالــش را بــا ریــا و خودنمایــی بــه مــردم انفــاق میکنــد ،ولــی بــه خــدا و روز واپســین
ایمــان نــدارد .انفــاق ،صدقــه و احســان ،کاری الهــی و عبــادی اســت؛ لــذا نبایــد
بــا منــت گذاشــتن و بــه رخ کشــیدن و رفتــار تحقیرآمیــز ،ارزش آن را از بیــن بــرد؛
چنانچــه امــام علی”علیــه الســام” در ایــن رابطــه میفرمایــد« :ظلــم المــروءة مــن
مـ ّـن بصنیعــه؛[ ]34كســى كــه بــر احســان خــود منــت گــذارد بــه مـ ّ
ـروت خویــش ســتم
ت ایــن اســت كــه مـ ّ
نمــوده» .مــراد از ســتم كــردن بــر مـ ّ
ت او بــه ســبب آن منــت
ـرو 
ـرو 
گذاشــتن فاســد و باطــل میگــردد ،پــس گویــا بــر مـ ّ
ـروت خویــش ســتم كــرده اســت.
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ّ
مروت

یکــی از واژه هایــی کــه همیشــه در مــورد انســان هــای خودســاخته و آزاده بــکار
بــرده مــی شــود همیــن صفــت ّ
«مروت» اســت .این کلمه ـ که از ریشــه «مــرء» گرفته
شــده اســت کــه بــه معنــای «مــرد» اســت ـ معــادل مــردی و مردانگــی اســت[ ]۱و
مــراد از آن ،شــخصیت انســانی و انســانیت اســت ]۲[.در حقیقــت ،مـ ّ
ـروت صفتــی
اســت نفســانی کــه انســان را بــه کســب اخــاق پســندیده و تــرک اخــاق فاســد و
پســت ،وادار مــی کنــد.
معادلهایــی کــه بــرای ایــن واژه نقــل شــده اســت ،بســیار اســت .از آن جملــه
جوانمــردی ،بزرگــواری ،انصــافّ ،
عیــاری ،رجولیــت و فتــوت اســت]۳[.
در عدالــت ،عــاوه بــر تــرک گناهــان کبیــره و اصــرار نکــردن بــر گناهــان صغیــره،
ـاف مـ ّ
ـروت هــم شــرط اســت؛ یعنــی :متخلــق شــدن بــه
انجــام نــدادن کار خـ ِ
اخــاق افــراد زمــان و مــکان خــود؛ یعنــی فــرد فعلــی را کــه در نــزد عامــه مــردم
مســتهجن اســت ،مرتکــب نشــود .البتــه ســنت هــای حســنه از ایــن امــر ،اســتثنا
شــده انــد؛ اگرچــه مــردم آن را مســتهجن بشــمارند و عامــه مــردم آن را تــرک کننــد.
ماننــد ســرمه کشــیدن ،حنــک بســتن و حنــا کــردن ،و ...مادامــی کــه رجحــان
شــرعی دارنــد.
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ّ
مروت در احادیث

در فرهنــگ دینــی ،مـ ّ
ـروت بــه نوعــی بــذل و بخشــش ،نیکــی بــه دیگــران،
گشــاده رویــی ،عفــاف و خویشــتن داری ،پرهیــز از آزار دیگــران و دوری از دنائــت و
پســتی تفســیر شــده اســت.
امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــد« :آیــا گمــان کردیــد کــه فتــوت بــه فســق و
فجــور تحقــق مــی یابــد؟! خیــر ،فتــوت و مـ ّ
ـروت عبــارت اســت از ایــن کــه ســفره
طعامــت بــرای واردیــن ،گســترده و عطایــت بــه حــد وفــور در اختیــار مســتمندان
[]۴
بــوده و بــا چهــره شــکفته بــا اشــخاص مواجــه شــوی و آزارت بــه دیگــران نرســد».
و نیــز فرمودنــد« :مـ ّ
ـروت ،عبــارت اســت از حفــظ دیــن ،عــزت نفــس ،نرمــش و
[]۵
احســان ،پرداخــت حقــوق و اظهــار دوســتی نســبت بــه مــردم».
از امــام حســن علیــه الســام ســؤال شــد کــهّ :
مروت چیســت؟ آن حضــرت فرمود:
[]۶
«عفــاف در دیــن و ُحســن تدبیــر در معیشــت و صبــر بر حــوادث تلخ زندگــی».
رســول گرامــی اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه نیــز فرمــود« :شــش چیــز از نشــانه هــای
ّ
مروت اســت .ســه تای آن در َح َضر و ســه تای دیگر در ســفر اســت .اما آن ســه که در
َ
َحضــر اســت :تــاوت قــرآن و ســاختن مســجد و دوســت گرفتــن در راه خــدای متعال
اســت و ســه تای دیگر که در ســفر اســت عبارت اند از :بذل و بخشــش زاد و توشــه و
[]۷
حســن خلــق و مــزاح و شــوخی در امــوری کــه گناه محســوب نمی شــود».
در مواجهــه و برخــورد بــا کســانی کــه دارای صفــت مـ ّ
ـروت هســتند نیــز ســخنی
از مــوالی متقیــان علــی علیــه الســام بــه مــا رســیده اســت کــه« :از اشــتباهات و
خطاهــای کســانی کــه دارای صفــت مردانگــی هســتند چشــم پوشــی کنیــد کــه این
[]۸
طبقــه ،چــون بلغزنــد خداونــد بازوشــان را بگیــرد و بلندشــان کنــد».
حضــرت علــی علیه الســام زیباترین جلــوه های مـ ّ
ـروت و جوانمــردی را در جنگ
صفیــن از خــود نشــان داد؛ هنگامــی کــه دو لشــکر معاویــه و امیرالمؤمنیــن در اطــراف
رود فــرات بــه هــم نزدیــک شــدند .معاویــه به یارانش دســتور داد :پیش دســتی کنید
و قبــل از آن کــه علــی و ســپاهیانش بــه محــل کارزار برســند ،آب را بــر آنها ببندید.
آب بــه روی ســپاهیان علــی علیــه الســام بســته مــی شــود .علــی علیــه الســام
بــه معاویــه پیــام داد کــه« :بهتــر اســت ابتــدا بــا یکدیگــر مذاکــره کنیــم ،بلکــه بتوانیــم
بــا مذاکــره مشــکل را حــل کنیــم و گرهــی را کــه مــی شــود بــا دســت بــاز کــرد ،نبایــد بــا
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دنــدان بــاز کنیــم و تــا ممکــن اســت از کاری کــه میــان دو گــروه از مســلمانان ،جنــگ و
خونریزی راه می اندازد ،بپرهیزید .هنوز ما به محل نرســیده شــما آب را بســتید».
ولــی معاویــه جنــگ را بــه علــی علیــه الســام تحمیــل کــرد و لشــکر امیرالمؤمنیــن
حملــه کردنــد و دشــمن را تــا چنــد کیلومتــر آن طــرف تــر ،عقــب راندنــد .شــریعه
(بخــش قابــل اســتفاده از رودخانــه) را در اختیــار گرفتنــد .جلــوی آب را بســتند و
معاویــه چــون بــی آب مانــد ،نامــه ای التمــاس آمیــز بــه علــی علیــه الســام نوشــت.
اصحــاب علــی علیــه الســام گفتنــد« :محــال اســت؛ زیــرا کــه مــا چنیــن کاری را ابتــدا
شــروع نکردیــم .شــما اول ایــن کار را کردیــد و گفتیــد آب بــه شــما نمــی دهیــم» ولــی
امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســام فرمــود« :نــه مــا هرگــز چنیــن نمــی کنیــم؛ ایــن،
عملــی اســت ناجوانمردانــه .مــن بــا دشــمن در میــدان جنــگ ،روبــرو مــی شــوم ولــی
هرگــز بدیــن شــکل ،نمــی خواهــم پیــروزی کســب نمایــم .ایــن شــیوه هــا از عمــل و
شــأن من به دور اســت و از شــأن یک مســلمان عزیز و با کرامت هم به دور اســت».
ّ
ـروت و مردانگــی و مـ ّ
ایــن را مــی گوینــد مـ ّ
ـروت ،باالتــر از شــجاعت اســت .مــای
رومــی ،راجــع بــه علــی علیــه الســام گفتــه اســت :در شــجاعت ،شــیر ّربانیســتی در
مـ ّ
[]۹
ـروت ،خــود کــه دانــد کیســتی.

جمع بندی و نتیجه گیری

بــا توجــه بــه مطالــب و احادیــث و نقــل چنــد نمونــه ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم
ّ
کــه مـ ّ
ـروت ،عبــارت اســت از :انســانیت و تخلــق بــه جمیــع صفــات پســندیده و
دوری از تمامــی صفــات زشــت.
ّ
ایــن مطلــب را مــی تــوان بــه صــورت یــک فرمــول ،بیــان نمود کــه :ارکان مــروت،
ســه چیز اســت:
.1زندگی کردن با خود به عقل
.2ارتباط با خلق به صبر
.3ارتباط با حق به نیاز (مناجات)
نشانه ارتباط و زندگی با خود بر مدار عقل سه چیز است:
.1قدرت خود دانستن
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.2اندازه کار خود دیدن
.3در خیر خویش کوشیدن
و نشانه ارتباط و زندگی کردن با خلق به صبر ،سه چیز است:
.1به اندازه قدرتشان از ایشان انتظار داشتن
.2عذرهای ایشان را پذیرفتن
.3از قدرت خویش به ایشان دادن
و نشانه زندگانی با حق به نیاز نیز سه چیز است:
.1بر هر چه به تو رسد ،شکر کنی
.2هر کاری که برای حق کنی ،عذرخواهی
.3کار حق بر کار خود ،ارجح بدانی

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 ↑.1لغت نامه دهخدا ،واژه ّ
«مروت».
 ↑.2معارف و معاریف ،دشتی ،واژه ّ
«مروت».
 ↑.3لغت نامه دهخدا ،واژه ّ
«مروت».
 ↑.4بحاراألنوار ،ج ،70ص.50
 ↑.5تحف العقول ،ص.227
 ↑.6بحاراألنوار ،ج ،71ص.273
 ↑.7همان ،ج ،74ص.275
 ↑.8نهج البالغه ،حکمت .20
 ↑.9انسان کامل ،مرتضی مطهری ،تهران :صدرا ،ص  65و .66
……………………………………………
منبع :محمدعلی سروشّ ،
مروت ،حدیث زندگی ،شماره  ،19مهر و آبان  ،1383صفحه .97
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دوستی
ّ
و خدمت بیمنت
رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج فقه (پانزدهم محرمالحرام )1432

َ
ُ
اهَّلل ع َق َال َسم ْع ُت ُه َی ُق ُول ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون َخ َد ٌم َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْ
« َع ْن أبی َع ْ
ض قیل َو
ع
د
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
ون َخ َد ًما َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْعض َق َال ُیف ُ
َک ْی َف َی ُک ُون َ
ید َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضا» ...
ِ
ِ ٍ
کافی ،ج  ،2ص 167
فی الکافی ،عن ّ
الصادق (علیه ّ
السالم)« :المؤمنون خدم بعضهم لبعض»؛
حضرت امام صادق علیهالسالم فرمودند :مؤمنین ،خدمتکاران یکدیگرند.
خدم ،جمع خادم است؛ یعنی خدمتکاران .در فارسی ،ما برای کلمهی
خدم میگوئیم خدمتکار؛ که محترمانهاش کلمهی «خدمتکار» است ،و
غیرمحترمانهاش کلمهی «نوکر» است ،نه خدمتگزار .تعبیر خدمتگزار ،یک تعبیر
عرفی دیگری دارد ،که متفاوت است با
دیگری است و در فارسی یک معنای ِ
معنای خدمتکار .خدم ،جمع خادم است .خادم به همان معنای خدمتکار
است .میگوید :مؤمنین خدمتکارهای همدیگرند[ .خب مستمعین] ،تعجب
کردند :چطور؟ همه خدمتکار همدیگر هستند؟ یا به تعبیر عرفیتر ،همه نوکر
همند؟ «قیل و کیف یکونون خدما بعضهم لبعض»؛ چه جور میشود که بعضی،
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ً
بعضی دیگر را خدمتکار باشند؟ یعنی مثال بروند خانههای همدیگر ،خدمتکاری
کنند؟ فرمود« :یفید بعضهم بعضا»؛ [یعنی] به هم فایده برسانند .پس فایده
رساندن مؤمنین به یکدیگر ،خدمتکاری به آنهاست؛ [و در آن] ّ
منتی وجود
ندارد؛ نکته این است.
اگر چنانچه ما به هم خدمتی کردیم و به یکدیگر فایدهای رساندیم ،چه
عرض هم باشیم  -مثل ما مردم معمولی کوچه و بازار که به حسب شأن
در
ِ
اجتماعی ،در عرض یکدیگر قرار داریم  -چه آن کسی که به حسب موقعیت
ً
اجتماعی ،شأن باالتری دارد؛ مثال رئیس یک تشکیالتی است ،دیگر نباید سر
یکدیگر ّ
منتی داشته باشیم .به نظر ما نکتهی این حدیث ،تنها این نیست که
افراد باید به هم نفع برسانند؛ بلکه این هم هست که این نفع رساندن موجب
منت نباشد ،تا این خدمتی را که میکنند ،با ّ
ّ
منت گذاشتن باطل نکنند.
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شرح حدیث
در بیان مرحوم
آیت اهلل حاج آقا
مجتبی تهرانی

َّ
ّ
ُرو َی َعن َر ُ
سول اهلل صلی اهلل َعلیه َوآله و َسلم قال:
ِ
َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ُ َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
ُ
ّ
الرز ِق[]1
تان ال تجت ِم ِ
ِخصل ِ
عان ّفی م ِؤم ٍن البخل و س َّوء الظ ِن ِب ِ
ترجمه :پیامبر اکرم«صلی اهلل علیه و آله و سلم» فرمودند:
دو صفت است که در مؤمن جمع نمیشود؛ بخل و گمان بد به روزی.
شرح حدیث :در گذشته روایتی را مطرح كردیم در باب اینكه انسان نباید نام
مقدس خدا را با قسم خوردن برای امور دنیاییاش وسیله قرار بدهد .عرض كردم
این اثر وضعی دارد .قسم راست هم اثر وضعی دارد .بركت را از انسان میگیرد.
گاهی نه! از نظر درونی ،انسان در ارتباط با امور دنیاییاش بعد هم نعوذ باهلل
در ارتباط با خدا این جور میشود .آن روایت از نظر ظاهری بود كه از طریق نام
خدا ّ
مرتب قسم میخورد كه از این راه چیزی بدست آورد .از آن طرف عكسش،
اگر بدست نیاورد را میخواهم بگویم .چون دوتاست؛ هم جنبههای مثبت و
هم منفی .مثبتش آن بود كه گفتم .حاال میروم سراغ منفیاش.
در این روایت كه از پیغمبر اكرم هست ،حضرت میفرماید كه دو خصلت
هست كه هیچ وقت در مؤمن نمیآید و در او جمع نمیشودّ .اول :مسأله بخل
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را میفرمایند .بخل؛ از رذائل نفسانی است و معنایش هم این است که انسان در
ً
ً
جایی كه شرعاو عقال سزاوار است از نعمتهایی را كه خدا به او داده مصرف كند،
ً
ً
مصرف نكند( .شرعا و عقال) .یك بخل داریم ،یك اسراف داریم .بخل معنایش
ً
این است به اینكه من شرعا وظیفه دارم مصرف بكنم ،خرج نمیكنم .دارم
ولی استفاده نمیكنم .اسراف معنایش این است که بیجا خرج میکنم .نباید
مصرف کنم ولی مصرف میکنم .كنار بخل که بگذاری اسراف معنایش این است
ً
شرعا سزاوار نیست خرج بكند  ،نعمت ّ
الهیه را هدر بدهد.
به اینكه جایی كه آدم
این راجع به بخل بود که نسبت به خودمان است.
دومی كه در این روایت پیغمبر اكرم(ص) میفرماید ،میگوید« :وَ
مطلب ّ
ُ َّ ّ ّ
الر ْز ِق» .این یعنی چه؟ این آن جاهایی است كه تو هر چه خدا را
سو ِءالظ ِن ِب ِ
ً
خواستی وسیله بكنی ،كارسازی پیدا نكرد .من تقریبا سعی میکنم روایاتی كه
میخوانم كمی مرتبط با هم باشد .بگو ببینم در دلت چه خبر است؟ اینجاست
كه سوءظن و بد گمانی نسبت به رزق پیدا میكنی .یعنی به اینكه اینجا سزاوار
بود خدا به من بده ،نداد .میفهمی معنایش یعنی چی؟ خوب دقت كنید كلمه
ّاول راجع به خودت است .آن راجع به خودت را میآیی روی خداوند پیاده
میکنی .یعنی خدا نعوذ باهلل بخل ورزید .بخل را معنا كردم دیگر؛ یعنی سزاوار
بود به من بده ،نداد .این عین بخل است .یك وقت بخل را نسبت به خودت
َّ
ّ
بالرزق» ،معنایش
میگویی ،یك وقت نعوذ باهلل نسبت به خدا « سوء ظ ِن ِ
بخل نسبت دادن به خداست؛ كه سزاوار بود به من بده بخل ورزید و به من
نداد .نعوذ باهلل .فهمیدی؟ اگر آنجا كارسازی پیدا نكرد از نظر ظاهری ،میآیی
از این طرف از نظر درونی چه كار میكنی؟ گاهی هم به شما بگویم که شما به
ّ
متوجه هم نمیشوید .همه شما این حرف من را گوش كنید.
زبان میآورید و
میخواهم اینها را بگویم یاد بگیرید؛ كه یك چیزهایی از دهانتان بیرون می
آید ،مواظب باشید! میگویی خدا نخواست .بگو ببینم اینكه میگویی خدا
نخواست ،با این جمله غرضت این است كه مصلحتم نبود و بجا نبود خدا به من
بده،نداد .این را میخواهی بگویی؟ كه در عمق دلم راضیام .یا نه! میخواهی
بگویی خدا نعوذباهلل بخل ورزید؟! كدام اینها را میخواهی بگویی؟ حواست
جمع باشد« .خدا نخواستهایی» كه از دهانتان بیرون میآید ،یك وقت نكند
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كنارشبخواهی بگویی خدا بخل ورزید! یعنی بجا بود به من بدهد نداد...آن
وقت خیال میكنی كه تو خداپرستی؟ مشكلت اینجاست .نمیفهمی این كه از
دهانت بیرون آمد ،اگر با نارضایتی نسبت به خدا باشد  ،یك گره دیگر میاندازی
ّ
محمد و آل ّ
صل علی ّ
محمد..
در كارت .اللهم
یكشنبه  26 - 1389 /22/1ربیع الثانی 1431
.................................................
[ ]1بحار االنوار جلد ،74صفحه 174
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پرسش

ً
آیا از نظر قرآن ،عمل به «ظن» و «گمان» مطلقا ممنوع است؟ در صورت
مثبت بودن پاسخ ،چگونه میتوان به مضمون برخی آیات که نمیتوان
تفسیری قطعی از آنها ارائه داد عمل نمود؟

پرسش تفصیلی

آیاتــی نظیــر «ال تقــف مــا لیــس لــک بــه علــم» و «ان الظــن ال یغنــی مــن الحـ ّـق
ً
شــیئا» ،عمــل بــه ظنــون را جایــز نمیداننــد ،در حالیکــه بســیاری از احــکام مــا
از خبرهــای ظنیاند(ظنــی الســند) ،و خــود آیــات هــم ظنیانــد(در داللــت) کــه
طبــق ایــن آیــات بــه خــود آنهــا هــم نبایــد عمــل کــرد؛ چــرا کــه دور پیــش میآیــد؟

پاسخ

ابتــدا بایــد گفــت کــه همــواره نبایــد بــه «ظــن» و «گمــان» بــا دیــده منفــی
نگریســت .بیشــتر رفتارهــای مــردم بــا اعتمــاد بــه ظــن و گمــان قــوی انجــام
میشــود و در آیــات بســیاری از قــرآن کریــم نیــز عمــل بــه «ظــن» و یــا «گمــان قــوی»
ً
در طــراز عمــل بــه «علــم» قــرار گرفتــه اســت .اساســا انســانها اگــر به گمان قــوی خود
ترتیــب اثــر ندهنــد ،روال زندگــی آنهــا دچــار مشــکل خواهــد شــد .آن ظــن و گمانــی
مــورد نکوهــش قــرآن اســت کــه تنهــا برآمــده از توهــم و خیــاالت بــوده و از عنصــر
عقــل بــرای ارزیابــی آن کمــک گرفتــه نشــده باشــد.
با توجه به این مقدمه ،در مورد قرآن کریم باید از چند جنبه بحث کرد:
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الــف) جنبــه ســندی :یعنــی پیامبــر اســام(ص) قــرآن را از وحــی الهــی گرفتــه و
بــرای مــردم بیــان کــرده ،و بــه صــورت متواتــر از پیامبــر(ص) بــه مــا رســیده اســت.
ب) جنبــه داللتــی :الفــاظ قــرآن کریــم از نظــر داللــت بــر معانــی چنــد دســته
میشــوند:
محکــم؛ یعنــی آیاتــی کــه صــد در صــد بــر معنــا داللــت دارد ،و داللــت آن قطعــی
اســت؛[ ]1ماننــد آیــه« :قــل هــو اهلل احــد» ]2[.امــا اگــر احتمــال بیــش از یــک معنــا در
آیــه بــرود ،در ایــن صــورت یــا داللــت آن بــر دو مدلــول یــا مدلولهــاى متعــدد آن
َ َ َ ُ
مســاوى اســت کــه آنرا مجمــل میگوینــد؛ ماننــد« :ثالثــة قـ ُـر ٍوء»؛[ ]3یــا یکســان
نیســت ،و یکــى بــر دیگــرى رجحــان دارد ،در ایــن صــورت معنــای راجــح را «ظاهــر»
ُُ
َ َ
میگوینــد؛ ماننــد«َ :و ال َت ْن ِک ُحــوا مــا نکـ َـح آباؤکـ ْـم ِمـ َـن ِّالنسـ ِـاء» ]4[،و معنــای مرجــوح
َ َ َ
ُ
را «مـ ّ
ـص و ظاهــر هــر دو را
اهلل فـ ْـوق أ ِید ِیهـ ْـم» ]5[.نـ ّ 
ـؤول» میگوینــد ،ماننــد« :یــد ِ
محکــم میخواننــد و مجمــل و مـ ّ
[]6
ـؤول هــر دو را متشــابه گوینــد.
اکثــر آیــات قــرآن از نــوع محکمــات؛ یعنــی نـ ّـص و ظاهر اســت .بنابراین ،اشــکالی
در داللــت آنهــا وجــود نــدارد و آیــات کمتــری از ســنخ متشــابه و تعــداد اندکــی هــم
[]7
مجمل هســتند.
ظنی الدالله بودن برخی آیات قرآن نیز آنرا از حجیت نمیاندازد؛ زیرا:
َ
ت و نشــانه) حاصــل
 .1ظـ ّـن ،اســمى اســت بــراى آنچــه کــه از امــارهای (عالم ـ 
میشــود ،و هــرگاه آن امــاره قــوى شــود ظـ ّـن و گمــان بــه علــم منتهــى میشــود؛
امــا هــرگاه آن امــاره ضعیــف شــودّ ،
توهــم اســت ]8[.لــذا براى فهــم کلمات پــروردگار،
راهــى جــز ایــن نیســت کــه همــه آیــات را در کنــار هــم قــرار داده و از آنهــا حقیقــت را
دریافــت کــرد ،و اگــر در ظواهــر برخــی از آیــات ،در ابتــداى نظــر ،ابهــام و پیچیدگــى
باشــد ،میتــوان بــا توجــه بــه آیــات دیگــر ،آن ابهــام و پیچیدگــى را برطــرف ســاخت
[]9
و بــه عمــق آن آیــه رســید.
 .2در مــورد آیــات قــرآن احتمــاالت متعــددی وجــود دارد کــه منافــات بــا
َ َّ َ
ی
اســتدالل بــر عــدم حجیــت ظـ ّـن دارد ]10[.و آیاتــی ماننــد آیــه ِ«إ ّن الظـ ّـن ال ُی ْغن ـ 
ْ
َ ً
ِمـ َـن ال َحـ ّ ِـق شـ ْـیئا» ]11[،دلیــل بــر ایــن اســت کــه قاعــده ّاولیــه در مســئله ظـ ّـن ،عــدم
حجیــت اســت ،مگــر اینکــه بــا دلیــل قطعــى دیگــری ،حجــت بــودن آن ثابــت
ى
گــردد؛ بهعــاوه؛ ایــن آیــه شــریفه ،تنهــا از پندارهــاى بیاســاس و گمانهــا 
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بیپایــه و خرافــى ،ماننــد گمــان و پنــدار بتپرســتان ســخن میگویــد ،و کار بــه
ظـ ّـن و گمــان قابــل اعتمــادى کــه در میــان عقــا موجــود اســت نــدارد .بنابرایــن،
[]12
ـن قابــل اســتناد نیســت.
ت ظـ ّ 
چنیــن آیاتــی در مســئله عــدم حجی ـ 
بــه عبارتــی دیگــر ،ایــن آیــات نمیخواهــد بگویــد کــه اگــر احتمــال قــوی میدهی
کــه غذایــی مســموم اســت ،بــه ایــن احتمــال توجــه نکــرده و غــذا را بخــور! زیــرا
ْ
مقصــود از آیــه َ«و ال َت ْقـ ُـف مــا َلیـ َـس َلـ َ
ـک ِبـ ِـه ِعلـ ٌـم» ایــن اســت کــه :در هــر اعتقــاد
یــا عملــى کــه تحصیــل علــم ممکــن اســت ،پیــروى از غیــر علــم حــرام اســت ،و
در اعتقــاد و عملــى کــه نمیشــود بــه آن علــم پیــدا کــرد زمانــى اقــدام و ارتــکاب
جایــز اســت کــه دلیــل علمــى آنرا تجویــز نمایــد ،ماننــد پیــروى و اطاعــت پیامبــر
اکــرم(ص) در اوامــر و نواهــى کــه از ناحیــه پــروردگارش دارد؛ زیــرا ادلــه عصمــت
انبیــا و امــام(ع) دلیــل علمــى هســتند بــر اینکــه همــه آن چیــزی کــه آنهــا دســتور
میدهنــد مطابــق بــا واقــع اســت ،و هرکــس کــه دســتورات وى را عمــل نمایــد بــه
واقــع رســیده اســت.
ّ
دلیــل قطعــى داریــم بــر اینکــه پیــروى چنیــن ظنهایــی واجــب و الزم اســت،
و آن دلیــل قطعــى عبــارت اســت از بنــاى عقــا بــر حجیــت ظهــور ،پــس اگــر پیــروى
از علــم تنهــا بــه آن معنــا بــود کــه در هــر مســئله خــود انســان علــم پیدا کنــد ،پیروى
مــا از ظاهــر آیــه پیــروى علــم نبــود؛ زیــرا یقیــن نداریــم کــه مقصــود واقعــى از آن
همــان معنایــى اســت کــه از ظاهــرش اســتفاده میشــود ،احتمــال میدهیــم
شــاید مقصــود واقعــى آیــه ،غیــر از معنــاى ظاهــرش باشــد ،و خــود آیــه میگویــد
پیــروى از ظـ ّـن و گمــان نکــن ،پــس بایــد از آیــه پیــروى نکنیــم کــه در ایــن صــورت
[]13
خــود آیــه ناقــض و مخالــف خــودش خواهــد بــود.
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پاسخ

«عــام» ،لفظــى اســت کــه بــدون حصــر ،تمــام افــرادى کــه صالحیــت آنرا دارنــد
ُ ُّ
ّ
فــرا میگیــرد ،یکــی از الفــاظ آن «کل» اســت کــه در اول جمله میآیــد؛[ ]1مانند« :کل
َمـ ْـن َع َل ْیهــا فــان» ]2[،یــا در پــى آن ،ماننــد«َ :ف َسـ َـج َد ْال َمال ِئ َکـ ُـة ُک ُّل ُه ْم َأ ْج َم ُعـ َ
[]3
ـون».
ٍ
امــا «خــاص» عبارتــی اســت کــه برخــى مصادیــق واژگان یــا عبــارت عامــی را از
دایــره شــمول آن خــارج میکنــد.
ُ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ ْ ْ َ َ
در آیــه شــریفه«ِ :إن ِالنســان ل ِفــی خسـ ٍـر ِإل ال ِذیــن آمنــوا و ع ِملــوا
َّ
ُ
َّ
ـات ]4[،»...لفــظ «االنســان» عــام بــوده و عبــارت «ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َو َع ِملــوا
الصا ِلحـ ِ
َّ
ـات» خــاص اســت.
الصا ِلحـ ِ
عام بر سه قسم است:
 .1آنکــه بــر عمــوم خــود باقــى باشــد؛ کــه در ایــن رابطــه بایــد گفــت کــه بیشــتر
ً
َ ُ ْ ُ
ً
ـرعا تخصیــص میخورنــد مثـ ًـا آیــه ُ
«ح ِّر َمـ ْـت َعل ْیکـ ُـم ال َم ْی َتــة»[]5
عامهــا ،عقــا و شـ
[]6
بــه حالــت ناچــارى تخصیــص زده شــده اســت.
امــا بــه هــر حــال آیاتــی هرچنــد انــدک داریــم کــه بــه عمــوم خــود باقیانــد و
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ
ّ
مخصــص ندارنــد؛ ماننــد آیــات شــریفه «ح ِرمــت علیکــم أم
هاتکـ ْـم ]7[»...و ِ«إ ْن
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َ
َّ
ً
ُک ُّل َمـ ْـن فــی َّ
ِ َ ْ ْ
ض ِإال آ ِتــی َّالر ْحمـ ِـن َع ْبــدا»؛[( ]8تمــام کســانى کــه در
السـ
ِ
ـماوات و الر ِ
[]9
آســمانها و زمیــن هســتند ،بنــده اوینــد!).
َّ َ َ
ّ .2
عامــى کــه از ابتــدا منظــور از آن خــاص میباشــد؛ ماننــد آیــه «ال ِذیــن قــال
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ
ـاس إ ّن ّالنـ َ
َ ُ ُ َّ ُ
ـاس قـ ْـد َج َم ُعــوا لکـ ْـم فاخشـ ْـو ُه ْم»؛[ ]10کــه گوینــده آن یــک نفــر
لهــم النـ ِ
بــه نــام نعیــم بــن مســعود أشــجعى یــا بادیهنشــینى از قبیلــه خزاعــه بــوده اســت.
َ َُْ َْ َ ُ َ ُ َ ٌ ُ َ ّ
ْ ْ
ـراب»[ ]12کــه
[ ]11اینگونــه اســت آیــه «فنادتــه المال ِئکــة و هــو قا ِئــم یص ِلــی ِفــی ال ِمحـ ِ
[]13
منظــور از مالئکــه جبرئیــل اســت.
ّ .3
[]14
عام مخصوص(تخصیص زده شده) .که در قرآن مثالهاى زیادى دارد.
در فــرق بیــن ایــن دو عــام گفتهانــد :اولــى ّ
(عامــى کــه منظــور از آن خــاص
میباشــد) همــه أفــراد را شــامل نمیشــود ،نــه از جهــت لفــظ ،و نــه از ناحیــه
حکــم؛ بلکــه داراى افــرادى اســت کــه در یکــى از آنهــا اســتعمال شــده اســت .ولــی
ّ
دومــى ،عمــوم و شــمولش نســبت بــه تمــام أفــراد منظــور شــده از جهــت فراگیــرى
[]15
لفــظ نــه از لحــاظ حکــم.
در ادامــه بایــد گفــت کــه یکــى از انــواع خــاص در قــرآن آن اســت کــه عمــوم
سـ ّـنت را تخصیــص میزنــد ،و ایــن نــوع کــم اســت؛ از جملــه مثالهــاى آن ،آیــه
ْ َ
ََ
«ح ّتــى ُی ْع ُطــوا ال ِج ْز َیــة»[ ]16اســت کــه تخصیــص زده ســخن رســول اکــرم(ص) را کــه:
ّ
[]17
«مأموریــت یافت ـهام بــا مــردم بجنگــم تــا اینکــه ال الــه ال اهلل بگوینــد».

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1سیوطى ،جالل الدین ،اإلتقان فی علوم القرآن ،ج  ،1ص  ،631بیروت ،دار الکتاب العربى ،چاپ دوم،
1421ق.
[ .]2رحمن.26 ،
[ .]3حجر.30 ،
[ .]4عصر.3 – 2 ،
[ .]5مائده.3 ،
[ .]6اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .633
[ .]7نساء.23 ،
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[ .]8مریم.93 ،
[ .]9اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .633
[« .]10اینها کسانى بودند که [بعضى از] مردم ،به آنان گفتند :مردم (لشکر دشمن) براى [حمله به] شما
اجتماع کردهاند از آنها بترسید!»؛ آل عمران.173 ،
[ .]11اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص 634؛ فیض کاشانی ،مال محسن ،االصفی فی تفسیرالقرآن ،تحقیق،
درایتی ،محمدحسین ،نعمتی ،محمدرضا ،ج ،1ص  ،183قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول1418 ،ق.
[ .]12آل عمران.39 ،
[ .]13اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .635
[ .]14همان.
[ .]15همان ،ص .634
[ .]16توبه.29 ،
[ .]17اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص 637
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مهمتریــن معجــزه پیامبــر اســام(ص) ،قــرآن کریــم اســت .قــرآن همــه منکران
را بــه مبــارزه طلبیــده و آوردن یــک ســوره ماننــد آنرا از آنــان میخواهــد ]2[.ناتوانــی
مخاطبــان ،دلیلــى روشــن بــر اصالــت ایــن وحى آســمانى اســت.
بــا وجــود ایــن ،در مــورد برخــی از ایــن آیــات الهــی اختــاف نظرهــا و تفاســیر
گوناگونــی مشــاهده میشــود .در ایــن نوشــتار ،بــه بررســی علــت برخــی ایــن
اختالفهــا ݣ ݣݣمݣیپردازیــم.
[]1

 .1اختالف روش تفسیری پس از رحلت پیامبر(ص)
طبقــه اول از افــرادی کــه امــروزه بــه عنــوان مفســران قــرآن شــناخته میشــوند،
جمعــى از صحابــه؛ ماننــد ابــن عبــاس ،عبــد اهلل بــن عمــر ،ابـ ّـى بــن کعــب ،و...
بودنــد کــه تفســیر آنهــا از چارچــوب جهــات ادبــى آیــات ،شــأن نــزول ،اســتدالل بــه
آیـهای بــراى توضیــح آیــات دیگــر ،و نقــل برخــی روایــات ،فراتــر نبــود.
در تابعــان کــه مفســران طبقــه دوم بودنــد و افــرادی؛ مثــل مجاهــد ،قتــاده ،ابن
ابــى لیلــى ،شــعبى ،و ...نیــز جریــان بــه همیــن روش بــود ،تنهــا چیــزى کــه افــزوده
شــد آن بــود کــه روایــات بیشــتری در تفاســیر خــود نقــل میکردنــد کــه متأســفانه در
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بیــن آنهــا روایــات جعلشــده توســط یهودیــان نیــز وجــود داشــت ]3[.ایــن قبیــل
[]4
روایــات ،امــروزه نیــز در منابــع تفســیری و دیگــر منابــع دیــده میشــود.
 .2ورود بحثهای کالمی به قرآن
بعــد از رســول خــدا(ص) و در عصــر خلفــا ،فتوحاتــی رخ داد و مســلمانان در
ســرزمینهای جدیــد بــا فرقههــا و مذاهب مختلف آشــنا شــده و بــا صاحبنظران
آنــان بــه گفتوگــو مینشســتند ،و ایــن منجــر بــدان شــد کــه بحثهــاى کالمــى در
[]5
مســلمانان شــایع شــود.
ـاف مســلک متکلمــان ،گاه آنــان را وامیداشــت تــا در تفســیر و
از طرفــی ،اختـ ِ
فهــم معانــى آیــات ،اســیر آرای مذهبــى خــود باشــند ،و آیــات را طــورى معنــا کنند که
بــا پیشفرضهایشــان موافــق باشــد ،و آیــات مخالــف بــا نظرشــان را تأویــل کننــد.
 .3ورود بحثهای عقلی
در اواخــر ســلطنت امویــان و اوائــل عباســیان؛ یعنــى در اواخر قــرن اول هجرت،
فلســفه یونــان بــه زبــان عربــى ترجمه و در بین مســلمانان انتشــار یافت.
همزمــان بــا آن ،گروهــی بــا گرایــش بــه تصــوف و عرفــان تــاش نمودنــد تــا بــه
جــاى برهــان و اســتدالل عقلــی ،حقایــق و معــارف دینــى را از طریــق مجاهــده و
ریاضتهــاى نفســانى دریابنــد.
در ایــن میــان؛ مشــائیان وقتــى بــه تحقیــق در قــرآن پرداختنــد ،هــر چــه از آیــات
قــرآن دربــاره حقایــق مــاوراء طبیعــت و نیــز دربــاره خلقــت و حــدوث آســمانها و
زمیــن و بــرزخ و معــاد بــود را تأویــل کردنــد.
گروهــی از فالســفه نیــز بــه تفکــر و ســیر در باطــن خلقــت و آیــات انفســى پرداخته
و عالــم ظاهــر و آیــات آفاقــى و بــه عبارتــی ظاهــر قــرآن را رهــا نمــوده ،تنهــا بــه تأویــل
آن پرداختنــد ،و ایــن باعــث شــد کــه مــردم در تأویــل آیــات ،جــرأت یافتــه ،دیگــر
مــرز و حــدى بــراى آن نشناســند ،و هــر کــس هــر چــه دلــش خواســت بگویــد ،و
مطالــب شــعرى کــه جــز در عالــم خیــال موطنــى نــدارد ،بــر هــم بافتــه آیــات قرآنــى
[]6
را بــا آن معنــا کننــد.
 .4متن قرآن
ممکــن اســت لفــظ یــا ترکیــب متــن قــرآن بــه گون ـهاى باشــد کــه تفســیرهاى
متفاوتــى از آن عرضــه شــود .در ایــن قســمت بــه برخــی از مــواردی اشــاره میشــود
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یگــردد:
کــه در متــن قــرآن وجــود دارد و باعــث تفســیر متعــدد م 
الف .اشتراک لفظی:
اختــاف در تفســیر آیــه گاهــی بــه دلیل اشــتراک لفظــی آن لفظ اســت؛ مانند آیه
َ َ ََ ُ
َ ْ ُ َ َّ ُ َ
َْ ُ
«و المطلقـ
ـات َی َت َر ّب ْصـ َـن ِبأنف ِسـ ِـه ّن ثالثــة قـ ُـر ٍوء»[ ]7کــه «قــروء» جمــع «قــرء» اســت و
«قــرء» دو معنــا دارد« :پاکــى» و «آلودگــى بــه حیــض» .بــه ســبب همیــن اختالف در
اشــتراک لفظــی ،منظــور از ســه «قــرء» در اینجــا از نظــر گروهــی گذشــتن ســه پاکــى
[]8
اســت؛ امــا برخــی دیگــر کلمــه «قــرء» را بــه معنــاى حیــض و آلودگــى دانســتهاند.
ب .اختالف معانی حروف:
برخــى از حــروف داراى چنــد معنــا هســتند کــه در مــواردى باعــث تفســیرهاى
متفاوتــى از آیــه شــدهاســت .بــه عنــوان نمونــه ،ایــن اختــاف در آیــه وضــوء[ ]9دیــده
[]10
میشــود.
ج .اختالف در قرائت:
یکــی از مــواردی کــه باعــث اختــاف در تفســیر شــده اختــاف در قرائــت یــک
ً
کلمــه اســت؛ مثــا کلمــه «ارجلکــم» در آیــه وضــوء بــه فتــح «الم» قرائــت شــده
[]12
اســت ،امــا جمعــى از قــراء آنرا بــا کســره خواندهانــد.
[]11

 .5اکتفاء نمودن به احادیث
ّ
جمعــى از مــردم بــه همــان تعبــد صــرف کــه در صــدر اســام نســبت بــه ســخنان
رســول خــدا(ص) داشــتند ،باقــى ماندنــد ،و بــدون اینکــه کارى بــه عقــل و فکــر
خــود داشــته باشــند ،در فهــم آیــات قــرآن بــه احادیــث اکتفــاء نمــوده ،و در فهــم
معنــاى حدیــث هــم هیچگونــه مداخلـهاى ننمــوده ،بــه ظاهــر آنهــا متعبــد بودند،
ً
[]13
ن بــود.
و اگــر هــم احیانــا بحثــى از قــرآن میکردنــد ،تنهــا از جهــات ادبــى آ 
و مــوارد دیگــری ماننــد :وضــع حدیــث،[ ]14تداخــل انــواع تفســیرها ]15[،و شــأن
نــزول قــرآن.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،1ص  ،129تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول1374 ،ش.
[ .]2بقره.24 - 23 ،
[ .]3قص و معارف مربوط به آغاز خلقت ،چگونگى ابتداء خلقت آسمانها ،و تکوین زمین ،دریاها ،بهشت
شداد ،خطاهاى انبیاء ،تحریف قرآن ،و چیزهایى دیگر از این قبیل را داخل احادیث صحیح نمودند.
[ .]4طباطبائى ،سید محمدحسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،1ص  ،4قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ
پنجم1417 ،ق.
[ .]5همان ،ص .5
[ .]6همان.
[ .]7بقره .228
[ .]8طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج  ،2ص  ،573تهران ،ناصر خسرو ،چاپ
سوم1372 ،ش.
[ .]9مائده .6
[ .]10نک :تفسیر نمونه ،ج ،4ص 287 – 286؛ «معنای کلمه «الی» در آیه وضو».341 ،
[ .]11عوامل دیگری همچون اطالق و تقیید ،حقیقت و مجاز ،تعیین مرجع ضمیر ،اختالف در تقدیر ،اجمال
لفظ و ...باعث اختالف در تفسیر میشود.
[ .]12تفسیر نمونه ،ج ،4ص .287
[ .]13المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،1ص .5
[ .]14کمالى ،سید على ،شناخت قرآن ،ص  ،411تهران ،اسوه ،چاپ اول1370 ،ش.
[ .]15همان ،ص 410
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دربــاره تعییــن آیــات ناســخ و منســوخ ،اختالفاتــی بیــن اندیشــمندان علــوم
قرآنــی وجــود دارد کــه گاه گــرو ه آیــات منســوخی از طــرف آنــان اعــام شــده ،بــا
یکدیگــر همخوانــی ندارنــد کــه در ایــن زمینــه ،بایــد در مــورد هــر آیـهای کــه ادعــای
نســخ آن شــده ،جداگانــه بــه بررســی پرداخــت.
بــه هــر حــال؛ بــا چشمپوشــی از ایــن اختــاف نظرهــا ،در ذیــل ،برخــی از آیاتــی
کــه بــه عنــوان منســوخ اعــام شــده را ذکــر میکنیــم:
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
 .1آیــه نجــوا« :یــا َأ ُّی َهــا َّال ِذیـ َـن َآم ُنــوا إذا َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ناج ْی ُتـ ُـم ّالرســول فق ِدمــوا ب ْیــن یــد ْی
ِ
َ ْ ُ
واکـ ْـم َص َد َقـ ًـة ،ذلـ َ
ـک َخ ْیـ ٌـر َل ُکـ ْـم َو َأ ْط َهـ ُـرَ ،فــإ ْن َلـ ْـم َتجـ ُـدوا َفــإ َّن َ
[]1
اهلل َغ ُفـ ٌ
ـور َر ِحیـم»؛
نج
ِ
ِ
ِ
ِ
[]2
ایــن آیــه توســط آیــه بعــد از آن؛ یعنــی آیــه  13نســخ شــده اســت .در اعتقــاد بــه
نســخ ایــن آیــه ،مخالفــی وجــود نــدارد.
َ
 .2آیــه عــدد مقاتلیــن« :یــا أ ُّی َهــا َّالنبـ ُّـی َحـ ّـرض ْال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن َع َلــى ْال ِقتــال إ ْن َی ُکــنْ
ِ
ِ
ِ َ ِْ
ِ
ً
َ ٌ
ُ
ُ
َ
ون صابـ ُـر َ
ْ ُ ْ ْ ُ َ
ون َی ْغ ِل ُبــوا ِمائ َت ْیـ ِـنَ ،و ِإ ْن َیکـ ْـن ِم ْنکـ ْـم ِمائــة َی ْغ ِل ُبــوا ألفــا ِمـ َـن
ِ َمنکــم ِعشــر َ َ ِ
ّ
َ
ََ
َْ
ّ
ال ِذیـ َـن کفـ ُـروا ِبأن ُهـ ْـم قـ ْـو ٌم ال َیفق ُهــون» ]3[.ایــن آیــه نیــز توســط آیــه بعــد ،یعنــی آیــه
[]4
 66نســخ شــده اســت.
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َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َّ ً َ ْ
واج ِهـ ْـم
 .3آیــه امتــاع« :و ال ِذیــن یتوفــون ِمنکــم و یــذرون أزواجــا ،و ِصیــة ِلز ِ
َ ْ
َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ
َ ً َ َْ ْ َْ َ ْ
ـاح َعل ْیکـ ْـم ِفــی مــا ف َعلـ َـن ِفــی
ـراج ،فـ ِـإن خرجــن فــا جنـ
َمتاعــا ِإلــى الحــو ِل غیــر ِإخـ ٍ
ُْ
َ
وف َو ُ
اهلل َع ِزیـ ٌـز َح ِکیـم» ]5[.ایــن آیــه توســط آیــه مواریــث[ ]6و آیــه
أنف ِسـ ِـه ّن ِمـ ْـن َم ْعـ ُـر ٍ
[]8
عــدد[ ]7نســخ شــده اســت.
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
فاح َشــة ِمـ ْـن ِنســا ِئک ْم ف ْاس َت ْشـ ِـه ُدوا
 .4آیـ َـه جــزای فحشــاء«َ :و الل ِتــی َیأ ِتیـ َـن ال ِ
َ ُ ََ
ْ
ً ُ َ
َ َّ َ َ َ َّ ُ َّ
َ
َ َ ْ َّ
ُ ُ
ـوت حتــى یتوفاهــن
علیه
ــن َ أ ْر َب َعــة ِم ْنکـ ْـم .فـ ِـإ ْن شـ ِـهدوا فأ ْم ِســکوه ّن ِفــی ال ُب ُیـ ِ
ْ َ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ
اهلل َل ُهـ َّـن َســب ًیلَ .و َّالــذان َی ْأتیانهــا م ْن ُکـ ْـم َف ُآذ ُ
ُ
وهمــا َفــإ ْن تابــا وَ
المــوت أو یجعــل
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ََ
ً
َّ َ َ َ َّ ً
َ
ُ
ْ
[]9
َ
أ ْصلحــا فأ ْع ِر ُضــوا عنهمــاِ ،إن اهلل کان توابــا ر ِحیمــا» .ایــن آیــه بــه واســطه آیــه 2
[]10
ســوره نــور نســخ شــد.
َ ُ َ
َ
ّ
َ
ین َآم ُنوا َو َ
 .5آیــه تــوارث از طریــق ایمــان« ]11[:إ ّن ال ِذ َ
هاجـ ُـروا َو جاهدوا بأ ْموا ِلهمْ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َأ ْن ُفســه ْم فــی َســبیل اهللَ ،و َّالذیـ َـن َآو ْوا َو َن َصـ ُـروا ُأولئـ َ
ـک َب ْع ُض ُهـ ْـم أ ْو ِلیـ ُـاء َب ْع ـض».
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ّ
[ ]12والیــت بــر ارث بــا اخــوت دینــى و نــه نســب و قرابــت ،در آغــاز هجــرت ،میــان
ّ
مهاجــران و انصــار ،امــرى مســلم بــوده اســت .پیامبــر(ص) میان اصحــاب خویش
[]13
عقــد اخـ ّـوت برقــرار نمــود و آنــان بــا همیــن اخـ ّـوت از یکدیگــر ارث میبردنــد.
چنانکــه امــام باقــر(ع) در اینبــاره میفرمایــد« :مســلمانان بهوســیله همــان
[]14
پیمــان بــرادرى نخســتین ،از یکدیگــر ارث میبردنــد».
ابــن ّ
عبــاس میگویــد :پیامبــر(ص) میــان اصحــاب خویــش بــرادرى ایجــاد
ُ ُ َْ
َ
ْ
ـام
نمــود و َبعضــى را وارث بعضــى دیگــر گردانــد؛ تــا آنگاه کــه آیــه «و أولــوا الرحـ ِ
َْ
َْ ُ ُ ْ ْ
اهلل» ]15[،نــازل گردیــد ]16[.بــا نــزول ایــن آیــه ،ارث بــه
ـاب ِ
ـض ِفــی ِکتـ ِ
بعضهــم أولــى ِببعـ ٍ
نســب ،جــاى تــوارث بــه ایمــان را گرفــت.
[]17
برای اطالع کامل از این آیات ،میتوانید به منابع مربوطه مراجعه کنید
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[« .]1اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامى که میخواهید با رسول خدا نجوا کنید [و سخنان درگوشى
بگویید] ،قبل از آن صدقهاى [در راه خدا] بدهید این براى شما بهتر و پاکیزهتر است و اگر توانایى نداشته
باشید ،خداوند غفور و رحیم است» .مجادله.12،
[ .]2سیوطى ،جالل الدین ،اإلتقان فی علوم القرآن ،ج  ،1ص  ،657بیروت ،دار الکتاب العربى ،چاپ دوم،
1421ق؛ زرکشى ،محمد بن عبد اهلل ،البرهان فی علوم القرآن ،ج ،2ص  ،172بیروت ،دار المعرفة ،چاپ ّاول،
1410ق؛ خوئى ،سید ابو القاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،ص  ،372قم ،مؤسسة احیاء آثار االمام الخوئى ،بیتا.
[« .]3اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ [با دشمن] تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند ،بر
دویست نفر غلبه میکنند و ا گر صد نفر باشند ،بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند ،پیروز میگردند؛ چرا که آنها
گروهى هستند که نمیفهمند» .انفال.65 ،
[ .]4موسوی ،الشریف المرتضى على بن الحسین ،اآلیات الناسخة و المنسوخة ،ص  ،55بیروت ،مؤسسة
البالغ ،چاپ ّاول1421 ،ق؛ فانى اصفهانى ،سید على ،آراء حول القرآن ،ص  ،179بیروت ،دار الهادى ،چاپ
ّاول1411 ،ق؛ اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .656
[« .]5و کسانى که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانى از خود بهجا میگذارند ،باید براى همسران
خود وصیت کنند که تا یک سال ،آنها را [با پرداختن هزینه زندگى] بهرهمند سازند به شرط اینکه آنها [از خانه
شوهر] بیرون نروند [و اقدام به ازدواج مجدد نکنند] .و اگر بیرون روند[ ،حقى در هزینه ندارند ولى] گناهى بر شما
نیست نسبت به آنچه درباره خود ،به طور شایسته انجام میدهند .و خداوند ،توانا و حکیم است» .بقره.240 ،
[ .]6نساء.11 ،
[ .]7بقره.234 ،
[ .]8اآلیات الناسخة و المنسوخة ،ص 53؛ آراء حول القرآن ،ص 178؛ اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .654
[« .]9و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را بهعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر
گواهى دادند ،آنان (زنان) را در خانهها[ى خود] نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا اینکه خداوند ،راهى براى
آنها قرار دهد .و از میان شما ،آن مردان و زنانى که [همسر ندارند ،و] مرتکب آن کار [زشت] میشوند ،آنها را آزار
دهید [و حد بر آنان جارى نمایید]! و اگر توبه کنند ،و [خود را] اصالح نمایند[ ،و به جبران گذشته بپردازند]،
از آنها درگذرید! زیرا خداوند ،توبهپذیر و مهربان است»؛ نساء.16 - 15 ،
[ .]10اآلیات الناسخة و المنسوخة ،ص 53؛ آراء حول القرآن ،ص 179؛ اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص .655
[ .]11اآلیات الناسخة و المنسوخة ،ص .56
[« .]12کسانى که ایمان آورده و هجرت کردهاند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودهاند و کسانى که
[مهاجران را] پناه دادهاند و یارى کردهاند ،آنان یاران یکدیگرند»؛انفال.72 ،
[ .]13قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،ج  ،1ص  ،280قم ،دار الکتاب ،چاپ سوم1404 ،ق؛ اآلیات
الناسخة و المنسوخة ،ص 56؛ آراء حول القرآن ،ص .185
[ .]14شیخ طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص  ،162بیروت ،دار احیاء التراث
العربی ،بیتا؛ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص  ،862تهران ،ناصر خسرو،
چاپ سوم1372 ،ش.
[« .]15و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا ،بعضى [نسبت] به بعضى ّ
اولویت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران
ّ
[مقدمند]» .احزاب.6 ،
[.]16سیوطی،جاللالدین،الدر المنثور فیتفسیرالمأثور،ج،3ص،205قم ،کتابخانهآیةاهللمرعشینجفی1404،ق.
[ .]17برای نمونه؛ ر .ک :به این کتاب :موسوی ،الشریف المرتضى على بن الحسین ،اآلیات الناسخة و المنسوخة
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تفسیر
قرآن مجید
(بر اساس تفسیر موضوعی) /آیات والیت و خالفت

«برخــی از مــردم جــان خــود را بــرای تحصیــل رضــای خداونــد مــی فروشــند
خداونــد بــه بنــدگان خــود رؤوف و مهربــان اســت ».
جانبــازی و فــداکاری از نشــانه هــای افــراد بــا ایمــان اســت ،اعمــال و رفتــار هــر
فــردی زائیــده طــرز تفکــر و عقیــده اوســت و اگــر انســان در راه عقیــده خــود از جــان
و مــال بگــذرد  -ایــن کار  -حاکــی از آن اســت کــه ایمــان وی بــه هــدف ،در درجــه
بســیار بــاال اســت.
قرآن مجید این حقیقت را در آیه ای منعکس کرده و می فرماید:
«انمــا المؤمنــون الذیــن آمنــوا بــاهلل و رســوله ثــم لم یرتابــوا و جاهــدوا باموالهم و
انفســهم فــی ســبیل اهلل اولئک هــم الصادقون » (حجــرات.)15 :
«افــراد بــا ایمــان کســانی هســتند کــه خــدا و پیامبــر او را بــاور نمــوده و در آن
تردیــد نمــی کننــد و بــا مــال و جــان خــود در راه خــدا جهــاد مــی کننــد آنــان بــه
راســتی افــراد بــا ایمــان هســتند».
پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه وآلــه در ســال دهــم بعثــت حامــی و مدافــع
خویــش یعنــی حضــرت ابوطالــب را از دســت داده هنــوز داغ عمــو را بــر دل داشــت،
حامــی دیگــر یعنــی همســر گرامــی خــود را نیــز از دســت داد .از ایــن جهــت مشــرکان
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قریــش تصمیــم گرفتنــد بــه هــر قیمتــی شــده ،نــدای توحیــد را در محیــط شــرک
خامــوش ســازند و او را زندانــی یــا تبعیــد و یــا بــه قتــل برســانند.
خــدا رســول گرامــی را از نقشــه قریــش آگاه ســاخت و وحــی الهــی بــه نحــو زیــر
نــازل شــد:
«و اذ یمکــر بــک الذیــن کفــروا لیثبتــوک او یقتلــوک او یخرجــوک و یمکــرون و
یمکــر اهلل و اهلل خیــر الماکریــن » (انفــال.)30 :
«بــه یــاد آور هنگامــی کــه کافــران از در مکــر وارد شــده و تصمیــم گرفتنــد کــه تــو را
زندانــی کننــد و یــا بکشــند و یــا تبعیــد نماینــد ،آنــان مکــر مــی ورزنــد خــدا نیــز مکــر
آنــان را خنثــی مــی ســازد خداونــد از همــه چــاره جوتــر اســت ».
در میــان ایــن پیشــنهادهای ســه گانه ،نقشــه قتــل پیامبر تصویب گشــت و قرار
شــد از هــر قبیلــه ای فــردی انتخــاب گــردد و در نیمــه شــب وارد خانه پیامبر شــوند
و او را قطعــه قطعــه کننــد و خــون او در میــان قبائــل عــرب پخــش گــردد تــا خانــدان
هاشــم را یــارای نبــرد بــا قبائــل کــه در ریختــن خــون وی شــرکت کــرده اند ،نباشــد.
فرشــته وحــی ،پیامبــر را از نقشــه قریــش آگاه کــرد او از شــیوه غافــل گیــری بهــره
گرفــت و خانــه را تــرک نمــود .ولــی بــرای ایــن کــه اطمینــان افــراد مســلح را نســبت
بــه مانــدن خــود در خانــه جلــب کنــد ،الزم دیــد کــه کســی در بســتر پیامبــر بخوابــد
و ایــن شــخص فــداکار جــز علــی علیــه الســام نبــود واز ایــن نظــر پیامبــر رو بــه علــی
علیــه الســام کــرد و فرمــود :مشــرکان قریــش امشــب نقشــه قتــل مــرا کشــیده انــد و
تصمیــم گرفتــه انــد کــه بــه طــور دســته جمعــی بــه خانــه مــن بریزنــد و مــرا در میــان
بســترم بکشــند ،از ایــن جهــت از طــرف خــدا مامــورم کــه مکــه را به ســوی نقطهای
تــرک کنــم ،هــم اکنــون الزم اســت امشــب در فــراش مــن بخوابــی و آن «بــرد» ســبز
را بــه خــود بپیچــی تــا آنــان تصــور کننــد کــه مــن هنــوز در بســترم آرمیــده ام و مــرا
تعقیــب نکننــد.
در چنیــن شــرائط وحــی الهــی دربــاره ســتایش ایمــان علــی علیه الســام بر قلب
پیامبــر فــرود آمــد ،و ایمــان و وفــای علــی را ســتود و فرمود:
«و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة اهلل و اهلل رؤوف بالعباد».
علــی علیــه الســام از آغــاز شــب در بســتر پیامبــر آرمیــد و چهــل نفــر تروریســت
اطــراف خانــه را محاصــره کــرده و از شــکاف در بــه داخــل خانــه مــی نگریســتند و
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وضــع خانــه را عــادی مــی دیدنــد و گمــان مــی کردنــد کــه پیامبرصلی اهلل علیــه وآله
در بســتر خــود آرمیــده اســت .همــه آنــان ســراپا یــک تــن ،حــس و مراقبــت بودنــد
دلهــا بیــدار و چشـمها تیــز و ســینه هــا پــر از کینــه بــود .و آنــان وضــع خانــه را تحت
نظــر گرفتــه بودنــد کــه جنبــش مــوری از نظــر آنــان مخفــی نبــود.

یورش به خانه وحی

مامــوران قریــش کــه دســت هــای آنــان روی قبضــه شمشــیر بــود ،منتظــر
فرمانــی بودنــد کــه بــه خانــه وحــی یــورش ببرنــد .از شــکاف در بــه خوابــگاه پیامبــر
مــی نگریســته انــد و تصــور مــی کردنــد وی در بســتر خــود آرمیــده و روانــداز ســبز
رنگــی را بــه روی خــود افکنــده اســت ،ولــی نمــی دانســتند او علــی علیــه الســام
اســت کــه بــا قلبــی مطمئــن و آرام در خوابــگاه پیامبــر آرمیــده اســت.
فرمــان یــورش صــادر شــد مامــوران بــا شمشــیرهای برهنــه بــه طــور دســته
جمعــی بــه خانــه پیامبــر هجــوم آوردنــد ،و ناگهــان دیدنــد کــه تیــر آنــان بــه ســنگ
خــورده و پیامبــر مکــه را تــرک گفتــه اســت .و علــی علیــه الســام در خوابــگاه او
خوابیــده اســت .و آیــه یــاد شــده در آغــاز در ایــن ســبب فــرود آمــد.

آیه مودت و دوستی اهل بیت علیهم السالم

«ذلــک الــذی یبشــر اهلل عبــاده الذیــن آمنــوا و عملــوا الصالحــات قــل ال اســالکم
علیــه اجــرا اال المــودة فــی القربــی و مــن یقتــرف حســنة نــزد لــه فیهــا حســنا ان اهلل
غفــور شــکور» (شــوری.)23 :
«ایــن همــان چیــزی اســت کــه خداوند بندگانش را کــه ایمــان آورده و عمل صالح
را انجــام داده انــد ،بــه آن نویــد مــی دهــد بگــو :مــن هیــچ پاداشــی از شــما دربــاره
رســالتم درخواســت نمــی کنــم جــز دوســت داشــتن نزدیکانــم و هرکــس کار نیکــی
انجــام دهــد ،بــر نیکیــش مــی افزایــم چــرا کــه خداونــد آمرزنــده و سپاســگزار اســت ».
مفســران عالیقــدر و محدثــان اســامی و همچنیــن شــعرا و ادبــاء همگــی اتفــاق
نظــر دارنــد کــه ایــن آیــه دربــاره اهــل بیــت پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه نــازل شــده
اســت و امــام شــافعی ( )204 -150ایمــان خــود را بــه مضمــون ایــن آیــه در قالــب
شــعر ریختــه و مــی گویــد:
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یا اهل بیت رسول اهلل حبکم
فرض من اهلل فی القرآن انزله
کفاکم من عظیم القدر انکم
من لم یصل علیکم ال صالة له ()1
«ای خانــدان رســالت ،دوســتی شــما از واجباتــی اســت کــه خــدا آن را در قــرآن
فــرو فرســتاده اســت ،در عظمــت مقــام شــما ایــن بــس کــه هرکــس در نمــاز بــر شــما
درود نفرســتد ،نمــاز او صحیــح نیســت ».
پیــش از امــام شــافعی شــاعر عصــر امــام صــادق علیــه الســام ســفیان بــن
مصعــب عبــدی کوفــی در قصیــده خــود چنیــن مــی گویــد:
فوالئکم فرض من الر
حمان فی القران انزله ()2
ابــن حجــر در صواعــق مــی گویــد :شــیخ شــمس الدیــن ابــن العربــی مضمــون آیه
را در قالــب شــعر ریختــه و چنیــن مــی گویــد:
رایت والئی آل طه فریضة
علی رغم اهل البعد یورثنی القربی ()3
فما طلب المبعوث اجرا علی الهدی
بتبلیغه اال المودة فی القربی ()4
«مــن دوســتی اوالد طــه را واجــب مــی دانــم برخــاف گمــان گروهــی کــه از آنــان
دوری مــی جوینــد دوســتی آنــان مایــه نزدیکــی بــه خــدا اســت ».
پیامبر برانگیخته خدا برای کار خود اجر و پاداش نخواست جز مودت در قربی.
و همچنیــن شــعرای دیگــر در قصایــد خــود مضمــون آیــه را در قالــب شــعر ریخته
و از ایــن طریــق والی خــود را بــه اهــل بیــت علیهــم الســام روشــن ســاخته انــد.
ابــن صبــاغ در کتــاب فصــول مهمــه دو شــعر یــاد شــده در زیــر را نقــل مــی کنــد و در
ایــن دو شــعر جایــگاه آیــات نازلــه دربــاره اهــل بیــت علیهم الســام وارد شــده اســت:
هم العروة الوثقی لمعتصم بها
مناقبهم جاءت بوحی و انزال
مناقب فی شوری و سورة هل اتی
و فی سورة االحزاب یعرفها التالی ()5
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آنــان دســتگیره هــای محکــم و اســتواری هســتند بــرای کســی کــه بــه آن چنــگ
بزنــد و فضائــل آنــان از طریــق وحــی و قــرآن بــه ثبــوت رســیده اســت.
فضائل آنان در سوره های سه گانه است:
الف) شوری :مقصود همین آیه مورد بحث است.
ب) هــل اتــی :آیاتــی کــه مربــوط بــه روزه گرفتــن خانــدان علــی و دادن افطــار خــود
بــه فقیــر کــه از آیــه «یوفــون بالنــذر» شــروع مــی شــود و در آیــه  17بــه پایــان مــی رســد.
ج) ســوره احــزاب :آیــه «انمــا یریــد اهلل لیذهــب عنکــم الرجــس اهــل البیــت »
مــی باشــد.
ما به همین مقدار از اشعار بسنده می کنیم و به تفسیر آیه می پردازیم:
«قربــی » بــر وزن «زلفــی » و «بشــری » بــه معنــی قرابــت و نزدیکــی اســت .اهــل
قربــی یعنــی اهــل قرابــت اســت (.)6
بنابرایــن مقصــود از اهــل قربــی کســانی کــه بــا پیامبــر پیونــد خویشــاوندی
دارنــد ،نــه خویشــاوند هرکســی نســبت بــه خــود ،بــه گــواه فعــل متقــدم یعنــی «ال
اســالکم » .ایــن فعــل گــواه بــر ایــن اســت کــه مقصــود از «خویشــاوندان » ،اقــوام
خــود ســؤال کننــده اســت و در آیــات دیگــری کــه ایــن کلمــه وارد شــده اســت،
مقصــود از آن پیونــد خویشــاوندی اســت.
ممکــن اســت گفتــه شــود ســوره ای کــه در ایــن آیــه وارد شــده اســت ،از ســوره
هــای مکــی اســت در آن روز هنــوز علــی علیــه الســام بــا پیامبــر گرامــی اســام صلــی
اهلل علیــه وآلــه وصلــت نکــرده و فرزنــدی نداشــت ،ولــی بایــد توجــه نمــود کــه ســوره
«شــوری » هرچنــد در مکــه نــازل شــده ،امــا ایــن آیــه بــه تصریح مفســران در مدینه
نــازل شــده اســت.
برهان الدین بقاعی در کتاب «نظم الدرر و تناسق اآلیات و السور» می نویسد:
سوره شوری مکی است ،مگر آیات شماره  23و  24و  25و .)7( 27
البتــه مفســران دیگــر نیــز ماننــد نیشــابوری در تفســیر خــود مــی گوینــد :ســوره
شــوری مکــی اســت ولــی ایــن آیــه در مدینــه نــازل شــده اســت (.)8
راه دور نرویــم قــرآن هایــی کــه زیــر نظــر محققــان دانشــگاه «االزهــر» چــاپ شــده
اســت ،بــاالی ســوره می نویســند:
«سوره شوری مکیة اآلیات اال  27 ،25 ،42 ،23فمدنیة ».
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و ایــن اختصــاص بــه ســوره شــوری نــدارد بلکــه قســمت اعظــم ســوره هــای
مکــی آمیختــه بــا مدنــی یــا بالعکــس مــی باشــند.
و امــا مــدرک نــزول ایــن آیــه در حــق خانــدان رســالت کافــی اســت کــه مــدارک
یادشــده در زیــر را مراجعــه بفرمائیــد (.)9
پاسخ یک سؤال
ممکــن اســت گفتــه شــود شــعار تمــام پیامبران شــعار «پــاداش نخواهی » اســت
چنــان کــه مــی فرماید:
«و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری اال علی رب العالمین » (شعراء.)109 :
«مــن در برابــر تبلیــغ رســالت خویــش هیــچ نــوع پــاداش نمــی خواهــم و اجــر مــن
بــا خداســت ».
اصــوال یکــی از نشــانه هــای پیامبــران ایــن اســت کــه بــرای دعــوت خــود مــزد و
پــاداش نمــی طلبنــد و لــذا فــردی بــا ایمــان از همیــن طریــق بــه فرســتاده هــای
مســیح ایمــان آورد ،زیــرا دیــد آنــان در تبلیــغ خــود خواهــان پــاداش نیســتند و لــذا
رو بــه مــردم کــرد و گفــت:
«اتبعوا من ال یسالکم و هم مهتدون » (یس.)21 :
روی ایــن اســاس چگونــه پیامبــر پاداشــی بــه نــام دوســتی خانــدان خــود مــی
خواهــد درحالــی کــه خــود او نیــز ماننــد دیگــر پیامبــران ایــن شــعار را ســر مــی داد
و مــی فرمــود:
«قل ال اسالکم علیه اجرا ان هو اال ذکری للعالمین » (انعام.)90 :
پاســخ اجــر ،پاداشــی اســت کــه ســود و نفــع آن بــه درخواســت کننــده برگــردد و
پیامبــر از روز نخســت بــه ایــن نــوع پاداشــها پشــت پــا زده و هرگــز بــرای خــود پاداش
نطلبیــده ،و اصــوال مــردان الهــی بایــد چنیــن باشــند ،یعنــی صادقانــه و بــدون
چشــم داشــت بــه هدایتگــری جامعــه بپــردازد.
درخواســت دوســتی خاندانــش چیــزی نیســت کــه ســود آن عائــد پیامبــر
گــردد ،بلکــه خودمــردم از آن منتفــع مــی شــوند ،زیــرا دوســت داشــتن گروهــی
کــه جانشــین پیامبــر و بازگــو کننــدگان احــکام الهــی و مربــی جامعــه اســامی
میباشــند ،مــا بــه آگاهــی انســان از حقیقــت دیــن و گرایــش انســان بــه فضائــل و
مناقــب اســت ،و در حقیقــت خــود انســان از ایــن دوســتی منتفــع مــی گــردد.
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مضمــون آیــه شــبیه گفتــار پزشــکی اســت کــه بیمــاری را به طــور رایــگان معالجه
کنــد و نســخه بلنــد و باالئــی بنویســد و اظهــار دارد کــه مــن از تو چیــزی نمیخواهم
جــز ایــن کــه بــه ایــن نســخه عمــل کنی.
ایــن پزشــک بــه ظاهــر مــزد و پــاداش خواســته ،ولــی در باطــن چیــزی جــز
خیرخواهــی طــرف نخواســته اســت و لــذا در آیــه دیگــر مــی فرمایــد:
«قل ما سالتکم من اجر فهو لکم » (سبا)47 :
«پاداشی که خواستم به نفع خود شماست ».
در آیــه ســوم پــاداش خــود را راه جوئــی افــراد مؤمــن بــه ســوی خــدا قــرار داده
اســت .چنــان کــه مــی فرمایــد:
«ما اسالکم علیه من اجر اال من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال» (فرقان.)57 :
«مــن از شــما اجــری نمــی خواهــم مگــر کســی را کــه بــه ســوی پــروردگار خــود
راهــی اتخــاذ کنــد یعنــی بــه شــریعت مــن عمــل نمایــد».
در هــر حــال هــر ســه آیــه کــه پیرامــون مــزد رســالت پیامبرصلــی اهلل علیــه وآلــه
وارد شــده ،بــر یــک معنــی منطبــق مــی باشــند و آن عمــل بــه متــن شــریعت
اســت گاهــی ایــن مطلــب بــه طــور مســتقیم درخواســت شــده و گاهــی از طریــق
درخواســت مــودت اهــل بیــت علیهــم الســام کــه ســبب مــی شــود انســان ظاهــرا و
باطنــا شــبیه آنــان گــردد و در نتیجــه بــه شــریعت عمــل کننــد.
پاسخ به سؤال دیگر
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه مقصــود دوســتی و مــودت مســلمانان بــه یکدیگــر
اســت یعنــی مســلمانان همدیگــر را دوســت بدارنــد و طبرســی نیــز ایــن احتمــال را
ذکــر کــرده اســت ایــن کــه فرمــوده اســت:
«الاسالکمفیتبلیغالرسالةاجرااالالتوددوالتحاببفیمایقربالیاهللتعالی».
«مــن در تبلیــغ رســالت از شــما اجــری نمــی خواهــم جــز ایــن کــه بــه چیــزی کــه
انســان را بــه خــدا نزدیــک کنــد ،دســت محبــت و مــودت بهــم بدهیــد».
پاســخ :تفســیر مــودت در آیــه بــه دوســتی یکدیگــر صحیح نیســت ،زیرا دوســت
داشــتن یکدیگــر هرچنــد یــک اصــل اســامی اســت ،ولــی بــه حکــم ایــن کــه
اســتثناء ،پــس از جملــه:
«قل ال اسالکم »
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وارد شــده اســت ،بایــد کــه مقصــود قربــای همــان ســؤال کننــده باشــد و اگــر
مقصــود ایــن بــود کــه مســلمانان همدیگــر را دوســت بدارنــد ،دیگــر لزومی نداشــت
ایــن تعبیــر را بــه کار ببــرد کافــی بــود کــه بفرمایــد:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض » (توبه.)71 :
خالصــه; پیرامــون آیــه برخــی از پیــش داوران اشــکاالت غیــر صحیحــی را مطــرح
کــرده انــد کــه بــا دقــت مختصــری پاســخ همــه روشــن مــی گــردد .مــا در اینجــا دامــن
ســخن را دربــاره بحــث امامــت بــه پایــان مــی رســانیم ،امیــد اســت خــدا ایــن
خدمــت ناچیــز را از مــا بپذیــرد.
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