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اخالق نیکو

حسن خلق دو معنا دارد :معنای عام ومعنای خاص]۱[.
حســن خلــق بــه معنــای عــام عبــارت اســت از مجموعــه خصلتهــای
پســندیدهای کــه الزم اســت انســان روح خــود را بــه آنهــا بیارایــد .حســن خلــق بــه
معنــای خــاص عبــارت اســت از خوشرویــی ،خوشرفتــاری ،حســن معاشــرت و
برخــورد پســندیده بــا دیگــران .امــام صــادق(ع) در بیــان حســن خلــق بــه معنــای
ـک َو َت ْلقــی َاخـ َ
المـ َ
خــاص فرمــود«ُ :ت َل ّیـ ُـن جان َبـ َ
ـک َو ُت َط ّیـ ُـب َک َ
ـاک ِب ِبشـ ٍـر َح َسـ ٍـن»[]۲
ِ
ِ
ِ
ِ
حســن خلــق آن اســت کــه برخــوردت را نــرم کنــی و ســخنت را پاکیــزه ســازی و
بــرادرت را بــا خوشــرویی دیــدار نمایــی .در کتابهــای اخــاق و روایــات اســامیهر
جــا ســخن از حســن خلــق اســت ،اغلــب مــراد ،همیــن معنــای دوم اســت.

جایگاه حسن خلق در اسالم

دیــن مقــدس اســام ،همــواره پیــروان خــود را بــه نرمخویــی و مالیمــت در
رفتــار بــا دیگــران دعــوت میکنــد و آنــان را از درشــتی و تندخویــی بــاز م ـیدارد.
قــرآن کریــم در ســتایش پیغمبــر اکــرم(ص) میفرمایــد:
ُُ
َّ َ َ
ـک ل َعلــی خلـ ٍـق َعظیـ ٍـم»[ ]۳بدرســتی کــه تــو بــه اخــاق پســندیده و بزرگــی
ِ«انـ
آراســته شــدهای .حســن خلــق و گشــاده رویــی از بارزتریــن صفاتــی اســت کــه در
معاشــرتهای اجتماعــی باعــث نفــوذ محبــت شــده و در تأثیــر ســخن اثــری
شــگفت انگیــز دارد .بــه همیــن جهــت خــدای مهربــان ،پیامبــران و ســفیران خــود
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را انســانهایی عطــوف و نرمخــو قــرار داد تــا بهتــر بتواننــد در مــردم اثــر گذارنــد و
ّ
آنــان را بــه ســوی خــود جــذب نمایند.ایــن مــردان بــزرگ بــرای تحقــق بخشــیدن
بــه اهــداف الهــی خــود ،بــا برخــورداری از حســن خلــق و شــرح صــدر ،چنــان
بــا مالیمــت و گشــاده رویــی بــا مــردم رو بــه رو میشــدند کــه نــه تنهــا هــر انســان
حقیقــت جویــی را بــه آســانی شــیفته خــود میســاختند و او را از زالل هدایــت
ســیراب میکردنــد ،بلکــه گاهــی دشــمنان را نیــز شــرمنده و منقلــب میکردنــد.
مصــداق کاملایــن فضیلــت ،وجــود ّ
مقــدس رســول گرامیاســام(ص) اســت.
قــرآن کریم،ایــن ّ
مزیــت گرانبهــای اخالقــی را عنایتــی بــزرگ از ســوی ذات مقــدس
َ
َّ ً
َ
َ ُ
اهلل ِل ْنـ َـت ل ُهـ ْـم َو لــو ک ْنـ َـت فظــا
خداونــد دانســته ،میفرمایــد« :ف ِبمــا َر ْح َمـ ٍـه ِمـ َـن ِ
َ َ َْْ
ْ
الن َفضـ ُـوا مـ ْـن َحولـ َ
ـک»[ ]۴در پرتــو رحمــت و لطــف خــدا بــا آنــان
ــب
ِ
ِ
غلیــظ القل ِ
مهربــان و نرمخــو شــدهای و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی ،از گــردت پراکنــده
میشــدند .بســیار اتفــاق میافتــاد کــه افــراد بــا قصــد دشــمنی و بــه عنــوان اهانــت
و ّ
اذیــت بــه حضورایشــان میرفتنــد ولــی در مراجعــت مشــاهده میشــد کــه نــه
تنهــا اهانــت نکردهانــد بلکــه بــا کمــال صمیمیــت اســام را پذیرفتــه و پــس از آن،
رســول اکــرم(ص) محبــوب تریــن فــرد در نــزد آنــان بــه شــمار میرفــت .ارزشــی کــه
اســام بــرای انســان خوشــرفتار قائــل اســت ،تنهــا بــه مؤمنــان محــدود نمیشــود،
بلکــه غیــر آنــان نیــز اگرایــن فضیلــت را دارا باشــند ،از مزایــای ارزشــی آن بهــره منــد
میشــوند .در تاریــخ چنیــن آمــده اســت:
علــی(ع) از ســوی پیامبــر خــدا(ص) مأمــور شــد تــا بــا ســه نفــر کــه بــرای
کشتنایشــان هــم پیمــان شــده بودنــد ،پیــکار کنــد .آن حضــرت ،یکــی از ســه نفــر
را کشــت و دو نفــر دیگــر را اســیر کــرد و خدمــت پیامبــر خــدا(ص) آورد .پیامبــر(ص)
اســام را بــر آن دو عرضــه کــرد و چــون نپذیرفتنــد ،فرمــان اعــدام آنــان را بــه جــرم
توطئــه گــری صــادر کــرد .درایــن هنــگام جبرئیــل بــر رســول خــدا(ص) نــازل شــد و
عــرض کــرد :خــدای متعــال میفرمایــد ،یکــی ازایــن دو نفــر را کــه مــردی خــوش
خلــق و ســخاوتمند اســت ،عفــو کــن ،پیامبــر نیــز از قتــل او صــرف نظــر کــرد ،وقتــی
ّ
علــت عفــو را بــه فــرد مزبــور اعــام کردنــد و دانســت کــه بــه خاطــر داشــتناین دو
صفــت نیکــو مــورد عفــو الهــی واقــع شــده ،شــهادتین را گفــت و اســام آورد .رســول
خــدا(ص) دربــاره اش فرمــود :او از کســانی اســت کــه خوشخویــی و ســخاوتش او
را بــه ســمت بهشــت کشــانید]۵[.
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حدود حسن خلق

از جمــع بنــدی آیــات و روایــات و ســیره معصومیــن(ع) بــه دســت میآیــد .کــه
حســن خلــق از نظــر آییــن مقـ ّـدس اســام «ارزش ذاتــی» دارد ،چــه در برخــورد بــا
مؤمــن باشــد و چــه در برخــورد بــا کافــر ،اکنــون بــرای روشــن شــدن حــدود حســن
خلــق ،موضــوع را از چنــد جهــت بررســی میکنیــم:

حسن خلق مؤمنان با یکدیگر
بدیهــی اســت کــه خوشرفتــاری مؤمنــان بــا یکدیگــر ،یکــی از ارزشهــای
واالی اخالقــی بــه حســاب میآیــد .قــرآن کریــم ،یــاران رســول اکــرم(ص) را بهایــن
َّ
َ
ُ
َ ْ ُّ
َ ٌ
اهلل َو الذیـ َـن َم َعـ ُـه ا ِشـ ّـد ُاء َعلــی الکفـ ِـار
صفــت ســتوده ،میفرمایــد«ُ :م َح ّمــد َرسـ ُـول ِ
ُر َحمـ ُـاء َب ْی َن ُهـ ْـم ]۶[»...محمــد(ص) فرســتاده خداســت و کســانی کــه با او هســتند
در برابــر کفــار سرســخت و در میــان خــود مهرباننــد .براســاساین آیــه ،مســلمانان
بایــد نســبت بــه عمــوم ّامــت ،مهربــان و دلســوز باشــند ،بــا آنــان خوشرفتــاری
نماینــد ،بــه کمکشــان بشــتابند ،در غــم و شــادی مــردم ســهیم باشــند و بــا
چهــرهای متبســم ،مـ ّ
ـؤدب و خوشــرویی بــا آنــان رو بــه رو شــوند و ازایــن راه ســبب
ترویــج حســن خلــق و پیونــد بــا مــردم شــوند.

با مجرمان و منحرفان
جــرم و انحــراف بــا روح شــریعت ،ســر ناســازگاری دارد و از هــر کــس کــه ســر بزنــد
زیانبــار اســت و خردمنــدان موظنــد از آن جلوگیــری کننــد و عقل و شــرع میگوید؛
خندیــدن بــه روی مجــرم ،کاری نابخردانــه اســت .بنابرایــن مســلمانان-گرچه از
خصلــت زیبــای حســن خلــق برخوردارنــد -ولــی مجرمــان و منحرفــان ،شایســته
چنیــن موهبتــی نیســتند و نبایــد لبخنــد را تأییــد اعمــال ناشایســت خــود بدانند.
بلکــه درایــن گونــه مــوارد وظیفــه اســامی ،عمــل به نخســتین مرحله نهــی از منکر
ّ
اســت کــه رویگردانــی و نشــان دادن حالــت تنفــر و انزجــار از عمــل خــاف اســت و
اگــر خالفــکار بــا ترشرویــی و گرفتگــی چهــره مــا دســت از خــاف نکشــد ،نوبــت بــه
امــر و نهــی زبانــی میرســد کــه البتــه درایــن مقــام بایــد مسـ ّ
ـتدل ،محکــم ،منطقــی
و در عیــن حــال بــا خــوش خلقــی و ادب ،خالفــکار را نصیحــت و موعظــه کنیــم
َّ َ ْ ْ
ْ َ
ُْ ُ
َ
ـک ِبال ِحک َمـ ِـه َو ال َم ْو ِعظـ ِـه
ـبیل ر ِبـ
چنــان کــه قــرآن مجیــد میفرمایــد« :ادع ِالــی سـ ِ
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َّ
َ
ْ
ْ
جادل ُهــم بالتــی هـ َـی ا ْح َسـ ُـن ]۷[»...بــا حکمــت وانــدرز نیکــو ،بــه راه
ال َح َسـ َـن ِه و ِ
پــروردگارت دعــوت کــن و بــا آنهــا بــا نیکوتریــن وجــه ،مناظــره نمــا.
در چنیــن مــواردی بایــد بــه ذکــر آیــه یــا روایــت یــا طــرح قانــون و مقــررات یــا بیان
صــاح و مصلحــت فــرد و مملکــت ،همیــن طــور بازگــو کــردن آثــار ناهنجــار گنــاه
و خــاف و پیامدهــای زیانبــار آن ،خالفــکار را بــه اشــتباهی کــه مرتکــب شــده
واقــف کــرد تــا آن را تــرک گویــد و بایــد دانســت کــه حــاوت گفتــار ،خوشرویــی،
اســتدالل قــوی و منطــق در ســخن و اخــاص و دلســوزی بیــش از هــر چیــز دیگــر
برطــرف مقابــل تأثیــر میگــذارد و ســبب اصــاح میشــود.

خوش خلقی و پرهیز از چاپلوسی
متأســفانه بعضــی بــه دلیــل عــدم شــناخت و آگاهــی الزم ،حســن خلــق و رفتــار
ّ
نیکــو را بــا تملــق و چاپلوســی اشــتباه میگیرنــد و بــه ناحـ ّـق بــه مــدح و ســتایش
صاحبــان زور و زر میپردازنــد و در برابــر آنــان کرنــش و کوچکــی میکننــد و
شــخصیت و ارزش واالی انســانی خــود را لگدکــوب میســازند و بــا کمــال وقاحــت
نامایــن رفتــار ناشایســت را حســن خلــق و رفــق و مــدارا بــا مــردم میگذارنــد،
نشــانه چنیــن کســانی آن اســت کــه وقتــی بــه افــراد عــادی و تهیدســت میرســند،
گشــادهرویی و نرمخویــی را فرامــوش میکننــد و ّ
حتــی چهــرهای عبــوس و خشــن
بــه خــود میگیرنــد.ایــن صفــت ناپســند نــه تنهــا یــک ارزش نیســت ،بلکــه گناهــی
بــزرگ اســت کــه موجــب خشــم خداونــد میشــود .رســول خــدا(ص) درایــن بــاره
ُ َ ْ
ُ ْ َ َّ ْ َ ُ َ
ـرش َو غ ِضـ َـب الـ َّـر ُّب»[]۸
فاجــر اهتــز العـ
میفرمایــد«ِ :اذا مـ ِـدح ال ِ
یلــرزد و خداونــد
هــرگاه شــخص فاجــری ســتایش شــود ،عــرش الهــی م 
خشــمگین میشــود .پــس ضــروری اســت کــه در برخوردهــای اجتماعــی خــود،
ّ
رفتــار پســندیده را بــا چاپلوســی اشــتباه نگیریــم و افــراد متخلفــی را کــه گاه
درصددنــد بــا چــرب زبانــی و چاپلوســی ،حــق و باطــل را بــر مــا مشــتبه کننــد ،طــرد
کــرده و خــود را از نیرنــگ آنانایمــن ســازیم.

خوش خلقی و مزاح
یکــی دیگــر از موضوعــات مرتبــط بــا حســن خلــق ،بحــث مــزاح اســت .بایــد
دانســت کــه مــزاح و شــوخی در حـ ّـدی کــه موجــب زدودن غــم وانــدوه و شــاد
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کــردن مؤمــن باشــد و بــه گنــاه و افــراط و جســارت و ســخنان زشــت و دور از ادب
کشــیده نشــود ،عملــی پســندیده اســت .آنچــه درایــن بــاره از پیشــوایان دیــن بــه
ّ ََ
مــا رســیده ،در همیــن محــدوده اســت .پیامبــر اســام(ص) فرمــود«ِ :انــی ل ْمـ َـز ُح
َ ُ ّ ّ ً
َو ال اقـ ُـول ِال َحقــا»[]۹
مــن شــوخی میکنــم ،ولــی جــز ســخن حــق نمیگویــم .شــخصی بــه نــام
یونــس شــیبانی میگویــد :حضــرت صــادق(ع) از مــن پرســید :مــزاح شــما بــا
یکدیگــر چگونــه اســت؟ عــرض کــردم بســیاراندک! حضــرت فرمــود« :ایــن گونــه
نباشــید ،چراکــه مــزاح کــردن از حســن خلــق اســت و تــو میتوانــی بــه وســیله آن
بــرادر دینــی ات را شــادمان کنــی .پیامبــر خــدا(ص) نیــز بــا افــراد شــوخی میکــرد و
منظــورش شــادکردن آنــان بــود]۱۰[».

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

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]۱جامع السعادات ،ج  ،۱ص  ۳۴۲ـ .۳۴۳
[ .]۲بحاراالنوار ،ج  ،۷۱ص .۳۸۹
[ .]۳قلم ( ،)۶۸آیه .۴
[ .]۴آل عمران ( ،)۳آیه .۱۵۹
[ .]۵بحاراالنوار ،ج  ،۷۱ص .۳۹۰
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[ .]۶فتح ( ،)۴۸آیه .۲۹
[ .]۷نحل ( ،)۱۶آیه .۱۲۵
[ .]۸بحاراالنوار ،ج  ،۷۷ص .۱۵۲
[ .]۹بحاراالنوار ،ج  ،۱۶ص .۲۹۸
[ .]۱۰اصول کافی ،ج  ،۲ص .۶۶۳

ـ�خ
ت� ــار ی�ـ ݤ

وقایع ماه ذیالقعده الحرام

ّاول ذیالقعده

 .1والدت حضرت معصومه علیها السالم
درایــن روز در ســال  ۱۷۳هجــری دخــت گرامیموســی بــن جعفــر(ع) ،حضــرت
فاطمــه معصومــه(س) بــه دنیــا آمــده اســت )۱(.مــادر ّ
مکرمــه آن حضــرت جنــاب
نجمــه(س) مــادر امــام رضا(ع)اســت .نــام مبارکــش فاطمــه ،لقــب آن حضــرت
معصومــه و در خانــوادۀ امــام هفتم(ع)حضــرت معصومــه(س) را «فاطمــه کبــری»
میخواندنــد)۲(.

 .2جنگ بدر صغری
درایــن روز در ســال  ۴هجــری جنــگ بــدر صغــری واقــع شــد ،و بــه آن
«بدرالموعــد» و «بــدر الثالثــه» هــم میگوینــد)۳(.

 .3مرگ اشعث بن قیس
در شــب اول ذیالقعــده ســال  ۴۰هجریاشــعث بــن قیــس کنــدی بــه درکات
جحیــم شــتافت)۴(.امام صادق(ع)میفرمایــد« :اشــعث بــن قیــس در قتــل
امیرالمؤمنیــن(ع) شــریک بــود ،و دختــرش جعــده امــام مجتبــی(ع) را مســموم
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کــرد ،و محمــد پســرش در قتــل امــام حسین(ع)شــریک بــود»)5(.
اشــعث در ســال دهــم هجــرت بــا جمعــی از قبیلــۀ خــود اســام آورد ،و بعــد
از پیامبــر (ص) مرتــد شــد .ابوبکــر او را دســتگیر کــرد و خواهــر کــورش را بــه شــرط
همســری بــه او داد .ازایــن زن جعــده و محمــد بــه دنیــا آمدنــد ،کــه جعــده قاتــل
امــام حســن(ع) و محمــد جــزء لشــکر عمــر ســعد در کربــا شــد ،و در دســتگیری
جنــاب مســلم بــن عقیل(ع)نیــز نقــش بســزایی داشــت)۶(.
در روز عاشــورا بــه ســبب جســارتی کــه بــه حضــرت امــام حســین(ع)کرد
هنگامیکــه بــرای قضــای حاجــت بــه کنــاری رفتــه بــود ،عقــرب او را نیــش زدو در
حالــی کــه عورتــش پیــدا بــود بــه آتــش جهنــم وارد شــد)۷(.

نهم ذیالقعده

حضــرت مســلم(ع ) ۲۷روز قبــل از شــهادتش درایــن روز از ســال  ۶۰هجــری
نام ـهای بــرای امــام حسین(ع)نوشــت و بــه آن حضــرت خبــر داد کــه  ۱۸۰۰۰نفــر
بــا او بیعــت کردهانــد)8(.

یازدهم ذیالقعده

 .1والدت امام رضا(ع)
در روزپنجشنبه سال  ۱۴۸هجری امام رضا(ع)در مدینه به دنیا آمد)9(.
در والدت آن حضرت ۱۱ذیالحجه و  ۱۱ربیع االول نیز ذکر شده است)10(.
پــدر آن حضــرت موســی بــن جعفــر(ع)و مادرشــان ام البنیــن نجمــه(س) ()11
اســت .نــام مبارکشــان علــی اســت ،و کنیــۀ آن حضــرت ابوالحســن اســت ،و کنیــۀ
خاصشــان ابوعلــی اســت)12(.
ســراج اهلل ،نورالهــدی ،قــره عیــن المؤمنیــن ،مکیــده الملحدیــن ،کفــو الملک،
کافــی الخلــق ،رب الســریر ،رئــاب التدبیــر ( بــه معنــای مصلــح ) ،فاضــل ،صابــر،
وفـ ّـی ،صدیــق و رضـ ّـی دیگــر القــاب آن حضــرت هســتند)13(.
هنگامیکــه آن حضــرت بــه دنیــا آمدایشــان را در پارچــۀ ســفیدی پیچیــده و
بــه خدمــت پــدر بردنــد.آن حضــرت در گــوش راســت حضــرت رضــا(ع)اذان و در
گــوش چــپ اقامــه فرمــود ،و آب فــرات بــه کام مبــارک آن حضــرت ریخــت و ســپس
او را بــه مــادر مکرمــه اش نجمــه(س) برگردانیدنــد)14(.
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روز بیستم ّ
سوم ماه ذیالقعده

 .1شهادت امام رضا(ع)

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

 .2جنگ بنی قریظه
درایــن روز در ســال  ۴هجــری غــزوۀ بنــی قریظــه بــه وقــوع پیوســت .مســلمانان
ّ
 ۳۰۰۰نفــر بودنــد و یــک نفــر بــه نــام خــاد بــن ســوید شــهید شــد .کفــار  ۹۰۰نفــر
بودنــد کــه همــۀ آنهــا کشــته شــدند )16(.بنابــر قولیایــن جنــگ در شــوال بــه
وقــوع پیوســته اســت)17(.

روز بیست و پنجم ماه ذیالقعده

حرکت پیامبر (ص)از مدینه برای حجه الوداع
درایــن روز در ســال  ۱۰هجــری پیامبــر (ص) بــا اصحــاب از مدینــه بــرای
حجهالــوداع و غدیرحرکــت کردنــد )18(.بعضــی اقــوال  ۲۳و بعضــی ۲۵
ذیالقعــده نقــل کردهانــد)19(.

روز آخر ماه ذیالقعده

شهادت امام جواد(ع)

درایــن روز در ســال  ۲۲۰هجــری امــام جواد(ع)بــه زهــر معتصــم بــه شــهادت
رســیدند ،و هنــگام شــهادت از ســن مبارکشــان  ۲۵ســال و ســه مــاه و  ۱۲روز
گذشــته بــود )20(.در شــهادت آن حضــرت  ۵ذیالقعــده ۱۱ ،ذیالقعــده (،)21
 ۵ذیالحجــه ســال  ۲۱۹هجــری( ۶ ،)22ذیالحجــه ( ۲۵ ،)23ذیالحجــه هــم
گفتــه شــده اســت.
بعــد از شــهادت حضــرت رضا(ع)مأمــون جواداالئمــه(ع)را بــه بغــداد طلبیــد و
دختــرش ام الفضــل را بــه آن حضــرت تزویــج نمــود .پــس از مدتــی کــه آن حضــرت
از ســوء معاشــرت مأمــون بســیار ناراحــت بودنــد بــرای حــج بــه مکــه تشــریف
بردنــد .ســپس بــه مدینــه رفتنــد و در آنجــا بودنــد تــا مأمــون بــه درک واصــل شــد
و معتصــم بــرادر او خلیفــه شــد.
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معتصــم حســادت خاصــی نســبت بــه آن حضــرت داشــت ،و آن امــام معصــوم
را بــه همــراه ام الفضــل بــه بغــداد احضــار کــرد .آن حضــرت در حضــور اکابــر شــیعه
و ثقــات اصحــاب خــود در مدینــه امامهــادی(ع)را امــام بعــد خــود معرفــی کردنــد
و ودایــع امامــت را تسلیمایشــان نمودنــد و در  ۲۸محــرم ســال  ۲۲۰وارد بغــداد
شــدند .ام الفضــل بــه تحریــک عمویــش معتصــم و بــه قولــی جعفــر بــن مأمــون،
امــام(ع) را در ســن  ۲۵ســالگی مســموم کــرد)24(.

ّ
تتمه ماه ذیالقعده

صلح حدیبیه درسال ششم هجرت
در مــاه ذیالقعــده پیامبــر (ص) بــرای اعمــال عمــره قصــد مکــه فرمودنــد)25(.
تعــداد مســلمانان بــا آن حضــرت  ۱۲۲۰یــا ۴۰۰نفــر بودنــد ،و بــرای قربانــی  ۷۰شــتر
بــه همــراه خــود بردنــد.
آنــان از مســجد شــجره احــرام بســتند ،و در یــک منزلــی مکــه ،در محلــی بــه
نــام حدیبیــه بــر ســر چاهــی توقــف نمودنــد .آب چــاه بهانــدک زمانــی تمــام شــد
و چــون بــه آن حضــرت خبــر دادنــد ،بــه معجــزۀ نبــوت آب چــاه آن قــدر زیــاد شــد
کــه مثــل چشــمه میجوشــید.
کفــار از حرکــت بــا خبــر گشــته مانــع ورود حضــرت بــه مکــه شــدند .آن حضــرت
بیعتــی دیگــر بــه نــام «بیعــه رضــوان» از اصحــاب گرفتنــد .قــرار شــد آن حضــرت
ســال بعــد حــج و عمــره را قضــا کننــد و قــراردادی بیــن مســلمین و کفــار منعقــد
شــد ،کــه طبــق شــروطی تــا ده ســال جنــگ بیــن آنــان نباشــد .گروهــی از صحابــه
ازایــن صلــح دلتنــگ شــدند ،عمــر بــن خطــاب گفــت« :در نبــوت شــک نکــردم
ماننــد روز حدیبیــه»( ،)26بــه پیامبــر (ص) میگفــت :مــا چگونــه بهایــن خــواری
گــردن نهیــم و بهایــن مصالحــه رضایــت دهیــم!!
حضــرت فرمودنــد :مــن پیامبــر خدایــم و کاری جــز بــه حکم خداونــد نمیکنم.
عمــر گفــت :تــو بــه مــا گفتــی بــه زیــارت کعبــه میرویــم و عمــره انجــام میدهیــم،
پــس چــه شــد ؟ پیامبــر (ص) فرمــود :آیــا گفتــم امســالاین کار انجــام میشــود؟
عمــر گفــت :نــه ! فرمــود :پــس چــرا مجادلــه میکنــی؟!!
در بازگشت از حدیبیه سورۀ فتح بر آن حضرت نازل شد)27(.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1طبقات ابن سعد :ج  ۲ص  .۵۱زندگانی حضرت معصومه علیها السالم و تاریخ قم :ص  .۳۴فاطمه بنت االمام
موسی الکاظم(ع) :ص .۱۴
 .2بحار االنوار :ج  ۴۸ص .303 - ۲۸۸
 .3ناسخ التواریخ :جلد هجرت ص  .۱۹۷بحاراالنوار :ج  ۲۰ص .۱۸۲
 .4مستدرک علم رجال هجرت الحدیث :ج  ۱ص .۶۸۸
 .5بحار االنوار :ج  ۴۲ص .۲۲۸
 .6ریاحین الشریعه :ج  ۳ص  .۵۹مستدرکات علم رجال الحدیث :ج  ۱ص .۶۸۸
 .7بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۳۱۷
 .8نفس المهموم :ص  .۸۴وقایع الشهور :ص .۲۱۳
 .9اعالم الوری :ج ۲ص  .۴۰جالء العیون :ص  .۵۴۴فیض العالم :ص  .۹۰بحار االنوار :ج  ۴۹ص .۱۰
 .10فیض العالم :ص  .۱۱۹بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۳۰۴
 .11اعالم الوری :ج  ۲ص  .۴۰بحار االنوار :ج  ۴۹ص  .۱۰ارشاد :ج  ۲ص .۲۴۶
 .12بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۱۰
 .13بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۱۰
 .14بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۹
 .15مسار الشیعه  :ص  .۱۶العدد القویه :ص  .۲۷۵فیض العالم  :ص .۹۷
 .16الموسوعه الکبری فی غزوات النبی االعظم صلی اهلل علیه و اله :ج  ۳ص .۱۹۲
 .17بحار االنوار :ج  ۱۹ص .۱۷۰
 .18کافی :ج  ۴ص .۲۴۸
 .19الغدیر :ج  ۱ص  .۹قالئد النحور  :ج شوال ،ص .۲۷۲
 .20ارشاد :ج  ۲ص  .۲۹۵اعالم الوری  :ج  ۲ص  .۱۰۶توضیح المقاصد :ص  .۲۹کشف الغمه :ج  ۲ص  .۳۷۰اصول
کافی  :ج  ۲ص  .۵۴۱فیض العالم :ص  .۱۰۳بحار االنوار  :ج  ۵۰ص  .10 - ۸قالئد النحور :ج ذیالقعده ،ص .۲۷۹
 .21بحار االنوار  :ج  ۵۰ص .۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱
 .22تتمه المنتهی :ص .۳۰۰
 .23شرح احقاق الحق  :ج  ۱۲ص .416 - ۴۱۴
 .24خالصهای از قالئد النحور :ج ذیالقعده ،ص ۲۷۹
 .25استیعاب :ج  ۴ص .۱۹۱۷
 .26التعجب ( کراجکی ) :ص .۵۹
 .27منتهی اآلمال  :ج  ۱ص  .۷۶بحار االنوار :ج  ۲۰ص ۳۱۶ - ۳۱۷
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خالصهای از
(ع)
زندگی نامه امام رضا

امــام رضــا(ع) هشــتمین امــام شــیعیان از ســاله پــاک رســول خــدا(ص)و
هشــتمین جانشــین پیامبــر مکــرم اسالم(ص)اســت .بنابــر نظــر مشــهور ّ
مورخــان
وی در یازدهــم ذیالقعــده ســال  148هــ .ق ،در مدینــه ّ
منــوره متولــد شــد.
نــام مبارکــش ،علــی ،کنیــه آن حضــرت ،ابوالحســن و دارای القــاب متعــددی
از جملــه؛ رضــا ،صــادق،صابــر ،فاضــل ،قــرهاعیــن المؤمنیــن و ...هســتند ،امــا
مشــهورترین لقبایشــان« ،رضــا» بــه معنــای «خشــنودی» اســت.
پــدر بزرگــوار امــام رضــا ،امــام موســی کاظــم(ع) پیشــوای هفتــم شــیعیان بودنــد
کــه در ســال  183ه.ق ،بــه دس ـتهارون عباســی بــه شــهادت رســیدند ،و مــادر
گرامیشــان نجمــه (تکتــم) نــام داشــت.
امــام رضــا(ع) در مدینــه ،پــس از شــهادت پــدر ،امامــت بــر مــردم را بــر عهــده
گرفــت ،و بــه رســیدگى امــور پرداخــت ،شــاگردان پــدر را بــه دور خــودش جمــع کــرد
و بــه تدریــس و تکمیــل حــوزه علمیــه جــدش امــام صــادق(ع) مشــغول شــد و
درایــن راســتا گامهــاى بــزرگ و اســتوارى برداشــت.
مــدت امامــت حضــرت رضــا(ع) ،حــدود  20ســال طــول کشــید ،کــه  17ســال آن
در مدینــه و ســه ســال آخــر آن در خراســان گذشــت.
در مــورد تعــداد فرزنــدان آن حضــرت اختــاف وجــود دارد ،برخــی امــام
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جــواد(ع) را تنهــا فرزندایشــان دانســته و گروهــی نیــز فرزنــدان دیگــری را بــرای
حضرتشــان برمیشــمارند.
امــام رضــا(ع) پــس از هفــده ســال ســکونت در مدینــه و تبلیــغ دیــن و ارشــاد
مــردم ،بــا نقشــه و حیلــه مأمــون عباســی ،راه خراســان را در پیــش گرفــت .آن
حضــرت پــس از قبــول اجبــاری والیــت عهــدی مأمــون و گذشــت ســه ســال ،در
 55ســالگی بــه دس ـتاین خلیفــۀ عباســی بــه شــهادت رســید
صفات ظاهری
دربــاره شــمایل و صفــات ظاهــری امــام رضــا(ع) ،برخــی حضرتشــان را
ســفیدرو توصیــف کــرده[ ]1و برخــی نیزایشــان را دارای رنگــی تیــره دانســتهاند.
[ ]2همچنیــن گــزارش شــده کــه امــام هشــتم(ع) قامتــی معتــدل داشــته[ ]3و
شــبیهترین مــردم بــه پیامبــر خــدا(ص) بــود]4[.
پدر و مادر
پــدر بزرگــوار امــام رضــا(ع) ،امــام موســی کاظــم(ع) پیشــوای هفتــم شــیعیان
بودنــد کــه در ســال  183ه.ق .بــه دس ـتهارون عباســی بــه شــهادت رســیدند.
مــادر گرامیامــام رضــا(ع) نجمــه نــام داشــت ]5[.البتــه نامهــای دیگــری نیــز
بــرای مــادر گرامیشــان ذکــر کردهانــد]6[.
دوران کودکى و جوانى
حضــرت رضــا(ع) ،دوران کودکــى و جوانــى را تــا ســال  201هجــری قمــری در
مدینــه ّ
طیبــه[ ]7کــه مهبــط وحــى بــود در خدمــت پــدر بزرگــوارش ســپرى کــرد
ً
و مســتقیما تحــت تعلیــم و تربیــت امــام هفتــم(ع) قــرار گرفــت و علــوم و معــارف
و اخــاق و تربیتــى را کــه امــام کاظــم(ع) از پدرانــش بــه ارث بــرده بــود ،بــه او
آموخــت]8[.
گزارشــی از حضورایشــان در بغــداد ،هنــگام زندانــی بــودن پــدر بزرگوارشــان در
آن شــهر در دســترس نیســت.
ازدواج
امــام رضــا(ع) دارای تعــدادی کنیــز بودنــد ،از جملــه کنیزانایشــان ،ســبیکه
مــادر امــام جــواد(ع) اســت .وی کنیــزى بــود کــه بــه او ســبیکه یــا ُد ّره میگفتنــد،
حضــرت رضــا او را خیــزران نــام گذاشــتند وایــن بانــو از اهالــى نوبــه (منطقـهای در
آفریقــا) اســت ]9[.و همســر دائمیامــام رضــا(ع) ام حبیبــه بــود]10[.
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فرزندان
در تعــداد و اســامیفرزندان امــام رضــا(ع) نقلهــای مختلفــی وجــود دارد؛
گروهــی آنهــا را پنــج پســر و یــک دختــر ،بــه نامهــای ّ
محمــد قانــع ،حســن ،جعفر،
ابراهیــم ،حســین و عایشــه ذکــر کردهانــد؛[ ]11همچنیــن در نقلــی شــیخ صــدوق
در سلســله ســند روایتــی از فاطمــه بــه عنــوان یکــی از دختــران آن حضــرت نــام
بــرده اســت؛[ّ ]12امــا شــیخ مفیــد برایــن عقیــده اســت ،کــه امــام هشــتم(ع)،
فرزنــدی جــز امــام جــواد(ع) نداشــتند ]13[.ابــن شهرآشــوب[ ]14و طبرســى]15[،
نیــز بــر همیــن اعتقادنــد.
امامت
امامــت و وصایــت حضــرت رضــا(ع) بارهــا توســط رســول خــدا(ص) ،پــدر
بزرگــوار و اجــداد طاهرینشــان(ع) اعــام شــده بــود .بــه ویــژه امــام کاظــم(ع)
بارهــا در حضــور مردم،ایشــان را بــه عنــوان وصــی و امــام بعــد از خویــش ّ
معرفــی
کــرده بودنــد کــه بــه یــک نمونــه از آنهــا اشــاره میشــود:
از ّ
محمــد بــن اســماعیل بــن فضلهاشـ ّ
ـمى چنیــن روایــت شــده اســت ک ـ ه
ّ
گفــت :بــر امــام موســى کاظــم(ع) وارد شــدم در حالــى کهایشــان بــه شــدت مریــض
بودنــد ،بــه حضــرت عــرض کــردم :اگــر خــداى ناکــرده بــراى شــما ّاتفاقــى بیفتــد -و
خــدا آن روز را نیــاورد -بــه چــه کســى رجــوع کنیــم (امــام بعــد از شــما کیســت)؟
فرمــود« :بــه فرزنــدم علـ ّـى ،نوشــته او ،نوشــته مــن اســت ،و او وصـ ّـى و جانشــین
مــن بعــد از مرگــم خواهــد بــود»]16[.
امــام رضــا(ع) در مدینــه ،پــس از شــهادت پــدر ،امامــت بــر مــردم را بــر عهــده
گرفــت ،و بــه رســیدگى امــور پرداخــت ،شــاگردان پــدر را بــه دور خــودش جمــع کــرد
و بــه تدریــس و تکمیــل حــوزه علمیــه جــدش امــام صــادق(ع) مشــغول شــد و
درایــن راســتا گامهــاى بــزرگ و اســتوارى برداشــت.
پــس از شــهادت امــام کاظــم(ع) کــه در ســال  183ه ـ ق رخ داد ،آغــاز امامــت
حضــرت رضــا(ع) شــروع شــد ،و بــا توجــه بهایــن کههــارون (پنجمیــن خلیفــه
عباســى) در ســال  193از دنیــا رفــت ،ده ســال از امامــت حضــرت رضــا(ع) معاصــر
زمانهــارون بــود.
مــدت امامــت آن حضــرت ،حــدود  20ســال طــول کشــید کــه  17ســال آن در
مدینــه و ســه ســال آخــر آن در خراســان گذشــت.
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شهادت
امــام رضــا(ع) پــس از هفــده ســال ســکونت در مدینــه و تبلیــغ دیــن و ارشــاد
مــردم ،بــا نقشــه و حیلــۀ مأمــون عباســی ،راه خراســان را در پیــش گرفــت .آن
حضــرت پــس از قبــول اجبــاری والیــت عهدی مأمون و گذشــت ســه ســال ،در 55
ســالگی بــه دســت مأمــون خلیفــه عباســی بــه شــهادت رســید .در تعییــن ســال
شــهادت امــام نقلهــای مختلفــی بــه ثبــت رســیده اســت .گروهــی ســال 202
هجــری قمــری را ســال شــهادت حضــرت میداننــد[ ]17و عــدهای ســال 203
هجــری قمــری را؛ [ ]18امــا مشــهور ،نظریــه دوم اســت .در تعییــن روز شــهادت
آن حضــرت نیــز اتفــاق نظــر نیســت؛ ماننــد در روز جمعــه از مــاه رمضــان]19[،
هفدهــم مــاه صفــر ]20[،و آخــر مــاه صفــر ]21[.در میانایــن نقلهــا ،نظریــه آخــر؛
یعنــی آخریــن روز از مــاه صفــر ،مشــهورترین و قابــل اعتمادتریــن نقــل اســت.
بنابرایــن ،مشــهورترین و قــویتریــن نظریــه در تاریــخ شــهادت آن حضــرت ،روز
جمعــه ،آخریــن روز مــاه صفــر ســال  203هجــری قمــری اســت]22[.
فضائل
از نــگاه بــزرگان شــیعه ،امــام رضــا(ع) همانند دیگــر امامان معصــوم(ع) ،دارنده
تمــام کمــاالت و فضایــل اخــاق انســانی در مرتبــه اعلــی اســت .بــه گفتــۀ آنــان ،او
ّ
آن چنــان در قلــه شــکوهمند کمــال و فضیلــت قــرار دارد کــه نــه تنهــا دوســتان و
پیروانــش او را ســتودهاند ،بلکــه دشــمنان کینــه تــوز و سرســخت هــم بــه مــدح
و ســتایش او پرداختهانــد .دربــاره اوصــاف اخالقــی آن حضــرت «ابراهیــم بــن
عبــاس» میگویــد« :هرگــز ندیــدم کــه امــام رضــا(ع) بــه کســی یــک کلمــه جفــا
کنــد و ندیــدم کــه ســخن شــخصی را قطــع کنــد و ندیــدم کــه نیازمنــدی را از درگاه
خویــش رد کنــد .او هرگــز در حضــور افــراد تکیــه نمـیداد و هرگــز او را ندیــدم کــه بــا
صــدای بلنــد بخنــدد ،بلکــه خنــده اش تبســم و لبخنــد بــود .وقتــی که کنار ســفره
مینشســت ،همــه خدمــت کاران و غالمــان را کنــار ســفره مینشــاند»]23[.
خلفای هم عصر
ُ ّ
امــام رضــا(ع) در دوران امامــت خــود بــا ســه تــن از حــکام و خلفــای عباســى
روبــهرو و معاصــر بود:هــارون الرشــید ،امیــن و مأمــون]24[.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا زندگــی امــام هشــتم شــیعیان(ع) ،میتوانیــد بــه
ســایت اســام پدیــا ،مدخــل «امــام رضــا» مراجعــه نماییــد.
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[ .]4عماد الدین طبری ،محمد بن ابى القاسم ،بشاره المصطفى لشیعه المرتضى ،ص  ،81نجف اشرف ،المکتبه
الحیدریه ،چاپ دوم1383 ،ق؛ شامی ،جمال الدین یوسف بن حاتم ،الدر النظیم ،ص  ،678قم ،مؤسسه نشر
اسالمی ،چاپ ّاول1420 ،ق.
[ .]5طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج على أهل اللجاج ،ج  ،2ص  ،374نشر مرتضی ،مشهد ،چاپ اول،
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تهران1376 ،ش؛ قرشی ،باقر شریف ،پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا(ع) ،ترجمه صالحی ،سید محمد ،ج ،1
ص  40و  ،41اسالمیه ،تهران ،چاپ اول1382 ،ش.
[ .]7جعفریان ،رسول ،حیات فکرى و سیاسى امامان شیعه علیهم السالم ،ص  ،426انصاریان ،قم ،چاپ ششم،
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[ .]8ر.ک :پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا(ع) ،ج  ،1ص .50
[ .]9طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،2ص  ،91نشر آل البیت ،قم1417 ،ق؛ امین
عاملى ،سید محسن ،أعیان الشیعه ،ج  ،2ص  ،32دار التعارف ،بیروت1403 ،ق .
[ .]10شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا(ع) ،محقق و مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج  ،2ص  ،147نشر جهان،
تهران ،چاپ اول1378 ،ق؛ مازندرانی ،ابن شهر آشوب ،المناقب ،ج  ،4ص  ،367نشر عالمه ،قم1379 ،ق؛
أعیان الشیعه ،ج  ،2ص 23؛ شمس الدین محمد بن طولون ،األئمه االثنا عشر ،ص  ،97نشر رضی ،قم ،بی
تا؛ المرعشى التستری ،القاضی نوراهلل ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،ج  ،12ص  ،386مکتبه آیه اهلل المرعشى
النجفى ،قم ،چاپ اول1409 ،ق.
[ .]11مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ج ،48ص  ،320دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ دوم1403 ،ق؛
محدث اربلی ،کشف الغمه فی معرفه األئمه ،ج  ،2ص  ،791نشر رضی ،قم ،چاپ اول1421 ،ق؛ أعیان الشیعه،
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َ
[َ .]12
«ح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن أ ْح َم َدَ ...ق َال َح َّد َث َنا َف ِاط َم ُه ب ْن ُت َع ِل ّی ْبن ُم َ
وسى(ع)»...؛ شیخ صدوق ،عیون أخبار
ِ
ِ ِ
الرضا(ع) ،محقق و مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج  ،2ص  ،71نشر جهان ،تهران ،چاپ اول 1378 ،ق.
َ ً
َ
[ .]13اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص «َ :271و َم َضى ّالر َضا َع ِل ُّی ْب ُن ُم َ
وسى(ع) َو ل ْم َی ْت ُر ْک َولدا
ِ
َ
َ َّ
ْ
َ
َن ْعل ُم ُه ِإل ْاب َن ُه ِال َم َام َب ْع َد ُه أ َبا َج ْعف ٍر ُم َح َّم َد ْب َن َع ِل ٍّی(ع)».
َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ٌ ْ َ ُ َ َ
[ .]14المناقب ،ج  ،4ص « :367و ولده محمد ِالمام فقط».
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[ .]15إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،2ص « :86و کان للرضا(ع)من الولد ابنه أبو جعفر محمد بن ّ
علی الجواد(ع)
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[ .]22بحار األنوار ،ج ،49ص .3
[ .]23عیون اخبار الرضا(ع) ،ج  ،2ص .184
[ .]24پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا(ع) ،ج  ،2ص .347
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 .1دیــن و اخــاق دو پدیدهانــد کــه در بســتر زندگــی انســان روییــده و بالیدهانــد.
هــر دو در چشــم انســان محتــرم و محتشــمند و براحتــی قابــل اغمــاض و چشــم
پوشــی نیســتند .تجربــه ارزشهــای اخالقــی ،یعنیایــن احســاس کــه برخــی از
اعمــال و افعــال آدمیقابــل ســتایش و توصیــه اســت و برخــی دیگــر نکوهیــده و
شایســته تحریــم و منــع ،همــواره بخشــی از تجــارب آدم ـیرا تشــکیل میدهــد
و هرگونــه انســان شناســی کهایــن احســاس و تجربــه اخالقــی را نادیــده بگیــرد،
در واقــع ماهیــت آدم ـیرا درک نکــرده اســت ( .)1بنابرایــن اخــاق کــه چیــزی جــز
تامــل و تدبــر در همیــن افعــال حســن و اعمــال قبیــح نیســت ،جزئــی جــدا نشــدنی
از زندگــی بشــر اســت .دیــن هــم کــه بــا احســاس دل انگیــز امــا مهابــت خیــز حضــور
خداونــد در جــای جــای عالــم طبیعــت و مــاورای آن ســروکار دارد ،در ســاحت
اعمــال و رفتــار انســانی بــه صــورت شــریعت و قوانیــن وحــی شــده ،حضــور مییابــد.
دیــن کــه قدمــت آن بــه درازای عمــر انســان اســت و همــواره بخــش مهــم
زندگــی انســان و بلکــه تمــام زندگــی او را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده ،چیــزی
نبــوده و نیســت کــه بشــر بآســانی بــه کنــارش گــذارد و بــی دغدغــه آن بــه زندگــی
خــود ادامــه دهــد.
بحــث دیــن و اخــاق ،بررســی انــواع ارتباطــی اســت کهایــن دو پدیــده
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میتواننــد داشــته باشــند .مســأله اصلیایــن اســت کــه آیــا اخــاق میــوه درخــت
تنومنــد دیــن اســت و یااینکــه دیــن درختــی اســت کــه ریش ـههایش در اخــاق
فرورفتــه و از آن مــدد میگیــرد و در آن زمینــه میرویــد .یااینکــه ارتباطاینهــا
دشــوارتر از آن اســت کــه بــه وابســتگی یکــی بــر دیگــری ختــم شــود واینهــا در
مســخنی بــا هــم بــه رشــد و تعالــی زندگــی انســان مــدد
یــک ارتبــاط متقابــل و ه 
میرســانند .موضــوع مقالــه حاضــر حکایــت و شــرح اجمالیایــن تعــاون و
همیــاری اســت .البتــه بــا توجــه بهاینکــه مســأله رابطــه دیــن و اخــاق دراینجــا
از جهــت نظــری موضــوع بحــث اســت و پرداختــن بــه ارتبــاط تاریخیاینهــا
واینکــه در بســتر تاریــخ دیــن چــه مددهایــی بــه اخــاق رســانده و چگونــه اخــاق
در فضــای تعهــدایمانــی برآمــده و رشــد کــرده و ســتبر و اســتوار گشــته اســت و
نیــز برعکــس ،اخــاق در صفحــات تاریــخ چگونــه زمینــه مناســبی بــرای اقبــال
بــه دیــن وایمــان آوری شــده اســت و اشــاره بــه مــوارد و مصادیــق آن در تاریــخ،
اگرچــه دلکــش و شــیرین اســت ،امــا از حــوزه بحــث حاضــر کــه بــه ارتبــاط دیــن و
یپــردازد بیــرون اســت)2( .
اخــاق خــارج از تحقــق تاریخــی آنهــا م 
 .2معمــوال بــرای بررســی ارتبــاط دو مقولــه از تعریــف و تحلیــل دقیــق هریــک از
آن دو شــروع میکننــد .امــا دربــاره دیــن و اخــاق چنیــن آغــازی دشــواریهای
زیــادی دارد .زیــرا مــا را بــه بحــث از مســائل پیچیــدهای همچــون ماهیــت
ارزشهــای اخالقــی و یــا تعییــن و تبییــن اجــزاء ســازنده یــک دیــن ،میکشــاند.
بــرای اجتنــاب ازایــن مشــکل میتــوان بــه تعریــف اجمالــی هریــک از آنهــا ،کــه
برگرفتــه از فهــم عــام و متعــارف بشــری اســت ،اکتفــا کــرد.
دیــن معمــوال بــه عنــوان یــک مجموعه دو بخشــی از عناصــر معرفتی ،همچون
اعتقــاد بــه خــدا و معــاد و تحلیــل صفــات الهــی ،و عناصــر توصی ـهای و هدایتگــر
ســلوک و رفتــار انســان ،همچــون امــر بــه درســتکاری و صداقــت و مهربانــی و...
شــناخته میشــود)3( .
اخــاق هــم مجموع ـهای از مفاهیــم و مســائل مربــوط بــه چگونگــی اعمــال و
افعــال و حــاالت اختیــاری آدمیاســت)4( .
دیــن دراینجــا ،همــان طــور کــه گذشــت ،مشــتمل بــر یــک سلســله قواعــد و
قوانیــن عملــی بــه حســاب آمــده اســت.این قواعــد رفتــاری کــه چیــزی جــز امــر
و نهــی الهــی نیســتند ،در کتابهــای مقــدس موجودنــد .خداونــد بــرای هدایــت
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انســان بــه ســعادت و صالح،ایــن مجموعــه از قوانیــن را در شــکل وحــی بــه
رســوالن خــود فرســتاده اســت.
دین به معنای حقیقی خود عبارت اســت از باور به خدا و معاد و نیز هدایتگری
خداونــد در زندگــی انســان کــه در شــکل فرســتادن پیامبــران و آوردن شــریعت ظهــور
مییابد.ایــن تلقــی از دیــن بــه اســم دیــن وحیانــی ( )5معــروف اســت.
در مقابلایــن برداشــت کســانی هســتند کــه بیشــتر در عصــر روشــنگری زندگــی
میکردنــد و معتقــد بودنــد مالحظههــای عقالنــی ،مــا را بــه وجــود خداونــد
و نیــز روز واپســین (معــاد) راهنمایــی میکنــد ،امــا در مــورد چگونگــی ســلوک
و رفتــار انســان درایــن جهــان نقشــی بــرای خداونــد قائــل نبودنــد و میگفتنــد
عقــل آدمیمرجــع نهایــی چگونگــی رفتــار اخالقــی اوســت و مســؤولیت اخالقــی
هرکــس فقــط در مقابــل عقــل و وجــدان خــود اوســت و الزامیبــر پیــروی از مفــاد
کتــاب مقــدس ندارد.ایــن تلقــی از دیــن ،کــه نوعــی از انســانگرایی و اصالــت
دادن بــه توانایــی آدمـیدر شــناخت راه و رســم زندگــی در آن دیــده میشــود ،بــه
دیــن طبیعــی یــا دئیســم ( )6معــروف اســت .اگرچــه صــورت پرداختــه شــده آن
مربــوط بــه عصــر روشــنگری اســت ،امــا روحایــن عقیــده کــه قبــول خــدا ،ولــی انــکار
نقــش او در تنظیــم و تدبیــر زندگــی انســان اســت ،از دیربــاز وجــود داشــته و چیــز
جدیــدی نیســت.این تلقــی از دیــن بــا برداشــت اهــل دیانــت کامــا مغایــر اســت
و رکــن اصلــی هــر دیــن توحیــدی و ابراهیمـیرا کــه همــان نقــش وحــی محقــق در
زندگــی انســان اســت نادیــده گرفتــه اســت.
دیــن مــورد بحــث دراینجــا دیــن وحیانــی اســت کــه بــا وحــی اوامــر و نواهــی و
یبــه نوعــی وارد حــوزه اخــاق شــده اســت
ترغیــب بــه نــوع خاصــی از ســلوک آدم 
و بلکــه خــود اخــاق خاصــی بنــا نهــاده اســت ( .)7بحــث دربــاره رابطهایــن دیــن
بــا اخــاق اســت ،واال دیــن در معنــای دیــن طبیعــی چیــزی جــز ســپردن عنــان
تصمیمگیــری اخالقــی بــه دســت عقــل نیســت و بحــث مربــوط بــه رابطــه دیــن
طبیعــی بــا اخــاق چیــزی جــز همــان بحــث رابطــه عقــل و اخــاق نیســت.
 .3صــورت کلــی بحــث دیــن و اخــاق چنیــن اســت کــه در یــک طــرف کســانی
قــرار دارنــد کــه تاکیــد بــر اســتقالل اخــاق دارنــدو میگوینــد دیــن ،اعــم از باورهــای
دینــی یــا قواعــد و قوانیــن دینــی ،اصــا نبایــد بــه حــوزه اخــاق کشــانده شــود.
اخــاق مقولـهای مبتنــی بــر لحــاظ ســود یــا فضیلــت یــا وظیفــه عقلــی ( )8اســت
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و جایــی بــرای حضــور دیــن در آن نیســت .در طــرف دیگــر کســانی قــرار دارنــد
کــه تاکیــد میکننــد بــدون دیــن و بخصــوص بــدون ذات پــاک ربوبــی ،اخــاق
بــی وجــه و بــی اعتبــار اســت .مســؤولیت اخالقــی فقــط بــا فــرض وجــود خــدا
معنــا دارد و هرگونــه نادیــده گرفتــن خــدا در ســاحت اخــاق چیــزی جــز ترویــج
اباحیگــری و پوچیگرایــی نیســت.
اگــر بخواهیــم دعــوای طرفیــن را از اجمــال بــه تفصیــل درآوریــم ،بایــد گفــت
ارتبــاط دیــن و اخــاق در مراحــل و ســاحتهای مختلفــی متصــور اســت کــه
هرکــدام جداگانــه بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد .یــک بحثایــن اســت کــه آیــا
مفاهیــم اخالقــی ،همچــون الــزام ،بــا مفاهیم دینــی ،همچون امر الهــی ،مرادفند
یــا نــه؟ بحــث دیگرایــن اســت کــه آیــا ارزشهــای اخالقــی وجــودی مســتقل از امــر
و نهــی الهــی دارنــد یــا هــر دو بــه یــک وجــود محققنــد؟ بحــث دیگرایــن اســت کــه
آیــا معرفــت اخالقــی مبتنــی بــر معرفــت دینــی اســت یــا میتوانــد مســتقل از آن
بــه دســت آیــد؟ و نیــز بحــث از تاثیــر باورهــای دینــی ،همچــون پــاداش و مجــازات
الهــی ،در انگیــزش اخالقــی جــزء مباحــث مهــم ارتبــاط دیــن و اخــاق اســت و
باالخــره ارتبــاط مضمونــی دیــن و اخــاق ،یعنــی بررســی تطابــق و تخالفهــای
محتــوای تعالیــم دینــی بــا محتــوای اصــول و قواعــد اخالقــی هــم جــزء مباحــث
ارتبــاط دیــن و اخــاق اســت؟ همهایــن مســائل مربــوط بــه حــوزه نظــری ارتبــاط
دیــن و اخــاق اســت کــه تاکیــد در آنهــا معلــوم شــدن سرشــت اخالقــی دیــن
ً
اســت .زیــرا مثــا اگــر معلــوم شــد ارزشهــای اخالقــی مســتقل از امــر و نهــی الهــی
اســت ،در آن صــورت حتــی بــر امــر و نهــی الهــی هــم حاکــم بــوده و ســاختار آنهــا
را در نفــس االمــر معیــن و مشــخص میکننــد.
مهمتریــن ســطوح ارتباطــی دیــن و اخــاق ،اگرچــه باجمــال درایــن مقالــه
بررســی میشــود ،امــا قبــل از طــرح آنهــا ذکــر نکاتــی الزم اســت:
الــف .تمــام کســانی کــه بــر اســتقالل (اتانومــی) اخــاق تاکیــد میکننــد ،منکــر
حضــور دیــن در یــک یــا تمــام الیههــای اخــاق نیســتند؛ چــرا کهایــن اصطــاح
معانــی متعــددی دارد .روبــرت آدامــز هفــت معنــا بــرای اســتقالل اخــاق ذکــر
میکنــد کــه فقــط برخــی از آن معانــی منکــر حضــور دیــن در ســاحتهای اخــاق
ً
اســت .مثــا تومــاس نــگل اســتقالل اخــاق را بهایــن معنــا میگیــرد کــه اخــاق
قابــل فروکاهــش و تحویــل بــه مســائل روانشــناختی ،همچــون لــذت یــا جامعــه
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شــناختی همچــون عــادت و عــرف جامعــه ،نیســت و نیــز بــه مســائل زیســت
شــناختی ،همچــون اصــل تکامــل (کــه در اخــاق تکاملــی دیــده میشــود)،
یگــردد)9( .
تحویــل و ارجــاع نم 
خــود واژه  Autonomyاز دولغــت یونانــی  ،autosبــه معنــای خــود ،و ،nomos
بــه معنــای قاعــده و قانــون ،ترکیــب یافتــه اســت.این اصطــاح در یونــان قدیــم
بــه دولــت شــهرهای مســتقل و غیــر مســتعمره اطــاق میشــد؛ امااینــک کاربــرد
وســیعی یافتــه و اطالقــات متعــددی دارد کــه وجــه جامــع همــه آنهــا تاکیــد بــر
خــود گردانــی و اســتقالل عمــل اســت)10( .
ب .انــکار تقــدم دیــن و وحــی بــر ارزشهــای اخالقــی یــا انــکار تقــدم معرفــت
دینــی (بــاور بــه خــدا) بــر معرفــت اخالقــی ،لزومــا اتخــاذ یــک موضــع الحــادی
نیســت .بســیاری از طرفــداران اســتقالل ارزشهــای اخالقــی در مرحلــه تحقــق
و نیــز در مرحلــه شــناخت از دیــن و معرفــت دینــی ،جــزء بــزرگان اهلایماننــد .در
جهــان مســیحیت کســانی چــون تومــاس آکوینــاس ازایــن رای دفــاع میکردنــد
و االن نیــز وجــه رایــج تفکــر کاتولیکــی مســیحی همیــن اســت کــه میراثاندیشــه
آکوینــاس بــه حســاب میآیــد.
در جهــان اســام بســیاری از بــزرگان اهــل اعتــزال ،همچــون قاضــی عبدالجبــار
معتزلــی و نیــز اعاظــم فیلســوفان و متفکــران شــیعی ،همچــون خواجــه نصیــر
طوســی ،از تقــدم ارزشهــای اخالقــی بــر اوامــر الهــی ســخن میگوینــد .در علــم
اصــول فقــه شــیعی بحــث دل انگیــز تبعیــت اوامــر و نواهــی الهــی از مصالــح و
مفاســد نفــس االمــری (واقعــی) بازتــاب همیــن تفکر فلســفی شــیعی اســت .حتی
میتــوان ادعــا کــرد کــه یکــی از انگیزههــای مهــم روی آوری معتزلــه بــه تقــدم
حســن و قبــح اعمــال بــر امــر و نهــی الهــی ،تنزیــه ذات ربوبــی از هــر گونــه وصــف
ناپســند اخالقــی بــوده اســت.
امــا از طــرف دیگــر نمیتوانایــن نکتــه را نادیــده گرفــت کــه اهــل الحــاد در عصــر
حاضــر ،اعتقــاد بــه تقــدم ارزشهــای اخالقــی بــر امــر و نهی الهی را وســیله خوبــی برای
حــذف کلــی نقــش دیــن در اخــاق و ،بــه تبــع ،در حوزههــای دیگــر زندگــی انســان
یافتهانــد ،ولــی ســوء اســتفاده کســانی از یــک نظریــه نبایــد بهانــه انــکار آن قــرار گیــرد.
ج .در فلســفه اخــاق بــه کســانی کــه از تقــدم وجــودی و معرفتــی ارزشهــای
اخالقــی (الاقــل اصــول و مبانــی آن) بــر امــر و نهی الهــی دفاع میکننــد ،عقلگرایان
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( )11میگوینــد .باایــن حساباندیشــه معتزلــی و شــیعی جــز ســنت عقلگرایــی
در فلســفه اخــاق بــه شــمار میآیــد.
در مقابــل بــه کســانی کــه از تقــدم امــر و نهــی الهــی بــر ارزشهای اخالقــی ،چه در
مرحلــه تحقــق بهایــن معنــا کــه بــدون امــر الهــی اصــا حســن و الــزام اخالقــی وجــود
نــدارد و چــه در مرحلــه علــم و معرفــت ،یعنــی بــدون اطــاع از امــر الهــی ،اطــاع و
علــم بــه ارزشهــای اخالقــی ناممکــن اســت ،دفــاع میکننــد ،طرفــداران نظریــه
امــر الهــی ( )12میگوینــد .البتــه روشــن اســت کــه امــر خصوصیتــی نــدارد واینهــا
معتقدنــد اســاس زشــتیهای اخالقــی هــم نهــی الهــی اســت و راه کشــف آنهــا
اطــاع از نواهــی الهــی اســت .بنابرایــن نظریــه امــر الهــی ،ارجــاع تحقــق و معرفــت
ارزشهــای اخالقــی بــه تحقــق و معرفــت امــر و نهــی و یــا تجویــز الهــی اســت.
نظریــه امــر الهــی در فلســفه اخــاق جــزء نظریههایــی اســت کــه در مجموعــه
اراده گرایــی ( )13قــرار میگیرنــد و در مقابــل عقلگرایــی قــرار دارنــد.
اراده گرایــی یــک اصطــاح فلســفی اســت بــه معنــای اصــل قــرار دادن اراده
ً
و نــه عقــل در تحلیــل یــک پدیــده و اختصــاص بــه فلســفه اخــاق نــدارد .مثــا
گفتــه میشــود فلســفه شــوپنهاور یــک فلســفه اراده گرایانــه اســت .امــا در
فلســفه اخــاق بــه معنــای اصــل قــرار دادن اراده در تحقــق ارزشهــای اخالقــی
اســت .یعنــی ارزشهــای اخالقــی محصــول خواســت و اراده فــرد یــا جامعــه و یــا
خواســت خداونــد اســت و خالصــه اســاس احــکام اخالقــی خواســت و تمایــل
اســت نــه عقــل واندیشــه .البتــه اراده گرایــی صورتهــای مختلفــی دارد؛ از جملــه
اراده گرایــی غیردینــی کــه خواســت و تمایــل فــرد را اصــل و اســاس ارزشهــای
اخالقــی میدانــد و یــا نــوع اجتماعــی آن کــه میــل و خواســت اجتمــاع را اســاس
ارزشهــای اخالقــی میدانــد ،ولــی اراده گرایــی الهیاتــی کــه همــان نظریــه امــر
الهــی اســت ،اســاس ارزشهــای اخالقــی را امــر و اراده خداونــد میدانــد ،نــه اراده
متغیــر و ســیال آدمییــا اراده جمــع خــاص یــا عــام)14( .
د .در مــورد ارزشهــای اخالقــی در فلســفه اخــاق (شــاخه فرااخــاق) دو
دیــدگاه رایــج وجــود دارد :یکیاینکــه ارزشهــای اخالقــی تحقــق عینــی دارنــد
و مســتقل از تمایــل فــرد و جامعــه وجــود دارنــد .بهایــن دســته کــه طیــف
گســتردهای از نظریههــا ،همچــون شــهودگرایی ،طبیعتگرایــی و نظریههــای
فلســفی را دربــر میگیــرد نظریههــای توصیفــی یــا شــناختی میگوینــد)15( .
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در مقابــل بــه آن دســته از نظریههــا ،همچــون احســاسگرایی و اعتباریــات کــه
بــرای ارزشهــای اخالقــی یــک تحقــق واقعــی قبــول ندارنــد و آنهــا را چیــزی جــز
ابــراز احســاس و تمایــل یــا خواســت فــرد نمیداننــد نظریههــای غیرتوصیفــی یــا
غیرشــناختی گفتــه میشــود.
نظریــه امــر الهــی معمــوال جــزء نظریههــای شــناختی بــه حســاب میآیــد؛ زیــرا
بــرای ارزشهــای اخالقــی تحقــق عینــی کــه همــان امــر الهــی اســت قائــل اســت و
از آن جهــت بــا رقیــب خــود (عقلگرایــی) مشــترک اســت و آنهــا هــم ارزشهــای
اخالقــی را عینــی میداننــد .عینیــت ارزشهــای اخالقــی برحســب دیــدگاه نظریــه
امــر الهــی و نیــز عقلگرایــی ضامــن ثبــات و نیــز عامــل امــکان معرفــت اخالقــی
اســت .البتــه شــیوه حصــول معرفــت اخالقــی برحســب نظریــه عقلگرایــی تامــل و
تفکــر و یــا شــهود اســت ،در حالــی کــه تحصیــل معرفــت اخالقــی برحســب نظریــه
امــر الهــی براســاس مطالعــه کتــاب مقــدس و یــا ســماع از زبــان ترجمــان وحــی
(پیامبــران) اســت.
امــا نکتــه مهمایــن اســت کــه نظریــه امــر الهــی بــه صورتــی قابــل بازســازی اســت
تــا بــا نظریههــای غیرشــناختی و غیرتوصیفــی هــم ســازگار افتد و آناینکــه بگوییم
امــر الهــی مفــاد ارزشهــای اخالقــی نیســت و اصــوال ارزشهــای اخالقــی تحقــق
عینــی نــدارد ،ولــی امــر الهــی اســاس ســودمندی و اعتبــار احســاس ،رویکــرد و
گرایشهایــی اســت کــه بــه عنــوان ارزشهــای اخالقــی خوانــده میشــود .بــه
عبــارت دیگــر لغــو نبــودن چنیــن احســاسهایی و لــزوم متابعــت آنهــا مشــروط
بــه وجــود خداونــد و منــوط بــه امــر اوســت.
البتــه مــا دراینجــا بــا نظریــه امــر الهــی در صــورت توصیفــی آن کــه امــر الهــی و
ارزشهــای اخالقــی را یــک حقیقــت موجــود و واقعــی میگیــرد وایــن امــر موجــود
در کتــاب را حاکــی از آن اراده نفســانی میدانــد ســروکار داریــم.
 .4وابســتگی حســن و قبــح اخالقــی بــا امــر و نهــی الهــی فراتــر از آن اســت کــه
بگوییــم هــر دو بــه یــک چیــز اشــاره میکننــد ،بلکــه اساس ـااینها دو مفهــوم
متغایــر نیســتند.
معنــای حســن اخالقــی چیــزی جــز مامــور بــه الهــی بــودن نیســت و معنــای
قبــح اخالقــی همــان تعلــق نهــی الهــی بــه چیــزی اســت.این صــورت از وابســتگی
اخــاق بــه دیــن کــه شــکل حــاد ( )16نظریــه امــر الهــی خوانــده میشــود اساســا
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مفهومیبــرای حســن و قبــح جــدای از تعلــق امــر و نهــی نمیپذیــرد و در فرهنــگ
مســیحی و اســامیطرفدارانی دارد)17( .
ایــن نظریــه را میتــوان یــک نظریــه معناشــناختی دربــاره اوصــاف اخالقــی
یپــردازد.
دانســت؛ زیــرا بــه تحلیــل معانــی اخالقــی م 
ایــن تقریــر از نظریــه امــر الهــی مدافعاندکــی دارد؛ زیــرا اشــکاالت جــدی دارد
کــه اهــم آنهــا عبارتنــد ازاینکــه اگــر حســن یــک فعــل بــه معنــای همــان تعلــق امــر
الهــی بــه آن اســت ،اســناد حســن اخالقــی ،همچــون نیکــوکاری و ...بــه خداونــد
چــه معنایــی دارد؟ آیــا گفتناینکــه خــدا کار خــوب انجــام میدهــد ،چیــزی بیــش
از گفتناینکــه خــدا کاری را کــه امــر کــرده انجــام میدهــد ،معنــا میدهــد؟
اوصــاف اخالقــی خداونــد بــرای هــر مؤمنــی مهــم اســت و بخشــی از معرفــت
دینــی او را تشــکیل میدهــد؛ در حالــی کــه مــرادف کــردن اوصــاف اخالقــی و امــر و
نهــی الهــی ،خالــی کــردن محتــوای گزارههــای اخالقــی دربــاره خداســت و تبدیــل
آنهــا بــه همانگویــی و تکــرار.
بــه عالوهاینکــه ســازوکار فهــم معانــی و از جملــه فهــم مــرادف بــودن آنهــا
ً
تابــع قواعــد خاصــی اســت کــه در جــای خــود بحــث میشــود .مثــا چیشــلم
معیــار هــم معنایــی راایــن میدانــد کــه اگــر کســی بــه اولــی اعتقــاد داشــت ،حتمــا
بــه دومیهــم اعتقــاد داشــته باشــد .یعنــی اگــر کســی میگویــد «مهربانــی خــوب
اســت» ،بایــد اعتــراف کنــد کــه «مهربانــی مــورد امــر الهــی اســت» وایــن معیــار بایــد
اصــا نقــض نشــود؛ در حالــی کــه میبینیــم بســیاری اوقــات نقــض میشــود؛
زیــرا نــه فقــط ملحدیــن اولــی را قبــول میکننــد ،امــا دوم ـیرا انــکار ،بلکــه حتــی
بســیاری از مؤمنیــن هــم چنیــن میکننــد و میگوینــد.
«کار خــاص الــف خــوب اســت» ،امــا الاقــل نمیدانیــم کــه مامــور بــه الهــی هــم
اســت یــا نــه وایــن نشــانگر تغایــر معنایــی آنهاســت)18( .
در کتــب کالمیاســامیهم بهایــن اشــکال توجــه داده و گفتهانــد کســانی
همچــون براهمــه ،کــه اعتقــادی بــه رســالت پیامبــران ندارنــد ،معنــای خــوب و بــد
را میشناســند و حتــی گاهــی بــر طبــق ارزشهــای اخالقــی عمــل میکننــد)19( .
پــس ادعــای تــرادف حســن و قبــح و الــزام اخالقــی بــا امــر و نهــی الهــی ادعایــی
گــزاف و غیــر قابــل دفــاع اســت.
 .5حســن اخالقــی بــه لحــاظ معنایــی غیــر از متعلــق امــر الهــی شــدن اســت ،امــا
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نهــا همــواره بــا هــم اســت و حســن اخالقــی همــواره لباســی اســت کــه بــر
تحقــق آ 
یشــود.
یشــود و در جــای دیگــری یافــت نم 
قامــت متعلــق امــر الهــی پوشــانده م 
بنابرایــن جســتجوی مبنــای اخــاق در ســود و زیــان شــخص (خودگــروی) ()20
یــا ســود و زیــان جامعــه (ســودگروی) و یــا نــدای وجــدان و حکــم عقــل کاری بــی
حاصــل اســت .برطبقایــن تقریــر حســن اخالقــی و امــر الهــی مصــداق واحــدی
دارنــد و شــؤون مختلــف یــک چیزنــد و در عالــم واقــع از هم جدا نیســتند .همچون
امــکان و معلولیــت کــه دو وصــف فلســفی متفــاوت ،ولــی همــواره بــا همنــد.
اخــاق وابســته بــه دیــن اســت؛ یعنــی عقــل در تحلیــل خــود امــر الهــی را منشــا
حســن اخالقــی و مقــدم بــر آن میدانــد ،اماایــن تقــدم در تحلیــل عقلــی اســت و
همــان طــور کــه گفتیــم در عالــم واقــع و خارجاینهــا دوشــادوش همنــد.
حاصلایــن نظــر آن اســت کــه اگــر امــر الهــی نباشــد ،ممکــن اســت هنــوز حســن
اخالقــی بــا معنــا باشــد ،امــا دیگــر مصداقــی نــدارد و معنایــی خالــی از محکــی
و مصــداق اســت.این اســت معنــای جملــه معــروف داستایوســکی در رمــان
بــرادران کارامــازوف کــه میگویــد «بــدون خــدا همــه چیــز مبــاح اســت» .زیــرا
بــدون خــدا ،امــر الهــی نیســت و بــدون امــر الهــی مــوردی بــرای حکــم اخالقــی
وجــود نــدارد .برحس ـباین تقریــر وارد شــدن در حــوزه اخــاق و تعهــد لــه یــا
علیــه اخالقــی جــز از مجــرای دل ســپردن بــه نــدای وحــی میســور نیســت و آنهــا
کــه پیــام وحــی را نپذیرفتهانــد ،راهــی بــرای تعامــل اخالقــی ندارند.ایــن نظریــه
مدتهــا چنــان رواج داشــت کــه فیلســوف معــروف عصــر روشــنگری کــه بــه تســامح
و مــدارا شــهرت دارد ،یعنــی جــان الک ،میگویــد« :اگــر بــه ملحــدی وعــده انجــام
کاری را دادهای دل مشــغول آن نبــاش؛ زیــرا او از حــوزه تعهــد اخالقــی چــه لــه و
یبــر انجــام تعهــد اخالقــی خــود دارد
چــه علیــه بیــرون اســت» ( .)21یعنــی نــه الزام 
و نــه بایــد توقــع انجــام تعهــدات اخالقــی از ســوی دیگــران داشــته باشــد.
ایــن نظریــه علــی رغــم گوارایــی آن در ذائقــه مؤمنان شــوریده ،در خــرد مؤمنان
حکیــم و خردمنــدان اهلایمــان چنــدان مطلــوب نیســت و بلکــه اشــکاالتی دارد
کــه ذیــا اشــاره میشــود.
الــف .معمــای اوتیفــرون .افالطــون در رســاله اوتیفــرون از قــول ســقراط
مشــکلی را مطــرح میکنــد کــه قرنهــا بــه عنــوان یــک معمــا دراندیشــه بشــر باقــی
مانــد .وی میپرســد آیــا پارســایی چــون ذاتــا نیکــو و پســندیده اســت مــورد طلــب
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و امــر الهــی اســت ،یااینکــه چــون امــر الهــی بــه آن تعلــق گرفتــه وصــف نیکویــی
یافتــه اســت)22( .
اگــر بگوییــم پارســایی ذاتــا نیکوســت ،در آن صــورت بایــد امــر الهــی را مقیــد
بــه رعایــت آن بکنیــم وایــن بــا اطــاق قــدرت خداونــد ناســازگار اســت؛ زیــرا او
برحســب تعلیمــات دینــی «فعــال مایشــاء» اســت و هرچــه بخواهــد میکنــد.
ســنت عقلگرایــی در واقــع زاییــده قبــول ذاتــی بــودن نیکویــی پارســایی اســت
کــه در طــول تاریــخ بســط و گســترش یافتــه اســت.
اگــر بگوییــم اصــل تعلــق امــر الهــی اســت و نیکویــی شــئ هــم محصــول همیــن
درخــت اســت ،در آن صــورت مشــکالت جــدی دیگــری پیــش روی ماســت کــه
البتــه افالطــون فقــط بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــرده ،امــا برخــی دیگــر نیــز در طــول
تاریخاندیشــه مطــرح شــده اســت .ســنت اراده گرایــی الهیاتــی (نظریــه امــر الهی)،
در واقــع محصــول همیــن تلقــی از ارزشهــای اخالقــی اســت.
افالطــون جانــب عقلگرایــی را میگیــرد و آنچــه را بعدهــا بــه نــام معمــای
اوتیفــرون مطــرح شــد ،یــک ســؤال ســاده بــه حســاب مـیآورد و نــه یــک معمــای
دشــوار؛ ولــی آنچــه باعــث معمــا شــدناین مســأله اســت ،بــاور دینــی مؤمنــان بــه
اطــاق قــدرت الهــی بــر همــه چیــز اســت.
البتــه عقلگرایــان تــاش کردهانــد تــا اعتقــاد بــه ذاتــی بــودن و حاکــم بــودن اصــول
شهــای اخالقــی ،همچــون حســن عــدل و قبــح ظلــم را بــر خداونــد بــا اعتقــاد
ارز 
بــه نامحــدود بــودن قــدرت او جمــع کننــد و تالششــان قریــن توفیــق بــوده اســت.
بهتریــن جوابــی کــه بهایــن اشــکال دادهانــد و بــه صورتهــای مختلــف در
تاریخاندیشــه مکتــوب اســت ،مقایســه حقایــق بنیــادی اخــاق بــا حقایــق
منطقــی اســت؛ یعنــی همــان طــور کــه نمیشــود خداونــد شــئ کبیــر را در شــئ
صغیــر بگنجانــد (انــدراج کبیــر در صغیــر) نمیشــود خداونــد ظلــم بکنــد؛ امــا و
صــد امــا کهایــن نشــدن از آن رو کــه هیــچ بدیــل محتمــل منطقــی نــدارد (یعنــی
هیــچ امکانــی بــرای بدیــل آن متصــور نیســت) ،بــه معنــای تحدیــد قــدرت الهــی
نیســت .در ســنت مســیحی از آکوینــاس و کادورث گرفتــه تــا ریچــارد اســوین بــرن
در دوران معاصــر همگــی ازایــن راه بــه دفــاع از عقلگرایــی پرداختهانــد .بــه قــول
اســوین بــرن حقایــق ضــروری اخــاق ،همچــون حقایــق ضــروری منطــق تعییــن
کننــده رفتــار الهــی هســتند)23( .
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در ســنت اســامیهماین مســأله مطــرح اســت کــه محــاالت تقییــدی بــر
اقتــدار الهــی نیســت؛ زیــرا محــال اصــا چیــزی نیســت تــا بحــث شــود کــه چــون
قــدرت خــدا بــر آن تعلــق نمیگیــرد پــس محــدود اســت)24( .
اگــر معمــای اوتیفــرون مشــکل جــدی و یــا حــل نشــدنی بــرای عقلگرایــان
نداشــت ،امــا وضــع نظریــه امــر الهــی بــا آن فــرق میکنــد .زیــرا اشــکالی کــه فــراروی
آنهاســت،این اســت کــه علــی االصــول بایــد بپذیرنــد اگــر خداونــد بــه قتــل
یکــرد ،همــه آنهــا ســتوده و مطلــوب و بلکــه
و غــارت (العیــاذ بــاهلل) حکــم م 
الزامیمیشــدند و قبــول چنیــن ادعــای ســهمگین حتــی در عمــق وجــدان
مؤمنــان بســیار ســخت و کمرشــکن اســت.
امــا چــه بســا بزرگانــی کــه در طــول تاریخایــن را قبــول کــرده و بصراحــت اعــام
کردهانــد« :حســن و قبــح عائــد بــه یــک امــر حقیقــی در فعــل نیســت کــه نقــش
وحــی کشــف آن باشــد ،بلکــه وحــی هــم مثبــت و هــم کاشــف آن اســت و اگــر کار را
برعکــس میکــرد هیــچ اشــکالی پیــش نمیآمــد)25( ».
روبــرت آدامــز از قــول ویلیــام اکام ،فیلســوف بلنــد آوازه فرانســیس مســیحی،
نقــل میکنــد کــه گفتــه اســت اگــر خداونــد بــه ســرقت و دروغ و ...امــر میکنــد،
آنهــا چــه نیکــو و دوســت داشــتنی میشــدند!
خــود آدامــز کــه دشــواری قبولایــن نظریــه را بــا توجــه بــه جعلــی و دلخواهانــه
کــردن ( )26ماهیــت اخــاق بخوبــی مییابــد ،بــه نوعــی درصــدد ترمیــم نقــص آن
و دفــاع از اصــل آن اســت .حاصــل کالم وی آن اســت کــه چــون خداونــد مهربــان
اســت و مخلــوق خــود ،یعنــی انســان ،را دوســت دارد ،بااینکــه میتوانــد بــه دروغ
و ســرقت فرمــان دهــد ،ولیایــن کار را نمیکنــد)27( .
چنیــن ســخنی قابــل قبــول نیســت؛ زیــرا اگــر ســؤال شــود چــرا خداونــد علــی
رغــم قــدرت بــر توصیــه بــه دروغ از آن صــرف نظــر میکنــد ،پاســخ آدامزایــن
خواهــد بــود کــه چــون مهربــان اســت .ولــی ســؤال جــان میگیــرد و دوبــاره روی
مینمایــد کــه چــرا او مهربــان اســت و آیــا راهــی جــز قبــول حســن ذاتــی مهربانــی و
لــزوم عقلــی آن بــرای خداونــد وجــود دارد؟
ســر ضعــف تــاش کســانی چــون آدامزایــن اســت کــه اگــر هرکــس بخواهــد
مجموعــهای از باورهــا را اســاس اخــاق قــرار دهــد ،بایــد خــود آن باورهــا را در
حــوزه داوری اخــاق قــرار دهــد تــا بتوانــد بــر اســاس آنهــا بــه پیــش رود و چنیــن
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کاری البتــه «دور» خوانــده میشــود و بــه قــول آقــای گریــن «نکتـهای کــه افالطون
قرنهــا قبــل بیــان کــرد مبنــی براینکــه عقــل انســانی دادگاه نهایــی قضاوتهاســت،
هنــوز بــه طــور وســیعی مــورد پذیــرش اســت ،چــون تابــع ســاختن عقــل نســبت
بــه مالحظــات دیگــر ،چشمپوشــی از نفــس امــکان بحــث عقالنــی و توجیــه و
تاییــد مبتنــی بــر عقــل اســت» (.)28
ب .مســأله زبــان اخــاق .گروهــی بــا تکیــه بــر زبــان خــاص اخــاق کــه ماهیــت
شهــای اخالقــی نمیتوانند
توصیـهای ( )29دارد ســعی کردهانــد نشــان دهنــد کــه ارز 
عیــن امــر و نهــی الهــی باشــند.
زیــرا گفتناینکــه «عدالــت خــوب اســت» ،در واقــع توصیــه بــه عمــل کــردن
بــه آن اســت ،امــا گفتناینکــه «عدالــت مامــور بــه الهــی اســت» ،فقــط یــک
اطالعرســانی از مفــاد وحــی یــا کتــاب مقــدس اســت)30( .
ایــن اشــکال وارد نیســت؛ زیــرا مدافــع نظریــه امــر الهــی خواهــد گفــت برخــی
ً
توصیفهــا نقــش توصیــه هــم دارنــد .مثــا اگــر کســی بــه بچ ـهای بگویــد پــدرت
ازایــن کار آزرده اســت و یــا تــو را منــع میکنــد ،آیاایــن غیــر از حکایــت واقــع بــه
معنــای توصیــه بــه تــرک آن نیســت .خــدا در نظــر مــا فقــط یــک واقعیــت فلســفی
نیســت ،بلکــه یــک محبــوب و معبــود اســت و عشــق و محبــت انســان بــه او در
تعبــد و اطاعــت او نمــود مییابــد.
ج .اشــکال کردهانــد کــه ترویــج نظریــه امــر الهــی در وضــع فعلــی اجتمــاع
درســت نیســت؛ زیــرا در حــال حاضرایمــان انســانها بــه خداونــد (البتــه منظــور
جامعههــای غربــی اســت) یــا نیســت و یــا کمرنــگ و بــی اثــر اســت و اگــر بخواهیــم
بگوییــم کــه اخــاق ریشــه در دیــن دارد ،سرنوشــت اخــاق را هــم بــه سرنوشــت
دیــن گــره زده و حضــور آن را در زندگــی انســانها کمرنــگ و باالخــره ناپدیــد
خواهیــم کــرد .بــرای گریــز از فروافتــادن درایــن وادی بایــد از قبــول نظریــه امــر الهی
اجتنــاب کــرد)31( .
ً
ایــن اشــکال وارد نیســت و اساســا بــی معنــی اســت .زیــرا گیریــم کــه چنیــن
اســت و یــک نظریــه نتایــج عملــی نادرســت دارد ،امــاایــن نشــان نادرســتی خــود
نظریــه نیســت .بــه عالوهاینکــه مشــکل بــا نادیــده گرفتــن حقیقــت (اگــر نظریــه امــر
الهــی درســت باشــد) حــل نمیشــود و بایــد راه حــل را در دعــوت مــردم بهایمــان
جســتجو کــرد تــا اخالقــی ّ
موجــه داشــته باشــند.این پاســخ برمبنــای نظریــه امــر
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الهــی درســت اســت .مــا اگــر چــه مبنــا را قبــول نداریــم ،امــا نــه بهایــن دالیــل
سســت و واهــی کــه انبوهــی از آنهــا را هــم میتــوان در کتــب فلســفه اخــاق دیــد.
از طــرف دیگــر آنکــه گروهــی نظریــه امــر الهــی را بــدان دلیــل رد میکننــد کــه امــر
اســتدالل و احتجــاج بــر وجــود خــدا را ســهل میکننــد و حــال آنکهایــن کار بدیــن
ســهولت و ســادگی نبایــد باشــد؛ چــرا کــه الهیــات طبیعــی و عقالنــی در امــر اثبــات
وجــود خــدا چــه دشــواریها کــه نــدارد)32( .
ایــن نشــانگر ابتعــاد انســان از تعالیــم وحــی اســت کــه حضــور خداونــد را
چنــان ملمــوس میدانــد کــه نیــازی بــه اســتدالل نیســت« .افــی اهلل شــک فاطــر
الســماوات واالرض» .باایــن وصفاینــان از دشــواری اثبــات خــدا میگوینــد و آن
را بهانــه رد نظریــه امــر الهــی قــرار میدهنــد .ولــی مــا علــی رغــم اعتــراف بهایــن
واقعیــت کــه انــکار نظریــه امــر الهــی در دوران حاضــر بیشــتر از ســوی ملحدیــن
صــورت میگیــرد ،امــا بــه حکــم وفــاداری بــه عقــل و برهــان کــه لــب تعالیــم دینــی و
از جملــه دیــن مقــدس اســام اســت ،بــا بــزرگان فرهنــگ اســام همــراه میشــویم
و اســاس ارزشهــای اخالقــی را حقایــق خارجــی و عینــی دانســته و حتــی دیــن
خداونــد را هــم بــا همیــن مالحظــات اخالقــی میفهمیــم .اوامــر الهــی نمیتوانــد
بــه گون ـهای تفســیر شــود کهایــن اصــول بنیــادی اخالقــی را کنــار بگــذارد.
نتیجهایــن قســمت آن شــد کــه اوامــر الهــی براســاس مصالــح واقعــی کــه همــان
ارزشهــای اخالقــی اســت صــورت میگیــرد .امــا یــک نکتــه ظریــف دراینجــا
قابــل طــرح اســت و آناینکــه مــا بــر اســاس مالحظــات اخالقــی ،همچــون لــزوم
حرمــت خداونــد کــه خالــق ماســت ،بــه ســمت برخــی الزامهــا کشــیده میشــویم
کــه ملحدیــن آنهــا را ندارنــد .در علــم اصــول فقــه ازایــن نــوع الزامهــا کــه براســاس
مصالــح نفــس االمــری نیســت بــه اوامــری کــه مصلحــت در خــود امــر اســت تعبیــر
میکننــد و میگوینــد غــرض ازایــن الزامهــای تعبــدی آزمــون وفــاداری شــخص و
یــا امــکان دادن بــه ظهــور عبودیــت و بندگــی فــرد اســت وایــن چیــزی اســت کــه
مؤمــن متخلــق در دســت دارد تــا از طریــق آن قــرب بیشــتری بــه خداونــد بیابــد
و ملحــد از آن بــی بهــره اســت .شــاید داســتان معــروف امــر خداونــد بــه حضــرت
ابراهیــم کــه فرزنــدش را قربانــی کنــد ازایــن گونــه اوامــر اســت کــه بــه قصــد امتحــان
و میــزان تعبــد حضــرت ابراهیــم صــورت گرفتــه اســت.
 .6آنچــه گذشــت بیانگــر تقــدم ثبوتــی ارزشهــای اخالقــی بــر امــر و نهــی الهــی
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اســت ،بــه طــوری کــه حتــی امــر و نهــی الهــی تابــع همیــن مصالــح و مفاســد
واقعــی اســت ،کــه در حــوزه امــور اخالقــی ازایــن مصالــح و مفاســد بــه حســن و
قبــح اخالقــی تعبیــر میکننــد.
اینــک ســخن در مقــام اثبــات اســت و ســؤالاین اســت کــه آیــا عقــل آدمیخــود
میتوانــد بــی اســتعانت از وحــی ،ارزشهــای اخالقــی را بازشناســی کنــد یــا بــرای
کشــف آنهــا ناچــار بایــد در انتظــار وحــی الهــی بنشــیند.
عقلگرایــان میگوینــد آدمیگریــزی نــدارد ازاینکــه الاقــل پــارهای اصــول اخالقــی
را قبــل از وحــی بدانــد؛ زیــرا فهــم صــدق و درســتی وحــی الهــی که در کتــاب مقدس
وجــود دارد ،متوقــف بــر قبــول صــدق انبیاســت و قبــول صــدق آنهــا جــز در پرتــو
حکــم عقلــی حســن صــدق ،پیــش از آمــدن خــود وحــی ،ممکــن نیســت.
البتــه روشــن اســت آنهایــی کــه اســاس هســتی و اعتبــار ارزشهــای اخالقــی را
امــر و نهــی الهــی میداننــد (مدافعیــن نظریــه امــر الهــی) گریــزی ازایــن ندارنــد کــه
تمــام معرفتهــای اخالقــی را تابــع معرفــت وحیانــی بگیرنــد.
اینــان بــا مشــکل جــدی توقــف صــدق و اعتبــار امــر و نهــی الهــی بــر صــدق
رســوالن و بــر حکــم عقلــی حســن صــدق مواجهانــد کــه بایــد بپذیرنــد الاقــل
حکــم حســن صــدق مقــدم بــر امــر و نهــی الهــی بــرای بشــر معلــوم اســت.
ازایــن اشــکال صــرف نظــر کنیــم کــه هــم تقــدم ثبوتــی امــر و نهــی الهــی و هــم
تقــدم اثباتــی امــر و نهــی الهــی بــر کل ارزشهــای اخالقــی را بــا مشــکل مواجــه
میکنــد .اشــکال دیگــری هــم پیــش روی مدافعیــن نظریــه امــر الهــی اســت
و آناینکــه در عالــم واقــع بســیاری وجــود دارنــد کــه بــدون قبــول وحــی و امــر و
نهــی الهــی معرفــت اخالقــی دارنــد .آیــا برترانــد راســل کــه الحــاد او شــهره جهانیــان
اســت نمیدانــد قتــل کــودک نادرســت و زشــت اســت؟
چــه بســیارند کســانی کــه اصــا بــه خدایــی اعتقــاد ندارنــد تــا براســاس امــر و
نهــی او بــه بازشناســی حســن و قبــح امــور دســت زننــد ،امــا همچــون مؤمنــان
حســن و قبــح امــور را میشناســند و میداننــد.
ایــن مشــکل کــه بــه عنــوان یــک واقعیــت در مقابــل نظریــه امــر الهی در ســاحت
معرفــت شناســی و مقــام اثبــات (تقــدم علــم بــه وحــی بــر علــم بــه احــکام اخالقــی)
قــد علــم کــرده اســت ،از ســوی مدافعیــن آن پاســخهای متعــددی یافته اســت.
گروهــی در جوابایــن اشــکال گفتهانــد کــه میپذیرنــد برخــی از ملحدیــن
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معرفــت اخالقــی دارنــد ،امااینهاایــن معــارف را از یــک فــرد یــا جامعــه مؤمــن
فــرا گرفتهانــد .احــکام اخالقــی در طــول تاریــخ از حلقــوم انبیــا برآمــدهّ ،امـاای بســا
ملحدینــی کــه آن را شــنیدند و آموختنــد ولــی چشــم خــود از حقیقــت وحیانــی
آن دوختنــد و آن را ندیدنــد .بنابرایــن اگــر امــروز در میــان ملحدیــن هنوزانــدک
شــوق و شــوری نســبت بــه اخــاق و معرفــت اخالقــی دیــده میشــود ،از برکــت
حضــور شــورانگیز و شــوق آفریــن رســوالن خــدا در جمــع آدمیــان اســت.
گــروه دیگــر در پاســخ میگوینــد ملحدیــن معرفــت اخالقــی ندارنــد ،اگرچــه
گاهــی باورهــای اخالقــی آنهــا مطابــق بــا واقــع اســت .توضیــح مطلــب آنکــه
معرفــت عبــارت اســت از بــاور مطابــق بــا واقــع کــه موجــه هم باشــد؛ یعنی شــخص
معتقــد دلیلــی قانــع کننــده بــرای اعتقــاد خــود داشــته باشــد.
اگــر یــک فــرد عام ـیاز قضــا بــاور بــه وجــود کوارکهــا در عالــم ریــز اتمیداشــته
باشــد،این بــاور او اگرچــه مطابــق بــا واقــع هــم باشــد ،معرفــت نامیــده نمیشــود.
زیــرا آن شــخص دلیــل قانــع کننــدهای برایایــن اعتقــاد خــود نــدارد.
آگاهــی اخالقــی ملحدیــن نیــز ازایــن دســت اســت؛ یعنــی آنهــا باورهــای
مطابــق بــا واقعــی دارنــد کــه دلیلــی بــر صــدق و درســتی آن ندارنــد .زیــرا صــدق
و درســتی و اعتبــار اخــاق (بنابــر نظریــه امــر الهــی) فقــط در گــرو امــر و نهــی الهــی
اســت کهاینــان نمیپذیرنــد)33( .
عقلگرایــان کــه ناچــاری تقــدم الاقــل پــارهای از معرفتهــای اخالقی بــر معرفت
وحیانــی را مــورد تاکیــد قــرار میدهنــد ،خــود بــه گروههــای مختلفــی تقســیم
میشــوند .صــورت معقــول و درســت عقلگرایــی همــان اســت کــه بــزرگان جهــان
اســام (معتزلــه و شــیعه) و نیــز برخــی از عالمــان مســیحی اتخــاذ کردهانــد؛ یعنــی
تقــدم معرفتــی چندیــن اصــل اخالقــی و شــناخت عقلــی آنهــا بــدون احتیــاج بــه
وحــی را قبــول میکننــد؛ امــا نقــش وحــی را در شناســایی بســیاری از ارزشهــای
اخالقــی و نیــز تعییــن مــوارد و مصادیــق همــان احــکام شــناخته شــده عقلــی
مــورد تاییــد و تاکیــد قــرار میدهنــد ( .)34بــه عالوهاینکــه نقــش ابــاغ همگانــی
و دعــوت و فراخوانــی بــه عمــل بــه آنهــا را هــم بــرای دیــن و وحــی میپذیرنــد.
ً
البتــه وحــی نقشهــای دیگــری دارد کــه مربــوط بــه حــوزه اخــاق نیســت و مثــا
احــکام حقوقــی اســت و باالتــر از همــه روزنــه شــناخت غیــب و خداونــد اســت.
امــا عقلگرایانــی هســتند کــه در ســاحت معرفــت اخالقــی عرصــه را بــر وحــی
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تنــگ کــرده و تــا حــد زایــد دانســتن آن پیــش میرونــد و البتــه چنیــن کســانی
در حــوزه فرهنــگ اســامییا وجــود ندارنــد و یــا بســیار نادرنــد .وحــی در بســتر
فرهنــگ اســامینفوذ و اعتبــار زیــادی دارد و هیــچ عالماســامیحتی اگــر
عقلگــرا (معتقــد بــه تقــدم برخــی معرفتهــای اخالقــی بــر معرفــت از طریــق
وحــی) باشــد ،نمیتوانــد آن را نادیــده بگیــرد .امــا متأســفانه در بســتر فرهنــگ
مســیحی نقــش وحــی ،بخصــوص در حــوزه قوانیــن و قواعــد ،بســیار کــم رنــگ
اســت و عقلگرایــی افراطــی در آن فضــا بیشــتر امــکان نشــو و نمــا یافتــه اســت کــه
مــا دراینجــا بــه یکــی از بارزتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم و پیامدهــای عقلگرایــی
افراطــی را باجمــال بیــان میکنیــم.
 .7امانوئــل کانــت ،فیلســوف معــروف آلمانــی ،کــه خــود مؤمــن بــه
وجــود خداونــد بــود ،امــا برهــان وجــودش را در اســتداللهای فلســفی و
کالمینمیدانســت و بلکــه اعتقــاد بــه هســتی خداونــد را از طریــق مالحظــات
اخالقــی بــه دســت مـیآورد ،یکــی از بارزتریــن چهرههــای کنــار نهــادن وحــی الهــی
از ســاحت اخالقــی اســت .وی نــه فقــط معتقــد اســت وحــی الهــی نقشــی در
معرفــت اخالقــی نــدارد ،بلکــه میگویــد دخالــت دادن اطاعــت از امــر و نهــی الهــی
در ســاحت انگیــزش اخالقــی (دواعــی عمــل اخالقــی) خــاف ماهیــت اخالقــی
بــودن آن اســت .وی براســاس تحلیــل عمــل اخالقــی و پدیدارشناســی ( )35آن
مدعــی میشــود کــه رکــن اصلــی اخالقــی بــودن یــک کار اســتقالل آن اســت .شــعار
اســتقالل عامــل اخالقــی ( )36کــه بعدهــا نقــش مهمـیدر فلســفه اخالقایفــا کــرد
میــراث کانــت بــه حســاب میآیــد.
اســتقالل عامــل اخالقــی کــه بــه نظــر کانــت شــرط اصلــی اخالقــی بــودن یــک
عمــل اســت ،بــه معنــای آزاد بــودن عامــل از قیــد و بنــد نظــام علــی (مجبــور
نبــودن) و تــوان رهایــی از قـ ّـوت و جاذبــه و دافعــه تمایــات و غرایــز آدمــیو
باالخــره مهمتــر از همــه تــوان عمــل براســاس حکــم عقــل خــود بــدون لحــاظ
غایــت و غــرض خــاص (ایــن نکتــه اســاس وظیفــه گرایــی کانــت در فلســفه اخــاق
را نشــان میدهــد) اســت)37( .
پیــش از پرداختــن بــه نقــد و بررســی ســخن کانــت دراین مــورد ،ذکر نکتـهای الزم
اســت و آن تاکیــد فــراوان او بــر لــزوم وجــود خــدا بــرای توجیــه اعتبــار اخالق اســت.
کانــت معتقــد اســت از آنجــا کــه عقــل عملــی آدم ـیدو حکــم اصیــل دارد
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کــه عبــارت اســت از لــزوم پــی جویــی ســعادت (بیشــترین خیــرات) و لــزوم پــی
جویــی فضیلــت کــه هــر دو معتبرنــد و بــه دلیــل اعتبــار و لغــو نبودنشــان حاکــی
از مقــدور بــودن جمــع فضیلــت و ســعادت بــرای آدمیاســت .امــا از طــرف دیگــر
میبینیــم نظــام طبیعــت برحســب ذات خــود اخالقــی نیســت؛ یعنــی مایــل بــه
جمــع کردنایــن دو نیســت وای بســا فاضلمردانــی کــه بــه نــان شــب محتاجنــد و
حتــی خــواب ســعادت (بیشــترین خیــر و لــذت) را هــم نمیبیننــد .پــس آیــا بایــد
بگوییــم آن دو حکــم عقــل عملــی ناهمگــون و در نتیجــه یکــی لغــو اســت یــا راه
حــل دیگــری وجــود دارد؟
کانــت ازاینجــا بــه لــزوم وجــود خــدا بــه عنــوان حقیقتــی که قــدرت ســازگار کردن
فضیلــت و ســعادت را دارد و میتوانــد طبیعــت ســرکش را بــرای اهــل فضیلــت
رام کنــد و اگــر درایــن عالــم لــذت و ســودی عایــد آنهــا نشــود بــه جبــران آن در
یبــرد)38( .
عالمیدیگــر خیــر فــراوان نصیــب آنهــا بکنــد ،پــی م 
خــدای کانــت در واقــع نقشــی بیــش از ســازگار کردنایــن دو حکــم عقــل عملــی
نــدارد و اعتبــار و هســتی او بــه اعتبــار و هســتیاین دو حکــم گــره خــورده اســت
و اگــر تردیــدی دراینهــا رواشــود آتــش آن بــاور بــه وجــود خــدا را هــم فراخواهــد
گرفــت .در واقــع چنیــن هــم شــد و کســانی چــون کارل مارکــس ،لودویــگ فوئــر
بــاخ و فرویــد کــه همگــی در فضــای تفکــر کانتــی نشــو و نمــا کــرده بودنــد باانــدک
تردیــدی در اصــل و اســاس اعتبــار عقــل عملــی و احــکام اخالقــی بــه تردیــد دربــاره
وجــود خــدا کشــیده شــدند.
کارل مارکــس بــا تحلیــل اجتماعــی و جامعــه شناســانه احــکام اخالقــی راه را
بــرای تحلیــل جامعــه شــناختی بــاور بــه وجــود خــدا گشــود و نیــز فرویــد بــا تحلیــل
روانشناســانه اصــول اخالقــی راه را بــرای تحلیــل روانشــناختی اعتقــاد بــه خداوند
گشــود و اعتقــاد بــه خــدا را بــاوری برخاســته از تــرس آدم ـیو فرافکنــی آگاهــی
بیگانــه از خــود بــه عالــم خــارج ارجــاع داد)39( .
بــی جهــت نبــود کــه رودلــف اتــو ،متکلــم الهیــات مســیحی ،بــر کانــت میتــازد
و میگویــد خــدای کانــت و دیــن او عنصــر اصلــی دینــی بــودن ،یعنــی احســاس
حالــت دوگانــه بیــم و امیــد نســبت بــه خــدا ،را نادیــده گرفتــه اســت و تحلیلــی
غیردینــی از خداونــد ارائــه کــرده اســت ( .)40بــه هرحــال غــرض از ذکرایــن نکتــه
تاکیــد برایــن بــود کــه اگرچــه کانــت نمیخواســت بــا عقالنــی کــردن اخــاق وجــود
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خداونــد را هــم بــی اثــر ســازد ،امــا راهــی کــه برگزیــد و وحــی را کنــار نهــاد ،عمــا
بــه همانجــا منتهــی شــد .حــال بــاز میگردیــم بــه ســخن کانــت واینکــه اســتقالل
عمــل اخالقــی نشــانگر لــزوم پیراســته بــودن آن از اطاعــت امــر و نهــی دیگــران و از
جملــه خداســت.
ســخن کانــت البتــه مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه اســت و یــا میتــوان اعتراضهایــی
بــر آن طــرح کــرد .برخــی از اعتراضهــای مطــرح شــده و یــا ممکــن چنیــن اســت:
الــف .اســتقالل عمــل اخالقــی ،حتــی اگــر مــورد قبــول و شــرط اخالقــی بــودن
باشــد ،بــه معنــای کنــار زدن حضــور وحــی در اخــاق نیســت .زیــرا آنچــه از
اســتقالل عمــل اخالقــی فهمیــده میشــود،این اســت کــه فــرد آن را آگاهانــه و
بــا قبــول مســؤولیت آن انجــام داده اســت؛ حــال اگــر در رونــد انجــام آن توصیــه
الهــی را مــد نظــر داشــته و براســاس فرمــان الهــی عمــل کــرده باشــد ،اســتقالل
عمــل را از دســت نــداده اســت؛ زیــرا آگاهانــه و آزادانــه دل بــه خــدا داده و فرمــان
او را اطاعــت کــرده اســت وایــن غیــر از عمــل از ســر ناچــاری اســت کــه اســتقالل
عامــل را میگیــرد .بــه قــول دوارکیــن ( ،)41یکــی از منتقدیــن کانــت ،اســتقالل
عمــل اخالقــی یــک آییــن نامــه رفتــاری اســت؛ یعنــی چگونگــی عمــل عامل اســت
کــه اســتقالل یــا عــدم اســتقالل را روشــن میکنــد و نــه اطاعــت یــا انجــام عمــل
خاصــی کــه خــدا بــه فــرد میگویــد .بــه عبــارت دیگــر دوارکیــن میخواهــد بگویــد
کــه اســتقالل عمــل عامــل بهایــن اســت کــه او توانایــی ســبک و ســنگین کــردن
تمایــات و خواســتههای خــود را داشــته باشــد و بــا مالحظــه مجمــوع آنهــا
تصمیــم بــه انجــام کاری بگیــرد ( .)42بنابرایــن همیــن امــر الهــی را هــم بــه دو
یگــردد .زیــرا میتوانــد بــه
صــورت میتــوان انجــام داد وایــن بــه خــود عامــل برم 
صــورت اختیــاری و مســتقل آن را مالحظــه و براســاس آن عمــل کنــد و میتوانــد
از ســر اجبــار و ناچــاری بــه آن تــن دهــد .پــس صــرف لــزوم اســتقالل عمــل اخالقــی
بیانگــر کنــار گذاشــتن اطاعــت امــر الهــی نیســت.
ب .حکــم عقلــی کــه کانــت میگویــد آیــا کاشــف یــک ویژگــی اخالقــی اســت یــا
نــه ،اگــر کاشــف امــر حقیقــی عینــی اســت ،پــس عمــل اخالقــی در واقــع متاثــر از
واقعیــت اســت و نــه خــود خواســت آدمــی .یعنــی عمــل اخالقــی برحســب امــور
عینــی تعییــن میشــود و مســتقل از عاملــی اخالقــی هســت وایــن خــاف تاکیــد
کانــت بــر اســتقالل عامــل اخالقــی اســت.
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اگــر بگویــد کــه پیــروی از عینیــت منافــی اســتقالل عمــل نیســت ،جوابایــن
اســت کــه چطــور تابــع تکویــن الهــی شــدن و چنــان عمــل کــردن کــه تکویــن الهــی
نشــان میدهــد منافــی اســتقالل فــرد نیســت ،امــا تابــع تشــریع او شــدن و چنــان
عمــل کــردن کــه او میگویــد نافــی اســتقالل عمــل فــرد اســت!
اینجــا بــود کــه هیــر و ســارتر و دیگــر مدافعــان غیرشــناختاری اســتقالل عمــل
اخالقــی ،راهــی را کــه کانــت آغــاز کــرده بــود بــه پایــان رســاندند و گفتنــد اســتقالل
عمــل اخالقــی در صورتــی حاصــل میشــود کــه مــا حتــی از قیــد عینیــت اخــاق
هــم رهــا شــویم و چارچوبــی نداشــته باشــیم؛ حتــی اگرایــن چارچــوب خــود متــن
حقیقــت و واقــع باشــد و ازاینجــا بــود کــه اســتقالل عمــل اخالقــی بــا نظریــه جعلــی
بــودن ( )43اخــاق گــره خــورد و گفتنــد و ســرودند و بــه پــای آن رقصیدنــد کــه
اخــاق حــوزه خواســت فــردی اســت و اســتقالل عمــل اخالقــی حکــم میکنــد
آدمیهــر آنچــه را خــود میخواهــد برگزینــد و عمــل کنــد و اگــر کســی بخواهــد
ً
حــدی بــر آن تعییــن کنــد و یــا بگویــد ،مثــا حســن آزادی جنســی برخــاف
طبیعــت و قانــون تکویــن اســت ،او ناقــض اصالــت اســتقالل عمل اخالقی اســت؛
چــه رســد بــه کســی کــه بگویــد خداونــد ازایــن کار منــع کــرده کــه او البتــه از ریشــه
اصالــت عمــل اخالقــی را کنــده اســت)44( .
ج .گیریــم کــه عامــل اخالقــی بایــد مســتقل باشــد تــا عمــل او اخالقــی شــود،
ولیاینکــه بخواهیــم از آن نتیجــه گیریــم کــه بایــد امــر و نهــی الهــی را لحــاظ نکنــد
زیــرا نافــی اســتقالل اوســت ،منــوط بــه قبــول یــک پیشــفرض اســت کــه پذیــرش
آن ســهل نیســت و دشــواریهای زیــادی فــرا راه پذیرنــده قــرار میدهــد .و
آناینکــه بگوییــم خداونــد بیگانــه از آدمیاســت و لحــاظ امــر و نهــی او وارد
ســاختن غیــر در حریــم شــخصی آدمیاســت.
آیــا واقعــا چنیــن اســت یااینکــه طبــق تعالیــم دینــی خداونــد بــا آدمیغریــب
یبــه میــزان انــس و قــرب و آشــنایی و
و بیگانــه نیســت ،بلکــه خــود واقعــی آدم 
اتحــاد بــا همیــن خداونــد اســت و بــه تعبیــر زیبــای قــرآن کــه حســن ختامایــن
مقــال نیــز اســت آدمیبــا خداونــد چنــان یگانــه اســت کــه فراموشــی خــود
آدمیمــازم بــا فرامــوش کــردن خداونــد اســت« :والتکونــوا کالذیــن نســوا اهلل
فانســاهم انفســهم» (حشــر.)19،
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مفهوم بیعت

بیعــت بــه معنــای تعهــد و پیمــان اســت ،کــه بیعــت کننــدگان تعهــد میدهنــد
تــا نســبت بــه کســی کــه بــا او بیعــت میکننــد وفــادار باشــند وایــن بســتگی دارد بــه
آنچــه از جانــب بیعــت شــونده پیشــنهاد میشــود.
ازایــن رو بیعــت در مــواردی بــکار مـیرود کــه از جانــب مقــام واالیــی در رابطــه بــا
امــر مهمیپیشــنهاد میشــود کــه بــه همراهــی و یــاری بیعــت کننــدگان نیازمنــد
باشــد ،تــا امکانــات خــود را در اختیــار او بگذارنــد و در تحقــق یافتــن آن امــر مهــم
بکوشــند .در حقیقت،ایــن بیعــت شــونده اســت کــه تعهــد میگیــرد ،و بیعــت
کننــدگان تعهــد میدهنــد.
معنی یاد شده از موارد کاربرداین واژه در قرآن بدست میآید:
یاایهــا النبــی اذا جــاءک المؤمنــات یبایعنــک علــی ان ال یشــرکن بــاهلل شــیئا و ال
یســرقن و ال یزنیــن و ال یقتلــن اوالدهــن و ال یاتیــن ببهتــان یفترینــه بینایدیهــن
و ارجلهــن و ال یعصینــک فــی معــروف فبایعهــن و اســتغفر لهــن اهلل ان اهلل غفــور
رحیــم» (.)1
خداونــد درایــن آیــه بــه پیامبــر دســتور میدهد که هــر گاه زنان مؤمنه نــزد تو آمدند
و تعهــد نمودنــد تــا کار خالفــی مرتکب نشــوند و از تو فرمان ببرند ،تعهد آنــان را بپذیر.
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ایــن آیــه پــس از فتــح مکــه ،دربــاره بیعــت زنــان ،کــه در روی کــوه صفــا انجــام
گرفــت ،نــازل گردیــد و بــه دنبــال آن پیامبــر اســام بیعــت آنــان را دربــاره شــرائط
یــاد شــده در آیــه پذیرفــت و در واقــع از آنــان تعهــد گرفــت تــا بــر خــاف شــیوه
اســامیرفتار نکننــد.
ان الذیــن یبایعونــک انمــا یبایعــون اهلل یــد اهلل فوقایدیهــم فمــن نکــث فانمــا
ینکــث علــی نفســه و مــن اوفــی بمــا عاهــد علیــه اهلل فســیؤتیه اجــرا عظیمــا (.)2
خداونــد درایــن آیــه بــه پیامبــر میفرمایــد کســانی کــه بــا تــو بیعــت میکننــد،
در واقــع بــا خــدا بیعــت کردهاند.یعنــی ،پیمانــی کــه بــا تــو بســته میشــود پیمــان
بــا خــدا اســت.زیرا آن دســت خــدا اســت کــه برتــر از دســتها قــرار دارد وایــن همــان
تعهــدی اســت کــه مســلمانان ،در مقابــل پیامبر(ص)بــر گــردن گرفتــه بودنــد تــا
وفــادار باشــند ،و در رابطــه بــا اســام و نظــام پایبنــد بــوده و در هــر جنــگ و صلحی
کــه پیــش آیــد ،پــا بــر جــا بماننــد.
دربــاره بیعــت عقبــه ثانیــه یــک ســال پیــش از هجــرت ،عبــاده بــن صامــت ،کــه
یکــی از دوازده نفــری اســت کــه نمایندگــی انصــار را بــر عهــده داشــتند ،میگویــد:
«بایعنــا رســول اهلل(ص)بیعــه الحــرب ،علــی الســمع و الطاعــه ،فــی عســرنا و
یســرنا.و منشــطنا و مکرهنــا ،و اثــره علینــا.و ان ال ننــازع االمــر اهلــه.و ان نقــول
بالحقاینمــا کنــا ال نخــاف فــی اهلل لومــه الئــم» (.)3
پیمانــی کــه بــا پیامبــر بســتیم ،پیمــان جنــگ بــود ،تــا در همــه حــال شــنوا و
فرمانبــردار باشــیم و بیهــوده عــذر تراشــی نکنیــم.و او را بــر خــود مقــدم داریــم.و در
امــر زعامــت بــا او درگیــر نشــویم.و همــواره حــق گــو باشــیم ،و در پیشــگاه خــدا از
چیــزی بــاک نداشــته باشــیم.
و دربــاره بیعــت رضــوان کــه در ســایه درختــی انجــام گرفــت و چنانچــه گذشــت
در رابطــه بــا آمادگــی بــرای جنــگ احتمالــی بــا قریــش بــود و مــورد ســتایش
پــروردگار قــرار گرفــت ،میخوانیــم:
لقــد رضــی اهلل عــن المؤمنیــن اذ یبایعونــک تحــت الشــجره ،فعلــم مــا فــی
قلوبهــم فانــزل الســکینه علیهــم و اثابهــم فتحــا قریبــا (.)4
خداونــد از مؤمنیــن خوشــنود گردیــد ،کــه بــا تــو پیمــان بســتند تــا اســتوار
باشــند و از نیــت پــاک آنــان آگاهــی دارد.لــذا بــه آنــان آرامشــی بخشــید ،و پیــروزی
نزدیکی(فتــح خیبــر) برایشــان فراهــم ســاخت.
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بیعــت از ریشــه «بیــع» (- )5بــه معنــای فروش-گرفتــه شــده ،زیــرا بیعــت
کننــده بایــع اســت و آنچــه در تــوان دارد ،در طبــق اخــاص قــرار داده ،بــه بیعــت
شــونده میفروشــد ،بدیــن گونــه کــه تعهــد میدهــد و بــر گــردن میگیــرد کــه
تمامیامکانــات خــود را در راه تعهــدی کــه داده بــکار گیــرد ،و در پیشــگاه بیعــت
شــونده از هــر گونــه خدمــت شایســته دریــغ نــورزد.
بیعت-همانگونــه کــه اشــارت رفــت-در مــواردی بــکار م ـیرود ،کــه از جانــب
بیعــت شــونده پیشــنهاد مهمیشــده باشــد درایــن صــورت ،او از بیعــت کننــدگان
تعهــد میگیــرد تــا نســبت بــه آن پیشــنهاد وفــادار باشــند و تمامیامکانــات خــود
را در راه تحقــق آن مبــذول دارنــد .لــذا در حدیــث آمــده:
«اال تبایعونــی علــی االســام؟» پیامبــر ،اســام را بــر قبایــل عــرب پیشــنهاد
میفرمــود و بــه آنــان میگفــت ،آیــا تعهــد نمیدهیــد کــه نســبت بــه اســام
وفــادار باشــید؟از عــرب دربــاره اســام بیعــت میگرفــت ،تــا آن را پذیرفتــه و در
راه پیشــرفت و تحکیــم پایههــای آن بکوشــند و از بــذل هــر گونــه امکانــات دریــغ
نورزنــد.و در احادیــث بســیاری آمــده اســت:
«نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا».
با پیامبر پیمان بستیم تا همواره در جهاد وفادار باشیم.
«بایعناه علی الموت» پیمان بستیم تا پای جان وفادار باشیم.
«بایعت رسول اهلل(ص)علی السمع و الطاعه».
با پیامبر پیمان بستم تا سخن نیوش و فرمانبردار باشم.
لــذا بیعــت در عهــد رســالت چیــزی جــز پیمــان وفــاداری نبــود ،بیعــت کنندگان
بــه حکــم وظیفــه میبایســت تمامیامکانــات خــود را در اختیــار پیامبــر قــرار
دهنــد و تمامیتــوان خــود را در راه اســام ارزانــی دارند.ایــن گونــه پیمــان در
حقیقــت پیمــان بــا خــدا اســت.و در راه اســام انجــام گرفتــه اســت ،تــا اســام
حاکــم باشــد و گســترده و جهــان شــمول گــردد.
ابن خلدون دراین باره گوید:
«اعلــم ان البیعــه هــی العهــد علــی الطاعــه ،کان المبایــع یعاهــد امیــره علــی انــه
یســلم لــه النظــر فــی امــر نفســه و امــور المســلمین ،ال ینازعــه فــی شــیئ مــن ذلــک،
و یطیعــه فیمــا یکلفــه بــه مــن االمــر علــی المنشــط و المکــره ،و کانــوا اذا بایعــوا االمیر
و عقــدوا عهــده ،جعلواایدیهــم فــی یــده تاکیــدا للعهــد ،فاشــبه ذلــک فعــل البایــع
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و المشــتری فســمیبیعه ،مصــدر بــاع ،و صــارت البیعــه مصافحــه باالیدی.هــذا
مدلولهــا فــی عــرف اللغــه و معهــود الشــرع .و هــو المــراد فــی الحدیــث فــی بیعــه
النبی(ص)لیلــه العقبــه و عنــد الشــجره و حیثمــا و رد هــذا اللفــظ» (.)6
بیعــت ،پیمــان بــر فرمانبــرداری اســت.مانند آن اســت کــه بیعــت کننــده
نســبت بــه امیر(ســرکرده)خود تعهــد میدهــد ،تــا مصلحتاندیشــی دربــاره
خــود و شــؤون مســلمین را ،بــه او واگــذارد و بــا او درگیــر نشــود و در آنچــه فرمــان
میدهــد ،فرمــان ببــرد ،چــه خــوش آینــد باشــد یــا ناخــوش آینــد.و موقــع بیعــت،
دســت خــود را در دســت امیــر میگذاردنــد ،ماننــد فروشــنده و خریــدار ،ازایــن
روایــن گونــه پیمــان را بیعــت نامیدنــد کــه هماننــد معاملــه بیــع انجــام میگیــرد.
همچنیــن مفهــوم بیعــت ،در عــرف لغــت و شــرع و نیــز در مــواردی کــه بــا پیامبــر
اکرم(ص)بیعــت انجــام گرفتــه همیــن گونــه اســت.
راغب اصفهانی گوید:
«و بایــع الســلطان:اذا تضمــن بــذل الطاعــه لــه بمــا رضــخ لــه.و یقــول
لذلک:بیعــه و مبایعــه.و قوله-عــز و جــل« :-فاستبشــروا ببیعکــم الــذی بایعتــم
بــه» ( )7اشــاره الــی بیعــه الرضــوان» (.)8
بــا ســلطان بیعــت نمــود ،یعنــی تعهــد کــرد کــه اطاعــت خــود را مبــذول دارد و
نســبت بــه فرامیــن او خاضــع باشــد.
لــذا بیعــت در آن عهــد ،بــرای تاکیــد بــر وفــاداری ،و فراهــم ســاختن امکانــات
بــوده اســت .و همانگونــه کــه در امــر رســالت دخالتــی نداشــته ،در امــر زعامــت
پیامبــر نیــز دخالتــی نداشــته اســت.زیرا پیامبــر از جانــب خداونــد بــه هــر دو مقــام
منصــوب گردیــده بــود و تاکیــد پیامبــر بــر گرفتــن بیعــت ،تنهــا بــرای تحکیــم و
تثبیــت پایههــای حکومــت خــود و فراهــم ســاختن امکانــات بــوده اســت.
بیعتــی را کــه پیامبــر(ص)در روز غدیــر خــم ،از مســلمانان ،دربــاره مقــام والیــت
کبــرای مــوال امیــر مؤمنان(ع)گرفــت بــر همیــن منــوال بــود ،پــس از آنکــه بــه طــور
صریــح ،علــی (ع) را بــرای خالفــت و امامــت پــس از خــود منصــوب نمــود ،از مــردم
پیمــان وفــاداری گرفــت ،تــا امکانــات خــود را-همانگونــه کــه در اختیــار پیامبــر
(ص) قــرار دادهانــد -در اختیــار علی(ع)نیــز قــرار دهنــد و در تثبیــت پایههــای
حکومــت وی بکوشــند .لــذا حضــرت فرمــود:
«اللهم وال من وااله ،و انصر من نصره ،و اخذل من خذله» (.)9
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خداونــدا ،در پرتــو عنایــت خــود قــرار ده ،کســی را کــه خــود را در پرتــو والیــت
کبــرای علــی قــرار داده و یــاری نمــا کســی را کــه علــی را یــاری کنــد و از عنایــت خــود
محــروم ســاز کســی را کــه علــی را رهــا کــرده او را تنهــا گــذارد و یــاری نکنــد.

بیعت واجب الوفا است

بیعــت ،تعهــدی واجــب الوفــا اســت ،زیــرا شــریعت اســام ،آن را از لوازمایمــان
شــمرده و نقــض عهــد را مایــه فزونــی کفــر دانســته اســت.
بیعــت از نظــر عــرف و شــرع ،تعهــدی اســت واجــب الوفــا کــه شــرافت و کرامــت
انســانیت ،التــزام بــه آن راایجــاب میکند.ایــن خــود یــک تعهــد شــرعی اســت کــه
لــزوم آن در عــرف ،مســلم بــوده ،و شــرع آن را امضــا و تنفیــذ نمــوده و نقــض عهــد
از دیــدگاه عقــل و شــرع ،گنــاه بــه شــمار مـیرود.
قرآن ،براین امر به گونههای مختلف تاکید کرده است.
ً
اوال ،از آن با عنوان «بیع» -که از عقود الزمه است-یاد کرده است:
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به (.)10
ً
ثانیا،ایــن گونــه بیعــت را بیعــت بــا خــدا دانســته کــه پیمانی اســت ناگسســتنی:
ان الذیــن یبایعونــک انمــا یبایعــون اهلل ،یــد اهلل فوقایدیهم (.)11
و وفــای بهایــن عهــد را-کــه عمــل بــه شــریعت اســت-تجارتی دانســته کــه هرگــز
کســاد ندارد:
«ان الذیــن یتلــون کتــاب اهلل و اقامــوا الصــاه و انفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا و
عالنیــه یرجــون تجــاره لــن تبــور »(.)12
ً
ثالثا ،وفای بهاین عهد را از لوازمایمان گرفته است:
«و من اوفی بما عاهد علیه اهلل» (.)13
«و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا» (.)14
ً
رابعا ،نکث بیعت(نقض پیمان)را گناه شمرده است:
«و من نکث فانما ینکث علی نفسه» (.)15
و از هــر گونــه عهــد شــکنی ،بــا عنــوان «نکــث» یــاد کــرده کــه مســتوجب کفــر و
جــواز قتــال اســت.
و ان نکثواایمانهــم مــن بعــد عهدهــم و طعنــوا فــی دینکــم فقاتلــوا ائمــه الکفــر
انهــم الایمــان لهــم لعلهــم ینتهــون.اال تقاتلــون قومــا نکثواایمانهــم)16( ...
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و اگــر پیمــان شکســتند و بــر دیــن طعنــه وارد ســاختند پــس بــا ســران کفــر
بجنگیــد زیرااینــان را تعهــدی نیســت باشــد تــا بــس کنند.آیــا نمیجنگیــد بــا
گروهــی کــه پیمــان شکســتهاند؟!
امام امیر المؤمنین(ع)میفرماید:
«و امــا حقــی علیکــم فالوفــاء بالبیعــه ،و النصیحــه فــی المشــهد و المغیــب ،و
االجابــه حیــن ادعوکــم و الطاعــه حیــن آمرکــم» (.)17
آنچــه حــق مــن بــر شــما اســت آن اســت بــه پیمــان خــود پایبنــد باشــید.و
در حضــور و پشــت ســر ناصحانــه برخــورد کنیــد.و هــر گاه شــما را میخوانیــم
اجابــت کنیــد ،و آنچــه دســتور میدهــم فرمانبــردار باشــید .در روایــات فــراوان،
بیعــت را همچــون طوقــی دانســته اســت کــه گــردن بیعــت کننــده را فــرا گرفتــه ،و
بیعــت انســان را گریبانگیــر و گــردن گیــر آن میدانــد.و نکــث بیــع یــا نقــض عهــد و
یشــمارد.
شکســتن پیمــان را از گناهــان بــزرگ م 
ثقه االسالم کلینی از امام صادق(ع)روایت میکند که فرمود:
«منفارقجماعهالمسلمینونکثصفقهاالمام،الیاهلل-عزوجل-اجذم»(.)18
صفقه:دست به دست دادن در هنگام بیعت است.
هــر کــه از انبــوه مســلمانان کنــاره گیــرد.و بیعــت خــود را بــا امــام نقــض کنــد.روز
قیامــت در حالــی محشــور میشــود کــه او را خــوره گرفتــه اســت.
شــیخ المحدثیــن ،صــدوق ،از امــام صادق(ع)روایــت کــرده کــه پیامبــر
اکرم(ص)فرمــود:
«ثالث موبقات:نکث الصفقه ،و ترک السنه ،و فراق الجماعه» (.)19
سه چیز موجب هالکت است:نفض بیعت ،ترک سنت ،جدا شدن از جماعت.
ابو بصیر از امام صادق(ع)روایت کرده است که فرمود:
«و مــن مــات و لیــس فــی رقبتــه بیعــه المــام ،مــات میتــه جاهلیــه.و ال یعــذر
النــاس حتــی یعرفــوا امامهــم» (.)20
هــر کــه در گــردن خــود بیعــت بــا امــام وقــت را نداشــته باشــد ،هماننــد دوران
جاهلیــت خواهــد مــرد.و پذیرفتــه نیســت عــذر کســی تا امــام خویش را بشناســد.
روایــات در زمینــه ضــرورت بیعــت و حرمــت نقــض عهــد بــا امــام وقــت ،از حــد
تواتــر افــزون اســت.ازاین رو ،بیعــت کــه پیمــان وفــاداری نســبت بــه مقــام ولــی
امــر اســت ،یــک واجــب تکلیفــی اســت ،و شکســتن آن از گناهــان کبیــره محســوب
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میشــود و کتــاب و ســنت و عقــل و ســیره عقــا ضــرورت آن راایجــاب میکنــد.
بنابرایــن نیــازی نیســت کــه بــرای اثبــات لــزوم پایبنــدی بــه بیعــت ،بــه ســراغ
بــاب وکالــت رفتــه و آن را یــک وکالــت الزم بگیریــم و بــا تکلــف و دشــواری از بیعــت
چهــرهای تصویــر کنیــم کــه بــا ماهیــت آن همگــون نباشــد .برخــی از بــزرگان ،بیعت
را کــه بــا انتخــاب عمومیانجــام میگیــرد ،گون ـهای وکالــت دانســته و لــزوم وفــای
بــه آن را ،از عمــوم اوفــوا بالعقــود ( )21اســتفاده نمــوده اســت و چنیــن مینویســد:
«و االنتخــاب و ان اشــبه الوکالــه بوجــه ،بــل هــو قســم مــن الوکالــه بالمعنــی
االعــم ،اعنیایــکال االمــر الــی الغیــر او تفویضــه الیــه...و لکنایــکال االمــر الــی
الغیــر ،قــد یکــون بــاالذن لــه فقــط ،و قــد یکــون باالســتنابه ،بــان یکــون النائــب
وجــودا تنزیلیــا للمنــوب عنــه ،و کان العمــل عمــل المنــوب عنــه ،و قــد یکــون
باحــداث الوالیــه و الســلطه المســتقله للغیــر مــع قبولــه.
و االول لیــس عقــدا.و الثانــی عقــد جائز-علــی مــا ادعــوه مــن االجمــاع-و امــا
الثالــث فــا دلیــل علــی جوازه(عــدم لزومه)بــل قولــه تعالــی :اوفــوا بالعقــود یقتضــی
لزومــه ،کیــف و اســتیجار الغیــر للعملایضــا نحــو توکیــل لــه مــع لزومــه قطعــا...و
قــد مــر ان البیــع و البیعــه مــن بــاب واحــد و المــاده واحــده ،فحکمهــا حکمــه ،و
البیــع الزم قطعــا)22( .»..
درایــن عبــارت انتخــاب را نوعــی وکالــت ،بــه مفهــوم عــام آن-کــه مطلــق
واگــذاری بــه دیگــری باشد-دانســته ،زیــرا وکالــت بدیــن معنــی بــر ســه گونــه
اســت:
 .1صــرف اذن تصــرف در مــال یــا ملــک اذن دهنده.کــه از عقــود محســوب
نمیشــود.
 .2نیابــت گرفتــن کــه شــخص نایــب بــه جــای منــوب عنــه تصــرف میکنــد.
وایــن از عقــود جایــزه اســت.
 .3اعطــای والیــت و حــق ســلطه بــه دیگــری کــه مســتقال و بــا صالحدیــد خــود
عمــل کنــد ،البتــه بــا شــرط پذیرفتــن او ،وایــن گونــه وکالــت ،دلیلــی بــر جایــز
بــودن(الزم نبــودن)آن وجــود نــدارد ،بلکــه عمــوم آیــه اوفــوا بالعقــود شــامل آن
میگردد.همانگونــه کــه «اســتیجار» (کســی را بــه اجیــری گرفتن)نیــز نوعــی وکالــت
اســت و از عقــود الزمــه میباشــد.عالوه بــر آن کــه بیعــت از ریشــه بیــع گرفتــه شــده
و بیــع عقــدی الزم بــه شــمار میآیــد.
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آنــگاه ،بــرای آنکــه اثبــات نمایــد کــه پذیرفتــن مســؤولیت در حقیقــت پذیرفتــن
وکالــت اســت ،بــه نام ـهای کــه امــام امیــر المؤمنین(ع)بــه نماینــدگان خــود در
جمــع آوری مالیــات نگاشــته ،اشــاره میکنــد« :فانکــم خــزان الرعیــه ،و وکالء
االمــه ،و ســفراء االئمــه» ()23
شــما ،خزانــه داران مــردم هســتید و از جانــب امــت وکالــت داریــد و فرســتادگان
امیــران میباشــید.
دراین گفتار و نحوه استدالل ،جای مناقشه وجود دارد:
ً
اوال ،بــردن مســأله بیعــت و انتخــاب را زیــر پرچــم وکالــت ،ضرورتــی نــدارد ،تــا
بــه ناچــار و بــدون هیــچ دلیلــی ،بــرای وکالــت مفهومیعــام فــرض کــرده و بــرای
آن اقســام ســه گانــه تصــور نمود.زیــرا اذن در تصــرف ،از بــاب اباحــه و رخصــت در
تصــرف میباشــد ،و هیچگونــه ارتباطــی بــه بــاب وکالــت نــدارد.
ً
ثانیــا ،تفســیر کــردن وکالــت بــه مفهــوم عــام «مطلــق واگذاری-تفویــض»
وجهــی نــدارد ،زیــرا اگــر صاحــب مقام ـیاز مقــام خــود تنــازل کــرده ،و آن را بــه
دیگــری واگــذار کنــد ،بــه هیــچ وجــه مفهــوم وکالــت یــا نیابــت از آن استشــمام
نمیشــود و هــر گونــه تفســیر لغــوی بایــد مســتند عرفــی داشــته باشــد.
ً
ثالثــا ،واژه «وکالء» کــه در نامــه امام(ع)بــکار رفتــه بدیــن جهــت اســت کــه
امام(ع)بــه اســتناد حــق والیــت ،بهایشــان دســتور داده تــا بــا عنــوان «وکالی
امــت» ،امــوال مربوطــه بــه بیــت المــال مســلمین را جمــع آوری کننــد واین مســأله
هیــچ گونــه ارتباطــی بــا مســأله بیعــت و انتخــاب نــدارد ،تــا شــاهد مســأله گــردد.
و نیــز مســأله «اســتیجار» ارتباطــی بــه بــاب «وکالــت» نــدارد ،اســتیجار از بــاب
«اســتخدام» بــرای انجــام کار و خدمــت بــه مســتاجر اســت.
ً
مثــا اگــر کســی را بــرای انجــام کارهــای آبدارخانــه در یــک اداره دولتــی یا شــرکت
یــا کارخانــه اجیــر میگیرنــد و اســتخدام مینماینــد ،آیــا عنــوان نیابــت یــا وکالــت از
آن برداشــت میشود؟درســت اســت کــه کاری بــه او تفویض(واگذار)شــده ،ولــی
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،مطلــق تفویــض بــه معنــی و مفهــوم وکالــت نیســت.
خالصــه آن کــه فــرض نمــودن مفهــوم وکالــت در یــک افــق عــام و گســترده،
ســپس تفســیر کــردن آن بــه مطلــق واگــذاری ،آن گاه چنیــن نتیجــه گرفتــن کــه
انتخــاب گون ـهای وکالــت الزم اســت...تمامیاینها تصوراتــی بیــش نیســت ،و
هیــچ گونــه ســند لغــوی یــا عرفــی نــدارد.
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عــاوه ،ضرورتــی هــم چنیــن تصوراتــی راایجــاب نمیکنــد و بــرای اثبــات لــزوم
بیعــت و وجــوب وفــای بــه عهــد و حرمــت نکث(شکســتن پیمــان) ،نیــازی بــه
پذیرفتنایــن گونــه تکلفــات و پیمودنایــن راه پــر مشــقت نیســت.زیرا کتــاب و
ســنت و ســیره عقــا ،بــرای داللــت و اثبــات آن کافــی اســت.

بیعت در عصر غیبت

بیعــت در دوران حضور(عهــد رســالت و حضــور امامــان معصوم)تنهــا نقــش
یــک وظیفــه و تکلیــف شــرعی در رابطــه بــا فراهــم ســاختن امکانــات الزم بــرای
یکــرد.و مقــام والیــت و زعامــت سیاســی پیامبــر و امامــان
اولیــای امــور راایفــا م 
معصــوم ،از مقــام نبــوت و امامــت آنــان نشــات گرفتــه بــود و بــر مــردم واجــب
بــود تــا امکانــات الزم را بــرای آنــان فراهــم ســازند ،تــا بتواننــد بــا نیــروی مردمــی،
مســؤولیت اجــرای عدالــت را بــه بهتریــن شــکل بــه انجــام رســانند.و اگــر مــردم
ازایــن وظیفــه ســرباز میزدنــد ،هیــچ گونــه کاســتی در مقــام امامــت و زعامــت
سیاســی آنــان وارد نمیســاخت و در آن صــورت مــردم تمــرد کــرده و از اطاعــت
اولــی االمــر خویــش تخلــف ورزیــده بودند.ازایــن رو شــیعه همــواره حاکمــان وقــت
را غاصــب دانســته ،امامــان معصــوم را اولیــای خویــش میدانســتهاند.
بنابرایــن ،در عهــد حضــور ،بیعــت ،نفیــا و اثباتــا در امامــت و زعامــت نقشــی
نداشــته و تنهــا درایجــاد تــوان و قــدرت اجرایــی بــرای زعیــم قانونــی و شــرعی
نقــش داشــته اســت .ولــی بیعــت در عصــر غیبــت ،دو نقــش راایفــا میکنــد:
یک:شناسائی واجدین شرائط الزم در سایه رهنمود عقل و شرع.
دو:انتخــاب فــرد اصلــح و تعهــد وفــاداری نســبت بــه او و فراهــم ســاختن
امکانــات الزم برایایجــاد تــوان و قــدرت اجرایــی دولــت حاکــم.
لــذا بیعــت در عصــر غیبــت نقــش بــه فعلیــت رســاندن صالحیــت رهبــری راایفــا
میکنــد .اوصــاف ارائــه شــده از جانــب شــرع ،صالحیــت داشــتن رهبــر راایجــاب
میکنــد و مــردم بــا شناســایی واجدیــن اوصــاف و بیعــت بــا فــرد اصلح،ایــن
صالحیــت را بــه فعلیــت میرســانند .البتهایــن شناســایی و بیعــت ،امضــای
شــارع را بــه دنبــال دارد کــه مشــروعیت والیــت فقیــه از همیــن جــا نشــات گرفتــه و
بــه گونــه حــد میانــه انتصــاب و انتخــاب صــورت میگیــرد.
در توضیحایــن مطلــب یــادآور میشــویم کــه تعییــن ولــی امــر ،از جانــب شــرع
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بــه دو گونــه اســت:
 .1تعییــن بالتنصیــص ،کــه شــخص معینــی بالخصــوص ،بــرای مقــام رهبــری
امــت معرفــی گــردد ،چنانچــه در عهــد رســالت بــا آیــه النبــی اولــی بالمؤمنیــن مــن
انفســهم ابــاغ شــد.و نیــز مســأله خالفــت کــه در ســخن پیامبــر در غدیــر خــم
مطــرح گردیــد «مــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله».
 .2تعییــن بالتوصیــف ،بــه گون ـهای کــه شــارع اوصافــی را ارائــه میدهــد تــا
هــر کــه واجــد آن شــرائط باشــد ،شایســتگی مقــام والیــت را داشــته باشــد« :ان
احــق النــاس بهــذا االمــر اقواهــم علیــه و اعلمهــم بامــر اهلل فیه».آنــگاه تشــخیص
واجدیــن شــرایط را بــه مــردم واگــذار میکنــد ،تــا بــه وســیله خبــرگان خــود ،فــرد
اصلــح را شناســایی کــرده بــا او بیعــت کننــد.
ســپس طبــق مقبولــه عمــر بــن حنظلــه «فانــی قــد جعلته علیکــم حاکمــا» و نیز
توقیــع شــریف «فانهــم حجتــی علیکم»،ایــن شناســایی و بیعت(انتخاب)مــورد
امضــای شــرع قــرار میگیــرد.
بنابرایــن خصوصیــات رهبــر در آغــاز از ســوی شــرع ارائــه میشــود و در پایــان
نیــز مــورد امضــای شــارع قــرار میگیــرد و بدیــن جهــت مشــروعیت والیــت فقیــه،
کامــا از موضــع شــرع نشــات گرفتــه و نقــش مــردم درایــن میانــه ،نقــش تشــخیص
موضــوع و بیعــت کــه تعهــد بــه وفــاداری اســت.
البتــه همیــن نقــش ،والیــت فقیــه را-کــه یــک حکــم وضعــی اســت-منجز و
قطعــی میســازد و بــه فعلیــت میرســاند و ســهم مــردم در تنجیــز والیــت فقیــه،
ســهم عمــده اســت و بــه واقعایــن مــردم هســتند کــه درایجــاد حکومــت مــورد
پســند خــود نقــش اساســی راایفــا کردهانــد.
و همیــن ،معنــای میانــه بیــن انتصــاب و انتخــاب را میرســاند.نه انتصــاب
مطلــق اســت کــه مــردم در تعییــن آن سهمینداشــته باشــند و نه انتخــاب مطلق
اســت کــه شــرع در آن نقشــی نداشــته باشــد.بلکه انتخابــی اســت مردم ـیدر
ســایه رهنمــود شــرع و مــورد قبــول شــارع.

مسؤولیت رهبر در پیشگاه خدا و مردم

مســأله مســؤولیت مقــام رهبــری در پیشــگاه خــدا و مــردم از همیــن وظیفــه
متقابــل رهبــر و مــردم نشــات گرفتــه ،زیــرا مقــام رهبــری در پیشــگاه الهــی
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مســؤولیت دارد تــا مجــری عدالــت باشــد و احــکام اســامیرا بــدون کــم و کاســت
اجــرا نمایــد و بدیــن جهــت اســت کــه افــزون بــر علــم و اقتــدار ،عدالــت و تقــوا نیــز
در مقــام رهبــری شــرط اســت.
ّ
او همچنیــن در مقابــل ملــت نیــز مســؤولیت دارد و بایــد جوابگــوی نیازهــای
عمومیباشــد و در تامیــن مصالــح همگانــی در همــه زمینههــا بکوشــد و اگــر
کوتاهــی کنــد یــا کوتــاه آیــد و نتوانــد از عهــده آن برآیــد ،از جانــب مــردم بــه وســیله
خبــرگان منتخــب آنــان بــر کنــار میشــود کــه در اصــل یکصــد و یازدهــم قانــون
اساســی شــرح آن آمــده اســت.
امــام امیــر مؤمنــان(ع)در رابطــه بــا حــق متقابــل رهبــر و مــردم و مســؤولیتی کــه
در مقابــل یکدیگــر دارنــد ،میفرمایــد:
«ایهــا النــاس ان لــی علیکــم حقــا ،و لکــم علــی حق.فامــا حقکــم علــی
فالنصیحــه لکــم ،و توفیــر فیئکــم علیکــم ،و تعلیمکــم کــی ال تجهلــوا.و تادیبکــم
کیمــا تعملــوا.و امــا حقــی علیکــم فالوفــاء بالبیعــه ،و النصیحــه فــی المشــهد و
المغیــب.و االجابــه حیــن ادعوکــم.و الطاعــه حیــن آمرکــم» (.)24
ای مــردم ،همــان گونــه کــه مــن بــر شــما حقــی دارم ،شــما نیــز بر مــن حقــی دارید.
حــق شــما بــر مــن آن اســت کــه هیــچ گاه از رهنمودهــای خالصانــه دریــغ نــورزم و در
تامیــن رفــاه زندگــی شــما بکوشــم و در تربیــت و تعلیــم همگانــی کوتاهــی نکنم.
امام(ع) دراین سخن ،سه موضوع مهم را مطرح میکند:
 .1رهنمودهــای خالصانــه ،پدرانــه و حکیمانــه ،بــدون جهــت گیری.کــه همــه
آحــاد ملــت مــد نظــر باشــند.
 .2تامیــن رفــاه در زندگــی در ســطح عمــوم وایجــاد اشــتغال و رونــق دادن بــه
کشــت و کار و صنعــت و تجــارت و بــاال بــردن ســطح درآمدهــا.
 .3تعلیــم و تربیــت بــه صــورت فراگیــر و فراهــم نمــودن امکانــات پیشــرفت
بســوی مــدارج عالیــه دانــش وایجــاد پژوهشــگاههای علمـیدر تمامیزمینههــا.
البتهایــن بــا قطــع نظــر از دیگــر وظایــف نظــام حکومــت اســامیاز قبیــل حراســت
از ســرزمین اســامیو ثــروت ملــی و ارزشهــای دینــی و فرهنگــی و نیــز بــاال بــردن
تــوان سیاســی و نظام ـیو اقتصــادی کشــور اســت کــه در دیگــر کلمــات مــوال امیــر
مؤمنان(ع)آمــده اســت.
و امــا حــق رهبــر بــر ملــت ،یعنــی مســؤولیت امــت در مقابــل دولــت حاکم،ایــن
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اســت کــه بــه پیمــان خــود وفــادار باشــند و اگــر کاســتیهایی میبیننــد ،در حضــور
مســؤوالن یــادآور شــوند و در غیــاب آنــان در صــدد افشــای عیــوب و اشــکاالت
نباشــند و دســتورات را بــه طــور کامــل انجــام دهنــد.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -1سوره ممتحنه .60:12
 -2سوره فتح .48:10
 -3سیره ابن هشام ج  2ص .97
 -4سوره فتح .48:18
 -5لذا در سوره توبه  9:111آمده« :فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به»(.بشارت باد شما را براین معاملهای که
انجام دادید)که اشاره به بیعت رضوان است.
 -6مقدمه ابن خلدون باب  3فصل  29ص .209
 -7سوره توبه .9:111
 -8مفردات راغب اصفهانی:ماده بیع.
 -9الغدیر ج  1ص .11
 -10سوره توبه .9:111
 -11سوره فتح .48:10
 -12سوره فاطر .35:30
 -13سوره فتح .48:10
 -14سوره بقره .2:177
 -15سوره فتح .48:10
 -16سوره توبه .13-9:12
 -17نهج البالغه خطبه.34:
 -18کافی شریف ج  1ص .405کتاب الحجه باب النصیحه الئمه المسلمین.
 -19خصال-ابواب الثالثه حدیث  13ص  85ج .1
 -20بحار االنوار ج  27ص  126حدیث .116
 -21سوره مائده.5:1:
 -22دراسات فی والیه الفقیه ج  1ص .576-575
 -23نهج البالغه نامه شماره .51
 -24نهج البالغه:خطبه (34صبحی صالح)ص .79
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نگرشی بر
مکتبهای ضد اخالقی

نــزد فالســفه و علمــای علــم اخــاق ومعتقدیــن بــه مذاهــب آســمانی (از قبیــل
اســام و دیــن مســیح و دیــن یهــود )...و پیــروان آنهــا و حتــی نــزد عقــای
جهانایــن اصــل مســلم اســت کــه آدمیقبــل از هرچیــز طالــب خوشــی وســعادت
و کمــال جســمیو روحــی و مــادی و معنــوی میباشــد.
حــال موضــوع مهــم و اساسـیاین اســت کــه بدانیــم خوشــی و ســعادت انســان
در چــه چیــز اســت وچــه بایــد بکنــد کهایــن مــراد و مقصــود حاصــل گــردد؟
اکثــر فلســفهها و مکتبهائــی کــه از بــدو تاریــخ بشــر تاکنــون بــه وجــود آمدهانــد
بهایــن مســأله مهــم ،اهمیــت داده و هــم خــود را در نشــان دادن راه ســعادت
و ارائــه دســتورات بــرای رســیدن بهایــن مقصــود یعنــی نیــل بــه ســعادت و
خوشــبختی قــرار دادهانــد پــس یــک فلســفه یــا یــک مکتــب و مذهــب و دینــی را
میتــوان ســعادت بخــش نامیــد کــه نیروهــای جســمیو روحــی انســان را تقویــت
واحتیاجــات مــادی و معنــوی جامعــه و فــرد را برطــرف و باالخــره اصــول اخالقــی
را در میــان افــراد جوامــع انســانی گســترش دهــد.
متاســفانه در مقابلایــن اصــل اساســی ســعادت انسانها،اندیشــههای
نوئــی در عــرض پیشــرفت صنعــت و تکنیــک و علــوم بشــری و پیشــرفت آن پــا بــه
عرصــه وجــود گــذارده اســت.
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و از میــان آنهــا میتــوان بــه مهمترینایــن تفکــرات واندیش ـهها از نظــر
اثرگــذاری بــه چنــد مکتــب واندیشــه مهــم زیــر اشــاره کــرد:
 .1فلسفه وجود(اگزیستانسیالیسم).
 .2مارکسیسم.
 .3پراگماتیسم.
 .4فلسفه وضعی منطقی(پوریتیویسم منطقی و.)...
نهــا بــا همــه
بهــا زیربناهائــی دارنــد ولــی همهای 
هــر یــک ازایــن فلســفهها و مکت 
شهــای اخالقــی
فهــا و تفاوتهایشــان درایــن اصــل متفقنــد کــه اخــاق و ارز 
اختال 
هیــچ واقعیتــی و ریشــه ثابتــی ندارندایــن فلســفهها نبــردی آشــکار بــا دیــن واخــاق
یشــود آغــاز کردهانــد.
و افــکار عقــاء و هرچــه کــه بــه معنویــات مربــوط م 

آیا ارزشهای اخالقی واقعیت دارند؟

پــس اولیــن مســأله اساســی قابــل بحــث دراینجا،ایــن اســت کــه آیــا اخــاق
یــک امــر واقعــی بــوده ،واقعیتــی ذاتــی دارد یــا نــه؟
اندیشـهها و تفکــرات فلســفی گذشــته درایــن اصــل مشــترکند کــه اخــاق امــری
ذاتــی نیســت زیــرا علــم اخــاق یــک نحــو شــناخت مجــردی اســت کــه تدریجــا از
یشــود و حکایــت
ناحیــه نــوع محیــط و تربیــت درروح انســانها جایگزیــن م 
تهــا و
شهــای اخالقــی بــه تبــع مل 
از متــن واقعــی نمیکنــد ازاینــرو اســت کــه ارز 
تهــای مختلــف و گوناگــون میباشــد تــا آنجــا کــه ملتــی
نهــا و تربی 
نهــا و مکا 
زما 
و قومیچیــزی را خیــر میداننــد و مــردم دیگــر و ملــت و جمعــی دیگــر آن را شــر
تلقــی میکننــد!
این اختالف دلیل براین است که واقعیت برای مسائل اخالقی وجود ندارد.
پاسخآنایناستکهوجودواثریکشیواقعیتداربهطورکلیدوگونهاست:
گونه اول :وجود عینی و خارجی و مستقل بالذات نظیر آب ،زمین و آسمان و...
گونــه دوم :وجــود معنــوی متکــی و قائــم بــه امــور خارجــی مثــل پــدر و مــادر
بــودن ،مثــل خاصیــت همســری در زوجهــا و یــا خاصیــت ســتم در عمــل تجــاوز
بــه حقــوق دیگــران و خاصیــت عــدل و قســط در حکمرانــی و نظیراینهــا.
ارزشهــای اخالقــی بــه طــور کلــی از ســنخ گونــه دوم میباشــند یعنــی وجــود
معنــوی دارنــد پسایــن امــور خارجــی هســتند کــه توســط ارزشهــای اخالقــی
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معنــوی توصیــف میشــوند زیراایــن ارزشهــا بــه طــور عملــی و حقیقــی و واقعــی
یکــه میگوئیــم کــه راســت گوئــی
متکــی بــر آن امــور میباشــند بنابرایــن هنگام 
خــوب اســت ،و دروغ گوئــی بــد اســت و وفــای بــه عهــد واجــب اســت وعهدشــکنی
حــرام اســت ،بهایــن معناســت کــه خوبــی و خیــر در راســتگوئی و بــد و شــر
دردروغگوئــی نهفتــه اســت و وجــوب وفــای بــه عهــد و حرمــت پیمــان شــکنی
وابســته بــه خــود عمــل وفــاداری و عهدشــکنی هســتند درســت همــان گونــه
کــه دانــش بــه دانشــمند و نادانــی بــه شــخص نــادان و تنــگ چشــمیبه بخیــل
و گشــاده دســتی بــه ســخاوتمند مربــوط و وابســته هســتند وهمیــن گونهانــد
دیگــر صفــات ثابــت و محکــم بــه اســتحکام کوههــا کــه هــر یــک در وجــودی عینــی
ومحســوس متجلــی میگردنــد.
معلــم اول ارســطو وجــودی را کــه مــا وجــود معنــوی مینامیــم ،بــه مالحظــه
ضــرورت واجتنــاب ناپذیــر بــودن آن ،قانــون طبیعــی مینامــد و درایــن امــور
مســأله تعــاون و همیــاری افــراد واجتماعــات را از آن جهــت کــه هیــچ فــردی ازایــن
اجتماعــات نظیــر نانــوا و قصــاب ودیگــر فروشــندگان و تولیدکننــدگان کاالی الزم
نمیتواننــد بــی نیــاز و مســتقل از دیگــران زندگــی کننــد ،مثــال میزنــد و درایــن
خصــوص جملــه معروفــی دارد کــه :کســی کــه بــه دیگــران نیازمنــد نیســت یــا از
خدایــان اســت یــا از موجــودات وحشــی!! (.)1
فیلسوف هلندی به نام «گروتیوس» سخنی بهاین مضمون دارد:
«مبانــی اخالقــی ذاتــا طبیعــی و اجتنــاب ناپذیرنــد و خداونــد نیــز بــه خاطــر
همیــن ویژگی،فرمــان بــه کســب و تخلــق بهایــن مبانــی میدهــد و محــال اســت
کــه خداونــد آنچــه را کــه ذاتاشــر و بــدی اســت ،بــه طــور تمــام و کمــال شــر قــرار
ندهــد و همــان طــور کــه محــال اســت کــه مضــارب اعــداد زوج ،اعــدادی فــرد نظیــر
 3یــا  5باشــند» (.)2
چنــان کــه خواننــدگان گرامیمالحظــه میکننــد ،ذاتــی بــودن ارزش بــرای
افعــال اخالقــی یــک امــر ذاتــی معنــوی میباشــد پــس قوانیــن اخالقــی هیــچ فرقــی
بــا قوانیــن تشــریعی و سیاســی واقتصــادی ندارنــد همــان طــور کــه آنهــا تابــع
قواعــد و قوانیــن ثابتــی هســتند کــه طبیعــت امــور و اشــیاء آنهــا را اقتضــاء میکنــد
قوانیــن و ارزشهــای اخالقــی نیــز چنیــن حالتــی دارنــد وازاینجاســت کــه در کتــاب
«روح القوانیــن» تالیــف «مونتســکیو» میخوانیــم کــه تظاهــرات بشــری در هر نوع:
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تشــریعی و سیاســی و اقتصــادی تابــع قوانیــن ثابتــی هســتند کــه طبیعــت امــور
و اشــیاءآنها را اقتضــاء میکنــد (.)3
همینانــدازه کــه جوامــع انســانی اصــول و ارزشهــای انســانی را معیــار
ســنجش امــور درمعامــات و تعهــدات و موجــب حــل اختــاف بیــن خــود
میداننــد بهتریــن دلیــل اســت برایــن کهایــن اصــول و ارزشهــا حقائــق واقعــی
بوده،ایمــان و اعتقــاد بــه آنهــا در اعمــاق وجــود همــه حتــی منکرانایــن اصــول
و ارزشهــا آنچنــان میجوشــد و آن چنــان بــه ارزشهــای انســانی قداســت و
پاکــی میبخشــد کــه خــود آنــان خواســته و ناخواســته آنهــا را در امــور زندگــی
خــود موردعمــل قــرار میدهنــد.
ً
مثــا «آلبرکامــو» اگزیستانسیالیســت معــروف اروپائــی گرچــه معتقــد داســت
کــه احــکام اخــاق جــز از مجــرای عواطــف و شــعور گوینــده گــذر نمیکنــد ( ،)4و
لکــن همیــن کالم در عیــن حــال اعتــراف بهایــن حقیقــت اســت کــه اخــاق نوعــی
واقعیــت دارد.
و اگــر فــرض کنیماینــان بــا دل و زبانایــن ارزشهــا را انــکار کــرده باشــند یعنــی
اثــری ازایمــان بــه ارزشهــا در وجودشــان نباشــد ،بــاز درایــن صــورت پاســخ
میدهیــم کــه نیافتــن ش ـیای دلیــل بــر فقــدان آن نیســت (عــدم الوجــدان ال
یــدل علــی عــدم الوجــود).
زیــرا اختــاف نظــر در رویدادهــا و حقائــق ،چیــزی را عــوض نمیکنــد و از
واقعیــت اشــیاءواقعی نمیکاهــد چنــان کــه زمانــی مــردم معتقــد بودنــد کــه کــره
زمیــن مســطح اســت و خورشــید بــه دور آن میچرخــد و نیــز اعتقادشــاناین بــود
کــه جهــان بــاال و پســت و دور و نزدیــک درتســخیر و تصــرف انســانها اســت تاایــن
کــه ادیــان ( )5و تحقیقــات علمــاء بعــدا خــاف آن راثابــت نمــود.

آیا علم اخالق داخل در علوم است؟

بعــد ازایــن کــه ثابــت شــد کــه اصــول و مبانــی و ارزشهــای اخالقــی واقعیــت
دارنــد ،ســوال دومیدراینجــا مطــرح اســت و آنایــن کــه آیــا اصــوال علــم اخــاق
دانشــی در زمــره ســایر علــوم و دانشهــا میباشــد یــا نــه؟
عــدهای آن را جــزو دانشهــا محســوب ندانســتهاند زیــرا معتقدنــد کــه صفــت
علــم بــر آن منطبــق نیســت و توضیــح آنایــن کــه قضایــای علم ـیاز دو حــال
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خــارج نیســتند :حالــت اولاینکــه :قضیــه علم ـیاز نــوع قضایــای ریاضــی باشــد
کــه درســتی آنهــا بــرای انســانها بدیهــی اســت و نیازمنــد بــه تجربــه و آزمایــش
نیســت چــرا کــه خــود عنــوان ریاضــی الزمــه درســتی و صحــت اســت و امــکان
ً
نــدارد کــه یــک قضیــه ریاضــی دروغ باشــد مثالایــن قضیــه:
 2 × 2 = 4و گفتــن عــدد  4بــه منزلــه گفتــن ترتیــب  2 × 2میباشــد همــان قــدر
کــه بگوئیــم کــه آســمان آســمان اســت و زمیــن هــم زمیــن و ازایــن جهــت قضیــه
ریاضــی را «قبلی»مینامنــد چــون علــم بــه آن ســابقه دارد و چیــز تــازهای نیســت.
حالــت دوم :در قضایاایــن اســت کــه قضایــای علمـیاز قبیــل قضایــای اخبــاری
میباشــند کــه هــر دو احتمــال راســت یــا دروغ بــودن در آنهــا محتمــل اســت و
طرحایــن قضایــا هرگــز مســتلزم درســتی و نادرســتی آنهــا نیســت چــرا کــه درایــن
ً
صــورت دیگــر اخبــاری نخواهــد بــود مثالیــن کــه آب مرکــب از اکســیژن و هیــدروژن
اســت درســتیاین خبــر از روی آزمایــش و تجربــه معیــن میشــود و احتمــال
صحــت و کــذب در آن م ـیرود .ازایــن جهتاینگونــه قضایــا را «بعدی»میگوینــد
یعنــی علــم بــه درســتی و صحــت آن بعــد از آزمایــش معیــن میشــود.
پــس قضایــای علمیازایــن دو حــال خــارج نیســتند ،و هــر قضیـهای کــه از دو نــوع
ریاضــی یــا اخبــاری خــارج باشــد ،ربطــی بــه شــناخت علمینــدارد (ایــن صغــری).
و نیــز میدانیــم کــه قضایــای اخالقــی نــه از نــوع اخبــاری هســتند تــا نظیــر
قضایــای طبیعــی امــکان تحقیــق در صحــت و ســقم آن وجــود داشــته باشــد
و هــم چنیــن از نــوع ریاضــی نیــز نیســتندچرا کــه مبنــا و وجــود لفظــی شــان بــه
بداهــت ،درســتی شــان را تاییــد نمیکنــد و لــذا هــر قضیــه اخالقــی صرفــا حالــت
سنجشــی دارد و راه را بــرای عمــل یــا ترکایــن قضایــا بــرای انســانهاباز میگــذارد
و صرفــا شــیوه ســلوک را بــرای آینــده دور یــا نزدیــک ترســیم مینمایــد (ایــن هــم
کبــری) .بــا توجــه بهایــن صغــری و کبــری مدعــی شــدهاند کــه قضایــای اخالقــی
از رده علــوم موضوعــی خــارج میباشــند و بــه دنیــای شــعور ذاتــی و آرزوهــای
بــی معیــار و بــی ضابطــه واردمیگردنــد و بــا وجودایــن خــواص و ویژگیهــا در
قضایــای اخالقــی چطــور میشــود کهاینهاقضایــای علمیباشــند؟!
پاسخ «کانت» از سوال باال
ازایــن اشــکال فیلســوف معــروف آلمانــی «کانــت» بــه نحــوی پاســخ گفتــه اســت
ولکــن بــه نظــر ماایــن پاســخ کامــل نیســت.
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حاصــل پاســخ «کانــت» از ســوال باالایــن اســت که بیــن قضایــای ریاضی(قبلی)
و قضایــای اخباری(بعــدی) هیــچ فرقــی بیــن آن دو ازایــن جهــت کــه مضمــون هــر
دو قضیــه ،خبــر دادن اســت ،وجــود نــدارد یعنــی کســی کــه میگویــد 2 × 2 = 4 :در
واقــع ازایــن حقیقــت خبــر میدهدکــه ضــرب کــردن عــدد دو در عــدد  2نتیجـهای
ماننــد عــدد  4میدهــد.
آری تفــاوت دو نــوع قضیــه فــوق درایــن اســت کــه قضایــای ریاضــی
درستیشــان الزم اســت وشــناخت مــا از آنهــا ســابقه قبلــی دارد و نیــازی بــه
آزمــون نــدارد درحالــی کــه قضایــای طبیعی(بعــدی) بــه عکــس بــرای تحقیــق در
درســتی یــا نادرســتی شــان محتــاج رجــوع بــه یــک واقعیــت خارجی هســتند (.)6
گرچهایــن پاســخ تــا حــدودی صحیــح اســت ولکــن بــه طــور کامــل در خصــوص
مبــادی اخــاق صــدق نمیکنــد زیــرا کــه مســائل اخالقــی از حیــث وضــوح و
بدیهــی بــودن نظیــر قضایــای ریاضــی نیســتندزیرا اگــر چنیــن بــود ،بــرای همــه در
زمــره مســلمات محســوب میشــد و دیگــر میــان آنهــا و علــم اخــاق اختالفــی
اصــا طــرح نمیشــد.
پاسخ صحیح از سوال باال
پــس پاســخ اصلــی از ســوال باالایــن اســت کــه ارزشهــای اخالقــی اصــوال
ثابتانــد و در عمــل و رفتارهــای برونــی مســتقر میباشــند یعنــی خیــر و شــر در
بطــن وعمــق عمــل قــرار دارنــد نــه در وجــود عامــل و یــا در تفکــرات و عواطــف و
عقایــد او یعنــی خیــر و شــر مفاهیمیثابتنــد اگرچــه مــردم از یــاد ببرنــد و یــا خیــر را
ً
شــر و شــر را خیرببیننــد همــان طــور کــه ممکــن اســت علــم مثــا جهل و یــا جهل را
علــم بپندارنــد کــه در ثابــت بــودن مفاهیــم علــم و جهــل تغییریایجــاد نمیکنــد
پــس ازایــن جهــت کــه مبــادی اخالقــی ورســوخ و وجــود آنهــا در جهــان واقــع
ثابــت اســت ،انســانها را بــر آن وا مـیدارد تــا بیــن اعمــال و رفتــار خــود از یکســو
و نظــام اخالقــی شــان از ســوی دیگــر ســازگاری بــه وجودبیاورنــد زیــرا بدونایــن
یکــه بخواهیــم بدانیــم کــه
ســازگاری نیــل بــه کمــال ممکــن نیســت پــس هنگام 
آیــا ســلوک و رفتــار انســانها خیــر اســت یــا شــر؟ اخالقــی اســت یــا خــاف اخــاق؟
کافــی اســت آن را بــا مبــادی موجــود در نظــام اخالقــی بســنجیم و محک بزنیم
اگــر بیــن رفتارانســانها و نظــام اخالقــی ســازگاری و همســازی وجــود داشــته
باشــد ،عمــل را اخالقــی مینامیــم و در غیرایــن صــورت رفتــار انســانها بــا اخــاق
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هیــچ ربطــی نخواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال و تحقیــق و بررســی معیارهــا و اصــول اخالقــی
میتــوان ادعــا کردکــه قضایــا و مبــادی و اصــول اخالقــی از نــوع «قضایــای ترکیبــی
بعــدی» میباشــند نــه ازنــوع قضایــای «ریاضــی تحلیلــی قبلــی».
پــس عشــق و عرفــان و غیــر آن از مبــادی اخالقــی هــم چــون موجــودات
طبیعــی ثابــت هســتند وکارهــای مــا اگــر بــا عشــق و عرفــان ســازگار باشــد ،خیــر و در
غیرایــن صــورت شــر خواهــد بودبــه همیــن معنــا اشــاره میکنــد فیلســوف غربــی
«راســل» در کتــاب «فلســفه از دیــدگاه علــم» ( )7آنجــا کــه میگویــد:
«مــن آئیــن خــود را در اخــاق خالصــه میکنــم بــه عبــارت دیگــر زندگــی نیکــو از نظــر
مــن آن نــوع زیســتن اســت کــه از عشــق الهــام میگیرد و شــناخت هدایتــش میکند».
بهتریــن و کاملتریــن کالم در بیــان مبــادی و اصــول علــم اخــاق و حقیقــت آن
کالم پیامبرگرامیاســام(ص) اســت کــه بعــد از بعثــت چنیــن فرمــود:
«بعثت التمم مکارم االخالق».
«من برانگیخته شدم تا اصول اخالقی و معیارهای آن را به کمال برسانم».
یعنیایــن اصــول و معیارهــا واقعیــت داشــته دارای ارزشــند ،مــن مبعــوث
شــده ام تاایــن ارزشهــای ثابــت و واقعیتهــای عینــی حقیقــی را بــه انســانها
گوشــزد نمایــم و آنهــا را بــه کمــال برســانم.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -1فلسفه اخالق در اسالم ،به نقل از مجله کویتی «عالم فکر» ،ج  ،4شماره  ،30ص .163
 -2دائره المعارف مختصر فلسفی.126 ،
 -3منطق جدید ،تالیف دکتر محمود قاسم ،ص .321
 -4دائره المعارف ،مختصر فلسفی ،ص .411
 -5به نقل قرآن در سوره جاثیه.13 :
 -6چگونگی فلسفه علمی ،زکی نجیب ،ص .17
 -7ص .196
……………………………………………………………………………
منبع  :فصلنامه مکتب اسالم ،شماره  , 11حقانی زنجانی ،حسین
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مبانی اخالقی
در صحیفه سجادیه

چکیده

تبییــن مبانــی اخالقــی اســامیبر اســاس آموزههــای صحیفــه ســجادیه،محور
اصلیایــن گفتــار اســت .نویســنده پــس ازبیــان نــکات ّ
مقدماتــی در مــورد
صحیفه،توحیــد را بــه عنــوان مبنــای اخــاق در صحیفــه شناســانده و شــش
یشــمرد :آنــگاه هفــت راه از راههــای تعالــی معنــوی
نکتــه را درایــن زمینــه بــر م 
را کــه در صحیفــه مطــرح شــده ،توضیــح میدهــد :نویســنده ،تمــام مــوارد را بــا
تکیــه بــر متــن صحیفــه ســجادیه توضیــح داده اســت.

مقدمه

بخــش عظیمــیاز تعالیــم انســان ســاز انبیــا را اخــاق تشــکیل داده اســت.
تعلیــم خلــق و خــوی شایســته کــه موجبــات ســعادت دنیــوی و اخروی انســانها
را فراهــم ســازد ،یکــی از آموزههــای اساســی ادیــان الهــی اســت .در حدیثــی از
پیامبــر اســام(ص)آمده اســت« :علیکــم بمــکارم االخــاق فــان اهلل عزوجــل
بعثنــی بهــا»[ ]1بــر شماســت کــه بــه مــکارم اخــاق آراســته شــوید ،زیــرا خــدای
تعالــی مــرا بــرای آن مبعــوث کــرده اســت.
درآیــات قرآنــی نیــز بــه مفاهیــم اخالقــی در ابعــاد فــردی و اجتماعــی آن تــأ کیــد
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فراوانــی شــده اســت .قــرآن ،فضائــل را ســتوده و رذایــل را نکوهیــده اســت.
پیامبــر اکــرم خــود الگــو و اســوۀ اخــاق بــود .خداونــد ،خلــق و خــوی واالی
ّ
او را ســتوده و او را چنیــن میســتاید :انــک لعلــی خلــق عظیــم ]2[.شــخصیت
تــو مبتنــی بــر خلــق و خــوی عظیمیاســت .اخــاق واالی پیامبــر اکــرم ،خــود
یکــی از اســبابایمان و جــذب مــردم بــه آئیــن اســام بــوده اســت و در قــرآن کریــم
ً
میخوانیــم :ولــو کنــت فظــا غلیــظ القلــب ال نفضــوا مــن حولــک[ ]3اگــر تنــد خــو و
خشــن بــودی مــردم از گــرد تــو پراکنــده میشــدند.
امامــان شــیعه نیــز -کــه خلفــای بــر حــق پیامبــر اکــرم بودنــد -همگــی
اســوههای اخــاق و رفتــار و فضایــل انســانی بودنــد و همیــن ویژگــی ،یکــی از
نشــانههای جانشــینان راســتین پیامبــر اکــرم اســتّ .امــا بهایــن ویژگــی اساســی
رهبــران راســتین اســام کمتــر اســتناد شــده و ابعــاد اخالقــی شــخصیت آنهــا
کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ّ
یکــی از کهــن تریــن متــون اســامیکه در قــرن اول هجــری تــأ لیــف شــده،
کتــاب الصحیفــه الکاملــه یــا الصحیفــه الســجادیه تألیــف امــام زیــن العابدیــن(ع)
اســت.این کتــاب بــه زبــور آل ّ
محمــد نیــز موســوم اســت و بــه تواتــر ،توســط ســه
فرقــۀ زیدیــه ،اســماعیلیه و امامیــه بــه طــرق گوناگــون از آن امــام همــام روایــت
شــده اســت]4[.این کتــاب مجموعــه دعاهــای امــام زیــن العابدیــن(ع) بــا خالــق
یکتــا اســتّ ،امــا آنچــه کــه از اخــاق حســنه و فاضلــه درایــن دعاهــا تعلیــم داده
میشــود ،کمتــر از ســایر مضامیــن شــریف آن نیســت .درایــن مجموعــۀ گرانقــدر،
ضمــن مناجــات بــا خالــق هســتی ،عالــی تریــن خلــق و خــوی انســانی در رفتــار
فــردی و اجتماعــی تعلیــم گردیــده اســت و هــر کــس کــه بــه مطالعــۀ مضامیــن آن
بپــردازد ،بــه شــخصیت واال و پیامبــر گونــۀ گوینــدۀ آن اعتــراف خواهــد کــرد.
در دعاهــای صحیفــه ســجادیه ،امــام ســجاد(ع) ضمــن راز و نیــاز بــا خداونــد،
بــه طورغیــر مســتقیم از فضایــل ورذایــل اخالقــی ســخن میگویــد .گویــی در
دیــدگاه امــام(ع) از طریــق ســخن گفتــن و راز و نیــاز بــا خداونــد ،میتــوان همــه
کمــاالت انســانی و وظایــف فــردی و اجتماعــی را بــاز شــناخت.
ً
دعاهــای صحیفــه ،غالبــا آمیختــه بــا ســتایش بــاری تعالــی و توحیــد اســت.این
عبــارت -کــه از ســویی لطیــف تریــن تعابیــر عرفانــی اســت کــه میتوانــد بــر زبــان
انبیــا و اولیــای الهــی جــاری شــود و از ســویی دیگــر عالــی تریــن و بلندتریــن معــارف
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توحیــدی را در بــر دارد -جایــگاه رفیــع و ممتــازی بهایــن مجموعــه داده اســت،
بــه گون ـهای کــه هیــچ مجموعــه دیگــری در معــارف توحیــدی قابــل مقایســه بــا
آن نیســت بــه ویــژه آنکــه جام ـهای زیبــا از حســن بیــان -بــر خاســته از معــدن
فصاحــت اهــل بیــت پیامبــر(ص) -نیــز بــر زیبایــی محتــوای آ نهــا میافزایــد.
دراینجــا بــه عنــوان نمونــه بــه بحــث املکیــت خداونــد ســبحان اشــاره
ّ
میشــود .امــام ســجاد(ع) دعــای  22راایــن گونــه آغــاز میکند«:اللهــم انــک
ّکلفتنــی مــن نفســی مــا انــت املــک بــه ّ
منــی،و قدرتــک علیــه و علــی اغلــب مــن
قدرتی».ایــن عبــارت ،بــه صراحــت ،دو نکتــه را بیــان میکنــد :اول آنکــه انســان
و قــدرت او ،واقعــی اســت نــه خیالــی و پنداری.ایــن جملــه ،خـ ّـط بطالنــی اســت
برایناندیشــه کــه تمــام موجــودات و هــم و خیــال و تصورهایــی دراینــه اســت یــا
ســخن دیگــری کــه همــۀ انســانها را شــیر میدانــد ،ولــی نــه شــیر واقعــی ،بلکــه
تصویــر شــیری کــه روی پــرده اســت ،بــه اختیارخــود حرکتــی نــدارد ،بلکهایــن بــاد
اســت کــه او را بــه هــر ســویی کــه بخواهــد بــه جنبــش در م ـیآورد]5[ .
در عبــارت امــام ســجاد(ع) ،ســخن از قــدرت و تکلیــف واقعــی انســان اســت.این
دو واقعیــت -کــه بــر انســان واقعــی ّ
مترتــب اســت -اختیــار را بــه خوبــی میرســاند و
جبــر را نفــی میکنــدّ .امــا نفــی جبــر ،بــه گون ـهای اســت کــه او را بــه ورطــۀ تفویــض
نمیکشــاند و واقعیــت «ال یمکــن الفــرار مــن حکومتــک» را نادیــده نمیگیرد.ایــن
ویژگــی بیــان وحــی اســت کــه در جایــی بــه اجمــال«،ال جبــر و ال تفویــض بــل امر بین
االمریــن»[ ]6میگویــد ،و در جایــی دیگــر آن را تبییــن میکنــد ]7[.جالــب ّ
توجــه آن
کهایــن نــکات را ،هــر کســی بــاانــدک ّ
تهــای زندگــی خــود منطبــق
توجهــی بــا واقعی 
مییابــد ،یعنــی هــم مالکیــت خــود و هــم املکیــت خداونــد را توأمــان در زندگــی
خــود میبینــد ،کــه ّاولــی نفــی جبــر و ّ
دومینفــی تفویــض اســت.
ایــن گونــه گــره گشــایی از معضــل دیرینــۀ جبــر و تفویــض ،امــام ســجاد(ع)
را در خــور اســت ،کــه هــم راز آشــنای خلقــت اســت و هــم بــر اوج قلههــای
معرفــت توحیــدی جــای دارد .درایــن گفتــار ،بــر آنیــم کــه برخــی از مبانــی اخــاق
اســامیرابر اســاس صحیفــۀ ســجادیه تبییــن کنیــم.

 .1توحید ،مبنای اخالق

در منطــق امــام ســجاد(ع) ،توحیــد ،یــک بحــث نظــری خشــک و بــی نتیجــه
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نیســت .بلکــه آثــار عملــی فــراوان بــر آن ّ
مترتــب اســت ،بــه ویــژه در مقولــۀ اخــاق.
یشــماریم ،تــا بتوانیــم بــه محکــی بــرای بررســی
بخشــی ازایــن آثــار را بــر م 
ّادعاهــای ّ
مدعیــان توحیــد ،دســت یابیــم.

معرفت خدا ،مبنای انسانیت

معرفــت خــدا ،مبنــا و معنــای انســانیت اســت .خداونــد ،در برابــر ّ
منتهــای
پیاپــی کــه بــه مــردم داده و نعمتهــای متوالــی کــه بــر آنهــا ارزانــی کــرده،
شــناخت حمــد خــود را از آنهــا بــاز نداشــته اســت ،و گرنــه بــدون سپاســگزاری و
شــکر ،در نعمتهــای او تصـ ّـرف میکردنــد و در آن صــورت ،از حــدود انســانیت
فــرود میآمدنــد و در ّحــد چهارپایــان بودنــد]8[.

نعمت خدا و استحقاق مردم

منان،بــه لطــف و ّ
خداونــد ّ
تفضــل خــود ،پدیدههــا را پدیــد آورد و وجــود
بخشــید .و نیســت را بــه هســت بــدل کــرد .ونــام مبــدیء شــاهد بــر آن اســت.
بدیــن روی ،ســخن گفتــن از اســتحقاق یــا اســتدعاء ذاتــی بــرای چیــزی کــه وجــود
نــدارد ،بــی معنــا اســت .امــام ســجاد(ع) بهایــن حقیقــت روشــن و فطــری ،در
دعاهــای مختلــف صحیفــه ّ
توجــه داده اســت .از جملــه بــه عبــارت آغــاز دعــای
ورود مــاه رمضــان بنگریــدّ :
منــت تــو ابتــداء اســت ،یعنــی مســبوق بــه ســابقهای
ماننــد اســتحقاق و اســتدعاء ذاتــی نیســت ،عفــو تــو تفضــل و عقوبــت حضرتــت
عدالــت اســت ....اگــر عطــا کنــی ،عطــای خــود را بــه ّ
منــت آلــوده نمیرســانی و
اگــر نعمتــی را بــاز داری ،بــاز داشــتن تــوّ ،تعــدی بــر کســی نیســت .بــر کســی پــرده
پوشــی میکنــی کــه اگــر بخواهــی او را رســوا میکنــی ،و بــه کســی میبخشــی کــه اگــر
بخواهــی ،نعمــت را از او بــاز مـیداری؛در حالــی کهایــن هــر دو تــن ،بــرای رســوایی
و منــع از ســوی حضرتــت ســزاوارندّ ،امــا تــو کارهــای خــود را بــر مبنــای ّ
تفضــل
بنــا کردی]9[...سراســر دعــای تقصیــر از ادای شــکر نعمتهــای الهــی ،نیــز ،بــه
الفاظــی فصیــح ورســا بیــان همیــن حقایــق اســت]10[.

خوف و رجاء
معنــای دقیــق خــوف -بــر خــاف ترجمــۀ رایــج -عــدم امنیــت اســت .کلمــۀ
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خــوف ،هیــچ جــا در برابــر شــجاعت بــه کار نرفتــه ،تــا آن را بــه تــرس معنــا کنیــم.
ً
بلکــه غالبــادر برابــر امنیــت و گاهــی در برابــر رجــاء بــه کار م ـیرود.
در توضیــح میگوییــم :روشــن اســت کــه انســان هیــچ طلبــی از خــدای خــود
نــدارد و تمــام نعمتهــای خداونــد بــه ّ
تفضــل اوســت کــه هــر لحظــه بگیــرد ،ظلــم
روا نداشــته اســت.این اســت کــه انســان عاقــل ،همــواره خــود را در معرضایــن
خطــر میبینــد کــه خداونــد ،نعمتهایــی را کــه بــه او داده ،از او پــس بگیــرد.
کســی کــه طعــم شــیرین نعمــت خــدا -بــه خصــوص نعمتهــای معنــوی الهــی-
یلــرزد و همــواره در حــال عــدم امنیــت بــه ســر
را چشــیده ،ازایــن چگونگــی م 
یبــرد ،یعنــی همــواره بــه درگاه خداونــد ســبحان ،در حالــت خــوف اســت،
م 
ّ
حتــی وقتــی کــه در مســیر عبــادت میکوشــدّ .امــا از ســوی دیگــر ،جــود و فضــل و
در امیــد را همــواره بــه روی انســان گشــوده
احســان الهــی نیــز حقیقتــی اســت کــه ِ
م ـیداردّ ،
حتــی وقتــی کــه در مســیر معصیــت قــرار دارد]11[.
توجــه بهایــن حقیقــت ،همــواره انســان را در میــان دو حالــت قــرار میدهــد کــه
هــر دو ،نشــان از عبودیــت او بــه درگاه موالیــش دارد .آثــار ســازندۀاین ّ
توجــه در
اخــاق و تربیــت انســانی ،فــوق العــاده اســت.
امــام ســجاد(ع) در دعــای  39در بیانایــن حقیقــت ،برایــن نکتــه تأکیــد
مــیورزد کــه نــه یــأس انســانی از نجــات ،از روی نومیــدی مطلــق اســت کــه از
گناهــان کبیــره اســت و نــه طمــع فــردی بــه رهایــی ،بــه دلیــل فریفتــه شــدن بــه
اعمــال اوســت .بلکــه انســان عابــد ،همــواره حســنات خــود را در برابــر ســیئات
خود،انــدک میبینــد ،آن هــم در برابــر خدایــی کــه افــراد ّ
صدیــق در پیشــگاه او
نبایــد بــه اعمــال خــود فریفتــه شــوند و تبهــکاران نیــز نبایــد بــه دلیــل کارنامــۀ
ســیاه خــود ،از لطــف و رحمــت حضــرت او نومیــد گردنــد.

امید به رحمت الهی در هر حال
بــر اســاس توضیحاتــی کــه بیــان شــد ،بــرای انســان هیــچ نقطــۀ امیــدی جــز
رحمــت الهــی وجــود نــدارد ،خدایــی کــه عفــوش ،بیشــتر از عذابــش و رضــای
او فــراوان تــر از خشــم اوســت[ ]12خدایــی کــه رحمتــش پیشــاپیش غضبــش
قــرار دارد و عطایــش بیشــتر از منــع اوســت و آفریــدگان همــه در گســترۀ ُوســع
اوینــد[ ]13خدایــی کــه کوچکتریــن عمــل خیــری را کــه برایــش انجــام شــود،
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ســپاس میگــزارد و پــاداش میدهــد .و بــه هــر کــس کــه بــه ســوی او گامیفراپیــش
نهــد ،بســیار نزدیــک میشــود و کســانی را کــه از درگاه او میگریزنــد ،بــه ســوی
خــود میخوانــد ،کار نیــک را بــه ثمــر مینشــاند و رشــد میدهــد و کار بـ ِـد بنــدگان
را نادیــده میگیــرد و از آن در میگــذرد ]14[.آری ،چنیــن تکیــه گاهــی را ســزاوار
اســت کــه انســان بــدان تکیــه کنــد و بــه آن امیــد بنــدد.

اتکاء بر توفیق الهی
دســت نصــرت الهــی ،همــواره بــه یــاری انســان میشــتابد ،تــا او را در برابــر
دشــمنان بــزرگ -همچــون ابلیــس و ســپاهیان و یارانــش از بیــرون ،و تمایــات
ُ
ِکشــنده و کشــندۀ نفــس از درون -حمایــت کنــد .بدین ســان ،نعمــت توفیق الهی
بــه انســان مختــار میرســد.اینک انســان اســت کــه میتوانــد بــه اختیــار خــود ،از
توفیــق خداونــدی بهــره گیــرد و بــه ســوی کمــال بــرود یــا آن را نادیــده گیــرد و بــه
ســوی تمایــات نفــس ّامــاره پیــش تــازد .خداونــد متعــال ،همــواره بــه انســان،
توفیــق میدهــد و برخوردهــای زشــت او را نادیــده میگیــردّ .امــا در مــواردی
نیزایــن گونــه یــاری خـ ّ
ـاص را از او دریــغ مـیدارد تــا انســان بــا همــان ســر مایــۀ اولیــۀ
ّ
ّ
خــود ،یعنــی تذکــرات عقــل درونــی و هشــدارهای پیامبــران و حجتهای معصوم
ـوان چنین جنگی را داشــته باشــد.
ـمنان یــاد شــده بجنگــد ،اگــر تـ ِ
خداونــد ،بــا دشـ ِ
ّ
درایــن حالــت گرفتــار خــذالن میشــود ،یعنــی خداونــد ،او را بــه همــان تذکــرات
ّ
ّاولیــه ارجــاع میدهــد ،تذکراتــی کــه از هیــچ کــس دریــغ نداشــته اســت.

ّ
توکل بر خدا

ّ
نــدای همیشــگی قرآن،ایــن اســت کــه ]علــی اهلل فلیتــوکل المؤمنــون[[] ]15
ّ
علــی اهلل فلیتــوکل المتوکلــون[[ ]16افــرادی کهایمــان آوردهانــد و میخواهنــد بــه
جایــی ســر بســپارند و دل ببندنــد ،تنهــا بایــد بــر خــدای قــادر حکیــم ،دل بندند و
ســر بســپارند .چــرا چنیــن اســت؟ دیدیــم کــه هیــچ کــس ،امــکان و نعمتــی از خــود
نــدارد .هــر چــه در دســت کســی ببینیــم ،امانتــی اســت کــه خــدای ولــی النعــم بــه
او داده و هــر زمــان بخواهــد ،از او بــاز پــس میگیــرد .بهایــن جهــت ،همــۀ مــردم،
فقیــر بــه درگاه آن غنــی بالذاتنــد ،کــه حتــی در وجــود خــود نیــز امانــت دار خــدای
بــزرگ هســتند :یاایهــا النــاس انتــم الفقــراء الــی اهلل ،و اهلل هــو الغنــی الحمیــد .إن
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یشــأ یذهبکــم و یــأت بخلــق جدیــد و مــا ذلــک علــی اهلل بعزیــز]17[.
ایــن دیــدگاه در مــورد آفریــدگان ،دیدۀانســان را بــه ســوی آفریدگار میکشــاند ،تا از
مخلــوق ناتــوان چشــم امیــد بندنــد و تنهــا بــه سرچشــمه توانــای او چشــم بدوزنــد.
سراســر دعــای  28صحیفــه ،همیــن مضامیــن را دارد .عبارتایــن دعــای ارزشــمند
ترکیــب خــاص خــود را دارد ،ترکیبــی زیبــا از عاطفــه و اســتدالل ،بــه گون ـهای کــه
همچــون تــار و پــود یــک نظــام دقیــق و کار آمــد ،معنــای عبودیــت را میرســاند.
بدیــن جهــت ،امــام ســجاد(ع) از خــدای خــود ،صداقــت در تــوکل ،یقیــن افــراد
متــوکل بــر خــدا و تــوکل مؤمنــان راســتین بــر خــدا را از او میخواهــد]18[.

 .2راههای تعالی معنوی

صحیفــه ســجادیه ،در کلمــه کلمــه خــود ،راهکارهایــی بــرای تعالــی معنــوی
انســان عرضــه مـیدارد .ازایــن رو ،در پــی یافتنایــن راههــا ،بایــد بــه بازخوانیاین
نامــه نامــدار آســمانی پرداخــت و از هــر کالمیشــیوه نام ـهای اســتخراج کــرد.
بدیهــی اســت کهایــن بازخوانــی ،یــک زبــان خواهــد بــه پهنــای فلــک ،کــه بــا
اختصارایــن نوشــتار ،ســازگار نیســت .ولــی بــه اقتضــای کوتاهــی مجــال و مقــال،
تنهــا بــه چنــد راه اشــاره میشــود.

قرآن
بــر اســاس حدیــث متواثــر ثقلیــن ،امــام ســجاد(ع) ،خــود ،تالــی قــرآن اســت
و کالم او همــواره همــراه آن تــا روز قیامــت اســت .براســاس احادیــث دیگــر،
حضرتــش در شــمار سلســلهای اســت کــه بــه تبییــن حقایــق قــرآن میپردازنــد.
ازایــن رو ،بهتریــن توصیــف را از قــرآن ارائــه میکنــد]19[.

خدایی که روزها و شبها را آفرید
نهــا را بــر بعضــی دیگــر برتــری داد.ایــن برتــری ،میرســاند کــه لحظاتــی
برخــی از آ 
کــه پیــش روی خودداریــم  -بــر خــاف نظــر ظاهــر بینــان و کوتــه نگــران  -ماننــد هــم
نیســتند .بــرای کســانی کــه نــه تنهــا بــه پارههای زمــان نظاره میکننــد ،بلکــه در ورای
نهــا را میبینند،ایــن مطلــب ،حقیقتــی اســت روشــن و انــکار نــا پذیــر.
آن ،خالــق آ 
امــام ســجاد(ع) در بیــان فضیلــت مــاه رمضــان ،از همیــن راه وارد میشــود.
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ابتــدا از راههایــی ســخن میگویــد کــه خداونــد  -بــه لطــف و تفضــل و منــت بــی
پایــان خــود بــر بشــر -بــرای آنهــا قــرار داده تــا بنــدگان را بــه رضــوان خود برســاند.
آنــگاه بیــان مـیدارد کــه یکــی ازایــن راههــا ،مــاه رمضــان اســت .ویژگیهــای مــاه
رمضــان بــه بیــان حضرتــش ،بســیار شــایان توجــه اســت :مــاه خــدا ،مــاه اســام،
مــاه پاکیزگــی ،مــاه آزمــون ،مــاه نــزول قــرآن ]20[.برگزیــده خــدا در میــان ماههــا؛
مــاه مضاعــف شــدنایمان؛ مــاه ترغیــب بــه شــب زنــده داری و وجــوب روزه؛ عیــد
اولیــای خــدا؛ بهتریــن وقتــی کــه همــراه انســان اســت؛ یــاور انســان در برابــر کیــد
و مکــر شــیطان؛ همراهــی کــه راههــای نیکــوکاری را آســان میســازد؛ مــاه نــزول
برکتهــا و شــوینده گناهــان]21[.
انصــاف دهیــم! اگــر چنیــن پرتوافکنــی از ســوی حجــت خــدا برایــن لحظــات
آســمانی نباشــد ،چگونــه برتــری آن بــر دیگــر زمانهــا را بــاز شناســیم؟ و اگرایــن
گونــه تعبیرهــا را بــه خوبــی قــدر بدانیم،آیــا ابــزاری بهتــر از آن بــرای راه یابی انســان
بــه اوج کمــال ،میتــوان تصــور کــرد؟

تولی و تبری
تولــی و تبــری ،دو رکــن رکیــن هدایــت و دو بنیــان اســتوار نجــات انســان اســت.
وقتــی پذیرفتیــم کــه راهــی بــرای نجــات ،جزایــن کــه بــر در خانــه خــدا برویــم
وجــود نــدارد ،آنــگاه روشــن میشــود کــه دشــمن او را بایــد طــرد کــرد ،بــه گونـهای
کــه قلــب و زبــان و دســت مــا ،گواهایــن طــرد باشــد .بنگریــد کــه قــرآن ،چگونهایــن
پیــام آفریــدگار را بــه آفریــدگان میرســاند:
پیــام مهــم خداونــد بــه انســان،این اســت کــه شــیطان را دشــمن خــود بداریــد
و بــا او دشــمنی کنیــد .او پیــروان خــود را فــرا میخوانــد تــا بــه آتش دوزخ بکشــاند.
یعنــی از ورود در حلقــه پیــروان او اجتنــاب کنید]22[.
امــام ســجاد(ع) در مواضــع مختلــف صحیفه،ایــن اصــل اصیــل را بــاز
مینمایــد .از جملــه در دعــای مــکارم اخــاق ،از خــدا میخواهــد افــرادی را کــه
اهــل بدعتنــد وســخنان خــود بافتــه بــه کار میگیرنــد ،طــرد کنــد]23[.
در آخریــن ســطور دعــای روز عرفــه ،از خــدا میخواهــد کــه او را پشــتوانه و یــاور
ســتمگران در محــو کتــاب خــدا نگردانــد]24[.
در دعــای عیــد اضحــی ،ابتــدا بــه تفصیــل ،جنایــات دشــمنان و غاضبــان
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یشــمارد ،بــه گون ـهای کــه
حقــوق حقــه برگزیــدگان بــه حــق خداونــد را بــر م 
جانشــینان و بــر گزیــدگان خــدا در زمیــن ،در اثــر آن ســتمها ،مــورد غلبــه و
قهــر و غضــب حــق خــود قــرار گرفتنــد ،احــکام الهــی را در حــال تغییــر و تبدیــل
میبیننــد ،پشــت کــردن بــه قــرآن را  -در عمــل -نظــاره میکننــد ،تحریــف فرائــض
و زایــل شــدن ســنتهای پیامبــر را شــاهدند ،ولــی نمیتواننــد ســخن بگوینــد.
اینجــا اســت کــه امــام ســجاد(ع) زبــان بــه لعــن دشــمنان خانــدان نــور
میگشــاید .نــه تنهــا خــود آنهــا ،کــه پیــروان آنهــا و کســانی را کــه بــه کارشــان
رضایــت دهنــد نیــز ،مشــمول لعــن خــود میگردانــد .و آنــگاه تعجیــل در فــرج و
گشــایش الهــی را بــرای اولیــای بــه حــق خــدا میطلبــد]25[.
و ســر انجــام ،پیــام تربیتــی امــام ســجاد(ع)این اســت کــه بایــد فرزنــدان را
چنــان بــار آورد کــه نســبت بــه اولیــای خــدا ،دوســتدار و خیــر خــواه باشــند ،همــان
ســان کــه نســبت بــه دشــمنان او ،عنــاد و بغــض داشــته باشــند]26[.

شفاعت
شــفاعت ،از آموزههــای مهــم قــرآن و عتــرت اســت ،کــه راهــی فــراخ بــرای امیــد
بــه نومیــدان مینمایانــد .ازایــن رو ،در روایــات اهــل بیــت(ع) ،امیــد بخشتریــن
آیــه قــران راآیــه «ولســوف یعطیــک ربــک فترضــی»[ ]27دانســتهاند کــه ناظــر بــه
مقــام شــفاعت اســت .امــام ســجاد(ع) ،ســه جــزء را در یــک جملــه بیــان مـیدارد:
فانــی لــم آتــک ،ثقــه منــی بعمــل صالــح قدمتــه و ال شــفاعه مخلــوق رجوتــه اال
شــفاعه محمــد و اهــل بیتــه صلواتــک علیــه و علیهــم و ســامک]28[.
اموری که ازاین جمله نورانی عاید میشود عبارت است از:
 .1هیچــگاه بــه عمــل صالــح و کار نیــک خــود نبایــد دل بســت ،چــرا کــه اصــل بــر
قبــول آن از جانــب خداونــد متعــال اســت ،کــه عمــوم انســانها از آن بــی خبرنــد.
 .2اصل شفاعت ،صحیح است.
 .3بــه شــفاعت هیــچ کــس نمیتــوان امیــدوار بــود ،مگــر کســانی کــه خداونــد،
آنهــا را بــه عنــوان شــفیع درگاه خــود معیــن کــرده اســت.
.4این گرامیان عرش الهی ،پیامبر و خاندان پاک نهاد او هستند.
 .5دراینجــا نیــز -ماننــد دیگــر راههــای خیــر -بــاب خــوف و رجــاء بــاز اســت،
چــرا کــه شــفاعت پیامبــر و اهــل بیــت(ع) در حــق افــراد ،زمانــی نفــع میبخشــد کــه
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مــورد رضایــت خداونــد متعــال واقــع گــردد.
همچنیــن در دعــای  ،42از خداونــد متعــال میخواهــد کــه شــفاعت پیامبــر را
در حــق امــت قبــول فرمایــد؛ در دعــای  31ســخن از شــفاعت صلواتــی اســت کــه بــر
پیامبــر و اهــل بیــت(ع) بفرســتیم؛ و در دعــای  2ســخن از وعــده الهــی اســت کــه
بــرای شــفاعت امــت بــه پیامبــرش داده اســت ]29[.همــان گونــه کــه از شــفاعت
فضــل و کــرم الهــی نیــز ســخن رفتــه اســت]30[.

توسل
توســل ،الزمــه تقــوا اســت .خــدای تعالــی میفرمایــد :یاایهــا الذیــن آمنــوا
اتقــوا اهلل و ابتغــوا الیــه الوســیله ]31[.ازایــن رو امــام ســجاد(ع) در جمل ـهای بــه
یپــردازد« :صــل علــی اطائــب اهــل بیتــه الذیــن ....جعلتهــم
تبییــنآیــه شــریفه م 
الوســیله الیــک»[ ]32مــا ،راهــی بــرای تعیین وســیله بــه درگاه خــدا نداریم .همان
گونــه کــه راهــی بــه احاطــه بــر خــدا نداریــم .پــس بایــد بــه کســانی روی آوریــم کــه
خداونــد ،بــه عنــوان وســیله بــه ســوی خــود شناســانده و قــرار داده اســت .وایــن
افــراد بــه تصریــح امــام ســجاد(ع) ،همــان اهــل بیــت پیامبــر(ص) هســتند.
امــام ســجاد(ع) در اواخــر دعــای  ،49بــه وســیله مقــام عظیــم پیامبــر خدا(ص)
و امــام امیرالمؤمنیــن(ع) بــه درگاه الهــی تقــرب میجویــد:
اللهــم فانــی اتقــرب الیــک بالمحمدیــه الرفیعــه و العلویــه البیضــاء و أتوجــه
الیــک بهــا ان تعیذنــی مــن شــر کــذا و کــذا.
جایــی کــه امــام معصــوم و حجــت خــدا(ع) ،خــود ،بــه صاحــب مقــام نبــوت و
والیــت توســل و تقــرب میجویــد ،بــر پیــروان امــام ســجاد(ع) اســت کهایــن بــاب
نجــات را از دســت ندهنــد .بدیهــی اســت کهایــن حقیقــت ،منافاتــی بــا حقایــق
دیگــر نــدارد ،ازایــن قبیــل کــه امــام ســجاد(ع) ،عقیــده بــه توحیــد یــا قــرآن را
وســیله خــود بــه درگاه خــدا بدانــد ،چــرا کهاینهــا ،همــه یــک نورنــد و بیانگــر یــک
حقیقــت واحــد ،بــه زبانهــای مختلــف.

شهود اعمال
کســی کــه بدانــد جزئیــات کارهــای او در معــرض شــهادت شــاهدان گوناگــون
اســت ،در رفتارهــای خــود دقــت میکنــد.
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از دعاهــای امــام ســجاد(ع) درایــن بــاره میآموزیــم کــه :هــر روز نــو پدیــد ،بــر مــا
شــاهدی ســخت گیــر اســت کــه بــر اعمــال مــا گواهــی میدهــد .اگــر بــه نیکــی عمــل
کنیــم ،بــا حمــد و ســپاس مــا را وداع میگویــد .و اگــر بــد کنیــم ،بــا نکوهــش ،از مــا
جــدا میشــود]33[.
مالئــک مــوکل بــر ثبــت اعمــال ،بــار گــزارش کارهــای مــا را بــه دوش میکشــند.
در آغــاز هــر روز جدیــد ،بایــد از خــدا بخواهیــم کــه بــار ســنگینی را کــه بــر دوش آنها
مینهیــم ،آســان گردانــد؛ بدیــن طریــق کــه کارنامــه خــود را از حســنات پــر کنیــم
و در محضــر آنهــا بــه ســوء عمــل ،روا نشــویم ]34[.آنهــا بــه نامـهای درخشــان،
شــاد میشــوند .پیوســته در جهــت شــادی آنهــا بکوشــیم]35[.
آســمان و زمیــن و ســاکنان آنهــا ،صــدای توبــه بنــده گنهــکار را میشــنوند و بر آن
شــهادت میدهنــد .برخــی از آنهــا در هنــگام توبه بنــده ،بــرای او دعا میکنند.این
دعــا ،یکــی از عواملــی اســت کــه امید میرود ســبب نجات انســان گــردد]36[.
برتــر و باالتــر از همــه شــاهدان اعمــال ،خدایــی اســت که آشــکار و نهــان آدمیان
را میبینــد و بــر پیــدا و ناپیــدای آنهــا گــواه اســت .باایــن همــه ،بــه لطــف و کــرم
خود،ایــن همــه عیــب را میبینــد و میپوشــد ،کــه اگــر چنیــن تفضلــی بــر مــردم
نمیکــرد ،هیــچ فــردی ،فــرد دیگــر را بــه انســانیت نمیپذیرفــت ]37[.وایــن
لطفــی اســت از خــدای منــان بــر بنــدهای کــه ســزاوار رســوا شــدن اســت]38[.
ً
امــام ســجاد(ع) از خداونــد متعــال میخواهــد کــه اوالاین لطــف خــود را ادامه دهد
ً
و در هــر حــال ،از روی تفضــل ،گناهــان بنــده اش را بپوشــاند ]39[.ثانیــا در مواقــف
دشــوار قیامــت و در حضــور تمامیآفریــدگان نیــز گناهــان بنــده را آشــکار ســازد]40[.

صلوات
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد(ع) ،بیــش از تمــام دعاهــا در صحیفه ســجادیه
تکــرار میشــود ،بــه گونـهای کــه اکثــر مــوارد ،در صــدر و ذیــل و متــن دعــا ،بارهاایــن
دعــای مســتجاب و واالقــدر ،بیــان میشــود و دیگــر حاجــات و نیازهــای انســان،
یگــردد.
در جــوار آن ،در خواســت م 
امــام ســجاد(ع) ،از خداونــد متعــال میخواهــد کهایــن صلــوات را بــی پایــان و
مســتمر قــرار دهــد ]41[.البتــه ســوداین درود و صلــوات بــه خــود ما میرســد]42[،
از جملهایــن کــه وســیله اســتجابت دعاهــای مــا اســت ]43[.از خــدا میخواهیــم
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کــه بیــش از هــر بنــده و آفریــدهای بــر محمــد و آل محمــد ،درود فرســتد]44[.
وایــن ،ادای بخشــی از حقوقــی اســت کــه بــر مــا دارنــد ،از جملــه نعمــت هدایــت
و نعمــت نجــات بخشــی مــا ]45[.بدیــن رو ،امــام ســجاد(ع) ،پــس از دعــای عیــد
قربــان ،فرمــوده اســت کــه نیازهــای خــود را بــه درگاه خــدای متعــال عرضــه کنیــد
و پــس از آن هــزار بــار بــر محمــد و آل محمــد درود فرســتید ،چنــان کــه حضرتــش
یکــرد]46[.
خــود چنــان عمــل م 
گســتره بحــث صلــوات و درود ،در بخــش دوم دعــای عرفــه[ ]47بیــش
از همــه مطــرح اســت ]48[.ســخن از کامــل تریــن برکتهــا ،ســودمند تریــن
رحمتهــا ،درودی فزاینــده کــه فزاینــده تــر از آن نباشــد ،درودی کــه از رضــوان
الهــی درگــذرد و پیوســتگی آن بــه بقــای الهــی پیونــد خــورد ،درودی کــه ماننــد
کلمــات الهــی پایــان نپذیــرد ،درودی کــه چندیــن برابــر شــود و همــراه بــا گــردش
روزگار ،مضاعــف گــردد ،درودی هــم وزن عــرش و مــادون آن ،بهاندازهآســمانها
و مافــوق آنهــا ،بــه شــماره زمینهــا و آنچــه زیــر آنهــا و آنچــه میــان آنهاســت،
د آیــد و ...در میــان اســت .عــاوه بــر آن ،درود بــر امامـیاز
درودی کــه خــدا را پســن 
شــمار امامــان(ع) مطــرح میشــود کــه خداونــد ،دیــن خــود را بــه وســیله او
تاییــد میبخشــد ،پناهــگاه مؤمنــان ،رشــته نجــات متمســکان ،و نــور عالمیــن
اســت .امــام ســجاد(ع) از خــدا میخواهــد کــه او را بــه فتــح آســان برســاند ،در
کنــف حفــظ خــود حمایــت کنــد ،بــا مالئکــه خــود یــاری رســاند ،کتــاب و حــدود و
شــرایع و ســنتهای رســول خــود را بــه دســت او بــر پــا دارد ،معالــم دیــن الهــی را
کــه ســتمگران از میــان بردهانــد ،حیــات دوبــاره بخشــد ،زنــگار ســتم را بزدایــد و
کســانی را کــه از راه راســت الهــی بــه بیراهــه میرونــد ،ارشــاد فرمایــد.
امــام ســجاد(ع) ،نــه تنهــا بــر پیامبــر و اهــل بیــت(ع) درود میفرســتد ،بلکــه
درود الهــی را بــرای کســانی میخواهــد کــه مقــام اهــل بیــت را بــه خوبــی شــناخته
و پذیرفتهانــد ،راه آنهــا را پــی میگیرنــد ،از والیتشــان جــدا نمیشــوند ،در برابــر
امــر شــان تســلیم هســتند ،در راه طاعتشــان میکوشــند ،چشــم بــه راه دولــت
حقهایشــانند و بــه ســوی آن روزگار ،دیــده دوختهانــد.
بــه نظــر میرســد کهایــن عبــارت ،در وصــف حضــرت مهــدی عجــل اهلل تعالــی
فرجــه باشــد ،چنــان کــه ویژگیهــای یــاد شــده بــر آن داللــت دارد .بــه هــر حــال،
پیونــد قلبــی و زبانــی و عملــی بــا خانــدان نــور -کــه صلــوات ،نشــانه بارز آن اســت-
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مهــم تریــن راه بــرای بهســازی درون و بــرون فــرد و جامعـهای اســت کــه در مســیر
تعالــی معنــوی پیــش مـیرود.
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بسماهللالرحمنالرحیم .الحمدهلل رب العالمین
راح م ْنهُ
َ
ٌ
بی صلیاهللعلیهوآله ُم ْس َتر ٌ
َ
ُ
ْ
فی الکافی عن َّالن ِّ
یح و مست ِ
ِ
[پیامبــر گرامیاســامیحضرت محمــد(ص) فرمودنــد ]:ازایــن مــرز بیــن دنیــا و
آخــرت همــه عبــور میکننــد و دو قســمند :یــک عــدهای خودشــان باایــن عبــور بــه
راحــت میرســند و از رنــج نجــات پیــدا میکننــد؛ یــک عــده هــم کســانی هســتند
کــه وقتــی عبــور میکننــد ،دیگــران از دســت آنهــا راحــت میشــوند.
َأ َّما ْال ُم ْس َتر ُ
یح
ِ
آن کسی که خودش با عبور از دروازهی مرگ به راحتی میرسد
َ ْ َ ْ ُ َّ
الصا ِل ُح
فالعبد
بندهی صالح است که راحت میشود
ْ َ ْ َ ّ ُّ ْ
الدنیا
ِاستراح ِمن غ ِم
پس عبد صالح [از غم دنیا آسوده میشود ].یکیاین [آسایش است]
کان فیه م َن ْالع َ
باد ِه
ِ
َو ما َ ِ ِ ِ
[و از رنــج تکلیــف و بندگــی آســوده میشــود] خــب یــک ریاضتهایــی بــر
عهــدهی بنــدهی مؤمــن هســت .عبــد صالــح در دنیــا ریاضتهایــی بایــد بکشــد؛
ًً
کارهایــی بایــد بکنــد؛ تقیداتــی دارد .مثــا فــرض کنیــد روزهی مــاه رمضــان در
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هــوای گــرم یــا برخاســتن در نیمـهی شــب از خــواب راحــت بــرای عبادت.اینهــا
خــب یــک رنجهایــی اســت دیگــر؛ رنجهــای جســمانی اســت .اگرچــه حــاال آن
بندگانــی کــه بــه مراتــب بــاال برســند،این رنجهــا برایشــان راحــت اســت و لــذت
میبرنــد امــا متعــارف ماهــا اگــر چنانچــه خودمــان را دچــار کنیــم بهاینجــور
ً
عبــادات و واقعــا تقیــد داشــته باشــیم باالخــره یــک پابنــدی و ســختی اســت ،از
آن هــم راحــت میشــود.
َ
َ
اآلخ َر ِه
ِإلى ّالر َاح ِه َو ن ِع ِیم ِ
[راحــت شــدن ازاینهــا بــه ســوی آســایش ابــدی و بهشــت آخرت]ایــن آن
قســم اول اســت.
ْ
َ
ُ
ْ
َ َّ ُ ْ َ ٌ
فاج ُر
أما المستراح ِمنه فال ِ
[اما آن کسی که دیگران از دست او آسوده میشوند ،او انسان فاجر است].
چه کسی از دست او راحت میشود؟
َ ْ َ ُ ُْ ََْ
کان
یست ِریح ِمنه المل ِ
اول [کســانی کــه از دســت او راحــت میشــوند]این دو ملــک الهــی کــه مــأور
نوشــتن اعمــال او هســتند؛ آنهــا از دســت او راحــت میشــوند[ .آنهــا] کــه هــی
میدیدنــد او گنــاه میکنــد ،خطــا میکنــد ،معصیــت الهــی میکنــد ،خباینهــا
ملــک بودنــد ،رنــج میبردنــد البــد از او ،آنهــا از دســتش راحــت میشــوند.
َّ
َ
َ ْ َ
ظان َعل ْی ِه
ذان یحف ِ
الل ِ
َ
آن کســانی کــه یحفظونـ ُـه ِمــن امـ ِـراهلل یعنــی بــه دســتور خــدای متعــال حفاظت
میکننــد
َو خاد ُمهُ
ِ
آن کسانی که در دنیا خدمت او را میکنند از دستش راحت میشوند.
َ ُ
َو أ ْهل ُه
[و خانوادهی او از دستش راحت میشوند]
َْ
َ
ال ْر ُض َّالتى َ
کان َی ْمشى َعل ْیها
َو
همیــن زمینــی کــه انســان فاجــر بــر روی او عبــور میکند،ایــن زمیــن هــم از
دســت او راحــت میشــود .مــا نمیفهمیــم کــه چــه دارد میگــذرد درایــن عالــم
وجــود و درایــن عالــم کــون .باایــن چشــم ظاهــری چیزهایــی را نمیشــود فهمیــد
اماایــن واقعیــت دارد؛ آن زمیــن هــم از دســت او راحــت میشــود.
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ّ ّ
حقالناس

متــر
بحــث مــا رســید بــه یــک امــر خیلــی مهــم در اســام،و شــاید بتــوان گفــت مه 
از همــۀ امــور در اســام اســت و آن ّ
حقالنــاس اســت .اینکــه مــا بایــد مراعــات حــق
دیگــران را داشــته باشــیم ،و اگــر ّ
حقالنــاس بــر ّ
ذمــۀ ماســت ،بدانیــم کــه رســتگار
شــدن مــا کار مشــکلی اســت .از ایــن ّ
حقالنــاس همــه میترســیدهاند و همــه
مینالید هانــد .حتــی شــخص پیغمبــر اکــرم(ص) و امیرالمؤمنیــن(ع).
راوی جنــاب أبــوذر اســت و میگویــد شــبی رفتــم خدمــت پیغمبــر
اکرم(ص)،ایشــان نگــران بودنــد و بــا مــن خیلــی گــرم نگرفتنــد .دیــدم حــال ایشــان
خــوب نیســت،از خدمــت ایشــان مرخــص شــدم .فــردا قبــل از نماز صبــح ،پیغمبر
اکــرم(ص) خوشــحال بودنــد و فرمودنــد :اگــر دیشــب بــا تــو گــرم نگرفتــم ناراحــت
بــودم .بــرای اینکــه چهــار دینــار از بیتالمــال پیــش مــن بــود و بــه صاحبــش
نرســانده بــودم و میترســیدم بمیــرم و ایــن چهــار دینــار بــر ّ
ذمــۀ مــن باشــد]1[.
بــاز دربــارۀ پیغمبــر اکــرم(ص) روایــت داریــم کــه هنــگام رحلــت چش ـمها
را برهــم گذاشــته بودنــد ،چش ـمها را بــاز کردنــد و فرمودنــد :عایشــه! هفــت
دینــار از بیتالمــال نــزد توســت ،بیــاور و بــه علــی برســان .دوبــاره چش ـمهای
مبــارک را برهــم گذاشــتند و حــال آقــا بــد بــود ،دوبــاره چش ـمها را بــاز کردنــد و
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ســه مرتبــه درخواستایشــان تکــرار شــد تــا عایشــه هفــت دینــار را آورد و تحویــل
امیرالمؤمنیــن(ع) داد وایشــان هــم آن هفــت درهــم را بــه اهلــش رســانید]2[.
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در وقــت حکومتشــان جمالتــی دارنــد کــه عقل انســان
بــا شــنیدن آن جمــات حیــران میشــود .بهخصوصایشــان بســیار مواظــب
ح ّ
قالنــاس و مــال مــردم بودنــد ،چنانکــه بــه استاندارهایشــان مینویســند:
َ ُّ َ
َ
َ
ْ
ُْ
ُ
م َو ْاحذ ُفــوا َع ّنــی ُف ُض َول ُكـ ْـم َو ْاقصـ ُـدوا َق ْصــدَ
ُ
َ
ُ
َ
َ
«أ ِدقــوا أقل َمكـ ْـم و قاربــوا ب ْیـ  ُ
ورك 
ِ
ِ
ِ
ـن َســط ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ ُ
ْ ْ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ال َم َعا ِنــی َو ِإ ّیاكـ ْـم َو ِالك َثـ َـار فـ ِـإ ّن أ ْمــوال ال ُم ْسـ ِـل ِمین ل تحت ِمــل ِالضـ َـر َار»[]3
میفرماینــد :اســتاندار مــن در وقتــی کــه نامــه مینویســی ،قلمــت را ریــز کــن و
درشــت ننویــس .بیــن ســطرها فاصلــه نینــداز .قلمفرســایی برایــم نکــن و جــان
کالم را بنویــس! بــرای اینکــه اگــر قلــم درشــت باشــد ،اگــر بیــن ســطرها فاصلــه
باشــد ،اگــر جــان کالم را ننویســی و قلمفرســایی کنــی ،کاغــذ بیشــتری مصــرف
میشــود و امــوال مســلمانها تحمــل چنیــن ضررهایــی را نــدارد .اگــر مــا بــرای
ّ
حقالنــاس هیــچ چیــزی نداشــتیم ،جــز همیــن جملــۀ امیرالمؤمنیــن(ع) بــه
اســتاندارها ،بــس بــود کــه مراعــات ح ّ
ق ّالنــاس را بکنیــم.
ّ
امیرالمؤمنیــن(ع) درحالــی کــه همــه میداننــد ،ســنی و شــیعه میداننــد کــه
مظهــر رحمــت خداســت ،امــا راجــع بــه ّ
حقالنــاس خیلــی ســختگرفتهانــد.
بــه قــول عــوام مــو را از ماســتکشــیدهاند .حتــی سختگیریایشــان تــا حــدی
اســت کــه نقــل شــده اســت آن حضــرت در وقتــى كــه بــر دوسـ ّـوم جهــان حكومــت
میكردنــد ،فهمیدنــد کــه یــک گــردن بنــد از بیتالمــال نــزد دخترشــان حضــرت
زینــب(س) اســت .ناراحــت شــدند و ابنابیرافــع را کــه مســئول بیتالمــال بــود
خواســتند و فرمودنــد :آن گردنبنــد چــه شــد؟ ابنابیرافــع قضیــه را گفــت و
تأکیــد کــرد کــه دخترایشــان ،بــرای روز عیــد ،گردنبنــد را عاریــۀ مضمونــه گرفتــه
تــا پــس از اســتفاده ،برگردانــد و اگــر خســارتی بــه آن وارد شــد یــا مفقــود شــد،
جبــران کنــد .امیرالمؤمنیــن(ع) ّاول گردنبنــد را از دخترشــان گرفتنــد و بعــد
فرمودنــد چــرا چنیــن كــردى؟! آیــا همــۀ زنــان چنیــن امکانــی را دارنــد؟ تــو نبایــد
از بیتالمــال اســتفاده كنــى ،ولــو عاریــۀ مضمونــه باشــد]4[.
زینــب(س) کــه یــک فــرد عــادی نیســت؛ امــام چهــارم ،حضــرت
َْ
اهَّلل َعا ِل َمـ ٌـه
زینالعابدیــن(ع) بــه حضــرت زینــب(س) میگوینــد« :أنـ ِـت ِب َح ْمـ ِـد ِ
َّ َ
َ َ
َ
َ
غ ْیـ ُـر ُم َعل َمـ ٍـه ف ِه َمـ ٌـه غ ْیـ ُـر ُمف ّه َمــه» []5؛ قــدرت زینــب کبری بعد از امام حســین(ع)
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اســت .علــت ُمبقیــه برای تشـ ّـیع اســت .همــۀ اینهــا را امیرالمؤمنیــن(ع) چندین
مرتبــه و مــن جملــه دم مــرگ بــرای زینــب گفتــه اســت و زینــب را میشناســد .امــا
زینــب را خواســت و بــه او تشـ ّـر رفــت و فرمــود :دختــر فاطمــه! چــرا تــو بایــد از
بیتالمــال اســتفاده کنــی ،ولــو بــه صــورت عاریــه مضمونــه؟
ّ
حقالنــاس مشــکل اســت .وقتی ســلمان فارســی اســتاندار مدائن بــود ،دیدند
گریــه میکنــد .بــه او گفتنــد آقــا تــو کســی هســتی کــه درجــۀ ّ
«منــا أهــل البیــت»
گرفتـهای! میگوینــد ده درجــۀ ایمــان را پیمــوده اســت و تالــی تلــو معصــوم اســت.
یعنــی اســتعداد بهانــدازهای بــاال بــوده کــه زیــر نظــر والیــت توانســته درجــۀ ّ
«منــا
أهــل البیــت » را از پیغمبــر اکــرم(ص) بگیــرد ،امــا ّ
حقالنــاس در نــزد او مشــکل بــود.
راوی میگویــد از او پرســیدم چــرا گریــه میکنــی؟ گفــت روایتــی از پیغمبــر اکــرم(ص)
یــادم آمــد و آن روایــت ناراحتــم کــرده اســت .پیغمبــر اکــرم(ص) فرمودنــد :در روز
قیامــت پلیــس راههــا و گردنههایــی اســت و از ایــن گردنههــا نمیگذرنــد ،مگــر
َ َ َ َ ً َ َ ُ ّ ُ ُّ
ســبک بــارانّ :
الم ِخفــون»]6[.
اآلخــر ِه عقبــه ال یقطعهــا إل
«إن ِفــی ِ
َ َ َّ َ َ ْ
ـاد»[ ]7و در
ن ربـ 
قــرآن کریــم نامایــن گردنههــا را مرصــاد گذاشــته«ِ :إ 
ـك ل ِبال ِم ْرصـ ِ
روایــات آمــده اســت کــه خداونــد متعــال بــه عــزت و جــال خــودش قســم خــورده
اســت کــه در قیامــت ،از هرچــه بگــذرد ،از ّ
حق ّ
النــاس نخواهــد گذشــت]8[.
ســلمان میگویــد :یــادم بــه ایــن روایــت افتــاد و بــرای همیــن گریــه میکنــم.
یعنــی میگویــد :مــن ســنگینبارم و فقــط ســبک بارهــا از آن گردنههــا عبــور
میکننــد .راوی میگویــد :یــک بررســی کــردم در دســتگاه ســلمان کــه ببینــم
چــه خبــر اســت؟ دیــدم یــک مغــازه دارد کــه هــم منزلــش اســت و هــم محــل
اســتانداری اوســت .یــک پوســت گوســفند هــم رختخوابــش اســت و هــم فــرش
اطاقــش ،یــک قلــم و دوات بــرای نوشــتن اســتانداریاش و یــک کاســه و آفتانــۀ
گلــی هــم دارد .امــا گریــه میکنــد و میگویــد ســنگینبارم .از مرصــاد میترســم و
از قبــر و قیامــت میترســم.
اســتاد بزرگــوار مــا مرحــوم آی ـتاهللالعظمیبروجــردی(ره) خیلــی بــاال بــود.
اســتاد بزرگــوار مــا آقــای دامــاد(ره) کــه یکــی از مراجــع بــزرگ در زمــان آقــای
بروجــردی بــود ،مســافرتی بــا آقــای بروجــردی بــه مشــهد کــرده بــود .وقتــی
برگشــته بــود بارهــا در مجالــس میگفــت :آقــای بروجــردی دیــن را هضــم
ً
کــرده اســت .یعنــی دیــن در دل ایشــان رســوخ کــرده اســت .جــدا چنیــن بــود
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و از بیتالمــال هــم اســتفاده نمیکــرد .لــذا بارهــا روی منبــر میشــنیدم کــه
میفرمــود یــک ریــال از ایــن ســهم امــام را نــه مــن اســتفاده میکنــم و نــه خانــواده
و اوالدم .امــا همیــن شــخص دم مــرگ گریــه میکــرد .اطرافیــان از بــزرگان مرتــب
ّ
بــه ایشــان دل تســلی میدادنــد و میگفتنــد :آقــا شــما حــوزه را زنــده کردیــد،
شــما مســجد اعظــم ســاختید ،شــما چههــا کردیــد ،امــا ایشــان گریــه میکــرد و
باالخــره جــواب آنهــا را داد و فرمــود :روایــت داریــم عمــل را خالــص کــن ،بــرای
ْ َ َ َ َ
َ ْ
ـص ال َع َمــل فـ ِـإ ّن ّالن ِاقـ َـد َب ِصیـ ٌـر»[ ]9و
اینکــه صــراف قیامــت بینــای بیناســت« :أخ ِلـ ِ
میترســم بمیــرم و ّ
حقالناســی بــر ّ
ذمــۀ مــن باشــد.
اســتاد بزرگــوار مــا حضــرت امــام خمینــی(ره) نیــز از بیتالمــال اســتفاده
نمیکردنــد .یــک ریــال از خمــس و ســهم امــام و بیتالمــال حتــی در وقتــی
کــه بــه پیــروزی انقــاب رســید ،از دولــت و باالخــره از جمهــوری اســامییک
ریــال اســتفاده نکردنــد ،نــه خودشــان و نــه اوالدشــان .امــا بهانــدازهای ّ
مقیــد
بودنــد کــه راوی یکــی از خــواص ایشــان اســت .میگویــد :مــن وقتــی از بیرونــی
بهاندرونــی نامــه مینوشــتم ،روی کاغذهــای باطلــه مینوشــتم و میفرســتادم
و یــک روز از ایــن کاغذهــا نداشــتم و روی کاغــذ ســفید نوشــتم .ایشــان همــان
وقــت جــواب مــرا داده بودنــد و پشــت نامــه اعتــراض کــرده بودنــد کــه ایــن
گونــه چیزهــا را کــه میشــود روی کاغــذ باطلــه نوشــت .چــرا روی کاغــذ ســفید
نوشــتید؟ مــن هــم جــواب ایشــان را دادم کــه کاغــذ باطلــه نداشــتم .یعنــی
حاضــر نیســت بهانــدازۀ یــک کاغــذ ســفید از بیــت المــال اســتفاده شــود.
نظیــرش فــراوان اســت .وقتــی در حــاالت علمــا و بــزرگان برویــم ،میبینیــم کــه
ً
ـدا راجــع بــه ّ
حقالنــاس مواظبــت کامــل داشــتند.
اینهــا جـ
آقــای بروجــردی یــک وقــت روی منبــر بودنــد و یــک نفــر پــای منبــر خیلــی
بــدی کــرد .بــار اول جوابــش را دادنــد و بــار دوم جوابــش را دادنــد و بــار ســوم در
حالــی کــه نمیگذاشــت درس جلــو رود ،ایشــان عصبانــی شــدند و فرمودنــد :چــرا
مزاحمــی؟ امــا بعــد از منبــر بهانــدازهای ناراحــت بودنــد کــه رفتنــد در خانــۀ او و
عذرخواهــی کردنــد.
وقتــی در ســیرۀ أهلبیــت(ع) و در ســیرۀ بــزرگان و علمــا و خــواص برویــم،
خواهیــم دیــد کــه راجــع بــه ّ
حقالنــاس مواظبــت کامــل دارنــد و مــا اگــر تقلیــد
میکنیــم از مراجــع تقلیدمــان و اگــر والیــت داریــم از اهلبیــت(ع) پــس بایــد یــاد
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بگیریــم راجــع بــه حقالنــاس فوقالعــاده مواظــب باشــیم.
یکــی از علمــای بــزرگ را در خــواب دیدنــد کــه نگــران و پژمــرده اســت .بــه او
گفتنــد شــما کــه الحمــدهلل مواظــب بــودی و الحمــدهلل بایــد ســمت باالیــی در
عالــم بــرزخ داشــته باشــی  ،چــرا پژمــرده هســتی؟ گفــت راســتش اینســت کــه مــن
هیجــده تومــان بــه فــان کاســب بدهــکار بــودم و ایــن بدهــکاری باقــی مانــده
اســت .در عالــم بــرزخ از مــن یــک ســوال دارنــد کــه چــرا هیجــده تومــان را ندادی؟
میگویــم مــن میخواســتم بدهــم امــا نشــد .آن آقــا بیــدار شــده و بــه پســر ایشــان
کــه او نیــز یکــی از علمــا بــود ،ماجــرا را گفتــه بــود .پســر بــه بــازار رفتــه بــود و کاســب
مــورد نظــر را پیــدا کــرده بــود و پرســیده بــود شــما از پــدر مــا طلــب داری؟ گفتــه
بــود :بلــه هیجــده تومــان طلــب دارم .گفتــه بــود چــرا نیامــدی بگویــی؟ آن
کاســب گفتــه بــود :ترســیدم بگویــم و شــما منکــر شــوید،چــرا خــود آقــا در دفتــرش
ننوشــته بــود؟ باالخــره هیجــده تومــان را رد کردنــد .همــان آقــا یــا پســر ایشــان
خــواب دیــده بودنــد کــه آن عالــم راحــت و آســوده شــده اســت.
راجــع بــه ّ
حق ّ
النــاس آبرویــی نیــز همیــن اســت .خــواب یکــی از علمــای بــزرگ
را دیدنــد و در خــواب دیدنــد حالــش بــد اســت .گفتنــد شــما بایــد مقــام باالیــی
داشــته باشــید .گفــت بلــه دارم .دســتگاه مــن در عالــم بــرزخ خیلــی باالســت.
قصــر و حورالعیــن و رفیــق خــوب و رفــت و آمــد بــا اهــل بیــت(ع) دارم ،امــا یــک
عقــرب هــر روز میآیــد و نیشــی بــه شــصت پــای مــن میزنــد و مـیرود .منتظــرم
کــه دوبــاره فــردا بیایــد و نیــش را بزنــد .گفتنــد ایــن عقــرب چیســت؟ گفــت یــک
زخــم زبــان بــه کســی زدم و توبــه نکــردم .بایــد ایــن عقــرب را کشــته باشــم امــا
نکشــتم و مــن در عالــم بــرزخ بــه ایــن عقــرب دچــار شــدهام .تــو را بــه خــدا کاری
کــن و ایــن عقــرب را بکــش .میگویــد باالخــره او را پیــدا کــردم و از او عذرخواهــی
کــردم .او هــم نــه تنهــا بخشــید ،بلکــه عباداتــی بــرای او انجــام داد و صــد در صــد
راضــی شــد .باالخــره بعــد فهمیدیــم کــه آن عقــرب کشــته شــده اســت.
ق ّالنــاس مشــکل اســت .مواظــب ح ّ
ح ّ
ق ّالنــاس باشــید .ایــن را هــم بگویــم
کــه در روایــات داریــم و قــرآن هــم داللــت دارد کــه اگــر کســی حقالنــاس بــه
ّ
ذمــهاش هســت  ،در روز قیامــت اعمــال خوبــش را بــه کســی میدهنــد کــه
بســتانکار اســت .قــرآن کریــم میفرمایــد:
ْ َ َ َ َ ََْ ُ ََ ً َ ُْ ً
ُ
َ
َ
َ«و ق ِد ْم َنا ِإلى َما َع ِملوا ِمن عم ٍل فجعلناه هباء منثورا»[]10
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ایــن آیــۀ شــریفه میفرمایــد :اعمــال خیــر برخــی افــراد در قیامــت مثــل گــرد و
غبــار پراکنــده میشــود؛ یعنــی آثــار آن اعمــال ،بــرای صاحبــش پــوچ میشــود و
هیــچ فایــدهای نــدارد.
ّ
از امــام ســجاد(ع) ســؤال شــد :اگــر کســی حــق یــک مســلمان را ضایــع کنــد ،آن
مســلمان چگونــه میتوانــد حـ ّـق خویــش را بســتاند؟ آن حضــرت فرمودنــد :در
قیامــت بهانــدازۀ حـ ّـق مظلــوم از اعمــال نیــک ظالــم بــر میدارنــد و بــه اعمــال
َّ
ُْ َ ُ َْ ْ ُ
َ
ـوم ِمـ َـن الظا ِلـ ِـم ِمـ ْـن َح َسـ َـنا ِت ِه ِبقـ ْـد ِر َحـ ّ ِـق
مظلــوم میافزاینــد« :یؤخــذ ِللمظلـ ِ
ْ ْ ُ
َْ ْ ُ َ ُ ََ
ات ال َمظلــوم»[ .]11ســپس ازایشــان ســؤال شــد :اگــر
ـوم ف ُتـ َـزاد علــى َح َسـ َـن ِ
المظلـ ِ
ظالــم ،حســنهای نداشــته باشــد ،چــه میشــود؟ فرمودنــد :گناهــان مظلــوم را
بــه پرونــدۀ ظالــم منتقــل میکننــد.
یعنــی اعمــال نیکــوی بدهــکار را بــه بســتانکار میدهنــد و اگــر عمــل نیکــی
نداشــت یــا آن اعمــال تمــام شــد ،گناهــان و اعمــال بــد بســتانکار را روی گــردن
بدهــکار میگذارنــد .باایــن حســاب ،ممکــن اســت بســتانکار بهشــتی و بدهــکار
جهنمیشــود.
در برخــی روایــات دیگــر میخوانیــم برخــی افــراد در قیامــت پرونــدۀ خویــش را
خالــی از حســنات مییابنــد .بــا تعجــب ســؤال میکننــد :اعمــال خیــر و عبــادات
و انفاقــات مــا چــه شــد کــه اثــری از آن نمییابیــم؟ بــه آنــان خطــاب میشــود:
حســنات شــما بــه پرونــدۀ اعمــال کســانی کــه بــا آنــان خصومــت داشــتید منتقــل
شــده اســت .ســپس مشــاهده میکننــد عــاوه بــر ایــن کــه نامــۀ اعمالشــان تهــی
از نیکیهاســت ،گناهانــی در آن ثبــت شــده اســت کــه هرگــز مرتکــب نشــدهاند.
ّ
وقتــی علــت را جویــا میشــوند ،بــه آنــان خطــاب میشــود :اینهــا گناهــان كســانى
اســت كــه از آنهــا غیبــت كردهایــد ،بــه آنهــا ناســزا گفتهایــد و در خریــد و فــروش
بــر آنــان ســتم كردهایــد]12[.
ّ
از همــه چیــز بدتــر آنکــه ،افــرادی کــه حــق دیگــران را بــه ناحــق میخورنــد،
ً
ـوال بــرای رفــاه زن و فرزنــدان خویــش مرتکــب ّ
حق ّ
النــاس میشــوندّ ،امــا در
معمـ
ّ
روایــت داریــم کــه همــان زن و بچههــا در قیامــت ،اولیــن کســانی هســتند کــه از
شــوهر و پــدر خــود شــکایت میکننــد و میگوینــد :خدایــا! حـ ّـق مــا را از او بگیــر،
زیــرا او از راه حــرام بــه مــا غــذا مــىداد]13[.
َ
بنابرایــن قــرآن کریــم میگویــد مواظــب باشــید ناگهــان اعمــال خوبتــان« ،ه َبـ ًـاء
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ً
ً
َ
ق ّالنــاس در
خوبش«ه َبـ ًـاء َم ْن ُثــورا» میشــود کــه ح ّ
َم ْن ُثــورا» نشــود .کســی اعمــال
پرونــدۀ اوســت؛ غیبــت روی غیبــت و تهمــت روی تهمــت و شــایعه روی شــایعه
داشــته و توبــه نکــرده از دنیــا رفتــه باشــد .در روز قیامــت کســانی که پشــت سرشــان
غیبــت شــده ،بــه آنهــا تهمــت زده شــده یــا امــوال آنهــا بــه نــا حــق خــورده شــده
اســت ،پرونــدۀ درخشــانی از اعمــال دیگــران پیــدا میکننــد.
ّ
مــن از شــما تقاضــا دارم بــرای آنکــه یــک احتمــال در صــد احتمــال منجــز
تکلیــف اســت ،احتمــال دهیــد کــه چنیــن باشــد .احتمــال دهیــد کــه دم مــرگ
هســتید و ّ
حق ّ
النــاس بــه ّ
ذمــۀ شماســت و امیرالمؤمنین«ســاماهللعلیه» شــما
را نپذیــرد و بگوینــد مگــر نشــنیده بــودی کــه مــن چقــدر بــه ّ
حقالنــاس اهمیــت
مـیدادم؟ پــس چــرا تــو اهمیــت نــدادی؟ و وای بــه کســی کــه امیرالمؤمنیــن(ع)
دم مــرگ او را نپذیــرد.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1تفسیر القمی ،ج ،1ص51 :
[ .]2الطبقاتالكبرى،ج،2ص184:
[ .]3الخصال ،ج  ،1ص 310
[ .]4بحار االنوار ،ج  ،40ص 337؛ همچنین ر.ک :تهذیب االحکام ،ج  ،10ص 152؛ تاریخ االمم و الملوک (تاریخ
طبری) ،ج  ،5ص 156؛ الکامل فی التاریخ ،ج  ،3ص .399
[ .]5االحتجاج(للطبرسی) ،ج ،2ص303 :
[ .]6مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،2ص 306 :و 307
[ .]7الفجر« :14 ،زیرا پروردگار تو سخت در كمین است».
[ .]8الکافی ،ج  ،2ص 443
[ .]9االختصاص ،ص 336 :
[ .]10الفرقان« :23 ،و ما به [ بررسى و حسابرسى ] هر عملى كه [ به عنوان عملخیر ] انجام دادهاند ،مىپردازیم،
پس همه آنها را غبارى پراكنده مىسازیم».
ج  ،8ص 106
[ .]11الکافی ،
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کــتــاب

پرسش
تناقض بین رحمت و غضب خداوند را چطور باید حل کرد؟

قــرآن کریــم در یکــی از آیاتــش در توصیــف خــدای متعــال میفرمایــد؛ خداونــد
آمرزنــده گنــاه ،توبهپذیــر و داراى مجــازات ســخت اســتَ ْ َّ ِ :
قابـ ِـل
«غافـ ِـر الذنـ ِـب و ِ
َّ
َ ْ
ْ
َ
َ
َ
ـاب ِذی ّالطـ ْـو ِل ال ِإلـ َـه ِإال ُهـ َـو ِإل ْیـ ِـه ال َمصیـ ُـر»]1[.
ّالتـ ْـو ِب شـ ِ
ـدید ال ِعقـ ِ
درایــن آیــه  -همچنیــن آیــات مشــابه  -وجــود صفاتــی کــه بــه ظاهــر متضــاد
بــه نظــر میرســند ،ســبب شــده تــا برخــی تصــور کننــد کــه چگونــه خداونــد متعــال
همزمــان هــم صاحــب رحمــت اســت ،و هــم در عیــن حــال غضــب کننــده؟!
یعنــی چگونــه خــدای متعــال صاحــب اوصــاف متضــاد اســت؟!
در مورداین شبهه از زوایای مختلف میتوان پاسخ گفت:
 .1اضــداد بــه لحــاظ برداشــت مــا از صفــات خداونــد اســت؛ و گرنــه در ذات و
صفــات خداونــد اضــداد وجــود نــدارد؛ زیــرا خداونــد در ذات خــود بســیط اســت؛
نکــه مرکــب از اضــداد باشــد]2[.
مرکــب نیســت تــا چــه رســد بهای 
 .2وجــود اضــداد در چیــزی نشــاندهنده کمــال و قــوت وجــود آن چیــز اســت.
یتــر باشــد آن وجــود از کمــاالت متضــاد بیشــتری برخــوردار
هــر چــه وجــود قو 
اســت .بــه بیــان دیگــر ،جامــع اضــداد بــودن حــق تعالــی الزمــه وجــود احاطــی
حــق اســت؛ یعنــی از ســویی الزمــه احاطــه وجــودی حــق آن اســت کــه در دل هــر
ذرهای حاضــر باشــد و احــکام آن موطــن را بپذیــرد ،و از ســوی دیگــر ،احــکام و
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لــوازم برخــی مواطــن بــا برخــی دیگــر متخالــف ،بلکــه متضــاد باشــد .بنابرایــن،
وجــود احاطــی و مطلــق خداونــد میتوانــد همزمــان احــکام متضــاد بــا یکدیگــر را
نفس احاطــه ،تمام اضــداد را در خود
بپذیــرد؛ یعنــی آن وجــود مطلــق یگانــه ،بــه ِ
جمــع کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه خــدای متعــال هــم ظاهــر اســت
و هــم باطــن؛ هــم اول اســت و هــم آخــر ،و همینطــور دیگــر صفــات متقابــل.
بنابرایــن ،اگــر چــه عالــم مــاده «ظاهــر» و در مقابــل آن عالــم عقــل «باطــن» اســت،
و هــر چنــد برخــی اشــیاء ماننــد عقــول ،صفــت «اولیــت» دارنــد و در مقابــل برخــی
دیگــر ماننــد امــور مــادی ،صفــت «آخریــت» دارنــد ،امــا در برابــر تمامایــن اوصــاف
ـس احاطــه هــم ظاهــر اســت و هــم
متقابــل و متضــاد ،وجــود حــق تعالــی بــه نفـ ِ
باطــن ،هــم اول اســت و هــم آخــر]3[.
 .3از نــگاه دیگرایــن دو صفــت ضــد هــم نیســتند؛ یعنــی صفــت رحمــت و
غضــب دو صفــت از اوصــاف الهــی در دو ســاحت مختلفانــد؛ یکــی در مقــام
نکــه در دعــای افتتــاح
عفــو و بخشــش ،و دیگــری در مقــام عــذاب و انتقــام .چنا 
َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ُّ
ـک أ ْر َحـ ُـم َّالر ِاح ِمیـ َـن ِفــی َم ْو ِضـ ِـع العفـ ِـو و الرحمـ ِـه و أشــد
آمــده اســت«َ :و أ ْیقنــت أنـ
ْ
َ َ
َ
ال ُم َع ِاق ِبیـ َـن ِفــی َم ْو ِضـ ِـع ّالنــک ِال َو ّالن ِق َمــه»]4[.
برایــن اســاس ،رحمــت واســعه الهــی در مقــام رحمــت اســت ،و غضــب در
جایــگاه عــذاب و انتقــام؛ یعنــی آنجــا کــه رحمــت الهــی جریــان دارد ،غضبــی
َ َ َ َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ی
ـات ف ُی ْد ِخل ُهـ ْـم َر ّب ُهـ ْـم ف ـ 
در کار نیســت« :فأ ّمــا الذیـ َـن َآم ُنــوا َو َع ِملــوا
الصا ِلحـ ِ
َر ْح َم ِتــه»؛[ ]5امــا کســانى را کهایمــان آوردهانــد و کارهــاى شایســته میکننــد،
پروردگارشــان داخــل در رحمــت خویــش میکنــد.
امــا کســانی کــه ســینه خــود را بــراى کفــر گشــاده کــرده و کفــر را پذیرفتــه و بــه آن
خوشــنود گشــته و آنرا در خــود جــاى دادهانــد ،چنین کســانى مــورد غضب خداوند
ْ ًَ َ
ُْْ
َ
َ َ
اهَّلل»]6[.
قــرار میگیرنــد«َ :و ِلکـ ْـن َمـ ْـن شـ َـر َح ِبالکفـ ِـر َصــدرا ف َعل ْی ِهـ ْـم غضـ ٌـب ِمـ َـن ِ
عــاوه برایــن ،رحمــت و غضــب همزمــان در یــک مــورد و یکجــا واقــع
نکــه حتــی از نظــر رتبــه ،رحمــت الهــی مقــدم بــر غضــب
نمیشــوند؛ بــه دلیــل آ 
اســت؛ ازای ـنرو در دعــای جوشــن کبیــر در بیــان اوصــاف خــدای متعــال آمــده
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ـه غ َض َبــه»؛[]7ای
ت رحمتـ 
اســت« :یــا مــن و ِســعت کل شــی ٍء رحمتــه یــا مــن ســبق 
کســی کــه رحمتــش تمــام اشــیا را در بــر گرفتــه ،وای کســی کــه رحمتــش بــر غضبش
ســبقت گرفتــه اســت.
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لــذا رحمــت پــروردگار بــر غضبــش پیشــی گرفتــه و در مرحلــه نخســت شــامل
تمــام بنــدگان میشــود ،منتهــا اگــر مردمانــی از رحمــت الهــی ســوء اســتفاده کــرده
و بــا مشــاهده آیــات روشــن الهــی بــر کفــر و ظلــم خویــش ادامــه داده ،مــورد غضــب
قــرار میگیرنــد .بنابرایــن شــرط تناقــض از نظــر منطقــی درایــن مــورد تحقــق
پیــدا نمیکنــد؛ چــون در تناقــض چنــد وحدت(هشــت وحــدت) شــرط اســت.
واینگونــه نیســت کــه خداونــد همزمــان در یــک موضــوع و در یــک مــورد ،هــم
رحمــت و هــم غضــب داشــته باشــد.
 .4البتــه گفتنــی اســت؛ گاهــی پیــش میآیــد کــه برخــی از عذابهــا و
گرفتاریهــای کوچــک در زندگــی دامنگیــر انســان میشــود ،تــا مایــه امتحــان و
بیــداری انســان شــود کــه آنرا نیــز میتــوان رحمتــی از جانــب پــروردگار ارزیابی کرد،
تــا انســان بــه خــود آیــد و بــه مســیر درســت زندگــی برگردد،ایــن نــوع از عذابهــا کــه
از آنهــا بــه «العــذاب األدنــی»؛ یعنــی عــذاب کوچــک تعبیــر میشــود ،میتوانــد
نشــانی از رحمــت خــدا باشــد ،امــا عذابهــای بــزرگ و نهایــی کــه امتهــای
گذشــته بــه آن گرفتــار میشــدند و بــا عنــوان «العــذاب االکبــر» از آن یــاد شــده
َ ََ
نمیتوانــد مایــه رحمــت باشــد ،بلکــه بیانگــر غضــب الهــی اســت«َ :و ل ُنذیق ّن ُهـ ْـم
ْ َ ْ َ َّ
َْْ
َ َْ
ُ َ َْ
ـذاب الک َبـ ِـر ل َعل ُهـ ْـم َی ْر ِج ُعــون»]9[ ،]8[.
ِمــن الع ِ
ــذاب الدنــى دون العـ ِ

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1غافر.3 ،
[ .]2برای آ گاهی بیشتر ،ر .ک( :منظور از جمع اضداد بودن خداوند).54094 ،
[ .]3یزدان پناه ،ید اهلل ،نگارش ،انزلی ،عطاء ،ص  ،236 -235قم ،مؤسسه علمیپژوهشی امام خمینی،
1388ش؛ ر .ک« :معنای ظاهر و باطن در خدای متعال».100067 ،
[ .]4شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،محقق ،موسوی خرسان ،حسن ،ج  ،3ص  ،108تهران ،دار الکتب اإلسالمیه،
چاپ چهارم1407 ،ق.
[ .]5جاثیه.30 ،
[ .]6نحل.106 ،
[ ]7 .مجلسى ،محمد باقر ،بحار األنوار  ،ج  ،91ص  ،386بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ق.
«ای کسی که رحمتش تمام اشیا را در بر گرفته است ،وای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است».
[ .]8سجده.21 ،
[« .]9عذابهای الهی و رحمت پروردگار».34489 ،
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پرسش
آیا غیر از شیطان کسانی دیگر بودند که بر حضرت آدم(ع) سجده نکردند؟

پرسش

غیــر از شــیطان ،عالیــن بــر حضــرت آدم ســجده نکردنــد .در جایــی خوانــدم
کهاینهــا موکلیــن اســم شــریف «المهیمــن» پــروردگار بودنــد و اهلبیــت(ع) از
موکلیــن مهیمیــن باالتــر هســتند .جایــی هم شــنیدم عالین همــان اهلبیت(ع)
بودنــد ،بفرماییــد کــدام صحیــح اســت؟

پاسخ

در آیاتــی از قــرآن بــه ســجده نکــردن شــیطان تصریــح شــده اســت؛[]1
َ َ َ
َ
ََْ
ـک أ ْن َت ْسـ ُـج َد ِلمــا خلقـ ُـت ِب َیـ َـد َّی
مانندایــن آیــه شــریفه« :قــال یــا ِإ ْب ِلیـ ُـس مــا َمن َعـ
ْ
َ ُ
َ ْ
أ ْسـ َـتک َب ْر َت أ ْم ک ْنـ َـت ِمـ َـن العا ِلیـ َـن»؛[ ]2گفــت :اى ابلیــس! چــه چیــز مانــع تــو شــد
کــه بــر مخلوقــى کــه بــا قــدرت خــود او را آفریــدم ســجده کنــى؟! آیــا ّ
تکبــر کــردى یــا از
نکــه فرمــان ســجود بــه تــو داده شــود!].
برترینهــا بــودى؟! [برتــر ازای 
َ ْ
َ ُ
َ ْ
َ
َ
جملــه «أ ْس َــتک َب ْر َت أ ْم ک ْنــت ِمــن العا ِلیــن» اســتفهام توبیخــی اســت]3[،
لــذا معنــای آیهایــن اســت :آیــا ســجده نکردنــت ازایــن بابــت اســت کــه عــارت
نکــه بــه راســتى شــأن تــو
میشــد ،و خــود را ازایــن کار بزرگتــر میدانســتى؟ و یاای 
اجــل ازایــن عمــل بــود .و تــو از کســانى بــودى کــه قــدر و منزلتشــان باالتــر از آن
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اســت کــه مأمــور بــه ســجده بــر آدم شــوند؟
مفسران در مورد کلمه «عالین» دراین آیه بحثهایی مطرح کردهاند:
َ َّ
ّ
«علــو» هــم همــان اســتکبار اســت ،همچنــان کــه در آیــه «و ِإن
 .1مــراد از
َْ
َْ ْ َ َ
ْ
ض»[ ]4بــه همیــن معنــا اســت.
ِفرعــون ل ٍ
عــال ِفــی الر ِ
قائلیــن بهایــن دیــدگاه ،در جــواب بــه اشــکالی کــه میگویــد معنــا نــدارد
کــه بگوییــم «آیــا تــو اســتکبار کــردى و یــا از مســتکبرین بــودى» ،گفتهانــد:
هیچایــرادی نــدارد؛ چــون ّاولــى راجــع بــه زمــان ســجده اســت ،و ّ
دومــى راجــع بــه
نکــه امــر بــه ســجدهات کردیــم
مــا قبــل آن ،و معنــای آیهایــن اســت کــه« :آیــا ازای 
نکــه از قبــل مســتکبر بــودى؟»
دچــار اســتکبار شــدى ،و یــا آ 
در ردایــن تفســیر بایــد گفت:ایــن بیــان بــا مقتضــاى مقــام نمیســازد.
مقتضــاى مقامایــن اســت کــه ابلیــس را داراى اســتکبار معرفــى کنــد ،نهاینکــه
زمــان اســتکبار او را ّ
معیــن کنــد کــه قدیمــى اســت و یــا تــازه]5[.
 .2مــراد از کلمــه «عالیــن» مالئکــه آســمان اســت؛ چــون آن مالئکــه کــه مأمــور
بــه ســجده بــراى آدم شــدند ،مالئکــه زمیــن بودنــد]6[.
نکــه تمــام
ایــن بیــان هــم صحیــح نیســت ،چراکــه آیــه عمومیــت دارد برای 
مالئکــه مأمــور بــه ســجده بــر حضــرت آدم(ع) بودنــد]7[.
 .3بعضــى از مفســرین از کلمــه «عالیــن» اســتفاده کردهانــد کــه :معلــوم
میشــود خــداى تعالــى مخلوقاتــى عالــى دارد کــه مقامشــان باالتــر از آن اســت
کــه بــراى آدم ســجده کننــد ،بندگانــى هســتند مســتغرق در توجــه بــه ســوى
پروردگارشــان ،و هیــچ چیــزى را بــه جــز او درک نمیکننــد .در تأییدایــن تفســیر
روایتــی نیــز وارد شــده اســت:
ابــو ســعید خــدرى گفــت :حضــور رســول خــدا(ص) بــودم شــخصى معنــاى آیــه
ْ
َ«أ ْس َــت ْک َب ْر َت َأ ْم ُک ْن َ
ــت ِمـ َـن العا ِلیـ َـن» را از آنحضــرت پرســید و گفــت :اى رســول
خــدا! بزرگــواران و آنهائــی کــه داراى مرتبــه بلنــد و مقــام شــامخ هســتند چــه
اشــخاصى میباشــند کــه از فرشــتگان برتــر و باالترنــد؟ رســول خــدا(ص) در
جــواب فرمــود« :مــن و علــى و فاطمــه و حســن و حســین هســتیم کــه در ســرادق
عــرش پــروردگار مشــغول تســبیح خــداى تعالــى بودیــم و فرشــتگان تســبیح
نکــه آدم را بیافرینــد بــه
مینمودنــد پــروردگار را بــه وســیله تســبیح مــا پیــش از آ 
دو هــزار ســال و وقتــی آدم آفریــده شــد امــر نشــدند فرشــتگان بــه ســجده کــردن
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آدم مگــر بــراى خاطــر مــا .پــروردگار در مقــام توبیــخ بــه شــیطان فرمــود :آیــا تــو از آن
اشــخاصى بــودى کــه نامهایشــان در ســرادق عــرش نوشــته شــده؟ مــا راه خــدا
هســتیم بــه واســطه مــا مــردم هدایــت میشــوند ،هــر کــس مــا را دوســت بــدارد
خــدا او را دوســت داشــته و داخــل بهشــت گردانــد و هــر آنکــه مــا را دشــمن بــدارد
خداونــد دشــمن اوســت و او را در دوزخ وارد کنــد و دوســت نم ـیدارد مــا را مگــر
آنهائــی کــه حــالزاده و پــاک و پاکیــزه هســتند»]8[.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1بقره.34 ،
[ .]2سوره صاد.75 ،
[ .]3طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،17ص  ،226قم ،دفتر انتشارات اسالمى،
چاپ پنجم1417 ،ق.
[ .]4یونس.83 ،
[ .]5المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،17ص .226
[ .]6کاشانى ،مال فتح اهلل ،تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،ج ،8ص  ،70تهران ،کتابفروشى محمد
حسن علمى1336 ،ش.
[ .]7المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،17ص .226
[ .]8استرآبادى ،على ،تأویل اآلیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره ،ص  ،498 - 497قم ،مؤسسه النشر
اإلسالمی ،چاپ اول1409 ،ق؛ مجلسى ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ج  ،26ص  ،347 - 346بیروت ،دار إحیاء
التراث العربی ،چاپ دوم ،بیروت1403 ،ق.
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پرسش
فسق به چه معنا است؟ و به چه افرادی فاسق گفته میشود؟

معنای فسق

واژه «فاســق» از ریشــه «فســق» اســت کــه در اصــل بــه معنــاى خــارج شــدن
هســته از درون رطــب خرمــا اســت ]1[.و در نگاهــی تمثیلــی بــه کســی کــه از
محــدوده شــرع خــارج شــود «فاســق» میگوینــد ]2[.بــه عبــارت دیگــر« ،فســق»
ســرپیچی از دســتورات الهــی اســت کــه شــامل رفتــار کافــران و نیــز مســلمانان
گنــهکار میشــود ،و در شــرع بــه کســی «فاســق» میگوینــد کــه مرتکــب گناهــان
کبیــره شــده و یــا اصــرار بــر گناهــان کوچــک دارد]3[.
بنابرایــن ،مســلمان فاســق کســی اســت کــه ملتــزم بــه حکــم شــرع شــده و بــه
آن اقــرار کــرده ،امــا بعــد از آن ،تمــام یــا بعضــی از احکامــش را نادیــده میگیــرد،
امــا بــه کافــر ،فاســق گفتــه میشــود؛ چــون از حکــم عقــل و فطــرت ســرپیچی کــرده
اســت ]4[.و در اصطــاح قرآنــى ،بــه خــارج شــدن از راه مســتقیم فســق گفتــه
میشــود.این کلمــه در برابــر عدالــت بــه کار م ـیرود.
پــس فســق و فســوق ،خــروج از مســیر حــق اســت ،چنانکــه قــرآن کریــم دربــاره
َ
ْ
ََ
َ
«...کان ِمـ َـن ال ِجـ ِّـن فف َسـ َـق َعـ ْـن أ ْمـ ِـر َر ّ ِبـ ِـه»؛[ ]5ابلیــس کــه از جــن
ابلیــس فرمــود:
بــود از فرمــان پــروردگارش بیــرون شــد.
بنابرایــن بــه تمــام کســانى کــه لبــاس طاعــت پــروردگار را از تــن در آورده ،و از راه
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و رســم بندگــى خــارج شــدهاند ،فاســق گفتــه میشــود .و در حقیقــت همانگونــه
کــه هســته خرمــا بــه هنــگام بیــرون آمــدن ،آن قشــر شــیرین و مفیــد و مغــذى
را رهــا میســازد ،آنهــا نیــز بــا اعمــال خــود تمــام ارزش و شــخصیت انســانی
خویــش را از دســت میدهنــد]6[.
َ ُ ُّ
در روایــت از معصــوم(ع) نیــز معنــاى فســق چنیــن آمــده اســت ...« :فــکل
َّ َّ
ٌ
َ َ َ
ُ
َ َ
عص َیـ ٍـه ِمـ َـن َ
داخــل ِب َج َهـ ِـه اللــذ ِه
فاعلهــا أو دخــل فیهــا ِ
الکبـ ِـار ف َعلهــا ِ
عاصــى ِ
الم ِ
َم ِ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ـان
فاعلــه ِ
ــوق الغا ِلـ ِـب ،فهــو ِفســق و ِ
و الشــهو ِه و الش ِ
فاســق خـ ِـارج ِمــن اإلیمـ ِ
ِب َج َهـ ِـه ِالفسـ ِـق»؛[ ]7فســق عبــارت اســت از هــر نــوع نافرمانــى خــدا کــه از معاصــى
بــزرگ باشــد و شــخصی کــه اقــدام بــه آن کــرده و مرتکــب چنیــن گناهــی شــده،
ّ
انگیــزهاش لذتجویــی ،شــهوت و غلبــه تمایــات نفســانی باشــد .چنیــن کاری،
فســق و فاعــل آن فاســق بــوده کــه بــه جهــت فســقش ازایمــان خــارج اســت.
البتــه میدانیــم کــه «فســق» نیــز ماننــد بســیاری از امــور دیگــر؛ نظیرایمــان،
تقــوا ،کفــر و ...دارای مراتــب و درجاتــی اســت؛ و ازای ـنرو در بســیاری از مــوارد،
خطــاب فاســق در قــرآن و روایــات تنهــا شــامل افــرادی میشــود کــه در مقابــل
پیامبرانایســتاده و یــا روی ـهای بــه شــدت منافقانــه را پی ـشرو گرفتهانــد و شــامل
ً
افــرادی نمیشــودکه احیانــا گناهانــی انجــام داده ،امــا انجــام گنــاه بــه صــورت یــک
رویــه در زندگــی آنــان در نیامــده اســت ،اگرچــه آنــان نیــز از مرتبــه ضعیــف فســق
برخوردارنــد.

نشانههای فاسقان

در حدیثــى از پیامبــر(ص) در مــورد نشــانههاى فســق و فاســق نقــل شــده
ّ َ َ ُ
ـدوان و ُالبهتـ ُ
أرب َعـ ٌـه َّاللهـ ُـو َو َّاللغـ ُـو و ُالعـ ُ
الفاســق َف َ
ـان»؛[]8
اســت ...« :أمــا عالمــه ِ ِ
نشــانه فاســق چهــار چیــز اســت :لهــو ،لغــو ،دشــمنی و تهمــت زدن.
بــر اســاساین حدیــث ،فاســقان بــا چهــار ویژگى شــناخته میشــوند :نخســتین
نشــانه فاســقاناین اســت کــه اهــل «لهــو» هســتند؛ یعنــی مشــغول کارهــای
بیهــوده هســتند؛ اعمالــى کــه انســان را از کارهــاى مفیــد و مهــم بــاز م ـیدارد.
دومیــن ویژگــی اهــل فســق آن اســت کــه حرفهــای لغــو میزننــد؛ کالم لغــو آن
اســت کــه اعتنایــى بــه آن نیســت و از روى بیفکــری و بــدون تفکــر بــر زبــان رانــده
میشــود .ســومین خصلــت آنهــا دشــمنی (بــا حــق) اســت .و چهارماینکــه بــه
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دیگــران بــدون جهــت تهمــت میزننــد و نســبتهای نــاروا میدهنــد.

مصادیق فاسق در قرآن

قرآن با برشمردن ویژگیهای مرتکبان آنها را با عنوان فاسق یاد میکند:
اهَّلل َف ُأولئــکَ
 .1بــه احــکام الهــی حکــم نمیکننــد«َ :و َمـ ْـن َلـ ْـم َی ْح ُکـ ْـم بمــا َأ ْنـ َـز َل ُ
ِ
ِ
ُ ْ
ُ
فاســقون»؛[ ]9هــر کــس بــه هــر انگیــزهاى بــر اســاس قانــون الهــى حکــم
ه ُــم ال ِ
نکنــد و یــا از داورى حـ ّـق کنارهگیــرى ،نمایــد فاســق اســت.
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
فاسـ ٌـق
 .2ســخن و اخبــار آنهــا اعتبــار نــدارد« :یــا أیهــا ال ِذیــن آمنــوا ِإن
جاءکـ ْـم ِ
َ ْ
َ ً
َ َ
َ َ َ ُ
َ
َ
ناد ِمیــن»؛[]10
ِب َن َبـ ٍـإ ف َت َب ّی ُنــوا أ ْن ت ِص ُیبــوا ق ْومــا ِب َجهالـ ٍـه ف ُت ْص ِب ُحــوا علــى مــا ف َعل ُتـ ْـم ِ
اى مؤمنــان اگــر فاســقى خبــرى پیــش شــما آورد ،دربــاره آن تحقیــق کنیــد ،مبــادا
از روى نادانــی بــه قومــى آســیب رســانید و بــر کــرده خویــش پشــیمان شــوید.
َ َ
َ
ُ َّ ُ ُ
ُ
 .3اعمالشــان مــورد پذیــرش قــرار نمیگیــرد« :لـ ْـن ُی َتق َّبــل ِم ْنکـ ْـم ِإنکـ ْـم ک ْنتـ ْـم
َق ْو ًمــا َف ِاسـ ِـق َ
ین»]11[.
 .4هدایــت پذیــر نیســتند« :و اهلل الیهــدی القــوم الفاســقین»؛[ ]12خــدا
فاســقان را هدایــت نمیکنــد.
منظــور ازایــن هدایــت ،هدایــت ثانــوی تکوینــی پاداشــی اســت ،نــه هدایــت
تشــریعی؛ چــرا کــه انحــراف از هدایــت ّاولــی کــه همــان فســق و تب ـهکاری باشــد،
یگــردد]13[.
باعــث محرومیــت از هدایــت ثانــوی خــدا م 
 .5فاسقان دو چهره و اهل نفاقاندّ :
«ان المنافقین ُ
هم الفاسقون»]14[.
 .6فاســقان بــه زنــان پاکدامــن تهمــت میزننــد«َ :ی ُرمـ َ
ـون المحصنــات...
اولئــک هــم الفاســقون»]15[.
 .7فاســقان کســانى هســتند کــه پیمــان خــدا را پــس از آنکــه محکــم ســاختند
َّ
«الذیـ َـن َی ْن ُق ُضـ َ َ ْ َ
یثاقــه»]16[.
اهَّلل ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد ِم ِ
ـون عهــد ِ
میشــکنندِ :
 .8آنهــا پیوندهایــى را کــه خــدا دســتور داده بــر قــرار ســازند ،قطــع میکننــد:
َ َْ َ ُ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ
وصــل»]17[.
«و یقطعــون مــا أمــر اهَّلل ِبـ ِـه أن ی
َ ُْ
ُ
َ
 .9نشــانه دیگــر فاســقان ،فســاد در روى زمیــن اســت« :و یف ِســدون ِفــی
َ
ْ ْ
ض»؛[ ]18آنهــا فســاد در زمیــن میکننــد.
الر ِ
الم َیت ُه و ّ
 .10فاسقان حرام خوارندُ :
«ح ّرمت علیکم َ
الدم ...ذلکم ِفسق»]19[.
 .11فاســقان فامیــل ،خانــواده ،تجــارت و ...را بــر جهــاد در راه خــدا ترجیــح
میدهنــد« :ان کان آبائکــم ...و اهّلل ال َیهـ ِـدى القـ َ
ـوم الفاســقین»؛[ ]20بگــو :اگــر
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پــدران ،فرزنــدان ،بــرادران ،زنــان و خویشــاوندانتان و اموالــى کهاندوختهایــد و
تجارتــى کــه از کســاد آن بیــم داریــد ،و خانههایــى کــه بــدان دلخــوش هســتید ،بــراى
شــما از خــدا و پیامبــرش و جهادکــردن در راه او دوســت داشــتنیتر اســت ،منتظــر
باشــید تــا خــدا فرمــان خویــش را بیــاورد .و خــدا فاســقان را هدایــت نخواهــد کــرد.

سرانجام فاسقان

ســرانجام و عاقبــت کار فاســقان بــه جهــت خــروج از حریــم و دایرهایمــان
چنیــن اســت:
َ َْْ ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
فاسقین»]21[.
 .1عدم رضایت الهی« :ف ِإن اهَّلل ال ی ْرضى ع ِن القو ِم ال ِ
ْ
ْ
فاسقین»]22[.
 .2ذلت و خواری«َ :و ِل ُیخ ِز َی ال ِ
َ َ َّ
َ ُ ْ َ ْ
َ
 .3آتــش جهنــم«َ :وا ّمــا ال ِذیـ َـن ف َســقوا ف َما َو ُاهـ ُـم ّالنـ ُـار»؛[ ]23و امــا کســانى کــه
فاســق شــدهاند جایــگاه آنهــا آتــش اســت.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات
فی غریب القرآن ،تحقیق ،داودی ،صفوان عدنان،
ص  ،636دمشق ،بیروت ،دارالقلم ،الدار الشامیه،
چاپ اول1412 ،ق.
[ .]2همان.
[ .]3همان.
[ .]4همان.
[ .]5کهف.50 :
[ .]6مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،1
ص  ،36تهران ،دار الکتب اإلسالمیه ،چاپ اول،
1374ش.
[ .]7ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول
عن آل الرسول ص ،محقق ،مصحح ،غفاری ،علی
اکبر ،ص  ،331قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
دوم1404 ،ق.
[ .]8همان ،ص .22
[ .]9مائده.47 ،
[ .]10حجرات.6 ،

[ .]11توبه.53 ،
[ .]12صف.5 ،
[ .]13طباطبائی ،سید محمد حسین ،المیزان فی
تفسیر القرآن ،ج  ،1ص  ،72قم ،دفتر انتشارات
اسالمی ،چاپ پنجم1417 ،ق.
[ .]14توبه.67 ،
[ .]15نور.4 ،
[ .]16بقره.27 ،
[ .]17همان.
[ .]18همان.
[ .]19مائده.3 ،
[ .]20توبه.24 ،
[ .]21توبه.96 ،
[ .]22حشر.5 ،
[ .]23سجده.20 ،
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پرسش
شیوههای مبارزه امام رضا(ع) با افکار منحرف چگونه بود؟

پاسخ اجمالی

در دوران امــام رضــا(ع) فرهنــگ و معــارف شــیعی بــه شــکل کامــل و گســتردهای
در میــان پیروانایــن مکتــب روشــن شــده بــود؛ زیــرا از زمــان امــام باقــر(ع) بــه بعد و
نیــز توســط امــام صــادق و امــام کاظــم(ع) شــمار فراوانــی از شــیعیان چنــان پرورش
یافتنــد کــه هــر کــدام اســتوانهای در فقــه و کالم شــیعی بــه حســاب میآمدنــد.
امــا از آنجــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه اســامیدر زمــان حکومــت مأمــون،
ً
مملـ ّـو از آرا و نظریــات مختلــف از ســوی گروههــای گوناگــون بــود ،طبیعتــا نقــش
امــام رضــا(ع) در برابرایــن امــواج فکــری ،بســیار خطیــر و حســاس بــود .امــام
رضــا(ع) کــه در دوران خالفــت مأمــون (از طرفــداران مکتــب اعتــزال) در پایتخــت
زندگــی میکردنــد ،بــا انحرافــات فکــری و عملــی مواجــه بودنــد .آنحضــرت در
مواجهــه بــا افــکار و عقایــد منحــرف بــه طــور کلــی چهــار رویکــرد داشــتند :مناظــره،
تربیــت شــاگرد ،فرســتادن نامــه و دســتورالعمل و پاســخ بــه پرس ـشها.

پاسخ تفصیلی

شــناخت اوضــاع فرهنگــی دوران امــام رضــا(ع) اهمیــت و حساســیت خاصــی
دارد و کمــک میکنــد ضمــن آگاهــی از جـ ّـو فکــری و نــوع تفکــرات مطــرح و قابــل
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توجــه در آن دوران ،بــا مواضــع و روش امــام(ع) در رویارویــی بــا جریانــات و افــکار
انحرافــی و زمینههــای بــروز دیدگاههــا واندیش ـههای آنحضــرت آشــنا شــویم.

اوضاع فرهنگی دوران امام رضا(ع)

در دوران امــام رضــا(ع) فرهنــگ و معــارف شــیعی به شــکل کامل و گســتردهای
در میــان پیروانایــن مکتــب ،روشــن شــده بــود و انحرافــات جزئــی ،تأثیــری در
اصــل تشــیع نداشــت؛ زیــرا از زمــان امــام باقــر(ع) ،امــام صــادق و امــام کاظــم(ع)
شــمار فراوانــی از شــیعیان چنــان پــرورش یافتنــد کــه هــر کــدام اســتوانهای در فقــه
و کالم شــیعی بــه حســاب میآمدنــد .از ســوی دیگــر ،بیشــتر منحرفــان از افــراد
ضعیــف النفســی بودنــد کــه جــز در شــرایط خاصــی زمینــه رشــد نداشــتند]1[.
ازایـنرو عصــر و دوران امــام رضــا(ع) بــه ســبب ویژگیهایــی کــه داشــت ،بــه عصــر
طالیــی معــروف شــد؛[ ]2بــه گون ـهای کــه جامعــه اســامیآن زمــان ،بــه دلیــل
آمــاده بــودن بســتر فرهنگــی و علمــی ،بــه موقعیــت ویــژهای رســید .طبیعــت علم
دوســتی اســام ســبب شــد بــه مــوازات پیشــرفتهای سیاســی و عقیدتــی در
کشــورهای مختلــف جهــان ،علــوم و دانشهــای آن کشــورها بــه محیــط جامعــه
اســامیراه یابــد و کتابهــای علمیدیگــران از یونــان گرفتــه تــا مصــر و از هنــد
تاایــران و روم بــه زبــان عربــی کــه زبــان جامعــه اســامیبود ،ترجمــه شــود]3[.
چنانکــه مأمــون در ترجمــه کتابهــای یونانــی کوشــش بســیار نمــود و پــول
بســیاری درایــن راه خــرج کــرد ،بهطــوری کــه میگوینــد :مأمــون در مقابــل وزن
کتابهــای ترجمــه شــده طــا م ـیداد و بــه قــدری بــه ترجمــه کتابهــا توجــه
داشــت کــه روی هــر کتابــی کــه بــه نــام او ترجمــه میشــد عالمتــی میگذاشــت
یکــرد و بــا حکمــا خلــوت
و مــردم را بــه خوانــدن و فراگرفتــن آن علــوم تشــویق م 
یکــرد]4[.
مینمــود و از معاشــرت بــا آنهــا اظهــار خشــنودی م 
مأمــون پــس از آوردن امــام رضــا(ع) بــه َمــرو ]5[،جلســات علمیمتعــددی
بــا حضــور آنحضــرت و دانشــمندان گوناگــون تشــکیل داد .درایــن جلســات،
مذاکــرات بســیاری میــان امــام(ع) و دیگــران صــورت میگرفــت کــه بــه طــور عمــده
پیرامــون مســائل اعتقــادی و فقهــی بــود]6[.
از مباحــث و مناظــرات کالمیروشــن میشــود عمدهتریــن عواملایجــاد
فرقههــای کالمـیو انحرافــات در مســائل اعتقــادی آشــنایی مســلمانان بــا ادیــان
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ً
و جنبشهــای دیگــر بــود؛ بویــژه نهضــت ترجمــه در دوره عباســیان کــه بعضــا
دس ـتخوش غــرض ورزیهــای مترجمــان گردیــد و زمینــه مســاعدی را درایــن
زمینــه فراهــم آورد .البتــه عوامــل دیگــری چــون برداشـتهای مختلــف از معــارف
دینــی نیــز تأثیــر بســزایی در رواج فرقههــای کالمیداشــت]7[.
هــدف مأمــون از تشــکیلاین محافــل علمــی ،نشــان از علم دوســتی او یا تظاهر
بــه آن بــود .در اصــل بایــد وی را ازایــن زاویــه ،متمایــز از دیگــر خلفــای عباســی
دانســت؛ بویــژه کــه مــذاق عقلــی او و همراهـیاش بــا معتزلــه ،او را بر آن میداشــت
در برابــر اهــل حدیثایســتادگی کــرده ،آنــان را منکــوب ســازد؛ باایــن حــال مســئله
دراینجــا خاتمــه نمییافــت .مأمــون از تشــکیل چنیــن جلســاتی هــدف دیگــری
نیــز داشــت .او میخواســت بــا کشــاندن امــام رضــا(ع) بــه بحــث ،تصـ ّـوری را کــه
عامــه مــردم دربــاره ائمــه اطهــار(ع) داشــتند و آنــان را صاحــب علــم خــاص لدنــی
میدانســتند ،از بیــن ببــرد .مأمون،اندیشــمندان ســطح بــاالی هــر فرقــه را در
مقابــل امــام قــرار مـیداد تــا حجــت آنحضــرت را بــه وســیله آنــان از اعتبــار بینــدازد
وایــن ،بــه جهــت حســد او نســبت بــه امــام و منزلــت علم ـیو اجتماعــی او بــود؛
نکــه بــه فضــل او اقــرار کــرده ،بــه
امــا هیچکــس بــا آنحضــرت روبــرو نمیشــد جــز آ 
حجتــی کــه از طــرف امــام علیــه او اقامــه میشــد ،ملتــزم میگردیــد]8[.

شیوههای مبارزه امام رضا(ع) با افکار منحرف

امــام رضــا(ع) در مواجهــه بــا افــکار و عقایــد منحــرف بــه طــور کلــی چهــار رویکــرد
مهــم داشــتند کــه در ادامــه بیــان میشــود:

الف .مناظره

از آنجــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه اســامیدر زمــان حکومــت مأمــون ،مملـ ّـو
ً
از آرا و نظریــات مختلــف از ســوی گروههــای گوناگــون بــود ،طبیعتــا نقــش امــام
رضــا(ع) در برابرایــن امــواج فکــری ،بســیار خطیــر و حســاس بود .یکــی از جریاناتی
کــه امــام(ع) در دوران خویــش بــا آن مواجــه گردیــد ،بحثهــای کالمیبــود کــه
از ناحیــه جریانــات گوناگــون فکــری بــه ســرعت فراگیــر شــد و موجــب گردیــد در
هــر زمینــه اختــاف نظرایجــاد شــود .دو گــروه «معتزلــه» و «اهــل حدیــث» در
برپاییایــن جدالهــا و جنجالهــای فکــری ،بیشــترین ســهم را دارا بودنــد.
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[ ]9در برابرایــن دو گــروه  -کــه یکــی عقــل را بــر نقــل ترجیــح م ـیداد و دیگــری
نقــل را بــر عقــل  -امــام(ع) میکوشــید موضــع خــود را بیــان فرمایــد ،ازایــن رو؛
بخــش عمــده روایاتــی کــه از آن حضــرت نقــل شــده در موضوعــات کالمـیآن هــم
ً
در شــکل پرســش و پاســخ و احیانــا مناظــرات اســت]10[.
امــام رضــا(ع) در مناظراتــی کــه مأمــون بــه صــورت تحمیلــی تشــکیل مـیداد،
بــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب مختلــف جهــان گفتوگــو و مناظــره میکردنــد کــه از
نــگاه بــرون دینــی همچــون همایشهــای بینالمللــی بیــن ادیــان بــود و از نــگاه
درون دینــی چنیــن گفتوگوهایــی بیــن فرقههــای گوناگــون بــا شــیعه دوازده
امامـیدر تاریــخ اســام نظیــر نــدارد.
هنگامیکــه مناظــره کننــدگان بــه مقــام واالی علمیحضــرت رضــا(ع) پــی
میبردنــد بــه آگاهــی تمــام و کمالایشــان اقــرار میکردنــد و حتــی خــود مأمــون
چندیــن مرتبــه بیــان داشــت« :هــذا أعلمهاشــمی» ]11[.البتــه بعیــد نیســت
نکــه میخواســته برتــری حضــرت بــر ســایر علویــان دیگــر معلــوم
مأمــون در عینای 
شــود ،در عیــن حــال میخواســته حضــرت از بعضــی علمــای دیگــر شکســت
بخــورد تــا هــم شکســتی بــرای آنحضــرت باشــد و هــم سرشکســتگی بــرای کل
اوالد ابوطالــب؛ لــذا بــه ســلیمان َمـ َ
ـروزی کــه از متکلمــان خراســان بــود ]12[،گفــت:
«مــن بــه ســوى تــو نفرســتادهام مگــر بــه جهــت معرفتــم بــه توانایــی تــو و مــراد مــن
چیــزى نیســت ،مگــر آنک ـ ه او را از یــک حجــت قطــع و مغلــوب کنــى»]13[.
در حقیقــت مناظراتــی کــه مأمــون بــرای امــام رضــا(ع) ترتیــب مـیداد ،مبارزاتــی
بــود کــه میــان بزرگتریــن دانشــمندان زمــان از فرقههــا و مذاهــب مختلــف و امــام
رضــا(ع) انجــام میشــد و درایــن مجالــس اگــر مدافــع اســام شــخصی غیــر از امــام
رضــا(ع) بــود شکســت میخــورد .علــم امــام(ع) بــه گونـهای بــود کــه بیشــتر علمــای
نکــه روایتهــای
آن زمــان هــم ،بــه علــم حضــرت رضــا(ع) اعتــراف داشــتند؛ چهای 
نکــه ابوصلــت
فراوانــی حکایــت از علــم واالی امــام رضــا(ع) دارد؛ مانندای 
هــروی میگویــد« :از حضــرت رضــا(ع) داناتــر ندیــدم ،مأمــون در مجلــس خــود
دانشــمندان بــزرگ ادیــان و فقهــا را جمــع میکــرد ،حضــرت رضــا(ع) بــر همــه پیــروز
میشــد .کســی در میــان آنهــا باقــی نمیمانــد کــه بــه مقــام آنجنــاب اعتــراف
نکنــد و خــود را در مقابلــش کوچــک بــه شــمار نیــاورد»]14[.
امــام رضــا(ع) در مناظراتــی کــه بــا ســران ادیــان و مکاتــب داشــتند ،پاســخ خــود
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را بــر مبنــای اعتقــاد شــخص مخاطــب بیــان میفرمودنــد؛ وایــن مظهــر دیگــری از
یکــه مأمــون از بــزرگ مســیحیان (جاثلیــق)
توانمنــدی امــام(ع) بــود؛ لــذا هنگام 
خواســت بــا امــام(ع) مناظــره کنــد ،او گفــت چگونــه بــا کســی بحــث کنــم کــه بــه
کتابــی اســتدالل میکنــد کــه مــن آنرا قبــول نــدارم و بــه گفتــار پیامبــری احتجــاج
میکنــد کــه مــن بــه اوایمــان نــدارم؟ و حضــرت فرمــود« :ای مــرد مســیحی! اگــر از
انجیــل برایــت دلیــل بیــاورم میپذیــری؟» جاثلیــق گفــت« :آری» ]15[.در واقــع
امــام رضــا(ع) بــر اســاس مشــترکات قابــل قبــول بــا وی مناظــره نمــود ،بــه گونـهای
کــه جاثلیــق پــس از مناظــره باایشــان گفــت« :بــه حــق مســیح ،گمــان نمیکــردم
در میــان مســلمانان کســی ماننــد تــو باشــد»]16[.
آنچــه در مناظــرات امــام(ع) بــا اهمیــت میباشــد،این اســت کهایــن مناظــرات
نکــه
در شناســایی مکتــب تشــیع نقــش مهمیداشــت؛ زیــرا بــا توجــه بهای 
رهبــران ادیــان ادعــای برتــری آییــن خــود را داشــتند و هرکــدام بــرای شکســت
امــام(ع) آمــده بودنــد ،شکســت آنــان توســط امــام رضــا(ع) پیــروزی بزرگــی بــرای
اســام و مســلمانان تبدیــل گشــت و بــه پیــروان آنــان ثابــت کــرد بــا وجــود اســام،
هیــچ آیینــی قابــل پیــروی نیســت و در میــان مســلمانان مکتبــی برتــر از تشـ ّـیع
نیســت؛ زیــرا ســایر عالمــان مســلمان از پاس ـخگویی بــه علمــای ادیــان دیگــر
عاجــز میشــدند؛ بــه گون ـهای کــه عمــران صابــی متکلــم بــزرگ زمــان امــام(ع)
ادعــا داشــت :کســی نتوانســته اســت در مناظــره او را شکســت دهــد .وی بعــد از
مناظــره بــا امــام رضــا(ع) مســلمان شــد]17[.

ب .تربیت شاگردان
یکــی از شــیوههایی کــه امامــان(ع) در طــی چنــد قــرن بــرای تثبیــت عقایــد
صحیــح اســام و انتشــار آن بــه کار میبســتند ،از طریــق پــرورش اصحــاب و
شــاگردان مکتــب اهــل بیــت(ع) بــود تــا در برابــر جریانــات منحــرف جامعــه و یــا
در مناظراتــی کــه بیــن اصحــاب و علمــای ســایر فرقههــا در مکتــب خلفــا روی
مــیداد ،بــا آمادگــی کامــل در مقابلایــن جریانــات فکــری مقابلــه نماینــد .در
ادامــه بــه نمونههایــی از شــاگرد پــروری امــام رضــا(ع) اشــاره میشــود:
ســلیمان بــن جعفــر جعفــری میگویــد :در محضــر امــام رضــا(ع) دربــاره جبــر
و تفویــض صحبــت شــد .آن حضــرت فرمودنــد« :آیــا میخواهیــد درایــن مــورد

100

تــأمــل

اصلــی را بــه شــما آمــوزش دهــم کــه هیــچ زمــان دچــار اختــاف نشــوید و بــا هرکــس
بحــث کردیــد پیــروز شــوید؟» گفتیــم :اگــر صــاح اســت بفرماییــد .فرمودنــد:
«خداونــد بــا مجبــوری بنــدگان اطاعــت نگــردد (همگــی مختارنــد) و اگــر انســانها
نیــز نافرمانــی میکننــد ازایــن بابــت نیســت کــه بــر خداونــد غلبــه پیــدا کردهانــد،
و در عیــن حــال ،او بنــدگان خــود را بــه حــال خویــش رهــا نکــرده اســت .او خــود
مالــک همــان چیزهایــی اســت کــه بــه آنــان عطــا فرمــود و نیــز نســبت بــه آنچــه آنان
را در آن مــورد ،توانــا ســاخته ،قــادر و تواناســت .اگــر مــردم تصمیــم بــه اطاعــت خــدا
گیرنــد ،خداونــد مانــع آنهــا نخواهــد شــد و اگــر تصمیــم بــه معصیــت و نافرمانــی
بگیرنــد ،اگــر بخواهــد از کار آنــان جلوگیــری میکنــد ،ولــی اگــر از کار آنــان جلوگیــری
نکــرد و آنــان مرتکــب معصیــت شــدند ،او آنهــا را بــه گنــاه و معصیــت نینداختــه
اســت» .ســپس فرمــود« :هــر کــه حدودایــن گفتــار را دریابــد و مراعــات نمایــد ،بــر هر
فــردی کــه درایــن مــورد بــا او مخالفــت کنــد ،پیــروز اســت»]18[.
در روایــت دیگــر ،احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر َب َزنطــی گویــد :بــه حضــرت
رضــا(ع) گفتــم بعضــی از شــیعیان قائــل بــه جبــر و بعضــی قائــل بــه تفویــض
شــدهاند .امــام(ع) فرمــود« :بنویــس خداونــد میفرمایــد:ای فرزنــد آدم!ایــن تــو
هســتی کــه بــه مشــیت و خواســته مــن میتوانــی اراده کنــی و بــه نیــرو و قــدرت
مــن واجباتــت را انجــام دهــی ...هــر آنچــه نیکــی بــه تــو رســد از ماســت و هرآنچــه
ســختی بــه تــو رســد ،از خــودت اســت[ ...]19مــن در مــورد کارهایــم مــورد ســؤال و
بازخواســت نیســتم ولــی از تــو دربــاره کارهایــت ســوال خواهــد شــد]20[.»...
از مهمتریــن اصحــاب و شــاگردان امــام رضــا(ع) میتــوان بــه احمــد بــن
محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی ،محمــد بــن فضــل ازدی کوفــی ،حســن بــن علــی
خــزاز معــروف بــه «وشــاء» ،خلــف بصــری ،محمــد بــن ســنان ،حمــاد بــن عثمــان
النــاب ،حســن بــن ســعید اهــوازی ،محمــد بــن ســلیمان دیلمیبصــری و عبداهلل
بــن مبــارک نهاونــدی اشــاره نمــود]21[.

ج .ارسال نامهها و دستورالعملها
یکــی از شــیوههای دیگــر مبــارزه بــا انحرافــات فکــری و عملــی امــام رضــا(ع)؛
نامههــا ،دســتورالعملها و پیغامهــای امــام رضــا(ع) بــود کــه امــام(ع) بــرای
آنهــا ارســال میکردنــد .امــام(ع) در آن نامههــا وظایــف آنــان را در مقابــل
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پیشــامدهای سیاســی و اجتماعــی روشــن میســاختند.این نوشــتههای امــام
رضــا(ع) کــه در زمینههــای گوناگــون فقهــی ،سیاســی ،اعتقــادی ،فقهــی و ...بــود،
توســط اصحــاب و یــاران آنحضــرت نــگارش شــده اســت]22[.

د .پاسخ به پرسشها و شبهات دینی
یکــی از راههــای مهــم در بیــان آموزههــا و بیــان حقایــق اســام در قالــب پاســخ
بــه پرس ـشها و شــبهات دینــی اســت .و پویایــى «جامعــه» و «فرهنــگ» ،در گــرو
پرســشهاى حقیقتطلبانــه و پاس ـخهاى ِخردورزانــه اســت .امــام رضــا(ع)
هماننــد دیگــر ائمــه اطهار(ع)ایــن راه را در دوران زندگانــی خــود بــرای بیــان معــارف
یکــه ســالهای ســال
اســامیو پیشــرفت آن انجــام دادنــد .بویــژه بــرای مردم 
عطــش شــنیدن آنرا داشــتند .یکــی از جهــات بــارز ســفر امــام رضــا(ع) توجــه بــه
تشــنگان معــارف الهــی بــود کــه مدتهــای زیــادی از اهــل بیــت پیامبرشــان دور
نگــه داشــته شــده بودنــد .چنیــن مردمـیدر مســیری کــه حــدود پنــج هــزار کیلومتــر
طــول آن بــود ،خــود را بــا امــام معصــوم(ع) و دریــای علــم نبــوی رو بــه رو میدیدنــد.
اســتقبال و درخواســت و مراجعــه مــردم  -بــا همـ ه تــرس و وحشــت از دســتگاه
حکومتــی  -بهانــدازهای بــود کــه راه هرگونــه ممانعــت را میبســت .پاســخ بــه
ســؤاالتی کــه در زمینههــای مختلــف از امــام(ع) در منابــع روایــی ثبــت و ضبــط
شــده اســت ،نشــانگراین اســت کــه مــردم وقتــی امــام(ع) را میدیدنــد بــدون
پرســش و آموختــن از پیشــگاه آنحضــرت ،باایشــان خداحافظــی نمیکردنــد .و
امــام رضــا(ع) نیــز ازایــن فرصــت اســتفاده کــرده و بــا پاســخ دادن بــه پرسـشهای
مــردم و اصحــاب و یــاران ،هــم بــه تبلیــغ معــارف اســامیپرداخته و هــم بــا
انحرافــات فکــری و عملــی مبــارزه کننــد.
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ً
مراد ازاینکه امام صادق(ع) فرمودهاند :اگر امام رضا(ع) را عارفا بحقه زیارت
کنید ،شفاعتتان میکنم،حتی اگر مرتکب کبیره شده باشید،چیست؟

پرسش

َ
َ
َع ْ
اهَّلل عُ :ت ْق َتـ ُـل َح َف َد ِتــی بــأ ْ
ــن َح ْم َــز َه ْبــن ُح ْمـ َـر َان َقـ َـالَ :قـ َـال أ ُبــو َع ْ
ض
ر
ـد
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً ّ َ ْ
ُخ َر َاسـ َ
ـان ِفــی َم ِد َینـ ٍـه ُی َقـ ُـال َل َهــا ُطـ ُ
ـوسَ .مـ ْـن َز َار ُه ِإل ْی َهــا َع ِارفــا ِب َح ِقـ ِـه أخذ ُتـ ُـه ِب َیـ ِـدی
َ
َ
ْ َ
َیـ ْـو َم ْال ِق َی َامـ ِـه َو أ ْد َخ ْل ُتـ ُـه ْال َج َّنـ َـه َو إ ْن َک َ
ان ِمـ ْـن أ ْهـ ِـل الک َبا ِئـ ِـر» در مــورد حدیــث فــوق
ِ
ســه دیــدگاه وجــود دارد:
 .1همــه اشــخاصی کــه «عارفــا بحقــه» زیــارت میرونــد بهشــتی هســتند حتــی
اگــر تــا آخــر عمــر بــدون توبــه مشــغول گناهــان کبیــره باشــند.
 .2حدیــث شــامل حــال همــه افــرادی کــه «عارفــا بحقــه» زیــارت میرونــد
نمیشــود بلکــه فقــط آنهایــی کــه صالحیــت شــفاعت را داشــته باشــند وارد
بهشــت میشــوند .در واقــع احادیثــی کــه بیــان میکننــد فــان گنــاه مانــع
شــفاعت میشــود حدیــث فــوق را تخصیــص میزننــد و مشــروط میکننــد.
ً
مثــا کســی کــه کاهــل نمــاز اســت ولــی «عارفــا بحقــه» زیــارت میکنــد وارد بهشــت
نمیشــود (حدیــث شــاملش نمیشــود).
 .3همــه اشــخاصی کــه «عارفــا بحقــه» زیــارت میرونــد حتمــا صالحیــت
شــفاعت توســط ائمــه را پیــدا میکننــد ،یعنــی خداونــد بــه آنهــا توفیــق میدهــد
ً
کــه از گناهانــی کــه مانــع شــفاعت هســتند درایــن دنیــا توبــه نماینــد .مثــا کســی
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کــه کاهــل نمــاز اســت (طبــق احادیــث شــفاعت شــامل حالــش نیســت) ولــی اگــر
زیــارت «عارفــا بحقــه» بکنــد خداونــد بــه او توفیــق میدهــد تــا باالخــره روزی
کاهــل نمــازی را درایــن دنیــا تــرک کنــد و در نتیجــه مســتخق شــفاعت ائمــه
علیهــم الســام در آخــرت شــود و در نهایــت حدیــث فــوق شــامل حالــش شــود.
کــدام دیــدگاه صحیــح اســت؟

پاسخ اجمالی

ـارت عارفــا بحقــه ،آســوده
مرادایــن نیســت کــه انســان؛ دیگــر بــا انجــام یــک زیـ ِ
خاطــر باشــد و هــر گنــاه و جــرم و جنایتــی را مرتکــب شــود ،بهایــن امیــد کــه
بخشــیده میشــود؛ بلکــه منظورایــن اســت کــه اگــر آن فــرد؛ در قیامــت ،دارای
گناهــان کبیــرهای اســت کــه نتوانســته توبــه کنــد؛و یــا اصــا قبــل از آن زیــارت
مرتکــب کبیــره شــده بــوده اســت ،بواســطهاین زیارتــش (البتــه بــا جمیــع
شــرائطش) شــفاعت نصیــب وی خواهــد شــد و بخشــیده میشــود .در نتیجــه
احتمــال اول قطعــا باطــل میباشــد و احتمــال دوم و ســوم ،هــر دو (بــا توضیحــی
کــه در پاســخ تفصیلــی میآیــد) صحیــح میباشــد.

پاسخ تفصیلی

ابتداایــن ســوال را کمیتوســعه میدهیــم و ســپس بــه پاســخ تفصیلــی آن
میپردازیــم .در روایات،چنیــن مــواردی فــراوان بــه چشــم میخــورد.
بــه طــور مثــال در فضائــل ســورههای قرآن،پاداشهــای بســیار فراوانــی وعــده
ً
داده شــده اســت مثــا از امــام صــادق (ع) روایــت شــده اســت کــه «کســى کــه ســوره
بنــى اســرائیل را هــر شــب جمعــه بخوانــد از دنیــا نخواهــد رفــت تااینکــه قائــم را
ً
درک کنــد و از یارانــش خواهــد بــود» [ .]1حــال ســؤالاین اســت کــه آیــا واقعــا بــه
صــرف خواندنایــن ســوره در هــر شــب جمعه،انســان از یــاران امــام زمان(عــج)
میشــود،ولواینکه مرتکــب هــر گناهــی شــود؟
یــا در بــاب فضیلــت گریســتن بــر مصائــب اباعبــداهلل الحســین(ع) در روایــات
فراوانــی آمــده اســت کــه اگــر کســی قطــره اشــکی بــر امــام حســین(ع) بریــزد و
دیگــران را بگریاند،اجــرش فقــط بــا خداســت و بــا اهــل بیــت محشــور میشــود.
[ ]2آیــا اگــر کســی در مجالــس امــام حســین(ع) دائمــا شــرکت داشــته باشــد و
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ســاعتها بــه عشــق امامــش بگریــد ولــی در انجــام واجبــات و تــرک محرمــات کاهــل
باشــد،چنین شــخصی بــا اهــل بیــت علیهــم الســام محشــور میشــود؟
ً
مسلما جواباین گونه سواالت،منفی است.
«بدیهــى اســت درایــن روایــت و در تمــام روایات مشــابه آن ،منظــور تنها خواندن
آیــات نیســت بلکــه خوانــدن ،مقدمـهاى اســت بــراى فهــم و درک ،و آن نیــز بــه نوبــه
خــود مقدمــهاى اســت بــراى پیــاده ســاختن آن در زندگــى فــردى و اجتماعــى،
و مســلم اســت کــه اگــر مســلمانان از مفــاد آیاتایــن ســوره در زندگــى خــود الهــام
بگیرنــد همهایــن پاداشــها را عــاوه بــر نتائــج دنیــوى آن خواهنــد داشــت»]3[ .
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در ذیــل فضیلــت ســوره مبارکــه انعــام،در کتــاب
تفســیر نمونــه شــان چنیــن مینگارنــد:
...ولــى عجیبایــن اســت کــه بعضــى ،ازایــن ســوره ،تنهــا بــه خوانــدن الفــاظ
آن قناعــت مىکننــد ،و جلســات عریــض و طویلــى بــراى «ختــم انعــام» و حــل
مشــکالت شــخصى و خصوصــى خــود بــا تشــریفات ویــژهاى تشــکیل مىدهنــد
کــه بنــام جلســات ختــم انعــام نامیــده مىشــود ،مســلما اگــر درایــن جلســات بــه
محتــواى ســوره دقــت شــود ،نــه تنهــا مشــکالت شــخصى ،مشــکالت عمومــى
مســلمانان نیــز حــل خواهــد شــد ،امــا افســوس کــه بســیارى از مــردم بــه قــرآن
بــه عنــوان یــک سلســله «اوراد» کــه داراى خــواص مرمــوز و ناشــناخته اســت
مىنگرنــد و جــز بــه خوانــدن الفــاظ آن نمىاندیشــند ،در حالــى کــه قــرآن سراســر
درس اســت و مکتــب ،برنامــه اســت و بیــدارى ،رســالت اســت و آگاهــى]4[ .
ایــن مســئله در مــورد زیــارت نیــز ،جــاری اســت؛ یعنــی اگــر در روایــات بــرای
زیــارت ائمــه اطهــار؛ ثوابهــای بســیار فراوانــی شــمرده شــده است،مســلما
چنیــن نمیباشــد کــه زائــر آن قبــر شــریف ،ب ه واســطه زیارتــش مشــمول
ً
شــفاعت قــرار گیــرد ولواینکــه تــا آخــر عمــرش دائمــا مرتکــب گنــاه شــود .درایــن
رابطــه ،ســزاوار اســت بــه معنــای لغــوی زیــارت کمیپرداختــه شــود.
زیــارت در لغــت عــرب بــه معنــای میــل کــردن و تمایــل بــه کار رفتــه اســت ]5[ .و
در اصطــاح بــه معنــای حضــور در نــزد مــزور بــه خاطــر تکریــم و تعظیــم او اســت.
[ ]6و دارای ســه رکــن اســت :
 .1زائر :عبارت است کسی که میل و گرایش به کسی یا چیزی دارد.
 .2مزور :شخص یا چیزی که میل و گرایش زائر به سوی او است.
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 .3صفت باطنی گرایش و میل که با تکریم و تعظیم زائر همراه است.
هــر گاه یکــی ازایــن ســه رکــن مختل شــود یــا به معنــای واقعــی و حقیقی تحقق
یگــردد و هــر چــه زائــر معرفــت و شــناخت بیشــتر و
نیابــد ،زیــارت صحیــح واقــع نم 
عمیــق تــری از مــزور داشــته باشــد و مــزور نیــز از کمــاالت بیشــتری برخــوردار باشــد
تأثیــرات زیــارت بهتــر و بیشــتر خواهــد بــود]7[ .
بنابرایــن ،آنچــه کــه از لفــظ زائــر نیــز بدســت میآیدایــن اســت کــه میــل و
گرایــش ،یکــی از اصــول زیــارت میباشــد و بــدون آن ،زیارتــی محقــق نمیشــود.
مطلــب دیگــری کــه تذکــر آن بســیار مهم میباشـداین اســت کــه تمامیکارهای
خیــر (از جملــه زیــارت) در صورتــی میتوانــد مفیــد واقــع شــود کــه آن عمــل خیــر
را انســان در آخــرت بــه همــراه خــودش بیــاورد ؛یعنــی در صورتیکــه آن اعمــال بــه
واســطه گناهــان مــا از بیــن رود ،قطعــا شــفاعتی هــم در کار نمیباشــد زیــرا ثــواب
آن عمــل ،مـ ّ
ـردد بــه نگــه داشــتن آن تــا روز قیامــت اســت و بــه صــرف انجــام دادن
آن ،انســان نتیجــه آن را نخواهــد دیــد [.]8
در نتیجــه میتــوان گفــت :اگــر زائــر ،بتوانــد زیارتــش را بــه ســامتی بــه مقصــد
خویــش رســاند ،قطعــا وعــده شــفاعت دربــاره وی محقــق میشــود ولــی
ً
اگــر (بواســطه گناهانــش) نتوانســت آن را بــه مقصــد خویــش رســاند ،قاعدتــا
نمیتوانــد نســبت بــه امــر شــفاعت محـ ّـق باشــد.
درایــن روایــت نیــز کــه امــام فرمودهاند«:حتــی اگــر گناهــان کبیــرهای داشــته
ً
ـارت عارفــا بحقــه،
باشــد» ؛منظورایــن نیســت کــه انســان؛ دیگــر بــا انجــام یــک زیـ ِ
آســوده خاطــر باشــد و هــر گنــاه و جــرم و جنایتــی را مرتکــب شــود ،بهایــن امیــد
کــه بخشــیده میشــود؛ بلکــه مرادایــن اســت کــه اگــر آن فــرد؛ در قیامــت دارای
ً
گناهــان کبیــرهای اســت کــه نتوانســته توبــه کنــد؛و یــا اصــا قبــل از آن زیــارت
مرتکــب کبیــره شــده اســت ،حــال بواســطهاین زیارتــش (البتــه بــا جمیــع
شــرائطش) شــفاعت نصیــب وی خواهــد شــد و بخشــیده میشــود.
ً
و امــا منظــور از «عارفــا بحقــه» کــه در ادامــه روایــت آمــده اســت (البتــه در متــن
ســوال،این بخــش حــذف شــده اســت) ،بهایــن نکتــه نیــز اشــاره میکنــد .لــذا
روایــت را بــه طــور کامــل میآوریــم]9[ .
از حمــزه بــن حمــران نقــل شــده اســت کــه امــام صــادق(ع) فرمودنــد :نــوه ام
در ســرزمین خراســان ،در شــهری کــه بــه آن طــوس میگوینــد ،کشــته میشــود.
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هــر کــس کــه او را بامعرفــت بــه حقــش زیــارت کنــد ،مــن در روز قیامــت دســتش
را گرفتــه و داخــل بهشــتش میکنــم و لواینکــه گنــاه کبیــره داشــته باشــد .راوی
میگویــد از امــام پرســیدم ،جانــم بــه فدایــت؛ معرفــت حقــش چــه چیــزی اســت؟
امــام فرمودند:اینکــه بدانــد ،اطاعتــش واجــب اســت واینکــه او امامیاســت
غریــب و امامیاســت کــه بــه شــهادت رســیده اســت .هــر کــس او را زیــارت کنــد
در حالیکــه معرفــت بــه وی داشــته باشــد ،خداونــد ثــواب هفتــاد شــهیدی کــه
ً
حقیقتــا نــزد پیامبــر بــه شــهادت رســیده باشــند ،را بــه او میدهــد]10[ .
آنچــه کــه از ادامــه روایــت فهمیــده میشــوداین اســت کــه امــام صــادق(ع) در
مقــام پاســخ بــه راوی کــه میپرســد «عارفــا بحقــه» یعنــی چــه؟ میفرمایند:اینکــه
امامــت را واجــب االطاعــه بدانی.حــال ســوالاین اســت؛ کــه آیــا ِصــرف همیــن
اعتقــاد؛ کــه امــام ،اطاعتــش الزم اســت ،کافــی اســت یا الزم اســت انســاناین اعتقاد
را در عملــش نشــان دهــد کــه اطاعــت کــردن از امامــش را واجــب میدانــد؟ مســلما
گزینــه دوم صحیــح میباشــد .پــس روایــت شــامل کســی کــه اصــرار بــر گناهــان کبیــره
دارد ،نمیشــود؛ پــس دیــدگاه اول بــه طــور قطــع نادرســت میباشــد.
ً
نتیجــه آنکــه هــر کــس عارفــا بحقــه بــه زیــارت حضــرت رضــا(ع) بــرود صالحیــت
شــفاعت را بــه دســت آورده اســت ولــو آنکــه در گذشــته اش گناهــان کبیــرهای را مرتکب
ً
شــده باشــد؛ ولــی الزامــا بدیــن معنــی نمیباشــد کــه هر کــس صالحیــت شــفاعت را دارا
یشــود؛ زیــرا بســیاری از گناهــان ،جلــوی خیرهائــی که
بــود ،مــورد شــفاعت هــم واقــع م 
قــرار بــوده اســت بــه انســان برســد (از جملــه شــفاعت) را میگیــرد.
البتــه زیــارت کــردن ،خــود میتوانــد باعــث کمــک بــه انســان در تغییــر مســیر
زندگــی شــود .زیــرا انجــام عمــل نیــک ،باعــث کســب توفیــق در اعمــال نیــک دیگــر
و رهــا کــردن اعمــال بــد میشــود.
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پرسش
آیا امام رضا(ع ) پس از پذیرش منصب ولیعهدی ،در میان جمع ،مأمون
را مورد ستایش قرار داد؟

پرسش

دلیــل تعریــف امــام رضــا(ع) در عهدنامــه خــود از مأمــون چیســت؟ «أقــول:
و أنــا علــی بــن موســى بــن جعفــر إن أمیــر المؤمنیــن عضــده اهلل بالســداد ،و
وفقــه للرشــاد ،عــرف مــن حقنــا مــا جهلــه غیــره ،فوصــل أرحامــا قطعــت ،و آمــن
أنفســا فزعــت ،بــل أحیاهــا و قــد تلفــت ،و أغناهــا إذا افتقــرت ،مبتغیــا رضــى رب
العالمیــن ،ال یریــد جــزاء مــن غیــره ،و ســیجزی اهلل الشــاکرین و ال یضیــع أجــر
المحســنین .و إنــه جعــل إلــی عهــده ،و االمــره الکبــرى إن بقیــت بعــده».

پاسخ اجمالی

نخســت بایــد گفــت؛ خطب ـهای از امــام رضــا(ع) وجــود دارد کــه در آن،
ســتایشهایی از مأمــون شــده اســت؛ دلیــل بــر زبــان آوردن چنیــن عباراتــی را
میتــوان آن دانســت کــه امــام رضــا(ع) در دورانــی میزیســت کــه شــرایط سیاســی
خاصــی بــر آن حکمفرمــا بــود .گروههــای مختلــف شــیعی قیامهــای متفاوتــی را
شــکل داده بودنــد و قــدرت شــیعه ،زنــگ خطــری بــرای حکومــت بــود .مأمــون؛
خلیفــه عباســی بــا رویکــرد دوگانــه ابــراز دوســتی در میــان جمــع و اجبــار و تهدیــد
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در خلــوت ،حضرتشــان را مجبــور بــه پذیــرش والیتعهــدی خــود کــرده و باایــن
کار تــاش کــرد تــا مخالفتهــا و قیامهــای شــیعیان و علویــان را کمرنــگ و نابــود
کنــد .البتــه امــام رضــا(ع ) تــاش بســیاری کــرد کــه از حجمایــن سوءاســتفاده کــم
چیــک از امــورات حکومتــی و عــزل
کنــد؛ از جملهایــن شــرط را قــرار داد کــه در هی 
و نصبهــا دخالــت نکنــد .باایــن حــال ،مأمــون بــا ظاهرســازی  ،خــود را شــیعه
امــام و اهــل بیــت معرفــی کــرده و محیطــی خــاص را بــه وجــود آورد.
یکــه عمــوم مــردم بــا امــام رضــا(ع) بــه عنــوان ولیعهــدی
بنابــر روایــات ،هنگام 
بیعــت کــرده و بــه حضرتشــان تبریــک گفتنــد ،آنحضــرت از آنــان خواســت تــا آرام
باشــند و ســپس چنیــن فرمــود:
اهلل َّالر ْحمـ ِـن َّالر ِحیـ ِـم؛ حمــد مخصــوص خداونــدی اســت کــه
«ب ْس ِــم ِ
ِ
آنچــه را بخواهــد ،انجــام میدهــد« ،کســی را تواناییایســتادگی در مقابــل
حکــم او نیســت ]1[»،و همچنیــن هیــچ فــردی توانایــی جلوگیــری از قضــای
حتمیپــروردگار را نــدارد« .او چش ـمهایى را کــه بــه خیانــت میگــردد و آنچــه را
ســینهها پنهــان میدارنــد ،میدانــد» ]2[.و خداونــد بــر محمــد(ص) و خانــدان
پاکــش ،در میــان اولیــن و آخریــن درود فرســتاده اســت.
مــن کــه علــی بــن موســى بــن جعفــرم میگویــم؛ امیــر المؤمنیــن (مأمــون) کــه
خــدا او را ثابــت قــدم بــدارد و در راه ارشــاد و هدایــت موفقــش فرمایــد؛ حــق مــا
اهــل بیــت  -کــه مــردم رعایتــش نمیکردنــد  -را شــناخت و خویشــاوندى قطــع
شــده را وصــل کــرد و دلهــاى وحشـتزده راایمــن گردانیــد بلکــه آنهایــی را کــه
خطــر مرگشــان بــود زندگــى بخشــید و بــرای جلــب رضایــت پــروردگار در هنــگام
تنگدســتى ،کمکشــان کــرد بــدون آنکــه از غیــر خــدا ،پــاداش بخواهــد« .خداونــد
بــه زودى پــاداش شــاکران را خواهــد داد»[ ]3و «نیکــوکاران را بیپــاداش نخواهــد
گذاشــت»[ ]4مأمــون مــرا ولیعهــد خویــش گردانــده و خالفــت پــس از خــود را بــه
مــن ســپرد ،اگــر بعــد از او زنــده بمانــم .پــس هــر کــس عقــد و پیمانــى را کــه خداونــد
بــه حفــظ و نگهــدارى آن امــر فرمــوده بگشــاید ،و گــرهاى را کــه خداونــد محکمــى
آنرا خواســته سســت کنــد و بشــکند ،حریــم خــدا را ناچیــز گرفتــه و تعـ ّـدى نموده،
و ّ
محرمــات الهــى را حــال دانســته اســت؛ زیــرا باایــن کار حـ ّـق پیشــوا را ضایــع
کــرده و امــرش را اطاعــت ننمــود ه و احتــرام اســا م را از میــان برداشــته اســت.
نیــای مــا (امیــر المؤمنیــن علــی ع) نیــز در چنیــن موقعیتــى قــرار داشــت؛ بــر
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کارهــاى آنهــا صبــر کــرد و متعــرض تصمیمهــاى ناپسندایشــان نشــد تــا رخنــه
در دیــن پیــدا نشــود و اختــاف میــان مســلمانان نیافتــد؛ زیــرا عقائــد جاهلیــت
بــه آنهــا نزدیــک بــود و منافقــان انتظــار فرصتــى را میکشــیدند تــا اســام را دچــار
خطــر نماینــد( .بــه هــر حال)»نمیدانــم بــا مــن و شــما چــه خواهــد شــد»[]5
«حکــم و فرمــان ،تنهــا از ِآن خداســت! حــق را از باطــل جــدا میکنــد ،و او بهتریــن
جــدا کننــده حــق از باطــل اســت»[]7[.»]6
پیراموناین نقل باید به نکات ذیل توجه داشت:
 .1بــا آنکــه درایــن نقــل ،امــام رضــا(ع) ســخنان ســتایشآمیزی را بــر زبــان
مـیآورد کــه پذیــرش آنهــا از ســوی بســیاری از شــیعیان دشــوار بــه نظــر میرســد.
امــا واقعیتایــن اســت کــه آنحضــرت چــارهای جــز گفتنایــن جمــات نداشــت؛
زیــرا مأمــون در میــان عمــوم مــردم  -بــا تبلیــغ فــراوان  -خــود را بــه دوســتی اهــل
بیــت و شــیعهگری معرفــی کــرده و در همیــن راســتا اعــام عمومیمیکنــد کــه
تصمیــم بــه تفویــض خالفــت بــه امــام رضــا(ع) داشــته و بعــد از مخالفتشــان،
حضرتشــان را بــه اجبــار ولیعهــد خــود میگردانــد .از طــرف دیگــر ،او قدرت و ســپاه
و ثــروت و ...را در اختیــار دارد و نمیتــوان بــا طعنــه و درشــتی ،او را مخاطــب قــرار
داد ،بــه ویــژه در مراســمیکه بــه مناســبت تفویــض رســمیوالیتعهدی بهایشــان
تــدارک دیــده شــده بــود.
 .2باایــن وجــود ،ابتدایایــن خطبــه ،بــه نوعــی بازگــو کــردن عملکــرد ظاهــری
و ریاکارانــه مأمــون در آنایــام اســت و امــام خواســته تــا بفهمانــد کــه تنهــا در
صــورت واقعــی و صادقانهبودنایــن رفتارهــا پــاداش بســیاری در انتظــار خلیفــه
خواهــدبــود .امــام در فرازهــای میانــی نیــز  -بــا اشــاره بــه غصــب خالفــت از امــام
علــی ع  -در صــدد تأکیــد مجـ ّـدد برایــن نکتــه اســت کــه خالفــت و امامــت ،حقــی
بــوده کــه غاصبانــه از اهــل بیــت(ع) گرفتــه شــده وایــن غصــب تــا کنــون ادامــه
داشــته و هماکنــون نیــز منتــی بــر گــردن افــرادی نیســت کــه میخواهنــد آن را
ً
بــه حضرتشــان بازگرداننــد .انتهــای خطبــه هــم دقیقــا تبییــن آن مطالبــی اســت
کــه از زبــان مأمــون بــرای توجیهایــن والیتعهــدی بــرای مــردم و درباریــان صــادر
ً
شــده بــود و امــام رضــا(ع) آنمطالــب را مجــددا در حضــور مأمــون و جمعیــت
حاضــر بازنشــر کردنــد تــا نکنــد در آینــده ،مأمــون توجیهــات دیگــری را بــرای
انتصابایشــان بــه والیتعهــدی مطــرح نمــوده و ازایــن طریــق بــه تخریــب
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شــخصیت امــام بپــردازد و نیــز بــرای آیندگان،ایــن گمــان را پدیــد آورد کــه گویــا
حضرتشــان بــا پذیرشایــن منصــب ،بــه نوعــی حکومــت مأمــون و حاکمــان قبــل
از او را قبــول داشــته اســت.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1رعد.41 ،
[ .]2غافر .19 ،
[ .]3آل عمران.144،
[ .]4آل عمران.171 ،
[ .]5احقاف.9 ،
[ .]6انعام.57 ،
[ .]7شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع) ،محقق ،مصحح ،الجوردی ،مهدی ،ج  ،2ص  ،146تهران ،نشر جهان،
چاپ اول1378 ،ق؛ ابن شهر آشوب مازندرانی ،مناقب آل أبیطالب(ع) ،ج  ،4ص  ،364قم ،عالمه ،چاپ اول،
1379ق.
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پرسش
با توجه به گرایشهای عرفانی  -کالمیحافظ شیرازی ،آیا میتوان او
را شیعه دانست؟

پاسخ اجمالی

در برخــی دورانهــا شــرایط بــه گون ـهای رقــم خــورده کــه افــراد نمیتوانســتند
بــه ســادگی عقایــد درونــی خــود را بــرای همــگان افشــا کــرده و یــا آنرا مکتــوب
کننــد .در مــورد حافــظ شــیرازی هــم دلیلــی کــه بــه قطعیــت بتــوان بــا اســتفاده
از آن ،مذهــب حافــظ را مشــخص نمــود وجــود نــدارد؛ ازایـنرو برخــی او را ســنی
شــافعی و برخــی نیزایشــان را شــیعه میپندارنــد .بــه هرحــال او محـ ّـب اهلبیــت
بــود و اشــعار عرفانــی او بــرای تمــام مســلمانان قابــل اســتفاده اســت.

پاسخ تفصیلی

اندیشــمندان در مــورد مذهــب حافــظ شــیرازی اختالف نظــر دارند؛ برخــی او را از
اهلســنت برشــمرده و معتقدنــد وی از نظــر کالمیاشــعری مذهــب و از نظــر فقهــی
شــافعی اســت .برخــی نیــز وی را پیــرو مکتــب اهلبیــت و شــیعه قلمــداد میکننــد.

دالیل سنی (اشعری) بودن حافظ

آن گــروه کــه حافــظ را پیــرو مذهــب اهلســنت میداننــد ،مطالبــی را بــه عنــوان

114

تــأمــل

دیدگاههــای فلســفی و کالم ـیاو برشــمرده و ســپس بــه نتیجــه مطلــوب خــود
میرســند .در نظــر آنــان عقایــد حافــظ کــه دخیــل در تعییــن مذهــب او اســت
عبارتانــد از:

الف)اندیشههای فلسفی
 .1وحدت وجود:
الف« .در خالف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم»؛
ب« .حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آئینه اوهام افتاد»؛
ج« .هر دو عالم یک فروغ روی اوست
گفتمت پیدا و پنهان نیز هم».
 .2تعطیل در شناخت پروردگار:
الف« .عنقا شکار کس نشود دام باز چین
کانجا همیشه باد به دستست دام را»؛
ب« .بروای زاهد خودبین که زچشم من و تو
رازاین پرده نهانست و نهان خواهد بود»؛
ج« .بگفتا چون به دست آری نشانش؟
که از ما بی نشانست آشیانش»؛
د« .در کارخانهای که ره عقل و فضل نیست
فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟».
 .3انکار علت غایی برای پروردگار:
«سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بهانه بی سببیست».

ب)اندیشههای کالمی
 .1قدیم بودن قرآن:
«به حق کالمت که آمد قدیم
به حق رسول و به حق عظیم».
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 .2جبر:
الف« .بروای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که جزاین تحفه ندادند به ما روز الست»؛
ب« .در کوی نیکنامیما را گذر ندادند
گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را»؛
ج« .بارها گفتهام و بار دگر میگویم
که من دلشدهاین ره نه به خود میپویم»؛
د« .در پس آینه طوطی صفتم داشتهاند
آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم»؛
 .3نفی شرور در عالم و عدم انتساب شرور به پروردگار:
الف« .پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد»؛
ب« .به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش
که هرچه ساقی ما کرد عین الطافست»؛
ج« .نیست در دایره یک نقطه خالف از کم و بیش
کهاین مسأله بی چون و چرا میبینم»؛
د« .هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست
ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست».
 .4رؤیت پروردگار:
الف« .این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم»؛
ب« .دیدن روی تو را دیده جانبین باید
وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است»]1[.
برخــی چنیــن تفکراتــی را نزدیــک بــه تفکــر اشــعریان ارزیابــی کــرده و معتقدنــد
کــه حافــظ در مذهــب کالمیپیــرو اشــعریان اســت]2[.
و نیز معتقدند برخی ابیات حافظ بر اساس فقه اهلسنت سروده شده است:
ج« .من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست».
و میدانیــم کــه شــیعیان در نمــاز میــت ،پنــج تکبیــر میگوینــد و چهــار تکبیــر از
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نکــه «چهــار تکبیــر» را یــک اصطــاح رایــج
ویژگیهــای اهلســنت اســت ،مگــر آ 
دانســته و مرتبــط بــا مباحــث اختالفــی فقهــی نکنیــم.

محبت اهلبیت(ع) در سخن حافظ

در میــان ســرودههای حافــظ ،میتــوان بــه ابیاتــی دســت یافــت کــه ّ
محبــت
ً
اهلبیــت پیامبــر(ع) در آنهــا آشــکار اســت .و البتهایــن لزومــا بــه معنــای شــیعه
محــض بــودن او نیســت:
الف« .آن را که دوستی علی نیست کافرست
گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
امروز زندهام به والی تو یا علی
فردا به روح پاک امامان گواه باش
قبر امام هشتم سلطان دین رضا
از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش».
ب« .حافظ ز جان ّ
محب رسولست و آل او
براین سخن گواست خداوند اکبرم»
البتــه ابیــات بــاال در نســخههای معتبــر دیــوان از جملــه قزوینــی -غنــی،
خانلــری ،جاللــی نایینی-نذیــر احمــد و نیــز ســلیم نیســاری وجــود نــدارد.
دو رباعی در مدح امام علی(ع) از حافظ وجود دارد که چنین آغاز میشوند:
«مردی ز کننده در خیبر پرس»
«قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای»
ایــن دو رباعــی در نســخه دیــوان مصحــح قزوینی-غنــی و نیــز خانلــری
موجودنــد .در مقطعــی از یــک غــزل نیــز حافــظ میگویــد:
«حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف»
اعتقاد به امام مهدی(عج) هم در برخی اشعار حافظ ،وجود دارد:
ّ
فعل ملحد شکل
«کجاست صوفی دجال ِ
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید».
البتــه برخــی معتقدنــد کهایــن بیــت دربــاره شــاه منصــور ســروده شــد ،و مــراد
ـدی
از «ملحــد شــکل» نیــز تیمــور میباشــد .عــاوه برای 
نکــه اعتقــاد بــه مهـ ِ
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آخرالزمــان مختــص شــیعیان نیســت.
یبــه خانــدان عصمــت در میــان
بــه هــر حــال میدانیــم کــه تمایــل عموم 
شــافعیان رواج داشــته اســت واینگونــه نبــود کــه هرکــس کالم محبتآمیــزی
نســبت بــه اهلبیــت(ع) ابــراز کــرده باشــد ،شــیعه بــه شــمار آیــد.

دالیل تشیع حافظ

البته برخی نیز قائل به شیعه بودن حافظ شدهاند:
«بهطــور کلــى تصــوف شــیعى از تصــوف ســنىاین امتیــاز را دارد کهایــن
سلســلهها وایــن تشــریفات بیشــتر مــال متصوفــه اهلتســنن اســت و متصوفــه
قتــر از متصوفــه اهــل تســنناند و هــم کمتــر اهلایــن حرفهــا
شــیعه ،هــم عمی 
هســتند کــه شــیخ و اســتاد مطــرح باشــد و استادشــان را نشــان بدهنــد .چهبســا
چکــس نمىشــناخت کــه داراى عالیتریــن
اینهــا را در زمــان خودشــان هی 
مقامــات عرفــان هســتند؛ حتى همســایه خانـهاش ،زنش ،بچهاش ،شــاگردانش
ً
نمىدانســتند کهایــن باالتریــن مقامــات عرفــان را دارد ،ولــى واقعــا داشــت.
فقــط همــان معلــم خاصــش او را مىشــناخت ،از غیــر او همیشــه پنهــان بــود؛
و مــن یــک قرین ـهاى هــم پیــدا کــردهام کــه بعــد ان شــاء اهَّلل خواهــم گفــت [کــه]:
حافــظ یــک مدتــى کوشــش کــرده کــه بــه اهتمــام خــودش ،یعنــى بــدون اســتاد
و معلــم و مربى،ایــن راه را طــى کنــد .بعــد کــه ســالها زحمــت مىکشــد ،خــون
جگــر مىخــورد و حتــى بــه یــک سلســله مکاشــفات نائــل مىشــود ،مىرســد
بــه آنجــا کــه نــه ،بــدون «دلیــل راه» امــکان نــدارد .مىگویــد کــه چنیــن کردیــم و
نشــد ،چنــان کردیــم نشــد؛ آخــرش مىگویــد کــه بــدون دلیــل راه اهتمــام کردیــم
ّ
و نشــد .معلــوم مىشــود مدتىاینجــور بــوده ،ولــى بعــد مســلم دلیــل راه پیــدا
کــرده اســت]3[.
بنابرایــن یــک عالمــت بــرای شــناخت عــارف شــیعه از اهلســنتاین اســت
اگــر از اهلســنت باشــد ،بایــد در یــک طریقــه خــاص صوفیــه معــروف باشــد ،در
حالیکــه حافــظ در زمــان خویــش بــه عنــوان یــک درویــش و صوفــی معــروف نبــود
و کســانی کــه از وی یــاد نمودهانــد (ماننــد قزوینــی کــه دربــاره او گفتــه اســت« :تـ ّـم
الدیــوان لمولــی العالــم الفاضــل ملــک القـ ّـراء و افضــل المتأخریــن شــمس الملــه و
الدیــن موالنــا محمــد الحافــظ») بــه هیــچ عنــوان از وی بــه عنــوان یــک درویــش
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و یــک عــارف نــام نبردهانــد وایــن در حالــی اســت کــه در آن زمــان متصوفــه مــردم
پنهانــی نبودنــد ،بلکــه سلســلهها و رشــتهها داشــته و اســاتید و شیوخشــان
همگــی مشــخص بودنــد .حتــی خــود حافــظ تصریــح نمــوده اســت کــه:
«قطعاین مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی»
باایــن حــال ،اســاتید کالم ـیو ادبــی حافــظ در تاریــخ مشــخصاند ،لیکــن
اثــری از شــیخ و مرشــد حافــظ دیــده نمیشــود کــه گفتــه باشــند تصــوف خویــش
را از او گرفتــه باشــد .البتــه نــه بهایــن معنــا کــه هیــچ اســتادی در طریــق عرفــان
نداشــت ،لیکــن معلــوم اســت کــه مربــی او ماننــد مربیــان صوفیــه نبــود]4[.
مــا هرچــه از تاریــخ حافــظ مطالعــه کنیم،ایــن مطلــب روش ـنتر مىشــود کــه
حافــظ بیشــتر در ّ
زى علمــا و البتــه یــک عــارف بــوده اســت .جمــع کننــده دیــوان
نکــه چــرا حافــظ خــودش فرصــت
حافــظ وقتــى مىخواهــد عــذر بیــاورد براىای 
نکــرد تــا دیوانــش را جمــع کنــد ،مىگویــد« :اینقــدر مشــغول مطالعــه کتــب
دواویــن عــرب و ّ
کشــاف و مفتــاح و مصبــاح و ...بــود کــه فرصــت نداشــت».
تطبیــق مبانــی حافــظ بــا مباحــث مطــرح شــده در عرفــان شــیعی میتوانــد
احتمــال شــیعه بــودن او را تقویــت کنــد]5[.
به عنوان نمونه:
.1اینکــه گفتــه شــد وی معتقــد بــه تعطیــل در شــناخت پــروردگار اســت،
بــا اشــعار دیگــر حافــظ مطابقــت نمینمایــد .بــه عنــوان مثــال ،وی در بیتــی
میگویــد:
ّ
«سر خدا که تتق غیب منزویست
مستانهاش نقاب ز رخساره برکشیم»
.2این که او جبری مسلک است نیز با برخی اشعار وی ناسازگار است:
«میخور که عاشقی نه به کسبست و اختیار
این موهبت رسید زمیراث فطرتم».
ً
ظاهراایــن بیــت بیانگــر نظریــه شــیعه «ال جبــر و ال تفویــض بــل امــر بیــن
االمریــن» اســت؛ چــرا کــه نظریــه «کســب» مختــص اشــاعره (کــه قائــل بــه جبــر
بــوده و افعــال عبــاد را «کســبی» میداننــد) میباشــد و «اختیــار» نیــز مختــص
مکتــب معتزلــه اســت و درایــن میــان مذهبــی کــه نــه کســب را میپذیــرد و نــه
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اختیــار را ،نظریــه امــر بیــن االمریــن شــیعه اســت.
 .3اعتقــاد بــه «وحــدت وجــود» نیــز نشــانگر شــیعه نبــودن نیســت؛ زیــرا
بســیاری از عرفــا و فالســفه شــیعی نیــز بــدان معتقدنــد .و...
در پایــان گفتنــی اســت کــه مذهــب حافــظ هرچــه باشــد مانــع از آن نیســت کــه
از مضامیــن عرفانــی موجــود در اشــعارش بهــره گرفتــه نشــود]6[.
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