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خدمت به مردم

[روایــت شــده اســت از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ کــه حضــرت فرمودند پیشــوا و رئیس
هــر گروهــی ،خــادم آن گروه اســت].
[ایــن حدیــث] یــا بــه ایــن معنــا اســت کــه هــر کســی بیشــتر خدمــت کنــد ،ایــن شــخص
اوالی بــه ســیادت اســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه بفهمیــم ســید قــوم کیســت ،ســراغ
حســب و نســب و اســم و عنــوان نرویــم؛ بلکــه برویــم ســراغ اینکــه ببینیــم چــه کســی
بیشــتر بــه ایــن قــوم خدمــت میکنــد ،او ســید قــوم اســت؛
یــا بــه ایــن معنــا اســت کــه بگوییــم آن کســی کــه ســید قــوم اســت و بــه هــر جهتــی و بــه
هــر دلیلــی بــه او ســیادت و ریاســت داده شــده اســت در ایــن جمعیــت ،ایــن شــخص
بایــد خــادم ایــن قــوم باشــد.
اینکــه گاهــی تعبیــر میشــود کــه «مســئولین نوکــر مــردم هســتند» ،بعضــی ایــراد
میکننــد کــه آقــا ایــن کلم ـهی «نوکــر» را نگوییــد .خــب ایــن کلم ـهی پیغمبــر اســت
دیگــر ،خــادم یعنــی نوکــر .ایــن کالم عــاوه بــر اینکــه اهمیــت و ارزش خدمــت بــه
مــردم را نشــان میدهــد کــه از نظــر شــارع مقــدس اســام و پیامبــر مکــرم ،چقــدر
«خدمــت بــه مــردم»« ،بــرای مــردم کار کــردن»« ،بــرای مــردم زحمــت کشــیدن»،
«بــه مــردم ســود رســاندن» اهمیــت دارد ،چقــدر اهمیــت دارد؛ عــاوهی بــر ایــن،
درهــم شکســتن آن پنــدار غلــط و انــگارهی غلطــی اســت کــه مــن و شــما از ریاســت و
ســیادت خودمــان در ذهنمــان نقــش میبنــدد .وقتــی مــن و شــما در فــان اداره ،در
فــان جمعیــت رئیــس شــدیم ،یــک انــگارهای در ذهــن مــا بــه وجــود میآیــد از وجــود
خودمــان ،از شــخصیت خودمــان ،کــه گویــی یــک حاشــیهی امنــی بایــد داشــته
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باشــیم ،یــک اعتبــار فــوق متعارفــی بایــد داشــته باشــیم؛ نــه ،روایــت میگویــد شــما
اگرچنانچــه بــه هــر دلیلــی ریاســت ایــن جمعیــت ،ریاســت ایــن قــوم ،ریاســت ایــن
ً
ملــت را در هــر حــدی بــر عهــده گرفتیــد ،فــورا وظیفـهای بــه گــردن شــما میآیــد و آن
خدمــت بــه اینهــا اســت.
ببینیــد ایــن کجــا و آنچــه کــه در فرهنگهــای رایــج دنیــا ،در فرهنگهــای مــادی
مطــرح اســت کجــا! کــه بــه مجــرد اینکــه کســی وارد ایــن اتــاق ریاســت شــد و روی
صندلــی ریاســت نشســت ،کأنــه یــک حصــاری از اعتبــارات و عناویــن دور او کشــیده
میشــود کــه دیگــر کســی حــق نــدارد بــه او انــدک تعرضــی بکنــد؛ نــه ،شــما رئیســید،
خیلــی خــب ،موظفیــد بــه خدمــت کــردن .ایــن بنابــر معنــا و احتمــال دوم.
احتمــال اول هــم ایــن اســت کــه اگــر میخواهیــم ببینیــم چــه کســی رئیــس اســت،
نــگاه کنیــم ببینیــم چــه کســی بیشــتر از همــه خدمــت میکنــد تــا بفهمیــم کــه او
رئیــس اســت.

 )۱الشافی ،فیض کاشانی
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وقایع ماه شوال
ّاول شوال
 .1عید فطر
اول مــاه شــوال روز عیــد فطــر اســت .قبــل از نمــاز عیــد خــوردن مقــدارى ازتربــت ســید
الشــهدا؟ع؟ و نیــز زیــارت آن حضرت مســتحب اســت (.)1

 .2مرگ عمروبن عاص
در ســال  41هــ عمــرو بــن عــاص خبیــث در ســن  90ســالگى بــه درك واصــل شــد.
مــادر او نابغــه كنیــزى بــود كــه عبــد اهلل بــن جذعــان او را خریــد و آزادش كــرد .او بــه
نتــر بــود
كار خــاف روى آورد ،و چــون قیمتــش نســبت بــه ســایر زنــان خالفــكار ارزا 
مراجعــه كننــده بســیار داشــت .لــذا آبــروى عبــد اهلل بــن جذعــان را بــرده بــود .از
جملــه در طهــر واحــد ،ابولهــب و امیــه بــن خلــف و هشــام بــن مغیــره و ابوســفیان و
عــاص بــن وائــل بــا او زنــا كردنــد و عمروعــاص بــه وجــود آمــد.
هنگامىكــه وضــع حمــل كــرد هــر یــك از آنــان مدعــى او شــدند .آخــر االمــر قضــاوت
را بــر عهــده خــود نابغــه گذاشــتند ،و او هــم عــاص را انتخــاب كــرد .بــه او گفتنــد :چــرا
عــاص را انتخــاب كــردى بــا اینكــه بچــه بــه ابوســفیان شــبیهتر اســت ؟ گفــت :ابــو
ســفیان بخیــل اســت و عــاص بهتــر نفقــه مىدهــد! ایــن عــاص ملعــون كســى بــود
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كــه پیامبــر؟ص؟ را «ابتــر» خطــاب كــرد و خاطــر شــریف حضــرت مكــدر نمــود ،تــا آنكــه
ســوره مباركــه كوثــر نــازل شــد(.)2
بــا ایــن نســب و نــژاد تعجبــى نــدارد كــه او دشــمن پیامبــر و علــى بــن ابــى طالــب؟مهع؟
باشــد ،و عمــرى بــا معاویــه خــون بــه دل امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ كننــد .واقعــه صفیــن و
قــرآن بــر ســر نیــزه كــردن و شــهادت مالــك اشــتر و واقعــه حكمیــن و كارهــاى دیگــر آن
ملعــون روشــن اســت.
او در وقــت مــرگ مىگفــت :چنــان اســت كــه كــوه رضــوى را بــر گــردن مــن نهادهانــد و
درون پــر از خــار اســت و مــرا از ســوراخ ســوزنى بیــرون مىكننــد!

 .3جنگ قرقره الكدر
در ایــن روز در ســال 2ه جنــگ قرقــره الكــدر بــه وقــع پیوســت ( .)3ایــن نــام مربــوط بــه
آبــى متعلــق بــه بنــى ســلیم در ســه منزلــى مدینه اســت .ســبب ایــن جنگ آن شــد كه
بــه ســمع مبــارك پیامبــر؟ص؟ رســانده بودنــد كــه جمعــى از بنــى ســلیم و بنــى غطفــان
در قرقــره الكــدر اجتمــاع كردهانــد تــا بــه مدینــه شــبیخون بزننــد .لــذا آن حضــرت
پرچــم اســام را بــه دســت امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ دادنــد و حضــرت را بــا دویســت نفــر
بــه آنجــا فرســتادند .هنگامىكــه امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ بــه آنجــا رســیدند دیدنــد كــه آن
جماعــت از آنجــا گریختهانــد و تــا آن حضــرت آنجــا بودنــد كســى برنگشــت ()4

سوم شوال
قتل متوكل
در ســال  247هـ در شــب چهارشــنبه متــوكل عباســى ملعــون ،بــه دســتور فرزنـ 
ـدش
بــه قتــل رســید .مــدت خالفــت او  14ســال و ده مــاه و عمــر نحســش  41ســال بــود(.)5
متــوكل بعــد از واثــق ،در ســال  232هـ بــه خالفــت نشســت .در ایــام او لهــو و لعــب و
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طــرب ،مخصوصــا در مجلــس او بســیار بــود .او مــردى خبیــث الســیره بــود و چنانچــه
امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ فرمــوده بــود ،كافرتریــن آل عبــاس بــود .عمــرو بــن فــرج را والــى
مدینــه و مكــه كــرد ،و او بــه مــردم دســتور داده بــود كــه كســى بــه آل ابــى طالــب
احســان نكنــد ،و اگــر كســى كوچكتریــن احســانى كنــد ســخت عقوبــت خواهــد شــد،
بــه حــدى كار بــر علوییــن تنــگ شــده بــود كــه لباســهاى زنــان علویــه كهنه و پاره شــده
بــود و پیراهــن ســالمىرا بــراى نمــاز بــه نوبــت مىپوشــیدند ،و نــخ ریســى مىكردنــد،
تــا متــوكل بــه درك واصــل شــد.
از اعمــال زشــت و پســت متــوكل ایــن بــود كــه همیشــه و در همــه جا امیــر المؤمنین؟ع؟
را بــه بــدى یــاد مىكــرد ،و بــه آن حضــرت جســارت مىكــرد .او  17بــار قبــر مبــارك حضــرت
ســید الشــهداء؟ع؟ را خــراب كــرد ،ولــى دوبــاره بنا شــد .متــوكل در راه زیــارت آن حضرت
دســت قطــع مىكــرد و زوار را مىكشــت.
بــه خاطــر جســارتهایى كــه متــوكل در مجلســى بــه امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ كــرد،
منتصــر پســرش در شــب چهارشــنبه ســوم یــا چهــارم ماه شــوال چند نفــر از غالمهاى
خــاص پــدر را ماءمــور كشــتن وى كــرد ،و آنهــا در حالــى كــه متــوكل مشــغول شــرب
خمــر بــود ،خونــش را ریختنــد و بــه دركات جحیــم شــتافت.
در همــان روزى كــه متــوكل بــه دســتور پســرش منتصــر كشــته شــد مــردم بــا او در قصــر
معــروف جعفــرى بیعــت كردنــد .منتصــر مــردى بــه ظاهــر رئــوف و مهربــان بــر اهــل
بیــت پیامبــر؟ص؟ بــود ،و بــر عكــس پــدر خــود بــه آل ابــى طالــب احســان مىكــرد و بــه
هیــچ وجــه متعــرض ایشــان نمىگشــت.
او زیــارت امــام حســین؟ع؟ را آزاد كــرد ومانــع احــدى نشــد ،و دســتور داد فــدك را بــه
اوالد امــام حســن و امــام حســین (؟مهع؟) رد كننــد ،و اوقــاف آل ابــى طالــب؟ع؟ را آزاد
كرد و دســتور داد كســى متعرض شــیعیان على؟ع؟ نشــود .همچنین براى علویین و
علویــات مدینــه اموالــى فرســتاد تــا در میانشــان تقســیم شــود .او در روز  25ربیــع االول
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ســال  248بیمــار شــد و در پنجــم ربیــع الثانــى عصر در گذشــت و مدت خالفتــش  6ماه
بــود .گفتــه شــده كــه او مســموم شــد بــه زهــرى كه در شــاخ حجامــت ریخته بودنــد(.)6

چهارم شوال
جنگ حننی
در ایــن روز در ســال  8هـ بعــد از  15روز از فتــح مكــه ،غــزوه حنیــن بــه وقــوع پیوســت(.)7
تعــداد لشــكر اســام  12هــزار نفــر از مكــه و ده هــزار نفــر از مدینــه بودنــد .در ایــن جنــگ
چهــار نفــر شــهید شــدند ،و تعــداد مقتولیــن از كفــار را بیشــتر از  300نفــر نوشــتهاند(.)8
یكــى از مــوارد فــرار ابوبكــر و عمــر در همیــن جنــگ بــوده اســت ( )9تاریــخ ایــن جنــگ را
مــاه رمضــان ،و  3و  10و  11شــوال هــم نقــل كردهانــد(.)10

پنجم شوال
 .1حركت به سوى جنگ صفنی
در ســال  36ه در چنین روزى امیر المؤ منین؟ع؟ براى رفتن به صفین آماده شــدند؛
و ابو مســعود عقبه بن عامر انصارى را در كوفه جانشــین خویش قرار دادند(.)11

 .2ورود حضرت مسلم؟ع؟ به كوفه
در ســال  60ه ـ در چنیــن روزى حضــرت مســلم؟ع؟ وارد كوفــه شــدند( .)12مــردم
كوفــه بــه خدمتــش شــتافتند ،و نامــه امــام حســین؟ع؟ را اســتماع كردنــد و
هیجــده هــزار نفــر بــا آن حضــرت بیعــت كردنــد .جنــاب مســلم؟ع؟ نامــه اى بــه امــام
حســین؟ع؟ نوشــت و بیعــت كوفیــان را اطــاع داد ،و تشــریف فرمایــى آن جنــاب را
بــه كوفــه خواســتار شــد.
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ششم شوال
توقیع براى حسنی بن روح
روز یكشــنبه ســال  305ه ـ اولیــن توقیــع امــام عصــر؟ع؟ در دوران غیبــت صغــرى،
بــراى جنــاب حســین بــن روح (ره) صــادر شــد(.)13

هشتم شوال
 .1ویراىن قبور امئه بقیع (؟مهع؟)
در ایــن روز در ســال  1344ه ـ قبــور ائمــه بقیــع (؟مهع؟) و نیــز قبــر حضــرت حمــزه در
احــد بــه دســت وهابیــون تخریــب شــد(.)14
علــت و انگیــزه تخریــب ایــن قبــور مطهــر در كتــب مختلفــى كــه بــر رد عقائــد ضالــه
وهابیــت تألیــف شــده ،بیــان گردیــده اســت.
آنــان اضافــى بــر قبــور مطهــر ائمــه معصومیــن (؟مهع؟) ،دیگــر قبــور را هــم تخریــب
نمودنــد كــه عبارتنــد از :قبــر منســوب بــه فاطمــه زهــرا؟س؟ قبــر مطهــر فاطمــه بنــت
اســد؟س؟ مــادر امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ ،قبــر مطهــر حضــرت ام البنیــن؟س؟ ،قبــر
ابراهیــم پســر پیامبــر؟ص؟ ،قبــر اســماعیل فرزنــد حضــرت صــادق؟ع؟ ،قبــر دختــران
پیامبــر؟ص؟ ،قبــر حلیمــه ســعدیه مرضعــه پیامبــر؟ص؟ ،و قبــور شــهداى زمــان
پیامبــر؟ص؟.
وهابیــان در ســال  1343در مكــه گنبدهــاى قبــر حضــرت عبــد المطلــب ،ابىطالــب،
خدیجــه ،و زادگاه پیامبــر؟ص؟ و فاطمــه زهــرا ؟س؟ را بــا خــاك یكســان كردنــد .در جــده نیز
قبــر حــوا و دیگــر قبــور را تخریــب كردنــد.
در مدینــه منــور نبــوى را بــه تــوپ بســتند ،ولــى ازتــرس مســلمانان قبــر شــریف را
تخریــب نكردنــد .در شــوال  1343بــا تخریــب قبــور مطهــر ائمــه بقیــع (؟مهع؟) اشــیاء
نفیــس و بــا ارزش آن قبــور مطهــر را بــه یغمــا بردنــد.
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قبــر حضــرت حمــزه؟ع؟ و شــهداى احــد را بــا خــاك یكســان كردنــد ،و گنبــد و مرقــد
حضــرت عبــد اهلل و آمنــه پــدر و مــادر پیامبــر؟ص؟ ،قبــر اســماعیل پســر حضــرت
صــادق؟ع؟ و دیگــر قبــور را هــم خــراب كردنــد.
در همــان ســال بــه كربــاى معلــى حملــه كردنــد ،و ضریح مطهــر را كندنــد و جواهرات
و اشــیاء نفیــس حــرم مطهــر را كــه اكثــرا از هدایــاى ســاطین و بســیار ارزشــمند و
گرانبهــا بــود ،غــارت كردنــد و قریــب بــه  7000نفــر از علمــا ،فضــا و ســادات و مــردم
را كشــتند .ســپس بــه ســمت نجــف رفتنــد كــه موفــق بــه غــارت نشــدند و شكســت
خــورده برگشــتند(.)15

 .2جنگ محراء االسد
در ایــن روز در ســال  3هـ جنــگ حمــراء االســد اتفــاق افتــاد« .حمــراء االســد»( )16نــام
مكانــى در اطــراف مدینــه اســت .بعــد از جنــگ احــد( )17و آمــدن مســلمانان بــه
مدینــه ،پیامبــر؟ص؟ بــراى آنكــه مبــادا قریــش مراجعــت كننــد و بــه مدینــه حملــه
نماینــد امــر نمــود تــا بــال نــدا دهــد .امــر خداونــد متعــال اســت كــه بایــد آنــان كــه در
احــد حاضــر بودهانــد و جراحــت دیدهانــد بــه تعقیــب دشــمن برونــد .اصحــاب كار
معالجــه را رهــا كردنــد و لبــاس رزم پوشــیدند.
امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ هــم بــا اینكــه بیشــتر از  80جراحــت برداشــته بــود و بعضــى آنقدر
عمیــق بــود كــه فتیلــه داخــل آن قــرار داده مىشــد ،لبــاس رزم پوشــیدند و رســول
خــدا؟ص؟ در حالیكــه بــه او نــگاه مىكــرد و مىگریســت پرچــم را بــه آن حضــرت داد و
مســلمین حركــت كردنــد.
بعــد از تعقیــب و تاخــت بــر كفــار ،مســلمانان ســه روز در حمــراء االسـدماندند و آنــگاه
بــه مدینــه مراجعــت كردنــد(.)18
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چهاردهم شوال
مرگ عبد امللك بن مروان
در ســال  86هــ عبــد الملــك بــن مــروان ســفاك بخیــل ،در دمشــق بــه هالكــت
رســید( ،)19و بعضــى  15شــوال را ذكــر كردهانــد( .)20ایــن در حالــى بــود كــه  21ســال
و  6مــاه خالفــت را غصــب كــرده بــود .او پیــش از ســلطنت پیوســته مالزمــت مســجد
را داشــت و تــاوت قــرآن مىنمــود و او را حمامــه المســجد مىگفتنــد! وقتــى خبــر
ســلطنت بــه او رســید قــرآن را بــر نهــاد و گفــت« :ســام علیــك هــذا فــراق بینــى و
بینــك»« :خداحافــظ ،ایــن آغــاز جدایــى بیــن مــن و توســت»!!
بیمــارى او كــه ســخت شــد طبیــب گفــت :اگــر آب بخــورد مىمیــرد .ولــى تشــنگى بــر
او غالــب شــد و از پســرش ولیــد آب طلبیــد .او گفــت :اگــر آب بیاشــامىخواهى مــرد!
عبــد الملــك بــه دختــرش التمــاس كــرد كــه آب بدهــد ،امــا ولیــد پســرشمانع شــد.
عبــد الملــك گفــت :بگــذار بــه مــن آب بدهنــد ،و گرنــه تــو را از ولیعهــدى خلــع مىكنــم،
ولیــد اجــازه داد و عبــد الملــك آب خــورد و مــرد.
از بزرگتریــن جنایــات او بــه شــهادت رســاندن امــام زیــن العابدیــن؟ع؟ و مســلط
كــردن حجــاج ثقفــى بــر شــیعیان امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ بــود(.)21

پانزدهم شوال
 .1جنگ احد و شهادت حضرت محزه؟ع؟
در ســال  3ه ـ در روز جنــگ احــد ،حضــرت حمــزه ســید الشــهداء و  69نفــر از
مســلمانان بــه شــهادت رســیدند(.)22
در ایــن جنــگ مســلمانان هــزار نفــر بودنــد كــه بــه نوشــته عــده اى ســیصد نفــر در بیــن
راه برگشــتند ،و بــراى جنــگ  700نفــر باقىمانــد .كفار  3000نفر بودنــد و  2000نفر و 4000
نفــر و  5000نفــر هــم گفتهانــد .تعــداد كشــتههاى كفــار  22یــا  23یــا  28نفــر ،و تعــداد
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شــهدا  70نفــر بــود( )23در ایــن روز دنــدان و پیشــانى پیامبــر؟ص؟ را شكســتند(.)24
فداكارىهاى امیر المؤ منین؟ع؟ در احد
در ایــن روز بــر اثــر فداكاریهــا و شــجاعتهایى كــه امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ در دفــاع از وجــود
شــریف خاتــم االنبیــاء؟ص؟ و حفاظــت از آن حضــرت نشــان داد جراحتهــاى زیــادى بــر
بــدن مباركــش رســید .ایــن در حالــى بــود كــه دیگــران فــرار كــرده بودنــد ،و پیامبــر؟ص؟
فرمــود :یــا علــى ،آیــا مىشــنوى كــه از آســمان تــو را مــدح مىكننــد .یكــى از مالئكــه بــه نام
رضــوان مىگویــد :ال ســیف اال ذوالفقــار و الفتــى اال علــى .امیر المؤمنین؟ع؟ مىفرماید:
از خوشــحالى گریســتم و خداونــد ســبحان را بــر ایــن نعمــت حمــد كــردم (.)25
در ایــن جنــگ پیــروزى در ابتــداء از آن مســلمانان بــود ،ولــى مقــدارى كــه بــه تعقیــب
دشــمن رفتنــد و میــدان خالــى شــد ،بازگشــتند و مشــغول جمــع غنایــم شــدند و اكثــر
نگهبانــان مخالفــت دســتور پیامبــر؟ص؟ نمودنــد و محــل نگهبانــى خــود را رهــا كردنــد
وماننــد بقیــه مشــغول جمــع غنایم شــدند.
خالــد بــن ولیــد كــه از ســر دســتههاى كفــار در ایــن جنــگ بــود از همــان قســمت بــا
كفــار حملــه كردنــد .تعداداندكــى از نگهبانــان دره كــه نرفتــه بودنــد شــهید شــدند
و كفــار از پشــت ســر بــه مســلمانان حملــه كردنــد .فراریــان كفــار هــم تــا ایــن وضــع
را دیدنــد بازگشــتند و حملــه بــه مســلمین شــدت گرفــت .جراحتهــاى فراوانــى
بــر بــدن مبــارك پیامبــر؟ص؟ رســید و شــیطان فریــاد بــر آورد كــه محمــد كشــته شــده
اســت ! مســلمانان بــا شــنیدن ایــن نــدا فــرار كردنــد ،و فقــط چنــد نفــرى از وجــود
مبــارك پیامبــر؟ص؟ محافظــت مىكردنــد كــه عبــارت بودنــد از امیــر المــؤ منیــن؟ع؟
و ابودجانــه كــه شــهید شــد و زنــى بــه نــام نســیبه و انــس بــن نضــر كــه تــازه از مدینــه
رســیده بــود.
ابوبكر و عمر در جنگ احد
عمــر بــن خطــاب مىگویــد :در احــد بــا پیامبــر؟ص؟ بیعــت كــرده بودیــم بــر اینكــه كســى
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فــرار نكنــد ،و هــر كــس از مــا كــه فــرار كنــد ضــال و گمــراه اســت ،و هــر كــس از مــا كشــته
شــود شــهید اســت (.)26
احمــد بــن حنبــل مىگویــد :ابوبكــر و عمــر در ایــن جنــگ فــرار كردنــد .هنگامىكــه
امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ در تعقیــب فرارىهــا بــود ،عمــر در حالــى كــه اشــك چشــمانش
را پــاك مىكــرد بــر گشــت و بــه امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ عــرض كــرد :مــرا ببخشــید!! امیــر
المــؤ منیــن؟ع؟ فرمــود« :آیــا تــو نبــودى كــه صــدا زدى :محمــد كشــته شــده اســت،
بــه دیــن قبلــى خــود برگردیــد»؟!! عمــر گفــت :ایــن كالم را ابوبكــر گفتــه اســت ! در
اینجــا بــود كــه ایــن آیــه نــازل شــد :ان الذیــن تولــوا منكــم یــوم التقــى الجمعــان انمــا
اســتزلهم الشــیطان (.)27
امــام صــادق؟ع؟ مىفرمایــد :در جنــگ احــد امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ در حــال دفــاع
از پیامبــر؟ص؟ بودنــد ،و دیگــر اصحــاب فــرار مىكردنــد .آن حضــرت همچــون شــیر
غضبنــاك از قفــاى گریختــگان رفــت و اول بــه عمــر بــن خطــاب رســید كــه بــه اتفــاق
عثمــان و حــارث بــن حاطــب و عــده اى دیگــر بــه ســرعت فــرار مىكردنــد .حضــرت
فریــاد بــر آورد:اى جماعــت ،بیعــت شكســتید و پیامبــر؟ص؟ را تنهــا گذاشــتید و بــه
ســوى جهنــم مىگریزیــد؟
عمــر بــن خطــاب مىگویــد :علــى را دیــدم بــا شمشــیر پهنــى كــه مــرگ از آن مىچكیــد
و چشــمهایش از خشـممانند دو قــدح خــون بــود ،یاماننــد دو كاســه روغنــى كــه آتــش
در او افروختــه باشــند مىدرخشــید ،و فهمیــدم كــه اگــر بــه مــا برســد بــه یــك حملــه مــا
را خواهــد كشــت .ایــن بــود كــه جلــو رفتــم و عــرض كــردم« :یــا ابــا الحســن ،تــو را بــه خــدا
ســوگند مىدهــم كــه دســت از مــا بــردارى ،كــه عــرب را عــادت اســت كــه گاهى مىگریــزد و
گاهــى حملــه مىكنــد .زمانــى كــه حملــه مىكنــد تالفــى گریختــن را مىنمایــد» .پــس آن
حضــرت مــا را رهــا كــرد؛ و بــه خــدا قســم چنانترســى از آن حضــرت در دل مــن افتــاد كــه
تاكنــون از دلــم خــارج نشــده اســت (.)28
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در ایــن جنــگ بــر بــدن مبــارك امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هنــگام حمایــت از پیامبــر؟ص؟
 90جراحــت بــر صــورت ،ســر ،ســینه ،شــكم ،دســت و پــاى مبــارك رســید .جبرئیــل
نــازل شــد و عــرض كــرد« :یــا محمــد ،بــه خــدا قســم ایــن عمــل علــى بــن ابــى طالــب،
مواســات اســت» .پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :ایــن بــدان جهــت اســت كــه مــن از اویــم و او از
مــن اســت .جبرئیــل عــرض كــرد :و مــن از شــما دو بزرگــوارم (.»)29
بانویى به نام نسیبه در جنگ احد
در ایــن روز یكــى از كســانى كــه جانفشــانى كــرد و فــرار نكــرد ،بلكهمانــع از فــرار دیگــران نیــز
شــد ،بانویــى بــه نــام نســیبه دختــر كعــب بــن مازنیــه بــود و بــه او ام عمــاره مىگفتنــد.
او بــا شــوهر و دو پســر خــود در جنــگ احــد شــركت داشــتند .نســیبه مشــك آبــى بــه
دوش داشــت و ســقایت لشــكر اســام را مىنمــود .هنگامىكــه موقعیــت را چنــان دیــد
كــه مســلمین در حــال فــرار هســتند ،مشــك را بــه كنارىانداخــت و خــود را پیــش روى
پیامبــر؟ص؟ ســپر كــرد ،بــه گونــه اى كــه جراحــات زیــادى بــر او وارد شــد ،كــه مــداواى یكــى
نهــا تــا یــك ســال بعــد ادامــه داشــت.
از آ 
ایــن زن فــداكار دســت بــه شمشــیر بــرد ،و چنــان ضربــه اى بــر ابــن حمیــه كــه قصــد
كشــتن پیامبــر؟ص؟ را داشــت زد كــه او فــرار كــرد .عبــد اهلل فرزنــد نســیبه خواســت فــرار
كنــد كهمانــع او شــد و او را تشــویق بــه جنــگ و دفــاع پیامبــر؟ص؟ نمــود و او قبــول كــرد.
پیامبــر؟ص؟ بــه نســیبه فرمــود :بــارك اهلل علیــك یــا نســیبه .در ایــن حــال پیامبــر؟ص؟
دیــد یكــى از مهاجریــن فــرار مىكنــد در حالیكــه ســپرش را بــه پشــتش بســته اســت.
آن حضــرت فرمودنــد« :اى صاحــب ســپر ،ســپرت را بیانــداز و خــودت بــه جهنــم بــرو».
ســپس آن حضــرت بــه نســیبه فرمــود« :ســپر او را بــردار» .او آن را برداشــت و مشــغول
جنــگ بــا مشــركین شــد .در ایــن هنــگام حضــرت فرمــود« :مقــام نســیبه از مقــام فــان و
فــان افضــل اســت ،چــه اینكــه فــرار كردنــد(.»)30

19

ـ�
ت� ــار ی�ـ خ ݤ

سال ششم | مشاره 51
شوال  1443هجری مقری

شهادت حضرت حمزه؟ع؟
در این روز جناب حمزه بن عبد المطلب؟ع؟ به شهادت رسید.
آن حضــرت بــرادر رضاعــى پیامبــر؟ص؟ بــود ،چــون هــر دو بزرگــوار از زنــى بــه نــام ثویبــه
شــیر خــورده بودنــد(.)31
آن حضــرت مــردى شــجاع و بــا هیبــت بــود و در ایــن جنــگ بــه دســت وحشــى و
بــه دســتور هنــد همســر ابوســفیان كشــته شــد .هنــد بــه خاطــر كشــته شــدن پــدر و
بــرادر و عمویــش در جنــگ بــدر ،ابتــدا قصــد نبــش قبــر مــادر پیامبــر؟ص؟ را داشــت،
ولــى كفــار قریــش ا زتــرس نبــش قبــور امواتشــانمانع شــدند .ایــن بــود كــه او وحشــى
را بــا وعدههایــى بــه كشــتن پیامبــر؟ص؟ یــا علــى مرتضــى؟ع؟ و یــا حمــزه تحریــك كــرد.
وحشــى گفــت« :از كشــتن پیامبــر؟ص؟ و پســر عمویــش علــى؟ع؟ عاجــزم ،ولــى بــراى
كشــتن حمــزه كمیــن مىكنــم».
او در میــدان جنــگ بــا نیــزه اى بــر ســینه و یــا شــكم مبــارك آن حضــرت زد و آن
حضــرت را شــهید كــرد .وقتــى خبــر بــه هنــد دادنــد ،آن خبیــث دســتور داد ســینه آن
حضــرت را بشــكافد و جگــر مبــارك آن حضــرت را بیــرون آورد .وقتــى خواســت بــه جگر
حمــزه دنــدان بزنــد دندانهــاى نحســش كارگــر نشــد .همچنیــن هنــد بــا خنجــرى
گوشــها ،بینــى و ...آن حضــرت را جــدا كــرد و بــه گردنانداخــت.
پیامبــر؟ص؟ هنگامىكــه حمــزه را بــا آن وضــع دیدنــد ،گریســتند و عبــاى مبــارك را روى
او كشــیدند كــه خواهــرش صفیــه او را بــه آن حــال نبینــد و فرمودنــد :یــا عــم رســول اهلل
و اســد اهلل و اســد رســوله ...یــا فاعــل الخیــرات ،كاشــف الكربــات ....امیــر المــؤ منیــن
و فاطمــه زهــرا (علیهــا الســام) و صفیــه و دیگــران بــر آن حضــرت گریســتند(.)32
پیامبــر؟ص؟ بــر بــدن مبــارك او نمــاز خوانــده و او را در احــد دفــن نمودنــد .بعــد از چهــل
ســال كــه معاویــه خواســت نهــرى از احــد عبــور دهــد بــا قبــر حضــرت حمــزه برخــورد
ً
نمــود و ســر بیلهــا بــه پــاى حمــزه رســید و فــورا خــون جــارى شــد!
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حضــرت رضــا؟ع؟ بــه نقــل از رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد« :بهتریــن بــرادران مــن
علــى؟ع؟ و بهتریــن عموهــاى مــن حمــزه اســت (.»)33

 .2رد الشمس
در ایــن روز بازگشــت خورشــید بــراى امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ بــه وقــوع پیوســته اســت
( .)34بــه قولــى ایــن واقعــه در  17شــوال بــوده اســت (.)35
الزم بــه یــادآورى اســت كــه رد شــمس بــراى امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ دو بــار اتفــاق افتــاده
اســت :یكــى در زمــان پیامبــر؟ص؟ در نزدیكــى مســجد قبــا ،و دیگــرى پــس از رحلــت آن
حضــرت در ســرزمین بابــل در نزدیكــى حلــه (.)36
عالمــه امینــى (ره) بــه تفصیــل احادیــث رد الشــمس را بــه طــرق مختلــف و همچنیــن
كســانى را كــه دربــاره رد الشــمس كتــاب تألیــف كردهانــد در الغدیــر بیــان فرمــوده
اســت (.)37

 .3جنگ بىن قینقاع
در ایــن روز بعــد از بیســت مــاه از هجــرت نبــوى غــزوه بنــى قینقــاع واقــع شــد( ،)38و
بنابــر قولــی ایــن جنــگ در صفــر بــه وقــوع پیوســته اســت.

 .4وفات حضرت عبد العظمی؟ع؟
در ســال  252یــا  255هـ ( )39حضــرت ابوالقاســم عبــد العظیــم حســنى فرزنــد عبــد
اهلل بــن علــى بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــى بــن ابــى طالــب (؟مهع؟) وفــات
یافتــه اســت ( .)40ایشــان از مشــاهیر علمــا و از ثقــات و فضــاى محدثیــن اســت كــه
در زهــد و ورع زبانــزد خــاص و عــام بــوده و از امــام جــواد و امامهــادى (؟مهع؟) روایــت
نقــل كــرده اســت ( .)41كتــاب خطــب امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ و كتــاب الیــوم و اللیلــه از
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آثــار آن بزرگــوار اســت ( .)42جاللــت و عظمــت شــأن آن بزرگــوار از عرضــه عقایــدش
خدمــت امــام زمانــش حضرتهــادى؟ع؟ و تأییــد آن حضــرت دربــاره آنهــا بــه
وضــوح پیداســت.
ایشــان بــه طــور ناشــناس وارد رى شــد و ا زتــرس بنــى عبــاس در ســاربانان در خانــه
یكــى از شــیعیان زندگــى مىكــرد( .)43تــا هنــگام وفــات كســى متوجــه نشــد آن بزرگوار
كیســت ،تــا اینكــه بعــد از وفــات خواســتند آن بزرگــوار را غســل دهنــد نوشــته اى در
لبــاس او یافتنــد كــه نســب شــریف خــود را در آن نوشــته بــود .مرقــد مطهــرش در شــهر
رى مشــهور اســت .پدر آن حضرت عبد اهلل مشــهور به «عبد اهلل قافه» اســت« .قافه»
نــام مكانــى بــود كــه جنــاب عبــد اهلل از طــرف پــدر بزرگــش جنــاب حســن بــن زیــد حاكــم
آنجــا بــود .همســر حضــرت عبــد العظیــم ،خدیجــه دختــر قاســم بــن حســن بــن زیــد
بــن حســن بــن علــى بــن ابــى طالــب ؟س؟ اســت ( .)44بعضــى امامــزاده قاســم شــمال
تهــران را پــدر خدیجــه همســر حضــرت عبــد العظیــم مىداننــد( .)45دختــر آن حضــرت
سلمىاســت كــه حضــرت عبــد العظیــم؟ع؟ او را بــه عقــد محمــد بــن ابراهیــم بــن
ابراهیــم بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــى بــن ابــى طالــب (؟مهع؟) در آورده و
ثمــره ایــن ازدواج ســه پســر بــه نامهــاى عبــداهلل و حســن و احمــد بــود(.)46

در ایــن جنــگ تعــداد مســلمانان  3000نفــر و تعــداد شــهداى مســلمانان  6نفــر بــود.
تعــداد كفــار  10000نفــر بــود ولــى تعــداد مقتولیــن كفــار ذكــر نشــده اســت.
در ایــن جنــگ مســلمانان داخــل مدینــه در اطــراف شــهر خندقــى كندنــد .در اثنــاى
ایــن كار منافقیــن جســارتها بــه پیامبــر؟ص؟ نمودنــد و عمــرو بــن عبــدود مبــارز
طلبیــد ولــى كســى جــرأت نكــرد .عمــر بــن خطــاب از شــجاعتهاى عمــرو ســخن گفت،
و در مــردم ایجا دتــرس كــرد.
عبــد الرحمــن بــن عــوف گفــت« :اگــر عمــرو بــر مــا چیــره شــود همه مــا را خواهد كشــت.
بهتریــن راه ایــن اســت كــه محمــد را دســت بســته تحویــل آنهــا دهیــم»!! در چنیــن
شــرایطى پیامبــر؟ص؟ فرمــود :آیــا دوســتى هســت كــه شــر ایــن دشــمن را كفایــت كنــد؟
آقــا و موالیمــان اســد اهلل الغالــب علــى بــن ابــى طالــب؟ع؟ فرمــود :مــن بــه مبــارزه او
مــىروم .پیامبــر؟ص؟ ســكوت كردنــد ،و تــا ســه بــار ایــن كالم را فرمودنــد ،و هــر ســه بــار
امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ بــراى مبــارزه اعــام آمادگــى نمودنــد.
آخــر األمــر پیامبــر؟ص؟ اجــازه فرمودنــد و امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ حركــت كردنــد .در ایــن
هنــگام پیامبــر؟ص؟ فرمــود :بــرز االیمــان كلــه الــى الشــرك كلــه.
بعــد از آن كــه عمــرو بــن عبــدود اســام اختیــار نكــرد و دســت از جنــگ بــر نداشــت،
امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ او را بــه یــك ضربــت از پــا در آورد .در ایــن حــال صــداى تكبیــر
مســلمین بلنــد شــد و پیامبــر؟ص؟ فرمــود :مبــارزه علــى بــن ابــى طالــب؟ع؟ در روز
خنــدق از اعمــال ّامــت مــن تــا روز ّ
قیامــت افضــل اســت (.)50

در ایــن روز در ســال  5هـ غــزوه خنــدق (احــزاب) و كشــته شــدن عمــرو بــن عبــدود بــه
دســت امیــر المــؤ منیــن؟ع؟ بــه وقــوع پیوســت ،و ایــن جنــگ در زمســتان بــه وقــوع
پیوســت ( .)47وقــوع جنــگ خنــدق را بعضــى در  8ذى القعــده ( )48و بعضــى در 15
شــوال گفتهانــد ،و اســتبعادى نــدارد كــه شــروع جنــگ در  15شــوال باشــد .همچنیــن
بــه قولــى غــزوه خنــدق در ســال  4هـ اتفــاق افتــاده اســت (.)49

 .2وفات اباصلت هروى

هفدهم شوال
 .1جنگ خندق

22

در ایــن روز در ســال  207هـ ثقــه جلیــل اباصلــت عبــد الســام بــن صالــح هــروى كــه
اهــل هــرات بــود پــس از آزادى از زنــدان مأمــون از دنیــا رفــت (.)51
اباصلــت از اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ و از خــواص شــیعیان بــود ،و كتاب «وفــاه الرضا؟ع؟»
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تألیــف اوســت .در ایــران دو قبــر منســوب بــه آن بزرگــوار اســت :یكــى در بیــرون شــهر
مشــهد ،و دیگــرى در دروازه رى قــم (.)52

بیستم شوال
دستگیرى امام كاظم؟ع؟
در ایــن روزهــارون ملعــون بــه مســجد النبــى؟ص؟ بــه ظاهــر بــراى زیــارت و در حقیقــت
بــراى دســتگیر نمــودن حضــرت موســى بــن جعفــر؟ع؟ آمــد و آن حضــرت را از مدینــه
بــه بغــداد فرســتاد(.)53

بیست و پنجم شوال
شهادت امام صادق؟ع؟
امام صادق؟ع؟ در سال  148ه در چنین روزى به شهادت رسید (.)54
در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را گفتهاند(.)55
شــهادت آن حضــرت بــه ســبب انگــور زهــر آلــودى بــود كــه منصــور بــه آن حضــرت
خورانیــد( .)56مــدت امامــت آن حضــرت  34ســال و عمــر شریفشــان  65ســال بــود.
دوران امامــت آن حضــرت همزمــان بــا هفــت نفــر از زمامداران غاصب بــود كه عبارتند
از :هشــام بــن عبــد الملــك ،ولیــد بــن یزیــد بــن عبــد الملــك ،یزیــد بــن ولیــد ،ابراهیــم
بــن ولیــد و مــروان حمــار از بنــى امیــه و ســفاح و منصــور دوانیقــى از بنــى عبــاس.
فرزنــدان آن حضــرت هفــت پســر و ســه دخترنــد :حضــرت موســى بــن جعفــر؟ع؟،
اســماعیل ،عبــد اهلل ،محمــد دیبــاج ،اســحاق ،علــى عریضــى (علــى بــن جعفــر
مدفــون در قــم) عبــاس،ام فــروه ،اســماء فاطمــه (.)57
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 -1مسار الشیعه :ص  .14توضیح المقاصد :ص .25
 -2تتمــه المنتهــى :ص  .41مســار الشــیعه :ص  15قالئــد النحــور :ج شــوال ،ص  .6فیــض العــام نــص  .62 61مســتدرك ســفینه
البحــار :ج  5ص  .213الغدیــر :ج  2ص  .175مــروج الذهــب :ج  3ص .32
 -3الغدیر :ج  2ص .123 120
 -4مستدرك سفینه البحار :ج  5ص .206
 -5منتهى اآلمال :ج  1ص .58
 -6توضیــح المقاصــد :ص  .26تتمــه المنتهــى :ص  .322بحــار االنــوار :ج  50ص  ،210فیــض العــام :ص  .65تاریــخ ســامراء:
ج  3ص  .324البدایــه و النهایــه :ج  10ص  .385تاریــخ بغــداد :ج  2ص .119
 -7تتمه المنتهى :ص  .332 330فیض العالم :ص  .227 ،66 65تاریخ الخلفاء :ص 357
 -8مستدرك سفینه البحار :ج  6ص .65
 -9توضیح المقاصد :ص  .26بحار االنوار :ج  21ص  .181الموسوعه الكبرى فى غزوات النبى االعظم؟ص؟ .ج  5ص .6
 -10فیض العالم :ص .73
 -11فیض العالم :ص .67
 -12تتمه المنتهى :ص  .23فیض العالم :ص .69
 -13قالئــد النحــور :ج شــوال ،ص  .17فرســان الهیجــاء :ج  2ص  .70فیــض العــام :ص  .69شــرح احقــاق الحــق :ج  32ص
 .649وقایــع الشــهور :ص .193
 -14بحار االنوار :ج  51ص  .356غیبت شیخ طوسى :ص  .227وقایع الشهور :ص .193
 -15مستدرك سفینه البحار :ج  6ص .66 65
 -16كشف االرتیاب :ص  .77شهداء الفضیله (عالمه امینى) :ص .388
 -17مستدرك سفینه البحار :ج  6ص .66 65
 -18بنابر قولى كه جنگ احد را در هفتم شوال نقل كرده است.
 -19بحار االنوار :ج  20ص  .146 1منتهى اآلمال :ج  1ص .64
 -20تتمه المتهى :ص  .105فیض العالم :ص  .73مستدرك سفینه البحار :ج  5ص .216
 -21قالئد النحور :ج شوال ،ص .94
 -22منتهى اآلمال :ج  2ص  .39تتمه المنتهى :ص .106
 -23مســار الشــیعه :ص  .17 15بحــار االنــوار :ج  20ص  .18توضیــح المقاصــد :ص  .27ســیره ابــن هشــام :ج  3ص .68
الموســوعه الكبــرى فــى غــزوات النبــى االعظــم؟ص؟ :ج  2ص  .110تقویــم المحســنین :ص .12
 -24مسار الشیعه :ص .15
 -25بحار االنوار :ج  20ص .18
 -26ارشاد :ج  1ص  .87اسد الغابه :ج  4ص  .21مسار الشیعه :ص  .16مصباح كفعمى :ج  2ص .600
 -27بحار االنوار :ج  20ص .54 53
 -28سوره آل عمران :آیه  .155اثبات الهداه :ج  2ص .365 364
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 -29بحار االنوار :ج  20ص  .54 53قالئد النحور :ج شوال ،ص .77
 -30بحار االنوار :ج  20ص .54
 -31بحار االنوار :ج  20ص .54
 -32بحار االنوار :ج  15ص .281
 -33بحار االنوار :ج  20ص  .55حمزه سید الشهداء؟ع؟ :ص .29 28
 -34عیون اخبار الرضا؟ع؟ :ج  2ص  .61ریاحین الشریعه :ج  4ص .350
 -35قالئــد النحــور :ج شــوال ،ص  .92مصبــاح كفعمــى :ج  2ص  .600فیــض العــام :ص  .76تقویــم المحســنین :ص .12
وقایــع الشــهور :ص .201
 -36بحار االنوار :ج  97ص  ،384ج  95ص .189
 -37فیض العالم :ص .201
 -38الغدیر :ج  3ص .204 183
 -39بحار االنوار :ج  20ص .5
 -40مراقد المعارف :ج  2ص  .52مستدركات علم رجال الحدیث :ج  2ص .426 424
 -41مستدرك سفینه البحار :ج  6ص  .66وقایع الشهور :ص .201
 -42سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد؟ع؟ :ص  .157مراقد المعارف :ج  2ص .54
 -43سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد؟ع؟ :ص  .157مراقد المعارف :ج  2ص .54
 -44سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد؟ع؟ :ص  .157مراقد المعارف :ج  2ص .54
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آیة اهلل مكارم شیرازی

تویل و تبری در قرآن
در اســام دو اصــل بــه نــام َ«ت َوّلــی» و َ«ت َبـ ّـری» و بــه تعبیــر دیگــر ُ
اهلل» و
«حـ ّـب ِفــی ِ
ْ
اهلل» وجــود دارد كــه هــر دو در واقــع اشــاره بــه یــك حقیقــت اســت .طبــق
ُ«بغــض ِفــی ِ
ّ
ایــن دو اصــل مــا موظفیــم دوســتان خــدا را دوســت بداریــم و دشــمنان خــدا را
دشــمن ،و پیشــوایان بــزرگ دیــن یعنــی پیامبــر اكــرم؟ص؟و امامــان معصــوم؟ع؟را در
همــه چیــز اســوه و الگــوی خــود قــرار دهیــم .ایــن دســتور بــه قــدری مهـ ّـم اســت ،كــه
َ َ
در آیــات قــرآن بــه عنــوان نشــانه ی ایمــان ،و در روایــات اســامی بــه عنــوان «ا ْوثـ ُـق
َ
ّ
ُع َــری ْالیمــان» (محكمتریــن دســتگیره ی ایمــان) ّ
معرفــی شــده ،و تــا «تولــی» و
ِ
«تبـ ّـری» نباشــدّ ،
بقیــه ی اعمــال ،عبــادات و اطاعــات ،بــی حاصــل شــمرده شــده
اســت ،كــه مــدارك آن از آیــات و روایــات را بــه خواســت خــدا در بحثهــای آینــده
ّ
خواهیــم دیــد .ایــن تولــی و تبـ ّـری یــا «حـ ّـب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» یكــی از گام های
ّ
بســیار مهــم و مؤثــر در تهذیــب نفــس و ســیر و ســلوك الــی اهلل اســت.
روی همیــن اصــل ،بســیاری از علمــای اخــاق وجــود اســتاد و ّ
مربــی را بــرای رهــروان
ایــن راه ،الزم شــمرده انــد.
ّ
بــا ایــن اشــاره بــه ســراغ آیــات قــرآن مــی رویــم و مســأله تولــی و تبـ ّـری را در قــرآن مجیــد
مــورد بررســی قــرار مــی دهیم:
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُْ ٌَ َ َ ٌَ
ْ
قالــوا ِل َق ْو ِمهـ ْـم إ َّنــا ُبـ َـرآءُ
راهیــم و ال ِذیــن معــه ِإذ
 .1قــد كانــت لكــم أســوة حســنة ِفــی ِإب ِ
ِ ِ
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ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
اهَّلل (ســوره ی ممتحنــه ،آیــه ی .)4
ون ِ
ِمنكــم و ِممــا تعبــدون ِمــن د ِ
سرمشــق خوبــی در زندگــی ابراهیــم و كســانی كــه بــا او بودنــد بــرای شــما وجــود
داشــت ،در آن هنــگام كــه بــه قــوم (مشــرك) خــود گفتنــد مــا از شــما و آنچــه غیــر از خدا
مــی پرســتید بیزاریــم!
ُ
َ َ َّ
ْ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
ََ ْ َ َ ُ ْ
اآلخـ َـر َو َمـ ْـن یتـ َـول
یهـ ْـم أ ْسـ َـوة ح َســنة ِل َمـ ْـن كان َی ْرجــوا اهَّلل َو ال َیـ ْـو َم ِ
 .2لقــد كان ل ْكــم ِف ِْ
َفــإ َّن َ
اهَّلل ُهـ َـو ال َغ ِنـ ُّـی ال َح ِمیـ ُـد (ســوره ی ممتحنــه ،آیــه ی )6
ِ
(آری) بــرای شــما در زندگــی آنهــا اســوه ی حســنه (و سرمشــق نیكویــی) بــود ،بــرای
كســانی كــه امیــد بــه خــدا و روز قیامــت دارنــد؛ و هــر كــس ســرپیچی كند (به خویشــتن
ضــرر زده اســت ،زیــرا) خداونــد بــی نیــاز و شایســته ی ســتایش اســت.
ْ
كان َی ْر ُجــوا َ
اهَّلل ُأ ْسـ َـو ٌة َح َسـ َـن ٌة ِل َمـ ْـن َ
َ
اآلخـ َـر وَ
ََ ْ َ َ ُ ْ
َُ
اهَّلل َو ال َیـ ْـوم ِ
ـول ِ
 .3لقــد كان لًكــم ِفــی رسـ ِ
ََ َ َ َ
اهَّلل ك ِثیــرا (ســوره ی احــزاب ،آیــه ی)21
ذكــر
ُ
ّ ً
مســلما بــرای شــما در زندگــی رســول خــدا سرمشــق نیكویــی بــود ،بــرای آنهــا كــه امیــد
بــه رحمــت خــدا و روز رســتاخیز دارنــد و خــدا را بســیار یــاد مــی كننــد.
ُ ُّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ
ْ
 .4ال َتجـ ُـد َق ْومـ ًـا ُی ْؤ ِم ُنـ َ
ـول ُه َو َلــوْ
اآلخـ ِـر یــوادون مــن حــاد اهَّلل و رسـ
ـاهَّلل َو ال َیـ ْـو ِم ِ
ـون ِبـ ِ
ِ
َُ ُ
َ ُ ْ َْ َْ َ ُ ْ َْ ْ َ
ُ
وان ُهـ ْـم َأ ْو َ
ولئـ َـك َك َتـ َـب ِفــی ُق ُلوبهـ ُـم ْالیمـ َ
ْ
َ
ـان َو
أ
م
ه
ت
ـیر
ـ
ش
ع
خ
إ
و
أ
ـم
ـ
ه
ناء
ب
أ
و
أ
ـم
ـ
ه
آباء
كانــوا
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ
َ ْ َ ْ َْ
ْ
َ
أ َّی َد ُهـ ْـم بـ ُ
ـات َت ْجـ ِـری ِمـ ْـن تح ِتهــا النهـ ُـار خا ِل ِدیـ َـن ِفیهــا َر ِضـ َـی
وح ِم ْنـ ُـه َو ُی ْد ِخل ُهـ ْـم َج ّنـ
ـر
ٍ
ِ ٍ
َ َ
اهَّلل َع ْن ُهـ ْـم َو َر ُضــوا َع ْنـ ُـه ُأ َ
ُ
اهَّلل ُهـ ُـم ْال ُم ْف ِل ُحـ َ
ـون (ســوره ی
اهَّلل أال ِإ ّن ِحـ ْـز َب ِ
ولئــك ِحـ ْـز ُب ِ
ِ
مجادلــه ،آیــه ی )22
هیــچ قومــی را كــه ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد نمی یابی كه با دشــمنان خدا
و رســولش دوســتی كننــد ،هــر چنــد پــدران یــا فرزنــدان یــا بــرادران یــا خویشــاوندان
باشــند؛ آنــان كســانی هســتند كــه خــدا ایمــان را بــر صفحــه ی دل هایشــان نوشــته،
و بــا روحــی از ناحیــه ی خــودش آنهــا را تقویــت فرمــوده ،و آنهــا را در بــاغ هایــی از
بهشــت وارد مــی كنــد كــه نهرهــا از زیــر (درختانــش) جــاری اســت ،جاودانــه در آن
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مــی ماننــد؛ خــدا از آنهــا خشــنود اســت و آنــان (نیــز) از خــدا خشــنودند ،آنهــا «حــزب
اهلل»انــد ،بدانیــد «حــزب اهلل» پیــروز و رســتگارند.
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ً َ َ ُ َ
اهَّلل َعل ْی ِه ْم (سوره ی ممتحنه ،آیه ی )13
 .5یا أیها ال ِذین آمنوا ال تتولوا قوما غ ِضب
ای كســانی كــه ایمــان آورده ایــد! بــا قومــی كــه خداونــد آنــان را مــورد غضب قــرار داده،
دوســتی نكنید!
ُ ُ ُ َ
َُْ ُ َ ْ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
وف و ینهــون عـ ِـن
ـض یأمــرون ِبالمعـ ُـر ِ
ْ .6و المؤ ِمنــون و المؤ ِمنــات بعضهــم أو ِلیــاء بعـ ٍ
َ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ولئــك َسـ َـی ْرحمه ُم
المنكـ ِـر و ی ِقیمــون الصــاة و یؤتـ
ـون الـ ّـزكاة َو ُی ِط ُیعــون اهَّلل و َر ُســوله أ ِ
اهَّلل إ َّن َ
ُ
اهَّلل َع ِزیـ ٌـز َح ِكیـ ٌـم (ســوره ی توبــه ،آیــه ی )71
ِ
مــردان و زنــان بــا ایمــان ولـ ّـی (و یــار و یــاور) یكدیگرنــد؛ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر
میكننــد؛ نمــاز را بــر پــا مــی دارنــد؛ و زكات را مــی پردازنــد؛ و خــدا و رســولش را اطاعــت
میكننــد؛ بــه زودی خــدا آنــان را مــورد رحمــت خویــش قــرار مــی دهــد؛ خداونــد توانــا
و حكیــم اســت!
ََ َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُ
ُ
ُ .7
ّ
ُ
ُ
اهَّلل َو ِلـ ُّـی ّال ِذیـ َـن َآمنــوا ُیخرجهـ ْـم ِمـ َ
ـور َو ال ِذیـ َـن كفـ ُـروا أ ْو ِلیاؤهـ ُـم
ـ
الن
ـى
ـ
ل
إ
ـات
ـ
م
ل
الظ
ـن
ِ
َِ
ِ
ِ
ُ
ُّ ُ
َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
ُ َّ
مــات أ ِ َ ْ
ــار ُه ْــم ِفیهــا
ــور ِإلــى الظل ِ
ولئــك أصحــاب الن ِ
الطاغــوت یخ ِرجونهــم ِمــن الن ِ
خا ِلـ ُـد َ
ون (ســوره ی بقــره ،آیــه ی )257
خداونــد ،ولـ ّـی و سرپرســت كســانی اســت كــه ایمــان آورده انــد؛ آنهــا را از ظلمتهــا،
بــه ســوی نــور خــارج مــی ســازد؛ ّ
(امــا) كســانی كــه كافــر شــدند ،اولیــای آنهــا طاغــوت
هــا هســتند كــه آنهــا را از نــور ،بــه ســوی ظلمــت هــا بیــرون مــی برنــد؛ آنهــا اهــل آتشــند
و همیشــه در آن خواهنــد مانــد.
َ َ
َُ
َ َ ُ ُ َ َ َّ
َ
 .8یا أ ُّی َها ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا ّاتقوا اهَّلل و كونوا مع الص ِاد ِقین (سوره ی توبه ،آیه ی )119
ای كســانی كــه ایمــان آورده ایــد تقــوای الهــی پیشــه كنیــد و (همیشــه) بــا صادقــان
باشــید!
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تفسیر و جمع بندی

از آیــات ســوره ی ممتحنــه بــه خوبــی بــر مــی آیــد كــه بعضــی از مؤمنــان تــازه كار و بــی
خبــر از دســتورات اســام ،بــا دشــمنان ســر و سـ ّـری داشــتند.
ّ
از شــأن نــزول آیــات آغــاز ایــن ســوره اســتفاده مــی شــود كــه پیــش از فتــح مكــه فــردی
بــه نــام «حاطــب بــن ابــی بلتعــه» توســط زنــی بــه نــام «ســاره» نامــه ای مخفیانــه بــه
ّ
ّ
اهــل مكــه نوشــت كــه رســول خدا؟ص؟قصــد دارد بــه ســوی شــما بیایــد و مكــه را فتــح
كنــد ،آمــاده ی دفــاع از خــود باشــید.
ّ
ایــن در حالــی بــود كــه پیغمبــر اكرم؟ص؟آمــاده ی فتــح مكــه مــی شــد ،و ترتیبــی داده
ّ
بــود كــه ایــن خبــر بــه هیــچ وجــه منتقــل بــه مــردم مكــه نشــود تــا مقاومــت چندانــی
نشــود ،و خــون هــا كمتــر ریختــه شــود.
زن آن نامــه را گرفــت و در الی گیســوان خــود پنهــان نمــود و بــه ســرعت بــه ســوی
ّ
مكــه حركــت نمــود.
جبرئیــل ایــن ماجــرا را بــه پیامبر؟ص؟خبــر داد ،و آن حضــرت ،علــی؟ع؟را بــرای
گرفتــن نامــه بــه تعقیــب او فرســتاد؛ او در آغــاز منكــر شــد ،و هنگامــی كــه مــورد تهدیــد
قــرار گرفــت ،نامــه را بیــرون آورد و خدمــت حضــرت علــی؟ع؟داد؛ و آن حضــرت نامــه
را خدمــت پیامبــر؟ص؟آورد.
حاطــب احضــار شــد ،و ســخت مــورد ســرزنش قــرار گرفــت؛ و عــذری آورد و
ً
پیامبر؟ص؟عــذر او را ظاهــرا پذیرفــت؛ و آیــات آغــاز ســوره ی ممتحنــه بــه عنــوان یــك
هشــدار بــرای پیشــگیری از تكــرار ایــن گونــه اعمــال نازل گردیــد؛ و یكی از اصول اساســی
اســام ،یعنــی مســأله ی اقتــداء بــه نیــكان و پــاكان و اولیــاء اهلل و قطــع عالقــه و پیوند با
دشــمنان حــق و در یــك جملــه «حــب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» را بیــان كــرد.
در آغــاز ایــن ســوره ،همــه ی مؤمنــان را مخاطــب ســاخته مــی فرمایــد« :ای كســانی
كــه ایمــان آورده ایــد دشــمن مــن و دشــمن خــود را دوســت خویــش قــرار ندهیــد،
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شــما نســبت بــه آنهــا اظهــار ّ
محبــت مــی كنیــد در حالــی كــه آنهــا نســبت بــه آنچــه بــر
شــما نــازل شــده اســت كفــر مــی ورزنــد ،و رســول خــدا؟ص؟و شــما را بــه خاطــر ایمــان
َ ُ َّ
آوردن بــه پروردگارتــان ،از شــهر و دیارتــان بیــرون مــی كننــد!» (یــا أ ّی َهــا ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا ال
َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
َُ
ْ َ َ ََ
جاءكـ ْـم ِمـ َـن
ـون ِإل ْی ِهـ ْـم ِبال َمـ َـو ّد ِة َو قـ ْـد كفـ ُـروا ِبمــا
تت ِخــذوا عــد ِوی و عدوكــم أو ِلیــاء تلقـ
َْ ّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ـاهَّلل َر ّ ِبكـ ْـم)
الحـ ِـق ُیخ ِرجـ
ـون ّالر ُســول َو ِإ ّیاكـ ْـم أ ْن تؤ ِمنــوا ِبـ ِ
ایــن نكتــه روشــن اســت كــه اگــر هنــگام تضـ ّ
ـاد «پیوندهــای ّ
محبــت و دوســتی» بــا
محبــت و دوســتی ّ
«پیوندهــای اعتقــادی و ارزشــی» پیونــد ّ
مقدم شــمرده شــود ،پایه
ً
هــای اعتقــاد و ارزش هــا متزلــزل مــی گــردد و انســان تدریجــا بــه ســوی باطــل و فســاد
گرایــش پیــدا مــی كنــد؛ و نكتــه ی اساســی «حــب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» یــا بــه تعبیر
ّ
ّ
ای از اعــداء اهلل نیــز همیــن اســت( .دقــت كنیــد)
ـوالی اولیــاء اهلل و تبــر ِ
دگیــر ،تـ ِ
ســپس در ادامــه ی ایــن ســخن (در آیــه ی چهــارم همیــن ســوره) مســلمانان را بــه
پیــروی از ابراهیــم؟ع؟و یارانــش ،بــه عنــوان یــك «اســوه ی حســنه» و «الگــوی زیبــا
و پــر ارزش» دعــوت كــرده ،مــی فرمایــد« :در زندگــی ابراهیــم و كســانی كــه بــا او بودنــد
اســوه ی خوبــی بــرای شــما وجــود داشــت ،در آن هنــگام كــه بــه قــوم مشــرك خــود
َ َ َُ ُ ٌ
گفتنــد :مــا از شــما و آنچــه غیــر از خــدا مــی پرســتید بیزاریــم!» (قـ ْـد كانـ ْـت لكـ ْـم أ ْسـ َـوة
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ
ٌ
قالــوا ِل َق ْو ِمهـ ْـم إ َّنــا ُبـ َـر ُآء ِم ْن ُكـ ْـم َو ِم َّمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون
راهیــم و ال ِذیــن معــه ِإذ
َح َسـ َـنة ِفــی ِإ ْب ِ
ِ ِ
ْ ُ
اهَّلل)
ون ِ
ِمــن د ِ
ُا ْسـ َـوه (بــر وزن لقمــه) معنــی مصــدری دارد؛ بــه معنــی ّ
تأســی نمــودن و در اصــل بــه
معنــی حالتــی اســت كــه از پیــروی كــردن دیگــری حاصــل مــی شــود؛ بــه تعبیــری
دیگــر ،بــه معنــی اقتــدا كــردن و پیــروی نمــودن اســت.
و ما در فارسی معمولی امروز از آن به عنوان سرمشق گرفتن تعبیر می كنیم.
بدیهــی اســت ایــن امــر ممكــن اســت در كارهــای خــوب باشــد یــا كارهــای بــد؛ بــه همین
دلیــل ،در آیــه ی مــورد بحــث تعبیــر بــه اســوه ی حســنه شــده؛ یعنــی ،كار ابراهیــم و
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یارانــش سرمشــق خوبــی بــرای شــما بــود ،چــرا كــه آنها پیوندهــای ظاهــری و مـ ّ
ـادی را با
قومشــان بــه خاطــر گسســتن پیوندهــای توحیــدی و اعتقــادی قطــع كردنــد.
َ
«راغــب» در «مفــردات» معتقــد اســت كــه واژه ی «اســی» (بــر وزن َعصــا) بــه معنــی
غــم و انــدوه ،نیــز از همیــن مـ ّ
ـاده گرفتــه شــده (و ایــن بــه خاطــر آن اســت كــه بــه
ُ
َ َ ُ
ٌ
ـان أ ْسـ َـوة؛ تــو بایــد از فــان كــس
افــراد ماتــم زده و غمگیــن گفتــه مــی شــود« :لــك ِبفـ ٍ
سرمشــق بگیــری (كــه فــان مصیبــت بــزرگ بــر او وارد شــد و صبــر و شــیكبایی كــرد!)»
ولــی بعضــی از اربــاب لغــت مانــد ابــن فارس در «مقاییــس» ،این دو مـ ّ
ـاده را از یكدیگر
جــدا مــی دانــد ّ
(اولــی را بــه اصطــاح ناقــص واوی و دومــی را ناقــص یایــی بــا دو معنی
متفــاوت می شــمرد).
بــه هــر حــال ،قــرآن مجیــد بــرای تشــویق مســلمانان ،بــه مســأله ی مهـ ّـم «حــب فــی
اهلل و بغــض فــی اهلل» ابراهیــم و یارانــش را سرمشــق قــرار مــی دهــد ،چــرا كــه انتخــاب
سرمشــق هــا و الگوهــای پــاك و بــا ایمان و شــجاع و مقــاوم ،تأثیر عمیقی در پاكســازی
روح و فكــر و اخــاق و اعمــال انســان دارد.
ایــن همــان چیــزی اســت كــه علمــای اخــاق روی آن تكیــه كــرده و در ســیر و ســلوك
ُ
الــی اهلل انتخــاب «قـ ْـدوه» و «اســوه» را وســیله ی پیشــرفت و تعالــی مــی داننــد.
در آیــه ی دوم مــورد بحــث ،كــه ادامــه ی همــان بحــث آیــه ی بــاال اســت ،بــار دیگــر
بــه برنامــه ی ابراهیــم و یارانــش اشــاره كــرده ،مــی فرمایــد« :بــرای شــما مســلمانان در
برنامــه ی زندگــی آنهــا سرمشــق نیكویــی بــود؛ بــرای آنهــا كه امیــد به خــدا و روز قیامت
دارنــد ،و هــر كــس (از ّ
تأســی بــه ایــن مــردان خــدا) ســرپیچی كنــد (و طــرح دوســتی بــا
دشــمنان خــدا بریــزد بــه خــود زیــان رســانده اســت و خداونــد نیــازی بــه او نــدارد ،).او
ٌ
ُ ٌ
ََ ْ َ َ ُ ْ
یه ْم أ ْسـ َـوة َح َسـ َـنة
از همــگان بــی نیــاز و شایســته ی ســتایش
اســت( ».لقــد كانْ لكــم ِف ْ ِ
َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
ِل َمـ ْـن َ
َ
َ
ُ
اآلخــر و مــن یتــول فـ ِـإن اهَّلل هــو الغ ِنـ ّـی الح ِمیــد)
كان َی ْر ُجــوا
اهَّلل َو ال َیـ ْـو َم ِ
تفاوتــی كــه ایــن آیــه بــا آیــه ی قبــل دارد در دو قســمت اســت :نخســت ایــن كــه ،در
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ایــن آیــه بــر ایــن موضــوع تكیــه مــی كنــد كــه «حـ ّـب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» از آثــار
ایمــان بــه خــدا و معــاد اســت؛ و دیگــر ایــن كــه ایــن مســأله چیــزی نیســت كــه خــدا بــه
آن نیــاز داشــته باشــد ،ایــن نیــاز شماســت و بــرای تكامــل روحــی و معنــوی و حفــظ
ســامت جامعــه ی شــما مــی باشــد.
چهارمیــن آیــه ،كــه ناظــر بــه جنــگ احــزاب اســت؛ بــه نكتــه ی ّ
مهمــی اشــاره مــی
كنــد وآن ایــن كــه علــی رغــم ضعــف هــا و بــی تابــی هــا و بدگمانــی هــای بعضــی از
تــازه مســلمانان در ایــن میــدان نبــرد عظیــم ،پیامبــر اكرم؟ص؟ماننــد كوهــی اســتوار،
مقاومــت و ایســتادگی كــرد؛ از آرایــش جنــگ هــای صحیــح و انتخــاب بهتریــن روش
هــای نظامــی لحظــه ای غافــل نمــی مانــد و در عیــن حــال از راه هــای مختلــف بــرای
ایجــاد شــكاف در جبهــه ی دشــمن از پــای نمــی نشســت؛ همــراه دیگــر مؤمنــان
كلنــگ بــه دســت گرفــت و خنــدق كنــد ،و بــرای حفــظ یارانــش بــا آنهــا مــزاح و شــوخی
مــی كــرد؛ بــرای دلگــرم ســاختن مؤمنــان ،آنــان را بــه خوانــدن اشــعار حماســی
تشــویق مــی نمــود؛ آنــی از یــاد خــدا غافــل نبــود ،و یارانــش را بــه آینــده ی درخشــان
و فتوحــات بــزرگ نویــد مــی داد.
ّ
جمعیــت انــدك مســلمین در برابــر گــروه عظیــم احــزاب
همیــن امــور ســبب حفــظ
ً
كــه از نظــر ظاهــری كامــا برتــری داشــتند ،شــد؛ ایــن ایســتادگی و مقاومــت عجیــب
سرمشــقی بــرای همــه بــود.
قــرآن مــی فرمایــد« :رســول خــدا (در میــدان جنــگ احــزاب) اســوه ی نیكویــی بــود
بــرای آنهــا كــه امیــد بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد ،و خــدا را بســیار یــاد مــی كننــد».
َ ْ
ََ
اهَّلل ُأ ْسـ َـو ٌة َح َسـ َـن ٌة ِل َمـ ْـن َ
َ(ل َقـ ْـد َ َ ُ ْ
َُ
اآلخـ َـر َو ذكـ َـر
كان َی ْر ُجــوا
اهَّلل َو ال َیـ ْـو َم ِ
ـول ِ
كان لكــم ِفــی رسـ ِ
َ َ ً
اهَّلل ك ِثیــرا)
نــه تنهــا در میــدان جنــگ احــزاب كــه مصــداق جهــاد اصغــر محســوب مــی شــد،
پیغمبر؟ص؟اســوه و الگــو بــود ،بلكــه در میــان جهــاد اكبــر و مبــارزه ی بــا هــوی و

34

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

آ
ق
�ر� ن�

هوسهــای نفســانی و تهذیــب اخــاق نیــز اســوه و سرمشــق بســیار ّ
مهمــی بــود؛ و آن
كســی كــه بتوانــد گام در جــای گام هــای آن بزرگــوار بنهــد ،ایــن راه پرفــراز و نشــیب را
بــا ســرعت خواهــد پیمــود.
قابــل ّ
توجــه ایــن كــه در ایــن آیــه ،عــاوه بــر مســأله ی ایمــان بــه خــدا و روز جــزا
َ ْ
( ِل َمـ ْـن َ
اآلخـ َـر) ،روی یــاد خــدا نیــز تكیــه شــده اســت .و بــا ذكــر
كان َی ْر ُجــوا
اهَّلل َو ال َیـ ْـو َم ِ
َ ََ َ َ َ ً
اهَّلل ك ِثیــرا » نشــان مــی دهــد آنهــا كــه بســیار بــه یــاد خــدا هســتند،
جملــه ی « و ذكــر
از هدایــت هــای چنیــن پیشــوایی الهــام مــی گیرنــد ،زیــرا ایمــان و ذكــر خــدا ،آنهــا را
ّ
متوجــه مســئولیت هــای بزرگشــان مــی كنــد؛ در نتیجــه بــه دنبــال رهبــر و پیشــوایی
مــی گردنــد ،و كســی را بهتــر از رســول خدا؟ص؟بــرای ایــن كار نمــی یابنــد.
در پنجمیــن آیــه ،روی نقطــه ی مقابــل ایــن مســأله یعنــی بغــض فــی اهلل تكیــه كرده،
مــی فرمایــد« :هیــچ قومــی را كــه ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت دارد نمــی یابــی كــه
بــا دشــمنان خــدا و رســولش دوســتی كنــد ،هــر چنــد پــدران یــا فرزنــدان یــا بــرادران
یــا خویشــاوندان آنهــا باشــند؛ آنهــا كســانی هســتند كــه خــدا ایمــان را بــر صفحــه ی
دلهایشــان نوشــته و بــا روحــی از ناحیــه ی خــودش آنــان را تقویــت فرمــوده اســت».
ُ ُّ َ َ ْ َ َّ
ْ
َ َ ُ
ـاد َ
(ال َتجـ ُـد َق ْومـ ًـا ُی ْؤ ِم ُنـ َ
اهَّلل َو َر ُســول ُه َو لـ ْـو كانــوا
اآلخـ ِـر یــوادون مــن حـ
ـاهَّلل َو ال َیـ ْـو ِم ِ
ـون ِبـ ِ
َُ ُ
ُِ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ
ولئـ َـك َك َتـ َـب ِفــی ُق ُلوبه ُــم ْال َ
یمــان وَ
ْ
آباءهـ ْـم أ ْو أ ْب َ
َ
ْ
َ
ناءهـ ْـم أ ْو ِإخوانهـ ْـم أو ع ِشــیرتهم أ ِ
ِ
ِِ
َ
َّ َ ُ ْ ُ
وح ِم ْنـ ُـه)
أیدهــم ِبــر ٍ
ایــن آیــه نشــان مــی دهــد كــه هنــگام قــرار گرفتــن بــر ســر دو راهــی «حفــظ پیوندهــای
الهــی» و «حفــظ پیوندهــای خویشــاوندی» كــدام را بایــد مقـ ّـدم شــمرد؛ بــا صراحــت
مــی گویــد :اگــر نزدیكتریــن خویشــاوندان از راه خــدا منحــرف شــوند ،و آلــوده بــه كفــر و
فســاد گردنــد ،بایــد از آنهــا بریــد و بــه خــدا و ارزش هــای واالی الهی انســانی پیوســت.
ُ
ُُ
َ
ولئـ َـك ك َتـ َـب ِفــی قل ِوب ِه ُــم
قابــل توج َــه ایــن كــه بــا دو جملــه ی بســیار پــر معنــی (أ ِ
ْ
َ َ َّ َ ُ ْ ُ
وح ِم ْنـ ُـه) (آنهــا كســانی هســتند كــه خــدا ایمــان را بــر صفحــه ی
ِالیمــان و أیدهــم ِبــر ٍ
35

آ
ق
�ر� ن�

سال ششم | مشاره 51
شوال  1443هجری مقری

قلوبشــان نوشــته و بــا روح الهــی آنــان را تقویــت فرمــوده اســت ).بــر ایــن مســأله تأكیــد
مــی نهــد.
ّ
«حــب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» از ایمــان سرچشــمه مــی گیــرد ،و تــداوم
یعنــی
ّ
تكامــل ایمــان هــم از «حــب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل» اســت.
و بــه تعبیــر دیگــر ،هــر دو در یكدیگــر تأثیــر متقابــل دارنــد ،بــا ایــن تفــاوت كــه آغــاز كار
بایــد از ایمــان بــه مبــدأ و معــاد شــروع شــود ،و تكامــل آن از «حـ ّـب فــی اهلل و بغــض
فــی اهلل» حاصــل مــی گــردد.
در ششــمین آیــه ،ســخن از پیونــد معنــوی و روحانــی مؤمنــان بــا یكدیگــر اســت؛ مــی
فرمایــد« :مــردان و زنــان بــا ایمــان ولـ ّـی (و یــار و یــاور) یكدیگرنــد؛ امــر بــه معــروف و
نهــی از منكــر مــی كننــد؛ نمــاز را بــر پــا مــی دارنــد؛ و زكات را مــی پردازنــد؛ و خــدا و
رســولش را اطاعــت مــی كننــد؛ بــه زودی خــدا آنــان را مــورد رحمــت خویــش قــرار مــی
َ
ـون َو ْال ُم ْؤمنـ ُ
دهــد؛ خداونــد توانــا و حكیــم اســت!» َ(و ْال ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ـات َب ْع ُض ُهـ ْـم أ ْو ِلیـ ُـاء
ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
َْ
ـون الـ ّـزكاة َو
وف و ینهــون عـ ِـن المنكـ ِـر و ی ِقیمــون الصــاة و یؤتـ
ـض یأمــرون ِبالمعــر ُ ِ
بعـ ٍ
َ
َ
اهَّلل إ ّن َ
اهَّلل َو َر ُســول ُه أ ِ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ـون َ
ُی ِط ُیعـ َ
اهَّلل َع ِزیـ ٌـز َح ِكیـ ٌـم)
ولئــك ســیرحمهم ِ
ایــن پیونــد معنــوی و روحانــی كــه بــر اســاس امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و اقامه ی
نمــاز و اداء زكات و اطاعــت خــدا و پیامبــرش ،اســتوار اســت؛ ســبب مــی شــود كــه آنهــا
نــه تنهــا در اعمــال و رفتــار ،بلكــه در خلــق و خــوی خویــش از یكدیگــر الهــام بگیرنــد؛
و هــر كــدام سرمشــق بــرای دیگــری باشــند؛ و اگــر میخواهنــد همرنــگ جماعــت
شــوند ،بایــد همرنــگ ایــن جماعــت شــوند ،نــه جماعــت هــای گمــراه و منحرفــی كــه
بایــد رابطــه ی خــود را از آنهــا بریــد!
در واقــع امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر كــه در ســرلوحه ی برنامــه هــای آنهــا ـ طبــق
آیــه ی فــوق ـ قــرار گرفتــه ،آنهــا را ملــزم مــی دارد كــه مراقــب اخــاق و اعمــال یكدیگــر
ّ
باشــند؛ و ایــن خــود كمــك مؤثــری بــه تهذیــب اخــاق و نفــوس مــی كنــد.
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در هفتمیــن آیــه ،تفــاوت خـ ّـط مؤمنــان و كافــران تبییــن شــده اســت؛ مؤمنــان ،بــه
خــدا وابســته انــد و از صفــات جــال و جمــال او سرمشــق مــی گیرنــد؛ كافــران بــه
طاغــوت وابســته بــوده و اعمــال و اخــاق آنهــا بازتابــی از صفــات طاغــوت اســت؛ مــی
فرمایــد« :خداونــد ،ولـ ّـی و سرپرســت كســانی اســت كــه ایمــان آورده انــد؛ آنهــا را از
ظلمــت هــا ،بــه ســوی نــور خــارج مــی ســازد؛ ّ
(امــا) كســانی كــه كافــر شــدند ،اولیــای
آنهــا طاغــوت هــا هســتند كــه آنهــا را از نــور ،بــه ســوی ظلمــت هــا بیــرون مــی برنــد؛
َّ
ْ
آنهــا اهــل آتشــند و همیشــه در آن خواهنــد مانــدُ ».
(اهَّلل َو ِلـ ُّـی ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا ُیخ ِر ُج ُهـ ْـم
َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
ُّ ُ
ـور ِإلى
ـات ِإلـ
ِمـ َـن الظلمـ ِ
ـور و ال ِذیــن كفــروا أو ِلیاؤهــم الطاغــوت یخ ِرجونهــم ِمن النـ ِ
ـى النـ ِ
َ
ُ
ُّ ُ
ـاب َّالنــار ُهـ ْـم ِفیهــا خا ِلـ ُـد َ
ولئـ َـك أ ْصحـ ُ
ون)
ـات أ ِ
الظلمـ ِ
ِ
در ایــن آیــه ،خــارج شــدن از ظلمــات بــه نــور ،بــه صــورت نتیجــه ی والیــت خداونــد بر
مؤمنــان ذكــر شــده اســت ،و خــروج از نــور بــه ســوی ظلمتهــا از آثــار والیــت طاغــوت.
نــور و ظلمــت در ایــن آیــه ،معنــی وســیعی دارد كــه تمــام نیكیهــا و بدیهــا ،خوبیهــا و
زشــتیها و فضایــل و رذایــل را شــامل مــی شــود.
آری! آن كــس كــه در ســایه ی والیــت «اهلل» قــرار گیــرد ،هجرتــش از رذایــل بــه فضایــل
و از بــدی هــا بــه خوبــی هــا آغــاز مــی گــردد؛ زیــرا سرمشــق او در همــه جــا صفــات جالل
و جمــال خداســت .او بــه ســوی پاكــی مــی رود ،چــرا كــه ذات مقـ ّـدس خــدا از هــر
آلودگــی و نقــص ،پــاك و منـ ّـزه اســت .او بــه ســوی رحمــت و رأفــت ،و جــود و ســخاوت
پیــش مــی رود ،چــرا كــه ذات خداونــد ،رحمــان و رحیــم ،و جــواد و كریــم اســت؛ و بــه
همیــن ترتیــب ،حركــت بــه ســوی فضایــل دیگــر شــروع مــی شــود ،چــرا كــه نقطــه ی
امیــد و مقصــد و مقصــود و معبــود و محبــوب ،اوســت.
درســت عكــس ایــن حركــت ،یعنــی از فضایــل بــه ســوی رذایــل از ِآن كســانی اســت
ّ
خاصیــت و فاقــد چشــم و گــوش و هــوش ،و
كــه طاغــوت (بــت هــای بــی شــعور و بــی
همچنیــن انســانهای طغیــان گــر و خودكامــه) را ولـ ّـی خــود قــرار داده انــد.
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در هشــمین آیــه ،قــرآن مجیــد همــه ی مؤمنــان را مخاطــب ســاخته و مــی گویــد:
«ای كســانی كــه ایمــان آورده ایــد تقــوای الهــی پیشــه كنیــد و (همیشــه) بــا صادقیــان
َ ُ َّ
َُ
َ َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِاد ِقیـ َـن)
باشــید! (یــا أ ّی َهــا ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا ّاتقــوا اهَّلل و كونــوا مــع
ُ ُ َ َ َّ
الص ِاد ِقیـ َـن) تكمیــل جملــه
در حقیقــت جملــه ی دوم در آیــه ی شــریفه (كونــوا مــع
ی ّاول َّ(ات ُقــوا َ
اهَّلل) اســت .آری! بــرای پیمــودن راه تقــوا و و پرهیــزكاری ،و پاكــی ظاهــر
و باطــن بایــد همــراه و همــگام صادقــان بــود و در ســایه ی آنهــا قــدم برداشــت.
در روایــات فراوانــی كــه از طــرق شــیعه و اهــل سـ ّـنت در منابــع معــروف اســامی آمــده
اســت ،ایــن آیــه تطبیــق بــر علی؟ع؟یــا همــه ی اهــل بیت؟ع؟شــده اســت.
ایــن روایــات را مــی توانیــد در «الـ ّ
ـدر المنثــور ســیوطی» و «مناقــب خوارزمــی» و «درر
ّ
الســمطین زرنــدی» و «شــواهد ّالتنزیــل» حاكــم َح َســكانی و كتــب دیگــر .مطالعــه
كنیــد]1[.
ّ
ّ
«حافــظ ســلیمان قنــدوزی» در «ینابیــع المــودة» ،و «علمــه ی حموینــی» در «فرائد
ّ
الســمطین» ،و «شــیخ ابوالحســن كازرونــی» در «شــرف ّالنبــی» نیــز بخشــی از ایــن
احادیــث را آورده انــد]2[.
در یكــی از احادیــث مــی خوانیــم كــه بعــد از نــزول آیــه ی فــوق ،ســلمان فارســی از
پیامبــر اكرم؟ص؟پرســید :آیــا ایــن آیــه عــام اســت یــا خــاص؟ پیامبر؟ص؟فرمــود« :امــا
المأمــورون فعامــة المؤمنیــن ،امــروا بذلــك و امــا الصادقــون فخاصــة الخــی علــی و
اوصیایــی مــن بعــده الــی یــوم القیامــة؛ مأمــوران بــه ایــن آیــه ،همــه ی مؤمناننــد،
و ّامــا صادقــان ،خصــوص بــرادرم علــی؟ع؟و اوصیــای بعــد از او تــا روز قیامــت
هســتند!»[]3
بدیهــی اســت ایــن همراهــی و همگامــی بــا علــی؟ع؟و اوصیــای او كــه تــا روز قیامــت
تــداوم دارد بــرای ّ
تمســك بــه رهبــری آنهــا و اقتــدار در عمــل و اخــاق و هدایت اســت.

38

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

آ
ق
�ر� ن�

نتیجه

ّ
از مجمــوع آنچــه در آیــات بــاال آمــد كــه بخشــی از آیــات تولــی و تبـ ّـری اســت بــه خوبــی
اســتفاده مــی شــود كــه مســأله ی پیونــد بــا ذات پــاك خداونــد و اولیــاء اهلل ،و بریــدن
از ظالمــان و فاســدان و طاغوتهــا ،و در یــك كلمــه «حـ ّـب فــی اهلل و بغــض فــی اهلل»
از اساســی تریــن و اصولــی تریــن تعلیمــات قــرآن اســت ،كــه اثــر عمیقــی در مســائل
اخالقــی دارد.
ایــن اصــل قرآنــی و اســامی ،در تمــام مســایل زندگــی انســان تأثیر مســتقیم دارد اعم
از مســائل فــردی و اجتماعــی و دنیایــی و آخرتــی .و از جملــه در مســائل اخالقــی كــه
مــورد بحــث مــا اســت ،نیــز اثــر فــوق العــاده ای دارد.
مؤمنــان را مــی ســازد؛ آنهــا را تهذیــب مــی كنــد؛ و بــه آنهــا تعلیــم مــی دهــد كــه در
ً
هــر قــدم ،نیــكان و پــاكان مخصوصــا پیامبــر اكــرم؟ص؟و امامــان معصــوم؟ع؟را اســوه
و قــدوه و سرمشــق خــود قــرار دهنــد؛ و ایــن از گام هــای مؤثــر بــرای وصــول بــه هــدف
آفرینــش انســان یعنــی تهذیــب نفــس و پــرورش فضایــل اخالقــی اســت.

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]1برای توضیح بیشتر به كتاب پیام قرآن ،جلد  ،9مراجعه كنید.
[ .]2همان.
[ .]3بحاراالنوار ,عالمه مجلسی ,ج ,31ص.413
…………………………………………………………….
 -اخالق در قرآن ,ج ,1ص375
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رسالت قرآن در هدایت
قــرآن كریــم انســان را ســالك بــه ســوی مقصــد ابــدی میدانــد« :یــا َا ُّی َهــا ِاالنسـ ُ
ـان
َ ً َ
ّ َ
كاد ٌح ِالــی ّ ِربـ َـك كدحــا ف ُمالقیـ ِـه»[ ،]1و ســلوك ،بــدون راه و همــراه و خرجــی راه
انــك ِ
و رهبــر و راهنمــا و ...نخواهــد بــود ،و تعــدد امــور یــاد شــده در راههــای اعتبــاری
یــا حقیقــی مــادی و انفــكاك آنهــا از هــم رواســت ،لیكــن در راه حقیقــی و الهــی كــه
راه از درون رهــرو ،بیــرون نیســت و َسـ ْـیر او در عقیــده و اخــاق و اعمــال اســت كــه
همگــی از شــئون هســتی او بشــمار آمــده و در آینــدهی نــه چنــدان دور ،از حــال بــه
ملكــه تبدیــل شــده و از عــرض بــه جوهــر تغییریافتــه ،و از َع َرضــی بــه ذاتــی درآمــده
و از بیــرون بــه درون وجــود ـ نــه مفهــوم و ماهیــت ـ راه یافتــه و مقـ ّـوم وجــودی وی
شــده و ســرانجام در قیامــت ،صــورت ظاهــر همتــای ســیرت باطــن شــده و هــر كســی
یگــردد ،متصــور نیســت یعنــی راه و
برابــر بــا ســریرهی جوهــری خویــش محشــور م 
رونــده و همــراه و خرجــی راه و منــازل بیــن راه و پایــان راه همــه و همــه یكــی اســت
كــه خــدای ســبحان توســط پیامبــران معصومــش آن را تعلیــم و تهذیــب مینمایــد،
و غیــر از ذات اقــدس خداونــد احــدی شایســتهی هدایــت انســان نخواهــد بــود ،زیــرا
ً
دیگــران بــدون هدایــت راهنمــا ذاتــا هدایــت شــده نخواهنــد بــود ،و موجــودی كــه
ذاتــا هدایــت شــده نیســت و نیازمنــد بــه هدایــت اســت تــوان راهنمائــی دیگــران
ً
تگــر اســت و همــه كارهــای او بــدون
نــدارد .لیكــن خــدای ســبحان چــون ذاتــا هدای 
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َ
ـراط ُمسـ َـتقیم»[ ]2حــق
دســتور غیــر بــر صــراط مســتقیم میباشــد ِ«ا ّن َر ّ ِبــی علــی صـ ٍ
ً
َ ُ
َ َ
ََ
َ
هدایــت دیگــران منحصــرا از آن اوســت« :اف َمـ ْـن َی ْهـ ِـدی ِالــی الحـ ّ ِـق ا َحـ ّـق ان ُی ّت َبـ َـع
ّ
َا َّمــن ال َیهـ ّ ِـدی ِا ّل َا ْن ُیهـ ْ
ـدی»[ ،]3منظــور از احق ّیــت در ایــن آیــه ،همانــا بــه نحــو
ِ
ُ
َ
االرحــام َب ُ
عض ُهــم َاولــی ب َ
عــض»[ ]4زیــرا
ب
ـوا
ـ
«اول
ـد:
ـ
مانن
ـح،
ـ
ترجی
ـه
ـ
ن
ـت
ـ
س
تعییــن ا
ِ
ِ ّ ٍ
ً
دیگــران اصــا حــق هدایــت ندارنــد ،چــون هــر بالعــرض بایــد بــه بالــذات منتهــی
ّ
گــردد ،و در ایــن صــورت هدایــت همــان هــادی بالــذات اســت كــه توســط هادیــان
ْ
بالعـ َـرض عرضــه میشــود ،نــه هدایــت دیگــر«ِ :ا َّن ُهـ َ
ـدی اهلل ُهـ َـو ال ُهــدی»[.]5
و چــون قــرآن برنامــه هدایتــی خداونــدی اســت ،كــه ذاتــا هدایــت شــده و نیــز
تگــر ذاتــی اســت از گزنــد هــر گونــه جهــل و خطا و ســهو و نســیان محفــوظ بوده،
هدای 
ُ
ّ
َ
الباطــل ِمــن بیـ ِـن
و از آســیب تخلــف یــا اختــاف نیــز محفــوظ خواهــد بــود« ،ال یأتیـ ِـه ِ
َیدیــه و ال مــن َخلفــه»[ ]6لــذا بمنظــور هدایــت همـهی انســانها نــازل شــدُ ،
«هــدیً
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
َ
ً
للنــاس»[ ]7گــر چــه گــروه خــاص از آن بهرهمنــد میشــوند« ...هــدی ِللمتقیــن»[]8
ّ
و چــون از تمــام علتهــای بزرگــواری برخــوردار اســت ،نحــوهی رهبــری آن بهتریــن
انحــا ء هدایــت میباشــد بطوریكــه رهنمائــی از آن بهتــرّ ،
میســر و متصـ ّـور نخواهــد
بــود«ِ :ا َّن هـ َـذا ُالقـ َ
ـرآن َی ْهـ ِـدی ِل َّلتــی ِهـ َـی َا ُقـ َ
ـوم»[ ]9و از آن جهــت كــه انســان ســیر
عمــودی داشــته ،از نازلتریــن مرتبــه تــا عالیتریــن مرتبــه جهــان امــكان را طــی
ٌ َ َّ
ً ُ ً
َ َ
َ
ُ
الدهـ ِـر لــم َیكـ ْـن شــیئا َمذكــورا»[،...]10
ـان حیــن ِمــن
می َكنــد« :هــل اتــی علــی ِاالنسـ ِ
َ
ْ
ً
َ ُ
َ َ َْ
َ ً َ ْ ُ
ـادی
« َیــا أ ّی ُتهــا ّالنفـ ُـس ال ُم ْط َم ِئ ّنــة ْار ِج ِعــی ِإلــى َر ّ ِبـ ِـك َر ِاض َیــة َم ْر ِض ّیــة فادخ ِلــی ِفــی ِع َبـ ِ
َ
ُ
َو ْادخ ِلــی َج ّن ِتــی »[ ]11الزم اســت برنام ـهی هدایتــی بشــر ،كتابــی باشــد كــه از طــرف
نــزول بــه طبیعــت بســته و از مرتب ـهی لفــظ و كالم سـ ّـیال و مفاهیــم اعتبــاری مایــه
بگیــرد ،و از طــرف صعــود بــه مــاوراء طبیعــت مرتبــط بــوده و از قلمــرو لفــظ و عناویــن
اعتبــاری فراتــر باشــد ،چنانكــه در حدیــث ثقلیــن و ماننــد آن آمــده اســت كــه :قــرآن
طنــاب خــاص الهــی اســت ،یــك طــرف آن بــه دســت شماســت و طــرف دیگــر آن بــه
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دســت خــدای سبحانســت ،همانطــوری كــه نشــأه طبیعــی انســان بــه نشــأه مــاوراء
طبیعــی او مرتبــط اســت و رســیدن بــه مقــام تجـ ّـرد عقلــی وی بــدون عبــور از قلمــرو
حـ ّـس ّ
میســر نیســت ،رســیدن بــه باطــن قــرآن نیــز بــدون حفــظ ظاهــر و عمــل بــه آن
مقــدور نخواهــد بــود ،و همانطــوری كــه اســرار روحــی بشــر بــه هــر طــوری كــه باشــد
خــود را در منطقـهی جســمانی او آشــكار مینمایــد معــارف عمیــق قــرآن خــود را بــه
نحــوی در البــای كلمــات ارائــه میدهــد ،لــذا تــودهی مــردم از آیــات قرآنــی بــا وضــع
مناســب ظــرف علمــی خــود بهرهمنــد میشــوند ،و خــواص از اشــارات آن طرفــی
میبندنــد ،و اولیــاء از لطائــف آن سرشــار میشــوند و انبیــاء از حقایــق آن ســیراب
میگردنــد.
هدایــت قــرآن كــه كالم خداســت ،آیــت هدایــت متكلم خود میباشــد ،یعنــی هدایت
عینــی خــدای ســبحان ،هــر لحظــه بطــور خــاص ظهــور میكنــد و نیــاز تكوینــی هــر
نیازمنــد آمــاده و مسـ ّ
ـتحق را كــه بــا زبــان اســتعداد و لســان حــال چیــزی را طلــب
میكنــد بــرآورده مینمایــد .و هدایــت علمــی قــرآن نیــز هــر آن بطــور مخصــوص جلــوه
مینمایــد و ســئوال علمــی هــر صاحــب نظــری را پاســخ میدهــد ،و اگــر خواســتیم
ُ َّ
َ
َ
السـ ِ َ َ
ـئله َمــن ِفــی ّ
ـوم ُهـ َـو فــی شــأن»[]12
نشــانهی «یسـ
رض كل یـ ٍ
ـموات و مــن فــی اال ِ
را در جهــان علــم جســتجو كنیــم ،تنهــا كتابــی كــه تــوان آن را دارد كــه دربــارهی تمــام
مكتبهــای اعتقــادی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،نظامــی و سیاســی اظهارنظــر كنــد و
ّ
خطــوط كلــی صحــت و ســقم آنهــا را ترســیم نمایــد و خطــوط جزئــی آن را بــه اجتهــاد
اســتنباطگران باطــن بیــن و دروناندیــش ارجــاع دهــد همانــا قــرآن كریــم میباشــد،
و گرنــه كتــاب جاویــد نمیبــود.
همانطــوری كــه زبانهــای اســتعداد امــور تكوینــی یكســان نیســت و در نتیجــه
جوابهائــی كــه بــه آنهــا افاضــه میشــود همتــای هــم نمیباشــد ،لســان حــال ســالكان
كــوی حــق ،در بیــان معــارف قــرآن همســان نبــوده ،پاس ـخهایی كــه از آن دریافــت
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مینماینــد برابــر هــم نمیباشــد ،چــه اینكــه ّ
همتهــای ســالكان كــوی تهذیــب نفــس
یگــردد متســاوی هــم نمیباشــد
یكســان نبــوده ،فیضهایــی كــه نصیــب آنــان م 
َ َُ
ّ
مثــا نحــوهی هدایتهــای باطنــی قــرآن در آیـهی كریمـهی«ِ :ان تتقــوا اهلل یجعــل لكم
ُفرقانـ ًـا»[ ]13بــه طــور اجمــال اشــاره شــد لیكــن مقــام ّ
متوســط از اهــل تقــوی اینســت
كــه از جنــود جهــل عملــی َبر َهنــد و بــه ســپاه عقــل عملــی ،نائــل آینــد و در پیــكار عمــل
بــه مقــام خلــوص و صفــا و وفــا و رضــا و نظائــر آن بــار یابنــد ولــی همــت واالی اوحــدی
از متقیــان آنســت كــه گذشــته از پیــروزی در صحن ـهی عمــل ،و رســیدن بــه منــازل
عملــی ســیركنندگان بــه ســوی خــدا ،در میــدان علــم نیــز فائــق آینــد و از گزنــد َو ْهــم
نظــری ،همچــون آســیب َو ْهــم عملــی برهنــد و از تهاجــم مغالطههــای فكــری رهایــی
یافتــه بــه برهانهــای عقلــی نائــل آینــد ،و همچنیــن از ّ
تمثــل صورتهــای نفســانی
ســفر كننــد و بــه مثــال راســتین رســیده و از آنجــا بــه مافــوق مثــال ّ
مقیــد و مطلــق
َّ
عــروج نماینــد و همچــون حارثــه بــن مالــك بگوینــد« :كانــی انظــر الــی عــرش ّربــی قــد
وضــع للحســاب»[ ]14ســپس از منــزل ّ
(كأن) كــه مقــام احســان اســت ســفر كننــد و
بــه منــزل ّ
(ان) برســند كــه رفتنــی و رســیدنی اســت ،آنــگاه معلــوم میشــود از آی ـهی
َ
َ
ّ
َ
ْ
«ان َهــذا ُالقـ َ
ـرآن َی ْهــدی ِللتــی ِهـ َـی اقـ َـوم» چــه معــارف ژرفــی میتــوان بــه
كریم ـهی ّ :
ْ َ ُ ُ ً
دســت آورد و از جملـهی«َ :ی ْج َعــل لكــم فرقانــا» چــه فرقهــای فراوانــی بیــن مفاهیــم
حصولــی صاحــب نظــران و مشــاهد حضــوری صاحبــان بصیــرت ،میتوان اســتنباط
نمــود.
َ
همانطــوری كــه پیونــد تكوینــی بیــن سراســر هســتی ،آنهــا را در فیــض یابــی .مــدد
میكنــد ،لــزوم وحــدت و هماهنگــی همــه جانبـهی طالیــه داران علــوم قرآنــی ،آنــان
را بــرای بهتــر فهمیــدن بلنــدای معانــی وحــی آســمانی ،كمــك خواهــد كــرد ،لــذا قــرآن
كریــم همــگان را بــه چنــگ زدن بــه ایــن ریســمان اســتوار فــرا میخوانــد ،و معنــای
چن ـگزدن عمومــی بــه ریســمان اســتوار آســمانی ایــن نیســت كــه بطــور انفــراد و
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جداگانــه هــر كســی از قــرآن اســتفاده كنــد و بــه فهمیــدهی خــاص خویــش بســنده
نمایــد ،بلكــه مــراد آنســت كــه همــگان بــا هــم قــرآن را بفهمنــد تــا در پرتــو برخــورد
قتــری بــه پیشــگاه قــرآن عرضــه گــردد ،ســپس
آرائــی و تبــادل نظرهــا ،ســئوال عمی 
پاســخ شــگفتانگیز و دقیقتــری دریافــت شــود كــه هــم بــه وســعت فهمهــای
عمومــی راســت آیــد ،و هــم بــه فراخــی فكرهــای همگــی هماهنــگ شــود ،و هــم بــا
عمــق جــان همــگان ســازگار باشــد و هــم بــا اوج عــروج شــاهدان موافــق آیــد ،و هــم بــا
متــن شــهود شــاهدان راســتین مخالــف نباشــد ،زیــرا همـهی آنــان در پرتــو پذیــرش
كتــاب و عتــرت ،و عمــل برطبــق موازیــن شــریعت ،و اســتمداد از قاعدههــای گفتگــو
ّ
ش علمــی ،و تكلــم بــه خطابهــای آســمانی از راه شــفاهی مأنــوس و
و اســتظهار بــه رو 
مــورد قبــول و پســندیده بــه آســتان قــرآن و عتــرت رفتهانــد.
بررســی همــه جانبـهی هدایــت قــرآن كــه اولیــن رســالت اوســت ،رســالهای مســتقل
میطلبــد ،ولــی بــه همیــن انــدازه در اینجــا اكتفــاء میشــود و فصــول آینــده كــه بــه
منزلـهی ثمــرهی شــجرهی طوبــی هدایــت قــرآن میباشــد ،جبــران برخــی از مطالــب
درهــم پیچیــده و ناگفتــه را بــه عهــده دارد مثــا رســالت قــرآن در تربیــت ،نــه تنهــا
فصــل مســتقل میخواهــد ،بلكــه رســاله جداگانــه طلــب مینمایــد ،لیكــن بــا ترســیم
خطــوط كلــی آن در ایــن فصــل كــه بــه هدایــت اختصــاص یافــت ،و در ضمــن فصــول
ّ
دیگــر كــه هــر كــدام نامــی جــدا و مطلبــی مســتقل را در بردارنــد بخشــی از مســائل
تربیتــی اســام روشــن خواهــد شــد .چــون بــا آشــنائی بــه زیــر بنــای تربیتــی میتــوان
خطــوط جزئــی آنــرا اســتنباط كــرد.
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]1سورهی انشقاق ،آیهی 6؛ ای انسان تو با تالش و كوشش و رنج به سوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی كرد.
[ .]2سورهی هود ،آیهی 56؛ به راستی كه پروردگار من بر راه راست است.
[ .]3ســورهی یونــس ،آی ـهی 35؛ آیــا كســی كــه هدایــت میكنــد بــه ســوی حــق بــرای پیــروی شایســتهتر اســت یــا آن كــه خــود
هدایــت نمیشــود مگــر هدایتــش كننــد.
[ .]4سورهی احزاب ،آیهی 6؛ خویشاوندان نسبت به یكدیگر از مؤمنان و مهاجران در آن چه خدا ّ
مقدر داشته اولی هستند.
[ .]5سورهی بقره ،آیهی 120؛ هدایت الهی تنها هدایت است.
[ .]6سورهی فصلت ،آیهی 42؛ هیچ باطلی نه از پیشرو و نه از پشتسر به سراغ آن نمیآید.
[ .]7سورهی بقره ،آیهی 185؛ قرآن هدایت است برای مردم.
[ .]8سورهی بقره ،آیهی 2؛ هدایتگر ّمتقین است.
[ .]9سورهی اسراء ،آیهی 9؛ این قرآن به راهی كه استوارترین راههاست هدایت میكند.
[ .]10سورهی انسان ،آیهی 1؛ آیا زمانی طوالنی بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكری بود.
[ .]11ســورهی فجــر ،آیــات 30ـ 29ـ 28ـ 27؛ تــو ای روح آرام یافتــه بــه ســوی پــروردگارت بازگــرد در حالــی كــه هــم تــو از او
خشــنودی و هــم او از تــو خشــنود اســت ،پــس در ســلك بندگانــم درآی و در بهشــت مــن وارد شــو.
[ .]12ســورهی رحمــن ،آی ـهی 29؛ تمــام كســانی كــه در آســمانها و زمیــن هســتند از او تقاضــا میكننــد و او هــر روز در شــأن و
كاری اســت.
[ .]13سورهی انفال ،آیهی 29؛ اگر از خدا به پرهیزند برای شما وسیلهای جهت جداساختن حق از باطل قرار میدهد.
[ .]14اصــول كافــی ،بــاب حقیقــه االیمــان و الیقیــن؛ گویــا دارم بــه عــرش پــروردگارم نــگاه میكنــم كــه بــرای حسابرســی قــرار
داده شــده.
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معماهای اولنیها در قرآن
پرسش ها

 .1اولین آیهای كه نازل شد كدام است؟
 .2اولین آیهای كه در «حرمت شراب» نازل شد در كدام سوره است؟
 .3اولیــن آیــه قــرآن كــه حضــرت مهــدی؟جع؟ هنــگام ظهورشــان تــاوت
میفرماینــد كــدام آیــه اســت؟
 .4اولین سورهای كه نازل شد كدام سوره است؟
 .5اولین دعایی كه در قرآن آمده در كدام سوره است؟
 .6اولین آیه سجدهدار در كدام سوره قرار دارد؟
 .7اولین آیهای كه از «بهشت» یاد میكند كدام است؟
 .8اولین آیهای كه از «جهنم» یاد میكند كدام است؟
 .9اولین سوره قرآن چه نام دارد؟
 .10اولین آیهای كه درباره «مسجد» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
 .11اولین «كلمهای» كه نازل شده است چیست و در كدام سوره قرار دارد؟
 .12اولین آیهای كه كلمه «قرآن» در آن آمده كدام است؟
 .13اولین سوره قرآن «مكی» است یا «مدنی» ؟
 .14اولین سورهای كه «سجده مستحبی» دارد چه نام دارد؟
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 .15اولین «حرف» قرآن كریم كدام است؟
 .16اولین سوره قرآن دارای چند آیه و كلمه است؟
 .17اولین سوره قرآن كه «سجده واجب» دارد چه نام دارد؟
 .18اولین سورهای كه ترجمه شد چه نام دارد؟
 .19اولین سورهای كه به نام یكی از پیامبران الهی است چه نام دارد؟
ُ
 .20اولین سورهای كه با كلمه «قل» آغاز میشود چه نام دارد؟
ّ
 .21اولیــن ســورهای كــه پیامبــر اكــرم ـ صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم ـ آن را در مكــه
اعــان نمــود چــه نــام دارد؟
 .22اولین فرشتهای كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
 .23اولین سورهای كه به نام یكی از پیامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟
 .24اولیــن آیـهای كــه در آن راجــع بــه «احســان و نیكــی بــه پــدر و مــادر» اشــاره شــده
كــدام اســت؟
 .25اولین آیهای كه در خصوص «دین اسالم» سخن گفته كدام است؟
 .26اولین آیهای كه درباره «اسراف» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
 .27اولین آیهای كه كلمه «آیه» در آن بیان شده كدام است؟
 .28اولین آیهای كه در آن لفظ جالله «اهلل» بیان شده ،در كدام سوره است؟
 .29اولیــن آی ـهای كــه راجــع بــه «جنــگ و قتــال» نــازل شــد ،كــدام اســت و در چــه
ســورهای قــرار دارد؟
 .30اولین آیهای كه از سوره «توبه» نازل شده ،كدام است؟
 .31اولین آیهای كه راجع به «تالوت قرآن كریم» بیان شد در كدام سوره قرار دارد؟
 .32اولین آیه كه كلمه «مؤذن» در آن به كار رفته كدام است؟
 .33اولیــن آیـهای كــه راجــع بــه «شــهید و شــهادت در راه خــدا» ســخن گفتــه كــدام
اســت؟
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 .34اولین سور ه قرآن كریم چه نام دارد؟
 .35اولین سورهای كه در مدینه نازل شد ،چه نام دارد؟

پاسخ ها

 .1اولین آیهای كه نازل شده است آیه اول سوره علق میباشد.
 .2این آیه در سوره بقره «آیه  »129میباشد.
« .3آیــه »86ســوره هــود اولیــن آیـهای اســت كــه حضــرت مهــدی ـ عجــل اهلل تعالــی
فرجــه الشــریف ـ هنــگام ظهورشــان بــر زبــان مباركــش جــاری میســازد.
 .4اولین سوره «علق» میباشد.
 .5اولین دعا در سوره بقره «آیه  »126میباشد.
 .6آخرین «آیه سوره اعراف».
« .7آیه  35سوره بقره» اولین آیه است كه از بهشت یاد میكند.
« .8آیه  206بقره» اولین آیه است كه از جهنم یاد میكند.
 .9اولین سوره قرآن كریم سوره حمد میباشد.
 .10درآیه « 114سوره بقره» راجع به مسجد سخن گفته شده است.
 .11اولین كلمه «اقرأ» در سوره علق میباشد.
 .12آیه « 185سوره بقره».
 .13اولین سوره قرآن «مكی» است.
 .14اولین سورهای كه سجده مستحبی دارد سوره «اعراف» میباشد.
 .15اولین حرف قرآن «ب» میباشد.
 .16اولین سوره قرآن دارای « 7آیه و  29كلمه» میباشد.
 .17اولین سورهای كه سجده واجب دارد سوره «سجده» است.
 .18اولین سورهای كه ترجمه شده سوره «حمد» میباشد.
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 .19اولین سوره به نام «حضرت یونس ـ ؟ع؟ ـ » میباشد.
« .20سوره جن».
ّ
 .21اولیــن ســورهای كــه حضــرت محمــد ـ صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم ـ در مكــه اعالن
نمود ســوره «ســجده» میباشــد.
 .22اولین فرشت ه «جبرئیل» است كه در آیه  97سوره بقره بیان شده است.
« .23سوره ابراهیم».
 .24اولیــن آی ـهای كــه راجــع بــه احســان و نیكــی بــه پــدر و مــادر ســخن گفتــه اســت
«آیــه  83ســوره بقــره» میباشــد.
 .25اولیــن آیـهای كــه راجــع بــه دیــن مقــدس اســام ســخن گفته اســت«آیه  19ســوره
آل عمــران» میباشــد.
« .26آیه  147سوره آل عمران».
 .27اولین آیه ای كه كلمه آیه در آن ذكر شده «آیه  106سوره بقره» است.
« .28آیه  7سوره بقره».
« .29آیه  39سوره حج».
« .30آیه  25سوره توبه».
 .31اولیــن آیــه كــه راجــع بــه تــاوت قــرآن كریــم بیــان شــده در ســوره «بقــره آیــه »121
مــی باشــد.
 .32كلمه «مؤذن» برای اولین بار در قرآن در آیه « 44سوره اعراف» بكار رفته است.
 .33راجــع بــه شــهید و شــهادت بــرای اولیــن بــار در قــرآن در آیــه « 104ســوره بقــره»
ســخن بــه میــان آمــده اســت.
 .34اولین سوره قرآن كریم «بیش از ده نام» دارد.
« .35سوره مطففین» اولین سورهای است كه درمدینه نازل شده است.
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از پــروردگار اســت و فریبنــده تریــن مــردم نســبت بــه خــود نافرمــان تریــن آنهــا از
پــروردگار خویــش مــی باشــد.

 .4نافرماین از خدا

ال تكــن عبــد غیــرك و قــد جعلــك اهلل حــرا ،و مــا خیــر خیــر ال ینــال اال بشــر ،و یســر ال
ینــال اال بعســر( .نامــه  )31بنــده دیگــری مبــاش كــه خــدا تــو را آزاد آفریــد .چــه خوبــی
اســت آن خوبــی كــه جــز بــا بــدی بــه دســت نیایــد و چــه آســانی اســت آن آســانی كــه
جــز بــا ســختی بــه چنــگ نیایــد؟

مــن كالمــه الهــل الكوفــة :-ایهــا الشــاهدة ابدانهــم ،الغائبــه عنهــم عقولهــم،
المختلفــة اهواوهــم ،المبتلــی بهــم امراوهــم ،صاحبكــم یطیــع اهلل و انتــم تعصونــه،
و صاحــب اهــل الشــام یعصــی اهلل و هــم یطیعونــه!( .خطبــه )97
در ســخنان بــه كوفیــان مــی فرمایــد :ای مردمــی كــه پیكرهایشــان پیداســت و
خردهایشــان از وجــود آنهــا رخــت بــر بســته اســت! خواهــش هــا و اهدافشــان گونــه
گونــه اســت ،و امرایشــان بــه آنهــا گرفتــار شــده انــد .زمامــدار شــما خــدا را فرمــان مــی
بــرد و شــما او را نافرمانــی مــی كنیــد و زمامــدار شــامیان خــدا را نافرمانــی مــی كنــد و
آنهــا از او فرمــان مــی برنــد!

 .2به غیر از خدا روی نیاورید

 .5خیر از دیدگاه امام ؟ع؟

ایهــا النــاس! غیــر المغفــول عنهــم ،و التاركــون المــا خــوذ منهــم .مالــی اراكــم عــن اهلل
ذاهبیــن ،و الــی غیــره راغبیــن!( .خطبــه )175
ای مردمــی كــه از كار شــما غافــل نیســتند و ای مردمــی كــه (خــدا و اوامــر او را) رهــا
كــرده ایــد و (هــر چــه داریــد از جــان ،مــال و فرزنــد) از شــما گرفتــه مــی شــود ،چــه شــده
اســت كــه مــی بینــم از خــدا روی گــردان شــده ایــد و بــه غیــر او روی آورده ایــد!؟

ســئل عــن الخیــر مــا هــو! فقــال ؟ع؟ :لیــس الخیــر ان یكثــر مالــك و ولــدك ،ولكــن
الخیــر ان یكثــر علمــك ،و ان یعظــم حلمــك ،و ان تباهــی النــاس  بعبــادة ربــك.
(حكمــت )94

 .1مهه مردم آزادند

 .3خیر خواه ترین مردم
ان انصــح النــاس لنفســه اطــو عهــم لربــه ،و ان اغشــهم لنفســه اعصاهــم لربــه.
(خطبــه )86خیرخــواه تریــن مــردم نســبت بــه خویــش ،اطاعــت كننــده تریــن آنهــا

52

از امام ؟ع؟ سئوال شده :خیر چیست؟
فرمــود :خیــر آن نیســت كــه دارایــی و فرزنــدت زیــاد شــود ،بلكــه خیــر و خوبــی آن
اســت كــه دانشــت افــزون شــود و حلــم و بردبــاری ات بــزرگ و ثابــت گــردد و بتوانــی بــا
پرســتش پــروردگارت در میــان مــردم فخــر و مباهــات كنــی.
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 .6عاقبت مطیعان تنبیل
مــن اطــاع التوانــی ضیــع الحقــوق ،و مــن اطــاع الواشــی ضیــع الصدیــق( .حكمــت
 )239هــر كــس مطیــع سســتی و ســهل انــگاری باشــد (ســهل انــگاری بــر او چیــره
گــردد) حقــوق و منافــع خــود را ضایــع و تبــاه مــی ســازد و كســی كــه از ســخن چیــن
اطاعــت كنــد (و ســخن او را بپذیــرد) دوســت خــود را از دســت مــی دهــد.

 .7نیرومندی در اطاعت خداوند
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آنــان را بردگــی خــود گرفتنــد و عــذاب بــدی بــه آنــان دادنــد و تلخــی هــا را جرعــه جرعه
بــه آنــان نوشــاندند.

 .10پرهیز از نافرماین خالق
اتقــوا معاصــی اهلل فــی الخلــوات؛ فــان الشــاهد هــو الحاكــم( .حكمــت  )324از
نافرمانــی خــدا بپرهیزیــد و در خلــوت گنــاه نكنیــد كــه گــواه (بــر گنــاه شــما) خــود حاكــم
بــر آن اســت.

احــذر ان یرالــك اهلل عنــد معصیتــه ،و یفقــدك عنــد طاعتــه فتكــون مــن الخاســرین،
و اذا قویــت فاقــو علــی طاعــة اهلل؛ و اذا ضغــف فاضعــف عــن معصیــد اهلل( .حكمــت
 )383بتــرس از ان كــه خداونــد تــو را در حــال عصیــان ببینــد و در فرمانبــرداری اش
نبینــد كــه در شــمار زیانــكاران خواهــی بــود و هــرگاه نیرومنــد شــدی در طاعــت خــدا
بــاش و چــون ضعیفــی از معصیــت و نافرمانــی اش ناتوانــی كــن.

 .8ترك خیر خداوندی
عبــاد الــه ! انــه لیــس لمــا وعــد اهلل مــن الخیــر متــرك ،و ال فیما نهی عنه من الشــر مرغب.
(خطبــه  )157ای بنــدگان خــدا! آن خیــری كــه خــدا وعــده داد اســت تــرك كردنــش
شایســته نیســت و رغبــت بــه آن شــری كــه از آن نهــی فرمــوده اســت جایــز نیســت.

 .9بندگی غیر خدا
تدبــروا احــوال الماضیــن مــن المومنیــن قبلكــم ،كیــف كانــوا فــی حــال التمحیــص
و البــا ...اتخذتهــم الفراعنــة عبیــدا فســاموهم ســوء العــذاب و جــر عوهــم المــرار.
(خطبــه  )192در حــاالت مردمــان بــا ایمــان كــه پیــش از شــما از ایــن دنیــا گذشــته
انــد كــه چگونــه زندگــی را در حــال ضعــف و بــا ســپری كردنــد ...،فراعنــه و طاغوتهــا
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 .4نصیحت كننده ای عایل

پند و عبرت در

کالم عیل؟ع؟

 .1عبرت از گذشتگان
اتعظوا بمن كان قبلكم ،قبل ان یتعظ بكم من بعد كم( .خطبه )32
از آنــان كــه پیــش از شــما در گذشــته انــد ،پنــد بگیریــد ،پیــش از آن كــه پــس از شــما
خواهنــد آمــد از شــما پنــد گیرنــد.

 .2عبرت از پیشینیان
اعتبــروا بحــال ولــد اســماعیل و بنــی اســحاق و بنــی اســرائیل ؟ع؟ فمــا اشــد اعتــدال
االحــوال ،و اقــرب اشــتباه االمثــال( .خطبــه )192
تجربــه و عبــرت بیاندوزیــد از حــال فرزنــدان اســماعیل و اســحاق و اســراییل ؟ع؟ كــه
احــوال شــما بــه احــوال آنــان ســخت متناســب اســت و چــه شــبیه بــه یكدیگــر اســت
مثــل هــا (امثــال صفــات شــما بــا آنــان).

 .3از دیده عبر كن هان !
انما ینظر المومن من الی الدنیا بعین االعتبار( .حكمت )367
مومن در این جهان (به همه چیز) با دیده عبرت نظر می كند.
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اال عتبار منذر ناصح( .حكمت )365
عبرت گرفتن (از حوادث) ترساننده بسیار ناصحی است.

 .5عبرت بگیرید!
اعتبــروا بمــا اصــاب االمــم المســتكبرین مــن قبلكــم مــن بــاس اهلل و صوالتــه ،و
وقائعــه و مثالتــه( .خطبــه )192
عبــرت بگیریــد و تجربــه بیاندوزیــد از آنچــه كــه پیــش از شــما متكبــران امــت هــا را
گرفتــار ســاخت ،از غضــب خداونــدی و حمــات و عــذاب هــا و كیفرهــای ســخت او.

 .6چشم بینا و گوش شنوا داشته باشید!
لقد بصرتم ان ابصرتم ،و اسمعتم ان سمعتم( .خطبه )20
اگــر شــما مــی خواســتید دیــده بگشــایید و واقعیــات را ببینیــد وســایل بینایــی در
اختیــار شــما گذاشــته شــده اســت و اگــر مــی خواســتید گــوش بــاز كنیــد و واقعیــات
را بشــنوید ،شــنیدنی هایــی كــه واقعیــات را بــا گــوش شــما آشــنا بســازد طنیــن انــداز
گشــته اســت.

 .7گردن در گرو سخن
ذمتــی بمــا اقــول رهینــة و انــا بــه زعیــم .ان مــن صرحــت لــه العبــر عمــا بیــن یدیــه مــن
المثــات حجزتــه التقــوی عــن تقحــم الشــبهات( .خطبــه .)16
ذمــه و پیمــان مــن در گــرو آن چیــزی اســت كــه مــی گویــم و مــن صــدق گفتــار و حــق
بــودن آن را بــر عهــده مــی گیــرم ،همانــا كســی كــه امــور عبــرت آور و پندآمــوز از قبیــل
عقوبــت هــا و كیفرهایــی كــه بــه مردمانــی كــه در برابــر روی او قــرار داشــته انــد فــرود
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آمــده و در نتیجــه آن بــه خــاك مذلــت نشســته انــد (ایــن امور) برای او روشــن ســاخته
باشــد كــه ان عقوبــت هــا و كیفرهــا در نتیجــه ســتمگری و ارتــكاب اعمــال زشــت بــوده
روح پرهیــزگاری (كــه در اثــر عبــرت آمــوزی در وی پدیــد مــی آیــد) از هجــوم آوردن امــور
شــبهه نــاك بــه طــرف او جلوگیــری مــی كنــد.

 .8مواعظ امیر
فــی ذم اصحابــه :اتلــو علیكــم الحكــم فتفــرون منهــا ،و اعظكــم بالموعظــة البالغــة
فتقرقــون عنهــا ،و احثكــم علــی جهــاد اهــل البغــی فمــا آتــی علــی اخــر قولــی حتــی
اراكــم متفرقیــن ایــادی ســبا ترجعــون الــی مجالســكم( .خطبــه )97
دربــاره اصحــاب خــود فرمودنــد :حكمــت هــا را بــرای شــما مــی خوانــم از آنهــا مــی
گریزیــد! و بــا پنــد رســا شــما را موعظــه مــی نمایــم (بــدون ایــن كــه در شــما تاثیــر
كنــد) هــر یــك راه خــود را مــی گیریــد و پراكنــده مــی شــوید و شــما را بــرای جهــاد بــا
طغیانگــران تحریــك مــی كنــم ،شــما را مــی بینــم كــه ســخنم بــه پایــان نرســیده ،مانند
فرزنــدان ســبا پراكنــده مــی شــوید و بــه مجالــس خــود بــر مــی گردیــد.

 .9سودمندترین داستان
تدبــروا احــوال الماضیــن مــن المومنیــن قبلكــم ،كیــف كانــوا فــی حــال التمحیــص
و البــا ...فانظــروا كیــف كانــوا حیــث كانــت االمــا مجتمعــة ،و االهــوا موتلقــة...
فانظــروا الــی مــا صــاروا الیــه فــی آخــر اموارهــم حیــن وقعــت الفرقــة ،و تشــتتت االلفــة،
و اختلفــت الكلمــة و االفئــدة و تشــعبوا مختلفیــن ،و تقرمــوا متحازبیــن ،قــد خلــع
اهلل عنهــم لبــاس كرامتــه ،و ســلبهم غضــارة نعمتــه و بقــی قصــص اخبارهــم فیكــم
عبــرا للمعتبریــن( .خطبــه  )192بیاندیشــید در حــاالت مردمــان بــا ایمــان كــه پیــش
از شــما از ایــن دنیــا گذشــته انــد كــه چگونــه زندگــی را در حــال تصیفــه و ابتــا ســپری

58

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

کل ݣ
اݠݠم ݣݣام ی�ݠر

كردنــد ،پــس بنگریــد و بــه وضــع آنــان تــا آنــگاه كــه مردمشــان اجتمــاع داشــتند و
تمایالتشــان بــا هــم بــود .حــال بنگریــد بــه سرنوشــت آنــان در آخركارشــان .در آن
هنــگام كــه جدایــی میــان آنــان افتــاد و انــس و الفــت بــه پراكندگــی تبدیــل گشــت و
اختــاف كلمــه و اختــاف دل هــا وارد جمــع آنــان گشــت و در نتیجــه بــه تیــره هــای
مختلــف تقســیم شــدند و در حــال ســتیزه گــری بــا یكدیگــر پراكنــده شــدند ،خداونــد
لبــاس كرامتــش را از پیكرشــان بیــرون آورد و طــروات و فراوانــی نعمتــش را از آنــان
ســلب نمــود .حــال داســتان هــای اخبــار آنــان در میــان شــما بــرای عبــرت گیــری
انســان هــای پندآمــوز مانــده اســت.

 .10رمحت خدا بر عبرت گیران
رحم اهلل امرا تفكر فاعتبر ،و اعتبر فابصر( .خطبه )103
رحمت خدا بر آن كس كه اندیشید و عبرت آموخت و پند گرفت و بینش یافت.

 .11عبرت گرفنت از گذشتگان
ان لكــم فــی القــرون الســالفة لعبــرة! ایــن العمالقمــه و ابنــاه العمالقــة! ایــن الفراعنــة
و ابنــا الفراعنــة! ایــن اصحــاب مدائــن الــرس الذیــن قتلــوا النبییــن ،و اطفــاوا ســنن
المرســلین ،و احیــوا ســنن الجباریــن!( .خطبــه  )182ای مــردم! عبــرت گیــری و
تجربــه از قــرون گذشــته بــر شــما اســت كجــا رفتنــد عمالقــه و فرزنــدان عمالقــه! كجــا
هســتند گرداننــدگان شــهرهای رس كــه پیامبــران را كشــتند و ســنت هــای پیامبــران
را خامــوش و بدعــت هــای جبــاران را زنــده ســاختند.

 .12عامل یب عمل
ال تكــن ممــن یرجــو االخــرة بغیــر العمــل ...یصــف العبــرة و ال یعتبــر ،و یبالــغ فــی
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 .16عبرت گرفنت از گذشته

ُ
الموعظــة و ال یتعــظ( .حكمــت )150
از كســانی مبــاش كــه بــدون كار ،بــه آخــرت چشــم امیــد دوختــه اســت .عبــرت هــا را
بیــان مــی كنــد ،امــا خــود از آنهــا درس نمــی گیــرد ،در انــدرز دادن بــه دیگــران مــی
كوشــد ،لیكــن خــود پنــد نمــی آمــوزد.

لو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی( .نامه )49
امــام؟ع؟ در نامــه ای خطــاب بــه معاویــه فرمــود :اگــر از حــوادث گذشــته پنــد گرفتــه
بــودی ،نســبت بــه آن چــه باقــی مانــده اســت خــود را حفــظ مــی كــردی.

 .13عبرت ها بسیار ،عبرت گرفنت اندك

 .17درس گرفنت از عبرت ها

ما اكثر العبر و اقل االعتبار!( .حكمت )297
چــه فــراوان اســت وســایل عبــرت گرفتــن و چــه انــدك اســت بهــره بــرداری از ایــن
وســایل بــرای عبــرت گیــری.

 .14عبرت از گذشته
مــن كتابــه الــی الحــارث الهمدانــی  : -صــدق بمــا ســلف مــن الحــق ،و اعتبــر بما مضی
مــن الدنیــا مــا بقــی منهــا؛ فــان بعضهــا یشــبه بعضــا ،و آخرهــا الحــق باولهــا! و كلهــا
حائــل مفــارق( .نامــه  )69در نامــه ای امــام؟ع؟ بــه حــارث همدانــی فرمودنــد :آنچــه
را قــرآن از حــوادث گذشــته بیــان داشــته بپذیــر و از گذشــته هــا بــرای آینــده پنــد بگیــر،
زیــرا دنیــا (از نظــر حــوادث) گذشــته و آینــده ،ایــن گوشــه و آن گوشــه آن مثــل هــم
اســت و پایــان آن در ردیــف گذشــته هــا در جریــان اســت و همــه دنیــا در حــال انتقــال
و جدایــی اســت.

 .15رابطه حمكت و عبرت
مــن تبینــت لــه الحكمــة عــرف العبــرة ،و مــن عــرف العبــرة فكانمــا كان فــی االولیــن.
(حكمــت  )31هــر كــس حكمــت بــر او ظاهــر شــود ،عبــرت را شناســد ،و هــر كــس
عبــرت را شناســد ،گویــی از اولیــن روزگاران تاكنــون بــوده اســت.
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اتعظــوا عبــاد اهلل بالعبــر النوافــع ،و اعتبــروا بــاالی الســواطع ،و ازدجــروا بالنــذر البوالغ.
(خطبه )85
ای بنــدگان خــدا! از عبــرت هــای نافــع پنــد بگیریــد و از آیــات روشــن الهــی عبــرت
بیاندوزیــد و تهدیدهــای رســا و بالــغ ممنوعیــت (از پلیــدی هــا) را بپذیریــد.

 .18امام مایه عبرت

ُ
قبــل شــهادته؟ع؟ ســبیل الوصیتــة  : -انــا باالمــس صاحبكــم ،و انا الیوم عبــرة لكم ،و
غــدا مفارقكــم!( .نامــه  )23امــام ؟ع؟ پیــش از شــهادتش در بســتر چنیــن فرمــود :مــن
دیــروز در میــان شــما بــودم و امــروز مایــه پنــد شــما و فــردا از میــان شــما خواهــم رفــت.

 .19آسایش در مهسایگی خداوند
ایهــا النــاس! انــه مــن اســتنصح اهلل وفــق ،و مــن اتخــذ قولــه دلیــا هــدی (للتــی هــی
اقــوم) فــان جــار اهلل آمــن ،و عــدوه خائــف( .خطبــه  )147ای مــردم! كســی كــه از خــدا
پنــد و خیــر خویــش را مســالت نمایــد ،موفــق گــردد و هــر كســی كــه كالم خــدا را بــرای
خــود راهنمــا اتخــاذ كنــد ،بــه آن طریقــه ای كــه محكــم تــر و راســت تــر اســت هدایــت
شــود؛ زیــرا كســی كــه بــه همســایگی خــدا نایــل گــردد در امــن و آســایش غوطه ور شــود
و كســی كــه بــا او از در خصومــت درآیــد ترســان و هراســناك گــردد.
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 .20پند از جدایی

 .24فروغ واعظ

اعتبــروا بنزولكــم منــازل مــن كان قبلكــم ،و انقطاعكــم عــن اوصــل اخوانكــم( .خطبــه
 )117عبــرت بگیریــد از ایــن كــه در منزلــگاه هــای اقــوام و ملــل پیــش از خــود فــرود
آمــده ایــد و منــزل كــرده ایــد و عبــرت بگیریــد از ایــن كــه از نزدیــك تریــن بــرادران خــود
منقطــع خواهیــد گشــت.

ایهــا النــاس! اســتصبحوا مــن شــعلة مصبــاح واعــظ متعــظ ،و امتاحــوا مــن صفــو
عیــن قــد روقــت مــن الكــدر( .خطبــه )105
ای مــردم! از شــعله چــراغ و اعظــی كــه خــود وعظــش را پذیرفتــه اســت فــروغ بگیریــد
و از آب زالل چشــمه ای بكشــید كــه از تیرگــی تصفیــه شــده باشــد.

 .21پند از حوادث

 .25پند خداوندی

ان مــن صرحــت لــه العبــر عمــا بیــن یدیــه مــن المثــات حجزتــه التقــوی عــن تقحــم
الشــبهات( .خطبــه  )16كســی كــه از حــوادث و پیامدهــای بــد آن خــوب پنــد و نصیحت
گیــرد ،تقــوا و پرهیــزگاری او ا از فــرو رفتــن در كارهــای گنــگ و مبهــم بــاز مــی دارد.

ان اهلل سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن( .خطبه )176
قطعــی اســت كــه خداونــد ســبحان هیــچ كســی را پنــدی ماننــد مواعظــی كــه در قــرآن
آورده نــداده اســت.

 .22عبرت از آرامش ابدی

 .26هر مثیل دلییل است

قبــل شــهادته؟ع؟ :لیعظكــم هــدوی ،و خفــوت اطراقــی ،و ســكون اطرافــی ،فانــه
اوعــظ للمعتبریــن مــن المنطــق البلیــغ و القــول المســموع( .خطبــه )149
قبــل از شهادتشــان فرمودنــد :باشــد كــه آرامــش (ابــدی) و از حركت افتادن چشــمان
و ســكون اعضــای بدنــم پنــدی بــرای شــما باشــد ،زیــرا موعظــه ایــن آرامــش و بــی
اراده افتــادن بــرای كســانی كــه بخواهنــد عبــرت بگیرنــد از ســخن و منطــق رســا و
گفتــار شــنیدنی مؤثرتــر اســت.

اعقل ذلك فان المثل دلیل علی شبهه( .خطبه )153
تعقل كن این پند را؛ زیرا هر مثلی دلیلی است برای مثل و شبیه خود.

 .23پذیرفنت پند
اتعظوا بالعبر ،و اعتبروا بالغیر ،و انتفعوا بالنذر( .خطبه )157
پنــد پنددهنــدگان را بپذیریــد و از دگرگونــی هــای روزگار انــدرز گیریــد و از ترســانندگان
قیامــت بهــره یــاب باشــید.
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 .27پند از عاقبت زندگی دیگران
اتعظــوا فیهــا (ای فــی الدنیــا) بالذیــن قالــوا( :مــن اشــد منــا قــوة) .حملــوا الــی قبــور
ً
هــم فــا یدعــون ركبانــا ،و انزلــوا االجــداث فــا یدعــون ضیفانــا( .خطبــه )111
پنــد بگیریــد از (عاقبــت زندگــی) آنــان كــه گفتنــد( :كیســت از مــا نیرومندتــر) آنــان بــه
گورهــای خــود بــرده شــدند ،بــدون ایــن كــه در حالــت ســواری دعــوت شــوند و بــه
قبرهــا فــرود آمدنــد ،بــدون ایــن كــه مهمــان خوانــده شــوند.
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 .28سنجیدن نفس ها

 .32تعلمی خردمند

اعلمــوا! انــه مــن لــم یعــن علــی نفســه حتــی یكــون لــه منهــا واعــظ و زاجــر؛ لــم یكــن
لــه مــن غیرهــا ال زاجــر و ال واعــظ( .خطبــه  )90بدانیــد هــر كســی كــه بــه خــود اهمیتــی
ندهــد (یــا بــه خــود یــاری نكنــد) كــه از نفــس خــود واعــظ و مانعــی (از آلودگــی هــا)
داشــته باشــد ،بــرای او از غیــر نفســش نــه مانعــی خواهــد بــود و نــه پنــد دهنــده ای.

فــی وصیتــه البنــه الحســن ؟ع؟  : -ال تكونــن ممــن ال تنفعــه العظــة اال اذا بالغــت
فــی ایالمــه ،فــان العاقــل یتعــظ بــاالداب ،و البهائــم ال تتعــظ اال بالضــرب( .نامــه )31
در وصیــت بــه پســرش حســن بــن علــی ؟ع؟ مــی فرماینــد :هرگــز از آن مــردم مبــاش
كــه پنــد بــه او ســودی نمــی دهــد ،مگــر ایــن كــه او را شــدیدا بــه درد بیــارود؛ زیــرا
خردمنــد بــا تعلیــم و تربیــت هــای ســازنده پنــد مــی گیــرد ،در صورتــی كــه حیوانــات بــا
زدن پنــد مــی پذیرنــد.

ان معصیــة الناصــح الشــفیق العالــم المجــرب تــورث الحســرة ،و تعقــب الندامــة.
(خطبــه  )35نافرمانــی از دســتور ،پنــد دهنــده مهربــان و دانشــمند باتجربــه ،باعــث
حســرت مــی شــود و پیشــیمانی بــه دنبــال دارد.

 .33پند گوی پندناپذیر

 .29نافرماین و حسرت

 .30نفع از جتارت

ال تكــن ممــن ...یبالــغ فــی الموعظــه و ال یتعــظ؛ فهــو بالقــول مــدل ،و مــن العمــل
ً
مقــل ،ینافــس فیمــا یفنــی ،و یســامح فیمــا یبقــی ،یــری الغنــم مغرمــا و الغــرم مغنما.
(حكمــت  )150از مردمــی مبــاش كــه در پنــد دادن بــه مــردم زیــاده روی مــی كنــد ،ولــی
خــود پنــدی را نمــی پذیــرد او در گفتــار بســیار گــو و در عمــل انــدك كــردار اســت .دربــاره
آنچــه كــه فانــی اســت بــه رقابــت مــی پــردازد و دربــاره آنچــه پایــدار اســت ســهل انــگار
اســت ،غنیمــت را ضــرر و ضــرر را غنیمــت حســاب مــی كنــد.

مــن لــم ینفعــه اهلل بالبــا و التجــارب لــم ینتفــع بشــیء مــن العظــة ،و اتــاه التقصیــر
مــن امامــه حتــی یعــرف مــا انكــر ،و ینكــر مــا عــرف( .خطبــه  )176كســی كــه خداونــد
بــه وســیله آزمایــش و تجــارب ،نفعــی بــه او نرســاند ،از هیــچ انــدرزی ســود نمــی بــرد و
نتیجــه تقصیــر او از پیــش رویــش برآیــد تــا بشناســد آنچــه را كــه انــكار كــرده بــود و انــكار
كنــد آنچــه را كــه شــناخته بــود.

 .34پرده غرور

 .31نگرش مؤ من به دنیا

بینكم و بن الموعظة حجاب من الغرة( .حكمت )282
میان شما و موعظه پرده ای است از غروز و غفلت.

انمــا ینظــر المؤمــن الــی الدنیــا بعیــن االعتبــار ،و یقتــات منهــا ببطــن االضطــرار ،و
یســمع فیهــا بــاذن المقــت و االبغــاض( .حكمــت )367
مؤمــن بــه دنیــا تنهــا بــه دیــده عبــرت مــی نگــرد و از روی ناچــاری از آن قــوت خــود را
بــر مــی گیــرد و بــا گــوش خشــم و نفــرت بــه آن گــوش مــی دهــد.

 .35ناشنوای حقییق
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دعیتــم الــی االمــر الواضــح .فــا یصــم عــن ذلــك اال اصــم ،و ال یعمــی عــن ذلــك اال
اعمــی( .خطبــه  )176شــما بــه یــك امــر روشــن دعــوت شــده ایــد ،پــس ناشــنوای
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حقیقــی كســی اســت كــه ان نصایــح را نشــنود و نابینــای واقعــی كســی اســت كــه خــود
را از بینایــی بــه آن حقایــق تجربــه شــده و نصایــح محــروم بســازد.

 .36زنده كنندة قلب
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 .40موفقیت و جتربه
من التوفیق حفظ التحربة( .حكمت )211
نگهداری تجربه بخشی از موفقیت است.

 .41پند از جتربه ها

فی وصیته ؟ع؟ البنه و هو یعظه  :-احی قلبك بالموعظة( .نامه )31
در وصیــت بــه فرزنــدش (حســن بــن علــی ؟ع؟) او را موعظــه مــی كنــد ،قلبــت را بــا
موعظــه زنــده بــدار!

من لم ینفعه اهلل بالبال و التجارب لم ینتفع بشیء من العظة( .خطبه )176
آن كه از گرفتاری ها و تجربه هایش سود نبرد از هیچ پندی سود نخواهد برد.

 .37پند با مردم

 .42هبره مندی از جتربه

انتفعوا ببیان اهلل ،و اتعظوا بمواعظ اهلل ،و اقبلوا نصیحة اهلل( .خطبه )176
از بیــان خداونــدی بهــره برداریــد و مواعــظ الهــی را قبــول كنیــد و خیــر خواهــی مقــام
ربوبــی را بپذیریــد.

 .38ناصح دلسوز
االعتبار منذر ناصح( .حكمت )365
پند گرفتن ،بیم دهنده ای دلسوز است.

 .39دیده عبرت
ان مــن صرحــت لــه العبــر عمــا بیــن یدیــه مــن المثــات حجزتــه التقــوی عــن تقحــم
الشــبهات( .خطبــه  )16كســی كــه از زبــان حــوادث و مصیبــت هــا خــوب پنــد بگیــرد،
پرهیــزگاری او را از فــرو رفتــن در كارهــای مبهــم بــاز مــی دارد.

66

فان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و التجربة( .نامه )78
بدبخت كسی است كه از عقل و تجربه ای كه نصیب او شده محروم ماند.

 .43زبان بسته هبتر كه گویا به شر
الــكالم فــی و ثاقــك مــا لــم تتكــم بــه؛ فــاذا تكلمــت بــه صــرت وثاقــه ،فاخــزن لســانك
كمــا تخــزن ذهبــك و ورقــك :فــرب كلمــة ســلبت نعمــة وجلبــت نقمة( .حكمــت )381
ســخن در گــرو (در بنــد) توســت ،مادامــی كــه آن را نگفتــه باشــی ،وقتــی كــه آن ســخن را
ابــراز كــردی ،تــو در گــرو آن خواهــی بــود .پــس زبانــت را محفــوظ بــدار ،همــان گونه كه طال
و نقــره ات را؛ زیــرا چــه بســا ســخنی كــه نعمتــی را ســلب كنــد و نقمتــی را جلــب نمایــد.

 .44خیر خواه واقعی
ربما نصح غیر الناصح ،و غش المستنصح( .نامه )31
بســا نصیحــت گــری كــه ناصــح نیســت و خیانــت كنــد كســی كــه خیــر خــواه تلقــی شــده
است.
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إن الدنیــا ...دار موعظــة لمــن اتعــظ بهــا ...ذكرتهــم الدنیــا فتذكــروا ،وحدثتهــم
فصدقــوا ،و وعظتهــم فاتعظــوا( .حكمــت  )131همانــا دنیــا جایــگاه پندگیــری اســت،
بــرای كســی كــه از آن نصیحــت پذیرفــت ،دنیــا تذكــر داد ،آنــان نیــز پزیرفتنــد و ســخن
گفــت ،تصدیقــش كردنــد و پنــد داد ،آنــان قبــول كردنــد.

اوفــی مــن ان تكذبــك ،او تغــرك( .خطبــه  )223بــه حــق مــی گویــم ،دنیــا تــو را فریــب
نــداد ،بلكــه تــو فریفتــه آن شــدی ،دنیــا (مایــه هــای) پنــد و عبــرت را بــر تــو آشــكار
ســاخت و عادالنــه و منصفانــه تــو را آگاه و در وعــده هایــی كــه بــه تــو مــی دهــد ،از
قبیــل بــای جســمانی و كــم شــدن نیــرو و توانایــی تــو راســتگوتر اســت و بــا وفادارتــر از
ان كــه بــه تــو دروغ بگویــد یــا فریبــت دهــد.

 .46نگاه مؤ من به دنیا

 .50سفارش امام ؟ع؟ به فرزندش

ینظــر المومــن الــی الدنیــا بعیــن االعتبــار ،و یقتــات منهــا ببطــن االضطــرار( .حكمــت
 )367انســان بــا ایمــان بــه ایــن دنیــا بــه چشــم عبــرت و تجربــه مــی نگــرد و از توشــه
بــه انــدازه ســیر شــدن شــكم یــك مضطــر بهــره منــد مــی گــردد.

 .47هبترین جتربه ها
العقل حفظ التجارب ،و خیر ما جربت ما وعظك( .نامه )31
عقل ،نگهداری تجربه ها است .بهترین تجربه ها آن است كه به تو پند دهد.

 .48آینه عبرت

(قــال فــی وصیتــه البنــه الحســن ؟ع؟) و امحــض اخــاك النصیحــة ،حســنة كانــت او
قبیحــة( .نامــه ( )31در وصیــت بــه فرزنــدش امــام حســن ؟ع؟ فرمــود) :نصیحــت
نیكــت را بــرای بــرادرت مهیــا ســاز ،خــواه پنــد تــو (تشــویق بــه كار) نیــك باشــد یــا
(پرهیــز از كار) بــد.

 .51عوامل عبرت آموز
ان االمور اذا اشتبهت ،اعتبر آخرها باولها( .حكمت )76
بــه راســتی ،كارهــا ،چــون مشــتبه گــردد و انســان در ســود و زیــان و آثــار و نتایــج آن،
دچــار ابهــام و ســرگردانی شــود انجــام آن بــا آغــازش ،ســنجیده مــی گــردد.

من ابصر بها بصرته ،و من ابصر الیها اعمته( .خطبه )82
هــر كــه بــه وســیله دنیــا نــگاه كنــد (و ان را آینــه عبــرت ســازد) دنیــا بینــا بینــش گردانــد
و هــر كــه بــه دنیــا بنگــرد (و جــز آن نبینــد) دنیــا كــورش ســازد (و ورای آن را نبینــد).

 .49صدق گفتار دنیا
حقــا اقــول :مــا الدنیــا غرتــك ،و لكــن بهــا اغتــررت ،و لقــد كاشــفتك العظــات ،و آذنتــك
علــی ســوا ،و لهــی بمــا تعــدك مــن نــزول البــا بجســمك و انقــص فــی قوتــك ،اصــدق و
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شكر و كفران نعمت در هنج البالغه
 .1ستایش به پاس نعمت ها
احمده شكرا النعامه ،و استعینه علی وظائف حقوقه( .خطبه )190
خــدای بــزرگ را بــه پــاس بخشــیدن نعمــت هایــش مــی ســتایم و در انجــام فرمانــش
از او یــاری مــی جویــم.

 .2پرهیز از مسیت نعمت
اتقوا سكرات النعمة ،و احذروا بوائق النقمة( .خطبه )151
از مستی نعمت بپرهیزید و از سختی نقمت بر حذر باشید.

(خطبــه  )145بــا هــر جرعــه آبــی ،در گلویتــان آب جســتنی اســت و در هــر لقمــه ای
گلوگیــر شــدنی .بــه هیــچ نعمتــی از آن نمــی رســید مگر بــا از دســت دادن نعمتی دیگر.

 .5نعمت و گردنكیش
نسال اهلل سبحانه ان یجعلنا و ایاكم ممن ال تبطره نعمة( .خطبه )64
از خداونــد مــی خواهیــم كــه مــا و شــما را از كســانی قــرار دهــد كــه نعمتــی ،او را بــه گــرد
نكشی نكشــاند.

 .6سبب فزوین روزی
قــد جعــل اهلل ســبحانه االســتغفار ســببا لــدرور الرزق و رحمــة الخلق ،فقال ســبحانه،
(اســتغفروا ربكــم انــه كان غفــارا) فرحــم اهلل امــرا اســتقبل توبتــه ،و اســتقال خطیئتــه،
و بــادر منیتــه !( .خطبــه  )143خداونــد ســبحان ،آمــرزش خواهــی را ســبب فزونــی
روزی و رســیدن رحمــت بــه خلــق قــرار داده و فرمــوده اســت :از پروردگارتــان طلــب
آمــرزش كنیــد كــه او بســی آمرزنــده اســت ...پــس ،رحمــت خــدا بــر كســی كــه بــه توبــه
روی آورد و گناهــش را جبــران كنــد و پیــش از مرگــش كاری بكنــد.

 .3اكمال نعمت ها

 .7نعمت و گرفتاری

اســتتموا نعــم اهلل ،علیكــم بالصبــر علی طاعته ،و المجانبة لمعصیتــه( .خطبه )188
نعمــت هایــی كــه خداونــد بــر شــما ارزانــی داشــته بــا صبــر بــر طاعــت او و اجتنــاب از
نافرمانــی او بــه تمــام و كمــال رســانید.

رب منعم علیه مستدرج بالنعمی( .حكمت )273
چه بسا نعمت داده ای كه نعمتش وسیله گرفتاری و هالكش گردد.

 .4نعمات مهراه نقمات
مــع كل جرعــة شــرق ،و فــی كل اكلــة غصــص! ال تنالــون منهــا نعمــة اال بقــراق اخــری.
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 .8دوام نعمت های خداوندی
یــا جابــر! مــن كثــرت نعــم اهلل علیــه ،كقــرت حوائــج النــاس الیــه ،فمــن قــام اهلل فیهــا
بمــا یجــب فیهــا عرضهــا للــدوام و البقــا ،و مــن لــم یقــم فیهــا بمــا یجــب عرضهــا للــزوال
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و الفنــا( .حكمــت  )372ای جابــر! هــر كــس نعمــت خــدا بــر او فــراوان شــود ،نیــاز
مــردم بــه او زیــاد خواهــد شــد .پــس كســی كــه بــرای خــدا در برابــر ایــن نعمــت بــه
وظیفــه خــود قیــام كنــد ،آن نعمــت را در معــرض دوام و بقــا قــرار داده و هــر كــس
چنیــن نكنــد آن را در معــرض زوال و فنــا در آورده اســت.

 .9نعمت خمصوص بندگان خداوند
ان هلل عبــادا یختصهــم اهلل بالنعــم لمنافــع العبــاد ،فیقرهــا فــی ایدیهــم مــا بذلوهــا؛
فــاذا منعوهــا نزعهــا منهــم ،ثــم حولهــا الــی غیرهــم( .حكمــت )425
همانــا بــرای خــدا بندگانــی اســت كــه آنهــا را بــه نعمــت هــای خــود مخصــوص
ســاخته تــا همــه بنــدگان از آن بهــره برنــد تــا وقتــی آن نعمــت هــا را بــه مســتحقانش
ببخشــند ،در دستشــان باقــی مــی مانــد و چــون دریــغ كردنــد خــدا از آنهــا بگیــرد و بــه
دیگــری تحویــل دهــد.

 .10كمترین حق خدا
اقل ما یلزمكم هلل ان ال تستعینوا بنعمه علی معاصیه( .حكمت )330
كــم تریــن حقــی كــه الزم اســت بــرای خــدا رعایــت كنیــد آن اســت كــه از نعمــت هایــش
در نافرمانــی اش كمــك نجوییــد.

 .11نعمت پیایپ خدا
یابــن آدم! اذا رایــت ربــك ســبحانه یتابــع علیــك نعمــه و انــت تعصیــه فاحــذره.
(حكمــت  )25ای فرزنــد آدم! چــون دیــدی پــروردگارت نعمــت هــای پیایــی تــو را
دهــد ولــی تــو پیاپــی گنــاه او مــی كنــی از او بــر حــذر بــاش.
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 .12شكر نعمت
ان هلل فــی كل نعمــة حقــا ،فمــن اداه حفظهــا ،و مــن قصــر عنــه خاطــر بــزوال نعمتــه.
(حكمــت  )244بــرای خــدا در هــر نعمتــی حقــی اســت ،پــس هــر كــس ان را ادا كنــد
نعمتــش را افــزون كنــد و هــر كــس كوتاهــی نمایــد خــود را در معــرض خطــر از دســت
دادن نعمــت قــرار داده اســت.

 .13بزرگ ترین نعمت
من اعطی االستغفار لم یحرم المغفرة( .حكمت )135
به هر كس (نعمت) آمرزش خواهد داده شود از آمرزیده شدن محروم نشود.

 .14خصلت هایی كه شایسته خدا نیست
مــا كان اهلل لیفتــح علــی عبــد بــاب الشــكر و یغلــق عنــه بــاب الزیــاده ،و ال لیفتــح علــی
عبــد بــاب الدعــا و یغلــق عنــه بــاب االجابــة ،و ال لیفتــح لعبــد بــاب التوبــة و یغلــق عنــه
بــاب المغفــرة( .حكمــت  )435نشــاید كــه خداونــد در سپاســگزاری را بــه روی بنــده
ای بگشــاید و در افــزون شــدن نعمــت را بــه رویــش ببنــدد و در دعــا را بــه روی بنــده
ای بــاز كنــد و در اجابــت را بــه رویــش ببنــدد و در توبــه را بــه روی بنــده ای بگشــاید و
در آمرزیــدن را بــه رویــش ببنــدد.

 .15نعمت شكر
من اعطب الشكر لم یحرم الزیادة( .حكمت )135
به كسی كه توفیق شكر گزاری داده شود ،از فزونی یافتن (نعمت) محروم نگردد.
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 .16دعای عیل؟ع؟به درگاه حق
نســال اهلل ســبحانه ان یجعلنــا و ایاكــم ممــن ال تبطــره نعمــة ،و ال تقصــر بــه عــن طاعــة
ربــه غایــة ،و ال تحــل بــه بعــد المــوت ندامــة و ال كابــة( .خطبــه  )64از خداونــد ســبحان
مســالت مــی داریــم كــه مــا و شــما را از آن گــروه قــرار بــده كــه نعمــت هــای ایــن دنیــا او را
در كامــوری هــای طغیانگرانــه فــرو نمــی بــرد و هیچ هدفــی او را در اطاعت پــروردگارش
مقصــر نمــی ســازد و پــس از مــرگ نیــز هیــچ ندامــت و اندوهــی وجــودش را فــرا نگیــرد.

 .17مردمان زیانكار
كــم مــن مســتدرج باالحســان الیــه ،و مغــرور بالســتر علیــه ،و مفتــون بحســن القــول
فیــه! و مــا ابتلــی اهلل احــدا بمثــل االمــا لــه( .حكمــت  )116بســا مردمــی هســتند
كــه بــه وســیله احســان بــه حــال خــود رهــا شــده انــد (ورو بــه ســقوط مــی رونــد)
بســا انســانی كــه بــه وســیله پوشــیده شــدن خطاهایــش فریــب خــورده اســت و بســا
مردمــی كــه بــا شــنیدن ســخنان نیــك (تعریــف و تمجیــد) دربــاره خــود ،درونشــان
مختــل و گرفتــار آشــوب و اضطــراب گــردد و خداونــد هیــچ كــس را ماننــد اشــباع او بــا
نعمــت هــا و امتیــازات ،مبتــا نفرمــوده اســت.

 .18رمز زیادیت نعمت
ال تكــن ممــن ...یعجــز عــن شــكر مــا اوتــی ،و یبتغــی الزیــاده فیمــا بقــی( .حكمــت
 )150چونــان كســی مبــاش كــه ...از سپاســگزاری نعمتــی كــه بــه او داده شــده ،ناتــوان
اســت و بــا ایــن حــال خواهــان افزایــش نعمــت باقــی مانــده اســت.

 .19اثرات اندیشیدن
لــو فكــروا فــی عظیــم القــدرة و جســیم النعمــة لرجعــوا الــی الطریــق ،و خافــوا عــذاب
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الحریــق ،و لكــن القلــوب علیلــة و البصائــر مدخولــة( .خطبــه  )185اگــر انســان هــا در
عظمــت خداونــد و بزرگــی نعمــت او مــی اندیشــیدند ،قطعــا بــه راه راســت كــه از ان
منحــرف شــده انــد بــر مــی گشــتند ،ولــی دل هــا بیمــار اســت و دیدههــا مختــل.

 .20شكرانه نعمت اهلی
لــو لــم یتوعــد اهلل علــی معصیتــه لــكان یجــب ان ال یعصــی شــكرا لنعمــه( .حكمــت
 )290اگــر خداونــد بــرای معصیــت خــود بیــم عــذاب هــم نمــی داد ،بــاز الزم بــود كــه بــه
شــكرانه نعمــت هایــش نافرمانــی نشــود.

 .21دو خصلت نیك

ً
كفی بالقناعة ملكا ،و بحسن الخلق نعیما( .حكمت )229
قناعــت بــرای بــه دســت اوردن ملــك ،كافــی اســت و نیــز بــرای وصــول بــه نعمــت هــا
اخــاق نیكــو كفایــت مــی كنــد.

 .22شكر گزاری امام عیل؟ع؟
احمــده اســتتماما لنعمتــه ،و استســاما لعزتــه ،و اســتعصاما مــن معصیتــه( .خطبــه
 )2ســپاس او را گویــم كــه تتمیــم نعمتــش جویــم و راه تســلیم بــه عزتــش پویــم و بــرای
مصونیــت از تباهــی هــا دســت و دل از معصیتــش شــویم.

 .23شكر نعمت نعمتت افزون كند
اذا وصلت الیكم اطراف النعم فال تنفروا اقصاها بقلة الشكر( .حكمت )13
هنگامــی كــه مقدمــات نعمــت هــا بــه شــما رســید بــا كمــی سپاســگزاری دنبالــه آنهــا
را از دســت ندهیــد.
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 .24كامل كننده نعمت
بالتواضع تتم النعمة( .حكمت )224
با فروتنی است كه نعمت تكمیل می شود.

 .25نعمت حقیر ،بالی عافیت
كل نعیم دون الجنة فهو محقور ،و كل بال دون النار عافیة( .حكمت )387
هر نعمتی جز بهشت محقر است و هر بالیی جز آتش عافیت است.

 .26مصرف درست نعمت
مــن كتبــه الــی الحــارث الهمدانــی :-و اســتصلح كل نعمــة انعمهــا اهلل علیــك و ال
تضیعــن نعمــة مــن نعــم اهلل عنــدك ،ولیــر علیــك اثــر مــا انعــم اهلل بــه علیك( .نامــه )69
هــر نعمتــی را كــه خداونــد بــه تــو عنایــت فرمــوده اســت آن را بشــناس و در صــاح
زندگــی بــه كار ببــر و هیــچ نعمتــی از نعمــت هــای خداونــدی را كــه بــه تو لطــف فرموده
اســت تبــاه مســاز و همــواره اثــر نعمــت خداونــدی كــه بــه تــو بخشــیده اســت در تــو
مشــاهده شــود.

 .27بسا سخیت كه...

ُ
رب كلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة( .حكمت )381
چه بسا سخنی كه نعمتی را سلب كند و نقمتی را جلب نماید.

 .28باز گو كردن نعمت خدا
مــن كتابــه الــی معاویــة  : -االتــری  -غیــر مخبــر لــك ،و لكــن بنعمــة اهلل احــدث  : -ان
قومــا استشــهدوا فــی ســبیل اهلل تعالــی مــن المهاجریــن و االنصــار ،و لــكل فضــل،
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حتــی اذا استشــهد شــهیدنا قیــل :ســید الشــهدا؟! (نامــه )28
مــن در صــدد آن نیســتم كــه خبــری بــه تــو بدهــم ،بلكــه مــی خواهــم نعمــت
خداونــدی را بازگــو كنــم ،گروهــی از مهاجریــن و انصــار در راه خداونــد متعــال بــه
شــهادت رســیدند و بــرای هــر یــك از آن شــهدا امتیــازی اســت .تــا آن گاه كــه شــهیدی
(بزرگــوار) از مــا شــهید شــد و ملقــب بــه (ســید الشــهدا) گشــت.

 .29مؤثرترین عامل تغییر نعمت خدا
لیــس شــی ء ادعــی الــی تغییــر نعمــة اهلل و تعجیــل نقمتــه مــن اقامــة علــی ظلــم؛ فــان
اهلل ســمیع دعــوة المضطهدیــن و هــو للظالمیــن بالمرصــاد( .نامه )53
(آگاه باشــد كــه) هیــچ چیــزی بیــش از حركــت بــر مبنای ظلــم موجــب دگرگونی نعمت
خداونــدی و ســرعت انتقــام او نیســت؛ زیــرا خداونــد شــنونده دعــای ســتمدیگان
اســت و در كمیــن ســتمكاران.

 .30مواظبت بر نعمت ها
احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود( .حكمت )246
از گریختن نعمت ها برحذر باشید ،زیرا هر فرار كننده ای بر نمی گردد.

 .31عامل زائل شدن نعمت
مــا كان قــوم قــط فــی غــض نعمــة مــن عیــش فــزال عنهــم اال بذنــوب اجتــر حوهــا ،الن
اهلل لیــس بظــام للعبیــد( .خطبــه  )178هیــچ قومــی دارای فراوانــی نعمــت و طــراوت
عیــش نبــوده كــه خداونــد آن را از دســت آن قــوم بگیــرد مگــر بــه واســطه گناهانــی كــه
مرتكــب گشــتند؛ زیــرا خداونــد ســبحان هیــچ ســتمی بــر بنــدگان روا نمــی دارد.
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 .32سرگشتگان حیرتكده دنیا
ســلكت بهــم الدنیــا طریــق العمــی ،و اخــذت بابصــار هــم عــن منــار الهــدی ،فتاهوا فی
ً
حیرتهــا ،و غرقــوا فــی نعمتهــا ،و اتخذوهــا ربــا( .نامــه  )31دنیــا آنــان را در راه تاریــك و
كــور كننــده بــه حركــت درآورده و چشمانشــان را از كانــون نــور هدایــت برگرفــت ،پــس در
حیرتكــده گــم گشــتند و در نعمــت آن غــرق شــدند و دنیــا را بــرای خــود اتخــاذ كردنــد.

 .33اثرات بزرگ جلوه كردن خدا
ان مــن حــق مــن عظــم جــال اهلل ســبحانه فــی نفســه ،و جــل موضعــه مــن قلبــه ،ان
یصغــر عنــده  -لعظــم ذلــك  -كل ماســواه و ان احــق من كان كذلك لمن عظمت نعمة
اهلل علیــه ،و لطــف احســانه الیــه فانــه لــم تعظــم نعمــة اهلل علــی احــد اال از داد حــق اهلل
ً
علیــه عظمــا( .خطبــه  )216قطعــی اســت بــرای كســی كــه جــال خداونــد ســبحان در
جــان او و موقعیــت آن مقــام ربوبــی در دلــش بــزرگ باشــد ســزاوار اســت كــه هــر چــه جــز
خداونــد بــزرگ اســت نــزد وی در مقابــل عظمــت ربوبــی كوچــك باشــد و ســزاوارترین
مــردم بــرای چنیــن موصفــی بــه طــور حتــم كســی اســت كــه نعمــت خداونــدی بــرای او
بــزرگ و احســان او بــرای آن كســی لطیــف اســت .زیــرا نعمــت خداونــدی بــر هیــچ كــس
بــا عظمــت ندشــه اســت مگــر ایــن كــه بــر بزرگــی حــق او بــر آن شــخص افــزوده اســت.

 .34فزوین نعمت

ً
لم تعظم نعمة اهلل علی احد اال از داد حق هلل علیه عظما( .خطبه )216
نعمت خداوند بر كسی افزایش نیافت مگر آن كه حق خدا (بر او) زیادتر گردد.

 .35هراس در حال نعمت
ایهــا النــاس! لیركــم اهلل مــن النعمــة وجلیــن ،كمــا یراكــم مــن النقمــة فرقیــن انــه مــن
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وســع علیــه فــی ذات یــده فــم یــر ذلــك اســتدرا جــا فقــد امــن مخوفــا ،و مــن ضیــق
علیــه فــی ذات یــده فــم یــر ذلــك اختبــار فقــد ضیــع مامــوال( .حكمــت )358
ای مــردم! خــدا شــما را هنــگام نعمــت در حــال هــراس ببینــد (كــه مبــادا كفــران
نعمــت كنیــد) همــان گونــه كــه شــما را در حــال عــذاب ،از تلخــی آن گریــزان مــی بینــد،
حقیقــت ایــن اســت كــه كســی كــه در كارهــای او و آن چــه كــه در اختیــارش قــرار گرفتــه
گشایشــی پدیدآیــد و آن را اســتدراج (رهــا كــردن بــه حــال خویشــتن) ندانــد ،خــود را از
چیــز وحشــتناكی در امــان احســاس نمــوده اســت و هــر كــس در تنگنــای زندگــی قــرار
بگیــرد و آن را آزمایــش ندانــد ،پاداشــی را كــه امیــد آن مــی رفــت ضایــع نمــوده اســت.

 .36نعمت یب حد و حصر خداوندی
الحمد هلل الذی ال یبلغ مدحته القائلون ،و ال یحصی نعماه العادون( .خطبه )1
ســپاس خــدا را كــه حــق ستایشــش باالتــر از حــد ستایشــگران اســت و نعمــت هایــش
فــوق اندیشــه شمارشــگران.

 .37سفارش امام عیل ؟ع؟ به مالك اشتر
امــض لــكل یــوم علــه ،فــان لــكل یــوم مافیــه .ؤ اجعــل لنفســك فیمــا بینــك و بیــن
اهلل افضــل تلــك المواقیــت .و اجــزل تلــك االقســام و ان كانــت كلهــا هلل اذا صلحــت
فیهــا النیــة ،و ســلمت منهــا الرعیــة( .نامــه  )53فرمــان امیرالمومنیــن بــه مالك اشــتر:
عمــل همــان روز را در همــان روز بــه جــا بیــارو ،زیــرا بــرای هــر روز موقعیــت و قانــون
خاصــی حكــم فرماســت (كــه اگــر آن روز بگــذرد ان موقعیــت بــه دســت نخواهــد
آمــد) مــا بیــن خــود و خدایــت قســمتی از بهتریــن اوقــات و شایســته تریــن آنهــا را
اختصــاص بــده ،اگــر همــه اوقــات عمــر تــو بــا نیــت صالــح بگــذرد و رعیــت در آن اوقات
در آســایش باشــند عبادتــی اســت بــرای خــدا.
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حممد حممدی اشهتاردی

 .38ترس از نافرماین خدا
یابــن آدم! اذا رایــت ربــك ســبحانه یتابــع علیــك نعمــه و انــت تعصیتــه فاحــذره.
(حكمــت )25ای فرزنــد آدم! هنگامــی كــه مــی بینی پــروردگار ســبحان نعمت هایش
را پیاپــی بــه تــو فــرو مــی ریــزد ،امــا تــو نافرمانــی او مــی كنــی ،از او بتــرس.

یا دین یا غیرت؟!
نعمــان بــن بشــیر ،از شــکم پرســتان و هــواداران طاغــوت بــود ،تــا آن جــا کــه بــرای
رســیدن بــه دنیــای خــود ،از معاویــه خواســت ،لشــکری را در اختیــارش بگــذارد ،تــا
بــه یکــی از نقاطــی کــه در قلمــرو حکومــت علی؟ع؟اســت ،حملــه کنــد.
معاویــه او را فرمانــده دو هــزار نفــر کــرد ،و او تصمیــم گرفــت بــا ســپاه دو هــزار نفــری
خــود بــه شــهرک «عیــن ّالتمــر» حملــه نمایــد.
مالــک بــن کعــب از طــرف امــام علی؟ع؟حاکــم ایــن شــهرک بــود ،وقتــی کــه بــا
حملــه دشــمن روبــرو شــد ،بیــش از هــزار نفــر ،یــاور نداشــت .نامــه ای بــرای
حضرت؟ع؟نوشــت و جریــان را گــزارش داد و در خواســت کمــک نمــود.
قبــل از رســیدن کمــک ،نعمــان بــن مالــک حملــه کــرد ،مالــک بــا همراهــان از داخــل
شــهرک بــه دفــاع از خــود پرداخــت ،مالــک و یارانــش آن چنــان آمــاده بودنــد کــه
غــاف هــای شمشــیر خــود را شکســته بودنــد ،تــا دیگــر شمشــیرهای خــود را در
غــاف نکننــد ،و بــه جنــگ ادامــه دهنــد.
از طرفــی یکــی از یــاران خــود «عبــداهلل ازدی» را فرســتاد کــه از یــاران امــام کــه در
نزدیــک عیــن ّالتمــر ،ســکونت دارنــد ،کمــک بگیــرد ،او رفــت و پنجــاه نفــر از «مخنــف
بــن ســلیم» کمــک گرفــت ،روحیــه رزمنــدگان اســام ،قویتــر شــد و بــا ایــن روحیــه
عالــی بــا وجــود تعــداد انــدک خــود ،لشــکر دشــمن را دفــع کردنــد.
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کــتــاب

و از طرفــی هــم رعــب و وحشــتی در دل نعمــان (فرمانــده لشــکر معاویــه) افتــاد ،زیــرا
تصــور کــرد کــه بــاز هــم ممکــن اســت بــرای یــاران علی؟ع؟نیــروی کمکــی بیایــد ،بــه
همیــن علــت شکســت خــورد و شــبانه بــه شــام گریخــت ،و در نتیجــه شــهرک عیــن
التمــر بــا ســرافرازی در دســت یــاران علی؟ع؟باقــی مانــدو از دســتبرد بیگانــگان
محفــوظ مانــد.
مالــک فرمانــدار عیــن التمــر ،نامــه ای بــرای علی؟ع؟نوشــت و پیــروزی خــود را در
ضمــن نامــه گــزارش داد[.نهــج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد ،ج ،2ص 304و ]305
هنگامــی کــه نامــه قبلــی مالــک کــه در آن از امــام کمــک خواســته بــود ،بــه دســت
علی؟ع؟رســیده بــود ،آن حضــرت مــردم را جمــع کــرد و خطبــه ای خوانــد و آنهــا را
ُ
بــرای رفتــن بــه ســوی جبهــه عیــن التمــر دعــوت نمــود ،از آنجــا کــه مــردم ،کنــدی
و مســامحه مــی کردنــد ،امــام نســبت بــه آنهــا ســخت خشــمگین شــد و آنهــا را
توبیــخ کــرد ،تــا آنجــا کــه فرمــود«َ :أ َمــا ِدیـ ٌـن َی ْج َم ُع ُكـ ْـم َو َل َح ِم َّیـ َـة ُت ْح ِم ُشـ ُـك ْم َأ ُقـ ُ
ـوم
َ ً َ
َ ً
ُ ْ ُ ْ َ ْ ً
خا َو ُأ َن ِاد ُیكـ ْـم ُم َت َغ ّوثـ ًـا َفـ َـا َت ْسـ َـم ُع َ
ون ِلــی قـ ْـول َو ل ُت ِط ُیعوننــی أ ْمــرا؛ آیــا
ِفیكــم مســتص ِر
ِ
دیــن نداریــد کــه شــما را بــه گــرد هــم آورد؟ و یــا غیرتــی نداریــد کــه شــما را (نســبت
بــه جســارت دشــمن) بــه خشــم آورد؟ در میــان شــما برخاســته ام و هــر چــه فریــاد
کمــک ســر مــی دهــم ،بــه ســخنم گــوش فــرا نمــی دهیــد و از دســتور مــن پیــروی
نمینماییــد» [.خطبــه  39نهــج البالغــه]
تنهــا عــدی بــن حاتــم ،پاســخ مثبــت بــه علــی؟ع؟داد بــا هــزار نفــر از قبیلــه «طـ ّـی»
اظهــار آمادگــی کــرد .امــام بــه او فرمــود بــه کــه لشــکرگاه نخیلــه برونــد تــا فرمــان حرکــت
صــادر شــود ،کــه نامــه دوم مالــک رســید ،علی؟ع؟خشــنود شــد و نامــه را بــرای مــردم
کوفــه خوانــد و از درگاه خــدا سپاســگزاری نمود[.شــرح نهــج حدیــدی ،ج ،3ص]304
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مدیر پژوهشکده معنویت

دیــن جــذاب هســت افــراد آن را گــم میکننــد.

توبه یک جتربه معنوی است
کارکردهای معنویت

فــرق معنویــت بــا عرفــان در اینجــا اســت کــه معنویــت یــک مقولــه عمومــی بــوده و
عرفــان بعــدی اختصاصــی دارد؛ بنابرایــن همــه میتواننــد از معنویــت بهــره منــد
شــوند.

معنویت درمانگر است
درمانگــر بــه ایــن معنــا نیســت کــه آدمــی بیماریهــای جســمی خــود را بــه وســیله
آن درمــان کنــد بلکــه مــراد درمــان بیماریهــای روحــی و روانــی اســت طــوری کــه
معنویــت میتوانــد حــال انســان را خــوب کنــد .در بســیاری از اوقــات انســان از نظــر
جســمی مشــکلی نــدارد و حتــی در زندگــی شــخصی از رفــاه خوبــی برخــوردار اســت
امــا بــا ایــن وجــود حــال خوبــی نــدارد در اینجــا اســت کــه میتوانــد بــا بهــره گیــری از
معنویــت حــال خــود را خــوب کنــد .معنویــت از باطــن انســان آشــکار میشــود ،اهــل
تدیــن ایــن امــر را حــس میکننــد .آدمــی میتوانــد ظواهــر دیــن را داشــته باشــد
امــا روح دینــداری را نداشــته باشــد بنابرایــن نمیتــوان دیــن را بــه عنــوان معنویــت
معنــا کــرد .گاهــی دیــن بــه قــدری اجتماعــی ،بــرون گــرا و ظاهرگــرا میشــود کــه حتــی
از ابعــاد باطنــی آن غفلــت میشــود و میگوینــد دیــن جــذاب نیســت در حالــی کــه
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معنویت به انسان شادی میدهد
و آدمی گمشده خود را در معنویت پیدا میکند.
هــر چقــدر انســان در زندگــی بــه آرزوهایــش برســد حــس میکنــد کــه یــک چیــزی در
زندگــی کــم دارد و آن معنویــت اســت .بنابرایــن بســیاری از رویاهــا و آرزو هــا بــرای
انســان پیــش میآیــد کــه فکــر میکنــد اگــر بــه آنهــا برســد همــه خالءهایــش رفــع
میشــود در حالــی کــه چنیــن نیســت .هــدف از خلقــت انســان چیــز دیگــری بــوده و
اهــداف و رویاهــا تنهــا کار انســانها را راه میانــدازد و ایــن امــر بــه صــورت گــذرا بــوده
و کافــی نیســت و حــال آدمــی خــوب نمیشــود.

معنویت و درمان فیزیکی
قلمــروی معنویــت مشــخص اســت و مربــوط بــه بعد روحی و باطنی انســان میشــود
و مســتقیم روی جســم انســان کار خاصــی انجــام نمیدهــد امــا بــه دلیــل آن بعــد
روحــی و روانــی آدمــی میتوانــد بــر روی جســم نیــز اثــر داشــته باشــد .بســیاری از
بیماریهــا امــروزه مشــخص شــده انــد کــه ناشــی از فشــارهای روحــی و روانــی اســت،
یــا اســترسها و غصههــای کاذب باعــث میشــود کــه سیســتم دفاعــی بــدن ضعیــف
شــود و عــوارض بســیاری بــرای انســان بــه وجــود بیایــد .کســی کــه بــه لحــاظ معنــوی
ً
حالــش خــوب اســت و پیشــگیری داشــته عمــا از بســیاری از بیماریهــا خــود را دور
ســاخته اســت .لــذا گاهــی اوقــات بعضــی از طــول عمرهــا کــه در برخــی افــراد معنــوی
دیــده میشــود بــه دلیــل همیــن دور بــودن از اســترسها و فشــارهای روحــی اســت.
جریانهــای مدعــی درمانگــری معنــوی اشــکاالتی بــه آنهــا وارد اســت چــرا کــه آنــان
مــی آینــد و میگوینــد همــه بیمــاران را میتــوان بــا اتصــال بــه یــک حلقــه معنــوی
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درمــان کــرد؛ در حالــی کــه اینگونــه نیســت .آنهــا بــا اســتفاده از تلقیــن تنهــا درد را
کاهــش میدهنــد و نمیتواننــد درد را درمــان کننــد.

چگونگی به دست آوردن حال خوب
شــاخص حــال خــوب وجدانــی اســت و هــر کســی متوجــه میشــود کــه حالــش
خــوب اســت و یــا نیســت .مــا یــک موجــود چنــد بعــدی هســتیم و در عیــن واحــد
در دو جهــان مــوازی وجــود داریــم و اینگونــه نیســت کــه انســان قــرار اســت بــرود و بــه
دنیــای دیگــری برســد و معنویــت راهــی اســت کــه انســان بایــد بــرود تــا به آن برســد در
حالــی کــه معنویــت موجــود بــوده و ســاحتی از وجــود آدمــی اســت .انســان در جهــان
مــادی حضــور دارد و بــا حــواس مــادی آن را درک میکنــد و یــک ســطح دیگــر اســت
کــه ســطح ماورایــی و غیبــی اســت کــه انســان در هــر دو جهــان همزمــان حضــور دارد.
همانطــور کــه انســان بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن با عالم ملک حــواس پنجگانــه را دارد
در همیــن حیــن بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا عالــم ملکــوت نیــز حــواس باطنــی دارد.
روح و قلــب انســان بــه ادراکاتــی مجهــز اســت کــه میتــوان بــه وســیله آن حقایــق را
درک و در آن عالــم زندگــی کنــد .همــه افــراد در زندگــی خودشــان لحظاتــی را داشــتند
کــه بــا خداونــد متعــال صحبــت کردنــد و درخواســت یــاری داشــتند.
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انسان مهواره در قلمروی معنویت قرار دارد
بــرای انســان بســیار پیــش میآیــد کــه احســاس میکنــد در برابــر پــروردگار شــرمنده
اســت ایــن زمانــی محقــق میشــود کــه آدمــی خــود را مــی بینــد و در برابــر آن نــور
مطلــق قدســی را نیــز مشــاهده میکنــد و خــود را بســیار ناچیــز و گناهــکار مــی بینــد
و اظهــار توبــه میکنــد .توبــه یــک تحربــه معنــوی و آن حالــت ندامــت همــه بیانگــر
معنویــت اســت .معنویــت یــک عقــل شــهودی اســت کــه آدمــی بــه وســیله آن
آگاهیهــای دیگــری را تجربــه میکنــد کــه از ملکــوت الهــی میگیــرد .توجــه بیشــتر بــه
بهداشــت معنــوی ضــرورت رســیدن بــه حــال خــوب اســت.

اتصادل آدمی به پروردگار
معنویــت میگویــد اتصــال برقــرار اســت .مــا بایــد نســبت بــه ایــن اتصــال و ارتباطــی
کــه بــا آن حقیقــت داریــم آگاهــی پیــدا کنیــم و در اینجــا آن توجــه مهــم اســت .اگــر بــه
معنویــت توجــه نشــود خــودش بــه بحــران تبدیــل میشــود و همیــن امــر آدمــی را
بــه ســوی افســردگی ســوق میدهــد .بســیاری از افســردگیها ناشــی از آن اســت کــه
تجربههــای معنــوی بــه درســتی خوانــش نشــده اســت.
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استاد دانشگاه

ً
دینداری صرفا
اجنام مناسک عبادی نیست
در بحــث ضــرورت تفســیر عصــری چنــد نکتــه قابــل توجــه هســت؛ اول اینکــه در ۱۴
قرن تحوالت فراوانی در تفســیر رخ داده و ایســتا و منجمد نبوده اســت؛ در دورهای
فقــط تفســیر نقلــی داشــتیم ،ســپس اجتهــادی شــده و در ادامــه بــه جنبــه ادبــی
توجــه شــده و در ادامــه جنبههــای فلســفی ،فقهــی ،کالمــی و … هــم مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت.
فخــر رازی معتقــد اســت مــا امــروز وظیفــه داریــم تفســیری متناســب بــا دوره خــود
داشــته باشــیم .در دورهای شــاهد اوج اســرائیلیات و مطالــب نادرســت در تفاســیر
بودیــم ولــی از قــرن هفتــم بــه بعــد پاالیــش در تفســیر شــروع شــد و اســرائیلیات از
بیــن رفــت .در تفســیر طبرســی خیلــی از ایــن اســرئیلیات نقــل شــده بــدون اینکــه
احســاس منقصتــی وجــود داشــته باشــد.
نکتــه دیگــر اینکــه آیــا مــا بــه عنــوان انســان امــروزی مخاطــب قــرآن هســتیم یــا خیــر؟
اگــر مخاطــب هســتیم پــس رابطــه میــان فهــم و مخاطــب وجــود دارد یعنــی لزومــا هــر
چیــزی را کــه انســانهای دوره نــزول و یــا قــرون بعــدی فهمیدنــد ،فهــم مــا نخواهــد
بــود؛ ضمــن اینکــه فهــم همــه مفســران در عصــر نــزول هــم یکســان نبــوده اســت.
امــام علــی؟ع؟ یــک ســطح از فهــم قــرآن داشــتند و ابــن عبــاس و حســن بصــری و …
هــم یــک فهــم و ابوهریــره و … هــم یــک ســطح دیگــر.
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کســانی ماننــد امیــن خولــی و بنــت الشــاطی میگفتنــد خیلــی از مطالبــی کــه
مفســران امــروز میگوینــد صحابــه از قــرآن نمیفهمیدنــد .اینکــه چــون صحابــه
یــک الیــه از فهــم را نداشــتند ،دلیلــی بــر اشــتباه در فهــم مــا نیســت ،ضمــن اینکــه مــا
قــرآن را دارای الیههــا و بطــون مختلــف میدانیــم و صحابــه فهــم خــود را داشــتند.
همچنیــن انســان همیشــه در حــال تحــول اســت و انســان امــروز ،انســان یــک قــرن
قبــل و چنــد قــرن قبــل نیســت .دانــش بشــر در طــول تاریــخ رو بــه رشــد بــوده و امــروز
علومــی حتــی در شــاخه علــوم اجتماعــی ،انســانی ،روانشناســی و … داریــم کــه قبــا
ســابقه نداشــته اســت.

چرایی پرداخت به تفسیر عصری

نکتــه دیگــر اینکــه شــرایط زیســت انســانهای امــروز خیلــی متفــاوت از شــرایط
انســانهای پیشــین اســت؛ امــروز ارتباطــات انســانی و بــا جوامع دیگر آنقدر گســترده
شــده اســت و حتــی تصــورات مــا از ادیــان دیگــر متفــاوت از تصــورات علمــای صــد
ســال قبــل از ایــن ادیــان اســت .همچنیــن نیازهــا و توقعــات انســان امــروز هــم از قبــل
متفــاوت اســت؛ کســی کــه امــروز خــود را مخاطــب قــرآن قــرار میدهــد ،میخواهــد
ببینــد قــرآن کریــم چــه دیــدگاه حقوقــی ،مدیریتــی ،روانشناســی و جامعــه شناســی
و … در برابــر مکاتــب مختلــف دیگــر دارد .حتــی امــروز روابــط بیــن زن و مــرد ،جایــگاه
زن ،حقــوق کــودک و محیــط زیســت و … تغییــرات زیــادی دارد.
تفســیر عصــری بهــم ریختگــی و تفســیر بــدون ضابطــه و قاعــده نیســت و بایــد قواعــد
تفســیری لحــاظ و رعایــت شــود .البتــه مباحــث زبانشناســی و توســعه معنایــی هــم
نقــش زیــادی دارد ،مثــا در گذشــته تحریــر رقبــة و لقــد کرمنــا بنــی آدم را یــک جــوری
معنــا میکردنــد و مــا امــروز طــور دیگــری معنــا میکنیــم ،البتــه همــه اینهــا در بســتری
علمــی و مبتنــی بــر قواعــد و ضوابــط صحیــح اســت.
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محــور اندیشــه اســتاد محمدرضــا حکیمــی در کتــاب الحیــات بیــان شــده و در بیــن
مجلــدات دوازدهگانــه آن دو جلــد اول عصــاره همــه اندیشــه او هســت؛ وی چیــزی
بــه عنــوان تفســیر عصــری مطــرح نکــرده ولــی در قــدم بــه قــدم ،اندیشــه تفســیر
عصــری در کالم او وجــود دارد .او روایتــی بیــان کــرده کــه میگویــد قــرآن جــاودان
اســت و محتــوای آن بــرای زمــان و مــکان خاصــی نیســت و حتــی بــرای کفــار هــم
هســت .قــرآن بــرای هــر روز حــرف جدیــدی دارد و بــرای هــر جماعــت و مردمــی در هــر
صنفــی طــراوت دیگــری دارد ،ماننــد گل کــه طــراوت امــروز آن بــا فــردا متفاوت اســت.

جامعه بدون عدالت اجتماعی ،مؤمنانه نیست

آقــای حکیمــی در بحــث انــگاره کلــی و نــگاه کالن بــه قــرآن بــه آیــات مختلــف از جملــه
َ
َ ْ
ََ ْ َ ْ
ـاب َو ْال ِميـ َـز َان ِل َي ُقـ َ
ـات َوأ ْن َز ْل َنــا َم َع ُهـ ُـم ْال ِك َتـ َ
ـوم
آیــه  ۲۵حدیــد «لق َــد أ ْر َســل َنا ُر ُســل َنا ِبال َب ِّي َنـ ِ
ـاس ب ْال ِق ْسـ ِـط َوأ ْن َز ْل َنــا ْال َح ِديـ َـد ِفيـ ِـه َبـ ْـأ ٌس َشـ ِـد ٌيد َو َم َن ِافـ ُـع ِل َّلنــاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ُ
َّالنـ ُ
اهَّلل َمـ ْـن
ِ
ِ
َ ْ
َّ َ َ
اهَّلل قـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز» اشــاره کــرده اســت؛ او ایــن آیــه را در ۳۰
َي ْن ُصـ ُـر ُه َو ُر ُســل ُه ِبال َغ ْيـ ِـب ِإن
قســمت در الحیــات آورده اســت .بحــث وی در اینجــا عدالــت اجتماعــی اســت و
عدالــت اجتماعــی از موضوعــات امــروزی اســت کــه قبــا مطــرح نبــوده اســت .طبــق
ایــن آیــه ،هــدف همــه انبیــاء ایجــاد عدالــت اجتماعــی توســط خــود مــردم اســت.
جامع ـهای کــه عدالــت نــدارد ،جامعــه دینــی و مؤمنانــه نیســت .مگــر میشــود در
جامع ـهای فقــر و تبعیــض و بــی عدالتــی و فســاد و رانتخــواری و اســتبداد و قلــدری
باشــد و آن جامعــه دینــی هــم باشــد؟

دینداری صرفا پرداختن به مناسک نیست

حکیمــی اینطــور نبــوده کــه فقــط احادیــث را تلهانبــار کــرده باشــد بلکــه درصــدد ارائــه
یــک مانیفســت اســت .وی در الحیــات ایــن روایــات را گزینــش و انتخــاب کــرده و آن
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را بــه صــورت مــدل و ســازمان ارائــه کــرده اســت .در آیــه  ۲۵ســوره حدیــد هــم معتقــد
اســت بــدون عدالــت اجتماعــی دیــن هــم نیســت ،ولــو اینکــه بــه میــزان زیــادی
دنبــال مناســک عبــادی و رفتــن بــه ایــن امامــزاده و آن امامــزاده باشــیم.
اســتاد حکیمــی در چنــد محــور در تفســیر عصــری فعــال اســت؛ اول پرداختــن بــه
آیــات اجتماعــی قــرآن در  ۱۲جلــد الحیــات؛ زیــرا اگــر در جامعــه روابــط درســت حاکــم
نباشــد و در آن نیرنــگ و فریــب و حــرص و طمــع هســت ،آن جامعــه ،جامعــه دینــی
نیســت .تحقیقــات میدانــی نشــان میدهــد برخــی رفتارهــای غیراخالقــی مــردم
ماننــد ســودجویی ،حــرص ،اختــاس و … ناشــی از نبــود عدالــت اجتماعــی اســت.
دشنام ممنوع
در قــرآن کریــم آیاتــی دربــاره وحــدت و صلــح داریــم ولــی اینکــه اینهــا را در عرصــه
اجتماعــی پیــاده کنیــم ،خیلــی مهــم اســت؛ قــرآن کریــم در آیــه  ۱۰۸انعــام فرمــوده
ْ ََ
َ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اهَّلل َف َي ُسـ ُّـبوا َ
اهَّلل َعـ ْـد ًوا ِب َغ ْيـ ِـر ِعلـ ٍـم كذ ِلـ َـك
ون ِ
اســت کــه ُ«ول تســبوا ال ِذيــن يدعــون ِمــن د ِ
َز َّي َّنــا ِلـ ُـك ّل أ َّمـ ٍـة َع َم َل ُهـ ْـم ُثـ َّـم إَلــى َر ّبهـ ْـم َم ْرج ُع ُهـ ْـم َف ُي َن ّب ُئ ُهـ ْـم ب َمــا َك ُانــوا َي ْع َم ُلـ َ
ـون؛ شــما بــه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
دیگــران دشــنام ندهیــد زیــرا آنهــا هــم بــه مقدســات شــما دشــنام میدهنــد…»؛
حــال مفســری در ذیــل ایــن آیــه گفتــه کــه دشــنام ذاتــا بــد نیســت و مصلحتا بد اســت
ولــی آقــای حکیمــی معتقــد اســت کــه دشــنام همیشــه بــد اســت زیــرا بــاب دشــنام و
کینــه در جامعــه بــاز میشــود لــذا دشــنام در ذات خــود بــد اســت .یــا در آیــه هشــت
َ ُ َ َّ
ْ
َ َّ
ُ ُ ََ
ل ُشـ َـه َد َاء ِبال ِق ْسـ ِـط
ســوره مائــده آمــده اســت َ«يــا أ ّ َيَهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا كونـ َـوا ق ّو ِاميــن ِ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ
اهَّلل إ َّن َ
َ
اهَّلل
ول يج ِرمنكــم شــنآن قــو ٍم علــى أل تع ِدلــوا اع ِدلــوا هــو أقــرب ِللتقــوى واتقــوا ِ
َخبيـ ٌـر ب َمــا َت ْع َم ُلـ َ
ـون»؛ ایــن آیــه بیــان میکنــد اگــر بــا کســی و کشــوری دشــمنی داریــد از
ِ ِ
عدالــت خــارج نشــوید.
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لزوم قدردانی از خیرین

در آیــات اقتصــادی هــم نــگاه عصــری اســتاد حکیمــی بــه خوبــی مشــهود اســت و
مفســران گذشــته طــوری میفهمیدنــد و ایشــان طــور متفاوتــی فهمیــده اســت؛ مثــا
ّ َ
ُ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ً َُ ّ ُ ُ ْ َ ُ َّ
َ
يهـ ْـم ِب َهــا َو َصـ ِـل َعل ْي ِهـ ْـم ِإ ّن
ك
ِ
آیـ َـه  ۱۰۳توبــه َ«خــذ ِمــن أموا ِل ِهــم صدقــة تط ِهرهــم وتز ِ
َصل َتـ َـك َسـ َـك ٌن ل ُهـ ْـم َو ُ
اهَّلل َســم ٌ
يع َع ِليـ ٌـم»؛ صدقــه ،عامــل تزکیــه و تطهیــر مــردم عنــوان
ِ
شــده ولــی نکتــه جالــب آیــه ،وظیفــه پیامبــر؟ص؟ و عالمانــی اســت کــه این صدقــات را
ّ َ
جمــع میکننــد و آن اینکــه َو َصـ ِـل َعل ْي ِهـ ْـم ،سپاســگزاری و تشــکر کنــد .در یــک نظــام
دینــی ،دو عمــل وجــود دارد یکــی اینکــه اشــخاص ،رغبــت بــه خدمــت ،صدقــه،
زکات و … دارنــد و جامعــه هــم قــدردان آنــان اســت .اینکــه بگوییــم اگــر کســی کاری
بــرای خــدا کــرد ،نبایــد نــام او بــرده شــود درســت نیســت.
حــوزه دیگــر در تفســیر عصــری وی ،مســائل تربیتــی و اخالقــی اســت؛ ســنت فکــری
و اجتماعــی حکیمــی اقتضــاء دارد کــه بــه مقولــه تربیــت و شــیوه رفتــار بــا فرزنــدان
توجــه زیــادی داشــته باشــد و روایــات زیــادی نیــز در ایــن زمینــه آورده اســت؛
البتــه نــگاه متفاوتــی دارد زیــرا در گذشــته بچههــا را میزدنــد و کرامــت آنــان حفــظ
نمیشــد و امــروز هــم گاهــی خیلــی آنهــا را رهــا میکننــد کــه مصیبتــی بــرای جامعــه
شــده اســت و غلــط اســت.
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یــا بایــد بــا زبــان حکمــت و منطــق و اقنــاع مخاطــب بــا مــردم روبــرو شــویم و یــا بــا
موعظــه حســنه .اگــر میخواهیــم مــردم را بــه یــک عملــی تشــویق کنیــم ،بایــد بــا
موعظــه حســنه باشــد ،یعنــی موعظــه یــک حــرف و موعظــه حســنه ،حــرف دیگــری
اســت .همچنیــن جــدال ،بحــث و گفتوگــو بایــد جــدال احســن باشــد نــه ســرزنش و
مچگیــری از طــرف مقابــل و مــراء و تندخویــی.

مبارزه قرآن با بردهداری

در قــرآن چیــزی بــه نــام بــردهداری نیســت بلکــه راه آزادکــردن بردههــا را بیــان کــرده
اســت .امــروز ایــن بحــث وجــود دارد کــه بــردهداری وجــود نــدارد و ایــن آیــات کارآمــد
نیســت ولــی تعابیــر قــرآن جالــب اســت؛ در قــرآن عبــد داریــم ولــی در بحــث آزادکــردن
بــرده از واژه تحریــر رقبة(آزادکــردن ذمــه) اســتفاده کــرده اســت ،یعنــی شــامل
آزادکــردن افــراد از هــر نــوع ذم ـهای ماننــد زندانیــان میشــود.

راه صحیح معرفی دین

شــیوه طــرح معارفــه دیــن هــم نکتــه دیگــری در نــگاه عالمــه حکیمــی اســت؛ وی
ْ َ ْ
ْ َ
ْ ْ
يل َر ّ ِبـ َـك ِبال ِحك َمـ ِـة َوال َم ْو ِعظـ ِـة ال َح َسـ َـن ِة
«اد ُع ِإلــى َسـ ِـب
در ذیــل آیــه  ۱۲۵ســوره نحــل
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َج ِاد ْل ُهـ ْـم ب ّال ِتــي ِهـ َـي أ ْح َسـ ُـن إ َّن َر َّبـ َـك ُهـ َـو أ ْع َلـ ُـم ب َمـ ْـن َضـ ّـل َعـ ْـن َســب ِيل ِه َو ُهـ َـو أ ْع َلــمُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِبال ُم ْه َت ِديـ َـن» آورده کــه بایــد دیــن را بــا زبــان خــوب معرفــی کنیــم .حکیمــی معتقــد
اســت کــه آن ادبیــات و زبانــی کــه مــردم را از جهنــم میترســاند ،امــروز کارســاز نیســت؛
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پژوهشگر دین

عقب ماندن از اروپاییان
و تفسیر اجتماعی و سیایس از قرآن
مســلمانان از روز نخســت بــه قــرآن بــه چشــم یــک کتــاب مقــدس نــگاه کردنــد و بــدان
ً
تبــرک جســتند و از آن نــور ،برکــت ،هدایــت و الهــام گرفتنــد .اصــوال خوانــدن قــرآن
در بیــن مســلمانان بــه عنــوان عملــی شــمرده شــده کــه ثــواب و اجــر اخــروی بــر آن
مترتــب اســت و مســلمانان از روز اول بــا قرائــت قــرآن احســاس میکردنــد ایــن عمــل
و فعــل قرائــت ،آنهــا را بــه خــدا نزدیــک کــرده و در روز قیامــت بــرای آنها پــاداش در نظر
گرفتــه میشــود .بــه مــرور زمــان مقولــه فهــم قــرآن مطــرح شــد هرچنــد نــزول قــرآن در
ً
صــدر اســام معمــوال در جــواب یــک ســؤال یــا حادثــه بــود یــا وضعیتــی را پیامبــر؟ص؟
یکــرد ســپس دربــاره آن آیـهای نــازل میشــد ولــی در دوران معاصــر بــا تفســیر
حــس م 
یــا در حقیقــت اســتنطاق قــرآن مواجــه هســتیم و قــرآن را بــه نطــق در میآوریــم تــا
ابعــاد مبهــم آن را کنــار بگذاریــم.

رجوع به قرآن برای غلبه بر خرافات

ً
االن الزامــا هــدف ایــن نیســت از قــرآن بــه عنــوان کتابــی کــه خوانــدن آن ثــواب دارد
بهــره ببریــم بلکــه مفســران بــه شــیوههای مختلــف بــا قــرآن مواجــه شــدهاند بــرای
مثــال تفســیری بــا عنــوان تفســیر ادبــی قــرآن داریــم کــه بــر اســاس آن هرگونــه فهــم
قــرآن منــوط بــه فهــم زبــان و دقایــق ادبیــات عــرب شــده اســت .تفاســیر اجتماعــی
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و سیاســی هــم از قــرآن وجــود دارد کــه تقریبــا در یــک مرتبــه و دیدگاههایــی کــه در
ایــن دو تفســیر بیــان میشــود شــبیه یکدیگــر هســتند .از حــدود  ۱۵۰ســال قبــل
مســلمانان احســاس کردنــد کــه عقــب ماندهانــد و دیگــران پیشــرفت کردهانــد و ایــن
مقایســه خــود بــا دیگــری ســبب شــد دنبــال چارهاندیشــی برونــد.
مســلمانان وقتــی مشــاهده کردنــد کــه اروپاییــان بــه مــدد علــوم جدیــد بــه اوج ترقــی
رســیدهاند و دنیــای جدیــدی را رقــم زدهانــد و زندگــی گواراتــری نســبت بــه دیگــران
پیــدا کردهانــد دنبــال ایــن رفتنــد کــه بفهمنــد چگونــه آنهــا پیشــرفت کردهانــد و مــا
عقــب افتادهایــم و همیــن عامــل و انگیــزهای بــرای شــکل گرفتــن تفســیر اجتماعــی
و پــس از آن تفســیر سیاســی قــرآن شــد .مســلمانان میتوانســتند بــا مشــاهده ایــن
ترقــی مشــهود در تمــدن غــرب بــه ســراغ اســباب و عواملــی برونــد کــه مایــه پیشــرفت
ً
آنهــا شــدند و مثــا دنبــال علــوم جدیــد برونــد امــا بــه دنبــال متــن مقــدس بــرای غلبــه
بــر خرافــات و بدعتهــا و خالصــی از وضــع موجــود رفتنــد.

مراد از تفسیر اجتماعی قرآن چیست؟

تفســیر اجتماعــی میگویــد بایــد میــدان و ســاحت را در نظــر گرفــت و مثــا مرحــوم
یکــرد یعنــی بایــد
آی ـتاهلل طالقانــی جلســاتی بــا عنــوان قــرآن در صحنــه برگــزار م 
صحنــه را قرآنــی کنیــم .کشــاندن قــرآن از خانــه بــه میــدان ،کاری اســت کــه مفســران
ً
اجتماعــی دنبــال آن هســتند چراکــه قــرآن صرفــا متضمــن یــک ســری عقایــد نیســت
بلکــه بــرای زندگــی برنامــه دارد و بایــد بــاور را تبدیــل بــه برنامــه علمــی و اجتماعــی
و عقیــده را تبدیــل بــه کنــش کنیــم .لــذا اگــر قــرآن ناقــص نیســت و بــرای همــه چیــز
جــواب دارد و خداونــد برنامــه زندگــی انســان را در قــرآن آورده اســت پــس بایــد از
قــرآن الهــام بگیریــم.
ســید جمــال الدیــن اســدآبادی و محمــد عبــده آغازگــر تفســیر اجتماعــی قــرآن کریــم
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هســتند .ســید جمــال رویایــی بــرای تحقــق جامعــه اســامی داشــت کــه شــبیه
ناسیونالیســم اســت امــا از جنــس اســامی آن .قومیتگرایــی اروپایــی ،نــژادی بــود
امــا آنچــه ســید جمــال الدیــن اســدآبادی بــا الهــام از قــرآن دنبــال آن بــود شــکل
ّ ٰ ُ ُ
گیــری امــت واحــده بــود همانگونــه کــه قــرآن کریــم فرمــوده اســت«ِ :إ َن َهـ ِـذ ِه أ َّم ُتكـ ْـم
ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ون؛ ایــن طریقــه شــما آییــن یگانــه (و پــاک اســام)
أمــة و ِاحــدة وأنــا ربكــم فاعبــد ِ
اســت و مــن یکتــا پــروردگار و آفریننــده شــما هســتم ،پــس تنهــا مــرا پرســتش کنیــد».
(انبیــاء )۹۲ /در واقــع هــدف ســید جمــال ایــن بــود کــه چتــری در جهــان اســام
شــکل بگیــرد کــه جامــع همــه مســلمانان باشــد و آنهــا را پوشــش بدهــد .ایــن حرکــت
ً
وی از ســوی محمــد عبــده ادامــه پیــدا کــرد و مخصوصــا رشــید رضــا کــه شــاگرد عبــده
بــود بنیانگــذار تفســیر اجتماعــی قــرآن بــه شــکل منظــم و منضبــط شــده بــه شــکل
ً
کتــاب شــد و تفســیر وی الهــام بخــش بســیاری از تفاســیر دیگــر مخصوصــا تفســیر
المیــزان شــد.

دیدگاه مودودی درباره حکومت اسالمی

ســیدابواالعلی مــودودی نیــز معتقــد اســت کــه بایــد در مرحلــه حاکمیــت بــه توحیــد
ً
برســیم ،یعنــی آنچــه حاکــم اســت صرفــا خداونــد باشــد .مــودودی در شــرایطی
یکــرد کــه همزمــان بــا پایــان اشــغال شــبه قــاره هنــد از ســوی اشــغالگران
زندگــی م 
انگلیســی و شــکلگیری دولــت جدیــد در هندوســتان بــود و دههــا و صدهــا قومیــت
و چندیــن دیــن بــزرگ در آنجــا وجــود داشــتند کــه یکــی از آنهــا اســام بــود و طبیعــی
اســت بــا رفتــن اشــغالگران و بالتکلیــف بــودن سرنوشــت دولــت جدیــد ،نگرانیهایی
در میــان مســلمانان دربــاره ســهم آنهــا از آینــده هندوســتان وجود داشــته باشــد و در
دل همیــن بحــران نظریــه حاکمیــت و جاهلیــت شــکل گرفت و وی هــم دنبال دولت
اســامی بــود کــه بــا جمهــوری اســامی پاکســتان متفــاوت اســت .ایــن دیدگاههــای
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وی بــر متفکــران عــرب هــم تأثیــر گذاشــت.
در اســام سیاســی ،مفهــوم بنیادیــن ،دولــت اســت یعنــی معتقــد اســت اگــر دولتــی
نباشــد کــه قوانیــن را پیــاده کنــد چیــزی از اســام نمیمانــد امــا آنهــا و از جملــه حــزب
الدعــوه عــراق در ابتــدا معتقــد بــه دعــوت بودنــد و میگفتنــد کــه اســام بایــد در
ســطح جامعــه حضــور داشــته باشــد و در ایــن صــورت قــدرت آن بیشــتر اســت امــا
برخــی دیگــر میگوینــد اســام زمانــی پوینــده اســت کــه قــدرت سیاســی را در دســت
ً
بگیــرد و بعدهــا و مخصوصــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی حــزب الدعــوه و اخــوان
المســلمین از مرحلــه دعــوت بــه مرحلــه دولــت انتقــال پیــدا کردنــد و پــس از ســقوط
حســنی مبــارک ،دولــت را هــم تجربــه کردنــد.

مهمترین فرضیات مفسران سیاسی قرآن

فرضیــه تفســیر سیاســی قــرآن ایــن اســت کــه دیــن از زندگــی و سیاســت جدا نیســت و
پیونــد بســیار عمیقــی بیــن آنهــا وجــود دارد .تفســیر سیاســی معتقــد اســت کــه پیونــد
دیــن و سیاســت جوهــری و درونــی اســت و بایــد بــرای برپایــی دولــت اســامی قیــام
کــرد چراکــه دســتور خداونــد اســت و حکــم بایــد از ِآن خداوند باشــد و اگــر چنین کاری
نکنیــم از فرمــان خــدا ســرپیچی کردهایــم .مفســران سیاســی قــرآن کریــم معتقدنــد
مخالفــت بــا ادغــام سیاســت ،اقتصــاد ،اجتمــاع و فرهنــگ در دیــن ،مخالفــت بــا امــر
الهــی اســت و برخــی از واجبــات دینــی هماننــد زکات فقــط در ســایه دولــت اســامی
محقــق میشــود.
در میــان مفســران سیاســی و اجتماعــی کســانی هماننــد آیـتاهلل طالقانــی و آیـتاهلل
نائینــی وجــود دارنــد کــه تفاســیر روشــنگرانه و دموکراتیــک از قــرآن ارائــه میدهنــد؛
آی ـتاهلل نائینــی بــه آیــه  ۲۲ســوره شــعرا اشــاره میکنــد کــه خداونــد فرمــوده اســت:
َ َ
ٌ ّ
َ
ْ
َ«و ِتلـ َـك ِن ْع َمــة َت ُم ُن َهــا َعلـ َّـي أ ْن َع َّبـ ْـد َت َب ِنــي ِإ ْسـ َـرا ِئيل؛ و بازگــو ایــن کــه طایفــه بنــی
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اســرائیل را بنــده خــود کــردهای ایــن هــم نعمتــی اســت کــه ّ
منــت آن بــر مــن
مینهــی؟» در تفســیر «پرتــوی از قــرآن» اثــر آیـتاهلل طالقانــی نیــز تفاســیر روشــنگرانه
و زنــدهای وجــود دارد امــا در مقابــل افــرادی هــم هســتند کــه قــرآن را بــه گون ـهای
تفســیر میکننــد کــه انــگار انســان هیــچ اراده و کارآمــدی نــدارد امــا اســامگرایان
رادیــکال از ایــن نکتــه غفلــت کردهانــد کــه چنیــن تفکراتــی باعــث برجــای مانــدن
ویرانیهــای بســیاری در جهــان اســام میشــود.

آیت اهلل جوادی آمیل

در قیامت
منی گویند:چه کرده ای؟
می گویند:چه آورده ای؟
حســنه یعنــی چیــزی کــه عقــل و نقــل بپذیــرد و شــریعت آن را امضــا کــرده و بــه آن
دســتور دهــد ،مصادیــق فراوانــی دارد و مصــداق کامــل آن والیــت اهــل بیــت ؟مهع؟
َ َّ
ّ
ّ
الل ع َ
بــاد ُه
اســت کــه در ســوره مبارکــه شــوری ذیـ َـل آیــه  « ۲۳ذ ِل َــک الــذی ُی َب ِش ُــر َُ ِ
ُ ُ َ
ُ ْ
ُْ
ً َّ ْ ّ َ
َّالذیـ َـن َآم ُنــوا َو َعم ُلــوا َّ
ـات قــل ال أ ْسـ َـئلک ْم َعل ْیـ ِـه أ ْجــرا ِإال ال َمـ َـو َدة ِفــی الق ْربــی َو
الصا ِلحـ ِ
ِ
َ ْ ََْ ْ َ َ ًَ َ ْ َ
ُ ْ ً
ُ
مــن یقتـ ِـرف حســنة نـ ِـزد لــه فیهــا حســنا» مصــداق کامــل حســنه طبــق قرینــه ای کــه
آن را همراهــی مــی کنــد ،مـ ّ
ـودت و والیــت اهــل بیــت ؟مهع؟ اســت.

در قیامت نمی گویند چه کرده ای ،می گویند چه آورده ای

عمــده در ایــن آیــه تعبیــر از «جــاء بالحســنة» اســت ،نفرمــود اگــر کســی کار خوبــی کنــد
چنیــن مــی شــود ،بلکــه بایــد بــه قــدری آن کار خــوب را حفــظ کنــد تــا در قیامــت در
دســتش باشــد .اینکــه امــام رضــوان اهلل علیــه مــی فرمــود معیــار حــال فعلــی افــراد
اســت ،در قیامــت هــم معیــار حــال فعلــی افــراد در آنجــا اســت ،مــی گوینــد چــه آورده
ای نــه آنکــه چــه کــرده ای ،خیلــی هــا کار خوبــی کــرده انــد ولــی آن را بــه بــدی مبــدل
ســاخته انــد ،معیــار ایــن اســت کــه انســان حســنه ای انجــام دهــد ،بــه آن رغبــت
داشــته باشــد ،از آن محافظــت کنــد و وقتــی وارد صحنــه قیامــت شــد آن حســنه را در
دســت داشــته باشــد و ایــن کار آســانی نیســت ،انســان بایــد همــه اعمــال را هلل انجــام
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دهــد و مواظــب باشــد چیــزی کــم نیــاورد.
انســان نبایــد بــه وســیله ســیئات و ندامــت هــای بعــدی حســنه را از بیــن ببــرد و
بگویــد چــرا مــا ایــن کار را کردیــم ،اگــر کســی چهــار تــا کار خــاف و چهــار تــا ضعــف دیــد
نبایــد بگویــد چــرا بــرای جبهــه و انقــاب زحمــت کشــیدیم ،اگــر انســان کار را بــرای
رضــای خــدا کــرد ،بــا خــاف کــردن دیگــران کــه پشــیمان نمــی شــود .کســی کــه بــرای
رضــای خــدا زحمــت بکشــد ،مــزدش کــه علــوم الهــی اســت را فــرا مــی گیــرد و ایــن علــم
هــم حافــظ اوســت ،اگــر هــم عــده ای حرفــی بزننــد و یــا حادثــه ای هــم پیــش بیایــد
بــه خاطــر ایــن اســت کــه دنیــا غیــر از ایــن نیســت ،دنیــا مجموعــه ای از ایــن تلخــی و
شــیرینی هــا و بــه تعبیــر عطــار ،فرازهــا و فرودهــا اســت.
اگــر کســی کار خیــری کــرد و ایــن کار را نگــه داشــت و نگذاشــت آســیب ببینــد مهــم
اســت؛ ممکــن اســت کســی باغبــان خوبــی باشــد و گل زیبایــی پــرورش دهــد امــا اگــر
مرتــب بــه آن گل دســت بزنــد پالســیده مــی شــود ،در روایــات داریــم اگــر کار خوبــی
بــرای رضــای خــدا انجــام داده ،هــر بــار کــه ایــن کار را بــرای دیگــران تعریــف کنــد ،مثــل
ایــن اســت کــه یکبــار بــه ایــن بــرگ گل دســت بزنــد کــه کــم کــم پژمــرده مــی شــود ،امــا
اگــر دیگــران بگوینــد معطرتــر مــی شــود.
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او مــی شــود .کســی کــه کار خیــری را انجــام داد و بــه گونــه ای بــود کــه در ّ
تامــه مــوت،
بــرزخ و قبــر و قیامــت از بیــن نرفــت ،کارش الهــی بــوده اســت چــون کار الهــی مــی ماند؛
«مــا عندکــم ینفــد و مــا عنــداهلل بــاق» و چنیــن کســی از فــزع روز قیامــت کــه در ســوره
انبیــا از آن تعبیــر بــه فــزع اکبــر شــده اســت در امــان مــی مانــد.

تفسیری از شعر حافظ

اصــا بــرگ گل بــرای ایــن اســت کــه بــه آن دســت نزننــد ،اگــر گفتنــد «در کار گالب و گل
حکــم ازلــی ایــن شــد آن شــاهد بــازاری ایــن پــرده نشــین باشــد» ،مربــوط بــه دختــر و
پســر اســت ،پســر مثــل گالب اســت کــه اگــر در جامعــه مطــرح باشــد خــود را حفــظ مــی
کنــد امــا همیــن قطــرات گالب کــه در بــرگ گل هســت یعنــی دختــر ،بایــد در حجــاب
باشــد ،اگــر دســت بــه آن بخــورد پالســیده مــی شــود ،یعنــی مــرد مــی توانــد بــازاری
باشــد ولــی زن بایــد در پــرده باشــد و برداشــتن ایــن پــرده حجــاب موجب پالســیدگی
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عیل حممدی

رهنمودهای امام صادق؟ع؟

به عبداهلل بن جندب

رهنمودهــای اهــل بیــت ؟مهع؟ بــه پیــروان خــود ،بخــش بزرگــی ازمعــارف اســامی
را تشــکیل مــی دهــد .ســفارش هــای امــام صــادق؟ع؟ بــه عبــداهلل بــن جنــدب در
بردارنــده حکمــت هــای بســیاری اســت و راه و رســم زندگــی را بــه همــه آنهــا کــه
خواهــان ســعادت اخــروی هســتند ،مــی آمــوزد.
امــام صــادق؟ع؟ بــه آســیب شناســی اجتماعــی مــی پــردازد و هنجارهــا وناهنجارهــا
را معرفــی مــی کنــد .شــرح معانــی بلنــد ایــن ســفارش هــا فرصــت زیــاد و تــوان علمــی
فــراوان مــی طلبــد کــه نگارنــده از آنهــا برخوردارنیســت .نوشــتار حاضــر شــرحی
مختصــر بــر ســخنان امــام صــادق؟ع؟ اســت .ابتــدا دو مقدمــه را تقدیــم مــی نماییم:

عبداهلل بن جندب کیست؟

عبــداهلل بــن جنــدب از علمــای بــزرگ شــیعه و راویــان پارســا ومورداطمینــان
درســده دوم هجــری و از یــاران امــام صــادق ،امــام کاظــم وامــام رضــا ؟مهع؟ اســت.
( )1وی نــزد ائمــه ؟مهع؟ مقــام و منزلــت رفیعــی داشــت )2( .عبــداهلل بــن جنــدب از
امــام رضا؟ع؟پرســید :آیــا از مــن راضــی هســتید؟ آن حضــرت فرمــود :بلــه ،قســم بــه
خداونــد! خــدا و رســولش نیــز از تــو راضــی هســتند)3( .
عشــق و ارادت خالصانــه عبــداهلل بــن جنــدب بــه اهــل بیــت ؟مهع؟ وتــاش فــراوان

104

قم�ال ت
ا�

او بــرای ترویــج فرهنــگ شــیعی ســبب شــده اســت کــه نــام اودر بیــن صدهــا راوی
حدیــث جاودانــه بمانــد .روایــت هــای فــراوان او گــواه ایــن کــه وی در نقــل و حفــظ
احادیــث ائمــه ؟مهع؟ نقــش عمــده ای داشــته اســت.

سند وصیت

قدیمــی تریــن منبــع شــیعی کــه ســفارش هــای امــام صــادق؟ع؟ بــه عبــداهلل بــن
جنــدب را نقــل کــرده ،کتــاب «تحــف العقــول » )4( ،اثــر دانشمندوارســته شــیعه،
فقیــه و محــدث بــزرگ« ،ابومحمدحســن بــن علــی بــن حســین بــن شــعبه حرانــی »
اســت ،کــه در قــرن چهــارم هجــری و معاصــر شــیخ صدوق(متوفــای  318ه.ق) مــی
زیســت .او اســتاد شــیخ مفیــد (متوفــای  413ه .ق) بــود .عبــداهلل بــن جنــدب نــزد
عالمــان رجــال ،شــخصیتی ســتودنی دارد.
ابــن شــعبه حرانــی ســفارش هــای امــام صــادق؟ع؟ به عبــداهلل بن جنــدب راهمانند
ســایر روایــت هــای بــدون ذکرنــام راویــان آن آورده اســت .اودرمقدمــه تحــف العقــول
بــه ایــن نکتــه اشــاره و دلیلــش را ایــن گونــه بیــان مــی کنــد« :بــه منظــور ســبکی،
اختصــار و ایجــاز و نیــز باتوجــه بــه محتــوای احادیــث کــه بیشــتر دربــاره آداب ،اخــاق،
مواعــظ و حکمــت هااســت ،ســندهای روایــت هــا را نیــاوردم)5( ».
عالمــه مجلســی(ره) در کتــاب ارزشــمند بحاراالنــوار )6( ،متــن کامــل ســفارش هــای
امــام صــادق؟ع؟ بــه عبــداهلل بــن جنــدب را بــه نقــل از تحــف العقــول ،بــا تفــاوت های
بســیار انــدک آورده اســت.
بــا توجــه بــه مقــام واالی مولــف و محتــوای احادیــث کــه در بــاب اخــاق وآداب
وســنن اســت .حــذف ســند حدیــث هــا خللــی بــه وجــود نخواهــد آورد،زیــرا تمــام
عالمــان شــیعه همــواره از ایــن کتــاب پــرارزش اســتفاده کــرده انــد و بــه آن اعتمــاد
داشــته انــد.
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هشدار به دوستان

امــام صــادق؟ع؟ دراولیــن جملــه از ســفارش هــای ســازنده خــود ،بــه دوســتان خــود
هشــدار مــی دهــد و آنهــا را از خطــر دام هــای شــیطان آگاه مــی ســازد:
«یاعبــداهلل! لقــد نصــب ابلیــس حبائلــه فــی دارالغــرور فما یقصــد فیهااالاولیائنــا»؛ ای
عبــداهلل! ابلیــس دام هایــش را در دنیــای فریبنــده فقــط بــه قصــد شــکار دوســتان مــا
پهــن کرده اســت.
امــام صــادق؟ع؟ بــه عبــداهلل بــن جنــدب هشــدار مــی دهــد کــه مواظــب شــکارگاه
هــا و دام هــای شــیطان باشــد :یابــن جنــدب! ان للشــیطان مصائــد یصطادبهــا
فتحامــوا شــباکه ومصائــده».
ای پســر جنــدب! شــیطان مــکان هایــی بــرای شــکار دارد .مواظــب دام هــا
وشــکارگاههای او باشــید!
عبداهلل بن جندب می پرسد :یابن رسول اهلل؟ص؟ و ماهی؟
ای پسرفرستاده خدا! آنها چیستند؟
«امــا مصائــده فصــد عــن براالخــوان ،و امــا شــباکه فنــوم عــن قضاءالصلــوات التــی
فــرض اهلل ».امــا ابــزار شــکار او اســت شــیطان ایجادمانــع در نیکــی بــه بــرادران و دام
هــای شــیطان خفتــن از انجــام نمازهــای واجــب اســت.

فایده های نیکی به برادران

در رفتارهــا و روابــط اجتماعــی ،کــه تشــکیل دهنــده بخــش عظیمــی اززندگــی انســان
هــا ،اســت ،داشــتن حــس همیــاری و روحیــه نیکــی بــه بــرادران دینــی نشــانده
دهنــده پویایــی و ســامت جامعــه اســت.امام صــادق؟ع؟ ازســویی بــی توجهــی بــه
آن را شــکارگاه شــیطان شــمرده و از ســوی دیگراهمیــت و ارزش ایــن خصلــت نیکــو را
بــا ذکــر گوشــه هایــی از آثــار وفوائــد آن ،ایــن گونــه بیــان داشــته اســت:
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عبادت خدا
هــدف از آفرینــش انســان در فرهنــگ متعالــی قــرآن ،بندگــی و کرنــش درمقابــل
آفریــدگار اســت( :و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون) ( )7؛«جــن و انــس را جــز
بــرای بندگــی و عبــادت نیافریــدم ».از جلــوه هــای پــرارزش ایــن هــدف ،نیکویــی بــه
بــرادران و دیــدار آنهــا اســت« .امــا انــه مایعبــداهلل بمثــل نقــل االقــدام الــی براالخــوان
وزیارتهــم »؛ آگاه بــاش! همانــا خداونــد بــه چیــزی ماننــد گام برداشــتن در راه نیکــی
بــه بــرادران و دیــدار آنهــا بندگــی نشــده اســت.

سعی بنی صفا و مروه
دومین اثر نیکی به دیگران ،داشتن ثواب سعی بین صفا و مروه است:
«یابن جندب! الماشی فی حاجه اخیه کالساعی بین الصفا والمروه».
ای پســر جنــدب! کســی کــه بــرای بــر طــرف کــردن نیــاز بــرادر خــود گام برمــی دارد
ماننــد کســی اســت کــه ســعی بیــن صفــا و مــروه مــی کنــد.

به خون غلطیدن در راه خدا
ارزش دیگــری کــه نیکــی بــه بــرادران دینــی در پــی دارد هماننــدی آن باکشــته شــدن
در راه خــدا اســت« :وقاضــی حاجتــه کالمتشــحط بدمــه فــی ســبیل اهلل یــوم بــدر
واحــد»؛ برطــرف کننــده نیــاز بــرادر دینــی هماننــد کســی اســت کــه روز بــدر و احــد در
راه خــدا بــه خــون خــود بغلطــد.

مهنشیین با حور
«یابــن جنــدب! مــن ســره ان یزوجــه اهلل الحــور العیــن و یتوجــه بالنورفلیدخــل
علــی اخیــه المؤمــن الســرور»؛ ای پســرجندب! هرکــه خوشــحال مــی شــود از ایــن کــه
107

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 51
شوال  1443هجری مقری

خداونــد او را بــه ازدواج حورالعیــن در آورد وتــاج نــور برســرش نهــد بایــد دل بــرادر
مومنــش را شــاد ســازد.

عقوبت سستی دررفع نیاز برادران

جامعــه ای کــه بــه مشــکالت و گرفتــاری هــای همنوعــان خــود بــی توجــه باشــد
ونســبت بــه حقــوق نیازمنــدان سســتی نمایــد زمینــه عــذاب ســخت خداونــد
رافراهــم آورده اســت« :مــا عــذب اهلل امــه اال عنداســتهانتهم بحقــوق فقــراء اخوانهــم
»؛خداونــد امتــی را عــذاب نخواهــد کــرد ،مگــر در وقتــی کــه نســبت بــه حقــوق بــرادران
نیازمنــد خــود سســتی نماینــد.

آسیب شناسی روابط اجتماعی

امــام جعفرصــادق؟ع؟ چنــد مــورد از آســیب هــای روابــط اجتماعــی را چنیــن بیــان
کــرده اســت:
 -1غش :خیانت ،نیرنگ وکاله برداری.
 -2تحقیر :خوار و کوچک شمردن دیگران و بی توجهی به شخصیت آنها.
 -3دشمنی :کینه توزی و درگیری.
 -4حسادت :ناراحت شدن از خوبی های دیگران و خیر دیگران رانخواستن.
«و مــن غــش اخــاه وحقــره ونــاواه جعــل اهلل النــار مــاءواه ،و مــن حســدمومنا انمــاث
االیمــان فــی قلبــه کمــا ینمــاث الملــح فــی المــاء»؛ هرکــس بــه بــرادر مومنــش نیرنــگ
زنــد و او را کوچــک و خــوار شــمارد و بــا اودرگیــر شــود ،خداونــد جایگاهــش را آتــش
قــرار دهــد و هرکــه بــه مومنــی حســادت ورزد ایمــان در دلــش آب شــود ،هماننــد آب
شــدن نمــک در آب».

108

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

زیان های غفلت از نماز

«ویــل للســاهین عــن الصلــوات ،النائمیــن فــی الخلــوات ،المســتهزئین بــاهلل و آیاتــه
فــی الفتــرات ،اولئــک الخــاق لهــم فــی االخــره و الیکلمهــم اهلل و ال ینظرالیهــم (،)8
یــوم القیمــه و الیزکیهــم و لهــم عــذاب الیــم »؛ وای برغفلــت کننــدگان ازنمــاز ،خــواب
رفتــه گان در خلــوت هــا وآنهــا کــه در زمــان ضعــف دیــن ،خــدا و نشــانه هایــش را
تمســخر مــی کنند.آنهــا هیــچ بهــره ای درآخــرت ندارنــد .خداونــد در روز قیامــت
بــا آنهاســخن نمــی گویــد و بــه آنهــا نــگاه نمــی کنــد و آنهــا را نمــی بخشــد و بــرای
آنهــا عذابــی دردنــاک اســت.
امــام صــادق؟ع؟ در ادامــه ســفارش هایــش بــه عبــداهلل بــن جنــدب فرمود«:یابــن
جنــدب! اقــل النــوم باللیــل و الــکالم بالنهــار فمــا فــی الجسدشــیی ء اقــل شــکرا مــن
العیــن و اللســان ،فــان ام ســلیمان فالــت لســلیمان؟ع؟ یابنــی ایــاک و النــوم فانــه
یفقــرک یــوم یحتــاج النــاس الــی اعمالهــم »؛ ای پســر جنــدب! در شــب کــم بخــواب و
در روز کــم بگــو ،زیــرادر جســم آدمــی عضــوی کــم ســپاس تــر از چشــم و زبــان نیســت.
همانــا مادرســلیمان بــه ســلیمان گفــت :پســرم! از خــواب بپرهیــز ،زیــرا تــو را درروزی
کــه مــردم بــه اعمــال و کــردار خــود نیازمندنــد ،ســخت محتــاج مــی کنــد.
باتوجــه بــه نیــاز طبیعــی والزم انســان بــه خــواب ،مذمــت آن درایــن ســخنان مربــوط
بــه پرخوابــی و خــواب هایــی اســت کــه انســان را از انجــام وظایــف دینــی و دنیایــی
بــاز مــی دارد.
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نیب اهلل ابراهمی زاده آمیل

عللشکوفایی
حبث هایکالمی در عصر امام صادق؟ع؟
آغاز پیدایش علم کالم در جهان اسالم

تحقیــق بیــش تــر و عمیــق تــر دربــاره موضــوع بحــث (شــکوفایی بحــث هــای کالمــی
در عصــر امــام صــادق ؟ع؟ و علــل آن) مــی طلبــد تــا دربــاره پیشــینه علــم کالم و آغــاز
پیدایــش آن در جهــان اســام ،کنــدوکاوی هــر چنــد کوتــاه صــورت گیــرد .بــر ایــن
اســاس و بــه عنــوان پیــش درآمــد بحــث ،بــه بررســی و تحقیــق پیرامــون تاریــخ
پیدایــش علــم کالم در اســام مــی پردازیــم.
علــم کالم و یــا بهتــر بگوییــم علــم اعتقــادات ،کــه بــه خاطــر نقــش حســاس و تعییــن
کننــده آن در گرایــش هــای عقیدتــی و عملــی ،از آن بــه «فقــه اکبــر» تعبیــر مــی شــود
در برابــر ،علــم فقــه و فــروع فقهــی کــه بــه آن «فقــه اصغــر ( » )1مــی گوینــد -از کهــنتریــن علــوم دینــی و دانــش هــای بشــری اســت)2( .
در بــاره تاریــخ پیدایــش علــم کالم در میــان مســلمانان اختــاف نظــر هســت .آن چــه
مســلم اســت ایــن اســت کــه بحــث هــای کالمــی در شــکل هــای گوناگــون آن (آمــوزش
اصــول اعتقــادی ،مناظــره و مجادلــه و نیــز پرســش و پاســخ پیرامــون مســایل
اعتقــادی ،بلکــه مطلــق معــارف اســامی) از آغــاز رســالت پیامبــر گرامی اســام ؟ص؟ در
ســطح گســترده مطــرح بــوده اســت و بــا ایــن شــیوه هــا نیازهــای مســلمانان بــه ایــن
گونــه مســایل توســط خــود آن حضــرت و یــا تربیــت یافتــگان راســتین مکتبــش ،و در
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راس آن هــا حضــرت علــی ؟ع؟ برطــرف مــی شــد.
ایــن شــیوه هــا پــس از رســول گرامــی اســام ؟ص؟ از ســوی جانشــین بــه حــق آن
حضــرت ،امــام علــی ؟ع؟ ادامــه یافــت .موقعیــت ممتــاز علمــی علــی ؟ع؟ موجــب
شــد تــا او بــه عنــوان یگانــه مرجــع پاســخ گویــی بــه پرســش هــای علمــی و عقیدتــی
شــناخته شــده و هیــچ رای و نظــری مخالــف رای و نظــر او در افــکار عمومــی پذیرفتــه
نشــود .پــس از گذشــت ایــن دوران طالیــی ،پیدایــش فرقــه هــای گوناگــون مذاهــب
اســامی از یــک ســو ،و بــاز بــودن درهــای جهــان اســام و آزاد بــودن طــرح همــه گونــه
مســایل علمــی و اســامی از ســوی دیگــر ،موجــب شــد تــا هــر کــس بتوانــد آزادانــه
آرا و عقایــد دینــی  -مذهبــی خویــش را بیــان کنــد .در ایــن میــان برخــی از مســایل
اعتقــادی ،نظیــر جبــر و اختیــار و بحــث عــدل بیــش تــر مطــرح بــوده و بحــث هــا و
مناظــره هــای بســیاری را بــه دنبــال آورده اســت)3( .
بــا ایــن کــه ائمــه؟مهع؟ بعــدی نیــز همــان راه و روش پیامبــر ؟ص؟ و علــی ؟ع؟ را در
تبییــن و تشــریح درســت مســایل اســامی و در راس آن ،مســایل اعتقــادی تــداوم
بخشــیدند ،ولــی بــه خاطــر ناشــناخته مانــدن جایــگاه بلنــد علمــی  -اســامی آنــان
بــرای عامــه مســلمانان و عــدم پذیــرش دیــدگاه آنــان از ســوی علمــا و پیشــوایان
مذاهــب دیگــر از یــک ســو و دامــن زدن بــه اختــاف آرا و کشــمکش هــای مذهبــی
توســط حــکام جــور امــوی و عباســی از ســوی دیگــر ،زمینــه گســترش بحــث هــا و
مناظــرات کالمــی ،بیــش تــر فراهــم شــد ،و در مــواردی هــم ســبب بــروز جنجــال هــا
و خشــونت هــای تنــد سیاســی  -نظامــی گردیــده و پیامدهــای تلــخ و زیانبــاری را بــه
دنبــال آورد.
ایــن بحــث هــا و مناظــره هــا رفتــه رفتــه بــه حــوزه هــای درســی کالمــی  -عقیدتــی
کشــیده شــد و پــس از آن بــه تدویــن کتــب کالمــی ،و در نتیجــه تاســیس مکاتــب
کالمــی مهــم و مســتقلی (در کنــار مذاهــب اســامی) منجــر گشــت)4( .
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اولین متکلم صدر اسالم

چنــان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،مباحــث کالمــی بــه خاطــر در برداشــتن مســایل
زیربنایــی اســام یعنــی عقایــد دینــی ،در آیــات قــرآن بــه طــور گســترده مطــرح شــده،
و رســول اکــرم ؟ص؟ نیــز بــه تبییــن مســایل عقیدتــی اســامی بــه شــکل هــای گوناگــون
مــی پرداخــت.
بــه تصریــح اندیشــمندان اســامی ،اولیــن کســی کــه بــه طــور مشــخص و بــه صــورت
عقالنــی و اســتداللی بــه مباحــث اعتقــادی پرداخــت ،حضــرت امیرمؤمنــان علــی
؟ع؟ بــود .آن حضــرت در خطبــه هــا ،دعــوت نامــه هــا ،مناظــرات و مذاکــرات،
معــارف اســامی را بــا دســتمایه عقالنــی و بــه همــراه اســتدالل هــای عقلــی مطــرح
مــی ســاخت .همــو بــود کــه اولیــن بــار در بــاره ذات و صفــات بــاری ،و نیــز در بــاره
حــدوث و قــدم ،بســاطت ،ترکیــب ،وحــدت ،کثــرت و غیــر ایــن هــا بحــث هــای
عمیقــی را مطــرح کــرد ،کــه در نهــج البالغــه و روایــات مســتند شــیعه مذکور اســت)5( .

اولین مساله کالمی

اما اولین مساله کالمی مورد اختالف چه بوده و از کی مطرح گردیده؟
در پاســخ بایــد گفــت :اختــاف بــر ســر رهبــری و جانشــینی پیامبــر ؟ص؟ نخســتین و
حادتریــن و دیرپاتریــن مســاله کالمــی پــس از رحلــت آن حضــرت مــی باشــد)6( .
بعــد از جــدال و نــزاع در مســاله امامــت و جانشــینی پیامبــر ؟ص؟ بــه دنبــال ســقیفه،
جنــگ صفیــن (ســال  37هجــری) نیــز بــا دسیســه بــازی ،سیاســی کاری و نیرنــگ
معاویــه و عمروعــاص ،منتهــی بــه تعییــن خلیفــه از ســوی ابوموســی اشــعری
(42هــق) و عمروعــاص شــد ،کــه ایــن خــود عامــل پیدایــش گروهــی مخالــف و تنــدرو
بــه نــام خــوارج گردیــد ،کــه بــه شــدت در برابــر علــی ؟ع؟ موضــع مــی گرفتنــد؛ و تــن
دادن آن حضــرت بــه حکمیــت را مخالــف صریــح قــرآن مــی دانســتند ،و مدعــی
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شــدند طبــق صریــح آیــه قــرآن ،حکــم تنهــا خــدا اســت و بــس )7( .در حالــی کــه خــود
آنــان در گرماگــرم جنــگ صفیــن فریــب قــرآن بــر ســر نیــزه کــردن معاویــه و طرفدارانــش
را خوردنــد و علــی ؟ع؟ را بــرای پذیــرش حکمیــت تحــت فشــار قــرار دادنــد .بــه دنبــال
مســاله حکمیــت ،مســاله دیگــری از ســوی ایــن گــروه تنــدرو مطــرح شــد ،و آن ایــن
بــود کــه «مرتکــب گنــاه کبیــره کافــر و مهدورالــدم اســت » ( )8؛ و خــود نیــز گنــاه کبیــره
را تفســیر و تعییــن مــی کردنــد! ()9

پیدایش معتزله و اشاعره

طــرح ایــن مســاله از ســوی خــوارج ،مخالفــت هایــی را در پــی داشــت .از جملــه
کســانی کــه بــه مخالفــت برخاســت ،حســن بصــری ( 110 -21ه ق) بــود .او کــه برخــی
علمــا تشــکیل نخســتین حــوزه درســی فراگیــر و مســتقل کالمــی را بــدو نســبت مــی
دهنــد ( ،)10در جلســات درس بــه شــدت ایــن رای خــوارج را نکوهــش کــرده ،و
مرتکــب کبیــره را «مؤمــن منافــق » دانســت.
یکــی از شــاگردان او بــه نــام «واصــل بــن عطــاء» (131 -80ه ق) ایــن رای اســتاد را
نپذیرفــت ،و از کالس درس او کنــاره گرفــت ،و اعتــزال و جدایــی گزیــد .او در برابــر رای
خــوارج و حســن بصــری ،رای میانــه ای ارایــه کــرده و گفــت:
مرتکب کبیره نه مؤمن است و نه کافر ،بلکه فاسق است.
بدین ترتیب فسق را منزلتی سوم و مستقل از دو پایگاه ایمان و کفر قرار داد.
ایــن اعتــزال و جدایــی واصــل ،و طــرح مســاله «منزلــة بیــن منزلتیــن » ســرآغاز پایــه
ریــزی اولیــن مکتــب کالمــی مســتقل (معتزلــه) بــه شــمار مــی آیــد؛ و بدیــن خاطــر او را
بنیــان گــذار مکتــب معتزلــه مــی داننــد.
پــس از مدتــی شــخصی بــه نــام ابوالحســن علــی بن اســماعیل بصــری اشــعری (-261
 330ه ق) کــه ابتــدا بــر مکتــب معتزلــه بــود ،و آرای معتزلــه را از اســتاد و ناپدریــش
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ابوعلــی جبایــی فــرا مــی گرفــت ،پــس از چهــل ســال پیــروی از مکتــب اعتــزال ،تحــت
تاثیــر احمــد حنبــل بــه مخالفــت بــا افــکار معتزلــه پرداخــت ،و در جلســه ســخنرانی
بــه طــور رســمی دیــدگاه هــای معتزلــه در بــاره قضــا و قــدر (یــا جبــر و اختیــار) و عــدل
الهــی و نیــز حســن و قبــح عقلــی و غیــر آن را مخالــف اســام معرفــی و از آن هــا بیــزاری
جســت .بدیــن طریــق دومیــن مکتــب مســتقل و مهــم کالمــی یعنــی (اشــعری)
پایهریــزی شــد)11( .
اینــک پــس از آشــنایی اجمالــی بــا پیشــنیه علــم کالم در اســام ،بــه بررســی علــل
شــکوفایی علــم کالم در زمــان امــام صــادق ؟ع؟ مــی پردازیــم .ایــن علــل دو نــوع بوده
انــد -1 :علــل اصلــی؛  -2علــل فرعــی.

علل اصلی شکوفایی علم کالم در عصر امام صادق ؟ع؟

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه چنــد علــت زیــر بــه عنــوان مهــم تریــن و اصلــی تریــن
علــل محســوب مــی شــوند:

 .1پیدایش و رشد مکاتب کالمی مهم معتزله و اشاعره
چنــان کــه بیــان شــد مهــم تریــن مکاتــب کالمــی اســامی  -پــس از مکتــب کالمــی
شــیعه امامیــه کــه در مجموعــه ســخنان گــران ســنگ پیشــوایان معصــوم دینــی
؟مهع؟ و در جوامــع روایــی بجــا مانــده از آن هــا وجــود دارد  -مکتــب کالمــی معتزلــه
و اشــاعره اســت ،کــه شــالوده اصلــی آن هــا در دوران امــام باقــر و امــام صــادق ؟مهع؟
شــکل گرفــت .گرچــه هســته اولیــه آن هــا پیــش از ایــن زمــان تحــت نــام هــای «قدریــه
» و «جبریــه » وجــود داشــته اســت و ایــن دو گــروه در اثــر تحریــکات حــکام امــوی بــه
کشــمکش هــا و مناظــرات و مشــاجرات پرتنــش مذهبــی  -کالمــی مــی پرداختنــد،
ولــی در عصــر ایــن دو امــام بزرگــوار اختــاف آرایشــان بــه خاطــر بحــث در بــاره ایــن
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مســاله کــه «آیــا مرتکــب گنــاه کبیــره کافــر اســت یــا مؤمــن؟» بــه نقطــه اوج خود رســید،
و بــا کنــاره گیــری واصــل بــن عطــاء از کالس درس حســن بصــری کــه او نیــز گرایــش
بــه قــدری مذهبــی و تفویــض داشــت ،موجــب پیدایــش مکتــب اعتــزال گردیــد .بــه
دنبــال آن و بعــد از مــدت زمــان نســبتا طوالنــی کشــمکش و مناظــره و بحــث در بــاره
مســایل گوناگــون دینــی  -کالمــی ،مکتــب کالمــی اشــاعره بــه وجــود آمــد)12( .
گرچــه ایــن اختــاف آرا ،مناظــرات و مشــاجرات ،آثــار و پیامدهــای شــومی در جامعــه
اســامی آن زمــان بــه جــا گذاشــت ،ولــی بــه نوبــه خــود عاملــی در جهــت تضــارب آرا
و مباحــث کالمــی و اعتقــادی گشــته و شــکوفایی و بالندگــی بیــش تــر آن مباحــث را
بــه همــراه داشــت.

ریاســت غاصبانــه .آنــان بــرای رســیدن بــه قــدرت ،همچــون گــرگ هــای گرســنه
بــه جــان هــم افتــاده بودند.بــه حــدی ایــن دو گــروه قــدرت طلــب و دنیاپرســت
بــه کشــمکش و درگیــری سیاســی  -نظامــی پرداختــه و باهــم مشــغول شــدند کــه
از اوضــاع سیاســی  -اجتماعــی اطــراف خــود غافــل ماندنــد و یــا ایــن کــه فرصــت و
قــدرت پرداختــن بــه ایــن گونــه مســایل را نداشــتند.
ره آورد مثبــت ایــن مبــارزات و کشــمکش هــا ایجــاد فضــای بــاز سیاســی و در نتیجــه
زمینــه الزم جهــت اظهــار عقیــده و آزادی بیــان بــوده اســت .در چنیــن فضــای
مناســبی عامه مســلمانان و در راس آنان اندیشــمندان و متکلمان اســامی فرصت
را غنیمــت شــمرده و بــه بحــث و تحقیــق در بــاره مســایل علمــی  -اســامی بویــژه
مســایل کالمــی و اعتقــادی پرداختنــد و بدیــن طریــق موجبــات رشــد و شــکوفایی
علــوم اســامی بویــژه علــم کالم را فراهــم کردنــد.

از عوامــل مهــم نشــر معــارف اســامی و شــکوفایی علــم کالم در عصــر امــام صــادق
؟ع؟ ،فراهــم آمــدن فضــای نســبتا بــاز سیاســی  -اجتماعــی مــی باشــد.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه علــم و دانــش و پژوهــش هــای علمــی و فراگیــری،
فضــای خــاص خــودش را مــی طلبــد ،و آن هــم محیطــی دور از تنــش هــا و التهــاب
هــای سیاســی و برخــوردار از آرامــش و امنیــت سیاســی  -اجتماعــی اســت ،در چنیــن
فضایــی اســت کــه اندیشــه هــای مســتعد زمینــه رشــد مــی یابنــد و اندیشــمندان و
پژوهــش گــران مســایل علمــی مختلــف ،بــرای دانــش انــدوزی و دانــش آمــوزی و
نشــر آن بــه تکاپــو مــی افتنــد .و نیــز در ســایه ایــن رشــد و شــکوفایی علمــی اســت
کــه آمــوزش و پــرورش ،فراگیــر شــده و جهــل و نادانــی و بیســوادی از جامعــه رخــت بــر
مــی بنــدد .چنیــن فضــای نســبتا بــاز سیاســی  -اجتماعــی در عصــر امــام صــادق؟ع؟
بــه وجــود آمــده بــود؛ زیــرا ایــن دوران مصــادف شــد بــا درگیــری و نــزاع میــان دو گــروه
ریاســت طلــب و طمــاع بنــی امیــه و بنــی عبــاس ،بــرای دســتیابی بــه حکومــت و

 .3نقش امام حممد باقر ؟ع؟

 .2فضای باز سیایس
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در بررســی علــل شــکوفایی علــم کالم در زمــان امــام صــادق ؟ع؟ ،بــه یــک عامــل مهــم
و مؤثــر دیگــر نیــز در ایــن زمینــه بــر مــی خوریــم کــه مــا از آن بــه عنــوان «عامــل پیشــینی
» یــاد مــی کنیــم؛ و آن« :نقــش امــام محمــد باقــر ؟ع؟ » در پویایــی علــم کالم اســت.
بــه بیــان روشــن تــر ،مــی تــوان گفــت تحــول علمــی و فضــای بــاز سیاســی ،پیــش تــر از
دوران امــام صــادق ؟ع؟ ،یعنــی از دوران زندگانــی پــدر بزرگــوارش حضــرت امــام باقــر
؟ع؟ آغــاز شــده ،و در دوران زندگــی امــام صــادق ؟ع؟ ایــن تحــول شــگرف علمــی و
فرهنگــی تــداوم یافتــه اســت .بــه گواهــی مورخــان و محققــان اســامی حضــرت امــام
باقــر ؟ع؟ در شــکوفایی علــوم اســامی بویــژه علــم کالم در آن مقطــع حســاس تاریــخ
اســام نقــش مهمــی داشــته اســت .پــس از امــام باقــر ؟ع؟ بــا پیگیــری هــای مــداوم
فرزنــد بزرگــوارش ،یگانــه دوران ،امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ راه و روش علمــی  -کالمــی
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آن امــام گرامــی بــه ثمــر نشســت ،و حاصــل آن ،پایــه گــذاری مکتــب علمــی  -کالمــی
تشــیع شــد )13( .بیــش تــر فعالیــت هــا و بیانــات اعتقــادی امــام باقــر ؟ع؟ پیرامــون
دو اصــل توحیــد و امامــت دور مــی زد ،زیــرا ایــن دو اصــل بیــش تــر معرکــه آرا بــود.
اهم اقدامات امام باقر ؟ع؟ در تبیین دو اصل توحید و امامت عبارت بود از:
الــف) نهــی از تفکــر در ذات حــق کــه بــه خاطــر رواج افــکار مــا دیگــری و دهــری مذهبی
مطــرح بود.
ب) رد دیــدگاه هــای مشــبه ،مجســمه و معطله؛ (چون گروهــی خدا را با مخلوقاتش
تشــبیه مــی کردنــد ،گروهــی دیگــر بــرای خــدا جســم قایــل بودنــد و گــروه دیگــری نیــز
توصیــف حــق تعالــی را بــه کلــی مجــاز ندانســته و آن را تعطیــل اعــام کــرده بودنــد.
امــام بــا اعتقــادات هــر ســه گــروه مبــارزه کــرد).
ج) رد و ابطــال نطریــات پیــروان جبــر و تفویــض ؛ (یعنــی مبــارزه بــا دو گــروه اشــاعره و
معتزلــه و نفــی و تعدیــل دیــدگاه هــای کالمــی آن دو).
د) ارایــه تعریــف درســتی از ایمــان؛ (گروهــی ایمــان را تنهــا اعتقــاد و بــاور قلبــی ،و گــروه
دیگــری اقــرار زبانــی ،و دســته ای دیگــر تنهــا در عمــل منحصــر مــی دانســتند).
امــام باقــر ؟ع؟ بــا ارایــه تعریــف جامعــی از ایمــان ،بــه کشــمکش هــا پایــان دادنــد و
فرمودنــد :االیمــان اقــرار و عمــل و االســام اقــرار بالعمــل ( )14ایمــان :اقــرار (باطنــی) و
عمــل ،و اســام :اقــرار بــدون عمــل اســت.
ه) تبییــن مفهــوم امامــت؛ (ایــن کــه امامــت نیــز ماننــد نبــوت یــک منصــب الهــی
اســت))15( .

 .4نقش امام صادق ؟ع؟
نقــش حضــرت امــام صــادق ؟ع؟ در احیــای فرهنــگ اســام و شــکوفایی علــم کالم
بســیار تعییــن کننــده اســت .در واقــع بایــد آن را عامــل اساســی و «علــة العلــل » همــه
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عوامــل و علــل شــکوفایی علــم کالم دانســت.
پیــش از آن کــه بــه تبییــن نقــش آن حضــرت در شــکوفایی علــوم اســامی بویــژه علــم
کالم بپردازیــم ،خــوب اســت از چنــد عامــل جانبــی دیگــر یــاد کنیــم ،کــه در موفقیــت
آن حضــرت نقــش چشــم گیــری داشــته انــد )16( .آن عوامــل جانبــی عبارتنــد از:
الف) سن و مدت امامت نسبتا طوالنی آن حضرت
امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ در ســال ( 80یــا  )83هجــری قمــری بــه دنیــا آمــد .و در ســال
 148هجــری بــه شــهادت رســید ،بنابرایــن عمــر شــریفش  68ســال مــی باشــد ،کــه از
ایــن جهــت از ســایر ائمــه ؟مهع؟ ممتــاز مــی باشــد.
هــم چنیــن مــدت امامــت آن حضــرت (کــه پــس از شــهادت پــدر بزرگــوارش حضــرت
امــام باقــر ؟ع؟ در ســال  114هجــری قمــری آغــاز و تــا ســال  148هجــری قمــری ادامــه
یافــت) 34 ،ســال مــی باشــد .بــر اهــل تحقیــق پوشــیده نیســت کــه ایــن مــدت عمــر
و امامــت در میــان ائمــه ؟مهع؟ طوالنــی تریــن زمــان بــه حســاب مــی آیــد ،و ایــن خــود
از عوامــل یــاری دهنــده آن حضــرت در تحقــق اهــداف الهــی امامتــش مــی باشــد.
ب) موقعیت سیاسی  -اجتماعی
موقعیــت سیاســی  -اجتماعــی امــام صــادق ؟ع؟ از میــان ائمــه ؟مهع؟ یــک موقعیــت
کامــا اســتثنایی بــود؛ زیــرا آن حضــرت در مقطعــی از زمــان مــی زیســته کــه مــی تــوان
آن را «دوران بحــران قــدرت سیاســی » نامیــد .ایــن بحــران خــود زمینــه مناســبی
بــرای انجــام کارهــای علمــی و فرهنگــی ایجــاد نمــود.
امــام صــادق ؟ع؟ در دوران  34ســاله امامتــش حــدود  7ســال آن را بــا حــکام بنــی
امیــه هــم عصــر بــود ،کــه در ایــن دوران آن هــا بــا رقیبــان سیاســی خــود از بنــی عبــاس
در جنــگ و ســتیز نظامــی بــه ســر مــی بردنــد ،و فرصــت کنتــرل اوضــاع سیاســی و
فرهنگــی را نداشــتند .پــس از آن هــا  27ســال در زمــان عباســیان امامــت داشــت.
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گرچــه بنــی عبــاس در ایــن مــدت از درگیــری نظامــی بــا بنــی امیــه فــارغ شــده بودنــد،
امــا بــا قیــام هــای پــی درپــی علویــان مواجــه بــوده و بــر اوضــاع سیاســی بــه طــور کامــل
مســلط نشــده بودنــد؛ از ایــن رو ،پایــه هــای حکومتشــان سســت و لــرزان بــوده و
قــدرت پرداختــن بــه مســایل دیگــر و کنتــرل اوضــاع سیاســی را نداشــتند.
چنیــن موقعیتــی بــرای حضــرت امــام صــادق ؟ع؟ و شــاگردان او زمینــه نشــر معــارف
دینــی را فراهــم کــرده بــود)17( .
ج) گسترش علوم و پیدایش افکار و آرای گوناگون
عصــر امــام صــادق ؟ع؟ همزمــان بــود بــا انتشــار علــوم اســامی و انســانی از قبیــل
تفســیر ،فقــه ،حدیــث ،کالم ،انســاب ،لغــت ،شــعر ،طــب ،تاریــخ ،نجــوم و غیــر آن و
نیــز پیدایــش افــکار و اندیشــه هــای مختلــف ،بــه طــوری کــه ســبب پیدایــش مذاهــب
اســامی و مکاتــب کالمــی شــده بــود .در ایــن عصــر از یــک ســو کتــب فلســفی و کالمــی
از یونانــی بــه عربــی ترجمــه شــد .و از ســوی دیگــر افــکار الحــادی و بــه اصطــاح زندیــق
مســلکی رواج شــایانی یافتــه بــود ،ایــن هــا خــود عواملــی بودنــد کــه در آن فضــای بــاز
سیاســی ،تضــارب آرا و برخــورد اندیشــه هــا را فراهــم کــرده و علمــا و اندیشــمندان
اســامی و در راس آنــان حضــرت امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ را بــه دفــاع از ارزش هــای
علمــی  -اســامی برانگیختــه بــود ،زیــرا خــوف آن بــود کــه صاحبــان اندیشــه هــای
نادرســت و ســردمداران کفر و الحاد با رواج شــبهات عقیدتی و ایجاد تفرقه و تشــتت
آرا کار نیمــه تمــام بنــی امیــه در محــو کامــل فرهنــگ اصیــل اســام نــاب محمدی ؟ص؟
را بــه اتمــام رســانیده ،و بــه اهــداف پلیــد خویــش جامــه عمــل بپوشــانند.
آری ،چنیــن عصــری بــا چنیــن ویژگــی هایــی ضــرورت ایجــاد تحــول بنیادیــن علمــی
 فرهنگــی ،همــراه بــا تبییــن مبانــی اصیــل اســامی را ایجــاب مــی کــرد .بــرایهمیــن بــود کــه امــام صــادق ؟ع؟ جهــاد همــه جانبــه ای را در ســنگر فرهنــگ و علــوم
اســامی آغــاز ،و پرچــم مبــارزه فرهنگــی را کــه پــدر بزرگــوارش امــام باقــر ؟ع؟ برافراشــته

120

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

بــود بــر دوش کشــید .امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ آمــوزگار بــزرگ بشــریت بــود و بــا فضایــل
و ســجایای بــی ماننــد اخالقــی و کمــاالت واالی انســانی در اوج قلــه شــرف و مجــد و
عظمــت قــرار داشــت .هــر چنــد در ســاختمان بنــای عظیــم «مذهــب جعفــری اثنــی
عشــری » پیشــوایان پیــش از او و پــس از او نیــز نقــش داشــتند ،و از خــود پیامبــر
؟ص؟ کــه شــهر علــم و دانــش بــود آغــاز شــده و بــا علــی ؟ع؟ کــه دروازه آن شــهر بــود ،و
نیــز امامــان بعــدی ؟مهع؟ تــداوم یافــت ،لیکــن تکمیــل و تاســیس ایــن بنــای عظیــم
دینــی -مذهبــی (مکتــب تشــیع) بــه نــام مبــارک آن حضــرت ثبــت شــده اســت.
در ایــن جــا چنــد نمونــه از اعتــراف دانشــمندان مســلمان و غیــر مســلمان را در بــاره
شــخصیت عظیــم علمــی امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ و نقشــی کــه آن حضــرت در تبییــن
مســایل دینــی  -اســامی و تربیــت شــاگردان برجســته ایفــا کــرده اســت ،مــی آوریــم:
مالــک بــن انــس ،مؤســس مذهــب مالکــی در ایــن بــاره مــی گویــد :در فضیلیــت و
دانــش و عبــادت و پرهیــزکاری ،بلنــد مرتبــه تــر از جعفربــن محمــد ؟ع؟ نــه چشــمی
دیــده و نــه گوشــی شــنیده و نــه بــه خاطــر کســی خطــور کــرده اســت)18( .
ابوحنیفــه ،بنیانگــذار مذهــب حنفــی ،کــه خــود نیــز از شــاگردان امــام جعفــر صــادق
؟ع؟ اســت ،مــی گوید:منصــور خلیفــه عباســی مــرا گفــت :هیــچ مــی دانــی کــه آوازه
دانــش و فضیلــت جعفربــن محمــد ؟ع؟ در سراســر دنیــای اســام پیچیــده و او را در
میــان مــردم موهبتــی عظیــم اســت؟ ســپس از من خواســت که معضــات مهم فقهی
و مشــکل تریــن مســایل علمــی را تهیــه و بــا او بــه مناظــره برخیــزم و مغلوبــش کنــم!
مــن نیــز چهــل مســاله بســیار دشــوار فقهــی و علمــی را آمــاده [کــردم] و بــه امــر منصــور،
در مجلــس بــا او بــه مباحثــه و مناظــره نشســتم ،او بــه یکایــک پرســش هایــم پاســخ
داد .از آن پــس دانســتم کــه جعفربــن محمــد ؟ع؟ اعلــم وافقــه زمــان اســت)19( .
نویســندگان کتــاب «مغــز متفکــر جهــان شــیعه » کــه دههــا تــن از دانشــمندان غربــی
مــی باشــند ،در بــاره رنســانس علمــی کــه توســط امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ بــه وجــود
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آمــده اســت ،در ایــن کتــاب بــا بــاز کــردن عنوانــی در قالــب ایــن پرســش :آیــا عصــر
تجــدد در علــم را جعفــر صــادق ؟ع؟ بوجــود آورد؟ بــا بیــان نمونــه هایــی از نظریــات
جدیــد آن حضــرت در بــاره علــوم جغرافیــا ،نجــوم ،فیزیــک ،شــیمی وغیــر آن اثبــات
مــی کنــد کــه آن حضــرت عصــر تجــدد در علــم را کــه اصطــاح امروزیــن آن در غــرب
«رنســانس علمــی » اســت ،بــه وجــود آورده اســت)20( .
«رونالدسن » خاورشناس معروف در باره شیوه درس امام صادق؟ع؟ مینویسد:
او دارای مکتبــی شــبه ســقراطی اســت! شــاگردانش در پیشــرفت علمــی فقــه و کالم
ســهم بســزایی داشــتند ،و دو تــن از شــاگردانش «مالــک و ابوحنیفــه » بودنــد کــه
صاحــب مذاهــب فقهــی گردیدنــد .یکــی از شــاگردان او بــه نــام «واصــل بــن عطــاء»
(رهبــر معتزلــه) در جــدل و بحــث ،دیــدگاه هایــی از خــود ارایــه داد کــه ســبب اخــراج او
از جلســه درس امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ گردیــد)21( .
عبــداهلل بــن مقفــع و عبدالکریــم بــن ابــی العوجــاء ،دو تــن از زندیقــان عصــر ،در
مســجد الحــرام بــه تماشــای مــردم ایســتاده بودنــد .ابــن مقفــع بــه ابــن ابــی العوجــاء
رو کــرده ،و بــا اشــاره بــه امــام صــادق ؟ع؟ مــی گویــد :از میــان ایــن جمــع تنهــا ایــن
شــیخ شایســته نــام انســانی اســت! ســپس شــمه ای از فضایــل علمــی امــام ؟ع؟ را
برایــش بازگــو مــی کنــد.
ابــن ابــی العوجــاء بــه ســوی امــام آمــده و بــا او بــه بحــث علمــی مــی پــردازد ،و چــون
خــود را در برابــرش زبــون و مغلــوب مــی یابــد ،زبــان بــه مدحــش مــی گشــاید! ()22
امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ ،مناظــرات و مباحثــات زیــادی بــا علمای مذاهــب و مکاتب
ترتیــب داده بــود ،و در ایــن مناظــرات (کــه برخــی از آن هــا بســیار طوالنــی اســت)
برحســب درک و فهــم مخاطبــان و بــا اســتفاده از شــیوه هــای گوناگــون اســتدالل ،بــه
بحــث و مناظــره مــی پرداخــت.
از جملــه مناظــرات آن حضــرت ،مناظــرات متعــددی اســت که با ابوحنیفه پیشــوای
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مذهــب حنفــی انجــام داده اســت ،و در همــه آن هــا بــر او چیــره شــده ،و ابوحنیفــه
در برابــر مقــام بلنــد علمــی آن حضــرت زبــان بــه عجــز و ناتوانــی گشــوده اســت)23( .
غــرض امــام از ایــن مناظــرات ایــن بــود کــه بــه ابوحنیفــه و بلکــه باالتــر بــه مــردم
مســلمان بفهمانــد کســی شایســته زعامــت دینــی و مقــام پیشــوایی بــر مــردم
مســلمان اســت کــه بــر تمــام علــوم اســامی احاطــه و بــر اخبــار غیبــی نیــز آگاهــی
داشــته باشــد .روشــن اســت کــه چنیــن احاطــه علمــی و آگاهــی هــای غیبــی تنهــا
اختصــاص بــه کســانی دارد کــه از الهامــات غیبــی و افاضــات خــاص الهــی برخــوردار
باشــند ،و چنیــن کســی در جهــان ،پیامبــر گرامــی اســام ؟ص؟ و ائمــه اهــل بیــت او
مــی باشــند وبــس.
از جملــه کســان دیگــری کــه امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ بــا آنــان بــه بحــث و مناظــره
نشســته اســت ،گروهــی از دانشــمندان دهــری مذهــب مشــهور بــه «زندیقــان » یــا
«زنادقــه » بــوده انــد .مهــم تریــن آن هــا عبــارت بودنــد از:
عبدالکریــم بــن ابــی العوجــاء ،عبدالملــک مصــری ،عبــداهلل بــن مقفــع ،ابوشــاکر
دیصانــی و تنــی چنــد از طبیبــان هنــدی در دربــار عباســیان.
ایــن افــراد در بحــث هــا و مناظــرات خــود بــا امــام پــس از ســاعت هــا بحــث و طــرح
پرســش هایــی از محضــر آن حضــرت ،جــواب هایــی مســتدل و محکــم دریافــت
مــی کردنــد ،و در برابــر عظمــت علمــی امــام و منطــق قــوی او چــاره ای جــز تســلیم و
تواضــع نداشــته انــد .گرچــه برخــی از آن هــا بــه خاطــر عنــاد و لجاجتــی کــه داشــتند
در برابــر حــق و حقیقــت ســرفرود نیــاورده و مســلمان نشــدند ،ولــی بســیاری از ایــن
گونــه افــراد در خــال بحــث هــا و مناظــرات بــا امــام وجــدان خفتــه آن هــا بیــدار و راه
حــق را تشــخیص مــی دادنــد وبــه دســت آن حضــرت مســلمان مــی شــدند؛ و حتــی
محمدبــن مقــاص آن چنــان مجــذوب بیــان امــام ؟ع؟ و مقهــور منطــق قــوی او شــد
کــه راه غلــو را در پیــش گرفــت)24( .
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در ایــن جــا یــک نمونــه از بحــث و مناظــره امــام صــادق ؟ع؟ را از کتــاب اهلیلجــه کــه
توســط مفضــل بــن عمــر روایــت شــده اســت مــی آوریــم .در ایــن بحــث امــام شــیوه
مجادلــه بــا شــکاکان و کســانی کــه در آغــاز راه معرفــت بــوده انــد را نشــان مــی دهــد.
امام در این مناظره ،این گونه سخن را آغاز کرده و می پرسد:
بــه مــن بگــو آیــا بــه همــه ســوی جهــان رفتــه ای و بــه پایــان آن رســیده ای؟ آیــا بــه
پایــان همیــن آســمانی کــه دیــده مــی شــود پــا نهــاده ای ،یــا بــه عمــق زمیــن فــرو رفتــه
ای و در ســرزمین هــای گوناگــون گــردش کــرده ای؟ چــه مــی دانــی شــاید آنچــه را رد
مــی کنــی ،نتوانســته ای بــا حــواس خــود بیابــی و دانشــت بــدان نرســیده اســت،
و هــرگاه از در انــکار بــه در آمــدی ،و بــه وادی شــک پــا نهــاده ای ،امیــد اســت کــه
ســرانجام بــه معرفــت (خــدا) دســت یابــی! ()25

 .5نقش شاگردان امام صادق ؟ع؟
یکــی دیگــر از عواملــی کــه موجــب شــکوفایی علــم کالم و ســایر علــوم اســامی در عصــر
امــام صــادق ؟ع؟ شــد ،وجــود شــاگردان برجســته آن حضــرت در ایــن زمینــه اســت.
آن هــا بخــش مهمــی از رســالت هــای علمــی و فرهنگــی امــام صــادق ؟ع؟ را بــر دوش
کشــیدند ،و بــه نشــر آرا ،افــکار و نظریــات مترقــی و نویــن آن حضــرت در رشــته هــای
مختلــف علــوم و معــارف اســامی بویــژه علــم کالم پرداختنــد.
ســیره پســندیده مــردان بــزرگ علــم و اندیشــه در نشــر معــارف بشــری و انتقــال آن
بــه نســل هــای پــس از خــود عــاوه بــر تدویــن و تصنیــف کتــب ،تربیــت شــاگردان
شایســته و اندیشــمندان فرهیختــه اســت .حضــرت امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ نیــز بــه
عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن آمــوزگاران جامعــه بشــری و از برتریــن فرهیختــگان علــوم
اســامی در ایــن جهــت موفقیــت شــایانی داشــته و بــه خاطــر موقعیــت اســتثنایی
زمانــی و بــا اســتفاده بهینــه و شایســته از فرصــت طالیــی بــه دســت آمــده ،توانســت
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شــاگردان بســیاری را تربیــت کنــد.
مجمــوع شــاگردانی کــه از خرمــن وجــود ایــن شــخصیت کــم نظیــر در رشــته هــای
گوناگــون علــوم اســامی و انســانی بهــره هــا بردنــد ،بنابــر برخــی از اخبــار و روایــات از
چهــار هــزار نفــر بیــش تــر اســت)26( .
از میــان اصحــاب و شــاگردان امــام صــادق ؟ع؟ گروهــی بودنــد کــه خــود آن حضــرت
از آن هــا بــه عنــوان «متکلــم » یــاد کــرده اســت .ماننــد هشــام بــن حکــم ،هشــام بــن
ســام ،حمــران بــن اعیــن ،ابوجعفــر احــول معــروف بــه مؤمــن الطــاق ،و.)27( ...

 .6ترمجه آثار حمکا و متکلمان بزرگ یوناین
از عوامــل دیگــری کــه موجــب شــکوفایی علــم کالم در زمــان امــام صــادق ؟ع؟ شــده
اســت ،ترجمــه کتــب و آثــار علمــی حکمــا و متکلمــان بــزرگ یونانــی بــه زبــان عربــی
اســت .در محــدوده جغرافیایــی گســترده جهــان اســام و در میــان مســلمانان ،افــراد
فراوانــی یافــت مــی شــدند کــه اهــل فکــر و مطالعــه و تحقیــق در آثــار علمــا و حکمــای
مکاتــب مختلــف بودنــد و از چنــان آزاد اندیشــی در فراگیــری علــوم و معــارف برخوردار
بودنــد کــه فراتــر از تحقیــق و مطالعــه در فرهنــگ و عقایــد ســایر ملــل و ادیــان ،بــه
تعلیــم و تدریــس آثــار علمــی دیگــر حکمــا و علمــای مکاتــب نیز همــت گمــارده بودند.
ایــن خــود زمینــه پیدایــش «نهضــت ترجمــه » را فراهــم کــرد.
مورخــان اســامی در چگونگــی رواج علــوم و فنــون یونــان در جوامــع آن روز و نیــز
چگونگــی انتقــال آن بــه جامعــه اســامی ،چنیــن نوشــته انــد:
علــوم و فلســفه در آتــن توســط ســقراط بــه افالطــون و ارســطو و ســپس بــه دیگــر
حکمــای بــزرگ آن شــهر تعلیــم داده شــد ،و پــس از مدتــی تدریــس و تعلیــم آن در
آتــن بــه دیگــر شــهرها بویــژه شــهر اســکندریه در مصــر منتقــل گشــت؛ و پــس از آن
در زمــان خلیفــه امــوی «عمربــن عبدالعزیــز» از اســکندریه و مصــر بــه دیگــر شــهرها و
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نقــاط اســامی بویــژه بــه منطقــه انطاکیــه و نیــز حــران انتقــال یافــت.
یکــی از کســانی کــه از او بــه عنــوان نخســتین مترجــم ایــن آثــار یــاد مــی شــود خالدبــن
یزیدبــن معاویــه اســت .وی عالقــه فراوانــی بــه علــم کیمیــا داشــته اســت .او به حکیم
آل ابــی ســفیان شــهرت داشــت و مــردی عالــم و فاضــل بــود ،و بــه علــوم مختلــف
عنایــت و عشــق مــی ورزیــد.
خالدبــن یزیــد فرمــان داد تــا گروهــی از فیلســوفان یونــان کــه در مصــر ســاکن بودنــد
احضــار شــوند تــا کتــاب هــای کیمیــا را از یونانــی و قبطــی بــه عربــی ترجمــه کننــد.
چنــان کــه اشــاره شــد ایــن نخســتین بــار بــود کــه در جهــان اســام ترجمــه کتــاب از
زبــان یونانــی بــه زبــان عربــی صــورت گرفتــه اســت ( ،)28و پــس از آن ،کار ترجمــه
چنــان رونــق یافــت ،کــه بــه نــام «نهضــت ترجمــه » معــروف شــده اســت.

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

آن شــد )29( .او عــاوه بــر ایــن کــه در جهــت اصالحــات سیاســی  -اجتماعــی و
آزادیهــای فــردی گام هایــی برداشــت ،در بعــد فرهنگــی و علمــی هــم اقداماتــی
نمــود ،از جملــه ایــن کــه نقــل روایــت از پیامبــر ؟ص؟ و کتابــت آن را (کــه تــا آن هنــگام
از ســوی دیگــر حــکام بنــی امیــه ممنــوع اعــام شــده بــود و بــه شــدت از آن جلوگیــری
مــی شــد) آزاد کــرد ( .)30هــم چنیــن بــه علمــا و فقهــا بویــژه حضــرت امــام محمــد باقــر
؟ع؟ احتــرام و اکــرام شــایانی کــرد .وی عــاوه بــر آن کــه خــود شــخصا بــا برخــی از علمــا
و گــروه هــای مذهبــی بــه مذاکــرات علمــی (بویــژه کالمــی  -اعتقــادی) مــی پرداخــت
برقــراری جلســات علمــی و مباحثــات کالمــی را هــم آزاد اعــام کــرد.
ایــن اقدامــات مترقــی و خــدا پســندانه او هــم (بویــژه آزاد گذاشــتن نقــل و کتابــت
حدیــث) گامــی مؤثــر در جهــت رشــد و شــکوفایی علــوم اســامی مخصوصــا کالم
محســوب مــی شــود.

علل فرعی رشد و شکوفایی علم کالم در عصر امام صادق ؟ع؟
 .1نقش عمربن عبدالعزیز

 .2گسترش قلمرو جغرافیایی اسالم و ازدیاد مسلمانان

عمربــن عبدالعزیــز ،کــه در میــان خلفــای امــوی چهــره نســبتا خوبــی داشــته و
مورخــان از او بــه نیکــی یــاد مــی کننــد؛ در مــدت کوتــاه خالفتــش ( 101 -99ه) ،بــه
اصالحــات سیاســی  -اجتماعــی و برقــراری عدالــت و رعایــت انصــاف در میــان مــردم
دســت زد .وی از مظالــم و جفــا کاری هــای فــزون از شــمار بنــی امیــه نســبت بــه
اهــل بیــت پیامبــر ؟ص؟ تــا حــد زیــادی کاســت و اندکــی از حقــوق از دســت رفتــه و
پایمــال شــده آنــان را احیــا نمــود .او فــدک را نیــز بــه اهــل بیــت ؟مهع؟ برگردانیــد بدیــن
ســبب توجــه مســلمانان و علمــا را بــه خــود جلــب کــرد ،تــا جایــی کــه برخــی زبــان بــه
ســتایش او گشــودند.
دانشــمند بــزرگ معتزلــی «عمروبــن عبیــد» در باره اش گفته اســت :عمربــن عبدالعزیز
خالفــت را بــدون اســتحقاق تصاحــب کــرد ،ولــی چــون عدالــت بــه خــرج داد ســزاوار

گســترش قلمــرو جغرافیایــی اســام و ازدیــاد مســلمانان ،موجــب شــد تــا مــردم ایــن
ســرزمین هــا بویــژه مــردم ســرزمین هایــی ماننــد ایــران ،هنــد ،چیــن و ...کــه دارای
فرهنــگ و تمــدن کهــن و ریشــه دار بودنــد ،بــه اســام گرایــش پیــدا کننــد و همــراه بــا
پرســش هــا ،اطالعــات و آگاهــی هــای زیــادی وارد حــوزه تمــدن و فرهنــگ اســام
کردنــد بــه طــور طبیعــی ایــن گســترش حــوزه جغرافیایــی اســام و ازیــاد مســلمانان بــا
آن ویژگــی کــه اشــاره شــد ،تالقــی فرهنــگ هــا ،تبــادل و تعامــل دانــش هــا ،برخــورد
دیــدگاه هــا و تضــارب آرا را در زمینــه هــای گوناگــون علمی  -فرهنگی از جمله در زمینه
حکمــت ،کالم و اعتقــادات بــه دنبــال داشــته اســت .روشــن اســت کــه ایــن تالقــی
فرهنــگ هــا و تضــارب آرا و تعامــل فکــری ،عامــل مهمــی در جهــت رشــد فرهنگــی
مســلمانان و شــکوفایی و بالندگــی علــوم اســامی بویــژه علــم کالم شــده اســت)31( .
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 .3ظهور اختالفات مذهیب و پیدایش فرق اسالمی

 .4ظهور زنادقه و دهری مذهبان در عصر امام صادق ؟ع؟

گرچــه ریشــه عمــده اختالفــات مذهبــی و پیدایــش فرقــه هــای اســامی در یــک
نگــرش تحلیلــی و بررســی تاریخــی ،بــه اختالفــات در برخــی مســایل کالمــی -
اعتقــادی بــر مــی گــردد کــه پیــش تــر اشــاره شــد ،ولــی در رویکــردی دیگــر بــه وقایــع
تاریخــی  -اســامی و بررســی آن ،بــه تاثیــر گــذاری عاملــی دیگــر (هــر چنــد کــم رنــگ تــر
و ضعیــف تــر از عامــل کالمــی  -اعتقــادی) بــه نــام عامــل فقهــی و اختــاف در فتــاوای
فقهــی فقهــای بــزرگ مذاهــب اســامی پــی مــی بریــم .ریشــه بســیاری از اختالفــات
مذهبــی بــه اختــاف فقهــای بویــژه فقهــا مذاهــب چهارگانــه اهــل ســنت (حنفــی،
شــافعی ،مالکــی ،و حنبلــی) و برخــی فــرق دیگــر بــر مــی گــردد .یعنــی تعــدد آرای
فقهــی فقهــا زمینــه ای شــد ،بــرای تعــدد آرای کالمــی و اعتقــادی؛ زیــرا آنــان بــرای
اثبــات حقانیــت آرای فقهــی خویــش و انطبــاق آن بــا موازیــن شــرع درصــدد یافتــن
مبانــی کالمــی اجتهــاد بــر آمدنــد و بــه توجیــه عقالنــی دیــدگاه هــای فقهــی خویــش
پرداختنــد.
مؤیــد گفتــار مــا ایــن اســت کــه مذاهــب مهــم اســامی در دوران امــام صــادق ؟ع؟
شــکل گرفتــه اســت و گفتیــم کــه ایــن دوران ،دوران تضــارب آرا و مواجــه شــدن علمــا
و فقهــا بــا پرســش هــا و شــبهات عدیــده ای در زمینــه هــای مختلــف دینــی و مذهبی
بــوده اســت کــه بخــش مهمــی از آن هــا بــه پرســش هــا و شــبهات فقهــی و مســایل
فرعــی و عملــی اســام بــر مــی گــردد .همــان طــور کــه اشــاره شــد پاســخ بــه ایــن گونــه
پرســش هــا و شــبهات فقهــی نیــز در بســیاری از مــوارد (بویــژه آن گاه کــه از فلســفه
احــکام پرســیده شــود) نیازمنــد مبانــی کالمــی و توجیــه عقالنــی اســت .ایــن خــود
زمینــه رشــد و بــاروری مســایل کالمــی را فراهــم کــرده و عامــل رونــق یافتــن آن شــده
اســت)32( .

چنــان کــه گذشــت عصــر امــام صــادق ؟ع؟ مصــادف شــد بــا پیدایــش و رشــد دهــری
مذهبــی و الحادگرایــی کــه در اصطــاح تاریخــی  -روایــی بــه آن هــا «زندیقــان » یــا
«زنادقــه » گوینــد.
دو علت عمده رشد و رواج فزاینده دهری مذهبی پیش تر بیان شد.
در بررســی علــل ظهــور و رشــد فزاینــده دهــری مذهبــان و زنادقــه در عصــر امــام باقــر و
امــام صــادق ؟مهع؟ نبایــد از دو عامــل قابــل توجــه غفلــت کــرد:
یکــی ترجمــه آثــار حکمــا ،فیلســوفان و متکلمــان یونانــی بــود .بســیاری از ایــن
کتــاب هــای ترجمــه شــده یــا مســتقیما در جهــت نفــی عقایــد درســت دینــی بــوده
و یــا بــه خاطــر پیچیدگــی و غمــوض برخــی مســایل فلســفی ،ســوء برداشــت و کــج
فهمیهایــی را همــراه داشــته اســت ،کــه در هــر صــورت زمینــه ای بــرای انحــراف از
عقایــد درســت دینــی و الحادگرایــی فراهــم کــرده بــود.
دیگــری ،نقــش منفــی و ضــد دینــی حــکام بنــی امیــه و عملکــرد ســوء آن هــا بــود کــه
باعــث دامــن زدن بــه دنیاگرایــی و الحــاد شــد ،تــا جایی کــه برخی از این دانشــمندان
زندیقــی مذهــب و یــا مســیحی در دربــار معاویــه از منزلــت و اعتبــار برخــوردار بــوده و
آزادانــه بــه ترویــج عقایــد خــود مــی پرداختنــد.
وجــود ایــن گونــه افــراد در جامعــه اســامی آن روز بویــژه زندیــق مســلکانی چــون ابــن
ابــی العوجــاء ،عبــداهلل بــن مقفــع ،ابوشــاکر دیصانــی ،عبدالملــک مصــری و ...و بیان
ناقــص و تحریــف شــده اســام توســط بنــی امیــه زمینــه انحــراف در عقیــده و عمــل
را بــرای عمــوم مســلمانان فراهــم کــرده بــود .ایــن هــا موجــب شــد تــا دانشــمندان
بــزرگ اســامی و امــام باقــر و امــام صــادق ؟مهع؟ بــه تشــریح و تبییــن مبانــی دینــی -
اســامی پرداختــه و بــه شــبهات و پرســش هــای منکــران و زندیقــان پاســخ منطقــی
و مســتدل دهنــد)33( .
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 )1راز ایــن نــام گــذاری روشــن اســت؛ زیــرا اعتقــادات زیــر بنــای فکــری  -عقیدتــی انســان را تشــکیل مــی دهــد ،و در ســایه اصــول
فکــری و اعتقــادی درســت اســت کــه اعمــال آدمــی ارزش و اعتبــار مــی یابــد و زمینــه کمــال و رشــد و تعالــی انســان را فراهــم مــی
کنــد .از ایــن رو ،بــه مــوازات احــکام عملــی کــه بــه آن «فقــه اصغــر» مــی گوینــد ،اصــول و معــارف اعتقــادی را «فقــه اکبــر» مــی نامنــد.
 )2ر.ک :شــوراق االلهــام ،مالعبدالــرزاق فیــاض الهیجــی ،ج  ،1صــص  4و  ،12انتشــارات مهــدوی ،اصفهــان ؛ شــرح مقاصــد،
ســعدالدین تفتازانــی ،ج  ،1صــص  ،166 -165انتشــارات شــریف رضــی ،قــم.
 )3بحــث جبــر و اختیــار کــه در بردارنــده بحــث قضــا و قــدر نیــز مــی باشــد  -زیــرا از آن جهــت کــه بــه انســان مربــوط اســت «جبــر
واختیــار» معنــا مــی شــود و از آن جهــت کــه بــه خــدا بــر مــی گــردد «قضــا وقــدر الهــی » نامیــده مــی شــود  -موجــب پیدایــش بحــث
پیرامــون مســاله عــدل نیــز شــده اســت؛ زیــرا میــان جبــر و ظلــم از یــک ســو و اختیــار و عــدل از ســوی دیگــر رابطــه ای تنگاتنــگ دیــده
مــی شــود .ر.ک آشــنایی بــا علــوم اســامی ،شــهید مطهــری ،ص  ،146دفتــر انتشــارات اســامی ،قــم.
 )4اقتبــاس از گوهــر مــراد ،عبدالــرزاق الهیجــی ،بــه تصحیــح زیــن العابدیــن قربانــی و جمعــی دیگــر ،صــص  ،46 -44انتشــارات
وزارت ارشــاد اســامی؛ آشــنایی بــا علــوم اســامی ،شــهید مطهــری ،صــص .145 -144
 )5ر.ک .شــرح نهــج البالغــه ،ابــن ابــی الحدیــد ( 4جلــدی) ج  ،2ص  ،129چــاپ بیــروت ،و آشــنایی بــا علــوم اســامی ،شــهید
مطهــری ،ص .174
 )6مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،ابوالحسن اشعری  -ترجمه محسن مؤیدی ،ص  ،9انتشارات امیرکبیر.
 )7انعام ( : )5آیه .57
 )8ر.ک .الفرق بین الفرق ،ابومنصور عبدالقاهر بغدادی ،صص  74 -73و  ،81دارالمعرفة ،بیروت.
 )9توجه شود ،مراد از گناه کبیره ،غیر از شرک به خدا است ،زیرا در کافر بودن مشرک میان مسلمانان اختالفی نیست.
 )10رک .آشنایی با علوم اسالمی ،شهید مطهری ،ص .144
 )11اقتبــاس از تاریــخ علــم کالم در ایــران و جهــان اســام ،علــی اصغــر حلبــی ،صــص  37 -36و  73 -72و  45 -44و  .83و فرهنگ
عقاید و مذاهب اســامی ،جعفر ســبحانی ،ج  ،2صص  13 -12و  ،19 -18انتشــارات توحید ،قم.
طــرح یــک پرســش و پاســخ آن ضــروری اســت ،و آن ایــن کــه چــرا شــیعه هــم مثــل اهــل ســنت دارای مکتــب کالمــی مســتقلی نبــوده
و نیســت؟ پاســخش روشــن اســت زیــرا بــا وجــود پیشــوایان معصــوم ؟مهع؟ و پاســخ گویــی آنــان بــه پرســش هــای عقیدتــی ،نیــازی به
چنیــن مکتــب مســتقلی نبــود .امــا پــس از دوران ائمــه ؟مهع؟ علمــا و متکلمــان شــیعی بــا الهــام از ســخنان بجــا مانــده از آنــان مکتــب
کالمــی شــیعی را پایــه ریــزی کــرده انــد.
 )12تقریبــا در همــان زمــان کــه ابوالحســن اشــعری در عــراق بــه تاســیس مکتــب کالمــی اشــعریه دســت زد ،ابومنصــور محمدبــن
محمــود حنفــی ســمرقندی (متوفــای  333ه ق) در مــاوراء النهــر مکتــب کالمــی «ماتریدیــه » را پایــه ریــزی کــرده اســت .تاریــخ علــم
کالم ،علــی اصغــر حلبــی ،ص .49
 )13ر.ک :ســیره عملــی اهــل بیــت ؟مهع؟ ،ســیدکاظم ارفــع ،ج  ،2صــص  ،62 -51نشــر مؤسســه تحقیقاتــی و انتشــاراتی فیــض
کاشــانی ؛ االمــام الصــادق و المذاهــب االربعــة ،اســد حیــدر ،ج  ،1صــص  ،440 -434مکتبة االمام امیرالمؤمنیــن علی ؟ع؟ ،اصفهان.
 )14تحــف العقــول عــن آل الرســول ،شــیخ ابومحمدحســن بــن علــی بــن حســین الحرانــی ،ص  ،297مؤسســه نشــر اســامی
مدرســین ،قــم.
 )15ر.ک :زندگانی امام باقر ؟ع؟ ،احمد حیدری ،صص  ،157 -150تهیه و نشر نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان خراسان.

130

مشاره  | 51سال ششم
شوال  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

 )16مــا شــیعیان و پیــروان مکتــب اهــل بیــت ؟مهع؟ بــر ایــن باوریــم کــه همــه ائمــه کالمشــان نــور و طینتشــان واحــد و منصــوب از
جانــب خــدا و رســولش هســتند و نیــز وارث علــوم پیامبــران گذشــته و پیامبــر خاتــم ؟ص؟ مــی باشــند .از ایــن رو ،بــا ایــن کــه هــر کــدام
از آن هــا بــه ویژگــی هایــی ممتــاز گشــته انــد ،ولــی همگــی از شــخصیت الهــی  -انســانی و فضایــل و کرامــت هــای نفســانی و علــم و
ایمــان یکســان برخــوردار بــوده انــد ،و رســالت هــای الهــی خویــش را بــه نحــو احســن واکمــل بــه انجــام رســانده انــد.
بــه عنــوان مثــال ،اگــر حضــرت امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ بــه جــای حضــرت امــام حســین ؟ع؟ و در عصــر و زمــان آن حضــرت مــی
زیســت همــان کاری را مــی کــرد کــه امــام حســین ؟ع؟ کــرده اســت ،یعنــی دســت بــه قیــام خونیــن کربــا و نهضــت عاشــورا مــی زد،
بــه عکــس ،اگــر امــام حســین ؟ع؟ نیــز در شــرایط زمانــی و مکانــی و موقعیــت سیاســی امــام صــادق ؟ع؟ بســر مــی بــرد ،همــان شــیوه
اش را در نشــر معــارف اســامی ،و ایجــاد تحــول بنیــادی علمــی و فرهنگــی بــه کار مــی بــرد.
 )17ناگفتــه نمانــد اگــر مــی بینیــم امــام صــادق ؟ع؟ هــم خــود وارد معرکــه دعــوای سیاســی نمــی شــود ،وهــم دیگــر علویــان مبــارز
و انقالبــی را از ســرانجام کار و ناکامــی در مبــارزات خبــر مــی دهــد ،بــرای ایــن بــود کــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی را بــرای قیــام
مســلحانه مناســب نمــی دیــد ،گــواه گفتــار مــا نپذیرفتــن رهبــری قیــام ابومســلم خراســانی و دیگــر هــم رزمانــش اســت .ر.ک .ســیره
پیشــوایان ،مهــدی پیشــوایی ،صــص  ،390 -382نشــر مؤسســه تعلیماتــی و تحقیقاتــی امــام صــادق ؟ع؟ ،قــم.
 )18مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،4ص  ،248چاپ قم.
 )19ر.ک :صادق آل محمد ؟ص؟ ،محمود منشی ،ص  ،133مؤسسه انتشارات زمانه ،چاپ اول.
 )20ر.ک :مغــز متفکــر جهــان شــیعه ،تهیــه مرکــز مطالعــات اســامی استراســبورگ ،ترجمــه ذبیــح اهلل منصــوری ،صــص 107 -91
ســازمان انتشــارات جاویــدان ،چــاپ هشــتم ،مهرمــاه  .3 .1360البتــه گرچــه ایــن کتاب گوشــه هایــی از حقایق زندگی و شــخصیت
علمــی امــام صــادق ؟ع؟ را بیــان کــرده اســت ،ولــی مطالــب نادرســت و باطــل فراوانــی نیــز در آن یافــت مــی شــود .از ایــن رو ،کســانی
کــه قصــد مطالعــه ایــن کتــاب را دارنــد بایــد بــه ایــن مســاله مهــم توجــه داشــته باشــند.
 )21به نقل از کتاب امام جعفر صادق ؟ع؟ ،عبدالحلیم جندی ،ترجمه عباس جاللی ،ص .238
 )22ر.ک :ارشــاد شــیخ مفیــد ،صــص  ،281 -280چــاپ مکتبــة بصیرتــی ،قــم؛ اصول کافــی ،ج  ،1صص  ،75 -74چاپ اســامیه،
تهران.
 )23ر.ک :پرتــوی از چهــره درخشــان امــام صــادق ؟ع؟ ،بــه قلــم چنــد دانشــمند اســامی ،ترجمــه محمدرضــا انصــاری ،صــص
 ،61 -56کانــون انتشــارات محمــدی ،تهــران.
 )24ر.ک :اصــول کافــی ،ج  ،1صــص  ،153 -119ترجمــه و شــرح محمدباقــر کمــره ای ،نشــر اســامیه ،تهــران؛ پرتــوی از چهــره
درخشــان امــام صــادق ؟ع؟ ،صــص .87 -80
 )25امام جعفر صادق ؟ع؟ ،عبدالحلیم جندی ،ترجمه عباس جاللی ،ص .315
 )26ر.ک :صفحاتــی از زندگانــی امــام جعفــر صــادق ؟ع؟ ،محمدحســین مظفــر ،ترجمــه و نــگارش ســیدابراهیم ســیدعلوی ،ص
 ،224انتشــارات رســالت قلــم ،تهــران.
 )27ر.ک :امام جعفر صادق ؟ع؟ ،عبدالحلیم جندی ،ترجمه عباس جاللی ،ص 240؛ نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
 )28موسوعة االمام الصادق ؟ع؟ ،سیدمحمدکاظم قزوینی ،ج  ،2صص  ،421 -420مطبوعاتی سیدالشهداء قم.
یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت کــه برخــی از متکلمــان بــزرگ مســیحی در دربــار معاویــه در شــام بــه ســر مــی بردنــد و از آزادی کامــل
در بیــان عقایــد خــود برخــوردار بودنــد؛ ایــن هــا نیــز تــا حــدودی در انتقــال فرهنــگ یونــان و اروپــای آن زمــان بــه جامعــه اســامی
نقــش داشــتند .ماننــد یحیــی دمشــقی ،ســرجون بــن منصــور ،اخطــل ،شــاعر عــرب زبــان مشــهور ،غیالن دمشــقی (قــدری مذهب)،
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کــه در دمشــق مذهــب کالمــی اعتــزال را تبلیــغ مــی کــرد و بــا عمربــن عبدالعزیــز مباحثاتــی نیــز داشــته اســت .ر.ک :تاریــخ معتزلــه،
محمدجعفــر جعفــری لنگــرودی ،صــص  ،102 -101نشــر کتابخانــه گنــج دانــش ،تهــران.
 )29ر.ک .مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر ،ابوالحســن علــی بــن حســین مســعودی ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده ،ج  ،2ص ،197
بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب ،تهــران.
 )30ر.ک .سیره پیشوایان ،مهدی پیشوایی ،صص 325 -314؛ امام جعفر صادق ؟ع؟ ،ص .228
 )31آشنایی با علوم اسالمی ،شهید مطهری ،ص .145
 )32ر.ک .تاریــخ علــم کالم در ایــران و جهــان اســام ،علــی اصغــر حلبــی ،صــص 71 -67؛ مقــاالت االســامیین و اختالف المصلین،
اســماعیل اشــعری ،ترجمه محســن مؤیدی بویژه صص  17 -15و  41 -40و  69 ،49و .150
 )33برگرفتــه از دانشــنامه جهــان اســام ،حــرف «ب » جــزوه چهــارم ،زیر نظر ســیدمصطفی میرســلیم ،صص  ،632 -631ســازمان
چــاپ و انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی؛ تاریــخ معتزله ،محمدجعفــر جعفری لنگرودی ،صــص .102 -101
…………………………………………………………………………………………..
مجله پیام حوزه تابستان  ،1380شماره 30

132

مذهب جعفری
آنکــه در اخبــار فقــه شــیعه تتبــع کنــد خواهــد دیــد روایتهــای رســیده از امــام
صــادق؟ع؟ در مســائل مختلــف فقهــی و کالمــی مجموعــه ای گســترده و متنــوع
اســت و بــرای همیــن اســت کــه مذهــب شــیعه را مذهــب جعفــری خوانــده انــد.
گشایشــی کــه در آغــاز دهــه ســوم ســده دوم هجــری پدیــد آمــد موجــب شــد مــردم
آزادانــه تــر بــه امــام صــادق ؟ع؟ روی آورنــد و گشــودن مشــکالت فقهــی و غیــر فقهــی
را از او بخواهنــد .ابــن حجــر در بــاره حضرتــش نوشــته اســت :مــردم از علــم او چنــدان
نقــل کردنــد کــه آوازه آن بــه همــه شــهرها رســید .امامــان بــزرگ چــون یحیــی بــن
ســعید ،ابــن جریــح ،مالــک ،ســفیان بــن عیینــه ،ســفیان ثــوری ،ابــو حنیفــه ،شــعبه
و ایــوب ســختیانی از او روایــت کــرده انــد)1( .
دانشــمندان از هیــچ یــک از اهــل بیــت رســول خــدا بــه مقــدار آنچــه از ابــو عبــد اهلل
روایــت دارنــد نقــل نکــرده انــد ،و هیــچ یــک از آنــان متعلمــان و شــاگردانی بــه انــدازه
شــاگردان او نداشــته انــد ،و روایــات هیــچ یــک از آنــان برابــر بــا روایتهــای رســیده از
او نیســت .اصحــاب حدیــث نــام راویــان از او را چهــار هــزار تــن نوشــته انــد .نشــانه
آشــکار امامــت او خردهــا را حیــران مــی کنــد و زبــان مخالفــان را از طعــن و شــبهت
الل میســازد)2( .
ذهبی از ابو حنیفه آورده است :فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم)3( .

133

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 51
شوال  1443هجری مقری

و چنــان کــه نوشــته شــد ،مالــک گفتــه اســت از فضــل و علــم و پارســایی از اوبرتــر
ندیــده اســت .ســخن مالــک بــن انــس کــه یکــی از چهــار پیشــوای مذهبهــای اهــل
ســنت و جماعــت اســت در بــاره امــام صــادق ؟ع؟ نوشــته شــد ،ابــو حنیفــه را نیــز بــا
آن حضــرت دیــدار یــا دیدارهــا بــوده اســت.
زبیر بکار نویسد :ابو حنیفه را با امام صادق مالقاتها دست داده است.
او در دادن فتــوا بیشــتر بــه رای و قیــاس عمــل مــی کــرد و کمتــر بــه روایــت .و از عبــداهلل
بــن شــبرمه کــه در ســال  120هجــری قضــاوت کوفــه داشــت روایــت کنــد :مــن و ابــو
حنیفــه بــر جعفــر بــن محمــد ؟ع؟ در آمدیــم .بــر او ســام کــردم و گفتــم ایــن مــردی از
عــراق اســت و او را فقــه و علمــی اســت .جعفــر گفــت :گویــا اوســت کــه دیــن را بــه رای
خــود قیــاس مــی کنــد .ســپس رو بــه مــن کــرد و گفــت :او نعمــان پســر ثابــت اســت و
مــن تــا آن روز نــام او را نمــی دانســتم .ابــو حنیفــه گفــت :آری .جعفــر بدو گفــت :از خدا
بتــرس و در دیــن قیــاس مکــن کــه نخســت کــس کــه قیــاس کــرد شــیطان بــود .خــدا او
را فرمــود آدم را ســجده کــن گفــت مــن از او بهتــرم .مــرا از آتــش و او را از خــاک آفریــده
ای )4( .ســپس پرســید :قتــل نفــس مهمتــر اســت یــا زنــا؟ -قتــل نفــس! -چــرا قتــل
نفــس بــا دو گــواه ثابــت مــی شــود ،زنــا بــا چهــار گــواه؟ بــا قیــاس چــه مــی کنــی؟ روزه
نــزد خــدا بزرگتــر اســت یــا نمــاز؟ -نمــاز! -چــرا زن چــون عــادت مــی بینــد روزه را بایــد
قضــا کنــد و نمــاز را نــه؟  ...بنــده خــدا از خــدا بتــرس و قیــاس مکــن )5( .آنچــه متتبــع
از خوانــدن کتابهایــی کــه در بــاره ابــو حنیفــه نوشــته شــده و در آن از امــام صــادق
؟ع؟ ســخن بــه میــان آمــده در مــی یابــد ،ایــن اســت کــه ابــو حنیفــه هــر چنــد خــود را
فقیهــی بــزرگ مــی دانســت ،امــام صــادق را حرمــت مــی داشــته اســت و ظاهــرا بلکــه
مطمئنــا عبارتــی را کــه مؤلــف روضــات الجنــات از او آورده کــه «مــن داناتــر از جعفــر
بــن محمــد هســتم چــرا کــه مردانــی را دیــدم و از آنــان حدیــث شــنیدم و جعفــر بــن
محمــد صحفــی اســت » ( )6ســخن ابــو حنیفــه نیســت و گفتــه عبــد اهلل بــن حســن
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پــدر محمــد نفــس زکیــه اســت .چنــان کــه در روضــه کافــی آمــده اســت:
عبــد اهلل بــن حســن کســی را نــزد ابــو عبــد اهلل ؟ع؟ فرســتاد و گفــت :بــدو بگــو ابــو
محمــد مــی گویــد مــن از تــو شــجاع تــر ،بخشــنده تــر ،و داناتــرم .امــام بــه پیــام آورنــده
گفــت :امــا شــجاعت نــه ،چــرا کــه هنــوز حادثــه ای پیــش نیامــده تــا شــجاعت یــا تــرس
تــو در آن معلــوم شــود .امــا ســخاوت او ،از یــک ســو مــال را مــی گیــرد و در جایــی کــه
نبایــد مصــرف مــی کنــد .امــا علــم ،پــدرت علــی بــن ابــی طالــب هــزار بنــده آزاد کــرد نــام
پنــج تــن از آنــان را بگــو ،پیــام آورنــده رفــت و بازگشــت و گفــت :مــی گویــد تــو صحفــی
هســتی (علــم را از صحیفــه هــای پدرانــت در مــی آوری)  .امــام گفــت :بــدو بگــو آری به
خــدا صحــف ابراهیــم و موســی و عیســی کــه از پدرانــم بــه ارث بــرده ام)7( .
امــام صــادق در آغــاز حکومــت عباســیان ســفری بــه عــراق کــرده و روزی چنــد را در
حیــره بــه ســر بــرده اســت محــدث قمــی در منتهــی اآلمــال نوشــته اســت ایــن ســفر
در حکومــت ســفاح بــوده اســت ولــی از برخــی ســندها معلــوم مــی شــود او در خالفــت
منصــور بــه عــراق رفتــه اســت .و منصــور خــود او را بــه عــراق خواســته اســت .در ایــن
ســفر بــوده اســت کــه امــام صــادق را بــا ابــو حنیفــه مالقاتی دســت داده؟ و یــا هنگامی
کــه ابــو حنیفــه بــه مدینــه رفتــه اســت .مــی تــوان گفــت مالقــات او بــا آن حضــرت یــک
بــار نبــوده و در عــراق و حجــاز بــا او دیــدار کــرده اســت.
ابــن شــهر آشــوب از حســن بــن زیــاد روایــت کنــد از ابــو حنیفــه پرســیدند :فقیــه تریــن
کــس کــه دیــده ای کیســت؟
جعفــر بــن محمــد چــون منصــور او را خواســت ،پــی مــن فرســتاد و گفــت :مــردم
فریفتــه جعفــر بــن محمــد شــده انــد چنــد مســئله دشــوار بــرای پرســش از او آمــاده
کــن .مــن چهــل مســئله فراهــم کــردم .منصــور جعفــر بــن محمــد را کــه در حیــره به ســر
مــی بــرد بــه مجلــس خــود خواســت .مــن نــزد منصــور رفتــم و جعفــر را دیــدم بر دســت
راســت او نشســته اســت .هیبــت او بیــش از منصــور بــر دلــم راه یافــت منصــور بــه مــن
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رخصــت نشســتن داد .پــس گفــت :ایــن ابــو حنیفــه اســت! -او را مــی شناســم.
منصور گفت :مسائلی را که در خاطر داری به ابو عبد اهلل بگو.
مــن یــک یــک را مــی گفتــم و او پاســخ مــی داد کــه شــما چنیــن مــی گوییــد ،مــردم
مدینــه چنیــن مــی گوینــد و مــا چنیــن مــی گوییــم در مســائلی گفتــه شــما را مــی
پذیریــم و در مســائلی گفتــه آنــان را ،و گاه رای مــا مخالــف شــما و آنــان اســت تــا آنکــه
هــر چهــل مســئله را گفتــم و او هیــچ یــک را بــی پاســخ نگذاشــت .ســپس ابــو حنیفــه
گفــت :آیــا داناتریــن مــردم داناتــر آنــان بــه اختــاف (آراء) نیســت؟ ()8
هنگامــی کــه امــام صــادق در حیــره بــه ســر مــی بــرده اســت ،مــردم چنــان درخانــه او
گــرد مــی آمــده انــد کــه مالقــات کننــده را دیــدار او دشــوار بــوده اســت)9( .
و چــون خواســت بــه مدینــه بازگــردد ،عــده ای اهــل فضــل از مــردم کوفــه ،او را
مشــایعت کردنــد و در جملــه مشــایعت کننــدگان ســفیان ثــوری بــود)10( .
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