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مؤمنانی که مرتبهشان از صحابه باالتر است

ُ ُ َ ُ َ َ
َ َ َ
ُ َ
ُّ
وزاعــی:
ـاب ّالنبـ ّـی؟ص؟ -قــال اال
ن اصحـ 
ـل م ـ 
ـت ِلرجـ ٍ 
عــن عبــداهلل بــن ُم َحیریــز قلـ 
َ ّ
َُ
َ
َ
ُ َ َ َّ ُ ُ َ ّ َ ُ ُ َ
ً َ
َ
ســول اهلل؟ص؟
ح ِســبت انــا انــه یکنــى ابــا جمعـ ٍـة -ح ِدثنــا حدیثــا سـ ِـمعته ِمــن ر ِ
شــخص [عبــداهلل بنمحیریــز] فرصــت پیــدا کــرده ،دســتش بــه یکــی از اصحــاب
پیغمبــر -کــه اوزاعــی میگویــد گمــان میکنــم ایــن شــخصی کــه از او نقــل میکنــد،
کنی ـهاش اباجمعــه بــود -رســیده و میخواهــد اســتفاده کنــد؛ میگویــد :یــک
حدیثــی کــه از پیغمبــر شــنیدی را بــرای مــا نقــل کــن.
ً َ
ً
ً
َ َ َ َ َُ َ َ
قـ َـالُ َ :ل َح ّد َث َّنـ َ
اهلل؟ص؟ و معنــا ابــو عبیــدة
ـک َحدیثــا َج ِّیــداَ :ت َغ ّدینــا َیومــا َمـ َـع َر
ـول ِ
ِ
سـ َِ
َ َ
ُ َ ّ َُ
ـک َو َ
جاهدنــا َم َعــکَ
ـول اهلل َهــل َا َحـ ٌـد َخیـ ٌـر م ّنــاَ ،اســلمنا َم َعـ َ
بــن الجــر ِاح فقلنــا :یــا رسـ
ِ
ِ
ً
آن صحابــی گفــت کــه یــک حدیــث خوبــی برایتــان نقــل میکنــم؛ یــک روز مثــا
صبحانــه یــا ناهــار در خدمــت حضــرت بودیــم و غــذا خوردیــم؛ ابوعبیــده کــه جــزو
ـروف دوروبـ ِـر پیغمبــر بــود [حضــور داشــت و گفتیــم ]:شــما کســی بهتــر از مــا
رجــال معـ ِ
هــم میشناســید؟ ّاول کــه بــه تــو ایمــان آوردیــم ،اســام را اختیــار کردیــم؛ بعــد هــم
کــه بــا تــو آمدیــم و جنــگ کردیــم؛ بهتــر از ایــن چــه میشــود؟ شــما کســی بهتــر از مــا را
ســراغ داریــد؟
ُ
َ
َ
ُ
َ
ؤم َ
وم ِمن ا ّمتی َی َ
قالَ :بلى َق ٌ
نون بی
عدکم ف ُی ِ
أتون ِمن َب ِ
پیغمبــر ؟ص؟ فرمــودآن کســانی کــه بــه مــن ایمــان میآورنــد ،در حالــی کــه مــن
َ
را ندیدهانــد ،از شــما افضلنــد .در دعــای ســمات میخوانیــد کــه َ«و َآم ّنــا ِب ِــه َو لــم
ً
ً َ ً
ً
َ
«صدقــا َو َعــدال» قیــدنـ َـر ُه ِصدقــا َو عــدال»؛( )۲یعنــی بــه پیغمبــر ایمــان آوردیــم ِ
َ
«آم ّنــا» اســت -در حالــی کــه پیغمبــر را ندیدهایــم .آن کســانی کــه آن وجــود نورانــی
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ََ
را ندیدهانــد ،آن معجــزات را ندیدهانــد ،آن تأثیـ ِـر نفــس را ندیدهانــد ،آن کســانی
تجســم فضیلــتّ ،
تجســم اخــاقّ ،
تجســم توحیــدّ ،
آن ّ
تجســم هم ـهی آرزوهایــی
را کــه ممکــن اســت بــه ذهـ ِـن برتریـ ِـن انســانها برســد -کــه رســول اکــرم ؟ص؟ بــود-
ندیدهانــد ،در عیــن حــال بــه او ایمــان آوردهانــد و وظایــف شرعیشــان را انجــام
دادهانــد و جهــاد در راه خــدا هــم کردهانــد ،معلــوم اســت کــه از شــما افضلنــد؛ درســت
اســت؛ مقتضــای عقــل و قاعــده هــم همیــن اســت.
امــام ؟هر؟ فرمودنــد ایــن کســانی کــه امــروز هســتند ،از اصحــاب پیغمبــر ،یــا باالترنــد
ـوان مؤمـ ِـن مخلصــی کــه از همـهی
یــا کمتــر نیســتند؛( )۳واقعــش همیــن اســت .آن جـ ِ
ّ
لــذات زندگــی ،از همـهی آرزوهــای جوانــی ،از همـهی شــهوات ،خواســتهها ،از زندگـ ِـی
راحــت ،از پــدر و مــادر ،از همســر ،از فرزنــد چشــم میپوشــد ،مـیرود در راه خــدا جهــاد
نهــا ،یــا در جبه ـهی
[میکنــد] -حــاال یــا در جبه ههــای دفــاع مقـ ّـدس ،مثــل آن دورا 
دفــاع از حــرم ،مثــل زمــان مــا ،یــا دفــاع از ّ
امنیــت ،فــرق نمیکنــد -از آنهــا باالترنــد .قــدر
ً
ً
ایــن حالــت را بایــد دانســت؛ و قدردانـیاش هــم بــه ایــن اســت کــه واقعــا و حقیقتــا آن
ّ
توقــع هســت عمــل کنیــم؛ بخصــوص مــا ّ
یهــا کــه خــب مرجـ ِـع
عمامها 
جــوری کــه از مــا
دیــن مــردم محســوب میشــویم و دینشــان را از مــا میخواهنــد ســؤال کننــدّ ،
تقیــد بــه
ِ
دیــن داشــته باشــیم .و اگــر ماهــا از جهــت تقوا و پرهیــزکاری و ورع از محــارم و بیرغبتی
بــه جلو ههــای مـ ّ
نهــاّ ،
تقیــد را بــه خودمــان
یهــای دنیــا و ماننــد ای 
ـاد ِی دنیــا و زیبای 
ّ ً
تحمیــل کنیــم و وادار کنیــم خودمــان را بــه ایــن معنــا ،مســلما بهتــر از آنهــا هســتیم.
 )۱امالی طوسی ،مجلس چهاردهم ،ص ۳۹۱؛ «عبداله بنمحیریز گفته است :به مردی از اصحاب پیامبر -که اوزاعی [از راویان
این حدیث] گفته گمان میکنم که کنیهاش ابوجمعه بود -گفتم حدیثی از رسول خدا که خودت آن را شنیده باشی برایمان
بگو .او گفت حدیثی خوب برایتان خواهم گفت :روزی با رسول خدا صبحانه میخوردیم و ابوعبیدةبن ّ
جراح هم با ما بود که
گفتیم :آیا مردمانی بهتر از ما هستند ،حال آنکه به تو اسالم آوردیم و به همراهت جنگیدیم؟ ایشان فرمود :آری! گروهی از ّامتم
پس از شما میآیند که [ندیده] به من ایمان میآورند».
ّ
المتهجد ،ج  ،۱ص ۴۱۹
 )۲مصباح
 )۳صحیفهی امام ،ج  ،۲۱ص ( ۴۱۰با اندکی تفاوت)
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وقایع ماه ذیالقعده
ّاول ذیالقعده
 .1والدت حضرت معصومه ؟س؟
درایــن روز در ســال  ۱۷۳هجــری دخــت گرامیموســی بــن جعفــر؟ع؟ ،حضرت فاطمه
معصومــه؟س؟ بــه دنیــا آمــده اســت )۱(.مــادر ّ
مکرمــه آن حضــرت جنــاب نجمــه؟س؟
مــادر امــام رضا؟ع؟اســت .نــام مبارکــش فاطمــه ،لقــب آن حضــرت معصومــه و در
خانــوادۀ امــام هفتم؟ع؟حضــرت معصومــه؟س؟ را «فاطمــه کبــری» میخواندند)۲(.

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

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

نهم ذیالقعده

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

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

روز بیستم ّ
سوم ماه ذیالقعده
 .1شهادت امام رضا؟ع؟
بنابر قولی دراین روز در سال  ۲۰۳هجری حضرت رضا؟ع؟به شهادت رسیدند)15(.

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

روز بیست و پنجم ماه ذیالقعده
حرکت پیامبر؟ص؟از مدینه برای حجه الوداع
درایــن روز در ســال  ۱۰هجــری پیامبــر؟ص؟ بــا اصحــاب از مدینــه بــرای حجهالــوداع و
غدیرحرکــت کردنــد )18(.بعضــی اقــوال  ۲۳و بعضــی  ۲۵ذیالقعــده نقــل کردهانــد)19(.
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روز آخر ماه ذیالقعده
شهادت امام جواد؟ع؟
درایــن روز در ســال  ۲۲۰هجــری امــام جواد؟ع؟بــه زهــر معتصــم بــه شــهادت
رســیدند ،و هنــگام شــهادت از ســن مبارکشــان  ۲۵ســال و ســه مــاه و  ۱۲روز گذشــته
بــود )20(.در شــهادت آن حضــرت  ۵ذیالقعــده ۱۱ ،ذیالقعــده ( ۵ ،)21ذیالحجــه
ســال  ۲۱۹هجــری( ۶ ،)22ذیالحجــه ( ۲۵ ،)23ذیالحجــه هــم گفتــه شــده اســت.
بعــد از شــهادت حضــرت رضا؟ع؟مأمــون جواداالئمــه؟ع؟را بــه بغــداد طلبیــد و
دختــرش ام الفضــل را بــه آن حضــرت تزویــج نمــود .پــس از مدتــی کــه آن حضــرت
از ســوء معاشــرت مأمــون بســیار ناراحــت بودنــد بــرای حــج بــه مکــه تشــریف بردنــد.
ســپس بــه مدینــه رفتنــد و در آنجــا بودنــد تــا مأمــون بــه درک واصــل شــد و معتصــم
بــرادر او خلیفــه شــد.
معتصــم حســادت خاصــی نســبت بــه آن حضــرت داشــت ،و آن امــام معصــوم را بــه
همــراه ام الفضــل بــه بغــداد احضــار کــرد .آن حضــرت در حضــور اکابــر شــیعه و ثقــات
اصحــاب خــود در مدینــه امامهــادی؟ع؟را امــام بعــد خــود معرفــی کردنــد و ودایــع
امامــت را تسلیمایشــان نمودنــد و در  ۲۸محــرم ســال  ۲۲۰وارد بغــداد شــدند .ام
الفضــل بــه تحریــک عمویــش معتصــم و بــه قولــی جعفــر بــن مأمــون ،امــام؟ع؟ را در
ســن  ۲۵ســالگی مســموم کــرد)24(.

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

غــزوه خنــدق ،از غــزوات پیامبــر؟ص؟ بــا مشــرکین و احــزاب مخالــف از جملــه یهــود،
در ســال پنجــم هجــری بــود و بــه جنــگ احــزاب نیــز معــروف اســت .در ایــن غــزوه
مشــرکان قریــش و بعضــی از قبایــل دیگــر عــرب بــه تحریــک یهودیــان تصمیــم بــه
نابــودی کامــل اســام گرفتنــد و بــا ده هــزار نفــر راهــی مدینــه شــدند .در ایــن جنــگ
همــه نیروهــای مشــرکین و قیایــل یهــود کــه از مخالفــان اســام بودنــد ،تمــام قــوای
خــود را بســیج کردنــد تــا پیامبــر و مســلمانان را از بیــن ببرنــد ،امــا در مقابلــه بــا آنــان
مســلمانان بــه پیشــنهاد ســلمان فارســی اطــراف مدینــه خنــدق حفــر کردنــد کــه تــا
آن زمــان در بیــن اعــراب رایــج نبــود و باعــث شــگفتی مســلمانان و مشــرکان شــد؛
بــا ایــن تاکتیــک نظامــی بــه همــراه کمــک امــداد غیبــی الهــی ،توطئــه مشــرکان و
یهودیــان بــدون درگیــری و جنــگ بــا شکســت ســهمگین آنــان بــه پایــان رســید،
نکــه نــه تنهــا امــکان هرگونــه ســازماندهی و لشکرکشــی دوبــاره را از آنــان گرفــت،
چنا 
بلکــه بــر اقتــدار دولــت اســامی مدینــه افــزود.
یهودیــان بــه دلیــل رخدادهــای مربــوط بــه بنــی قینقــاع و بنــی النضیــر و نیــز کشــته
شــدن برخــی از سرانشــان همچــون کعــب بــن اشــرف ،کینــه شــدیدی از اســام بــه
دل داشــتند .بنابرایــن همگــی احــزاب یکپارچــه مصمــم شــدند تــا طــی یــک بســیج
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عمومــی بــر مدینــه ،شــهری کــه تمامــی جمعیــت آن از مــرد و زن ،کوچــک و بــزرگ در
حــدود ده هــزار نفــر بــود یــورش برنــد و اســام را از میــان بردارنــد .بــه احتمــال قــوی
هیــچ گاه جزیــرة العــرب ،در آن روزگار ،در جنگهــای بیــن القبایلــی خــود ،شــاهد
بســیج شــدن ایــن تعــداد نبــوده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای در خصــوص انطبــاق جنــگ احــزاب بــا حــوادث انقــاب
اســامی میگوینــد :روزی کــه مــا پشــت ســر امــام عزیــز و علمــدار اســام نــاب،
شــعارهای اســام واقعــی را مطــرح میکردیــم ،میدانســتیم کــه دشــمنها و قدرتها
و ابــر قدرتهــا در مقابــل مــا صفآرایــی میکننــد .در صــدر اســام هــم همینگونــه
بــود .آن روزی کــه یهودیهــا و منافقــان و کفــار و مشــرکان ،اطــراف مدینـهی پیامبــر
را محاصــره کردنــد و جنــگ احــزاب و خنــدق را بــه وجــود آوردنــد ،مؤمنیــن واقعــی
َّ
ـاالل و رســوله»؛ ایــن ،چیــز تاز هیــی نیســت .خــدا و رســولش
گفتنــد« :هــذا مــا وعدنـ
بــه مــا گفتــه بودنــد کــه بدهــا و شــریرها و فاســدها علیــه شــما همدســت خواهنــد
شــد .بنابرایــن ،آنهــا چــون صــدق وعــدهی الهــی را دیدنــد ،ایمانشــان قویتــر شــد.
هــر جــا کــه اســام واقعــی آشــکار شــد ،اگرچــه قدرتهــای خبیــث و پلیــد در مقابــل
آن صفآرایــی کردنــد ،امــا انســانهای پــاک و دلهــای مطهــر و روحهــای صــاف و
فطرتهــای پــاک و ناآلــوده ،بــا همـهی تــوان و وجــود از آن حمایــت کردنــد .چــرا ده
میلیــون انســان عــزادار در ایــام رحلــت امــام (ره) گــرد پیکــر مطهــر آن بزرگــوار جمــع
شــدند و آنگونــه بــر ســر و ســینهی خــود میزدنــد؟ چــرا صدهــا میلیــون مســلمان در
سرتاســر عالــم ،بــه خاطــر درگذشــت یــک انســان ،اینطــور عــزادار و داغــدار شــدند؟
محبوبیــت امــام مــا بــه خاطــر چــه بــود؟ جــواب ،یــک کلمــه اســت :بــه خاطــر اســام.
خــود آن بزرگــوار ایــن نکتــه را بــه مــا یــاد داد و خــود او بــه مــا فهمانــد و تأکیــد کــرد کــه
بــه خاطــر اســام ،خــدا دلهــا را متوجــه انقــاب و رهبــر و ملــت ایــران کــرد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن خصــوص میگوینــد :اگــر بخواهیــم جبه ـهی
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امــروز دشــمن علیــه جمهــوری اســامی را در صــدر اســام مشابهســازی بکنیــم،
میشــود جنــگ احــزاب ،هم ـهی قدرتطلبــان و جنای ـتکاران مقابــل جمهــوری
اســامی صــف کشــیدهاند… وقتــی ایمــان در دل قــوی شــد ،مواجه ـهی بــا هم ـهی
مشــکالت آســان میشــود».
محمــد ســفرکرده در یادداشــتی کــه در اختیــار مهــر قــرار داده اســت بــه بررســی ابعــاد
مختلــف جنــگ احــزاب پرداختــه اســت کــه در ادامــه میخوانیــد:
جنــگ احــزاب از بزرگتریــن و سرنوشتســازترین جنگهــای مســلمانان بــا مشــرکان
بــود .نقط ـهی کانونــی غــزوه خنــدق ،نبــرد امیرالمومنیــن؟ع؟ بــا عمــرو بــن عبــدود
اســت؛ نبــردی کــه پیامبــر آن را بــا تعبیــر مصــاف تمامــی اســام در برابــر تمامــی کفــر
توصیــف کردنــد]۱[.

ترس مسلمانان از عمرو بن عبدود و ترس عمرو از امیرالمؤمنین؟ع؟

َع ْمــرو بــن َعبـ ُـد َود از بزرگتریــن جنگجویــان عــرب بــود و همــگان از قــدرت او هــراس
داشــتند .هنگامــی کــه در برابــر ســپاه مســلمانان مبــارز طلبیــد ،هیچکــس جــز
امیرالمؤمنیــن اعــام آمادگــی نکــرد .عمــرو بــن عبــدود بــه بهانــه جــوان بــودن امــام و
ســابقه همنشــینی بــا پــدر حضــرت ،ســعی کــرد امــام را از نبــرد بــا خــود منصــرف کنــد.
تاریــخ نویســان گفتهانــد او از برخــی دیگــر هــم نــام بــرده و خواهــان مبــارزه بــا آنــان
بــوده اســت ]۲[.امــا هیچکــدام پاســخی بــه ایــن مبارزطلبــی ابــن َعبـ ُـد َود ندادنــد.
ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی از اســتاد خــود نقــل میکنــد کــه عمــرو بــن عبــدود از تــرس
جــان خــود ســعی داشــت امــام را از مبــارزه منصــرف کنــد و نســبت بــه رعایــت جــان
حضــرت دروغ میگفــت .او بــه نقــل از اســتاد خــود مینویســد« :بــه خــدا ســوگند
عمــرو بــن عبــدود بــه علــی فرمــان بازگشــت نــداد کــه علــی زنــده بمانــد بلکــه از بیــم
چنیــن میگفــت چــرا کــه کشتهشــدگان در جنــگ بــدر و احــد را بــه دســت علــی ؟ع؟
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میدانســت و میشــناخت]۳[».
شــاهدی کــه ایــن ســخن را تأییــد میکنــد شــعری اســت کــه خواهــر عمــرو بــن عبــدود
پــس از شــنیدن خبــر مــرگ بــرادرش میســراید .او میگویــد« :اگــر قاتــل عمــر کســی
دیگــر بــود ،تــا ابــد بــر او میگریســتم ،ولــی قاتلــش کســی اســت کــه از قتــل او عیبــی بــر
عمــرو نیســت ]۴[».ایــن ســخن خواهــر عمــرو نشــان میدهــد حضــرت علــی در نــگاه او
و بــرادرش جوانــی کــه از جنــگ چیــزی ندانســته و قدرتــی نــدارد ،بــه شــمار نمیرفــت
بلکــه ســابقه حضــرت در جنــگاوری و شــجاعت را شــنیده و از آن آگاه بودنــد.

برتری امیرالمؤمنین بر سایر صحابه پیامبر

شــجاعت امیرالمؤمنیــن در مبــارزه بــا عمــرو ،بــه تنهایــی عظمــت و برتــری حضــرت
را بــر ســایر صحابــه اثبــات میکنــد؛ امــا شــواهد و قرائــن دیگــری نیــز بــرای ایــن
برتــری در ماجــرای غــزوه خنــدق رخ میدهــد .مهمتریــن شــاهد ایــن ماجــرا جملــه
معــروف پیامبــر در وصــف امیرالمؤمنیــن اســت کــه بنابــر منابــع اهــل ســنت فرمودند:
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َُ َ َ
َ
ـال
ُ«لمبـ ِـارز ِة ع ِلـ ٍّـی بـ ِـن ا ِبــی طا ِلــب ِلعمـ ِـرو ابــن عبـ ِـدود یــوم الخنــدق افضــل ِمــن اعمـ ِ
ا َّمتــی الــی َیــوم ِالق َ
یامــة؛[ ]۵مبــارزه علــی بــن ابیطالــب بــا عمــرو بــن عبــدود در روز
ِ
خنــدق برتــر از عبــادت تمــام امتــم تــا روز قیامــت میباشــد».
شــخصی از ابوالهذیــل از دانشــمندان اهــل ســنت در مــورد منزلــت حضــرت علــی
؟ع؟ در پیشــگاه خداونــد ســوال میکنــد ،او در پاســخ میگویــد« :بــه خــدا ســوگند
کــه نبــرد علــی بــا عمــرو در جنــگ خنــدق معــادل بــا همــه اعمــال و عبــادات همــه
مهاجــران و انصــار بلکــه از آن فراتــر اســت]۶[».
هنگامــی کــه حضــرت امیــر ،عمــرو را شکســت داد بــدون توجــه بــه زره گــران قیمــت
او نــزد پیامبــر بازگشــت .عمــر بــن خطــاب وقتــی متوجــه رفتــار حضــرت شــد ،پرســید:
«چــرا زرهــش را برنداشــتی؟ عــرب زرهــی بهتــر از آن نــدارد ».امــام در جــواب فرمودند:
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«وقتــی عمــرو را زدم ،بــا ســپرش عــورت خــود را پوشــاند؛ بنابرایــن خجالــت کشــیدم
کــه او را بــا گرفتــن زرهــش بیپوشــش کنــم ]۷[».ابــن ابــی الحدیــد ایــن رفتــار حضــرت
را مقایســه میکنــد بــا ســعد بــن ابیوقــاص کــه چگونــه در جنــگ احــد بــه خاطــر از
دســت دادن زره دشــمن اندوهگیــن شــد و مینویســد« :چــه قــدر بیــن علــی و ســعد
فاصلــه اســت]۸[».

اولین فدایی پیامبر

حضــرت امیــر ؟ع؟ بارهــا خــود را بــرای حفــظ جــان پیامبــر صلیاهللعلیهوآلــه بــه
خطــر انداخــت .مهمتریــن آنهــا شــب «لیلــة المبیــت» بــود کــه حضــرت در آن
شــب بــه جــای پیامبــر در بســتر خوابیدنــد .تاریــخ نویســان اهــل ســنت گفتهانــد
اولیــن کســی کــه خطــاب بــه پیامبــر عــرض کــرد« :جعلــت فــداک :جانــم فــدای شــما»
امیرالمؤمنیــن بــود .ابوهــال عســکری نقــل میکنــد حضــرت علــی ؟ع؟ بــرای اولیــن
بــار هنــگام اجــازه خواســتن بــرای مقابلــه بــا عمــرو بــن عــدود بــه پیامبــر عــرض کــرد:
َُ َ
ُ ْ
ـول اهلل! َأ َتـ َ
ـأذن ِلــی؛[ ]۹فدایــت بشــوم ای رســول خــدا ،آیــا بــه
«ج ِعلـ ُـت ِفـ َـداک یــا رسـ
مــن [بــرای نبــرد] اجــازه میدهــی؟»
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حممد اهللاکبری

قم�ال ت
ا�

دانشجوی دکتری تاریخ و متدن ملل اسالمی دانشگاه هتران

الرضا من آل حممد

؟ص؟

او را بــرای آن کار پســندید ،پــس او پســندیده اســت .در قــرآن ،در آیــه  100ســوره توبــه
آمــده اســت« :لقــد رضــی اهّلل عــن المؤمنیــن» خداونــد از مؤمنیــن راضــی شــده اســت
ً
و نیــز در ســوره مجادلــه آیــه « :22و رضیــت لکــم األســام دینــا» اســام را دیــن شــما
پســندیدم و در ســوره مائــده آیــه « :119رضــی اهّلل عنهــم و رضــوا عنــه».

الرضا در عرف مسلمانان صدر اسالم

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

الرضا در لغت عرب

الرضــا اســم از َر ِض َ
ــی َیرضــی اســت .الرضــا مصــدر اســت و بــه عنــوان وصــف و بــه
معنــای اســم مفعــول مــی آیــد .گفتــه مــی شــود :رجــل ِرضـ ًـی ای مرضـ ٌّـی عنــه :مــرد
ٌ
ــی الشــی ءَ ،ر ِض َ
پســندیده شــده؛ َر ِض َ
ــی بالشــی ء و رضــی عنــه ،فالشــی ء مرضـ ّـو و
مرضـ ٌّـی ای اختــاره و قنــع بــه ،یعنــی آن را انتخــاب کــرد و بــه آن قانــع شــد ،شــی ء
موردپســند اســت.
ّ
در کاربــرد الرضــا ،مفــرد ،مثنــی و جمــع و نیــز مذکــر و مؤنــث یکســان اســت؛ گفتــه مــی
شــود :هــو ِرضـ ًـی ،هــم رضـ ًـی .و نیــز :رضیــت الشــی ء و ارتضیتــه ،فهــو مرضــی؛ آن چیــز
راپســندیدم ،پــس آن پســندیده اســت .و رضیــه لذلــک األمــر فهــو مرضـ ّـو و مرضـ ّـی)1(:
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کســی کــه ایــن کلمــه را در متــون اســامی جســتجو مــی کنــد ،بــه ایــن نکتــه برمــی
خــورد کــه «الرضــا» بیشــتر در مــوارد اختــاف بــه کار بــرده مــی شــده اســت؛ یعنــی
هرجــا مســلمانان اختــاف مــی کــرده انــد ،بــرای حــل مشــکل و رفــع اختــاف «الرضا»
پیشــنهاد مــی شــده اســت .از بررســی مــوارد کاربــرد «الرضــا» نتیجــه گرفتــه مــی شــود
کــه «الرضــا» یعنــی «مــن اجتمعــت علیــه االمــة :کســی کــه ّامــت بــر او گــرد آینــد ».پــس
مــی تــوان گفــت کــه «الرضــا» متــرادف «الجماعــة» اســت؛ الرضــا یعنــی کســی کــه گــروه
تصمیــم گیرنــده ،یــا اهــل حــل و عقــد (خبــرگان) یــا اکثریــت انتخــاب کننــدگان ،او را
انتخــاب کــرده و پســندیده باشــند .خالصــه« ،الرضــا» یعنــی «منتخــب» و «برگزیده».
اینــک نمونــه ای چنــد از مــوارد کاربــرد ایــن کلمــه را بررســی مــی کنیــم:
پــس از کشــته شــدن عثمــان و فــرار امویــان از مدینــه ،مصریــان بــه اهــل مدینــه
ً
گفتنــد« :انتــم اهــل الشــوری و انتــم تعتقــدون االمامــة فانظــروا رجــا تنصبونــه و
نحــن لکــم تبــع ،فقــال الجمهــور :علــی بــن ابــی طالــب ،نحــن بــه راضــون :شــما اهــل
شــورا هســتید و امــام را شــما بــر مــی گزینیــد .پــس بــا مشــورت ،مــردی را برگزینیــد کــه
مــا پیــرو شــما هســتیم! پــس عمــوم مــردم گفتنــد :مــا علــی بــن ابــی طالــب را برگزیدیم
و بــه او راضــی هســتیم)2(».
پــس از مــرگ عثمــان ،اصحــاب پیغمبــر نــزد علــی؟ع؟ رفتنــد و گفتنــد :ایــن مــرد
َ
کشــته شــد و مــردم ناگزیــر بایــد رهبــری داشــته باشــند! علــی؟ع؟ فرمــود« :أ َو تکــون
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ً
شــوری؟» قالــوا« :انــت لنــا ِرضـ ًـی»( )3قــال« :فالمســجد ،إذا یکــون عــن رضـ ًـی مــن
النــاس»( )4فرمــود :آیــا شــورا تشــکیل شــده اســت؟ گفتنــد :تــو برگزیــده مــا هســتی.
فرمــود :پــس (بایــد بیعــت) در مســجد و بــا رضایــت (انتخــاب) مــردم باشــد.
ّ
در همــان واقعــه ،علــی؟ع؟ در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود« :ان کان البــد
َْ ً
مــن ذلــک ،ففــی المســجدّ ،
فــأن بیعتــی ال تکــون خفیــا و ال تکــون اال عــن رضــی
المســلمین و فــی مـ ٍـأ و جماعــة )5(:اگــر ناگزیــر بایــد بــا مــن بیعــت شــود ،بایــد در
مســجد باشــد .بیعــت مــن پنهانــی نیســت و جــز بــا رضایــت مســلمانان و در جمــع
مــردم انجــام نمــی شــود».
پــس از اصــرار مــردم بــر بیعــت بــا علــی؟ع؟ و ســپری شــدن مهلــت ،علــی؟ع؟ بــر منبــر
رفــت و فرمــود« :یــا ایهــا النــاس ،عــن مـ ٍـأ و اذنّ ،ان هــذا أمرکــم لیــس ألحــد فیــه
ّ
حــق ،اال مــن رضیتــم و ّامرتــم ،و قــد افترقنــا باألمــس علــی أمــر ،فــان شــئتم ،قعــدت
لکــم ،و اال فــا احــد علــی أحــد )6(:ای مــردم ،همــه حاضریــد و اجــازه مــی دهیــد،
ایــن حکومــت شــما اســت و هیــچ کــس را در آن حقــی نیســت جــز کســی را کــه شــما
برگزینیــد و امــارت دهیــد .مــا دیــروز بــا توافــق بــر امــری از هــم جــدا شــدیم ،اگــر امــروز
بــاز بــر رأی خــود هســتید ،حکومــت شــما را عهــده دار شــوم ،و اگــر نیســتید ،هیــچ
کــس را بــر دیگــری حقــی نیســت!»
در روزهــای محاصــره بیــت عثمــان ،وی از علــی؟ع؟ خواســت تــا شورشــیان را کــه
قصــد کشــتن وی را داشــتند برگردانــد .علــی؟ع؟ پــس از بررســی اوضــاع بــه او نوشــت:
ً
«النــاس الــی عدلــک احــوج منهــم الــی قتلــک ،و انــی ألری قومــا ال یرضــون اال
بالرضــا )7(:مــردم ،بــه عدالــت تــو بیــش از کشــتنت نیازمندنــد ،مــن گروهــی را مــی
بینــم کــه جــز بــه «الرضــا» کســی کــه مــورد قبــول همــه باشــد رضایــت نمــی دهنــد».
در همــان واقعــه ،علــی؟ع؟ در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود« :لیــس ذلــک الیکــم
ّ
انمــا هــو ألهــل الشــوری و اهــل بــدر ،فمــن «رضــی بــه» اهــل الشــوری و اهــل بــدر فهــو
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الخلیفــة )8(:انتخــاب خلیفــه ،حـ ّـق شــما نیســت .ایــن کار منحصــر بــه اهــل شــورا و
اصحــاب بــدر اســت ،هرکــس را کــه آن هــا برگزیدنــد خلیفــه اســت».
در مراســم بیعــت بــا علــی؟ع؟« ،طلحــه» ضمــن ســخنانی گفــت ...« :ان اهّلل قــد
ً
رضــی لکــم الشــوری ،فأذهــب بهــا الهــوی ،قــد تشــاورنا «فرضینــا» علیــا فبایعــوه)9(:
ای مردم ،خداوند شــورا را برای شــما پســندیده اســت و با آن خواســته دل را از بین
بــرده اســت .مــا مشــورت کردیــم و علــی را برگزیدیــم ،بــا وی بیعــت کنیــد!»
در جنــگ جمــل ،طلحــه بــه علــی؟ع؟ گفــت« :فاعتــزل هــذا األمــر و نجعلــه شــوری
بیــن المســلمین ،فــأن «رضــوا» بــک ،دخلـ َـت فیمــا دخلــه النــاس .و ان «رضــوا»
ً
غیــرک کنــت رجــا مــن المســلمین )10(:از حکومــت کنــاره بگیــر تــا آن را شــورا قــرار
دهیــم .اگــر تــو را برگزیدنــد ،در کاری وارد شــده ای کــه همــه مســلمانان وارد شــده
انــد ،و اگــر دیگــری را انتخــاب کردنــد ،تــو هــم مــردی از مســلمانان هســتی!» کنایــه از
ایــن کــه تــو هــم چــون دیگــران بــه انتخــاب شــورا راضــی بــاش.
پــس از آن کــه معاویــه بــه حکومت دســت یافت ،روزی بنی هاشــم را گــرد آورد و گفت:
«أال ّ
تحدثونــی عــن ادعائکــم الخالفــة دون قریــش ،بــم تکــون لکــم؟ «أبالرضــا» بکــم؟
ً
أم باألجتمــاع علیکــم دون القرابــة؟ أم بالقرابــة دون الجماعــة؟ أم بهمــا جمیعــا؟
ً
فــإن کان هــذا األمــر «بالرضــا» والجماعــة ،دون القرابــة ،فــا أری القرابــة أثبتــت حقــا و
ً
ال ّ
أسســت ملــکا ،و ان کان بالقرابــة دون الجماعــة و «الرضــا» فمــا منــع العبــاس عـ ّـم
ّ
النبــی و وارثــه و ســاقی الحجیــج و ضامــن األیتــام أن یطلبهــا ،...و ان کانــت الخالفــة
ً
«بالرضــا» والجماعــة والقرابــة جمیعــا ،فــأن القرابــة خصلــة مــن خصــال األمامــة ،ال
تکــون األمامــة بهــا وحدهــا ،و أنتــم ّتدعونهــا بهــا وحدهــاّ ،
ولکنــا نقــول :أحــق قریــش
بهــا مــن بســط النــاس ایدیهــم الیــه بالبیعــة ،و نقلــوا اقدامهــم الیــه للرغبــة :...ای
بنــی هاشــم ،شــما ّادعــا داریــد کــه خالفــت حــق اختصاصــی شــما اســت و از آن
دیگــر قریشــیان نیســت .آیــا دربــاره ایــن ّادعایتــان بــا مــن ســخن نمــی گوییــد؟ بــه
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چــه دلیــل خالفــت از آن شــما اســت؟ آیــا بــه دلیــل رضایــت (انتخــاب) مــردم و گــرد
آمــدن آنــان بــر شــما اســت (و بــه خویشــاوندی نیســت) یــا بــه خویشــاوندی اســت و
نــه بــه اجتمــاع مــردم؟ یــا بــه هــر دو اســت (هــم بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت
و هــم بــه خویشــاوندی)؟ اگــر حــق خالفــت بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت و بــه
ّ
خویشــاوندی نیســت ،کــه در ایــن صــورت خویشــاوندی نــه حقــی را ثابــت مــی کنــد و
نــه حکومتــی را بنیــان مــی گــذارد! و اگــر حــق خالفــت بــه خویشــاوندی اســت و به گرد
آمــدن مــردم و رضایــت آنــان نیســت ،پــس چــه چیــزی عبــاس عمــوی پیامبــر؟ص؟ ،و
وارث او و ســاقی حاجیــان و سرپرســت یتیمــان و ...را از مطالبــه آن بازداشــت؟ و اگــر
خالفــت هــم بــه رضایــت و گــرد آمــدن مــردم اســت و هــم بــه خویشــاوندی ،در ایــن
صــورت خویشــاوندی یکــی از شــرایط امامــت اســت و امامــت تنهــا بــه خویشــاوندی
نیســت .شــما تنهــا بــه ســبب خویشــاوندی ادعــای خالفــت داریــد ،ولــی مــا مــی
گوییــم کــه ســزاوارترین قریــش بــه خالفــت کســی اســت کــه مــردم بــا او بیعــت کننــد و
بــا شــوق بــه ســوی او رونــد»....
ّ
ّ
ّ
ابــن عبــاس در پاســخ معاویــه گفــت« :ندعــی هــذا األمــر بحــق مــن لــوال حقــه لــم
ً
تقعــد مقعــدک هــذا ،و نقــول :کان تــرک النــاس أن یرضــوا بنــا و یجتمعــوا علینــا ،حقــا
ّ ً
ّ
ضیعــوه و حظــا حرمــوه )11(:...مــا خالفــت را بــه حــق کســی (پیامبــر ؟ص؟ ) ّادعــا مــی
کنیــم کــه اگــر حــق او نبــود ،اکنــون تــو بــر ایــن جایــگاه ننشســته بــودی ،و مــی گوییــم:
ایــن کــه مــردم از انتخــاب مــا و گــرد آمــدن بــر مــا ســرباز زدنــد ،حقــی بــود کــه پایمــال
کردنــد و بهــره ای بــود کــه از آن محــروم شــدند»....
(گفتنــی اســت کــه در ایــن متــن ،همــه جــا واژه «الرضــا» متــرادف واژه«الجماعــة»
آمــده اســت).
ّ
آن گاه کــه «عبــداهّلل بــن زبیــر» از «محمــد بــن حنفیــه» و «عبــداهّلل بــن عبــاس»
خواســت تــا بــا او بیعــت کننــد ،در پاســخ گفتنــد« :انــا ال نبایــع اال مــن اجتمعــت علیــه
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االمــة ،فــاذا اجتمعــت علیــک ّ
ّ
األمــة بایعنــاک )12(:...مــا جــز بــا کســی کــه ّامــت بــر
او گــرد آمــده باشــد ،بیعــت نمــی کنیــم .هــرگاه ّامــت بــر تــو گــرد آمدنــد ،بــا تــو بیعــت
خواهیــم کــرد»....
پــس از مــرگ «یزیــد بــن معاویــه»« ،ســلم بــن زیــاد» (والــی خراســان) ســپاه خراســان
را بــه بیعــت بــا «منتخــب» و «الرضــا» فــرا خوانــد ...« :و دعــا النــاس الــی البیعــة علــی
الرضــا حتــی یســتقیم امــر النــاس علــی خلیفــة فبایعــوه)13(».
پــس از مــرگ یزیــد بــن معاویــه و فــرار «عبیــداهّلل بــن زیــاد» از عــراق ،مــردم بصــره
ُّ َ
الســلمی»
خواســتند بــرای خــود امیــری برگزیننــد .ســران آن هــا «قیــس بــن الهیثــم
و «نعمــان بــن ســفیان راســبی» بودنــد .قیــس بــه انتخــاب نعمــان رضایــت داد و
گفــت« :قــد رضیــت بمــن رضــی بــه النعمــان و ســماه لکــم ».و نعمــان از قیــس و
مــردم بــر «الرضــا» (منتخــب) پیمــان گرفــت ...« :و أخــذ علــی قیــس و علــی النــاس
العهــود بالرضــا)14(».
ّ
در قیــام مختــار ،شــیعیان بــر او گــرد آمــده و بــه او رضایــت دادنــد ...« :واتفقــوا علــی
الرضــا بــه)15(».
در قیــام توابیــن« ،رفاعــة بــن شــداد» ،پــس از «مســیب» ،رشــته کالم را بــه دســت
ّ
ً
ّ
گرفــت و گفــت« :ولــوا أمرکــم رجــا تفزعــون الیــه و تحفــون برایتــه و قــد رأینا مثــل الذی
ً
رأیــت ،فــأن تکــن انــت ذلــک الرجــل ،تکــن عندنــا مرضیــا :...فرماندهــی تــان را بــه
مــردی بســپارید کــه در ســختی هــا بــه او پنــاه بــرده و بــر پرچمــش گــرد آییــد! رأی مــا
چــون رأی تــو اســت .اگــر تــو آن مــردی ،نــزد مــا برگزیــده ای (پســندیده ای)»....
هنگامــی کــه «مصعــب بــن زبیــر» بــا «عبدالملــک بــن مــروان» بــه پیــکار بــود« ،مهلــب
بــن أبــی صفــره» و یارانــش ،از طــرف «عبــداهّلل بــن زبیــر» در خوزســتان بــا خــوارج
مــی جنگیدنــد .چــون مصعــب کشــته شــد ،مهلــب و یارانــش بــا عبدالملــک بیعــت
کردنــد .خــوارج چــون چنیــن دیدنــد فریــاد برآوردنــد کــه ای دشــمنان خــدا ،دیــروز
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در دنیــا و آخــرت از او بیــزاری مــی جســتید و او امــروز کــه امیــر شــما را کشــته ،امامتــان
شــده اســت!؟ کــدام گمــراه و کــدام راه یافتــه اســت؟! ».ســپاهیان مهلــب پاســخ
دادنــد« :یــا اعــداء اهّلل ،رضینــا بذالــک ،اذ کان یلــی امورنــا و نرضــی بهــذا کمــا کنــا
رضینــا بــذاک )16(:ای دشــمنان خــدا! بــه مصعــب راضــی بودیــم چــون امیــر مــا بــود،
و اکنــون بــه عبدالملــک رضایــت داریــم ،چنــان کــه بــه مصعــب رضایــت داشــتیم».
در پیــکار «هرثمــة بــن أعیــن» بــا «ابوالســرایا» ،چــون عرصــه بــر هرثمــه تنــگ شــد،
فریــاد بــرآورد« :یــا أهــل الکوفــة ،عــام تســفکون َ
دماءنــا و دمائکــم؟ ان کان قتالکــم
ایانــا ّ
کراهیــة ألمامنــا ،فهــذا المنصــور بــن المهــدی ،رضـ ًـی لنــا و لکــم ،نبایعــه)17(:...
ای کوفیــان ،چــرا خــون خــود و خــون مــا را مــی ریزیــد؟ اگــر جنگتــان بــا مــا بــدان
جهــت اســت کــه امــام مــا را نمــی پســندید ،ایــن ،منصــور پســر مهــدی اســت و مــورد
پســند مــا و شــما اســت .بــا او بیعــت مــی کنیــم»....
در قیــام ابوالســرایا پــس از مــرگ «ابــن طباطبــای علــوی» ،ابوالســرایا در ســخنرانی
خــود گفــت ...« :و قــد وصــی ابوعبــداهّلل الــی شــبیهه ...فــأن رضیتــم فهــو الرضــا ،واال
فاختــاروا ألنفســکم )18(:ابوعبــداهّلل (ابراهیــم بــن طباطبــا) کســی ماننــد خــود را بــه
جانشــینی برگزیــده اســت ...اگــر او را مــی پســندید ،او منتخــب «الرضــا» اســت وگرنــه،
دیگــری را بــرای خــود برگزینیــد».
در همیــن قیــام ،پــس از ســخن ابوالســرایا« ،علــی بــن عبــداهّلل علــوی» کــه ابــن
طباطبــا او را بــه جانشــینی خــود انتخــاب کــرده بــود ،بــه «محمــد بــن زیــد» علــوی
ّ
گفــت« :قلدنــاک الریاســة و انــت الرضــا عندنــا )19(:تــو را ریاســت دادیــم ،تــو نــزد مــا
پســندیده ای (منتخــب مایــی)».
در جریــان نصــب امــام رضــا بــه امامــت« ،ابــن ســنان» از امــام کاظــم؟ع؟ پرســید:
«پــس از شــما چــه کســی امــام اســت؟ امــام پاســخ داد :فرزنــدم علــی .ابــن ســنان
گفــت« :لــه الرضــی والتســلیم )20(:بــه او راضــی و تســلیم هســتیم».
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مأمــون روزهــای ســه شــنبه بــرای مناظــره فقهــی مــی نشســت .روزی نشســته
بــود کــه مــردی دامــن بــه کمــر زده و کفــش بــه دســت گرفتــه وارد شــد ،بــر گوشــه ای
ایســتاد و گفــت« :الســام علیکــم ».مأمــون جــواب ســامش را داد .مــرد گفــت :از
ایــن جایگاهــی کــه در آن نشســته ای خبــرم ده؟ آیــا بــه اجتمــاع ّامــت اســت یــا بــه
قهــر و غلبــه؟ مأمــون گفــت :نــه بــه ایــن اســت و نــه بــه آن ،بلکــه کســی کــه عهــده دار
حکومــت مســلمانان بــود ،مــن و بــرادرم را جانشــین خــود کــرد« ،فلمــا صــار األمــر
الـ ّـی ،علمــت أنــی محتــاج الــی اجتمــاع کلمــة المســلمین فــی المشــرق والمغــرب
علــی الرضــا بــی :چــون حکومــت بــه مــن رســید ،دانســتم در انتخــاب خــودم بــه
اجتمــاع رأی مســلمانان در شــرق و غــرب نیازمنــدم» و دیــدم کــه اگــر حکومــت را
رهــا کنــم مســلمانان بــا هــم نــزاع مــی کننــد؛ کار اســام پریشــان و کار مســلمانان
آشــفته مــی گــردد؛ جهــاد باطــل ،حــج متوقــف و راه هــا ناامــن مــی شــود« ،فقمــت
حیاطــة للمســلمین الــی ان یجمعــوا علــی رجــل یرضــون بــه فأســلم الیــه األمــر)21(:
پــس بــرای حفــظ مســلمانان حکومــت را بــه عهــده گرفتــم تــا ایــن کــه آنــان بــر کســی
کــه مــورد قبــول همــه باشــد گــرد آینــد و مــن حکومــت را بــه او بســپارم .و هــرگاه آنــان
بــر کســی اتفــاق کننــد ،حکومــت را بــه او واگــذار مــی کنــم ».پــس آن مــرد ســام کاملــی
کــرد و رفــت.
چنــان کــه مالحظــه مــی شــود در مــوارد بیســت گانــه مذکــور کــه از متــون مختلــف و
ً
از محــدوده زمانــی ســال  36تــا 220هجــری گــردآوری شــده اســت« ،الرضــا» غالبــا
بــا کلمــه «الجماعــة» متــرادف آمــده اســت و حتــی در مــواردی هــم کــه تنهــا بــه کار
رفتــه همــان معنــا را دارد .از بررســی مــوارد کاربــرد واژه «الرضــا» چنیــن برمــی آیــد کــه
مقصــود از آن در عــرف اهــل آن زمــان« ،منتخــب»« ،برگزیــده» و «کســی اســت کــه
همــه یــا اکثریــت مــردم یــا اهــل حــل و عقــد (خبــرگان) او را انتخــاب کــرده و پســندیده
باشــند.
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معنای «الرضا من آل محمد» در دعوت عباسیان

بــا توجــه بــه آنچــه در معنــای الرضــا گفتــه شــد« ،الرضــا مــن آل محمــد» ،یعنــی
«منتخــب» از «آل محمــد؟ص؟» چــون ســال  100هجــری ســپری شــد و حکومــت
امــوی بــه مرحلــه ثبــات خــود رســید و بــا اصالحــات «عمــر بــن عبدالعزیــز» فشــار
حکومــت بــر مخالفــان کاهــش یافــت ،بنــی هاشــم کــه از پیــش منتظــر ســپری شــدن
ً
ســال  100بودنــد ،در ســال هــای آغازیــن ســده دوم هجــری ،در ســه گــروه کامــا جــدا
از هــم کــه هــر ســه متکــی بــر یکــی از ســه پســر بــزرگ حضــرت علــی؟ع؟ بودنــد ،دعــوت
خــود را شــروع کردنــد .ایــن ســه گــروه عبــارت بودنــد از :عباســیان ،فرزنــدان امــام
حســن؟ع؟ و فرزنــدان امــام حســین؟ع؟.
عباســیان خــود را میــراث دار «ابوهاشــم» پســر «محمــد بــن ّ
حنفیــه» مــی دانســتند.
پــس از شــهادت امــام حســین؟ع؟ ،چــون فرزنــدان امــام حســین؟ع؟ و امــام
حســن؟ع؟ تحــت نظــر بودنــد ،و از طرفــی محمــد بــن حنفیــه نــه در واقعــه کربــا
شــرکت کــرده بــود و نــه بــه بیعــت ابــن زبیــر تــن داده بــود ،میــدان فعالیــت بــرای او
و فرزنــدش بیشــتر بــاز بــود .بــه نقلــی ابوهاشــم پســر محمــد ّ
حنفیــه هنــگام مــرگ،
محمــد بــن علــی ،نــوه عبــداهّلل عبــاس را جانشــین خــود کــرد و بدیــن گونــه ســازمان
دعــوت او بــه عباســیان رســید)22(.

فرزندان امام حسین؟ع؟ به رهبری ائمه شیعه :امام باقر؟ع؟

فرزنــدان امــام حســن؟ع؟ و در رأس آن هــا «عبــداهّلل بــن الحســن» و بعدهــا پســرش
«محمــد»؛ معــروف بــه «نفــس ّ
زکیــه».
در آغــاز ،عباســیان مــردم را بــه نــام خــود دعــوت مــی کردنــد( )23و همزمــان بــا آن
هــا ،دعوتگــران علــوی نیــز در خراســان پراکنــده بودنــد .از طرفــی تنــی چنــد از داعیــان
عباســی گرفتــار و کشــته شــده بودنــد و ممکــن بــود کــه اگــر کار بــه همیــن منــوال پیــش
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بــرود ،رهبــری دعــوت هــم افشــا شــود .از ســوی دیگــر ،مــردم بــه ویــژه مســلمانان غیــر
عــرب بــه علویــان عالقــه بیشــتری داشــتند؛( )24بنابرایــن عباســیان دریافتنــد کــه اگــر
مــردم را بــه نــام خــود دعــوت کننــد و در کنــار آن هــا ،فرزنــدان علــی؟ع؟ هــم مــردم را
بــه خــود بخواننــد ،کســی بــه ایشــان دل نخواهــد بســت و همــه یــا دســت کــم بیشــتر
مــردم بــه علویــان خواهنــد پیوســت و کار آنــان بــه جایــی نخواهــد رســید .از ایــن رو،
پــس از بررســی کامــل و چنــد تجربــه کوچــک و خطرنــاک ولــی پرفایــده ،بــا مهــارت
کامــل و دقــت کافــی ،شــعار «الرضــا مــن آل محمــد» را مطــرح کردنــد ،مــردم را بــه آن
دعــوت نمودنــد و از دعــوت مســتقیم بــه خــود دســت کشــیدند .آن هــا بــا طــرح ایــن
شــعار ،هــم چهــره واقعــی خــود را از عامــه مــردم و حکومــت پنهــان داشــتند و خــود را
آل محمــد؟ص؟ جلــوه دادنــد ،و هــم بدیــن وســیله خــود را بــه علویــان پیونــد زدنــد و
از محبوبیــت آن هــا بهــره فــراوان بردنــد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از شــیعیان علــوی
کــه ماهیــت عباســیان را نشــناخته بودنــد نیــز بــه آنــان پیوســتند.
عمــوم دعــوت شــدگان بــه ویــژه خراســانیان هــم بــه خاطــر دوری از حجــاز و هــم بــه
خاطــر فشــار حکومــت کــه مانــع هرگونــه پرسشــی در مــورد بنــی هاشــم بــود توانایــی
شــناخت دســته بنــدی هــای سیاســی بنــی هاشــم را نداشــتند و گمــان مــی کردند که
«آل محمــد» فقــط یــک گــروه اســت .آن هــا بیــن عباســیان ،بنــی حســن؟ع؟ و بنــی
حســین؟ع؟ فــرق نمــی گذاشــتند؛ از ایــن رو عالقــه منــدان آل محمــد و ناراضیــان
حکومــت ،جملگــی زیــر ایــن پرچــم گــرد آمدنــد.
امــام عباســی ،بــا اصــرار بــه ســران دعــوت خــود تأکیــد مــی کــرد کــه از او هیــچ نامــی
نبرنــد و عامــه مــردم را بــه «الرضــا مــن آل محمــد» بخواننــد( )25و در پاســخ کســانی
کــه مــی خواهنــد «الرضــا» را بشناســند ،بگوینــد« :مــا ّ
تقیــه مــی کنیــم ».البتــه آن هــا
مجــاز بودنــد کــه نــام امــام عباســی را تنهــا بــه افــراد مــورد اعتمادشــان بگوینــد!
«الرضــا مــن آل محمــد» در نــزد ســران دعــوت و عباســیان ،امــام عباســی بــود ،ولــی
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عامــه افــرادی کــه بــه دعــوت پیوســته بودنــد از ایــن امــر آگاه نبودنــد ،لــذا هنگامــی
کــه امــام ّ
عباســی خواســت «ابومحمــد صــادق» را بــرای دعــوت بــه خراســان روانــه
کنــد ،بــرای پرهیــز از افشــای چهــره واقعــی خــود بــه وی تأکیــد کــرد کــه از برخــورد بــا
دعوتگــران علــوی بــه ویــژه شــخصی بــه نــام «غالــب» کــه بــه شــدت دوســتدار علویــان
بــود پرهیــز کنــد ،ولــی غالــب از آمــدن ابومحمــد آگاه شــد و بــه نــزد او رفــت و بیــن
آن دو دربــاب برتــری عباســیان و علویــان مناظــره ای ســخت درگرفــت .پــس از ایــن
واقعــه ،راز ابومحمــد فــاش گردیــد و بــه دســت والــی خراســان کشــته شــد(106( )26
هجــری) .ظاهــرا پــس از مــرگ او و بــرای پیــش گیــری از افشــای دعــوت عباســی،
شــعار «الرضــا مــن آل محمــد» مطــرح شــده اســت)27(.

الرضا من آل محمد نزد دعوت شدگان

از بررســی گــزارش هــای مورخــان در بــاب دعــوت و بیعــت مــردم خراســان بــا «الرضــا»
و عکــس العمــل آنــان پــس از ظهــور و بــه حرکــت رســیدن عباســیان ،بــر مــی آیــد
کــه بیشــتر دعــوت شــدگان اگرنــه همــه آن هــا «الرضــا مــن آل محمــد» را شــخصی
از فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ مــی دانســته انــد .بــه گفتــه «فلیــپ حتــی» «شــیعیان مــی
پنداشــتند کــه خانــدان هاشــم منحصــر بــه فرزنــدان علــی؟ع؟ اســت )28(».از ایــن
رو ،پیــروزی عباســیان موجــب ســرخوردگی بســیاری از ایرانیــان شــد ،حتــی برخــی
زبــان بــه اعتــراض گشــودند و جــان خــود را بــر ســر ایــن کار نهادنــد .قیــام هایــی چــون
قیــام ُ
«شـ َـریک بــن شــیخ» در بخــارا و اعتــراض برخــی ســران دعــوت و نیــز گرایــش
ایرانیــان بــه قیــام هــای ضــد عباســی علویــان نشــان مــی دهــد کــه در نظــر آنــان
«الرضــا مــن آل محمــد» کســی از فرزنــدان پیغمبــر بــوده اســت .اینــک نمونــه ای از
شــواهد تاریخــی ایــن نظریــه را از نظــر مــی گذارنیــم:
 .1پــس از ظهــور دولــت عباســی و آگاهــی عباســیان از تمایــل «ابوســلمه» بــه علویــان،
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«ســفاح» بــرادرش منصــور را بــا ســی تــن بــه خراســان فرســتاد تــا هــم از «ابومســلم»
بیعــت بگیــرد و هــم نظــر او را دربــاره کار ابوســلمه جویــا شــود .یکــی از نــوادگان امــام
ســجاد؟ع؟ بــه نــام «عبیــداهّلل بــن الحســین بــن علــی بــن الحســین األعــرج» همــراه
ایــن هیــأت بــود« .ســلیمان بــن کثیــر خزاعــی» یکــی از بــزرگ تریــن داعیــان عباســی
کــه پیــش از ابومســلم رهبــر ســازمان دعــوت در خراســان بــود ،بــه عبیــداهّلل گفــت:
ّ
«انــا غلطنــا فــی امرکــم و وضعنــا البیعــة فــی غیــر موضعهــا ،فهلــم نبایعکــم و ندعــوا
الــی نصرتکــم )29(:مــا در مــورد کار شــما اشــتباه کردیــم و بیعــت را در جــای خــودش
ننهادیــم ،بیاییــد بــا شــما بیعــت کنیــم و مــردم را بــه یــاری شــما بخوانیــم ».عبیــداهّلل
گمــان کــرد کــه ایــن پیشــنهاد توطئــه ای از طــرف ابومســلم اســت و اگــر بــه ابومســلم
خبــر ندهــد او را خواهــد کشــت .از ایــن رو جریــان را بــه ابومســلم خبر داد و ابومســلم،
یــار دیریــن خویــش را طبــق فرمــان امــام عباســی کــه «بــه هــر کــس شــک کــردی او را
بکــش» ،گــردن زد ،او حتــی بنابــر برخــی روایــات ،عبیــداهّلل را نیــز مســموم کــرد و از
میــان برداشــت!()30
ایــن واقعــه کــه در حــدود چهــار مــاه پــس از ظهــور دولــت عباســی روی داد نشــان مــی
دهــد بســیاری از خراســانیان (و حتــی افــرادی در رأس دعوت عباســی چون ســلیمان
بــن کثیــر خزاعــی) گمــان مــی بــرده انــد کــه حکومــت بــه علویــان خواهــد رســید.
 .2پس از پیروزی عباســیان و آشــکار شــدن چهره واقعی دعوت عباســی و شــناخت
مــردم از ایــن دعــوت ،یکــی از بــزرگان بخــارا بــه نــام ُ
«شـ َـریک بــن شــیخ مهــری» کــه
«مــردی بــود از عــرب بــه بخــارا باشــیده ،و مــردی مبــارز بــود و مذهــب شــیعه داشــتی
و مردمــان را دعــوت کــردی بــه خالفــت فرزنــدان امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و گفتــی :مــا
از رنــج مروانیــان اکنــون خالصــی یافتیــم .مــا را رنــج آل عبــاس نمــی بایــد ،فرزنــدان
پیغامبــر بایــد کــه خلیفــه پیغامبــر بــود .خلقــی عظیــم بــر وی گــرد آمدنــد .و امیــر بخــارا
«عبدالجبــار بــن شــعیب» بــود و بــا وی بیعــت کــرد و امیــر خــوارزم «عبدالملــک بــن

35

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 52
ذیالقعده  1443هجری مقری

َ َّ
هرثمــه» بــا وی بیعــت کــرد و امیــر َبـ ْـر َزم ُ«مخلــد بــن حســین» بــا وی بیعــت کــرد و
اتفــاق کردنــد و پذیرفتنــد کــه ایــن دعــوت آشــکار کنیــم و هــر کــس کــه پیــش آیــد بــا او
حــرب کنیــم)31(».
بنابــر نقــل منابــع دیگــر ،بیــش از ســی هــزار نفــر دعوتــش را پاســخ گفتنــد و چنــد مــاه
بــا «زیــاد بــن صالــح» فرســتاده ابومســلم جنگیدنــد تــا ســرانجام شــریک کشــته شــد و
قیــام ســرکوب گردیــد )32(.از ایــن گفته «نرشــخی» (م « :)348چون زیــاد از بخارا دل
فــارغ کــرد ،بــه جانــب ســمرقند رفــت و آن جــا او را حربهــا افتــاد»( )33بــر مــی آیــد کــه
مــردم ســمرقند نیــز علیــه عباســیان بــه پاخاســته بودنــد؛ چنــان کــه از وســعت قیــام
شــریک و پیوســتن گــروه زیــادی از مناطــق مختلــف (بخــارا ،خــوارزم ،بــرزم) بــه ایــن
قیــام بــر مــی آیــد کــه دســت کــم مــردم ایــن نواحــی معتقــد بــوده انــد کــه «الرضــا مــن
آل محمــد» شــخصی از فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ اســت .گرچــه قیــام شــریک کــه خواســتار
خالفــت فرزنــدان پیامبــر بــود ســرکوب شــد ( 133هجــری) ،ولــی هم چنــان معتقدان
بــه ایــن عقیــده در خراســان بســیار بــوده و حتــی در میــان فرماندهــان و حکمرانــان
خراســان نیــز افــرادی برایــن عقیــده بودنــد .گــواه ایــن مطلــب آن کــه چــون در ســال
َ
 140هجــری ،منصــور« ،عبدالجبــار ازدی» را حکومــت خراســان داد ،وی بــه تعقیــب
شــیعیان بنــی هاشــم پرداخــت و از آنــان کشــتاری عظیــم کــرد و در تعقیــب آنــان اصرار
ورزیــد؛ آن هــا را مثلــه کــرد و شــماری از فرماندهــان و حکمرانــان خراســان از جملــه
ُ
ُ«م َغیــرة بــن ســلیمان» و ُ
«ح َریــش بــن محمــد ذ ْهلــی» از فرماندهــان و «مجاشــع
بــن ُحریــث انصــاری» حکمرانــان بخــارا و ابوالمغیــره« ،خالــد بــن کثیــر» حکمــران
ُ
قهســتان را بــه جــرم دعــوت بــه فرزنــدان علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ کشــت()34

الرضا من آل محمد پس از بنیاد دولت عباسی

ایــن شــعار کمــی پــس از ســال  100هجــری آغــاز شــد و دعوتگــران علــوی و عباســی
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مشــترکا آن را تبلیــغ کردنــد .البتــه ایــن شــعار ،در قیــام «زیــد بــن علــی» و فرزنــدش
«یحیــی بــن زیــد» در زمــان امویــان نیــز مطــرح شــده بــود.
امــا عباســیان تــا ظهــور دولــت و آشــکار شــدن چهــره واقعــی شــان بــا تأکیــد فــراوان
آن را تبلیــغ مــی کردنــد .قاعدتــا بایــد بــا پیــروزی دولــت عباســی ایــن شــعار نیــز پایــان
مییافــت ،ولــی نــه تنهــا چنیــن نشــد ،بلکــه بیــش از پیــش جــا افتــاد و گســترش
یافــت .حــدود ســه مــاه بعــد از روی کار آمــدن عباســیان در ســال  133هجــری
در خراســان« ،شــریک بــن شــیخ» بــا طــرح مجــدد ایــن شــعار روحــی تــازه در آن
دمیــد .از آن پــس علویــان یکــی پــس از دیگــری بــه قیــام هایــی در گوشــه و کنــار
قلمــرو اســامی بــه ویــژه در حجــاز ،عــراق و ایــران دســت زدنــد و بســیاری از آنــان
در قیامهــای خــود بــه «الرضــا مــن آل محمــد» دعــوت کردنــد .قیــام هــای پراکنــده
ادامــه داشــت تــا آن کــه پــس از مــرگ هــارون ،درگیــری امیــن و مأمــون بــر ســر
حکومــت ،موجــب ضعــف قــدرت عباســی شــد و قیــام هــای علویــان جــان تــازهای
گرفــت .ایــن قیــام هــا بــا وســعت زیــادی کــه داشــت ،خطــر اصلــی حکومــت عباســی
بــه شــمار مــی آمــد و مأمــون کــه دولــت عباســی را در خطــر انقــراض مــی دیــد بــه
اجبــار علــی بــن موســی ،امــام هشــتم شــیعیان را بــا نــام «الرضــا» ولــی عهــد خــود قــرار
داد( )35و بــه ایــن وســیله علویــان شورشــی را خلــع ســاح کــرد .مأمــون پــس از آن
کــه دیگــر شورشــیان را هــم ســرکوب و اوضــاع را تثبیــت کــرد ،علــی بــن موســی الرضــا
را بــه شــهادت رســاند؛ ولــی دیــری نپاییــد کــه دوبــاره شــعله انقــاب برافروختــه
شــد و در ســال  207هجــری (حــدود چهــار ســال بعــد از شــهادت امــام رضــا) ایــن
شــعار دوبــاره مطــرح گردیــد )36(.بــا نگاهــی بــه منابــع ،مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در
دوران کمتــر خلیفـهای از خلفــای عباســی کســی از علویــان بــا دعــوت بــه «الرضامــن
آلمحمــد» قیــام نکــرده اســت .بــه عنــوان نمونــه قیــام کننــدگان ذیــل در قیــام خــود
بــه «الرضــا مــن آل محمــد» دعــوت مــی کردنــد:
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«یحیــی بــن عبــداهّلل بــن الحســن»( )37و «حســین بــن علــی» (شــهید فــخ 169 ،ه)
(« )38حســن هــرش» (« )39()198عبــداهّلل بــن معاویــه» ( 127ه)(« )40ابوالســرایا»
و «محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا» (« )41()199عبدالرحمــن بــن احمــد» (از فرزنــدان
عمــر بــن علــی؟ع؟ بــه ســال (« )42()207محمــد بــن قاســم» (از فرزنــدان امــام ســجاد
بــه ســال  219در زمــان معتصــم)(« )43یحیــی بــن عمــر» (از فرزنــدان زیــد بــن علــی
در ســال  205بــه دوران مســتعین)( )44و «حســن بــن زیــد» و یارانــش بــه ســال 250
در ری )45(.ایــن قیــام هــا و دعــوت هــا پیوســته ادامــه داشــت تــا آن جــا کــه برخــی
از علویــان در مغــرب ( 170ه) و برخــی در طبرســتان و دیلــم ( 250ه) بــه حکومــت
رســیدند و از رنــج تعقیــب و گریــز ســالیان دراز دمــی بیاســودند.

خاتمه

از بیعــت مــردم بــا دعــوت هــا و قیــام هــای علــوی چنیــن بــر مــی آیــد کــه مــراد از «الرضــا
مــن آل محمــد» شــخصی از خانــدان پیامبــر بــوده اســت کــه مــردم یــا بزرگان هاشــمی
و علــوی و یــا بــزرگان بــاد و ...بــر او اجتمــاع کننــد و بــه او راضــی شــوند؛ هــر کــس
انتخــاب مــی شــد «الرضــا» بــود .بنابرایــن از «الرضــا» شــخص معیــن و مشــخصی
مــراد نبــوده اســت.
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 .1لوئیــس معلــوف ،المنجــد فــی اللغــة( ،بیــروت ،دارالمشــرق 1973 ،م) ص 265؛ انیــس ابراهیــم ،عبدالحلیــم منتصــر،
المعجــم الوســیط ،چــاپ چهــارم (تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی 1372 ،ش  1412 /ق) ص 351؛ حســین بــن محمــد
اصفهانــی راغــب ،معجــم مفــردات الفــاظ القــرآن ،تحقیــق ندیــم مرعشــی( ،بــی جــا ،دارالکاتــب العربــی ،افســت قــم ،مؤسســه
مطبوعاتــی اســماعیلیان) ص 202؛ محمــد بــن مکــرم ابــن منظــور ،لســان العــرب 18( ،ج) ،تحقیــق و تعلیــق مکتــب تحقیــق
التــراث ،چــاپ دوم( ،بیــروت ،داراحیــاء التــراث العربــی 1413 ،ق  1993 /م) ج  ،5ص .236
 .2محمــد بــن جریــر طبــری ،تاریــخ االمــم و الرســل و الملــوک 8( ،ج)( ،قاهــره ،مطبعــة االســتقامة 1358 ،ق  1939 /م) ج ،3
ص .455
ّ
ً .3
«مرضی» است.
رضی در این جا به معنای
 .4طبری ،پیشین ،ج  ،3ص .452
 .5همــان ،ص 450؛ عبدالحمیــد ابــن ابــی الحدیــد ،شــرح نهــج البالغــة ،تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم20( ،ج) ،چــاپ
ّاول( ،قاهــره ،دار احیــاء الکتــب العربیــة 1378 ،ق  1959 /م) ج  ،11ص .9
ّ
 .6طبــری ،پیشــین ،ج  ،3ص 456؛ ابوعلــی رازی مســکویه ،تجــارب االمــم ،تصحیــح ابــو القاســم امامــی ،چــاپ اول( ،تهــران،
دار ســروش للطباعــة والنشــر 1366 ،ش  1987 /م) ج  ،1ص .294
 .7مسکویه ،پیشین ،ج  ،1ص .287
 .8عبــداهّلل بــن مســلم ابــن قتیبــه ،األمامــة والسیاســة ،تصحیــح علــی شــیری 2( ،ج) ،چــاپ ّاول( ،قــم ،منشــورات الشــریف
الرضــی 1371 ،ش) ج  ،1ص .65
 .9همان ،ص .65
 .10همان ،ص .95
 .11عبــداهّلل بــن مســلم ابــن قتیبــه ،عیــون األخبــار 4( ،ج) ،چــاپ ّاول( ،قاهــره ،دار الکتــب المصریــة ،1925 ،افســت قــم،
منشــورات الشــریف الرضــی 1373 ،ش) ج  ،1ص .605
 .12مجهــول المؤلــف ،اخبــار الدولــة العباســیة ،تصحیــح عبدالعزیــز الــدوری و عبدالجبــار المطلبــی( ،بیــروت ،دارالطلیعــة
للطباعــة والنشــر 1971 ،م) ص .99
 .13طبــری ،پیشــین ،ج  ،4ص 421؛ عزالدیــن ابــن اثیــر ،الکامــل فــی التاریــخ( ،بیــروت ،دار صــادر1385 ،ق1965/م) ج ،4
ص .155
 .14احمــد بــن یحیــی بــن جابــر بــاذری ،انســاب االشــراف ( 6قســم) ،تحقیــق عبدالعزیــز الــدوری ،چــاپ ّاول( ،بیــروت،
دارالنشــر 1398 ،ق  1978 /م) ج  ،13ص 298؛ ابــن اثیــر ،پیشــین ،ج  ،4ص .136
 .15ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،4ص .212
 .16مسکویه ،پیشین ،ج ،2ص168؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،4ص .335متن از تجارب األمم مسکویه نقل شده است.
ْ
 .17ابوالفــرج اصفهانــی ،مقاتــل الطالبییــن ،تحقیــق ســید احمــد َصقــر ،چــاپ ّاول( ،قــم ،منشــورات الشــریف الرضــی 1414 ،ق
 1372 /ش) ص .443
 .18همان ،ص .434
 .19همان ،ص .435
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 .20محمــد بــن محمــد بــن نعمــان مفیــد ،األرشــاد فــی معرفــة حجــج اهّلل علــی العبــاد 2( ،ج) ،چــاپ ّاول ،تحقیــق مؤسســة آل
البیــت ألحیــاء التــراث( ،قــم ،المؤتمــر العالمــی اللفیــة الشــیخ المفیــد 1413 ،ق) ج  ،2ص .353
 .21جــال الدیــن ســیوطی ،تاریــخ الخلفــاء ،تحقیــق محمــد محیــی الدیــن عبدالحمیــد ،چــاپ ّاول( ،قــم ،منشــورات الشــریف
الرضــی 1411 ،ق  1370 /ش) ص .327
 .22ســعد بــن عبــداهّلل اشــعری ،المقــاالت و الفــرق ،تصحیــح جــواد مشــکور ،چــاپ ّاول( ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی،
 1361ش) ص  39و 40؛ ابوحنفیــه نعمــان بــن محمــد تمیمــی مغربــی قاضــی نعمــان ،شــرح االخبــار فــی فضایــل ائمــة االطهــار،
( 3ج) ،تحقیــق ســید محمــد حســینی جاللــی ،چــاپ ّاول( ،قــم ،مؤسســة النشــر االســامی )1414 ،ج  ،3ص 316؛ علــی بــن ابــی
الغنائــم العمــری ،المجــدی فــی انســاب الطالبییــن ،تحقیــق احمــد مهــدوی دامغانــی ،چــاپ ّاول( ،قــم ،مکتبــة النجفــی)1409 ،
ص 224؛ محمدباقــر مجلســی ،بحاراالنــوار( ،تهــران ،دارالکتــب االســامیة ،بــی تــا) ج  ،42ص .104 103
 .23ابوحنیفــه احمــد بــن داود دینــوری ،االخبــار الطــوال ،تحقیــق عبدالمنعــم عامــر ،چــاپ ّاول( ،قاهــره ،داراحیــاء الکتــب
العربیــة 1960 ،م) ص  333و 335؛ طبــری ،پیشــین ،ج  ،5ص .316
 .24اخبارالدوله ،پیشین ،ص .199 198
 .25همــان ،ص  194و  200و 204؛ بــاذری ،پیشــین ،ج  ،3ص  82و 115 114؛ طبــری ،پیشــین ،ج  ،6ص  27و  45و  46و
49؛ ســیوطی ،پیشــین ،ص .257
 .26طبری ،پیشین ،ج  ،5ص .394
 .27دینوری ،پیشــین ،ص  333و 335؛ طبری ،پیشــین ،ج  ،5ص 316؛ ابراهیم حســن حســن ،تاریخ سیاســی اســام3 ،ج،
ترجمــه ابوالقاســم پاینــده ،چــاپ هفتــم( ،تهــران ،ســازمان انتشــارات جاویــدان 1371 ،ش) ،ج  ،1ص .437
 .28فیلیپ خلیل حتی ،تاریخ عرب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ دوم( ،تهران ،انتشارات آ گاه )1363 ،ص.357
 .29ابونصــر ســهل بــن عبــداهّلل بخــاری ،سرالسلســلة العلویــة ،تحقیــق ســید محمدصــادق بحرالعلــوم ،چــاپ ّاول( ،نجــف،
المکتبــة الحیدریــة بالنجــف 1381 ،ق  1962 /م ،افســت قــم ،منشــورات الشــریف الرضــی1371 ،ش1413/ق) ص10؛ ابــن
قتیبــه ،پیشــین ،ج  ،2ص 172؛ طبــری ،پیشــین ،ج  ،6ص  ،104ابــن اثیــر ،پیشــین ،ج ،5ص.437
 .30اصفهانی ،پیشین ،ص .159
 .31ابوبکــر محمــد بــن جعفــر نرشــخی ،تاریــخ بخــارا ،ترجمــه ابــو نصــر احمــد بــن محمــد قبــاوی ،تلخیــص محمــد بــن ظفــر بــن
عمــر ،تصحیــح مــدرس رضــوی ،چــاپ دوم( ،تهــران ،انتشــارات تــوس 1363 ،ش) ص .86
 .32بــاذری ،پیشــین ،ج  ،3ص 171؛ احمــد بــن ابــی یعقــوب یعقوبــی معــروف بــه ابــن واضــح ،تاریــخ یعقوبــی2 ،ج ،چــاپ ّاول،
(قــم ،منشــورات الشــریف الرضــی 1414 ،ق  1373 /ش) ج  ،2ص 354؛ طبــری ،پیشــین ،ج  ،6ص112؛ ابــن اثیــر ،پیشــین ،ج
 ،5ص 448؛ ابــن قتیبــه ،پیشــین ،ج  ،2ص .188
 .33نرشخی ،پیشین ،ص .87
 .34یعقوبی ،پیشین ،ج  ،2ص 371؛ طبری ،پیشین ،ج  ،6ص .146
 .35اصفهانی ،پیشین ،ص  455و 499؛ طبری ،پیشین ،ج  ،7ص 139؛ قاضی نعمان ،پیشین ،ج  ،3ص .338
 .36طبری ،پیشین ،ج  ،7ص .168
 .37محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،اصــول کافــی ،تصحیــح علــی اکبــر غفــاری ،ترجمــه ســید جــواد مصطفــوی 4 ،ج( ،تهــران،
انتشــارات علمیــه اســامیه ،بــی تــا) ج  ،2ص ( .188زندگانــی موســی بــن جعفــر؟ع؟ ).
 .38طبری ،پیشین ،ج  ،6ص 412؛ اصفهانی ،پیشین ،ص .385 366
 .39طبری ،پیشین ،ج  ،1ص  ،116ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،8ص ( .301این شخص علوی نبوده است).
 .40اصفهانی ،پیشین ،ص .155
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 .41طبــری ،پیشــین ،ج  ،7ص 177؛ ابــن اثیــر ،پیشــین ،ج  ،8ص 302؛ قاضــی نعمــان ،پیشــین ،ج  ،3ص 334؛ اصفهانــی،
پیشــین ،ص .435 428
 .42طبری ،پیشین ،ج  ،7ص .168
 .43همان ،ص 219؛ اصفهانی ،پیشین ،ص 473 464؛ قاضی نعمان ،پیشین ،ج  ،3ص .345
 .44طبــری ،پیشــین ،ج  ،7ص 426؛ اصفهانــی ،پیشــین ،ص 506؛ محمــد بــن علــی بــن طباطبــا ابــن طقطقــی ،الفخــری فــی
اآلداب الســلطانیة واآلداب الملکیــة ،چــاپ ّاول( ،قــم ،منشــورات الشــریف الرضــی 1416 ،ق 1373/ش) ص .240
 .45طبــری ،پیشــین ،ج  ،7ص 433؛ علــی بــن الحســین مســعودی ،مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر ،ترجمــه ابوالقاســم
پاینــده ،چــاپ چهــارم( ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی 1370 ،ش) ج  ،2ص .558
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سید جواد حسیین

امام شنایس از دیدگاه امام هشمت

؟ع؟

حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ در ســال  148ه .ق ،در روز یازدهــم
ذی قعــده در مدینــه دیــده بــه جهــان گشــود)1( .
پــدر بزرگــوارش حضــرت امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ و مــادر مکرمــه اش بــه نامهــای
نجمــه خاتــون ،ام البنیــن ،ســکینه نوبیــه و تکتــم نامیــده مــی شــود کــه بعــد از تولــد
فرزنــدش ،از طــرف امــام کاظــم ؟ع؟ «طاهــره » نــام گرفــت)2( .
آن حضــرت در دوران امامــت  20ســاله خویــش ( )203 - 183بــا ســه تــن از حکمرانان
مســتبد عباســی ،یعنــی هــارون الرشــید (ده ســال) ،محمــد امیــن (پنــج ســال) و
مامــون (پنــج ســال آخــر عمــر) معاصــر بــود .امــام رضــا؟ع؟ در آخــر مــاه صفــر  203ه.
ق در ســن  55ســالگی بوســیله مامــون ،مســموم و در ســناباد نوقــان کــه امــروزه یکــی
از محــات مشــهد مقــدس بحســاب مــی آیــد ،بــه شــهادت رســید و در محــل مرقــد
فعلــی بــه خــاک ســپرده شــد)3( .
بــه بهانــه شــهادت آن امــام همــام ،برآنیــم کــه امامــت و والیــت را از منظــر و دیــدگاه
آن حضــرت بــه تماشــا بنشــینیم .آنچــه در پیــش رو داریــد گامــی اســت در ایــن راه.

ضرورت امام شناسی

از بزرگتریــن ،خطرناکتریــن و شــکننده تریــن انحرافاتــی کــه در جامعــه اســامی رخ
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داد ،انحــراف از مســیر امامــت بــود .اگــر جامعــه بعــد از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ جایــگاه
امامــت را شــناخته بودنــد ،امامــت و خالفــت را در حــد نمایندگــی قبیلــه ای و قومــی
و حداکثــر رهبــری سیاســی ،تنــزل نمــی دادنــد و اجــازه نمــی دادنــد کــه کســانی بــر آن
جایــگاه تکیــه بزننــد کــه هیــچ گونــه شایســتگی و لیاقــت در وجــود آنهــا نبــود.
قــرآن کریــم امامــت را باالتــر از نبــوت مــی دانــد؛ و چنین بیــان می کند کــه ابراهیم؟ع؟
بعــد از نبــوت و خلــت (خلیــل اللهــی) بــه مقــام امامــت ترفیــع درجــه یافتــه اســت.
«انــی جاعلــک للنــاس امامــا»؛ (« )4مــن تــو را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادم».
و امامــت و معرفــی امــام را باعــث کمــال دیــن و تمــام کننــده نعمــت دانســته و بعــد
از آنکــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ علــی؟ع؟ را بــه خالفــت و امامــت منصــوب مــی کنــد مــی
فرمایــد« :الیــوم اکملــت لکــم دینکــم »؛ (« )5امــروز دینتــان را برایتــان کامــل کــردم».
و اعــام مــی کنــد کــه عــدم معرفــی امــام و امامــت بــه منزلــه عــدم انجــام رســالت 23
ســاله اســت )6( .همچنیــن پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود« :مــن مــات ولــم یعــرف امــام
زمانــه مــات میتــة الجاهلیــة؛ ( )7هــر کــس بمیــرد و امــام زمــان خویــش را نشناســد،
بــه مــرگ جاهلــی از دنیــا رفتــه اســت ».ایــن حدیــث بــه خوبــی مــی رســاند کــه اگــر
کســی امــام زمــان خــود را نشناســد ،در واقــع دینــی بــرای او ثابــت نیســت .فخــر رازی،
یکــی از بزرگتریــن علمــای اهــل نــت حدیــث مذکــور را بــه ایــن صــورت نقــل نمــوده
اســت کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :مــن مــات ولــم یعــرف امــام زمانــه فلیمــت ان شــاء
یهودیــا وان شــاء نصرانیــا؛ ( )8اگــر کســی بمیــرد و امــام زمــان خویــش را نشناســد پــس
بایــد بــه خواســت خــودش یــا یهــودی و یــا نصرانــی بمیــرد [ .ولــی مســلمان از دنیــا
نخواهــد رفــت]».
جابربــن عبــداهلل انصــاری مــی گویــد :از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ پرســیدم امامــان بعــد از
شــما چنــد نفرنــد؟ حضــرت فرمــود« :یــا جابــر ســالتنی رحمــک اهلل عــن االســام
باجمعــه ،عدتهــم عــدة الشــهور؛ ( )9جابــر! خدایــت رحمــت کنــد ،از تمــام اســام از
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مــن ســؤال نمــودی .تعــداد آنــان بــه تعــداد ماههــا اســت ».در ایــن حدیــث ســؤال از
امــام مســاوی بــا ســؤال از تمــام اســام دانســته شــده اســت.
در روایــت صحیحــه از امــام باقــر؟ع؟ رســیده اســت کــه حضــرت فرمــود« :کل مــن دان
اهلل عزوجــل بعبــادة یجهــد فیهــا نفســه وال امــام مــن اهلل ،فســعیه غیــر مقبــول ،وهــو
ضــال متحیــر واهلل شــانی ء العمالــه؛ ( )10هــر کــس بــه خداونــد عزتمنــد تقــرب جویــد
بــا عبادتــی کــه [تمــام] تــاش خــود را در انجــام آن بــه کار بــرده ،ولــی امامــی نصــب
شــده از جانــب خداونــد بــرای او نباشــد ،تالشــش پذیرفتــه نمــی شــود ،و گمــراه و
ســرگردان خواهــد بــود ،و خداونــد نیــز اعمــال او را دشــمن مــی دارد».
در روایــت دیگــری از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ خطــاب بــه حضــرت علــی ؟ع؟ در مــورد والیــت
آن حضــرت مــی خوانیــم« :لــو ان عبــدا عبــد اهلل مثــل مــا قــام نــوح فــی قومــه وکان
لــه مثــل احــد ذهبــا فانفقــه فــی ســبیل اهلل ومــد فــی عمــره حتــی حــج الــف عــام علــی
قدمیــه ثــم قتــل بیــن الصفــا والمــروة مظلومــا ثــم لــم یوالــک یــا علــی لــم یشــم رائحــة
الجنــة ولــم یدخلهــا؛ ( )11اگــر کســی بــه انــدازه رســالت حضــرت نــوح در میــان قومــش
عبــادت کنــد ،و بــه انــدازه کــوه احــد طــا داشــته و در راه خــدا انفــاق کنــد و عمــرش
طوالنــی شــود تــا هــزار بــار خانــه کعبــه را بــا پــای برهنــه زیــارت کنــد ،و ســپس در میــان
صفــا و مــروه مظلومانــه بــه قتــل برســد ،اگــر والیــت تــو را ای علــی نداشــته باشــد ،بوی
بهشــت را نچشــیده و داخــل آن نخواهــد شــد».

نمونه هایی از پیامدهای عدم شناخت امام

بــا همــه آن تاکیــدات ،جامعــه اســامی مقــام امــام و امامــت و والیــت را درســت
نشــناخته انــد ،و ایــن عــدم شــناخت چــه در زمــان خــود پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و چــه بعــد
از آن حضــرت پــی آمدهــای ناگــواری در پــی داشــت و عــاوه بــر غصــب خالفــت و
آن همــه بدعتهــا و اختالفــات ،زیانهــای ســنگین علمــی و فرهنگــی نیــز بــر جامعــه
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اســامی تحمیــل نمــود .در ذیــل بــه نمونــه هایــی از ایــن مــوارد از عصــر خــود پیامبــر
اکــرم ؟ص؟ تــا ایــن زمــان اشــاره مــی شــود ،بــا تذکــر ایــن نکتــه کــه پیامبــر خاتــم ؟ص؟
عــاوه بــر مقــام رســالت ،مقــام امامــت را نیــز دارا بــود؛ چــرا کــه او افضــل انبیــای الهــی
اســت و وقتــی ابراهیــم ؟ع؟ مقــام امامــت را دارا باشــد ،یقینــا [و بــه طریــق اولــی] آن
حضــرت نیــز از مقــام امامــت برخــوردار خواهــد بــود.
 - 1عبــداهلل ابــن عمــر مــی گویــد« :هــر کالمــی کــه از پیامبــر؟ص؟ مــی شــنیدیم آن را مــی
نوشــتیم ،ولــی گروهــی از قریــش مــرا از ایــن کار منــع مــی کردنــد و مــی گفتنــد :ممکــن
اســت رســول خــدا؟ص؟ از روی غضــب یــا خوشــحالی ســخن گفتــه باشــد ،مــن هــم از
ایــن کار دســت کشــیدم ،حضــور آن حضــرت رســیدم و جریــان را بــرای ایشــان نقــل
نمــودم ،فرمودنــد« :کلمــات و ســخنان مــرا بنویــس .بــه خــدا قســم از دهــان مــن جــز
حــق خــارج نمــی شــود)12( ».
ایــن جریــان نشــان مــی دهــد کــه عــده ای مقــام عصمــت و علــم الهــی حضــرت را
درک نکــرده بودنــد ،و همیــن جهالــت بــود کــه باعــث شــد وقتــی حضــرت در بســتر
بیمــاری ،کاغــذ و قلــم تقاضــا نمودنــد تــا مطلبــی را بــرای مســلمانان بنویســند کــه
گمــراه نشــوند ،عمــر از ایــن کار ممانعــت کــرد و گفــت :کتــاب خــدا مــا را کفایــت مــی
کنــد ،و (نعــوذ بــااهلل) پیامبــر هزیــان مــی گویــد )13( ».اگــر مقــام نبــوت و امامــت و
عصمــت و طهــارت او را شــناخته بودنــد ،هرگــز بــه خــود جــرات نمــی دادنــد چنــان
ســخنان سســت و بــی پایــه ای را مطــرح کننــد.
 - 2چــون برخــی از مســلمانان مقــام امــام را نشــناختند ،اجــازه دادنــد کــه حتــی
شــخصی بــا زور و کودتــا هــم بتوانــد خالفــت و جانشــینی پیامبــر را بــه عهــده گیــرد،
و حتــی اگــر فاســق و فاجــر هــم باشــد ،بتوانــد عهــده دار امامــت و خالفــت شــود،
چنانکــه بــه برخــی از معتزلیهــا و حشــویه و ...نســبت داده شــده اســت)14( .
 - 3ابــن ابــی الحدیــد بــا اینکــه از برتریــن شــارحان نهــج البالغــه اســت ،در عیــن حــال
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شــناخت آن چنانــی نســبت بــه مقــام امــام و امامــت نــدارد .و در ابتــدای خطبــه
همــام ،در توجیــه ایــن ســؤال کــه چــرا علــی ؟ع؟ از ابتــدا پاســخ همــام را در بیــان
اوصــاف متقیــن نــداد ،بلکــه اجــازه داد تــا او اصــرار و ســماجت کنــد تــا آن جــا کــه
امــام را در فشــار قــرار دهــد؟ پاســخهایی داده اســت .از جملــه مــی گویــد« :ولعلــه
تثاقــل عــن الجــواب لیرتــب المعانــی التــی خطــرت لــه فــی الفــاظ مناســبة لهــا ثــم
ینطــق بهــا کمــا یفعلــه المتــروی فــی الخطبــة؛ ( )15شــاید علــت تاخیــر او از جــواب
ایــن بــود کــه معانــی ای کــه بــرای او خطــور مــی کــرد را در الفــاظ مناســب ردیــف کنــد (و
بقــول امروزیهــا ســخنرانی را خــوب آمــاده کنــد) و آنــگاه ســخن بگویــد چنــان کــه یــک
خطیــب فکــر و اندیشــه مــی کنــد».
مذهــب و اعتقــاد ابــن ابــی الحدیــد اجــازه نمــی دهــد کــه بفهمــد امــام علــم الهــی و
«لدنــی » دارد و نیــاز بــه فکــر و ترتیــب الفــاظ و آمــاده کــردن منبــر و ســخنرانی و پیــش
مطالعــه نــدارد.
 - 4در یکــی از مجــات مــی خوانیــم« :مهــدی ؟ع؟ در دل تاریــخ فرورفتــه و از
موقعیــت امامــت و برتــری خویــش بــر تاریــخ پرتــو افکنــده ،بــا آزمودگــی و تجربــه ای
کــه در ایــن مــدت طوالنــی کســب کــرده اســت توانایــی دگرگونــی اساســی جهــان را
خواهــد داشــت )16( ».آیــا امــام معصومــی کــه وارث علــوم تمــام انبیــاو ائمــه گذشــته
و دارای «علــم لدنــی » و الهــی مــی باشــد ،نیــاز بــه کســب تجربــه بشــری دارد؟ آیــا
ایــن نشــانگر ایــن نیســت کــه در حــوزه خــودی هــم بایــد امــام شناســی تقویــت شــود؟
شــبهه افکنــی روشــنفکران معاصــر نیــز بیشــتر ناشــی از عــدم شــناخت معصومــان و
امامــان اســت .چنــان کــه بســیاری از وهابیــان نیــز کــه بیشــترین شــبهه را در ســطح
جهــان علیــه شــیعه مطــرح مــی کننــد ،ایــن اعمالشــان بــر اثــر عــدم درک صحیــح
امامــت در شــیعه ،و عــدم تــوان آن اســت.
بدیــن جهــت اســت کــه امامــان ،در طــول تاریــخ تــاش نمودنــد ،تــا تبییــن صحیــح و

46

مشاره  | 52سال ششم
ذیالقعده  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

درســتی از امامــت و جایــگاه رفیــع آن ارائــه کننــد .از جملــه ثامن الحجج ؟ع؟ ســخت
تــاش نمــود و از فرصتهــا بهــره بــرداری نمــوده ،در جامعــه ای کــه امامــت و خالفــت
الهــی ،رنــگ پادشــاهی گرفتــه بــود و در حــد والیتعهــدی تنــزل یافتــه بــود ،معنــا و
تفســیر صحیحــی از امامــت و جایــگاه آن ارائــه کــرد.

مقام و جایگاه رفیع امامت

امــام هشــتم ؟ع؟ فرمــود« :ان االمامــة اجــل قــدرا ،واعظــم شــانا ،واعالمکانــا ،وامنــع
جانبــا ،وابعــد غــورا مــن ان یبلغهــا النــاس بقولهــم اوینالــوا بآرائهــم او یقیمــوا امامــا
باختیارهــم .ان االمامــة خــص اهلل عزوجــل بهــا ابراهیــم الخلیــل ؟ع؟ بعــد النبــوة
والخلــة مرتبــة ثالثــة وفضیلــة شــرفه بهــا واشــاد بهــا ذکــره فقــال «انــی جاعلــک للناس
امامــا»؛ ( )17همانــا امامــت قــدرش برتــر ،و شــانش بزرگتــر ،و منزلتــش عالــی تــر ،و
مکانــش منیــع تــر ،و ژرفــای آن عمیــق تــر از آن اســت کــه مــردم بــا عقــل و اندیشــه
خــود بــه آن برســند ،یــا بــا انتخــاب و آراء خویــش بــه آن برســند و امامــی را نصــب
کننــد .براســتی امامــت [مقامــی اســت] کــه خداونــد متعــال آن را بعــد از مقــام نبــوت
و خلــت (خلیــل الهــی) در مرحلــه ســوم بــه ابراهیــم خلیــل اختصــاص داد و فضیلتــی
اســت کــه او را بــه آن شــرفیاب نمــود و بــه وســیله آن نامــش را بلنــد آوازه قــرار داد و
فرمــود :براســتی تــو را امــام مــردم قــرار دادم».
در فــراز دیگــری از حدیــث مــی خوانیــم« :ان االمامــة منزلــة االنبیــاء وارث االوصیــاء.
ان االمامــة خالفــة اهلل وخالفــة الرســول ؟ص؟ ومقــام امیــر المؤمنیــن ومیــراث الحســن
والحســین ؟ع؟؛ امامــت مقــام پیغمبــران ،میــراث اوصیــاء ،خالفت الهی ،جانشــینی
رســول خــدا؟ص؟ ،مقــام امیرالمؤمنیــن و یــادگار حســن و حســین ؟مهع؟ مــی باشــد».
ان االمامــة زمــام الدیــن ونظــام المســلمین وصــاح الدنیــا وعــز المؤمنیــن .ان
االمامــة اس االســام النامــی ،وفرعــه الســامی ،باالمــام تمــام الصــاة والــزکاة والصیــام
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والحــج والجهــاد وتوفیــر الفــی ء والصدقــات وامضــاء الحــدود واالحــکام ومنــع الثغــور
واالطــراف .االمــام یحــل حــال اهلل ویحــرم حــرام اهلل ویقیــم حــدود اهلل ویــذب عــن
دیــن اهلل ویدعــوا الــی ســبیل ربــه بالحکمــة والموعظــة الحســنة والحجة البالغــة؛ ()18
براســتی امامــت زمــام دیــن ،مایــه نظــام مســلمین ،صالح دنیــا و عزتمنــدی مؤمنان
اســت .همانــا امامــت ریشــه اســام بالنــده و شــاخه بلنــد آن اســت .کامــل شــدن نماز
و زکات و روزه و حــج و جهــاد و فراوانــی غنائــم و صدقــات و اجــرای حــدود و احــکام
و نگهــداری مرزهــا و اطــراف کشــور ،بــه وســیله امــام انجــام مــی گیــرد .امــام اســت
کــه حــال خــدا را حــال و حــرام او را حــرام مــی کنــد و حــدود الهــی را برپــا داشــته و از
دیــن خــدا دفــاع مــی کنــد و بــا بیــان حکمــت آمیــز و اندرزهــای نیکــو و دلیلهــای رســا،
[مــردم را] بــه ســوی پــروردگار خویــش دعــوت مــی کنــد».

توصیف امام

معرفــی امــام و بیــان اوصــاف او بــه حقیقــت از حــد قــدرت مــا خــارج اســت .از اینــرو
در ایــن بخــش نیــز از امــام هشــتم ؟ع؟ کــه خــود دارنــده اوصــاف امامــت اســت بهــره
مــی جوئیــم .آن حضــرت فرمــود« :االمــام کالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعالــم
وهــی فــی االفــق بحیــث التنالهــا االیــدی واالبصــار ،االمــام البــدر المنیــر والســراج
الزاهــر والنــور الســاطع والنجــم الهــادی فــی غیاهــب الدجــی واجــواز البلــدان والقفــار
ولجــج البحــار ،االمــام المــاء العــذب علــی الظمــآء والــدال علــی الهــدی والمنجــی مــن
الــردی ،االمــام النــار علــی الیفــاع ،الحــار لمــن اصطلــی بــه والدلیــل فــی المهالــک .من
فارقــه فهالــک؛ ()19
امــام ماننــد خورشــید فــروزان اســت کــه نــورش عالــم را فراگیــرد و خــودش در افــق
[اعــا] قــرار دارد؛ بــه گونــه ای کــه دســتها و دیــدگان بــه آن نرســد ،امــام مــاه تابــان،
چــراغ روشــن ،نــور درخشــان و ســتاره راهنمــا در تاریکیهــا ،رهگــذر شــهرها و کویرهــا،
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و گــرداب دریاهــا اســت .امــام آب گــوارای زمــان تشــنگی و راهنمــای هدایــت و نجــات
بخــش از هالکــت اســت .امــام آتــش روشــن بــر بلندیهــا [بــرای هدایــت گــم گشــتگان]،
وســیله گرمــی بــرای هــر کــه از آن گرمــا خواهــد و رهنمــای هالکــت گاههــا اســت .هــر کــه
از او جــدا شــود هــاک شــود».
راســتی ایــن همــه مفاهیــم بلنــد و عمیــق را چگونــه مــی تــوان بــه مــردم فهمانــد و
چگونــه خــود مــی تــوان بــه آن رســید؟
من گنگ خواب دیده و مردم تمام کر
من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش ()20
و فرمــود« :االمــام الســحاب الماطــر والغیــث الهاطــل والشــمس المضیئــة ...االمــام
االنیــس الرفیــق والوالــد الشــفیق واالخ الشــقیق واالم البــرة ...االمــام امیــن اهلل فــی
خلقــه وحجتــه علــی عبــاده وخلیفتــه فــی بــاده والداعــی الــی اهلل والــذاب عــن حــرم
اهلل ،االمــام المطهــر مــن الذنــوب والمبــرا ،المخصــوص بالعلم الموســوم بالحلــم؛ ()21
امــام ابــری اســت بارنــده ،بارانــی اســت شــتابنده و خورشــیدی اســت فروزنــده...
امــام همــدم و رفیــق ،پــدر مهربــان ،بــرادر دلســوز و مــادر نیکــو اســت ...امــام امیــن
خــدا در میــان مــردم ،حجــت او بــر بندگانــش ،خلیفــه او در زمیــن و دعــوت کننــده بــه
ســوی خــدا و دفــاع کننــده از حریــم الهــی اســت .امــام از گناهــان پــاک و [از عیــب] بــه
دور اســت .بــه علــم مخصــوص گشــته و بــه حلــم عالمــت یافتــه اســت».
گر بیابم صد دهان و این چنین
تنگ آید در بیان آن امین
این قدر هم گر نگویم ای سند
شیشه دل از ضعیفی بشکند)22( .
خالــی از لطــف نیســت کــه در اینجــا بــه اعترافــی از دشــمن در مــورد خــود امــام
هشــتم؟ع؟ اشــاره کنیــم :وقتــی کــه حضــرت رضــا؟ع؟ بــه والیتعهــدی رســید ،گروهــی
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از حاشــیه نشــینان و غالمــان دربــار هــم پیمــان شــدند کــه در لحظــه ورود حضــرت به
نــزد مامــون بــه او بــی اعتنایــی و بــی احترامــی کننــد .آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه پــرده را
کــه رســم بــود موقــع ورود آنحضــرت بــاال بزننــد ،بــاال نزننــد .اتفاقــا در لحظــه ورود آن
حضــرت همــه بــی اختیــار پــرده را بــاال نگهداشــتند و بــه آن حضــرت احتــرام نمودند،
در نوبتــی دیگــر کــه بــا تصمیــم قبلــی متفقــا پــرده را بلنــد نکردنــد ،خداونــد بــادی را
مامــور ســاخت کــه پــرده را بلنــد کنــد ،حضــرت وارد شــد و همیــن قضیــه بــه هنــگام
راجعــت حضــرت نیــز تکــرار شــد .آنهــا بــه یکدیگــر گفتنــد« :یــا قــوم هــذا رجــل لــه عنــد
اهلل منزلــة وهلل بــه عنایــة؛ ای قــوم! ایــن مــرد در پیشــگاه الهــی جایــگاه خاصــی دارد
و خداونــد بــه او عنایــت دارد».
مگــر ندیدیــد کــه شــما پــرده را بلنــد نکردیــد ،خداونــد ماننــد حضــرت ســلیمان بــاد را
در اختیــار او قــرار داد؟ و لــذا تصمیــم گرفتنــد عقائــد خــود را اصــاح کننــد و بعــد از آن
روز ،در احتــرام آن حضــرت بکوشــند)23( .
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 - 1امــام محــدث اســت؛ یعنــی ،صــدای ملــک را مــی شــنود ولــی او را نمــی بینــد.
بــه فرمــوده امــام هشــتم ؟ع؟ رســول آن اســت کــه جبرئیــل بــر او نــازل مــی شــود و
او جبرئیــل را مــی بینــد و ســخنانش را مــی شــنود .نبــی گاهــی ســخن جبرئیــل را
مــی شــنود و گاهــی خــودش را مــی بینــد« .واالمــام هــو الــذی یســمع الــکالم وال یــری
الشــخص؛ ( )25و امــا امــام کســی اســت کــه ســخن [ملــک] را بشــنود ولــی شــخص او
را نبینــد».
 - 2امــام دارای علــم الهــی و مؤیــد بــه روح رحمانــی اســت .امــام هشــتم ؟ع؟ فرمــود:
«ان االمــام مؤیــد بــروح القــدس وبینــه وبیــن اهلل عمــود مــن نــور یــری فیــه اعمــال
العبــاد وکلمــا احتــاج الیــه لداللــة اطلــع علیهــا؛ ( )26امــام بــا روح القــدس تاییــد شــده
و بیــن او و خــدا ســتونی از نــور اســت کــه در آن رفتــار بنــدگان را مــی بینــد و هــرگاه برای
راهنمایــی [افــراد] بــه آن احتیــاج پیــدا کنــد ،بــر آن راهنمایــی آگاهــی مــی یابــد».

نشانه های امام

امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد« :لالمــام عالمــات :یکــون اعلــم النــاس واحکــم النــاس
واتقــی النــاس واحلــم النــاس واشــجع النــاس ،واســخی النــاس واعبــد النــاس...
ویکــون مطهــرا ویــری مــن خلفــه کمــا یــری مــن بیــن یدیــه؛ ()24
امــام دارای نشــانه هایــی اســت :او داناتریــن مــردم ،بهتریــن انســانها در قضــاوت ،بــا
تقواتریــن مــردم ،بردبارتریــن مــردم ،شــجاع تریــن مــردم ،ســخاوتمندترین مــردم و
عابدتریــن مــردم مــی باشــد ...و پاکیــزه [از گناهــان و معصــوم اســت] و از پشــت ســر
همچــون از پیــش رو مــی بینــد».
امــام رضــا؟ع؟ در حدیــث فــوق  9نشــانه را بــرای امــام بیــان مــی کنــد .البتــه امــام
نشــانه هــای دیگــری نیــز دارد ،از جملــه:

50

51

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 52
ذیالقعده  1443هجری مقری

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 )1ر .ک :محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،اصــول کافــی ،تهــران ،مکتبــة الصــدوق 1381 ،ه .ق ،ج  ،1ص 486؛ شــیخ مفیــد ،االرشــاد،
قــم ،منشــورات مکتبــة بصیرتــی ،ص .304
 )2محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار ،تهران ،المکتبة االسالمیة 1385 ،ه .ق ،ج  ،49ص .7 - 3
 )3اصول کافی ،ص 486؛ ارشاد مفید ،ص .304
 )4بقره.124/
 )5مائده.5/
 )6مائده.67/
 )7عالمه امینی ،الغدیر ،دارالکتب االسالمیة ،ج  ،10ص .360 - 359
 )8فخر رازی ،مجموعة الرسائل ،چاپ مصر ،1328 ،المسائل الخمسون ،ص .384
 )9ابن میثم بحرانی ،غایة المرام ،چاپ دوم ،المقصد االول ،باب  ،2ص  ،244حدیث .2
 )10اصول کافی ،ج  ،1ص .183
 )11بحاراالنوار ،ج  ،27ص  194و ر .ک :مناقب خوارزمی ،ص .28
 )12سنن ابی داوود ،داراحیاء السنة النبویة ،ج  ،3ص  318و ر .ک :مسند احمد حنبل ،مؤسسه الرسالة ،بیروت ،ج  ،11ص .58
 )13همان ،ج  ،3ص 409؛ ابن سعد ،طبقات الکبری ،بیروت ،دار صادر ،ج  ،2ص 243؛ صحیح بخاری ،ج  ،1ص .39
 )14عالمــه حلــی ،دالئــل الصــدق ،ج  ،2ص 4؛ اللوامــع االلهیــه ،ص  ،259 - 258بــه نقــل از محمــد رضــا مظفــر ،بدایــة المعــارف،
قــم ،مؤسســة النشــر االســامی ،چــاپ اول ،شــرح از ســید محســن خــرازی ،ج  ،2ص .8
 )15ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،بیروت ،دار احیاء التراث ،چاپ دوم ،1386 ،ه .ق ،ج  ،10ص .134
 )16مجله حوزه ،شماره  ،70 - 71چاپ دوم ،1374 ،ص .50
 )17محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،اصــول کافــی ،تهــران ،انتشــارات علمیــه اســامیة ،ترجمه و شــرح از ســید جــواد مصطفــوی ،ج  ،1ص
285 - 284؛ و ر .ک :علــی بــن شــعبه ،تحــف العقــول ،تهــران ،کتــاب فروشــی اســامیة ،ترجمــه علــی اکبــر غفــاری ،ص .461 - 460
 )18همان ،ص 462؛ اصول کافی ،ج  ،1ص .286
 )19همان ،ج  ،1ص 286؛ تحف العقول ،ص .436
 )20جالل الدین محمد بلخی مولوی.
 )21تحف العقول ،ص 464؛ اصول کافی ،صص .288 - 286
 )22مولوی.
 )23عالمــه مجلســی ،بحاراالنــوار ،دارالکتــب االســامیة ،ج  ،49ص  ،60ح 79؛ و ر .ک :شــیخ حــر عاملــی ،اثبــاة الهــداة ،ج  ،3ص
314؛ فیــض کاشــانی ،محجــة البیضــاء ،ج  ،4ص .284
 )24شیخ حر عاملی ،التنبیه ،ص 26؛ ر .ک :بدایة المعارف ،محمد رضا مظفر ،شرح از سید محسن خرازی ،ج  ،2ص .46
 )25اصول کافی ،ج  ،1ص  ،248روایت .2
 )26التنبیه ،ص 42؛ بدایة المعارف ،ج  ،2ص .50
…………………………………………………………………………….
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شاخص های
مکتب اخالیق امام رضا؟ع؟
اخالق رضوی نماد خلق عظیم نبوی

خداونــد در آیــه  4ســوره قلــم در توصیــف پیامبــر؟ص؟ مــی فرمایــد :و انــک لعلــی خلــق
عظیــم؛ تــو ای پیامبــر دارای اخــاق عظیــم و بزرگــی هســتی .ایــن توصیــف الهــی
خــود بــه تنهایــی بیانگــر مقــام و منزلــت پیامبــر؟ص؟ و نیــز بیانگــر معیــار ارزش گــذاری
افــراد در پیشــگاه خداونــد اســت .بــه ایــن معنــا کــه خداونــد در میــان همــه صفــات
الهــی پیامبــر؟ص؟ بــه اخــاق ایشــان اشــاره مــی کنــد؛ چــرا کــه از نظــر خداونــد اخــاق
چنــان برجســته و اساســی اســت کــه مــی بایســت آن را تنهــا معیــار ســنجش افــراد
قــرار داد .از همیــن روســت کــه پیامبــرش را بــر اســاس ایــن معیــار ســنجیده و ارزش و
جایــگاه و منزلــت وی را تعییــن مــی کنــد.
البتــه آیــات دیگــر قرآنــی نیــز بیانگــر ایــن معناســت کــه اخــاق تنهــا معیــار ســنجش
و ارزیابــی انســان هاســت و اگــر انســانی فاقــد اخــاق یــا دارای اخــاق پســت و رذل
باشــد ،از دایــره انســانیت خــارج بــوده و بــه همــان میــزان فقــدان ،از قــرب الهــی دور
خواهــد شــد و در دوزخ فــراق قــرار مــی گیــرد .ایــن خداونــد در آیــه  13ســوره حجــرات
معیــار تقــوا را بــه عنــوان معیــار ســنجش و ارزیابــی کرامــت انســانی معرفــی مــی کنــد،
در چارچــوب همــان معیــار اصلــی اخــاق قابــل تحلیــل و تبییــن اســت؛ زیــرا تقــوا بــه
معنــای پرهیــز از هرگونــه پلیــدی و زشــتی و ناپســندی کــه عقــل و وحــی حکــم بــدان
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مــی کنــد ،خــود جلــوه ای از جلــوه هــای اخــاق اســت .انســانی دارای تقــوا خواهــد
بــود کــه متخلــق بــه صفــات نیــک بــوده و در رفتــار و کــردار خویــش اصــول اخالقــی را
مراعــات کــرده و از هرگونــه پلیــدی و زشــتی و بــدی دوری کنــد.
خداونــد در آیــات قرآنــی بــر آن اســت تــا بهتریــن الگوهــای اخالقــی را معرفــی کــرده و
نیکوتریــن خلــق و خــوی را بــه انســان هــا نشــان دهــد؛ چنــان کــه هــرگاه بــه امــور ضــد
اخالقــی مــی پــردازد مــی خواهــد انســان را نســبت بــه آن هــا هوشــیار و بیــدار کــرده و
از آنــان بخواهــد تــا از ایــن امــور اجتنــاب کننــد؛ زیــرا ایــن هــا موانــع تخلــق آدمــی بــه
اخــاق نیــک و پســندیده اســت و اجــازه نمــی دهــد تــا انســان در مســیر کمالــی قــرار
گیــرد و بــه صفــات الهــی تخلــق یابــد.
پیامبــر؟ص؟ کــه خــود دارای خلــق عظیــم اســت و همــه جنبــه هــا و ابعــاد اخالقــی
را در تمامیــت اوج آن داراســت ،بــه عنــوان اســوه حســنه[ ]1و مقتــدای مــردم ،در
بیــان فلســفه و هــدف بعثــت و رســالت خــود مــی فرمایــد :انمــا بعثــت التمــم مــکارم
االخــاق؛ جــز بــرای اتمــام مــکارم اخالقــی برانگیختــه نشــده ام.
از همیــن رو مــی تــوان گفــت کــه آمــوزه هــای قرآنــی بیانگــر اتمــام مــکارم اخالقــی
اســت؛ چــرا کــه در ایــن آیــات ،اوج هــر فضیلــت اخالقــی و کمــال الهــی بیــان شــده
کــه انســان مــی توانــد بــدان متلبــس و متخلــق شــود و جامــه و لبــاس خلــق الهــی را
برتــن آدمیــت خویــش کنــد .در حقیقــت ،تمامیــت مــکارم اخالقــی در آیــات قرآنــی
بیــان شــده و انســان هــا از ایــن قابلیــت و ظرفیــت برخــوردار هســتند تــا بــدان تخلــق
پیــدا کننــد و در ایــن حــد و مــرز خدایــی و متالــه شــوند؛ چراکــه خداونــد بــه تعلیــم
اســمایی ،همــه صفــات الهــی را کــه انســان قابلیــت تخلــق بــه آن را دارد ،بــه انســان
آموختــه اســت؛[ ]2و همیــن تخلــق انســان بــه ایــن صفــات و فعلیــت یابــی آن هــا در
صــراط مســتقیم عبودیــت اســت کــه او را شایســته مقــام خالفــت کــرده اســت]3[.
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در ایــن میــان برخــی از انســان هــا بــه عنــوان انســان هــای کامــل معرفــی شــده انــد؛
زیــرا توانســته انــد بــه فضــل الهــی در مقــام تخلــق بــه تمامیــت برســند و همــه کمــاالت
الهــی را در خــود بــه فعلیــت رســانند و مظهــر اســما و صفــات الهــی شــوند.
بــر اســاس آمــوزه هــای قرآنــی هــر چنــد کــه پیامبــران الهــی؟ع؟ بــه ویــژه پیامبــران
اولواالعــزم؟ع؟ در ایــن مســیر گام هــای بلنــدی برداشــته و در فضیلــت از دیگــران
ســبقت گرفتــه انــد ،بــا ایــن همــه پیامبــر گرامــی؟ص؟ و اوصیــای ایشــان هســتند کــه
در میــان همــگان در اوج و فــراز قــرار گرفتــه انــد و آنــان تنهــا اســوه هــای حســنه کاملــی
هســتند کــه بــی هیــچ امــا و اگــری مــی تــوان از آنــان پیــروی کــرد.
خلــق عظیــم پیامبــر؟ص؟ در آیــات دیگــر قرآنــی از جملــه آیــه  159ســوره آل عمــران و
آیــه  53ســوره احــزاب بیــان شــده و نشــان مــی دهــد کــه چگونــه آن حضــرت؟ص؟ بــا
خلــق نیــک و حســن خویــش مردمــان را مجــذوب اخــاق الهــی خــود کــرد بگونــه ای
کــه حتــی دشــمنان را گســتاخ و امیــدوار مــی کــرد]4[.
اینکــه خداونــد پیامبــر؟ص؟ را بــه عظمــت اخالقــی مــی ســتاید از آن روســت کــه
ایشــان در همــه ابعــاد و جهــات در اوج تمامیــت اخالقــی قــرار داشــت و ایــن گونــه
نبــود کــه مثــا نســبت بــه دوســتان یــا در حالــت خــوش و در هنگامــه شــادی و ســرور
و در زمــان دارایــی و ثــروت و قــدرت و ماننــد آنهــا ،خلــق نیــک و خــوش خــو باشــد،
بلکــه در همــه احــوال و در همــه زمــان هــا و مــکان هــا ایــن گونــه بــود و همیــن اســت
کــه او را عظیــم ســاخته اســت .عظمتــی کــه فراتــر از همــه اســت و بزرگــی اســت کــه در
اوج نشســته اســت.
البتــه اوصیــای ایشــان بــه حکــم خالفــت الهــی مــی بایســت ایــن گونــه باشــند؛ وگرنــه
اگــر خلیفــه متخلــق بــه اخــاق مســتخلف عنــه نباشــد ،ســزاوار خالفــت نیســت .از
همیــن روســت کــه خداونــد اوصیــای پیامبــر؟ص؟ و خلفــای بــه حــق آن حضرت؟ص؟
را بــه عنــوان اســوه هــای نیکــی معرفــی مــی کنــد کــه هماننــد آن حضــرت؟ص؟ در اوج
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تمامیــت اخالقــی هســتند و همــه محاســن و مــکارم اخالقــی را در تمامیــت اوج آن
دارند]5[.
امــام رضــا؟ع؟ یکــی از اوصیــا و خلفــای بــه حــق پیامبــر؟ص؟ نمــاد همــان خلــق
عظیــم نبــوی؟ص؟ بــود بــه گونــه ای کــه هــر کســی از دوســت و دشــمن بــه ایشــان
مــی نگریســت ایشــان را یــادآور خلــق و خــوی پیامبــر؟ص؟ مــی دیــد .ســنت قولــی و
ســیره علمــی آن حضــرت؟ع؟ گــواه صادقــی بــر ایــن خلــق عظیمــی اســت کــه ایشــان
را تجســم عینــی قــرآن و رســول اهلل؟ص؟ قــرار مــی دهــد .از همیــن رو بایــد بــرای
درک حقیقــت اخــاق و جایــگاه آن در معیــار الهــی ســنجش افــراد بــه ســراغ ایــن
مجســمههای اخــاق الهــی برویــم و درس هــای زندگــی را از ایشــان بیاموزیــم.
مکتــب اخالقــی امــام رضــا؟ع؟ کــه در ســنت و ســیره ایشــان تجلــی یافتــه اســت،
همــان مکتــب قــرآن و رســول اهلل؟ص؟ اســت .از همیــن رو ،خوانــدن و عمــل بــه ایــن
آمــوزه هــای اخالقــی ،مــی توانــد مــا را بــه همــان جایگاهــی برســاند کــه اهلبیــت؟ع؟
از مــا انتظــار دارنــد و مــی خواهنــد تامــا خدایــی شــده و بــه محبــت علمــی و عملــی
بدانــان نزدیــک شــده و بــدن بــه خــدا تقــرب جوییــم.

آموزه هایی از مکتب اخالقی رضوی

بــی گمــان بیــان همــه آمــوزه هــای اخالقــی مکتــب رضــوی؟ع؟ در ایــن مقالــه شــدنی
نیســت ولــی آب دریــا اگــر نتوانــد کشــید هــم بــه قــدر تشــنگی بایــد چشــید .تــذوق و
چشــیدن شــهد شــیرین از گلبــرگ هــای کالم و ســخنان حضــرت امــام رضــا؟ع؟ خــود
مــی توانــد مــا را در رســیدن بــه مکتــب اخالقــی ایشــان و تخلــق بــه خلــق رضــوی؟ع؟
یــاری رســاند .از همیــن رو ،در ایــن جــا بــه گوشــه ای از شــهد شــیرین و انگبیــن
شــفابخش ســخنان ایشــان تمســک و توســل مــی جویــم تــا دردهــای فــراق را بــدان
شــهد شــیرین ســخن ایشــان درمــان کنیــم.
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 .1دوسیت اهلبیت؟ع؟ در سایه عمل صالح
محبــت در حقیقــت ایجــاد علقــه و پیونــد باعمــل اســت .انســان اگــر بخواهــد محبــت
خــوش را بــه دیگــری بیــان کنــد مــی بایســت خــود را هماننــد محبــوب ســازد و
صفــات او را تخلــق نمایــد و از هــر چــه کــه او بیــزار اســت دوری ورزد و هــر صفــت و کار
خــوب از منظــر محبــوب را بــه جــا آورد .از همیــن روســت کــه تخلــق بــه اخالقــی الهــی
محبوبیــت و تقــرب بــه خــدا را موجــب مــی شــود .بنابرایــن ،مدعــی دروغیــن خواهــد
بــود کســی کــه مدعــی محبــت محبوبــی اســت و در عمــل برخــاف رضــا و خشــنودی
او رفتــار مــی کنــد .اگــر کســی واقعــا مدعــی محبــت محبوبــی اســت و در عمــل برخــاف
رضــا و خشــنودی او رفتــار مــی کنــد .اگــر کســی واقعــا مدعــی محبــت اهلبیــت؟ع؟
اســت چگونــه مــی توانــد رفتــار ضــد اخالقــی خــود را توجیــه کنــد و آن چــه را موجــب
ناخشــنودی آنــان اســت ،بــه جــا آورد؟ امــام رضــا؟ع؟ در بیــان حقیقــت محبــت
بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد و کســانی کــه مدعــی محبــت هســتند ولــی خــاف
محبــوب عمــل مــی کننــد ،نادرســت و غلــط مــی دانــد و مــی فرمایــد :التدعــوا العمــل
الصالــح و االجتهــاد فــی العبــاده اتــکاال علــی حــب آل محمــد؟مهع؟ و ال تدعــو حــب آل
محمــد؟مهع؟ المرهــم اتــکاال علــی العبــاده فانــه ال یقبــل احدهمــا دون االخــر؛ مبــادا
اعمــال نیــک را بــه اتــکای دوســتی آل محمــد؟مهع؟ رهــا کنیــد و مبــادا دوســتی آل
محمــد؟مهع؟ را بــه اتــکای اعمــال صالــح از دســت بدهیــد؛ زیــرا هیــچ کــدام از ایــن دو،
بــه تنهایــی پذیرفتــه نمــی شــود]6[.

 .2خیرجویی از خوش خلیق
چنــان کــه گفتــه شــد اخــاق معیــار ســنجش در دنیــا و آخــرت اســت .اگــر کســی اخــاق
نداشــته باشــد ،چیــزی نــدارد .از همیــن رو امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد :پنــج صفــت
اســت کــه در هــر کــس نباشــد امیــد چیــزی از دنیــا و آخــرت بــه او نداشــته باشــید:
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 .1کسی که در نهادش اعتماد نبینی
 .2کسی که در سرشتش کرم نیابی
 .3کسی که در آفرینشش استواری نبینی
 .4کسی که در نفسش نجابت نیابی
 .5کسی که از خدایش ترسناک نباشد]7[.
آن حضــرت؟ع؟ در جایــی دیگــر میفرمایــد کــه انســان نمــی توانــد از برخــی افــراد
بــه ســبب موقعیــت و مناســبت هــا یــا خلــق و خــوی بــدی کــه بــدان تربیــت شــده،
انتظــار امــر خیــری داشــته باشــد .آن حضــرت مــی فرمایــد :لیــس لبخیــل راحــه -و
ال لحســود لــذه -وال لملــوک وفــاء -وال لکــذوب مــروه ،بخیــل را آسایشــی نیســت،
و حســود را خوشــی و لذتــی نیســت ،و پادشــاهان را وفایــی نیســت ،و دروغگــو را
مــروت و مردانگــی نیســت ]8[.پــس از ایــن دســته افــراد نمــی تــوان انتظــار خیــر و
خوبــی داشــت و بــدان هــا امیــدوار بــود .ایــن مســاله گاه بــه ســبب همــان موقعیــت
شــغلی چــون پادشــاهی ایجــاد مــی شــود ،زیــرا ملــوک نمــی تواننــد بــه وعــده ای کــه
مــی دهنــد وفــادار باشــند و در نهایــت پیمــان شــکنی مــی کننــد و برخلــف وعــده مــی
کننــد و وفایــی از ایشــان انتظــار نمــی رود و گاه دیگــر بــه ســبب همــان عــادت بــه خلق
زشــت اســت کــه چنــان کــه از دروغگــو نمــی تــوان انتظــار مــروت و مردانگــی داشــت،
زیــرا هرگــز قــول و فعلــش هماهنــگ نیســت و بــر صــدق و صداقتــی را نمــی تــوان از او
انتظــار داشــت.

 .3رفتار مناسب
امــام رضــا؟ع؟ بــا توجــه بــه موقعیــت افــراد و اشــخاص و نیــز جایــگاه هــر کســی
خواهــان رفتــار مناســب بــا اوســت .بنابرایــن ،نبایــد در رفتارهــای خودمــان همیشــه
یــک گونــه عمــل کنیــم .در آمــوزه هــای قرآنــی آمــده اســت کــه نســبت بــه مومنــان نــرم
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و دشــمنان ســخت باشــیم ]9[.بنابرایــن ،بــر اســاس مناســبت حکــم و موضــوع بایــد
عمــل کــرد و رفتــار مناســبی را در شــرایط متفــاوت و نســبت بــه افــراد مختلــف بایــد در
پیــش گرفــت .بــه عنــوان نمونــه تواضــع در برابــر متکبــر موجــب مــی شــود تا او گســتاخ
شــود ،بلکــه بایــد بــا او هماننــدش عمــل کــرد تــا از تکبــر دســت بــردارد .پــس شــناخت
موقعیتهــا و درک آن هــا بــرای اتخــاذ مواضــع مناســب و رفتــار مفیــد و ســازنده بســیار
اساســی اســت .اصــوال حکیــم و خردمنــد کســی اســت کــه موقعیــت زمانــی و مکانــی را
بشناســد و بــر اســاس آن رفتــار مناســبی را در پیــش گیــرد .از همیــن روســت کــه گفتــه
انــد :هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مقامــی دارد .امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد :اصحــاب
الســلطان بالحــذر و الصدیــق بالتواضــع و العــدو بالتحــرز و العامــه بالبشــر ،بــا ســلطان
و زمامــدار بــا احتیــاط همراهــی کــن ،و بــا دوســت بــا تواضــع و فروتنــی ،و بــا دشــمن
در پنــاه حــرز ،و بــا مــردم بــا روی خــوش رفتــار کــن]10[.

.4آمد و شد عامل حمبت
انســان موجــودی اجتماعــی اســت .ایــن گرایــش بــه اجتمــاع چــه بــه قصــد تســخیر
باشــد یــا هــر عامــل دیگــری ،امــری ذاتــی انســان اســت .انســان بــدون جفــت و زوج
نمــی توانــد زندگــی کنــد و در نهایــت انســانی ناتمــام خواهــد بــود ،زیــرا ایــن جفــت
اســت کــه انســان را بــه تمامیــت مــی رســاند و از نقــص مــی رهانــد .انســان هــا از
نظــر روحــی و روانــی و نیزجنبــه هــای دیگــر مــادی و جســمی نیازمنــد ارتبــاط بــا
دیگــری هســتند ،پــس نمــی توانــد بــدون اجتمــاع زندگــی کنــد و بــه آســایش و
آرامــش و خوشــبختی دســت یابــد .خلــق انســانی نیــک آن اســت کــه ایــن ارتبــاط
را در محــدوده انســانی در چارچــوب قوانیــن الهــی و عقالنــی ســامان دهــد و بــا
دیگــران اظهــار دوســتی نمایــد و محبــت ایشــان را گدایــی کنــد؛ زیــرا گدایــی محبــت
برخــاف هــر گدایــی دیگــر پســندیده اســت و انســان را بــه ســوی کمــال مــی بــرد.
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البتــه چنــان کــه گفتــه شــد ارتبــاط و آمــد و شــدها مــی بایســت در چارچــوب عقــل و
شــرع باشــد تــا از مشــکالت غیراخالقــی جلوگیــری کنــد .امــام رضــا؟ع؟ آدابــی را بــرای
ارتبــاط بیــان مــی کنــد کــه برخــی از آن هــا در ایــن ســخن ایشــان تجلــی یافتــه اســت.
ایشــان میفرمایــد :تــزاوروا تحابــوا و تصافحــوا و التحاشــموا؛ بــه دیــدن یکدیگــر
رویــد تــا یکدیگــر را دوســت داشــته باشــید و دســت یکدیگــر را بفشــارید و بــه هــم
خشــم نگیریــد ]11[.از نظــر امــام رضــا؟ع؟ یکــی از نشــانه هــای خوشــی در زندگــی
دنیایــی ایــن اســت کــه انســان دارای دوســتان و محبــان بســیاری باشــد و ایــن
جــز بــا رفــت وآمــد خــوب و مناســب شــدنی نیســت :ســئل االمــام الرضــا ؟ع؟ عــن
عیــش الدنیــا؟ فقــال :ســعه المنــزل و کثــره المحبیــن؛ دربــاره خوشــی در دنیــا ســؤال
شــد ،فرمــود وســعت منــزل و زیــادی دوســتان[ ]12البتــه دیــد و بازدیــد از بســتگان
و خویشــان در اولویــت اســت؛ زیــرا آنــان بیــش تــر از دیگــران نیــاز و انتظــار دارنــد کــه
بــه دیــدار آنــان برویــد .امــام؟ع؟ در ایــن بــاره مــی فرمایــد :صــل رحمــک و لــو بشــربه
مــن مــاء و افضــل مــا توصــل بــه الرحــم کــف االدی عنهــا؛ پیونــد خویشــاوندی را
برقــرار کنیــد گرچــه بــا جرعــه آبــی باشــد؛ و بهتریــن پیونــد خویشــاوندی ،خــودداری
از آزار خویشــاوندان اســت ]13[.آن حضــرت؟ع؟ در جایــی دیگــر بدتریــن مــردم را
کســی مــی دانــد کــه از ارتباطــات بــا مــردم خــودداری مــی کنــد و حتــی بــا دیگــران
غــذا نمــی خــورد و بــه تنهــا خــوری عــادت دارد و اجــازه نمــی دهــد تــا خیــری بــه
دیگــران برســد .چنیــن افــرادی در حقیقــت بــه ســبب عــدم ارتباطــات اجتماعــی از
اخــاق انســانی بــه دور هســتند؛ زیــرا خلــق و خــوی انســانی بــر اجتمــاع و ارتباطــات
بلکــه کمــک بــه دیگــران در قالــب مظهریــت در خالفــت ربوبیــت الهــی اســت .آن
حضــرت؟ع؟ مــی فرمایــد :ان شــرالناس مــن منــع رفــده و اکل وحــده و جلــد عبــده؛
بــه راســتی کــه بدتریــن مــردم کســی اســت کــه یــاریاش را (از مــردم) بــاز دارد و تنهــا
بخــورد و افــراد تحــت امــرش را بزنــد]14[.
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 .5ادخال سرور:
مؤمــن بایــد اهــل ســرور و شــادی باطنــی باشــد و هرگــز تبســم و لبخنــد از لبانش محو
نشــود .ایــن کــه شــخص عبــوس باشــد و بــا گشــاده رویــی بــا مــردم برخــورد نکنــد ،از
رذایــل اخالقــی اســت .مســلمان نــه تنهــا بایــد شــاد باشــد بلکــه ایــن شــادی و ســرور
خــود را بــه دیگــران نیــز منتقــل کنــد بــه طــوری کــه هــر کســی بــا او دیــدار مــی کنــد از
دیــدارش مســرور و شــادان شــود و غــم و انــدوه از دلــش بــرود .البتــه نبایــد در ایجــاد
ســرور راه هــای باطلــی رفــت و نیــازی هــم نیســت کــه بــا ابزارهــای باطــل بخواهیــم
کاری مفیــد انجــام دهیــم؛ زیــرا وقتــی ابــزار آلــوده باشــد ،ســرور نیــز دروغیــن و واهــی
خواهــد بــود .از همیــن روســت کــه پــس از ســرورهایی کــه از ابزارهــای باطــل پدیــد می
آیــد ،غمــی ســنگین بــر جــان مســتولی مــی شــود و شــخص را بــه افســردگی دو چندان
مــی کشــاند .بایــد از ابزارهــای ســرور مبــاح و جایــز بهــره بــرد و زمینــه و بســتر زیــارت را
بــه شــادی مبــاح رنگیــن کــرد .ایــن گونــه اعمــال پــس از عبــادت محــض چــون نمــاز
و روزه از مهــم تریــن اعمــال عبــادی بشــر اســت .از ایــن روســت کــه امــام رضــا؟ع؟ در
تشــویق مــردم بــه ایــن عمــل مــی فرمایــد :لیــس شــیء مــن االعمــال عنــداهلل عزوجــل
بعدالفرائــض افضــل مــن ادخــال الســرور علــی المومــن؛ بعــد از انجــام واجبــات ،کاری
بهتــر از ایجادخوشــحالی بــرای مومــن ،نــزد خداونــد بــزرگ نیســت ]15[.چــرا کــه بــا
ایجــاد ســرور در محیــط ارتباطــی ،خــوش خویــی خــود را دو چنــدان بــه نمایــش
گذاشــته اســت و افــزون بــر ایــن کــه زیــارت کننــدگان از ایشــان بهــره معنــوی و مــادی
مــی برنــد از نظــر روحــی و روانــی نیــز تقویــت مــی شــوند و آثــار آن در ارتباطــات دیگــر
ایشــان نیــز نمایــان مــی شــود.

 .6رفع مشکالت مردم
انســان تــا مــی توانــد مــی بایســت در کمــک بــه خلــق خــدا بکوشــد .کمــک بــه
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انســانها بــه طــور اولویــت بایــد در دســتور قــرار گیــرد و اگــر کســی ایــن گونــه عمــل
نکــرد بایــد او را از دایــره انســانیت بــه دور دانســت؛ چــه رســد کــه اورا انســانی اخالقــی
دانســت .خلــق الهــی انســان اقتضــاء مــی کنــد کــه در مقــام خالفــت الهــی در رفــع
مشــکالت دیگــران بکوشــد .اگــر انســان بتوانــد در حــد مقــدورش از دیگــران مشــکلی
را حــل کنــد بــه همــان میــزان ارزش و اعتبــار خــود را افــزوده اســت .البتــه آثــار ایــن
گونــه اعمــال تنهــا محصــور بــه دنیــا نیســت بلکــه همــان گونــه کــه در دنیــا موجبــات
رضایــت خاطــر خــود را فراهــم مــی آورد و انســانیت خــود را بــروز مــی دهــد ،زمینــه
انــدوه زدایــی اخــروی خــود را نیــز فراهــم مــی آورد؛ یعنــی زمانــی کــه همــه در قیامــت
از هــول و هــراس آن در انــدوه هســتند خداونــد گشایشــی در گــره هــای قیامتــی
او مــی گشــاید و دلــش را شــاد مــی گردانــد .امــام رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد :مــن فــرج
عــن مومــن فــرج اهلل عــن قلبــه یــوم القیمــه؛ هــر کــس انــدوه و مشــکلی را از مومنــی
برطــرف نمایــد خداونــد در روز قیامــت انــدوه را از قلبــش برطــرف ســازد]16[.
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را بــه تحقیــر و اســتهزاء وتمســخر «اذن» مــی گفتنــد ]17[.انســان مومــن بایــد ایــن
خصلــت و ســیره نبــوی را اتخــاذ کنــد و بــا مــردم مــدارا کنــد و ســختی نــورزد .امــام
رضــا؟ع؟ مــی فرمایــد :الیکــون المومــن مومنــا حتــی تکــون فیــه ثــاث خصــال؛ ســنه
مــن ربــه و ســنته مــن نبیــه و ســنه مــن ولیــه فامــا الســنه مــن ربــه فکتمــان ســره؛ و
امــا الســنه مــن نبیــه فمــداراه النــاس؛ و امــا الســنه مــن ولیــه فالصبــر فــی الباســاء و
الضــراء؛ مومــن ،مؤمــن واقعــی نیســت ،مگــر آن کــه ســه خصلــت در او باشــد :ســنتی
از پــروردگارش و ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش؛ امــا ســنت پــروردگارش،
پوشــاندن راز خــود اســت؛ وامــا ســنت پیغمبــرش ،مــدارا و نــرم رفتــاری بــا مــردم
اســت؛ و امــا ســنت امامــش ،پــس صبــر کــردن در زمــان تنگدســتی و پریشــان حالــی
اســت]18[.

 .7مدارا با مردم
مــودت بــا مومنــان و مــدارا بــا مــردم از خصلــت هــای نیــک اســامی انســانی اســت.
انســان هــا در موقعیــت هــای گوناگــون شــاید رفتارهــای نادرســتی داشــته باشــند و
اشــتباهاتی بکننــد .از ایــن رو مــی بایســت بــا مــردم کنــار آمــد و ســخت گیــری نکــرد.
ایــن کــه بخواهیــم نســبت بــه مــردم ســخت گیــری کنیــم ومتــه روی خشــخاش
بگذاریــم و گیــر بدهیــم کاری ضــد اخالقــی انجــام داده ایــم .ســنت و ســیره عملــی
پیامبــر؟ص؟ ایــن گونــه بــود کــه حتــی نســبت بــه منافقــان و دشــمنان و مخالفــان
خــود کوتــاه مــی آمــد وبــا آنــان مــدارا مــی کــرد کــه گویــی چیــزی از آن نمــی دانــد و
حــرف هــای نادرســت ایشــان را گــوش مــی داد و گاه بــا آن کــه مــی دانســت دروغ
مــی گوینــد ولــی بــه همــان ظاهــر کالم ایشــان بســنده مــی کــرد بــه طــوری کــه ایشــان
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ݣ�ی ݣن� ش
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پ
[ ]1احزاب ،آیه 21
[ ]2بقره ،آیه 31
[ ]3بقره ،آیات  30و 31
[ ]4توبه ،آیه  61و آیات دیگر
[ ]5نــگاه کنیــد :ســوره انســان و نیــز آیــه  61ســوره آل عمــران و آیــات دیگــری کــه در وصــف امیرمومنــان و اهلبیــت ؟ع؟ وارد شــده
است.
[ ]6بحاراالنوار ،ج  ،78ص 348
[ ]7تحف العقول ،ص  446و بحاراالنوار ،ج  ،78ص 339
[ ]8تحف العقول ،ص 450
[ ]9فتح ،آیه 29
[ ]10بحاراالنوار ،ج  ،78ص 356
[ ]11بحاراالنوار ،ج  ،78ص 347
[ ]12بحاراالنوار ،ج  ،76ص 152
[ ]13تحف العقول ،ص 445
[ ]14تحف العقول ،ص 448
[ ]15بحاراالنوار ،ج  ،78ص 347
[ ]16اصول کافی ،ج  ،3ص 268
[ ]17توبه ،آیه 61
[ ]18اصول کافی ،ج  ،3ص  339و تحف العقول ،ص 442

عوامل گرایش ایرانیان به تشیع چیست؟
عوامــل پیدایــش و گســترش مکتــب تشـ ّـیع در ایــران بســیار اســت کــه هــر کــدام بایــد
در جــای خــود بررســی شــود .در پاســخ بــه ایــن پرســش ،بــه ســه عامــل مردمی اشــاره
میشــود کــه در گســترش فرهنــگ تشــیع نقــش بســزایی داشــته انــد]1[ :
 .1موالی (ایرانیان مهاجر)؛
 .2هجرت علویان و سادات به ایران؛
 .3حضور امام رضا؟ع؟ در خراسان.

موالی چه کسانی هستند و چه نقشی داشتند؟

موالــی آن دســته از ایرانیانــی بودنــد کــه بــه قبایــل عــرب پیوســتند و بــا آنــان پیمــان
اتحــاد بســتند؛ از جملــه حــدود چهــار هــزار نفــر از ایرانیــان بودند که در جنگ قادســیه
بــه آنــان ســپاه شاهنشــاه میگفتنــد و در زمــان یزدگــرد ســوم بــه فرماندهــی شــخصی
بــه نــام رســتم بــه جنــگ مســلمانان آمدنــد و ســرانجام بــه ســپاهیان عرب پیوســتند.
آنــان بــرای پیوســتن بــه ســپاه عــرب ،شــرط کردنــد کــه پــس از جنــگ بــدر هــر کجــا
خواســتند ســاکن شــوند و بــا هــر قبیلـهای کــه خواســتند ،ازدواج کننــد و ســهمی نیــز
از غنایــم جنگــی داشــته باشــند .اعــراب نیــز موافقــت کردنــد و گروهــی از آنــان را بــه
شــام و گروهــی دیگــر را بــه بصــره فرســتادند ]2[ .در مجمــوع ،آنــان خواســتار برابــری
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و مســاوات میــان خــود و اعــراب بودنــد و امیــد داشــتند در لــوای دیــن اســام ،طعــم
عدالــت حقیقــی را بچشــند .هــر چنــد بســیاری از آنــان ،تحقیــر و نامالیمــات فراوانــی
را متحمــل شــدند ،ولــی اســام را پذیرفتنــد و بــه افتخــار مســلمانی دســت یافتنــد.

چرا موالی به مکتب ّ
تشیع روی آوردند؟

بــر خــاف پیمانــی کــه میــان موالــی و ســپاه عــرب بســته شــده بــود ،اعــراب میــان
خــود و آنــان ،تبعیــض روا میداشــتند کــه همیــن مســأله ،آنــان را از خلفــای بنــی امیــه
رویگــردان کــرد .برخــی رفتارهــای تبعیضآمیــز اعــراب بدیــن قــرار بــود:
 .1موالی در عراق شهروند درجه ّ
دوم بودند.
 .2کارهــای پــر مشــقت ماننــد :چرخانــدن امــور بــازار ،راهســازی و اصــاح درختــان بــه
آنان واگذارشــد.
ّ
 .3از زمــان خلیفــه دوم مرســوم بــود کــه عجمهــا را بــه «مدینــة الرســول» راه
نمیدادنــد .موالــی را نیــز بــه مدینــه راه نمیدادنــد.
 .4عربها از موالی زن میگرفتند ،ولی به آنان زن نمیدادند.
نتــر
 .5اســام موالــی را اســام حقیقــی نمیدانســتند و از اســام عربهــا پایی 
یشــمردند .بــه همیــن دلیــل ،موالــی حــق نداشــتند امــام جماعــت باشــند یــا در
م 
ّ
صــف اول نمــاز بایســتند]3[ .
 .6کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی در نکوهــش زبــان فارســی ،بــه نقــل از ابوهریــره
از پیامبر؟ص؟بــه ایــن مضمــون حدیــث جعــل کردنــد« :مبغوضتریــن زبــان نــزد خــدا
زبــان فارســی اســت» ]4[ .موالــی نســبت بــه اســام و پیامبر؟ص؟خوشبیــن بودنــد،
ولــی از رفتــار و برخــورد خلفــا و حاکمانــی کــه خــود را جانشــینان پیامبــر میدانســتند،
بســیار متنفــر بودنــد .از آن طــرف ،حضــرت علــی؟ع؟ در زمــان خانهنشــینی ،بــه
خلفــا نصیحــت میکــرد کــه بــا موالــی بــه عدالــت رفتــار کننــد .خــود نیــز در زمــان
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یکــرد .بــرای نمونــه ،امــوال بیتالمــال را
حکومـتداری ،بــا موالــی بــا محبــت رفتــار م 
یکــرد و میفرمــود« :حضــرت آدم
بــه نســبت مســاوی میــان آنــان و اعــراب تقســیم م 
یبــه دنیــا آورد و نــه کنیــزی؛ بنــدگان خــدا آزادنــد .اگــر مالــی نــزد مــن باشــد،
نــه غالم 
در تقســیم آن میــان ســیاه و ســفید فــرق نخواهــم گذاشــت» .حتــی در بســیاری
اوقــات ،ســهم خــود را از بیتالمــال بــرای آزادی اســیران ایرانــی مصــرف میکــرد]5[ .
دیــدن آن همــه ســتم و بــی عدالتــی از بنــی امیــه و دیــدن ایــن همــه لطــف و عدالــت
از علــی؟ع؟ بغــض امــوی و حـ ّـب علــوی را در دل موالــی پدیــد م ـیآورد .ایــن کار،
پیدایــش تشـ ّـیع سیاســی بــود ]6[ .شــیعه گــری موالــی بــه ایــن معنــا بــود کــه آنــان،
علــی را از دیگــر خلفــا باالتــر و برتــر و تنهــا ادا کننــده حقــوق خــود میدانســتند .البتــه
شــیعه بــودن آنــان از نظــر اعتقــادی در ســطح قابــل توجهــی مطــرح نبــود .بــه گفتــه
شــهید مطهــری ،مــردم ایــران کــه مردمــی باهــوش بودنــد و ســابقه فرهنــگ و تمــدن
نیــز داشــتند ،روح و معنــای اســام را در خانــدان رســالت یافتند؛ چــون آن بزرگواران،
خواســته ایرانیــان عــدل و مســاوات را برقــرار و روح شــیرین عدالتجویــی ایرانیــان
را ســیراب میکردنــد ]7[ .ایــن تشـ ّـیع سیاســی بــا توجــه بــه ارتبــاط همیشــگی دیگــر
امامــان؟مهع؟ بــا ایرانیــان مهاجــر و ادامــه یافتــن رفتارهــای تبعیضآمیــز خلفــای
ً
بنــی ّ
امیــه بــا آنــان ،نهایتــا زمینهســاز پیدایــش تشـ ّـیع اعتقــادی گردیــد .در ایــن
مــورد ،سیاســت امــام ســجاد؟ع؟قابل توجــه اســت .ایشــان بــا گریههــای مــداوم بــر
امــام حســین؟ع؟ ،احساســات حســینی و ضــد امــوی را بــه آنــان منتقــل میکــرد.
در نتیجــه ،موالــی بــه تشـ ّـیع گرایــش قلبــی پیــدا کردنــد و ایــن احســاس را بــه دیگــر
ســرزمینها از جملــه ایــران انتقــال دادنــد ]8[ .هجــرت علویــان و ســادات بیشــتر
بــه خاطــر امنیــت موجــود در ایــران و عالقــه مــردم نســبت بــه خانــدان پیامبــر؟ص؟ و
فشــارهای حاکمــان عباســی و امــوی شــام و عــراق صــورت میگرفــت.
ایــن مهاجرتهــا [ ]9بیشــتر از قــرن ّ
دوم بــه بعــد و پــس از آن آغــاز شــد کــه یحیــی
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بــن زیــد بــن علــی؟ع؟ بــه گــرگان ایــران آمــد .یکــی از اهــداف ســادات هاشــمی در
مهاجــرت بــه ســوی ایــران ،جــذب نیــرو بــرای قیــام بــود .آنــان در ایــن کار موفــق
بودنــد ،بــه گونـهای کــه یــاران یحیــی بــن زیــد رو بــه فزونــی نهــاد و هــارون مجبــور شــد
 50هــزار نفــر را بــرای دســتگیری او اعــزام کنــد]10[ .
ماجــرای یحیــی بــن زیــد و ورود امــام رضــا؟ع؟ بــه خراســان ،حرکــت گروهــی ســادات
و شــیعیان را بــه ایــران در پــی داشــت .علویــان از موقعیــت بــه وجــود آمــده بــرای
امــام رضــا؟ع؟ در حکومــت مأمــون اســتفاده کردنــد و بــه صــورت گروهــی راهــی ایــران
شــدند .آنــان بــه شــوق دیــدار بــا امــام رضــا؟ع؟ از مدینــه بــه ســوی مــرو میرفتنــد کــه
در میانــه راه شــمار زیــادی از عالقهمنــدان امــام رضــا؟ع؟ نیــز بــه آنــان میپیوســتند.
شــمار ایــن گــروه وقتــی بــه دروازه شــیراز نزدیــک میشــد ،بــه چند هــزار نفر میرســید.
مأمــون کــه از فروپاشــی حکومتــش میترســید ،بــه حاکــم فــارس دســتور داد از
ورود آنــان جلوگیــری کنــد .رهبــری کاروان بــا احمــد بــن موســی؟ع؟ (شــاهچراغ)و
محمــد بــن موســی؟ع؟ بــود .آنــان پــس از درگیــری بــا لشــکر فــارس ،بــه یــاران خــود
دســتور دادنــد لبــاس مبــدل بپوشــند و در اطــراف پراکنــده شــوند تــا از گزنــد حکومــت
مأمــون در امــان باشــند .بــه همیــن دلیــل گفتــه میشــود بیشــتر امامزادگانــی کــه در
شــهرهای گوناگــون ایــران مدفــون شــدهاند ،جــزء همــان قافلــه هســتند ]11[ .مــردم
ایــران چــون بــه ســادات و آل رســول عشــق مــی ورزیدنــد ،بــه ایــن گــروه پنــاه دادنــد و
آنــان را یــاری کردنــد .حضــور آنــان در میــان عاشــقان اهلبیــت پیامبر(پیــروان شــیعه
سیاســی) بــه گســترش تشــیع اعتقــادی انجامیــد.
در ایــن میــان ،حضــور علــی بــن محمدباقــر؟ع؟ [ ]12را نبایــد نادیــده گرفــت کــه پس از
ورود امــام رضا؟ع؟بــه ایــران ،بــرای ارشــاد مــردم بــه منطقــه فیــن کاشــان آمــده بــود.
همیــن مســأله دلیــل آن اســت کــه در آن زمــان ،مــردم ایــن منطقــه هــوادار خانــدان
رســالت بودهانــد .در تواریــخ آمــده اســت کــه  6هــزار نفــر از مــردم کاشــان و حومــه بــه
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اســتقبال ایــن امامــزاده بزرگــوار رفتنــد .هــم چنیــن بــا اســتقرار ایشــان در آنجــا ،مــردم
قــم و کاشــان و روســتاهای اطــراف در نمــاز جمعــه ایشــان شــرکت میکردنــد .ایــن
ّ
موقعیــت ممتــاز علــی بــن محمــد ســبب شــد حکومــت وقــت ،دســتور قتــل ایشــان را
صــادر کنــد ]13[ .امــروزه شــیعیان ،مراســم قالیشــویان را در جمعــه ّ
دوم مهــر مــاه هــر
ســال ،بــه یــاد ایــام شــهادت آن بزرگــوار برگــزار میکننــد.

ورود امام رضا؟ع؟ به ایران

پــس از آن کــه مأمــون بــر بــرادرش امیــن پیــروز شــد ،بــا توجــه بــه عالقــه مــردم ایــران
بــه علویــان ،از موقعیــت اســتفاده کــرد و امــام رضــا؟ع؟ را بــه ولیعهــدی فــرا خوانــد.
ابنخلــدون میگویــد« :فراوانــی جمعیــت شــیعه در ایــران ســبب چنیــن دعوتــی از
ســوی مأمــون شــد ،بهگون ـهای کــه مأمــون لقــب الرضــا بــن آل محمــد را بــه او داد و
دســتور داد ســپاهیان جامــه ســیاه برکننــد و ســبز بــر تــن کننــد ]14[ ».خراســان یکــی
از نخســتین مراکــز تشــیع در ایــران بــود .پــس از اســتیالی بنیعبــاس بــر بنیامیــه و
تســلط آنــان بــر خراســان ،مــردم بــه بنیعبــاس گرایــش یافتنــد .مــردم میپنداشــتند
میــان علــوی و عباســی تفاوتــی نیســت؛ چــون هــر دو از بنیهاشــم هســتند .بــا
ایــن حــال ،پــس از ورود امــام رضــا؟ع؟ بــه ایــن منطقــه ،تشـ ّـیع واقعــی و اعتقــادی،
گســترش پیــدا کــرد ]15[ .امــام رضــا؟ع؟ از لحظــه حرکــت از مدینــه تــا مــرو همیشــه
از روشهــای گوناگــون بــرای شناســاندن شــیعه بهــره بــرد .رجابنابیالضحــاک کــه
مأمــور آوردن امــام بــه مــرو بــود ،میگویــد :امــام در هیــچ شــهری از شــهرها فــرود
نمیآمــد ،مگــر ایــن کــه مــردم بــه ســراغ او میآمدنــد و مســایل دینــی و اعتقــادی
خویــش را از او میپرســیدند .امــام در طــول مســیر ،احادیــث را از طریــق پدارنــش بــه
حضــرت علــی و پیامبــر؟هر؟ میرســاند کــه ایــن بهتریــن روش بــرای معرفــی مکتــب
تشـ ّـیع و خنثــی کننــده توطئههایــی بــود کــه شــیعه را خــارج از دیــن میشــمرد .نمونــه
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برجســته آن ،حدیــث سلســله الذهــب بــود .ایشــان در جمــع مــردم نیشــابور فرمــود:
مــن از پدرانــم شــنیدم و آنــان از پیامبــر شــنیدند و او از خداونــد بــاری تعالی شــنید که
فرمــود« :ال الــه اال اهلل قلعــه محکــم مــن اســت هــر آن کــس داخــل آن شــود از عــذاب
ایمــن اســت» .ســپس بــا کمــی تأمــل فرمــود :ایــن مطلــب شــروطی دارد کــه یکــی از
شــرایط آن ،پذیــرش والیــت مــن (اهلبیــت پیامبــر؟ص؟) اســت.
ایشــان بــا ایــن بیــان ،شــیعه واقعــی و اعتقــادی را معرفــی کــرد و بــه محبــت مــردم بــه
علویــان جهــت داد ]16[ .آن حضــرت حتــی هنــگام ورود بــه دربــار مأمــون کــه وی
از امــام خواســت خطبــه بخوانــد ،بــه معرفــی والیــت خــود و ائمــه؟مهع؟ پرداخــت و
فرمــود :مــا بــه واســطه رســول خــدا بــر شــما حــق داریــم و شــما نیــز از جانــب پیامبــر؟ص؟
بــر مــا حــق داریــد .زمانــی کــه شــما حــق مــا را ادا کردیــد ،مــا نیــز بــر خــود الزم میدانیــم که
حــق شــما را بــه جــای آوریــم .پــس در زمینــه حــق شــما ،حــق ما هم بایــد ادا شــود]17[.
حضــور امــام در مناظــره یکــی دیگــر از کارهایــی بــود کــه در پیــآن ،مکتــب شــیعه بــه
درســتی معرفــی شــد و اســتدالل مخالفــان باطــل گشــت .مأمــون بــرای محکــوم
کــردن امــام در جلســههای مناظــره بــا بــزرگان ادیــان دیگــر بــه تشــکیل چنیــن
جلس ـههایی دســت یازیــده بــود .بــا ایــن حــال ،امــام از همــه آنهــا ســربلند بیــرون
آمــد .پــس از اســتقبال مــردم از ایــن جلس ـهها ،مأمــون دســتور داد مــردم را از در
خانــه امــام دور کننــد تــا مبــادا شــیعه واقعــی بــه مــردم معرفــی شــود]18[ .
همچنیــن مجموعــه نامههایــی کــه امــام بــرای توضیــح مبانــی تشــیع بــه افــراد
گوناگــون مــی نوشــتند ،در ایــن زمینــه نقــش داشــت .نامههــای ایشــان در تبییــن
جایــگاه اهلبیــت در کتــاب خــدا و ّ
ســنت پیامبــر؟ص؟ ،مســایل اختالفــی بــا اهــل
سـ ّـنت ماننــد :ایمــان آوردن ابوطالــب ،توضیــح مصــداق شــیعه واقعــی ،مــراد از
اولواالمــر در قــرآن ،گســترش فکــر شــیعی و اســتحکام پایههــای اعتقــادی در ایــران
بســیار اثــر داشــت]19[ .
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غالحمسنی صمیمی

یاران ایراین امام رضا

؟ع؟

آغاز

ســابقه تشــیع در میــان ایرانیــان بــه دوران رســول اعظــم الهــی مــی رســد .بــا
آنکــه دوران پیشــوایان پــاک شــیعه بــه لحــاظ حاکمیــت دشــمنان کینــه تــوز
اســام و اهلبیــت:از ســیاه تریــن بســترهای تاریــخ تشــیع بــه شــمار مــی ایــد .امــا
بهــره هــای علمــی و معنــوی ایرانیــان از رهبــران معصــوم و یــاری آنــان در مآخــذ
تاریخــی چشــمگیر اســت .ایــن ریشــه اعتقــادی کــه برگرفتــه از حــس حــق جویــی
و آزاد منشــی ایرانــی اســت ،چنــان اســتقبالی[ ]1را از امــام رضــا؟ع؟در شــهر هــای
ایرانــی بــه نمایــش گذاشــته اســت .کــه در بســتر تاریــخ بــه عنــوان یــک ســند افتخــار
جاویــدان خواهــد مانــد .وصــف یــاران ایرانــی امــام رضــا و حتــی آوردن نــام همــه
آنــان در یــک نوشــتار دشــوار اســت .از ایــن رو در ایــن نوشــته بــه معرفــی آن دســته
از یــاران ایرانــی حضــرت امــام رضا؟ع؟کــه آغــاز نامشــان بــا حــرف الــف باشــد ،بــه
گون ـهای کوتــاه بســنده مــی شــود.

 .1ابراهیم بن محمد همدانی  -مولی همدانی[]2

معروفیــت او بــه ایــن نــام از آن روســت کــه حضــرت امــام رضــا؟ع؟ در نوشــته از وی بــه
مولــی همدانــی یــاد مــی کنــد .وی از دلباختــگان امامــت و والیــت بــه شــمار میآیــد؛

72

قم�ال ت
ا�

زیــرا نــام مولــی همدانــی در زمــره یــاران ســه معصــوم دیــده مــی شــود ]3[.و ایــن
افتخــاری اســت کــه او را از دیگــر همگنــان خــود برجســته مــی ســازد .پــس از شــهادت
امــام رضــا ؟ع؟ از امــام جــواد؟ع؟ بهــره مــی بــرد .و پــس از آن حضــرت نیــز در گــروه
یــاران امــام علــی النقــی؟ع؟ جــای مــی گیــرد .ابراهیــم بــن محمــد در زمــره وکالی امام
هــادی؟ع؟ اســت ]4[.او چهــل بــار بــه زیــارت خانــه خــدا مــی رودّ .
کشــی درکتــاب
رجــال خــود ،در ذیــل أحمــد بــن اســحاق تصریــح دارد کــه محمــد بــن مســعود،
علــی بــن محمــد ،محمــد بــن أحمــد ،محمــد بــن عیســی ،ابــو محمــد رازی و أحمــد
بــن ابوعبــداهلل برقــی ،برخــی دیگــر ،همگــی از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی و ایــوب
بــن نــوح و أحمــد بــن ضمــره و احمــد بــن اســحاق بــه عنــوان ثقــه یــاد مــی کننــد.
همچنیــن در ذیــل ســخن از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی مــی نویســد :حدیــث
کــرد برایــم أحمــد بــن محمــد ،از ابراهیــم بــن محمــد همدانــی کــه گفــت « :حضــرت
ابوجعفــر  -امــام جــواد بــه پــدرم نوشــت کــه بــرای ایشــان توطئهــای کــه ســمیع -
(از دشــمنان تشــیع) در حقــم مرتکــب مــی گــردد «بنویســم» بــرای حضــرت نوشــتم.
امــام بــا خــط مبــارک خــود بــرای مــن نوشــتند« :اندوهگیــن مبــاش ،خداونــد تــو را در
برابــر ســتمکاران یــاری مــی کنــد ،مــن نیــز تــو را بــه یــاری پــروردگار بشــارت مــی دهــم.
پــاداش معنویــت هــم نــزد خداونــد کریــم محفــوظ اســت .پــس آفریــدگارت را فــراوان
ســتایش نمــا و هرگــز از یــادش غافــل مبــاش]5[.

 .2ابراهیم بن اشعری قمی

وی نخســت پروانــه شــمع وجــود موســی بــن جعفــر اســت .پــس از شــهادت آن
حضــرت در زمــره یــاران امــام علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟در مــی ایــد و نــزد حضرتــش
بــه کســب دانــش و تهذیــب نفــس مــی پــردازد]6[.
او از ویژه عالمانی اســت که پرورش شــخصیت او مرهون تالش امام معصوم میباشــد
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و بــرای همیــن از هــردو بزرگــوار روایــت مــی کنــد .بــا همــکاری بــرادرش فضــل بــن محمــد
کتابــی مــی نویســد کــه حســن بــن علــی بــن ّ
فضــال از آن روایــت مینمایــد]7[.

 .3ابراهیم بن ابی محمود خراسانی ،معروف به مولی خراسانی

از ایــن رو کــه ایرانــی اســت و هــم شــخصیتی برجســته دارد .در کشــورهای عربــی
بــه مولــی خراســانی شــناخته مــی شــود .از یــاران موســی بــن جعفــر؟ع؟ شــمرده
مــی شــود .امــا پــس از شــهادت آن حضــرت در صــف یــاران امــام علــی بــن موســی
الرضا؟ع؟قــرار مــی گیــرد ]8[.عالمانــی چــون نجاشــی و شــیخ طوســی موثقــش
میخواننــد .کتابــی هــم داشــته کــه أحمــد بــن عیســی آن را روایــت مــی کنــد]9[.

 .4ابراهیم بن سالم نیشابوری (ابن سالمه)

وی راوی حدیــث و از وکالی امــام بــه شــمار مــی ایــد .برخــی صالحیتــش را انــکار
میکننــد و بــرای همیــن نیــز بــه ســمت وکالتــش از ســوی امــام هــم بــه دیــده تردیــد
مینگرنــد .حدیثــش را هــم معتبــر نمــی داننــد .امــا بزرگانــی چــون شــیخ طوســی،
عالمــه حلــی ،نــه در صالحیتــش تردیــد دارنــد ،و نــه اعتبــار روایتــش ،وکالتــش از
ســوی امــام را نیــز تاییــد مــی کننــد و ســمت وکالــت از جانــب معصــوم را بــر صالحیــت
و درســتی گفتــارش دلیــل مــی آورنــد ]10[.بــی شــک ابراهیــم بــن سالم(ســامه)
نیشــابوری در زمــره یــاران فرهیختــه امــام رضــا؟ع؟ اســت ،زیــرا غالــب ســخنان منفــی
کــه دربــاره شــخصیت هــای برجســته شــیعی در تاریــخ اســام بــه چشــم مــی ایــد .بــر
اســاس شــایعات و انگیــزه هــای سیاســی دشــمنان اهلبیــت:رخ مــی نمایــد .بــا کمی
ژرفبینــی در تاریــخ روشــن مــی شــود کــه شــخصیت هــای شــیعی هرچــه برجســته تــر
و در خدمــت بــه اهــداف اهلبیت:بــه توفیقاتــی فــزون تــر دســت یابنــد ،تبلیغــات
دشــمنان نیــز در تخریــب چهــره آنــان حجــم و گســترش بیشــتر خواهــد داشــت.
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 .5ابوخالد سجستانی

از یــاران امــام رضــا ؟ع؟ ،راوی حدیــث اســت ]11[.شــیخ طوســی بــر ایــن مطلــب تایید
دارد .چــون شــهادت حضــرت موســی بــن جعفــر؟ع؟ در زنــدان هــارون مظلومانــه
و محرمانــه رخ مــی نمایــد .نخســت بســیاری از شــیعیان و حتــی نزدیــکان امــام
شــهادتش را بــاور نمــی کننــد .امــا بــا گذشــت زمــان هریــک از راهــی شــهادت امــام را
بــه عنــوان یــک واقعیــت تلــخ مــی پذیرنــد بــه جزگروهــی کــه در آرزوی رســیدن بــه رفاه
و لذایــذ دنیــا بــا امــوال و وجوهــات شــرعی ،در دام نیرنــگ حکومــت عباســی گرفتــار
میآینــد و امامــت امــام هشــتم را انــکار مــی نماینــد .بقیــه نــزد امــام رضا؟ع؟مــی رونــد
و بــه امامتــش ایمــان مــی آورنــد .از ایــن رو عــدم پذیــرش شــهادت امــام کاظــم ؟ع؟از
ســوی یــاران خالــص آن بزرگــوار را مــی تــوان دلیــل بردیــد بــاز و ذهــن کاوشــگر آنــان
دانســت ،نــه تردیــد در امامــت امــام رضــا؟ع؟ شــیخ ابوالعبــاس کشــی نیــز ،ابوخالــد
سجســتانی را در زمــره همیــن دســته از یــاران امــام معرفــی کــرده و نقــل مــی کنــد کــه
ابــو خالــد سجســتانی بــه گمــان اینکــه امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ زنــده اســت .بــه
جمــع واقفیــه مــی پیونــدد و ســپس بــا بهــره از دانــش ســتاره شناســی کــه بــی شــک
نــزد امــام آموختــه اســت ،بــه شــهادت امــام کاظم؟ع؟یقیــن مــی نمایــد و در صــف
یــاران امــام رضــا؟ع؟ در مــی ایــد]12[.

 .6ابوطاهر بن حمزه بن الیسع قمی

او ثقــه و راوی حدیــث اســت .نجاشــی او را از یــاران امــام رضــا و راوی حدیــث آن
حضــرت مــی دانــد]13[.
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 .7أحمد بن عامر

یــار فرهیختــه امــام رضــا ؟ع؟ اســت ]14[.جــد بزرگــوارش «وهــب بــن عامــر» از
مــردان جاویــد تاریــخ تشــیع بــه شــمار مــی ایــد .بــه ســال  61هجــری دریــاری امــام
حســین؟ع؟ بــه شــهادت مــی رســد .أحمــد بــن عامــر راوی حدیــث نیــز هســت،
پســرش عبــداهلل بــن أحمــد از وی روایــت مــی کنــد]15[.

 .8ادریس بن عبداهلل اشعری قمی

دانشــمند و دارای کتــاب اســت .از زکریــا حســین بــن عثمــان و بــرادرش عبدالملــک از
او روایــت مــی کننــد .دانــش او مرهــون بهــره گیــری از حضــرت امــام صــادق ؟ع؟ ،امــام
کاظــم ؟ع؟ و امــام رضــا ؟ع؟اســت ]16[.بــی شــک فــردی کــه دانــش خــود را از ســه
معصــوم آموختــه باشــد .در گفتــار ثقــه و در رفتــار و کــردار نیــز قابــل الگوگیــری اســت.

 .9ادریس بن حسین اشعری قمی

ایــن راوی ثقــه شــمرده مــی شــود .نــزد امــام رضــا ؟ع؟شــرفیاب میگــردد و بــه
فراگیــری دانــش مــی پــردازد و از آن حضــرت روایــت مــی کنــد1[.؟ع؟ ]
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 .11اسحاق بن ابراهیم حضینی

در شــمار یاران امام رضا؟ع؟اســت ،توســط حســن بن ســعید اهوازی نزد هشــتمین
پیشــوای شــیعیان مــی رســد و از آن حضــرت بهــره علمــی و معنــوی مــی بــرد .در زمــره
روات حدیــث اســت .از امــام رضا؟ع؟روایــت مــی کند.
علــی بــن مهزیــار اهــوازی و پســرش حســن بــن علــی اهــوازی از او روایــت مــی کننــد.
برخــی وثاقتــش را تاییــد مــی کننــد]20[.

 .12اسحاق بن آدم

از شــیفتگان علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟در شــهر قــم بــه شــمار مــی رود .کتابــی هــم
داشــته کــه در حــال حاضــر در دســت نیســت .محمــد بــن ابــی الخطــاب آن را روایــت
میکنــد ]21[.بــه گفتــه ابوالعبــاس فضــل بــن حســان داالنــی ،کتــاب اســحاق ابــن
آدم ،مــورد نقــل محمــد بــن الحســین بــن ابــی الخطــاب نیــز هســت]22[.

 .13ادریس بن زید

یــار امــام رضــا؟ع؟ ،جلیــل القــدر و درســت گفتــار اســت ]23[.شــیخ صــدوق در کتــاب
مــن الیحضــره الفقیــه بــه دو طریــق از او روایــت مــی کنــد]24[.

 .10ادریس بن یقین

وی اهل خراسان و از یاران امام رضا ؟ع؟است]18[.
پیــش از امــام رضا؟ع؟نیــز چنــدی بــه محضــر حضــرت موســی بــن جعفر؟ع؟ میرســد و
از آن حضرت بهره می گیرد .اما بیشــترین دوران بهره گیری او نزد امام رضا؟ع؟اســت.
شــیخ طوســی هم او را در شــمار یاران ابوالحســن؟ع؟ نام میبرد]19[.

76

77

کــتــاب

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 52
ذیالقعده  1443هجری مقری

 .1کشف الغمه ،علی بن عیسی اربلی ،ج  ،2ص .308
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حممد میبدی

الگودهی قرآن به جوانان
جــوان معمــوال در ســه حــوزه فكــر و اندیشــه ،اخــاق و معاشــرت اجتماعــی ،نگرانــی
هایــی دارد و خواســته یــا ناخواســته بــه ســمت و ســویی گرایــش پیــدا مــی كنــد و در
صورتیكــه الگویــی مناســب بــه وی ارایــه نشــود ،بــه الگوهای نامناســب و نامتناســب
روی میــآورد .از ایــن رو قــرآن ،در راســتای رســالت هدایتــی و تربیتــی خــود ،بــا بیــان
داســتان هــای واقعــی بــه ترســیم الگوهــای مناســب پرداختــه اســت ،كــه در ایــن
نوشــتار تنهــا بــه الگوهــای جــوان و یــا در ســنین جوانــی مــی پردازیــم.

الف .حوزه فكر و اندیشه
1ـ الگوی مبارزه با عقاید و افكار باطل
الگــوی جــوان در ایــن برنامــه ،حضــرت ابراهیم؟ع؟اســت كــه در ســنین جوانــی بــه
مبــارزه بــا بــت پرســتی پرداخــت .وی ابتــدا بــا سرپرســت خــود «آزر» گفتگــو كــرد و تــا
آنجــا پیــش رفــت كــه از او و همفكرانــش بیــزاری جســت.
ــن َق ْب ُــل َو ُك َّنــا ب ِــه َعا ِل ِمیــنَ
یــم ُر ْش َــد ُه ِم ْ
قــرآن كریــم مــی فرمایــد«َ :و َل َق ْــد َآت ْی َنــا إ ْب َر ِاه َ
ِ
ِ
إ ْذ َقـ َـال ألبیـ ِـه َو َق ْو ِمـ ِـه َمــا َهـ ِـذ ِه َّالت َما ِثیـ ُـل َّال ِتــی َأ ْن ُتـ ْـم َل َهــا َعا ِك ُفـ َ
ـون» مــا وســیله رشــد
ِ
ِ
ابراهیــم را از قبــل بــه او دادیــم؛ و از شایســتگی او آگاه بودیــم .آن هنــگام كــه بــه
پــدرش آزر ،و قــوم او گفت:ایــن مجســمه هــای بــی روح چیســت كــه شــما همــواره
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آنهــا را پرســتش مــی كنیــد؟ در پاســخ گفتنــد :قالــوا َو َج ْدنــا َآب َاءنــا ل َهــا َع ِاب ِدیـ َـن » مــا
پــدران خــود را دیدیــم كــه آنهــا را عبــادت مــی كردنــد ،ابراهیــم واكنــش نشــان داد
و فرمــودَ :قـ َـال َل َقـ ْـد ُك ْن ُتـ ْـم َأ ْن ُتـ ْـم َو َآب ُاؤ ُكـ ْـم فــی َ
ـال ُم ِبیـ ٍـن » قطعــا هــم شــما و هــم
ـ
ض
ِ
ٍ
پدرانتــان در گمراهــی آشــكاری بودیــد]1[.
چون تواند ساخت با رهزن ،دلیل؟
چون تواند ساخت با آزر ،خلیل؟
آری ،همــان طــور كــه راهنمــا و دلیــل راه ،بــا راهــزن ســازگاری و همراهــی نــدارد،
ابراهیــم خلیــل هــم بــا آزر بــت تــراش ســازش نمــی كنــد.
و در جــای دیگــر فرمــودَ :وإ ْذ َقـ َـال إ ْب َراهیـ ُـم ألبیــه َآز َر َأ َت َّتخـ ُـذ َأ ْص َن ًامــا آل َه ًــة إ ّنــی َأ َراكَ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
َََْ َ
ـال ُم ِبیـ ٍـن» بــه خاطــر بیاوریــد هنگامــی كــه ابراهیــم بــه پــدرش آزر
وقومــك ِفــی ضـ ٍ
گفــت :آیــا بــت هایــی را معبــود خــود انتخــاب مــی كنــی؟ مــن ،تــو و قــوم تــو را در
گمراهــی آشــكاری مــی بینــم]2[ .
ابراهیــم در مرحلــه نخســت ،در مقــام اســتفهام انــكاری و توبیخــی پرســید« :ایــن
مجســمه هــا چیســت كــه بــه عنــوان خــدا پذیرفتــه اید و آنــان را عبــادت مــی كنید؟».
در مرحلــه بعــد كــه آنــان بــه تقلیــد از پیشــینیان خــود اســتدالل كردنــد ،ابراهیــم در
پاســخ ،آنــان را بــه گمراهــی متهــم نمــود.
اعالم بیزاری
ســپس در مرحلــه بعــد ،ابراهیــم از بــت پرســتان اعــام بیــزاری كــرد ،قــرآن كریــم مــی
َّ
ٌ
ْ َ ُ َ
َ َ َ َُ ُ ٌ
فرمایــد« :قـ ْـد كانـ ْـت لكـ ْـم أ ْسـ َـوة َح َسـ َـنة ِفــی ِإ ْب َر ِاهیـ َـم َوال ِذیـ َـن َم َعـ ُـه ِإذ قالــوا ِلق ْو ِم ِهـ ْـم
َّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
اهَّلل» بــرای شــما سرمشــقی خــوب در زندگــی
ون ِ
ِإنــا بــرآء ِمنكــم و ِممــا تعبــدون ِمــن د ِ
ابراهیــم و كســانی كــه بــا او بودنــد ،وجــود داشــت ،آن هنــگام كــه بــه قــوم مشــرك خــود
گفتنــد« :مــا از شــما و آنچــه غیــر از خــدا مــی پرســتید ،بیزاریــم»]3[ .
اظهار دشمنی
در مرحلــه ی بعــد ابراهیــم ،دشــمنی خــود بــا آنــان را ظاهــر كــرد و گفــت«َ :ك َف ْر َنــا ب ُكــمْ
ِ
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َ
ُ ْ
ُ ْ
َو َبـ َـدا َب ْی َن َنــا َو َب ْی َنكـ ُـم ال َعـ َـد َاوة َوال َب ْغ َضـ ُـاء أ َبـ ًـدا» مــا نســبت بــه شــما كافریــم و میــان مــا و
شــما عــداوت و دشــمنی همیشــگی آشــكار شــده اســت]4[ .
فقط خودیها
ابراهیــم نســبت بــه همــه بــت پرســتان اعــام بیــزاری و اعــان دشــمنی نمــود؛ یعنــی
نبایــد بــا آنــان همزیســتی مســالمتآمیز داشــت .امــا چــون بــه آزر وعــده اســتغفار داده
َ
َ َ
َ
بــودَ :
«سأ ْسـ َـت ْغ ِف ُر لـ َـك َر ّ ِبــی»[ ،]5بــرای او اســتغفار كــرد .قــرآن مــی فرمایــد«ِ :إال قـ ْـول
َ
ْ َ ْ َ َّ َ
ََ َ َ ْ َْ ُ َْ َ
َْ َ
ألبیـ ِـه ِإال َعـ ْـن َم ْو ِعـ َـد ٍة
ألبیـ ِـه ألســتغ ِفرن لــك»[ ]6و «ومــا كان اسـ ِـتغفار ِإبر ِاهیــم ِ
ِإبر ِاهیــم ِ
َ
َو َع َد َهــا ِإ ّیـ ُـاه» []7
با ولی چون گل ،عدو چون خار باش
		
رو «إشدإ علی الكفار» باش

2ـ الگوی مبارزه و بت شكین
ابراهیــم در ادامــه مبــارزه خــود ،بــه مبــارزه بــا بــت پرداخــت؛ یعنــی او عــاوه بــر ایــن
كــه بــا «تبــر منطــق» بــه جنــگ بــت پرســتان رفــت ،بــا تبــر آهنیــن بــه جنــگ بــت هــا
نیــز رفــت .او بــا ســوگندی كــه از پیــش یــاد كــرده و نقشــه ای كــه از قبــل طــرح كــرده
َ َ
َ ُّ
ُ
َ
ـاهَّلل أل ِكیـ َـد ّن أ ْص َن َامكـ ْـم َب ْعـ َـد أ ْن ُت َولــوا ُم ْد ِب ِریـ َـن» بخــدا ســوگند در
بــود مــی فرمــود«َ :وتـ ِ
غیــاب شــما نقشــه ای بــرای نابــودی بــت هایتــان طــرح مــی كنــم ]8[،اوهمــه بــت هــا
َ َ
َ ً
را نابــود كــرد و تنهــا بــت بــزرگ را بــرای تنبــه آنهــا باقــی گذاشــت« :ف َج َعل ُهـ ْـم ُجــذاذا ِإال
َكبیـ ًـرا َل ُهـ ْـم َل َع َّل ُهـ ْـم إَل ْیـ ِـه َی ْرج ُعـ َ
ـون» ســرانجام همــه آنهــا ،جــز بــت بزرگشــان را ،قطعــه
ِ
ِ
ِ
قطعــه كــرد .شــاید ســراغ او بیاینــد]9[ .
جوانی به نام ابراهیم
ابراهیم؟ع؟طــرح و نقشــه خــود را بــه اجــرا درآورد و بــت هــا را شكســت .ولــی چــون
ایــن كار دور از چشــم مــردم انجــام گرفتــه بــود ،كســی نمــی دانســت كــه چــه كســی
َّ َ
َ َ َ
چنیــن كاری را انجــام داده اســت ،همــه مــی گفتنــد«َ :مـ ْـن ف َعــل َهــذا ِبآ ِل َه ِت َنا ِإنـ ُـه ل ِم َن
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َّ
الظا ِل ِمیـ َـن» چــه كســی بــا خدایــان مــا چنیــن كــرده اســت؟ قطعــا او از ظالمیــن اســت.
[ ]10امــا چــون پیــش از آن ،ابراهیــم ،آنــان و بــت هایشــان را تهدیــد كــرده بــود ،آن هــا
َ
ُْ
شــكی نداشــتند كــه كار ابراهیــم اســت .لــذا گــزارش دادنــد كــهَ :
«سـ ِـم ْع َنا ف ًتــى َیذك ُر ُهـ ْـم
َ ُ َ
ُیقــال لـ ُـه ِإ ْب َر ِاهیـ ُـم» جوانــی را مــی شناســیم بــه نــام ابراهیــم كــه از بــت هــا بــه بــدی یــاد
مــی كــرد]11[.
منطق قوی ابراهیم
ابراهیــم؟ع؟را بــه محاكمــه كشــیدند ،امــا او بــا منطــق قــوی پاســخ مــی داد و بــرای
َ
ْ َ َ َ
بیــداری آنهــا بــت بــزرگ را ســالم نگهداشــته بــود ،تــا بگویــد«َ :بــل ف َعلـ ُـه ك ِب ُیر ُهـ ْـم َهــذا
َف ْاسـ َـأُل ُ
وه ْم إ ْن َك ُانــوا َی ْن ِط ُقـ َ
ـون» شــاید بــت بــزرگ چنیــن كــرده باشــد ،برویــد از او ســوال
ِ
كنیــد ،اگــر آنهــا ســخن مــی گوینــد .یعنــی ،آنــان كــه حــرف نمــی زننــد ،چگونــه مــی
تواننــد بــه حــال شــما ســودمند باشــند؟ و اگــر كاری از آنهــا ســاخته اســت ،پــس آن
بــت بــزرگ ،بــت هــای كوچكتــر را شكســته اســت و اگــر حرفــی نمــی توانــد بزنــد و كاری
از او برنمــی آیــد ،پــس شایســته پرســتش نیســت«َ .أ َف َت ْع ُبـ ُـد َ
اهَّلل َمــا ال
ون ِمـ ْـن ُد
ون ِ
ِ
ُّ
ُ
َ ُ
َی ْنف ُعكـ ْـم َشـ ْـی ًئا َوال َی ُض ُّركـ ْـم» ســپس بــا اعــام بیــزاری از بــت و بــت پرســت گفــت« :أ ٍف
َ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ ْ ُ
اهَّلل» اف بــر شــما و آنچــه غیــر از خــدا مــی پرســتید.
ون ِ
لكــم و ِلمــا تعبــدون ِمــن د ِ
ابراهیــم تــا بــدان جــا پیــش رفــت كــه آتــش نمرودیــان را بــه جــان خریــد«َ :ق ُالــوا َح ّر ُق ُ
وه
ِ
ُ
ْ
َوان ُصـ ُـروا آ ِل َه َتكـ ْـم» گفتنــد :ابراهیــم را بســوزانید و خدایــان خــود را یاری كنید.
از آنجــا كــه خداونــد بنــدگان خــود را تنهــا رهــا نمــی كند ،به امــر خداوند آتش ســوزان،
ًَْ َ َ ً َ
ُْ
َ ُ
ـاما َعلى ِإ ْب َر ِاهیـ َـم»]12[ .
بــرای ابراهیــم ســرد و ســالم شــد« :قل َنــا َیا نـ ُـار كو ِنی بــردا وسـ
چون گزیده حق بود چونش گزد؟
		
آتش ابراهیم را دندان نزد
هركه نمرودی است گو می ترس از آن
		
آتش ابراهیم را نبود زیان
نار ابراهیم را نسرین شود
		
ماه با احمد اشارت بین شود
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3ـ الگوی هدفداری
قــرآن كریــم بــرای معرفــی الگــوی هدفــداری ،شــخصیت هــای بزرگــی را معرفــی مــی
نمایــد .از جملــه ایــن شــخصیت هــا حضــرت ابراهیــم اســت كــه آیــات مربــوط بــه
آن گذشــت و گفتــه شــد كــه حضــرت ابراهیــم بــه هیــچ قیمتــی حاضــر نشــد دســت
َ َْ ُ َ ْ َ
ــن ل ْــم َت ْن َتـ ِـه
از هــدف خــود بــردارد و تهدیدهــا را بــه جــان خریــد« :یــا ِإبر ِاهیــم ل ِئ
ْ َ
ألر ُج َم ّنـ َـك َو ْاه ُج ْر ِنــی َم ِل ًّیــا» ای ابراهیــم اگــر دســت از كارهایــت خرابــكاری هایــت
برنــداری ،تــو را ســنگ بــاران خواهــم كــرد یــا ســخنان تنــدی بــه تــو خواهــم گفــت .از
مــن دور شــو]13[.
تا این كه وی مجبور شد از آنان كناره گیری كند و گوشه عزلت برگزیند.
ـون مـ ْـن ُ
قــرآن از زبــان ابراهیــم مــی فرمایــد«َ :وَأ ْع َتزُل ُكـ ْـم َو َمــا َت ْد ُعـ َ
اهَّلل »...از شــما
د
ون ِ
ِ
ِ
ِ
و بتهایتــان كنــاره گیــری مــی كنــم ]14[...در همیــن راســتا ،آن حضــرت آتــش نمــرود
را نیــز پذیــرا شــد.
نمونــه دیگــر هدفــداری ،اصحــاب كهــف هســتند :اصحــاب كهــف جوانانــی بودنــد
َّ
ٌ
خدابــاور ،كــه حاضــر نشــدند دســت از عقیــده خــود بردارنــد«ِ :إن ُهـ ْـم ِف ْت َیــة َآم ُنــوا
ِب َر ّ ِب ِه ْم»اصحــاب كهــف جوانانــی بودنــد كــه بــه پروردگارشــان ایمــان داشــتند.
َ ُّ َ َ ُّ َّ َ َ َ ْ َ َ
ض لـ ْـن ن ْد ُعـ َـو ِمـ ْـن ُدو ِنـ ِـه
َ[ ]15و شعارشــان ایــن بــود كــه« :ربنــا رب الســماو ِات واألر ِ
ِإل ًهــا» پــروردگار مــا ،پــروردگار آســمان هــا و زمیــن اســت و بــه جــز او خدایــی دیگــر را
نمیخوانیــم]16[ .
اینــان ،آنچنــان در راه عقیــده خــود اســتوار بودنــد كــه حاضــر نشــدند بــا طاغــوت
زمــان همنــوا شــوند ،و لــذا شــهر و دیــار ،خانــه و خانــواده و حتــی ملــك و حكومــت
ْ َ
ْ ُ َ َْ
ََ ُ َ
را رهــا كــرده و بــه غــاری پنــاه بردنــد«ِ :إذ أ َوى ال ِف ْت َیــة ِإلــى الك ْهـ ِـف فقالــوا َر ّب َنــا آ ِت َنــا ِمـ ْـن
َ
ً
َ َ
َ ْ
ل ُدنـ َـك َر ْح َمــة َو َه ِّیـ ْـئ ل َنــا ِمـ ْـن أ ْم ِرنــا َر َشـ ًـدا» بیــاد آور ،هنگامــی كــه جوانــان بــه غــار پنــاه
بردنــد و گفتنــد :خدایــا ،از ســوی خــودت بــه مــا رحمــت بــده و زمینــه رشــد مــا را
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فراهــم فرمــا]17[ .
آنــان پــس از بیــدار شــدن از خــواب بــه حســاب همــان زمــان ـ كــه دوران خفقــان و
ســتم دقیانــوس بــود ـ بــاز بــه فكــر طهــارت و پاكــی بودنــد و حاضــر نبودنــد غــذای
َ ْ ُ َُ َ َ
نامناســب مصــرف نماینــد ،لــذا بــه مإمــور خریــد گفتنــد« :فل َی ْنظـ ْـر أ ّی َهــا أ ْزكــى َط َع ًامــا
َْ ْ ُ
فل َیأ ِتكـ ْـم ِبـ ِـر ْز ٍق ِم ْنـ ُـه »...بنگــر كــه كدامیــك طعامشــان پاكیــزه تــر اســت ،و مقــداری از
آن روزی بــرای شــما بیــاورد]18[ .
عشق و رقت آید از لقمه حالل
علم و حكمت زاید از لقمه حالل
میل خدمت ،عزم رفتن آن جهان
		
زاید از لقمه حالل اندر دهان

ب .حوزه اخالق

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

1ـ الگوی از جان گذشتگی

َ َ َّ
ْ
َْ ُ َ
َ
اهَّلل» بعضــی از مــردم
ـاة ِ
ـاس َمـ ْـن َیشـ ِـری نف َســه ْاب ِتغـ َـاء َم ْرضـ ِ
آیــه شــریفه« :و ِمــن النـ ِ
كســانی هســتند كــه جــان خــود را بــرای خشــنودی خــدا ،مــی فروشــند ]19[،الگــوی
از جــان گذشــتگی اســت كــه قــرآن بــه مــا معرفــی مــی كنــد .ایــن مصــداق منحصــر بــه
فــرد ،علــی بــن ابــی طالب؟ع؟اســت كــه در نهایــت از جــان گذشــتگی ،حاضــر شــد در
زمــان خطــر ،بــه جــای پیامبــر؟ص؟در بســتر وی قــرار بگیــرد.
سنگ تا فانی نشدكی شد نگین
دانشــمندان اســامی از مفســران ،مورخــان و محدثــان مــی نویســند ،در «لیلــة
المبیــت» یعنــی شــبی كــه پیامبر؟ص؟مــی خواســت از مكــه بیــرون آمــده و بــه مدینــه

85

آ
ق
�ر� ن�

سال ششم | مشاره 52
ذیالقعده  1443هجری مقری

مشاره  | 52سال ششم
ذیالقعده  1443هجری مقری

آ
ق
�ر� ن�

هجــرت نمایــد ،علــی بــن ابــی طالب؟ع؟بــه جــای پیامبــر خوابیــد و همــه خطــرات
احتمالــی را بــه جــان خریــد ]20[ .الزم بــه ذكــر اســت در آن زمــان تنهــا حــدود بیســت
ســال از عمــر شــریف امــام علی؟ع؟مــی گذشــت.

شــركت آن حضــرت در جنــگ هــای طاقــت فرســای زمــان پیامبر؟ص؟«نبردهایــی
ماننــد بــدر ،احــد ،احــزاب »...را نیــز ذكــر كــرد؛ رشــادت هــای عظیمــی كــه بــه حــق
جبرئیــل امیــن دربــاره آن گفــت« :ال فتــی اال علــی» []24

2ـ الگوی ایثار و از مال گذشتگی

 3ـ الگوی كسب علم

در ایــن زمینــه نیــز الگــوی معرفــی شــده توســط قــرآن ،حضــرت علی؟ع؟اســت كــه در
َ
ســوره «هــل آتــی» در كنــار حضــرت زهــرا ؟س؟بــه عنــوان ابــرار معرفــی شــده اســت«ِ .إ ّن
ُ
ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ّ ْ ً َ َ ً َ َ ً َّ ُ
ـیرا ِإن َمــا ن ْط ِع ُمكـ ْـم ِل َو ْجـ ِـه
األبــرار ...ویط ِعمــون الطعــام علــى ح ِبـ ِـه ِمسـ ِـكینا وی ِتیمــا وأ ِسـ
ُ
ُ
ُ
اهَّلل ال ن ِریـ ُـد ِم ْنكـ ْـم َجـ َـز ًاء َوال ُشــك ًورا» و غــذای «خــود» را بــا ایــن كــه بــه آن عالقــه «و
ِ
نیــاز» دارنــد بــه مســكین و یتیــم و اســیر مــی دهنــد و مــی گوینــد مــا شــما را بــه خاطــر
خــدا اطعــام مــی كنیــم و هیــچ پاداشــی ،و سپاســی از شــما نمــی خواهیــم]21[ .
همــه محدثــان ،مفســران و مورخــان شــیعه و بســیاری از دانشــمندان اهــل ســنت
معتقدنــد كــه ایــن آیــات در بــاره علــی؟ع؟و خانــواده اش نــازل شــده اســت.
اســكافی مــی نویســد« :مــا منكــر تفضیل و برتــری دیگر صحابه بر علی؟ع؟هســتیم».
تــا آنجــا كــه مــی نویســد« :امــا در انفــاق آن چنــان بــود كــه حتــی درحــال فقــر بــر
مســكین و یتیــم و اســیر اطعــام نمــود»]22[ .
ظاهــرا علــی و زهــرا؟مهع؟ بــرای بهبــود حســنین؟مهع؟ از بیمــاری نــذر كــرده بودنــد كــه
ســه روز روزه بگیرنــد؛ بــه هنــگام افطــار روز اول ،غــذای خــود را بــه مســكین دادنــد ،روز
دوم آن را بــه یتیــم و روز ســوم آن را بــه اســیر بخشــیدند و خــود گرســنه ماندنــد]23[ .
ای خنك آن را كه این مركب براند...
محسنان مردند و احسان ها بماند
نزد یزدان دین و احسان نیست خرد
مرد محسن لیك احسانش نمرد
جان خود ایثار جاه او كند
		
مال خود ایثار راه او كند
دربــاره از جــان گذشــتگی و از خــود گذشــتگی علی؟ع؟بــه عنــوان اســوه و الگــو ،بایــد

الگــوی دانشــجویی كــه قــرآن معرفــی مــی كنــد ،حضــرت موسی؟ع؟اســت كــه بــا آن
مقــام و عظمتــش از بنــده ای از بنــدگان خــدا درخواســت آمــوزش كــرد.
وســى َهـ ْـل َأ َّتب ُعـ َـك َع َلــى َأ ْن ُت َع ّل َمــن م َّمــا ُع ّل ْمــتَ
قــرآن كریــم مــی فرمایــد«َ :قـ َـال َلـ ُـه ُم َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُر ْشـ ًـدا» []25موســی بــه او خضــر گفــت :آیــا از تــو پیــروی كنــم تــا از آنچــه بــه تــو تعلیــم
داده شــده و مایــه رشــد اســت بــه مــن بیامــوزی.
وای بیداری كه با نادان نشست
خواب ،بیداری است چون با دانش است
همچو موسی زیر حكم خضر رو
چون گرفتت پیر ،هین تسلیم شو
اگرچــه معلــم موســی در آغــاز -بــه دلیــل ضــرورت گنجایــش علمــی -از پاســخ مثبــت
«سـ َـتج ُد ِنی إ ْن َشـ َـاء ُ
بــه موســی خــودداری كــرد ،امــا بــا اعــام آمادگــی موســی َ
اهَّلل
ِ
ِ
َص ِابـ ًـرا» ان شــإ اهلل مــرا شــكیبا خواهــی یافــت ،بــا شــرط پیشــی نگرفتــن موســی از
اســتادش ،پذیرفــت كــه بــه وی آمــوزش بدهــد و در یــك همراهــی بــا وی ،بــه او
ْ
َ
َ َُ
«ســأن ِّب ُئ َك ِب َتأ ِویـ ِـل َمــا لـ ْـم
آموخــت كــه برخــی از امــور دارای تإویــل هســتند و گفــت:
َ
َت ْسـ َـت ِط ْع َعل ْیـ ِـه َص ْبـ ًـرا»]26[.

86

4ـ الگوی مبارزه با خواهش های نفساین
الگــوی معرفــی شــده توســط قــرآن در ایــن مــورد ،حضــرت یوسف؟ع؟اســت كــه
در دوره جوانــی در خانــه عزیــز مصــر و در كنــار زنــی بــه نــام زلیخــا زندگــی مــی كنــد.
یوســف ،در اوج جوانــی و فــوران كــوره آتشــین شــهوت و زلیخــا زنــی كــه از ســیمایی
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زیبــا برخــوردار اســت ،همــه زمینــه هــا بــرای كام جویــی آنــان فراهــم اســت.
َّ
َْ
َ َّ َ
ْ
قــرآن كریــم مــی فرمایــد«َ :و َر َاو َد ْتـ ُـه ال ِتــی ُهـ َـو ِفــی َب ْی ِت َهــا َعـ ْـن نف ِسـ ِـه َوغلقـ ِـت األبـ َـو َاب
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
اهَّللَ ...وَل َقـ ْـد َه َّمـ ْـت بـ ِـه َو َهـ َّـم ب َهــا َلـ ْـوال َأ ْن َرَأى ُب ْر َهـ َ
ـان
َوقالــت ه ْیــت لــك قــال َم َعــاذ ِ
ِ
ِ
َّ
َ ْ ْ َ
َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ
ـوء َوالف ْح َشـ َـاء ِإنـ ُـه ِمـ ْـن ِع َب ِادنــا ال ُمخل ِصیـ َـن» وآن زن كــه
ر ِبـ ِـه كذ ِلــك ِلنصـ ِـرف عنــه السـ
یوســف در خانــه او بــود ،از او تقاضــای كامجویــی كــرد ،درهــا را بســت و گفــت :بیــا بــه
ســوی آنچــه بــرای تــو مهیــا اســت ،یوســف گفــت :پنــاه مــی بــرم بــه خــدا ...آن زن
قصــد او كــرد ،و او نیــز ـ اگــر برهــان پــروردگار را نمــی دیــد ـ قصــد وی مــی نمــود :ایــن
چنیــن كردیــم ،تــا بــدی و فحشــا را ،از او دور ســازیم ،چــرا كــه او از بنــدگان مخلــص
خالــص شــده مــا بــود]27[ .
باقیان را برده تا قعر زمین
		
زآتش شهوت نسوزد اهل دین
یوســف ،زنــدان رفتــن را پذیرفــت ،امــا بــه خواهــش زلیخــا كــه مطابــق غریــزه جنســی
َ
َ َ ْ ْ
َ َ ُ ً
بــود ،پاســخ نــداد .زلیخــا گفتــه بــود«َ :ول ِئـ ْـن لـ ْـم َیف َعــل َمــا ُآمـ ُـر ُه ل ُی ْسـ َـج َن ّن َول َیكونــا ِمـ َـن
َّ
الص ِاغ ِریـ َـن» اگــر یوســف آنچــه را بــه او دســتور مــی دهــم انجــام ندهــد ،بــه زنــدان
خواهــد افتــاد و مســلما خــوار و ذلیــل خواهــد شــد.
هــرگاه حاكمیــت در دســت نااهــان رنــد باشــد صالحــان ،محكــوم و زندانــی مــی
شــونداگر چــه همچــون یوســف صدیــق ،پیامبــری عفیــف و معصــوم باشــند.
ال جرم صدیق در زندان بود!
چون كه حكم اندر كف رندان بود
َ ّ ّ ْ ُ َ َ ُّ َ َّ َّ
الســجن أحــب ِإلــی ِممــا
و یوســف در واكنــش بــه تهدیــد بــه زنــدان گفــت« :ر ِب ِ
َ
َ
َی ْد ُعون ِنــی ِإل ْی ِــه» پــروردگارا ،زنــدان نــزد مــن محبوبتــر اســت از آنچــه كــه اینهــا مــرا
بــه ســوی آن مــی خواننــد ]28[.جالــب توجــه ایــن كــه حضــرت یوســف رهایــی از
ْ
َ
َ
گرفتــاری شــهوت را ،لطــف الهــی مــی دانــد و مــی گویــد«َ :وِإال َت ْصـ ِـرف َع ِّنــی ك ْی َد ُهـ ّـن
َ
ْ
َ َ َُ
اه ِلیـ َـن» واگــر نیرنــگ آن هــا را از مــن بــاز نگردانــی ،بــه
أ ْصـ ُـب ِإل ْی ِهـ ّـن َوأكـ ْـن ِمـ َـن ال َج ِ
ســوی آنــان متمایــل خواهــم شــد و از جاهــان خواهــم بــود]29[ .
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الگو دهی در آیات مربوط به حضرت یوسف؟ع؟
در ایــن آیــات نكاتــی وجــود دارد كــه بــه جــوان پــر شــور مــا میآموزانــد ،كــه هرچنــد كوره
ای مشــتعل از آتــش ســوزان شــهوت باشــد ،مــی توانــد بــا تإســی بــه یوســف؟ع؟،
خــود را از دام شــهوت برهانــد.
نكتــه قابــل توجــه ایــن كــه بــرای حضــرت یوســف همــه چیــز فراهــم بــود .ایــن مســإله
كار یوســف را دشــوارتر مــی كنــد ،زیــرا ممكــن اســت بــرای جــوان مــا زمینــه فراهــم
نباشــد و یــا اگــر فراهــم اســت قضیــه شــكل دیگــری بــه خــود بگیــرد .امــا یوســف
میبایســت تــاش مضاعــف نمایــد تــا بــه فرمــوده قــرآن «ســوء و فحشــا» ،را از خــود
دور كنــد .یوســف رنــج ایــن زنــدان را همچــون گنــج مــی بینــد زیــرا رحمت الهــی در آن
مخفــی اســت .همچنــان كــه مغــز میــوه درون پوســت خشــن قــرار دارد.
مغز تازه شد چو بخراشید پوست
رنج گنج آمد كه رحمت ها در اوست

5ـ الگوی طهارت و پاكی
در ایــن زمینــه ،قــرآن كریــم الگویــی را معرفــی مــی كنــد كــه عــاوه بــر آن كــه الگــوی
همــه بشــریت اســت ،الگــوی ویــژه بانــوان نیــز مــی باشــد .ایــن الگــو حضــرت
مریــم؟س؟ میباشــد كــه خداونــد او را آیــت و نشــانه اعجــاز و قــدرت خــود معرفــی
ْ
ً
َُ
كــرده و میفرمایــد«َ :و َج َعل َنــا ْابـ َـن َم ْر َیـ َـم َوأ ّمـ ُـه َآیــة»]30[،
و نیــز ضــرب المثــل نیــكان جامعــه بشــری قــرار داده و مــی فرمایــد«َ :و َضـ َـر َب ُ
اهَّلل َم َثــا
َّ
ِلل ِذیـ َـن َآم ُنــواَ ...و َم ْر َیـ َـم ْاب َنـ َـت ِع ْمـ َـر َان]31[ .»...
محیط خانواده
حضــرت مریــم از ابتــدا و حتــی قبــل از والدت مــورد توجــه خانــواده عمــران بــود و
پیــش از تولــد او را از قیــد والیــت خــود رهــا كــرده و تحــت والیــت اهلل و عبودیــت او
ْ َ َ
ّ َ َ َ
َُ
در آورده بودنــد«ِ :إذ قالـ ِـت ْامـ َـرأة ِع ْمـ َـر َان َر ِّب ِإ ِنــی نــذ ْر ُت لـ َـك َمــا ِفــی َب ْط ِنــی ُم َحـ َّـر ًرا»
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هنگامــی كــه همســرعمران گفــت :خداونــدا! آنچــه در رحــم دارم بــرای تــو نــذر كــردم
كــه آزاد بــرای تــو باشــد ،از مــن بپذیــر.
در ایــن زمــان ،مــادر مریــم نمــی دانســت كــه فرزنــد او دختــر اســت و طبــق وعــده
ای كــه بــه خانــواده عمــران داده شــده بــود ،فكــر مــی كــرد ،مولــود او پســر اســت،
َ
ّ َ َ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ َ َ
اهَّلل أ ْعلـ ُـم ِب َمــا َو َض َعـ ْـت َول ْیـ َـس
لــذا هنــگام وضــع حمــل گفــت«ِ :إ ِنــی وضعتهــا أنثــى و
َّ َ َ ْ
الذكـ ُـر كاألن َثــى» خداونــدا! مــن او را دختــر آوردم ،خداونــد خــود آگاهتــر اســت .و پســر
هماننــد دختــر نیســت ،كارهایــی از پســر برمیآیــد كــه از دختــر ســاخته نیســت .البتــه
نــذر مــادر مریــم مطلــق و بــدون قیــد بــود ،یعنــی آنچــه در رحــم دارم ،لــذا بــدون
ّ ُ ُ
ُ َ
َ
ّ
هیــچ واكنــش منفــی یــی گفــت«َ :وِإ ِنــی َسـ ّـم ْی ُت َها َم ْر َیـ َـم َوِإ ِنــی أ ِعیذ َهــا ِبـ َـك َوذ ِّر ّی َت َهــا ِمـ َـن
َّ ْ َ
ان َّالر ِجیـ ِـم» مــن او را مریــم نــام گــذاردم و او و فرزندانــش را از شــر شــیطان در
الشــیط ِ
پنــاه تــو قــرار مــی دهــم]32[.
پذیرش الهی و عنایات ویژه
خداونــد ،نــذر مــادر مریــم را پذیرفــت و مریــم را بــه خوبــی قبــول كــرد و گفــت:
َ َّ َ َ َ
َ
َْ
َ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ ُ
ـول َح َسـ ٍـن َوأن َب َت َهــا ن َب ًاتــا َح َسـ ًـنا َوكفل َهــا َزك ِر ّیــا» خداونــد او مریــم را
«فتقبلهــا ربهــا ِبقبـ ٍ
بــه طــرز نیكویــی پذیرفــت و بــه طــرز شایســته ای نهــال وجــود او را رویانیــد و كفالــت
او را بــه زكریــا ســپرد ]33[ .مفســران مــی گوینــد :قبــول حســن یعنــی پذیــرش تــوإم
بــا رضایــت و رویــش حســن یعنــی پاكــی وطهــارت[ .]34در حقیقــت ایــن دو تعبیــر
پذیــرش و رویــش حســن ،بیانگــر همــان ارزش «اصطفایــی» و «تطهیــر» اســت كــه در
َ
َّ
َ
َ
قــرآن فرمــود«َ :وإ ْذ َق َالـ ِـت ْال َمال ِئ َكـ ُـة َیــا َم ْر َیـ ُـم إ َّن َ
ـاك َعلــى
ـاك َو َطهـ َـر ِك َو ْاص َطفـ ِ
اهَّلل ْاص َطفـ ِ
ِ
ِ
ْ َ
ِن َسـ ِـاء ال َعال ِمیـ َـن» فرشــتگان گفتنــد :ای مریــم! خــدا تــو را برگزیــده و پــاك ســاخته و بــر
تمــام زنــان جهــان برتــری داده اســت]35[ .
كفالت زكریا
عــده ای داوطلــب سرپرســتی مریــم بودنــد و بــا یكدیگــر منازعــه مــی كردنــد ،تــا ایــن
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ْ ُْ َ َ
َُ
ـون أ ْق َ
الم ُهـ ْـم أ ّی ُهـ ْـم
كــه بــه قرعــه كشــی تــن دادنــد و قرعــه بــه نــام زكریــا افتــاد«ِ :إذ ُیلقـ
ُْ ُ
َ َّ َ َ َ
َیكفــل َم ْر َیـ َـم»[ ]36و در جــای دیگــر فرمــود«َ :وكفل َهــا َزك ِر ّیــا»]37[ .
عنایــات ویــژه خداونــد بــه مریــم در اصطفــا و طهــارت و قبــول و انبــات ،خالصــه
نمیشــود ،بلكــه نشــانه هــای دیگــری نیــز از لطــف الهــی نســبت بــه مریــم ،وجــود
دارد ،از جملــه:
غذای مخصوص
ُ«ك َّل َمــا َد َخـ َـل َع َل ْی َهــا َز َكر َّیــا ْالم ْحـ َـر َاب َو َجـ َـد ع ْن َد َهــا ر ْز ًقــا َقـ َـال َیــا َم ْر َیـ ُـم َأ َّنــى َلك َهـ َـذا َق َالتْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ْ ُ ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ـاب» هــرگاه زكریــا وارد محــراب او
هـ َـو ِمـ ْـن ِع ْنـ ِـد ِ
اهَّلل ِإن اهَّلل یــرزق مــن یشــاء ِبغیـ ِـر ِحسـ ٍ
مــی شــد ،غذایــی مخصــوص در آنجــا مــی دیــد ،از او پرســید ای مریــم! ایــن را از كجــا
آورده ای؟ گفــت :ایــن از ســوی خداســت ،خداونــد بــه هركــس بخواهــد بــی حســاب
روزی مــی دهــد.
قوت ارواحست و ،ارزاق نبیست
روزی بی رنج می دانی كه چیست؟
جالــب اســت بدانیــم زكریــا ،بــا دیــدن ایــن حالــت هــا آرزوی فرزنــد كــرد و گفــت:
َ َ َ َ َ
ً
َ ْ ُ َ ً
ُ
«ه َنا ِلـ َـك َد َعــا َزك ِر ّیــا َر ّبـ ُـه قــال َر ِّب َهـ ْـب ِلــی ِمـ ْـن ل ُدنـ َـك ذ ِّر ّیــة َط ِّی َبــة» در آنجــا بــود كــه
زكریــا بــا مشــاهده آن همــه شایســتگی پــروردگار خویــش را خوانــد و عــرض كــرد:
خدایــا! بــه مــن نیــز از طــرف خــود فرزنــد پاكیــزه عطــا كــن]38[ .
دستورات مخصوص
ْ
ُ
ّ
َ
َ
ــك
خداونــد بــه وســیله فرشــتگان بــه مریــم خطــاب كــرد« :یــا َم ْریـ ُـم اقن ِتــی ِل َر ِب ِ
َ
َو ْاسـ ُـج ِدی َو ْارك ِعــی َمـ َـع َّالرا ِك ِعیـ َـن» ای مریــم! بــرای پــروردگار خــود خضــوع كــن ،و
ســجده بــه جــای آر و بــا ركــوع كننــدگان ركــوع كــن .بــه نظــر مــی رســد ،ایــن دســتورات،
شــكرانه عنایاتــی اســت كــه خداونــد بــه مریــم عطــا فرمــوده اســت.
بشارت خدایی
َ َ ْ َ ُ َّ
اهَّلل ُی َب ّشـ ُـرك ب َكل َمــة م ْنـ ُـه ْاسـ ُـمهُ
َ
در ادامــه فرشــتگان بــه مریــم گفتنــد« :یــا مریــم ِإن
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
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ْال َم ِسـ ُ
ـیح ِع َ
یســى ْابـ ُـن َم ْر َیـ َـم »...ای مریــم! خداونــد تــرا بــه كلمــه ای ـ وجــودی بــا
عظمــت ـ از طــرف خویــش بشــارت مــی دهــد كــه نامــش مســیح ،عیســی بــن مریــم
اســت ]39[ .وعــده الهــی بــه مریــم ،پیامبــری از انبیــإ بــزرگ خــدا و دارای معجــزات
بــزرگ اســت]40[ .
شایستگی القا روح و كلمة اهلل
عیســی ،پیامبــر بــزرگ خــدا ،روح اهلل وكلمــه اهلل اســت كــه مقــرر شــد ،بــه عنــوان یــك
موجــود و انســان ،در میــان دیگــر انســان هــا قــرار گیــرد ،ظــرف اســتقرار ایــن روح بــزرگ
ُ
الهــی ،مریــم ؟س؟اســت كــه فرمــود« :إ َّن َمــا ْال َم ِس ُ
یســى ْاب ُ
ــیح ِع َ
اهَّلل
ــن َم ْر َی َــم َر ُســول ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ َْ َ َ
اهــا إ َلــى َم ْر َیـ َـم َو ُر ٌ
وح ِم ْنـ ُـه »...مســیح فرزنــد مریــم ،فقــط فرســتاده خــدا،
وك ِلمتــه ألق ِ
وكلمــه مخلــوق اوســت كــه او را بــه مریــم القــا نمــود و روحــی از طــرف او بــود]41[ .
پناه جویی به خدا و تسلیم خدا شدن
فرشــته الهــی بــرای القــای كلمــة اهلل بــه صــورت انســانی نــزد مریــم ظاهــر مــی شــود:
ََْ َ َْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ
ً
وح َنــا ف َت َم ّثــل ل َهــا َب َشـ ًـرا َسـ ِـو ّیا» مــا روح خــود را به ســوی او فرســتادیم
«فأرســلنا ِإلیهــا ر
و او در شــكل انســانی بــی عیــب و نقــص بــر مریــم ظاهــر شــد]42[ .
جان فزایی دلربایی در خال
		
دید مریم صورتی بس جان فزا
مریــم بــا دیــدن او در كنــار خــود ،احســاس دیگــری پیــدا كــرد و به تصور ایــن كه ممكن
َ َ ْ ّ َُ ُ
ـوذ ب َّ
الر ْح َمـ ِـن
اســت شــری بــه وی برســاند بــه خــدا پنــاه بــرد و گفــت« :قالــت ِإ ِنــی أعـ ِ
ُ
ِم ْنـ َـك ِإ ْن ك ْنـ َـت َت ِق ًّیــا» مــن از تــو بــه خــدای رحمــان پنــاه مــی بــرم اگــر پرهیــزكاری.
َ
ُ
َّ َ
ـول َر ّبــك َ
ألهـ َـب َلـ ِـك ُغ ً
المــا َز ِك ًّیــا» مــن فرســتاده پــروردگار تــو
فرشــته گفــت«ِ :إن َمــا أنــا َر ُسـ ِ ِ
هســتم تــا پســری پاكیــزه بــه تــو ببخشــم]43[.
		كاو برهنه بود و ترسید از فساد
لرزه بر اعضای مریم اوفتاد
گفت بجهم در پناه ایزدی
گشت بی خود مریم و در بی خودی
بــه هــر حــال ،مریــم تســلیم امــر خــدا شــد .هــر چنــد بــه خاطــر پیامدهــای چنیــن
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ُ َ َ
َ
رخــدادی ناراحــت بــود و آرزوی مــرگ مــی كــرد ،و مــی گفــت«َ :یــا ل ْی َت ِنــی ِمـ ّـت ق ْبــل
َ ُ
َ
َهــذا َوك ْنـ ُـت ن ْسـ ًـیا َم ْن ِسـ ًّـیا» ای كاش پیــش از ایــن مــرده بــودم و بــه كلــی فرامــوش
َ ْ َ َ
َ
مــی شــدم .در ایــن هنــگام ندارســید كــه غمگیــن مبــاش« :ف َن َاد َاهــا ِمـ ْـن تح ِتهــا أال
َت ْح َز ِنــی» از پاییــن پایــش بــه او نــدا دادنــد كــه غمگیــن مبــاش[.]44

6ـ الگوی شرم و حیا
الگویــی كــه در قــرآن كریــم در مــورد حیــا معرفــی شــده اســت ،صفــورا دختــر شــعیب
اســت كــه در جریــان برخــورد موســی؟ع؟با وی «پیــش از ازدواج» بــه آن اشــاره شــده
َ َ
َ
َ
َ
اســت .قــرآن كریــم مــی فرمایــد« :ف َج َاء ْتـ ُـه ِإ ْح َد ُاه َمــا َت ْم ِشــی َعلــى ْاسـ ِـت ْح َی ٍاء قالـ ْـت ِإ ّن
َأبــی َی ْد ُعـ َ
ـوك »...یكــی از آن دو دختــر بــه ســراغ او آمــد درحالــی كــه بــا نهایــت حیــا گام
ِ
بــر مــی داشــت ،گفــت :پــدرم از تــو دعــوت مــی كنــد تــا]45[ ....

ج.حوزه معاشرت اجتماعی
1ـ الگوی رفتار و معاشرت
این كه پســران و دختران در جامعه اســامی ،چگونه با یكدیگر معاشــرت و نشســت
و برخواســت داشــته باشــند و تــا كجــا مــی تواننــد در تمــاس هــا ،نــگاه هــا ،گفــت و
شــنودها و ...پیــش برونــد ،بررســی مفصلــی مــی طلبــد كــه ایــن مختصــر گنجایــش
آن را نــدارد؛ ولــی بــه اجمــال بایــد گفــت :كــه آزادی و اجتماعــی بــودن انســان از یــك
ســو ،پیامدهــا و عواقــب ناگــوار معاشــرت آزاد از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت كــه
گروهــی ،نظریــه آزادی ارتبــاط یــا ارتبــاط افســار گســیخته را ارایــه كننــد.
عــده ای دیگــر نیــز ،دیــدگاه پرهیــز از هرگونــه ارتبــاط را مطــرح كــرده تــا بــدان جــا پیــش
رفتنــد كــه زن و مــرد و دختــر و پســر حــق ندارنــد ،حتــی در شــعاع دیــد و صــدای
یكدیگــر قــرار گیرنــد.
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اگــر چــه هــر دو ایــن دیــدگاه هــا افراطــی مــی باشــد ،امــا بعیــد نیســت كــه بــا اندكــی
تعدیــل ،بــه ســمت دیــدگاه دوم گرایــش پیــدا كنیــم ،زیــرا بــا توجــه بــه متــون قــرآن و
روایــات مــی تــوان نتیجــه گرفــت كــه اصــل اول در معاشــرت دختــر و پســر ممنوعیــت
نــگاه ،لمــس ،تمــاس ،مكالمــه و ...اســت ،مگــر بــرای كســانی كــه بــه عنــوان محــارم
مطــرح مــی باشــند.
بــه هــر صــورت ،در قــرآن در مــورد معاشــرت و برخــورد پســر و دختــر بــه یــك الگــوی
ملمــوس اشــاره شــده اســت؛ جریــان موســی و دختــران شــعیب كــه دربــاره آن مــی
فرمایــد«َ :و َل َّمــا َو َر َد َمـ َـاء َم ْد َیـ َـن َو َجـ َـد َع َل ْیـ ِـه ُأ َّمـ ًـة ِمـ َـن َّالنــاس َی ْسـ ُـق َ
ون» هنگامــی كــه
ِ
موســی بــه چــاه آب مدیــن رســید ،گروهــی از مــردم را در آنجــا دیــد كــه چهــار پایــان
خــود را ســیراب مــی كننــد]46[ .
موســی جوانــی اســت كــه از مصــر بــه مدیــن آمــده اســت و در كنــار چــاه مدیــن مردمــی
را مــی بینــد كــه مشــغول ســیراب كــردن چهارپایــان خــود هســتند ،كمــی آن طرفتــر
دو زن را مــی بینــد كــه مراقــب گوســفندان خویشــند و بــه چــاه نزدیــك نمــی شــوند
َ«و َو َجـ َـد ِمـ ْـن ُدو ِن ِهـ ُـم ْام َر َأت ْیـ ِـن» ،موســی از آن هــا دربــاره علــت آب نــدادن گوســفندان
َ ُ
َ
پرســید و گفــت«َ :مــا خ ْط ُبك َمــا» چــه مــی كنیــد؟ آن هــا پاســخ دادنــد« :ال ن ْسـ ِـقی
َ َّ ُ ْ َ ّ
الر َعـ ُـاء» مــا آن هــا را آب نمــی دهیــم تــا چوپانــان همگــی از آبــگاه خــارج
حتــى یصـ ِـدر ِ
َ َ
شــوند .در ایــن جــا موســی بــه همیــاری آن دو شــتافت و بــه آنــان كمــك كــرد« ،ف َســقى
َ
ل ُه َمــا» موســی بــه گوســفندان آن هــا آب داد .امــا در كنــار آنهــا نمانــد و بــه گوشــه ای
َ
َ
ْ ْ َ
ُ َّ َ َ ّ َ ّ ّ
ّ
الظـ ِـل» ســپس بــه ســایه روكــرد و گفــت«َ :ر ِّب ِإ ِنــی ِل َمــا أن َزلـ َـت ِإلـ َّـی
رفــت «ثــم تولــى ِإلــى ِ
َ َ
ِمـ ْـن خ ْیـ ٍـر ف ِقیـ ٌـر» خدایــا هرچیــز نیكــی بــرای مــن بفرســتی بــه آن نیازمنــدم .ایــن در
حالــی بــود كــه دختــران راه خــود را گرفتــه و بــه خانــه رفتنــد.
رحم سوی زاری آید ای فقیر!
		
زور را بگذار و زاری را بگیر
سوی اشكسته پرد فضل خدا
		
دست اشكسته بر آور در دعا
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چیــزی نگذشــت كــه یكــی از دختــران شــعیب بــا شــرم وحیــا بــه ســراغ موســی آمــد
َ
َ
َ
«ف َج َاء ْتـ ُـه ِإ ْح َد ُاه َمــا َت ْم ِشــی َعلــى ْاسـ ِـت ْح َی ٍاء» و پیــام پــدر را بــه وی رســاند و گفــت«ِ :إ ّن
َ
َ َ
َأبــی َی ْد ُعـ َ
ـوك ِل َی ْج ِز َیـ َـك أ ْجـ َـر َمــا َســق ْی َت ل َنــا» پــدرم از تــو دعــوت مــی كنــد تــا مــزد ســیراب
ِ
كــردن گوســفندان مــا را بــه تــو بپــردازد.
موســی ،درحالــی كــه دختــر شــعیب پشــت ســر او راه مــی رفــت ،حركــت كــرد تــا بــه
خانــه شــعیب رســید ،موســی داســتان گرفتــاری خــود در مصــر را بــا شــعیب در میــان
َّ
َْ
َ ْ َ
گذاشــت و شــعیب گفــت« :ال َتخــف ن َجـ ْـو َت ِمـ َـن القـ ْـو ِم الظا ِل ِمیـ َـن» نتــرس از قــوم
ســتمگر نجــات یافتــی .در ایــن میــان یكــی از دختــران پیشــنهاد كــرد ،موســی را
َ
ْ
َ َ
اســتخدام كننــد «قالـ ْـت ِإ ْح َد ُاه َمــا َیــا أ َبـ ِـت ْاسـ َـتأ ِج ْر ُه» بــرای آن كــه آن دختــر ،موســی
َ َ
ْ َ َْ ُ
األمیـ ُـن» بهتریــن
را مــردی قــوی و امیــن یافتــه بــود ِ«إ ّن خ ْیـ َـر َمـ ِـن ْاسـ َـتأ َج ْرت القـ ِـو ّی ِ
كســی كــه مــی توانــی اســتخدام كنــی ،آن اســت كــه قــوی و امیــن باشــد .در نهایــت
ّ ُ
شــعیب پیشــنهاد كــرد ،یكــی از دختــران خــود را بــه ازدواج موســی در آورد ِ«إ ِنــی أ ِریـ ُـد
َ ُْ
أ ْن أن ِك َحـ َـك ِإ ْحـ َـدى ْاب َن َتـ َّـی َه َات ْیـ ِـن»]47[ .

2ـ الگوی تسلمی و رضا
اســماعیل ،پســر ابراهیــم؟ع؟ كــه خداونــد ســبحان در ســن پیــری و بــا التمــاس و
تضــرع بــه وی عنایــت فرمــود ـ الگویــی اســت بــرای جوانانــی كــه در مقــام عبودیــت
خــدا گام برمــی دارنــد.
شاد وخندان پیش تیغش جان بده
همچو اسماعیل پیشش سربنه
		كارد بر حلقش نیارد كردكار
حلق پیش آورد اسماعیل وار
ابراهیــم تــا ســن پیــری فرزنــدی نداشــت و از خــدا تقاضــای فرزنــد كــرد و گفــت«َ :ر ِّب
َ َّ
الصا ِل ِحیـ َـن» پــروردگارا! بــه مــن از صالحــان فرزندان صالــح ببخش[]48
َهـ ْـب ِلــی ِمــن
َ
َ
َ
خــدا نیــز دعــای ابراهیــم را اســتجابت فرمود و بشــارت فرزنــدی به وی داد «ف َب ّشـ ْـرن ُاه
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ُ
ـام َح ِلیـ ٍـم»[ ]49درپــی ایــن بشــارت ،ابراهیــم شــكر و حمــد خــدا را بجــای آورد و
ِبغـ ٍ
َ
ْ َ ْ ُ َّ
ل ّالـ ِـذی َو َهـ َـب ِلــی َع َلــى ْال ِك َبــر إ ْسـ َـم ِاع َیل َوإ ْسـ َـح َاق إ َّن َر ّبــی َل َســم ُ
یع
گفــت« :الحمــد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ُّ
الد َعـ ِـاء» ســپاس خــدای را كــه در ســن پیــری اســماعیل و اســحاق را بــه مــن بخشــید،
بــی شــك خــدا و پــروردگار مــن نســبت بــه دعــای مــن شنواســت]50[.
بــه هــر حــال ،وقتــی اســماعیل رشــد كــرد و بــزرگ شــد ،ماموریتــی متوجــه ابراهیــم
شــد كــه بســیار مشــكل بــود و آن قربانــی كــردن فرزنــد در راه خــدا بــود ،قــرآن مــی
َ
ْ َ َ َّ َ ْ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ ّ َ
ـام أ ِنــی أذ َب ُحـ َـك »
فرمایــد« :فلمــا بلــغ معــه الســع َی قــال یــا بنـ ّـی ِإ ِنــی أرى ِفــی المنـ ِ
هنگامــی كــه اســماعیل بــه ســنی رســید كــه مــی توانســت كار بكنــد ،ابراهیــم بــه وی
گفــت :ای فرزنــدم در خــواب دیــدم كــه تــو را ذبــح مــی كنــم.
«الزم بــه ذكــر اســت ،خــواب انبیــإ بــا بیداریشــان بــرای مكلــف شــدن تفاوتــی نــدارد و
آنچــه در خــواب مــی بیننــد بایــد انجــام دهنــد».
اینجــا بــود كــه ابراهیم؟ع؟مســإله را بــا خــود اســماعیل در میــان گذاشــت و نظــر او را
َ
ُْ
جویــا شــد و گفــتَ« :فانظـ ْـر َمــاذا َتـ َـرى» نظــر تــو چیســت؟ اســماعیل پاســخ داد«َ :یــا
َ
ْ ْ
ْ
ْ َ َ ُ َ َّ
الص ِاب ِریـ َـن» ای پــدر! هــر آنچــه بــر آن
أ َبـ ِـت اف َعــل َمــا ُتؤ َمـ ُـر َسـ َـت ِج ُد ِنی ِإن شــاء اهَّلل ِمــن
مامــوری انجــام بــده ،بــه خواســت خــدا مــرا شــكیبا خواهــی یافــت.
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َْ
هــر دو تســلیم حكــم خــدا و آمــاده اجــرای آن شــدند« ،فلمــا أســلما وتلــه ِللج ِبیـ ِـن»
چــون هــر دو تســلیم شــدند ،و صــورت اســماعیل را روی خــاك نهــاد.
«تلــه :تــل یعنــی مــكان مرتفــع ،و تلــه یعنــی او را روی تــل انداخــت[ ]51پــس تلــه
للجبیــن بــه معنــای ایــن اســت كــه او را آمــاده ذبــح شــدن كــرد».
اســماعیل آمــاده ذبــح شــدن و ابراهیــم آمــاده ذبــح كــردن شــدند كــه خداونــد نــدا
داد َ«قـ ْـد َص َّد ْقـ َـت ُّالر ْؤ َیــا إ َّنــا َك َذ ِلـ َـك َن ْجــزی ْال ُم ْح ِسـ ِـن َ
ین» ابراهیــم! مفــاد خــواب خود را
ِ
ِ
تصدیــق كــردی و تصمیــم برانجــام ماموریــت گرفتــی ،كافــی اســت.
بندگی را چون تو دادی زندگی
		
حسرت آزادگان شد بندگی
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مومن آن باشد كه اندر جزر و مد	كافر از ایمان او حسرت خورد
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
ـاء ال ُم ِبیـ ُـن» ایــن برنامــه یــك آزمایــش
ایــن یــك امتحــان الهــی بــود«ِ :إن هــذا لهــو البـ
بــود و تــو خــوب از آزمایــش بیــرون آمــده ای ،مــا از ذبــح اســماعیل گذشــتیم و او را
َ
جایگزیــن كردیــم«َ ،وف َد ْی َنـ ُـاه ِب ِذ ْبـ ٍـح َع ِظیـ ٍـم»]52[ .

3ـ الگوی مهكاری «جوان شاگرد بنا و نظافتچی»
قــرآن كریــم بــا نگاهــی دیگــر نیــز بــه اســماعیل؟ع؟به عنــوان یــك جــوان اشــاره كــرده
ْ
اســت ،و آن شــاگردی و همــكاری بــا ابراهیم؟ع؟اســت .در جایــی مــی فرمایــد«َ :وِإذ
ُ
ْ
َ
َْ
َی ْرفـ ُـع ِإ ْب َر ِاهیـ ُـم الق َو ِاعـ َـد ِمـ َـن ال َب ْیـ ِـت َوِإ ْسـ َـم ِاعیل» هنگامــی كــه ابراهیــم و اســماعیل
پایــه هــای خانــه خــدا را بــاال آوردنــد .در ایــن برنامــه ،اســماعیل جوان شــاگرد ابراهیم
اســت و بــه كمــك پــدر خانــه خــدا را مــی ســازد و در دعــای پــدر نیــز شــریك اســت كــه
َ
ْ
َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ
َ
یع ال َع ِلیـ ُـمَ ،ر ّب َنــا َو ْاج َعل َنــا ُم ْسـ ِـل َم ْی ِن لـ َـك
مــی گوینــد« :ربنــا تقبــل ِمنــا ِإنــك أنــت السـ ِـم
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َو ِمـ ْـن ُذ ّر َّی ِت َنــا أ َّمـ ًـة ُم ْسـ ِـل َم ًة َلـ َـك َوأر َنــا َم َن ِاسـ َـك َنا َوتـ ْـب عل ْینــاَ ...ر ّبنــا َو ْاب َ
یهـ ْـم َر ُســوال
ف
ـث
ـ
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن ُهـ ْـم» خدایــا از مــا بپذیــر كــه تــو شــنوا و دانایــی ،پــروردگارا! مــا را تســلیم فرمــان
خــود قــرار بــده و از دودمــان مــا امتــی كــه تســلیم فرمــان تــو باشــند ،پدیــد آور .و طــرز
عبادتمــان را بــه مــا نشــان بــده و توبــه مــا را بپذیــر ...پــروردگارا! درمیــان آن هــا،
َ
پیامبــری از خودشــان برانگیــز ]53[ .و نیــز در برنامــه دیگــری مــی فرمایــد«َ :و َع ِه ْدنــا
إ َلــى إ ْب َراهیـ َـم َوإ ْسـ َـماع َیل َأ ْن َط ّهـ َـرا َب ْیتـ َـی ل َّلطائفیـ َـن َو ْال َعاكفیـ َـن َو ُّالر َّكــع ُّ
ود» مــا
ِ ِ ِ
السـ ُـج ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بــه ابراهیــم و اســماعیل امــر كردیــم كــه خانــه مــرا بــرای طــواف كننــدگان ومجــاوران و
ركــوع كننــدگان و ســجده كننــدگان پــاك كننــد ]54[ .در ایــن برنامه اســماعیل به كمك
ابراهیــم ،نظافتچــی و جاروكــش خانــه خداســت .چیــزی كــه شــاید بــزرگان جامعــه از
آن ســرباز مــی زننــد و آن را در شــأن خــود نمیداننــد.
آن زاخالصات ابراهیم بود
		
كعبه را كه هر دمی عزی فزود
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4ـ الگوی عفو و گذشت
در داســتان حضــرت یوســف ،در قــرآن مــی خوانیــم كــه بــرادران وی بــه او بــدی
َ َ
ُ َ ُ ُ َ
كردنــد ،نســبت بــه وی حســادت ورزیــده و گفتنــد«َ :ل ُی ُ
ـوه أ َحـ ُّـب ِإلــى أ ِب َینــا
وســف َوأخـ
َ
ِم ّنــا» یوســف و بــرادرش بنیامیــن ،نــزد پــدر از مــا محبــوب ترنــد .ســپس بــا طــرح
نقشــه ای ،او را از یعقــوب جــدا كــرده و بــه بهانــه گــردش و تفریــح بــه صحــرا بردنــد و
ُُْ ُ ُ َ
وســف
مــی خواســتند او را بكشــند و یــا در جایــی دور از دســترس رهــا كننــد« ،اقتلــوا ی
ُ ُ َ
َ
َ ُ
ْ ُ َُ
ـوه أ ْر ًضــا َیخــل لكـ ْـم َو ْجـ ُـه أ ِبیكـ ْـم» یوســف را بكشــید ،یــا او را در ســرزمینی دور
أ ِو ْاط َرحـ
دســت بیفكنیــد ،تــا توجــه پــدر ،فقــط بــه شــما باشــد .باالخــره تصمیــم گرفتنــد كــه او
ْ
َ
را در چــاه بیاندازنــد«َ ،أ ْل ُقـ ُ
ـوه ِفــی غ َی َابـ ِـة ال ُجـ ِّـب» او را در نهــان گاه چــاه بیفكنیــد]55[.
ََََ ُ ّ ْ
الذئـ ُـب»[،]56
و بعــد نیــز بــا دروغ و نیرنــگ كــه او طعمــه گــرگ شــده اســت « فأكلــه ِ
نــزد پدرشــان برگشــتند.
یوسفان از مكر اخوان در چه اند	كز حسد یوسف به گرگان می دهند
از حسد بر یوسف مصری چه رفت این حسد اندر كمین ،گرگی است رفت[]57
ایــن كــه آنهــا گفتنــد :طعمــه گــرگ شــده شــاید بــه ایــن دلیــل بــود كــه مــی خواســتند،
امیــد پــدر را بــه یــإس تبدیــل كننــد ،یوســف در چــاه قــرار گرفــت و كاروانیــان
سررســیدند و بــه امیــد كشــیدن آب ،دلــو و طنــاب را در چــاه رهــا كردنــد .ولــی بــه
جــای آب ،یوســف را بیــرون كشــیدند ،ســپس او را بــه قیمتــی ناچیــز َ«و َشـ َـر ْو ُه ِب َث َمـ ٍـن
َب ْخــس َد َراهـ َـم َم ْعـ ُـد َ
ود ٍة» فروختنــد ]58[.و بدیــن ترتیــب یوســف محبــوب پــدر ،از
ِ
ٍ
یعقــوب جداشــد ودر خانــه عزیــز مصــر جــای گرفــت و در ادامــه بــا تهمــت خیانــت بــه
همســر عزیــز زندانــی شــد]59[ .
یوسف چه كرد؟
بــرادران بــا یوســف ایــن گونــه عمــل كردنــد ،امــا یوســف مراحــل ســخت را یكــی پــس از
دیگــری پشــت ســرنهاد ،تــا بــدان جــا كــه بــه پادشــاهی مصــر رســید .بــرادران یوســف
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بــرای تهیــه آذوقــه از كنعــان بــه مصــر آمدنــد ،امــا یوســف نــه تنهــا انتقــام نگرفــت،
بلكــه نهایــت احتــرام و اكــرام را بــه آنهــا نمــود و حتــی كاالی مجانــی بــه آنهــا داد و
َْ َ ََْ ُ ُ َْ ْ َ َْ ُ ُ َ ُ
اهَّلل لكـ ْـم» امــروز هیــچ مالمــت
ســرانجام بــه آنهــا گفــت« :ال تث ِریــب علیكــم الیــوم یغ ِفــر
و توبیخــی بــر شــما نیســت ،خــدا شــما را مــی بخشــد]60[ .
الگوی منحرفان «پسر نوح»
قــرآن عــاوه بــر آن كــه الگوهــای مثبــت را معرفــی كــرده اســت ،الگــوی منفــی را نیــز
شناســایی نمــوده اســت .یكــی از آن هــا پســر نــوح ـ كنعــان ـ اســت كــه قــرآن از وی بــه
«بنــی» «پســرك مــن» تعبیــر مــی كنــد.
حضــرت نــوح ،ســالیان دراز قــوم خــود را بــه ســوی حــق و عبودیــت خــدا فــرا مــی
خوانــد ولــی عــده ای انــدك بــه او گرویدنــد و بســیاری از جملــه پســرش بــه دعــوت وی
پاســخ مثبــت ندادنــد .نــوح مامــور ســاختن كشــتی و ســوار كــردن مومنــان بــر آن شــد
تــا از بــای غــرق شــدن نجــات یابنــد ،نــوح كشــتی را ســاخت و مومنــان بــر آن ســوار
شــدند و بــر آب حركــت مــی كــرد و مــوج چــون كــوه پدیــدار مــی شــد«َ :و ِهـ َـی َت ْجـ ِـری
َ ْ
ـال» .نــوح پســرش را فراخوانــد و از او دعــوت كــرد كــه بــاوی ســوار
ِب ِهـ ْـم ِفــی َمـ ْـو ٍج كال ِج َبـ
ِ
َْ
ُ
َ
كشــتی شــود و گفــت«َ :یــا ُب َنـ َّـی ْاركـ ْـب َم َع َنــا َوال َتكـ ْـن َمـ َـع الك ِاف ِریـ َـن» پســر مــن! بــا مــا
ســوار شــو ،و در صــف كافــران مبــاش .بــا مــا ســوار شــو كنایــه از ایمــان آوردن اواســت؛
زیــرا اگــر ایمــان مــی آورد قطعــا بــر كشــتی ســوار مــی شــد ،و از غــرق شــدن نجــات مــی
ْ
َ
َ
ـآوی ِإلــى َج َبـ ٍـل َی ْع ِص ُم ِنــی ِمـ َـن ال َمـ ِـاء» بــه كــوه
یافــت .پســر نــوح بــه پــدر پاســخ داد« :سـ ِ
پنــاه مــی بــرم و از غــرق شــدن رهایــی مــی یابــم.
كه بر او مهر خدای است و ختام
گوش كنعان كی پذیرد این كالم
َ
ْ
َ
اصـ َـم ال َیـ ْـو َم ِمـ ْـن أ ْمـ ِـر
نــوح بــه پســرش تإكیــد كــرد كــه كــوه نیــز كارســاز نخواهــد بــود« ،ال ع ِ
اهَّلل» امــروز نگهدارنــده ای از غــرق شــدن ـ كــه حكــم خداســت ـ وجــود نــدارد .در ایــن
ِ
َ َ َ
حــال میــان پــدر و فرزنــد موجــی ایجــاد شــد و پســر در كام مــرگ فــرو رفــت« :وحــال
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ْ
َب ْی َن ُه َمــا ْال َمـ ْـو ُج َفـ َـك َ
ان ِمـ َـن ال ُم ْغ َر ِقیـ َـن»]61[.
َ
ْ ُ
َ
َ
نــوح بــه خــدا عــرض كــرد« :خدایــا! ِإ ّن ْاب ِنــی ِمـ ْـن أ ْه ِلــی َوِإ ّن َو ْعـ َـد َك ال َحـ ّـق» پســرم از
اهــل مــن اســت و وعــده تــو حــق اســت .اشــاره بــه ایــن كــه تــو وعــده دادی اهــل مــن
َ
َّ
َ ُ ُ َّ َ
ـوح ِإنـ ُـه ل ْیـ َـس ِمـ ْـن أ ْه ِلـ َـك ِإنـ ُـه
بــه ســامت باشــند .خداونــد در پاســخ فرمــود« :یــا نـ
ٌ َ
َع َمــل غ ْیـ ُـر َصا ِلـ ٍـح» ای نــوح ایــن پســر از اهــل تــو نیســت او عنصــر نامطلــوب وعمــل
غیــر صالحــی اســت او فــرد شایســته ای نیســت.
صحبت این خلق را طوفان شناس
هر «ولی» را نوح و كشتیبان شناس
نیست اینجا چاره جز كشتی نوح
		
آشنا هیچ است اندر بحر نوح
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رسالت قرآن در معیشت
قــرآن كریــم روح را از عالــم غیــب میدانــد و بــدن را در قلمــرو شــهادت ،و اصالــت
از آن غیــب اســت كــه واســطهی فیــض خــدای ســبحان بــوده و مســتفیضهای
نشــأه شــهادت را برخــوردار مینمایــد ،بنابرایــن اوصــاف روح كــه مهمتریــن آنهــا
اعتقــاد اســت اصــل بــوده ،و تأمیــن نیازهــای بــدن كــه در گــرو مســائل مالــی و مــادی
اســت یعنــی اقتصــاد فــرع میباشــد ،گــر چــه تفكــر اقتصــادی و طــرح و برنامهریــزی
دقیــق مســائل پیچیــدهی آن جــزء برجســتهترین علــوم بــه شــمار میآیــد ،لیكــن
هــر علمــی از آن جهــت حاكــی معلــوم اســت كــه ارزش خــود را از معلــوم دریافــت
میكنــد ،لــذا علــم خداشناســی و پیامبرشناســی و امــام شناســی و معادشناســی و
ماننــد آن از اصــول كلــی اســام چــون حاكــی از عالــم غیــب و قلمــرو روح اســت ،ارزش
واالی خــود را از آن معلومهــای ارزشــمند كســب مینماینــد.
منظــور از ایــن ارزش همانــا قـ ّـوت درج ـهی وجــودی اســت كــه از امــور حقیقــی بــه
شــمار میآیــد ،نــه ارزش اعتبــاری ،تــا از محــدودهی حقیقــت فــرود آمــده باشــد و
داخــل در عناویــن اعتبــاری گشــته و بــا اعتبــار گوناگــون معتبــران دگرگــون شــود ،گــر
چــه اقتصــاد در فرهنــگ قــرآن روبناســت نــه زیــر بنــا ،لیكــن اســام هرگــز نســبت بــه
ســائر مســائل روبنائــی و فرعــی بیاهمیــت نبــوده و نیســت.
مــال و آنچــه جــدای از حقیقــت روح آدمــی اســت ،كمــال انســان محســوب
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نمیشــود بلكــه وســیلهی رفــع نیازهــای طبیعــی میباشــد و چــون ّ
تهیـهی وســائل
ّ
آن بــدون رنــج نیســت مقــدار معقولــی از كشــش درون و لــذت مالــك شــدن در نهــان
طبیعــی انســان ـ نــه فطــری وی ـ ذخیــره شــده اســت تــا بــه بهــا و بهانـهی آن ،رنــج
تحصیــل مــال ّ
تحمــل شــود.
قــرآن كریــم همانطــوری كــه اختــران ســپهری را زیــور گنبــد مینــا میدانــد نــه زینــت
ّ َّ َ ّ َ ُّ
َْ
الدنیــا ِبزینـ ٍـه الكوا ِكــب»[ ]1بــاغ و مرغــزار زمینــی را زینــت
انســان«ِ :انــا زینــا الســماء
َ ً َ َ ُ َ ُ َ ًُّ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
رض زینــه لهــا ل ْنبلوهـ ْـم ایهــم
زمیــن میشــمارد ،نــه زیــور بشــر«ِ :انــا جعلنــا
ماعلــی ًال ِ
ً
َ
َ َ ً ّ َ
جاع ُلـ َ
ـون مــا َعلیهــا َصعیــدا ُجـ ُـرزا»[ ]2لیكــن ایمــان كــه از ســنخ
احسـ ُـن ع َمــا و انــا ل ِ
ُ
َ َ
روح اســت آن را زیــور جــان آدمــی میدانــدَّ :
ـان َو َز ّی َن ُــه فــی
«حبـ َـب ِالیكـ َـم ِاالیمـ
ُ ُ ْ َ َّ َ ُ
الیكـ ُـم ْال ُكفــر و ُالفســوق و ِالع ْصیـ َ
ـان»[.]3
لوبكــم و كــره
ق ِ
دوســتی مــال بیــش از جنب ـهی آلــی بــودن و جمــع آن زائــد بــر رفــع نیــاز ،مذمــوم
اســت ،گــر چــه تولیــد آن جهــت تهی ـهی وســائل رفــاه دیگــران ،و تخفیــف بــار
توانفرســای تـ ّ
ـورم و تنگدســتی جامعــه هــر چــه بیشــتر بهتــر خواهــد بــود ،قــرآن كریــم
دوســت داشــتن زیــاد مــال را انــدوه روح دانســته و آنــرا نكوهــش میكنــدَ « :و ُت ِح ُّبـ َ
ـون
َّ
ْ
ْ َ
ً
ال َمــال ُح ًّبــا َج ّمــا »[ ]4و اگــر از آن بــه خیــر یــاد كــرده اســت ماننــد«ِ :انـ ُـه ِل ُحـ ِّـب الخیـ ِـر
ً
َلشــدید»[ ]5گذشــته از آنكــه ّاوال عنــوان خیــر وصــف مــال اســت نــه صفــت دوســت
ً
داشــتن و ثانیــا از آیــه مــدح مالدوســتی اســتفاده میشــود آنــرا بــه گمــان كســی كــه
مــال را دوســت دارد ،خیــر نامیــد و گرنــه روش آیــه در نكوهــش انســانی اســت كــه
َ َ ّ َ َ ُ َ َّ
َ
ـود َو ِانـ ُـه علــی ذلــك
نســبت بــه خــدای ســبحان كفــور اســت«ِ :ا ّن ِاالنســان لر ِبـ ِـه لكنـ
ـهید َو َّانـ ُـه لحـ ّـب ْالخیــر َل َشـ ٌ
َل َشـ ٌ
ـدید »[ ]6و همچنیــن آی ـهی وصیــت كــه از مــال بــه
ِ ِ
ِ
خیــر یــاد كــرده اســت بــه لحــاظ ضــرورت وجــود آن در زندگانــی دنیائــی میباشــد كــه
در اینحــال خیــر اســت و بــه كســی هــم وابســته نیســت.
داشــتن ثــروت در اقتصــاد اســامی ،كمــال محســوب میشــود تــا دارنــدهی آن
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كامــل و كســی كــه آن را نــدارد ناقــص باشــد ،حضــرت علــی بــن ابیطالــب امیــر
ّ
المؤمنیــن علیــه افضــل صلــوات المصلیــن در تحلیــل مســألهی ثــروت جریان ســاده
زیســتن و نیازمنــدی بعضــی از پیامبــران چــون نبــی اكــرم؟ص؟و موســی كلیــم؟ع؟و
داود؟ع؟قــاری بهشــتیان و عیســی مســیح؟ع؟را نقــل میكنــد ســپس میفرمایــد:
ّ ً
محمــدا بذلــك ام اهانــه فــان قــال اهانــه فقــد كــذب
«فلینظــر ناظــر بعقلــه ،اكــرم اهلل
ّ
و اهلل العظیــم باالفــك العظیــم و ان قــال اكرمــه فلیعلــم ان اهلل قــد اهــان غیــره حیــث
بســط الدنیــا لــه وزواهــا عــن اقــرب النــاس الیــه[ ،»]7یعنــی صاحــب نظــر در ایــن
زمینــه بــا خــرد خویــش ّ
تدبــر كنــد آیــا خــدای ســبحان بــا ســاده زیســتن ،پیامبــر خــود
را گرامــی داشــت یــا او را تحقیــر نمــود اگــر كســی بگویــد خداونــد پیامبــرش را در اثــر
ضعــف معیشــت و فقــر مالــی توهیــن كــرد ســوگند بــه خــدا دروغ گفــت ،دروغ بزرگــی
و اگــر بگویــد خــدای ســبحان او را بــا ســاده زیســتن گرامــی داشــت ،پــس بدانــد كــه
خداونــد كســی را كــه مبتــا بــه كثــرت امــوال كــرد اهانــت نمــود كــه ســفرهی رنگیــن
دنیــا را بــه روی او بــاز كــرد و برابــر او نهــاد و از دســترس نزدیكتریــن انســانها بــه او،
یعنــی حضــرت رســول اكرم؟ص؟برچیــد.
بنابرایــن مــال زینــت دنیــا اســت نــه زیــور انســان ،و دوســت داشــتن آن بــه مقــدار
معقــول در حـ ّـد دوســتی وســیله صــاح اســت نــه بیــش از آن و نــه در حـ ّـد هــدف،
و ثــروت انــدوزی و زرمــداری مذمــوم اســت و اشــتیاق بــه مالهــای بســیار ســبب
بازداشــتن از راه خــدا و مســدود شــدن راه تعالــی روح اســت ،و مجمــوع مالهــای
ـاز مجمــوع انســانها اســت و جمـعآوری آن در یكجــا و احتــكار
دنیــا بــه انــدازهی نیـ ِ
ّ
آن نــزد گــروه یــا شــخص خــاص ،مخالــف نظــام پولــی در اســام اســت ،و تأســی بــه
انبیــاء ـ علیهــم ّ
الســام ـ در ســاده زیســتن اســت و كمــال در هجــرت از زیادهطلبــی
بــه خیــر زیــاد میباشــد ،كــه خیــر نفســی اســت نــه ِن ْســبی ،و خیــر واقعــی اســت نــه
اعتبــاری و خیالــی و...
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پیــروزی رزمنــدگان در صــدر اســام ،مرهــون عللــی بــود كــه یكــی از آنهــا قناعــت
ّ
در معیشــت اســت ،چنانكــه اصحــاب ُصفــه[ ]8از مهاجریــن و ایثارگــران انصــار
نمونـهی بــارز آننــد و تحلیــل نهائــی نبــرد مســلمین بــا كافــران بــه صــورت ظفــر كوثــر
بــر تكاثــر و پیــروزی از خودگذشــتگی بــر خواســتن بــرای خــود و غلبــهی زهــد بــر
زرمــداری و چیرهگــی زندگــی بســیط بــر زندگــی پیچیــده و خالصــه اعتــای كلم ـهی
اهلل بــر كلمــات دیگرانســت.
خطــوط كلــی اقتصــاد اســامی را ،همانــا قســط و عــدل ترســیم میكنــد ،كــه ترســیم
كننــدهی هم ـهی خطــوط دینــی اســت لــذا از افــراط مبتالیــان بــه انبــوه مــال
میكاهــد تــا بــه دام شــكمبارگی و اســراف و خوشگذرانــی و طغیــان و بخــل و از
بیــن بــردن حــق دیگــران و طمــع نیفتنــد و هــم از تفریــط مبتالیــان بــه انــدوه فقــر
مالــی كاهــش میدهــد ،تــا گرفتــار ســختی و گرســنگی و برهنگــی و زبونــی و دریوزگــی
َْ
َْ َ ُ َ ُ ً
ُ
ـاء ِمنكــم»[ ]9از همــگان
نشــوند و انــزال قانــون كلــی «كیــا یكـ
ـون دولــة بیـ َـن الغنیـ ِ
ّ
بویــژه از عالمــان راســتین و دیــن شناســان دیــن بــاور ،و مفســران متعهــد و فقیهــان
زاهــد تعهــد گرفــت كــه در برابــر نابرابــری توانگــران و تهیدســتان ،و در قبــال نابــاوری
زیادهجویــان و در پیــش روی محرومــان ،آرام نگیرنــد و بــه دادخواهــی برخیزنــد،
تــا امــوال عمومــی در بیــن هم ـهی مــردم جریــان یابــد نــه در نــزد اشــخاص خــاص
حقیقــی یــا حقوقــی« :لــو ال حضــور الحاضــر و قیــام الحجــة بوجــود الناصــر و مــا اخــذ
َ
ّ
اهلل علــی العلمــاء اال یقـ ّ
ـاروا علــی كظــة ظالــم و ال َسـ َـغب مظلــوم ال لقیـ ُـت َحبلهــا علــی
غاربهــا و لســقبت آخرهــا بــكأس اولهــا ]10[ »...از ایــن بیــان معلــوم میشــود كــه
همــگان در تنظیــم قســط اقتصــادی مســؤلاند ،آنكــه میتوانــد بــه عنــوان رهبــری
و والیــت امــر ،و آنكــه تــوان رهبــری را نــدارد یــا بــا قیــام مــن بــه الكفایــه ،والیــت
مســلمین از او ســاقط شــد.
ّ
حضــور در صحنــه و نصــرت رهبــر و تولــی ولـ ّـی مســلمین بــر او الزم میباشــد ،و
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ً
اگــر ایــن شــرط نســبت بــه ولـ ّـی مســلمین فرضــا شــرط وجــوب باشــد نــه واجــب ،و
مقدم ـهی حصولــی باشــد نــه تحصیلــی ،نســبت بــه حاضــران و كمــك كننــدهگان،
شــرط واجــب اســت نــه وجــوب ،و امــری اســت تحصیلــی نــه حصولی.اصــل ایــن
ً
مطلــب كــه توانگــری و تهیدســتی ،هــر دو آزمــون الهــی اســت و هیچكــدام ذاتــا
مایـهی كرامــت یــا اهانــت آدمــی نیســتند از آیــات ســورهی فجــر اســتنباط میشــود:
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ
ـول َر ّبــی َأ ْك َر َمــن َو َأ َّمــا إ َذا َمــا ْاب َت ُ
اله
« فأمــا اإلنســان ِإذا مــا ابتــاه ر َبــه فأكرمــه ونعمــه فیقـ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ُ
َ
َ َ
ََ
فقـ َـد َر َعل ْیـ ِـه ِر ْزقـ ُـه ف َیقــول َر ّ ِبــی أ َهانـ ِـن كال ]11[»...چــه اینكــه پنــدار باطــل مبتــای بــه
توانگــری ،ســبب میشــود كــه وی ّ
محبــت فــراوان بــه مــال پیــدا كنــد ،و نســبت بــه
اطعــام مســتمندان قیــام و اقــدام نكــرده ،نــه شــوق داشــته باشــد نــه مشـ ّـوق ،در
آیــات دیگــر همیــن ســوره آمــده اســت.
آنچــه در پیرامــون اهمیــت مــال آمــده جنبــهی توصیفــی دارد نــه دســتوری،
چنانكــه هم ـهی آنچــه در پیرامــون خطــر فقــر مالــی وارد شــده ،جهــت توصیفــی
دارد نــه دســتوری ،مثــا از پیامبــر اكرم؟ص؟دربــارهی خطــر فقــر اقتصــادی چنیــن
ّ
رســیده اســت« :بــارك لنــا فــی الخبــز ،و ال تفـ ّـرق بیننــا و َب ْینـ َـه فلــو ال الخبـ ْـز مــا صلینــا
و ال ُصمنــا و ال ّ
ادینــا فرائــض ّربنــا»[ ،]12فقــط جنبـهی تأثیــر طبیعــی قضیــه را در بــر
دارد نــه جهــت دســتوری آن را ،چــه اینكــه ناظــر بــه مقــدار تحمــل مــردم متوســط
اســت و گرنــه اوحــدی از مــردان الهــی چــه در صــدر اســام چــه در عصــر مــا بــا تحمــل
هم ـهی ســختیهای تنگدســتی ،اســام نــاب را یــاری كــرده و دشــمن مهاجــم را از
مــرز میهــن اســامیمان طــرد نمــوده ،و كیــان قــرآن و عتــرت را بــا عنایــت خــدا از گزنــد
بیگانــگان حفــظ كردنــد.
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]1سورهی صافات ،آیهی .6
[ .]2ســورهی كهــف ،آیــات 8ـ7؛ مــا آنچــه را روی زمیــن اســت زینــت آن قــرار دادیــم تــا آنهــا را بیازماییــم كــه كدامینشــان بهتــر
عمــل میكنــد.
[ .]3ســورهی حجــرات ،آیـهی 7؛ خــدا ایمــان را محبــوب شــما قــرار داده و آن را در دلهــای شــما زینــت بخشــیده و كفــر و فســق
و گنــاه را منفورتــان قــرار داده.
[ .]4سورهی فجر ،آیهی 20؛ مال و ثروت را بسیار دوست دارید.
[ .]5سورهی عادیات ،آیهی 8؛ و او عالقهی شدید به مال دارد.
[ .]6ســورهی عادیــات ،آی ـهی 8؛ انســان در برابــر نعمتهــای پــروردگارش بســیار ناســپاس و بخیــل اســت و او خــود بــر ایــن
معنــی گــواه اســت و او عالق ـهی شــدید بــه مــال دارد.
[ .]7نهج البالغه ،خطبهی .160
[ .]8گروهی از مهاجران فقیر كه در كنار سكوی مسجد پیامبر (ص) زندگی میكردند.
[ .]9سورهی حشر ،آیهی 7؛ تا (این اموال) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
[ .]10نهج البالغه ،خطبهی .3
.3سوره ی فجر 15،تا.17
[ .]12فروع كافی ،كتاب المعیشة ،باب االستعانة بالدنیا علی اآلخرة.ج ،5ص73
...............................................................................
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آیة اهلل مكارم شیرازی

قبض روح و مرگ در قرآن
گرچــه نــام مــرگ بــرای بســیاری هــول انگیــز و وحشــت نــاك اســت ،ولــی در جهــان
بینــی اســامی ایــن موضــوع چهــره دیگــری دارد ،چــرا كــه مــرگ گذرگاهــی اســت بــه
جهــان دیگــر ،و در حقیقــت یــك تولــد ثانــوی محســوب میشــود.
قــرآن مجیــد روی ایــن مســأله زیــاد تكیــه كــرده و بــا تعبیــرات مختلفــی ایــن رویــداد
مهــم را كــه بــه هــر حــال بــرای تمامــی افــراد بــدون اســتثناء رخ میدهــد حقیقــت آن
را شــكافته و گفتنیهــا را پیرامــون آن گفتــه اســت.
با این اشاره ،به قرآن باز میگردیم و به آیات زیر گوش جان میسپاریم:
ُ
ُ
ُ .1ك ّل َن ْفس ذا ِئ َق ُة ْال َم ْو ِت َو إ َّنما ُت َو َّف ْو َن أ ُج َور ُك ْم َی ْو َم ْال ِق َ
یام ِة]1[.
ِ
ٍ
هــر كــس مــرگ را میچشــد و شــما پــاداش خــود را بــه طــور كامــل در روز قیامــت
خواهیــد گرفــت.
َ َ ْ َ َّ َ
َ ُ ْ ُ َّ َ
ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
نامهــا فیم ِســك ال ِتــی قضى
 .2اهَّلل یتوفــى النفــس ِحیــن مو ِتهــا َو ال ِتــی لــم تمــت ِفــی م ِ
ْ
َ
ُ ُْ ْ
ً
َعل ْی َهــا ال َمـ ْـو َت َو ُی ْر ِســل الخــرى ِإلــى أ َج ٍل ُم َسـ ّـمى]2[.
خداونــد ارواح را بــه هنــگام «مــرگ» قبــض میكنــد و ارواحــی را كــه نمردهانــد نیــز
بــه هنــگام «خــواب» میگیــرد ســپس ارواح كســانی را كــه فرمــان مــرگ آنهــا را صــادر
كــرده نگــه م ـیدارد و ارواح دیگــری را (كــه بایــد زنــده بماننــد) بــاز میگردانــد تــا ســر
آمــد معینــی.
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ُ ْ َ َ َ َّ ُ
یك ْم َم َل ُك ْال َم ْو ِت َّال ِذی ُو ّ ِك َل ب ُك ْم ُث َّم إلى َر ّب ُك ْم ُت ْر َج ُع َ
ون]3[.
 .3قل یتوف
ِ ِ
ِ
بگــو :فرشــتهی مــرگ كــه بــر شــما مأمــور شــده (روح) شــما را میگیــرد ســپس بــه
ســوی پروردگارتــان بــاز میگردیــد.
َّ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
َ َّ ُ ْ
َ ُ
َْ ُ
ْ
ُ
ـوء
 .4ال ِذیـ َـن ت َت َوفاهـ ُـم ال َمال ِئكــة ظا ِل ِمــی أنف ِسـ ِـهم فألقــوا الســلم مــا كنــا نعمــل ِمــن سـ ٍ
َبلــى إ َّن َ
اهَّلل َع ِلیـ ٌـم بمــا ُك ْن ُتـ ْـم َت ْع َم ُلـ َ
ـون]4[.
ِ
ِ
همانهــا كــه فرشــتگان (قبــض ارواح) روحشــان را میگیرنــد در حالــی كــه بــه خــود
ظلــم كــرده بودنــد در ایــن هنــگام آنهــا تســلیم میشــوند (و میگوینــد) مــا كار بــدی
انجــام نمیدادیــم آری خداونــد بــه آنچــه انجــام میدادیــد عالــم اســت.
َّ .5الذیـ َـن َت َت َو َّف ُ
اهـ ُـم ْال َمال ِئ َكـ ُـة َط ّیبیـ َـن َی ُق ُولـ َ
ـون َسـ ٌ
ـام َع َل ْی ُكـ ْـم ْاد ُخ ُلــوا ْال َج َّنـ َـة بمــا ُك ْن ُتــمْ
ِ
ِ
ِِ
ُ
َ
َت ْع َملون]5[.
همانهــا كــه فرشــتگان (قبــض ارواح) روحشــان را میگیرنــد در حالــی كــه پــاك و
پاكیزهانــد بــه آنهــا میگوینــد ســام بــر شــما بــاد وارد بهشــت شــوید بــه خاطــر
اعمالــی كــه انجــام میدادیــد!
َّ
َّ
َ ُْ ْ ُ َ ُ َ َ ُّ
َ
َََ َْ ْ َ َ َْ َ
َ
ٌ
َ .6تبـ َـار َك الـ ِـذی ِبیـ ِـد ِه الملــك و هــو علــى ك ِل شـ ْـی ٍء ق ِدیــر ـ الـ ِـذی خلق المــوت و الحیاة
ُ ُ َُ ُ َ
ْ
ً
ْ ُ
ِل َی ْبل َوكـ ْـم أ ّیكـ ْـم أ ْح َسـ ُـن َع َمــا َو ُه َو ال َع ِزیـ ُـز ال َغف ُور]6[.
پــر بركــت و زوال ناپذیــر اســت كســی كــه حكومــت جهــان هســتی بــه دســت او اســت و
بــر همــه چیــز قــادر اســت ـ همــان كســی كــه مــرگ و حیــات را آفریــد تــا شــما را بیازمایــد
كــه كــدام یــك بهتــر عمــل میكنیــد و او شكســت ناپذیــر و بخشــنده اســت.

 .1مرگ یك قانون عمومی است

نخســتین آیــه ســخن از عمومیــت قانــون مــرگ میگویــد ،سرنوشــتی كــه بــرای
هم ـهی انســان هــا ،هم ـهی موجــودات زنــده ،بلكــه حتــی بــرای موجــودات غیــر
ُ ُّ
زنــده حتمــی اســت ،میفرمایــد« :هــر انســانی (ســرانجام) مــرگ را میچشــد» (كل
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َ ُ ْ
َْ
ــس ذا ِئقــة ال َم ْــو ِت).
نف ٍ
ایــن تعبیــر در ســه آی ـهی قــرآن مجیــد آمــده اســت[ ]7و تكــرار آن اشــارهای اســت
ً
بــه قطعــی بــودن مــرگ ،و ضمنــا هشــداری اســت بــه همــه انســانها كــه از ایــن
سرنوشــت قطعــی غافــل نشــوند.
و از آنجــا كــه مــرگ دریچــهای اســت بــه ســوی عالــم بقــا ،بــا فاصلــه بعــد از آن
میافزایــد« :پــاداش عمــل خویــش را بــه طــور كامــل فقــط در قیامــت خواهیــد گرفت»
ُ
َ(و إ َّنمــا ُت َو َّفـ ْـو َن أ ُج َور ُكـ ْـم َیـ ْـو َم ْال ِق َ
یامـ ِـة).
ِ
اشــاره بــه اینكــه دنیــا جــای عمــل اســت نــه حســاب و جــزا ،و آخــرت جــای حســاب
و جــزا اســت نــه عمــل ،هــر چنــد در دنیــا و عالــم بــرزخ اجــر و پاداشهــای محــدودی
ً
وجــود دارد ،ولــی مســلما اجــر و پــاداش كامــل تنهــا در ســرای آخــرت اســت.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد كــه تعبیــر فــوق اشــاره بــه ایــن باشــد كــه در قیامــت تنهــا
وســیله نجــات آدمــی اعمــال پــاك اوســت ،و گرنــه مــال و جــاه و مقــام و فرزند و عشــیره
َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َّ
ـون ـ ِإال
و قبیلــه ،گــرهای از كار كســی نمیگشــایند ،شــبیه «یـ ْـوم ال ینفــع مــال و ال بنـ
َ
َ َْ
اهَّلل ِبقلـ ٍـب َسـ ِـل ٍیم»[« ]8روزی كــه مــال و فرزنــدان ســودی نمیبخشــند مگــر
َمـ ْـن أ َتــى
كســی كــه در پیشــگاه خــدا بــا قلــب ســلیم (از شــرك و اعتقــادات فاســد) حاضر شــود».
ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر میرسد و بسیاری از مفسران آن را برگزیدهاند.
ً
ضمنــا از ایــن آیــه اســتفاده میشــود كــه اوال روح آدمــی بــا مــرگ او نمیمیــرد ،چــرا كــه
میگویــد هــر نفســی مــرگ را میچشــد ،و معنــی چشــیدن ایــن اســت كــه روح باقــی
ً
اســت و مــرگ را درك میكنــد ،و ثانیــا از آن اســتفاده میشــود كــه روح غیــر از بــدن
اســت ،چــرا كــه بــا مــرگ آن باقــی اســت.
درســت اســت كــه واژه «نفــس» گاهــی بــر خداونــد نیــز اطــاق شــده اســت ماننــد
َ َ
َْ
ســخن عیســی؟ع؟در برابــر خداونــد«َ ،و ال أ ْعلـ ُـم مــا ِفــی نف ِسـ َـك»[ ]9ولــی واضــح اســت
كــه در آیــه مــورد بحــث ،تعبیــر «كل نفــس» اشــاره بــه مخلوقــات اســت نــه خالــق.
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 .2حقیقت مرگ

در حالــی كــه بســیاری مــرگ را بــه عنــوان فنــا و نیســتی و پایــان یافتــن همــه چیــز
میپندارنــد ،و بــه همیــن دلیــل از آن ســخت بیمناكنــد و در وحشــتند ،قــرآن مجیــد
حقیقــت آن را بــه عنــوان «توفــی» (قبــض كــردن و دریافــت داشــتن روح انســان بــه
وســیله ذات پــاك پــروردگار ،یــا بــه تعبیــر دیگــر انتقــال از عالمــی حقیــر و كوچــك بــه
جهانــی بــزرگ و واال) تفســیر كــرده اســت .در دومیــن آیــه میفرمایــد« :خداونــد ارواح
ُ َّ ْ َ ْ ُ
(اهَّلل َی َت َوفــى النفـ َـس ِحیـ َـن َم ْو ِتهــا)]10[.
را بــه هنــگام مــرگ قبــض میكنــد»
ســپس بــرای اینكــه نمونـهای از مــرگ را در زندگــی ایــن جهــان ارائــه دهــد ،میافزایــد:
َّ َ
«و نیــز ارواحــی را كــه نمردهانــد بــه هنــگام خــواب میگیــرد» َ(و ال ِتــی لـ ْـم َت ُمـ ْـت ِفــی
نامهــا) .ســپس ارواح كســانی را كــه فرمــان مــرگ آنهــا را صــادر كــرده نگه مـیدارد (و
َم ِ
هرگــز از خــواب بیــدار نمیشــوند) و ارواح دیگــری را (كــه هنــوز بایــد زندگــی ایــن دنیــا
َّ
َ
َ
َ
را ادامــه دهنــد) «بــاز میگردانــد تــا ســر آمــد معینــی» (ف ُی ْم ِسـ ُـك ال ِتــی قضــى َعل ْی َهــا
َ
ْ
ُ ُْ ْ
ً
ال َمـ ْـو َت َو ُی ْر ِســل الخــرى ِإلــى أ َجـ ٍـل ُم َسـ ّـمى).
و در ایــن نشــانههای روشــنی اســت (از قانــون مــرگ و حیــات و حقیقــت ایــن دو
َ َ
َ
ـات ِل َقـ ْـوم َی َت َف َّكـ ُـر َ
ون).
پدیــده) «بــرای كســانی كــه تفكــر میكننــد» ِ(إ ّن ِفــی ذ ِلــك لیـ ٍ
ٍ
هــدف قــرآن بیــان ایــن حقیقــت اســت كــه :همــان گونــه كــه در عالــم خــواب روح
ً
انســان نابــود نمیشــود ،بلكــه موقتــا رابطــه آن بــا بــدن ضعیــف میگــردد ،و بــه
همیــن دلیــل میتوانــد در عوالمــی ســیر كنــد ،همیــن طــور بــا مــردن نیــز فنائــی در كار
نیســت ،بلكــه آزاد شــدن روح و ســیر در عوالــم بــزرگ دیگــر اســت.
«یتوفــی» از مــاده «وفــی» در اصــل بــه معنــی كمــال اســت ،و لــذا «در هــم وافــی»
بــه معنــی در هــم كامــل اســت( .كامــل از نظــر وزن و از نظــر مقــدار نقــره) و بــه ایــن
ترتیــب توفــی بــه معنــی دریافــت كامــل اســت ،و بــا توجــه بــه اینكــه گیرنــده و دریافــت
كننــده خــدا اســت مفهــوم ایــن جملــه گام نهــادن انســان بعــد از مــرگ بــه جهانــی
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باالتــر و واالتــر اســت .ایــن دیــدگاه دربــاره مــرگ بســیاری از مفاهیــم و محاســبات را
دگرگــون میســازد ،و همیــن اســت كــه آن را بــه عنــوان دریچ ـهای بــه ســوی عالــم
بقــا معرفــی میكنــد .ایــن نكتــه نیــز قابــل توجــه اســت كــه آیــه فــوق بــا هماهنــگ
شــمردن «خــواب» و «مــرگ» بــه همــه انســانها هشــدار میدهــد چگونــه از مــرگ
غافــل میشــوید در حالــی كــه بــرادر مــرگ در هــر شــبانه روز بــه ســراغ شــما میآیــد و
آن را بــه خوبــی لمــس میكنیــد!
در حــال خــواب از ایــن جهــان بیگانــه میشــوید و از تمــام زندگــی و مقــام و هســتی
ً
خــود موقتــا جــدا میگردیــد ،مــرگ نیــز یــك خــواب جاودانــی اســت ،و خــواب یــك
َ َ
َ
ـات ِل َقـ ْـوم َی َت َف َّكـ ُـر َ
ون» .اشــاره
مــرگ موقــت ،و شــاید جملــه آخــر آیــه ِ«إ ّن ِفــی ذ ِلــك لیـ ٍ
ٍ
بــه تمــام ایــن جهــات باشــد.

ذات پــاك خــدا اســت ،و ســپس در عالــم اســباب «فرشــته بــزرگ مــرگ» (عزرائیــل)
مجــری ایــن فرمــان اســت ،و او نیــز بــه وســیله «گروهــی از فرشــتگان» و رســوالن الهــی
كــه اشــاره بــه همــان فرشــتگان اســت ،ایــن مأموریــت را انجــام میدهــد.
ً
اصــوال حــوادث مهــم ایــن جهــان بــه وســیله فرشــتگان صــورت میگیــرد كــه همــه ســر
بــر فرمــان خداینــد ،و مجــری فرمــان اوینــد ،و مــرگ كــه یكــی از حــوادث مهــم ایــن
جهــان اســت ،از ایــن قانــون مســتثنی نیســت.
جملــه ُ«ثـ َّـم إلــى َر ّب ُكـ ْـم ُت ْر َج ُعـ َ
ـون» (ســپس بــه ســوی پروردگارتــان بــاز میگردید) اشــاره
ِ
ِ
بــه ایــن اســت كــه مــرگ مقدمـهای اســت بــرای بازگشــت بــه ســوی حــق در ایــن ســیر
صعــودی ،همانگونــه كــه تولــد دریچـهای اســت بــه ســوی عالــم فنــا و ســیر نزولــی روح
انســان ،و تعبیــر بــه «ثــم» ممكــن اســت اشــارهای بــه وجــود بــرزخ باشــد.

 .3فرشتگان قبض ارواح

 .4حال مؤمنان و ظالمان در لحظهی مرگ

گرچــه در آیــه گذشــته قبــض ارواح بــه خــدا نســبت داده شــده بــود ولــی از آیــات دیگــر
قــرآن اســتفاده میشــود كــه ایــن كار بــه وســیلهی فرشــتگان صــورت میگیــرد ،در
ســومین آیــه مــورد بحــث آمــده اســت كــه بــه پیغمبــر اكرم؟ص؟دســتور میدهــد در
مقابــل انــكار معــاد از ســوی مشــركان «بگــو :فرشــته مــرگ كــه بــر شــما مأمــور شــده،
ُ ْ
قبــض روح شــما میكنــد ،ســپس بــه ســوی پروردگارتــان بــاز میگردیــد»( .قــل
َی َت َو َّف ُاكـ ْـم َم َلـ ُـك ْال َمـ ْـو ِت َّالـ ِـذی ُو ّ ِك َل ب ُكـ ْـم ُثـ َّـم إلــى َر ّب ُكـ ْـم ُت ْر َج ُعـ َ
ـون).
ِ
ِ
ِ
قابــل توجــه اینكــه در اینجــا ســخن از فرشــته مــرگ در میــان اســت ،فرشــتهای كــه
بــرای ایــن كار مأموریــت دارد ،در حالــی كــه در آیــات قبــل ،قبــض كننــده ارواح ،خــدا
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َُ
اهـ ُـم ال َمال ِئكة).
معرفــی شــده و در آیــه  42زمــر ،مجموعـهای از فرشــتگان (ال ِذین تتوف
َّ
ُ
و در آیــه  61انعــام رســوالن الهــی َ(ت َوفتـ ُـه ُر ُســلنا) كمــی دقــت در آیــات فــوق ،نشــان
میدهــد كــه هیــچ گونــه تضــادی در میــان آنهــا نیســت ،زیــرا قبــض كننــده اصلــی
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مؤمنــان و ظالمــان ،نیكــوكاران و بــدكاران از همــان لحظــه مرگ از هم جدا میشــوند
و حــاالت متفاوتــی دارنــد ،یــا بــه تعبیــر دیگــر نتائــج اعمــال و عقائدشــان از همــان
یگــردد «آیــه چهــارم و پنجــم» اشــاره پــر معنائــی بــه
لحظــه كــم كــم ظاهــر و آشــكار م 
همیــن حقیقــت اســت.
نخســت میفرمایــد« :كافــران كســانی هســتند كــه فرشــتگان (قبــض ارواح) روحشــان
را میگیرنــد ،در حالــی كــه بــه خــود ظلــم و ســتم كردهانــد ،در ایــن هنــگام تســلیم
میشــوند و اظهــار ایمــان میكننــد (ایمانــی همچــون ایمــان فرعــون بــه وحدانیــت
خداونــد در لحظــه غــرق شــدن ،و میگوینــد) مــا كار بــدی انجــام نمیدادیــم»
َُ َ ُ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َ ُ
َْ ُ
ـوء).
اهـ ُـم ال َمال ِئكــة ظا ِل ِمــی أنف ِسـ ِـهم فألقــوا
(ال ِذیــن تتوف
الســل َم مــا ك ّنــا ن ْع َمــل ِمـ ْـن ُسـ ٍ
ایــن ســخن نشــان میدهــد كــه آنهــا تســلیم كامــل نشــدهاند ،و نمیداننــد ایــن
انــكار در برابــر خداونــد عالــم الغیــب و گواهــان از مالئكــه بیهــوده اســت ،لــذا در پایــان
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آیــه میافزایــد« :آری خداونــد دانــا اســت بــه آنچــه انجــام میدادیــد» َ(بلــى إ َّن َ
اهَّلل
ِ
َع ِلیـ ٌـم بمــا ُك ْن ُتـ ْـم َت ْع َم ُلـ َ
ـون).
ِ
ســپس بــه آنهــا دســتور داده میشــود« :اكنــون كــه چنیــن اســت داخــل درهــای
َ
َ
جهنــم شــوید و جاودانــه در آن بمانیــد» َ(ف ْاد ُخ ُلــوا أ ْبـ َ
ـواب َج َه ّنـ َـم خا ِل ِدیـ َـن ِفیهــا).
از آنچــه گفتــه شــد روشــن میشــود كــه اظهــار تســلیم در اینجــا بــه معنــی اظهــار
توحیــد اســت و تســلیم در برابــر حــق (همانگونــه كــه جمعــی از مفســران گفتهانــد)
ولــی از آنجــا كــه هنــوز حــال و هــوای دنیــا در ســر آنهــا اســت ،و بــه قوانیــن حاكــم بــر
مراحــل بعــد از مــرگ آشــنا نشــدهاند ســوابق ســوء خــود را انــكار میكننــد ،و در مقــام
دروغ و فریــب بــر میآینــد ،امــا بــه زودی متوجــه میشــوند كــه آنجــا جــای خــاف
گوئــی نیســت!
در اینكــه منظــور از «جهنــم» در اینجــا ،جهنــم عالــم بــرزخ اســت یــا قیامــت؟ دو
احتمــال دادهانــد آنچــه مناســب لحظــات مــرگ اســت ،دخــول در جهنــم قیامــت
اســت ،مگــر اینكــه گفتــه شــود در عالــم بــرزخ وارد ابــواب و درهــای جهنــم میشــوند،
نــه خــود جهنــم و خلــود ،توصیفــی اســت بــرای كافــران بــه هنــگام ورود در دوزخ ،نــه
در ابــواب دوزخ.
ُ
ُ
َ
َ
َّ َ
یــم بمــا ك ْن ُت ْــم ت ْع َمل َ
َ
ٌ
ــون» بــه نظــر میرســد كــه از ســخنان
جملــه «بلــى ِإن اهَّلل ع ِل ِ
فرشــتگان مــرگ باشــد كــه بــه آنهــا هشــدار میدهنــد :بیهــوده در مقــام انــكار
برنیائیــد چــرا كــه علــم بــی پایــان خــدا پــرده از اعمالتــان بــر مــیدارد.
بــه هــر حــال آیــه فــوق شــبیه چیــزی اســت كــه در آیــه  27ســوره محمد؟ص؟آمــده
اســت ،میفرمایــد« :حــال آنهــا چگونــه خواهــد بــود هنگامــی كــه فرشــتگان (قبــض
َ َ َ
ارواح) بــه صــورت و پشــت آنهــا میزننــد» (و قبــض روحشــان میكننــد) فك ْیــف ِإذا
َ
ـون ُو ُج َ
َت َو َّف ْت ُهـ ُـم ْال َمال ِئ َكـ ُـة َی ْضر ُبـ َ
وه ُهـ ْـم َو أ ْد َ
بار ُهـ ْـم.
ِ
آری ،مالئكــه بــا ســیلی و مشــت بــر صــورت و پشتشــان ،از آنهــا اســتقبال میكننــد،
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و شــاید اعترافشــان بــه توحیــد و ســخنان حــق بــه خاطــر مشــاهده همیــن صحنــه
اســت ،نــه از روی اخــاص.
در مقابــل آنهــا فرشــتگان رحمتنــد كــه بــرای قبــض ارواح مؤمنــان میآینــد چنانچــه
در دومیــن آیــه میخوانیــم« :پرهیــزگاران كســانی هســتند كــه مالئكــه (قبــض ارواح)
روحشــان را میگیرنــد .در حالــی كــه از نظــر عقیــده و گفتــار و كــردار پــاك و پاكیزهانــد
و بــه آنهــا میگوینــد ســام بــر شــما بــاد (ســامی كــه نشــانه ســامت و امــن و امــان
اســت) وارد بهشــت شــوید بــه خاطــر اعمالــی كــه انجــام میدادیــد» َّ(الذیـ َـن َت َت َو َّف ُ
اهـ ُـم
ِ
ُ
ُُ ْ َ َ
ُ
َْ َ ُ َ ّ َ َُ ُ َ َ ٌ َ ُ
َ
ـام َعل ْیكـ ْـم ْادخلــوا ال َج ّنــة ِبمــا ك ْن ُتـ ْـم َت ْع َملــون).
المال ِئكــة ط ِی ِبیــن یقولــون سـ
و در واقــع پــاداش پاكــی و تقــوی چیــزی جــز ایــن نیســت كــه فرشــتگان الهــی بــا ســام
و درود از آنهــا اســتقبال كننــد و از آنهــا بــه بهشــت دعــوت نماینــد ،دعوتــی آمیختــه
بــا لطــف و محبــت و احتــرام!
در اینجــا نیــز ممكــن اســت بهشــت اشــاره بــه بهشــت بــرزخ بــوده باشــد یــا بهشــت
قیامــت كــه بهشــت برزخــی درهــای آن محســوب میشــود.
بــه هــر حــال ایــن یكــی از ابعــاد مــرگ اســت كــه كیفیــت آن نســبت بــه صالحــان و
ً
بــدكاران كامــا متفــاوت میباشــد.

 .5فلسفه مرگ و حیات

زندگــی انســان بــه هــر حــال محــدود اســت ،و هــر حیاتــی بــا مــرگ همــراه خواهد شــد،
در اینجــا نخســتین ســؤالی كــه پیــش میآیــد ایــن اســت كــه هــدف از ایــن حیــات و
مــرگ چیســت؟ قــرآن مجیــد در ششــمین آیــه مــورد بحــث بــه ایــن مطلــب پرداختــه،
چنیــن میگویــد« :زوال ناپذیــر و پــر بركــت اســت كســی كــه حكومــت جهــان هســتی
بــه دســت او اســت ،و بــر همــه چیــز قــادر اســت ـ همــان كســی كــه مــرگ و حیــات را
آفریــد تــا شــما را بیازمایــد كــه كــدام یــك بهتــر عمــل میكنیــد و او عزیــز و غفــور اســت»
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َّ
َّ
ََ ْ
ُّ
ْ ْ
َ
ْ َ
َ(تبـ َـار َك الـ ِـذی ِب َیـ ِـد ِه ال ُملـ ُـك َو ُهـ َـو َعلــى ك ِل َشـ ْـی ٍء ق ِدیـ ٌـر ـ الـ ِـذی خلـ َـق ال َمـ ْـو َت َو ال َحیــاة
َ
َ
ِل َی ْب ُل َو ُكـ ْـم أ ُّی ُكـ ْـم أ ْح َسـ ُـن َع َمـ ًـا َو ُهـ َـو ْال َعزیـ ُـز ْال َغ ُفـ ُ
ـور).
ِ
در اینجــا نخســت آفرینــش مــرگ و حیــات را بــه عنــوان نشــانهای از قــدرت بــی
پایانــش معرفــی میكنــد ،ســپس میفرمایــد :هــدف از ایــن آفرینــش آزمایــش حســن
عمــل اســت ،آزمایشــی كــه بــه معنــی پــرورش انســانها و هدایــت آنهــا بــه ســوی
مســیر قــرب پــروردگار اســت.
از این آیه چند امر استفاده میشود:
ً
اوال مــرگ و حیــات هــر دو مخلوقنــد ،اگــر مــرگ بــه معنــی فنــا و نیســتی مطلــق بــود
مخلــوق بــودن آن معنــی نداشــت ،ایــن بــه خاطــر آن اســت كــه مــرگ انتقالی اســت از
جهانــی بــه جهــان دیگــر ،و لــذا یــك امــر وجــودی اســت و قابــل آفرینــش.
ً
ثانیــا مــرگ قبــل از حیــات اســت یــا بــه خاطــر اینكــه اشــاره بــه مــرگ دنیــا و حیــات
جهــان آخــرت اســت ،یــا اینكــه مــرگ اشــاره بــه مرحلــه خــاك بــودن انســان و حیــات
آفرینــش از خــاك اســت ،و یــا هــر دو.
ً
ثالثــا دنیــا بــه عنــوان یــك میــدان آزمایــش معرفــی شــده ،میدانــی بــرای آزمایــش
ً
«بهتریــن افــراد از نظــر عمــل» ،و طبعــا كارت قبولــی و نتیجــه ایــن آزمــون در ســرای
دیگــر آشــكار میشــود.
ً
رابعا معیار ارزش انسان در پیشگاه خدا حسن عمل او است.
بدیهــی اســت اعمــال نیكــو از عقائــد پــاك ،و قلــب مؤمــن ،و نیت خالص ،ســر چشــمه
میگیــرد ،چــرا كــه همیشــه عمــل بازتابــی اســت از ایــن امور.
شــاید بــه همیــن دلیــل در حدیثــی از پیغمبــر اكرم؟ص؟میخوانیــم كــه در تفســیر
َ َ ُّ ُ َ ً َ َ َ ُّ ُ ّ َ ً َ َ َ ُ
ً
جملــه َ«ا َ
حسـ ُـنكم فیمــا
حســن َع َمــا» فرمــود« :اتمكــم عقــا واشــدكم ِل خوفــا و ا
ُ
َ ُ ََ ً َ ْ َ ََّ ُ
ُ
َ
َا َمـ َـر ُ
كان اقلكــم َت َط ّوعــا« :منظــور ایــن اســت كــدام یــك
اهلل ِبـ ِـه َو نهــی عنــه نظــرا ،و ِان
از شــما از نظــر عقــل و خــرد كاملتــر ،و از جهــت خــدا ترســی قویتــر و دارای آگاهــی

116

مشاره  | 52سال ششم
ذیالقعده  1443هجری مقری

آ
ق
�ر� ن�

فزونتــر نســبت بــه اوامــر و نواهــی الهــی هســتید ،هــر چنــد اعمــال مســتحب شــما
كمتــر باشــد»![]11
َ
ً
ُ
َ
و از اینجــا روشــن میشــود كــه تفســیرهای مختلفــی كــه بــرای «احســن عمــا» ذكــر
كردهانــد ماننــد :اعمــال خالــص تــر ،عقــل بیشــتر ،زهــد فزونتــر ،یــاد مــرگ كــردن
و بیشــتر آمــاده ایــن ســفر شــدن ،همــه بــا یكدیگــر ارتبــاط دارد ،و تفســیرهای
مختلفــی محســوب نمیشــود ،چــرا كــه همــه شــاخ و بــرگ و ریشــه و ســاقه و میــوه
یــك شــجره اســت.
ً
خامســا :ارزش واقعــی از آن «كیفیــت عمــل» ا ســت نــه «كمیــت» و حجــم آن ،وای
بســا عمــل كوچكــی بــا كیفیــت بــاال از نظــر خلــوص و ایمــان و معرفــت ،بــر اعمــال كثیــر
و فــراوان ،برتــری داشــته باشــد ،و لــذا در حدیثــی از امــام صادق؟ع؟آمــده اســت كــه
َ
َ
َ َ ُ
ً
ً
صو ُبكــم َع َمــا« :هــدف ایــن نیســت كدامیــك
فرمــود :لیــس َیعنــی ا َكثـ ُـر َع َمــا َو ِلكــن ا
بیشــتر عمــل میكنیــد ،بلكــه منظــور ایــن اســت كدامیــك صحیــح تــر و خالصتــر
عمــل مینمائیــد»]12[.
ً
سادســا :افعــال الهــی دارای هــدف و بــه اصطــاح «معلــل باالغــراض» اســت ،بــر
خــاف گفتــه نــا آگاهــان و بیخبرانــی كــه افعــال خــدا را بــی هــدف معرفــی كردهانــد.
ً
ســابعا :از آنجــا كــه در ایــن میــدان آزمایــش عظیــم ممكــن اســت انســان احســاس
تنهائــی و ناتوانــی كنــد ،و یــا بــر اثــر لغزشهــا مأیــوس گــردد ،در پایــان آیــه بــا توصیــف
خداونــد بــه عزیــز و غفــور بــه ایــن نگرانیهــا پایــان میدهــد ،و بــه انســان میگویــد:
تنهــا نیســتی ،از عظمــت آزمایــش متــرس ،دل بــر خــدای نــه ،و اگــر لغزشــی از تــو ســر
زد دســت بــه دامــن عفــو و غفرانــش بــزن.
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از مجمــوع آنچــه در آیــات و عناویــن شــش گانــه بــاال آمــد نگرشــی را كــه قــرآن بر مســأله
مــرگ از زوایــای مختلــف دارد ،بــه خوبــی روشــن میشــود.
قابــل توجــه اینكــه قــرآن در تمــام ایــن مــوارد ،روی آثــار تربیتــی آن تكیــه كــرده اســت
چــرا كــه قــرآن یــك كتــاب كامــل تربیتــی اســت ،و بــه هنــگام ذكــر اصــول و فــروع دیــن
و مســائل اجتماعــی و تاریخــی و غیــر آن ،همــه جــا ناظــر بــه بعــد تربیتــی آن اســت،
یعنــی واقعیتهــا را بــه وضــوح مطــرح میكنــد ،و از آن بــرای كنتــرل نفــس ســركش و
دعــوت بــه ســوی تقــوی و پرهیــزكاری و پیمــودن مســیر قــرب خــدا بــا ظرافــت و دقت
خاصــی بهــره میگیــرد ،و چــه زیبــا و جالــب اســت ظرافتهــا و ریــزه كاریهــای قــرآن
در تمــام ایــن زمینههــا.
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امانت داری و رازپویش در هنج البالغه
 .1ادای امانت اهلی
مــن لــم یختلــف ســره و عالنیتــه ،و فعلــه و مقالتــه ،فقــد ادی االمانــة ،و اخلــص
العبادة(.نامــه )26
آن كــه پنهــان و آشــكارش ،كــردار و گفتــارش بــا هــم مخالــف نباشــد ،امانــت الهــی را ادا
كــرده و بندگــی خــدا را خالصانــه انجام داده اســت.

 .2اولنی امانت
اللهــم اجعــل نفســی اول كریمــة تنتزعهــا مــن كرائمــی ،و اول ودیعــة ترتجعهــا مــن
ودائــع نعمــك عنــدی( .خطبــه )215
پــروردگارا! جــان مــن نخســتین حقیقــت شــریفی باشــد كــه از مــن خواهــی گرفــت و
اولیــن امانــت تــو باشــد كــه در نــزد مــن اســت و تــو آن را برمــی گردانــی.

 .3توصیه امام عیل؟ع؟به مالك اشتر
مــن كتابــه لالشــتر لمــا واله مصــر :فــا تغــدرن بذمتــك و ال تخیســن بعهــدك و ال
تختلــن عــدوك ...فــان صبــرك علــی ضیــق امــر ترجــو انفراجــه و فضــل عاقبتــه ،خیــر
مــن غــدر تخــاف تبعته(نامــه .)53
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در فرمــان اســتانداری مصــر بــه مالــك اشــتر مــی فرمایــد :بــه امــان و زنهــار خویـ 
ـش
خیانــت مكــن و پیمانــت را مشــكن و دشــمنت را مفریــب...؛ زیــرا شــكیبایی تــو در
برابــر دشــواری كاری كــه بــه گشــایش و نیــك فرجامــی اش امیــد داری ،بهتــر از آن
اســت كــه دســت بــه پیمــان شــكنی و خیانتــی بزنــی كــه از پیامــد ناگــوار آن می ترســی.

 .4وفای به عهد
فــی عهــده لالشــتر :و ان عقــدت بینــك و بیــن عــدوك عقــدة او البســته منــك ذمــة،
فحــط عهــدك بالوفــا ،و ارع ذمتــك باالمانــة ،و اجعــل نفســك جنــة دون مــا اعطیــت؛
فانــه لیــس مــن فرائــض اهلل شــیء النــاس اشــد علیــه اجتماعــا ،مــع تفــرق اهوائهــم و
تشــتت آرائهــم ،مــن تعظیــم الوفــا بالعهود(.نامــه )53
در عهدنامــه اش بــه اشــتر مــی فرمایــد :اگــر بــا دشــمن خــود پیمانــی بســتی یــا بــه او
جامــه زنهــار و امــان پوشــاندی بــه پیمــان خویــش وفــا كــن و بــا امانــت پیمانــت را
رعایــت نمــا و خــود را ســپر زنهــاری كــه داده ای گــردان؛ زیــرا مــردم ،بــا همــه خواســته
هــای گوناگــون و آرای پراكنــده ای كــه دارنــد ،نســبت بــه هیــچ فریضــه ای از فرایــض
الهــی همچــون بــزرگ شــمردن وفــای بــه پیمــان هــا چنــان ســخت همداســتان
نیســتند.

 .5حفظ امانت زمامداران
و تحفــظ مــن االعــوان؛ فــان احــد منهــم بســط یــده الــی خیانــة اجتمعــت بهــا علیــه
عنــدك اخبــار عیونــك اكتفیــت بذلــك شــاهدا ،فبســطت علیــه العقوبــة فــی بدنــه،
و اخذتــه بمــا اصــاب مــن علمــه .ثــم نصبتــه بمقــام المذلــة ،و ســمته بالخیانــة ،و
قلدتــه عــار التهمة(.نامــه )53
و معاونــان خــود را بــا دقــت كامــل زیــر نظــر بگیــر ،در آن هنــگام كــه كســی از آنــان
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دســت بــه خیانــت گشــود و ایــن خیانــت را اخبــار بازرســان مخفــی تإییــد كــرد ،از
جنبــه شــهادت بــه آن اخبــار اكتفــا نمــوده و كیفــر بدنــی را بــرای او اجــرا كــن ،و آن چــه
را كــه بــه دســت آورده اســت از او بگیــر و او را بــه موقعیــت ذلــت و خــواری بكشــان و بــا
نشــان خیانــت او را مشــخص نمــا و ننــگ تهمــت را بــر گردنــش بیاویــز.

 .6لغزش ها و علت ها
لكل ضلة علة ،و لكل ناكث شبهة( .خطبه )148
برای هر لغزشی علت و برای هر عهدشكنی بهانه ای است.

 .7وفا به پیمان اهلی
الوفا الهل الغدر غدر عند اهلل ،و الغدر باهل الغدر وفا عند اهلل(.حكمت )259
وفــا بــا پیمــان شــكنان ،پیمــان شــكنی اســت در نــزد خــدا و پیمــان شــكنی بــا پیمان
شــكنان ،وفــاداری اســت در نــزد خدا.

 .8امنی مشمار!
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و معصیــت مــی آالیــد و اگــر نبــود كــه خیانــت و عهدشــكنی زشــت و نارواســت ،بــی
گمــان مــن زیــرك تریــن مردمــان بــودم .امــا هــر خیانتــی گنــاه اســت و هــر گناهــی نوعی
كفــر و در روز رســتاخیز هــر پیمــان شــكنی را پرچمــی اســت كــه بــا آن شــناخته مــی
شــود .بــه خــدا ســوگند ،مــن غافلگیــر نیرنــگ (معاویــه و امثــال او) نمــی شــوم و در
برابــر ناتــوان نمــی گــردم.

 .10رازپویش
من كتم سره ،كانت الخیرة بیده( .حكمت )162
آن كســی كــه راز خــود را پنهــان دارد ،اختیــار بــه دســت خــود او خواهــد بــود (كــه
پنهــان دارد یــا فــاش ســازد).

 .11بندگی خملصانه برای خدا

اخلــص
مــن لــم یختلــف ســره و عالنیتــه ،و فعلــه و مقالتــه ،فقــد ادی االمانــة ،و
العبــادة( .نامــه  )26هــر كــس كــه نهــان و آشــكار و گفتــارش و كــردارش یكــی باشــد،
امانــت خــدای بــزرگ را ادا كــرده و بندگــی او را مخلصانــه بــه جــای آورده اســت.

ال تامنن ملوال( .حكمت )211
شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار.

 .12رسوای دنیا و آخرت

 .9معاویه خیانتكار

مــن اســتهان باالمانــة ،و رتــع فــی الخیانــة و لــم ینــزه نفســه و دینــه عنهــا ،فقــد احــل
بنفســه الــذل و الخــزی فــی الدنیــا ،و هــو فــی االخــرة اذل و اخزی(.نامــه )26
كســی كــه امانــت را خــوار شــمرد و در خیانــت گام بــردارد و خــود و دیــن اش را از آن
منــزه نســازد ،درهــای ذلــت و رســوایی را در دنیــا بــه روی خــود گشــوده و در قیامــت
خوارتــر و رســواتر خواهــد بــود.

واهلل مــا معاویــة بادهــی منــی ،ولكنــه یغــدر و یفجــر .و لــوال كراهیــة الغــدر لكنــت مــن
ادهــی النــاس ،و لكــن كل غــدره فجــرة ،و كل فجــرة كفــرة .و لــكل غــادر لــوا یعــرف بــه
یــوم القیامــة .واهلل مــا اســتغفل بالمیكــدة ،و ال اســتغمز بالشــدیدة(.خطبه )200
بــه خــدا ســوگند ،كــه معاویــه از مــن زیــرك تــر نیســت ،امــا او دســت بــه پیمــان شــكنی
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حممدصادق کفیل

 .13سرزنش عیل ؟ع؟به اصحابش
و هــو یلــوم اصحابــه :قــد تــرون عهــوداهلل منقوضــة فــا تغضبــون ،و انتــم لنقــض ذمــم
آبائكــم تانفــون( .خطبــه )106
در ســرزنش اصحــاب خــود مــی فرمایــد :پیمــان هــای خــدا را شكســته مــی بینیــد و
بــه خشــم نمــی آییــد ،در حالــی كــه شكســته شــدن پیمــان هــای پدرانتــان را عــار مــی
دانیــد و ناراحــت مــی شــوید.

 .14استحكام میخ به عهد
اعتصموا بالذمم فی اوتادها( .حكمت )155
میخهای عهد و پیمان را محكم كنید.

 .15حد آزادی مسئول
المسؤول حر حتی یعد( .حكمت )336
مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است( .و پس از وعده در گرو آن است).

 .16رازپویش
الظفر بالحزم ،و الحزم باجالة الرای ،و الرای بتحصین االشرار(.حكمت )48
پیــروزی بــه وســیله دوراندیشــی و دوراندیشــی بــا بــه كار انداختــن فكــر و بــه كار
انداختــن فكــر بــا محكــم نگــه داشــتن راز ،بــه دســت مــی آیــد.
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مصحف امام عیل

؟ع؟

در روایــات فراوانــی آمــده اســت کــه پیامبــر ؟ص؟ در ّایــام حیــات خویــش ،پیوســته در
ســاعاتی از شــبانه روز ،آیــات نــازل شــده و تأویــل آن را بــه علــی ؟ع؟ مــی آموخــت.
ابوالفتــاح نقــل مــی کنــد کــه امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود :خداونــد تنزیــل و تأویــل را بــه
پیامبــرش آموخــت و فرســتاده خــدا ؟ص؟ آن را بــه علــی ؟ع؟ یــاد داد)1(.
اصبــغ بــن نباتــه مــی گویــد :وقتــی علــی ؟ع؟ برمســند خالفــت نشســت و مــردم بــا
او بیعــت کردنــد ،فرمــود :بــه خــدا! مــن از هــر ّ
مدعــی دانشــی ،بــه قــرآن و تأویلــش
داناتــرم ...ســوگند بــه آن کــه دانــه را شــکافت و جانــدار را پدیــدآورد! اگــر از هــر آیــه ای
بپرســید ،بــه شــما گــزارش کنــم کــه چــه زمانــی نــازل شــد و در بــاره چــه چیــزی نــزول
ّ
یافــت و بــه شــما ناســخ و منســوخ ،خــاص و عــام ،محکــم و متشــابه و مکــی و مدنــی
بــودن آن را خبردهــم)2(.
نیــز حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود :مــن ناســخ ومنســوخ ،محکم و متشــابه ،فصــل و وصل
وحــروف و معانــی قــرآن را نیــز مــی دانــم .بــه خــدا! هیــچ حرفــی برمحمــد ؟ص؟ نــازل
نشــد مگــر آن کــه مــن مــی دانــم کــه دربــاره چــه کســی ودر چــه روزی و چــه جایــی نــزول
یافــت .بــه خــدا! ّ
«ان هــذا لفــی الصحــف االولــی * صحــف ابراهیــم و موســی»؛()3
پیــش مــن اســت .مــن آن هــا را از فرســتاده خــدا ؟ص؟ بــه ارث بــردهام)4(.
نیــز فرمــود :آنچــه را غایــب بــودم( ،پیامبراکــرم ؟ص؟ ) حفــظ مــی کــرد و زمانــی کــه بــر او
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وارد مــی شــدم ،بــه مــن مــی فرمــود :ای علــی! پــس از تــو ،خــدا فــان آیــه را نــازل کــرد.
پیامبــر ؟ص؟ آن آیــه را بــرای مــن مــی خوانــد و تأویلــش را نیــز بــه مــن مــی آموخــت)5(.
عبــداهّلل بــن حســن بــن حســن بــن علــی علیهماالســام از پــدرش ،از جــدش چنیــن
نقــل مــی کنــد :پیامبــر ؟ص؟ هــرگاه در روز بــر او وحــی نــازل مــی شــد ،آن روز بــه شــب
نمــی رســید مگــر آن کــه آن را بــه علــی؟ع؟ گــزارش مــی کــرد و هــرگاه در شــب بــر او نــازل
مــی شــد ،آن شــب بــه روز نمــی رســید مگــر آن کــه آن را بــه علــی؟ع؟ خبــر مــی داد)6(.

ّاولین جمع کننده قرآن

ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی مــی گویــد :همــه ّاتفــاق دارنــد کــه علــی؟ع؟ قــرآن را در زمان
رســول خــدا ؟ص؟ حفــظ مــی کــرد و غیــر از او کســی قــرآن را حفــظ نمــی کــرد و او ّاول
کســی اســت کــه قــرآن را جمــع آوری کــرد)7(.
ّ
بیــش تــر محققــان و تاریــخ نویســان برآننــد کــه جمــع و ترتیــب ســوره هــا بعــد از وفــات
پیامبــر ؟ص؟ بــه دســت امیرمؤمنــان حضــرت علــی ؟ع؟ ،ســپس زیــد بــن ثابــت و دیگــر
صحابــه بزرگــوار انجــام گرفت)8(.
ابــن فــارس از عبــد خیرنقــل مــی کنــد کــه پــس از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ ،علــی؟ع؟
نخســتین کســی بــود کــه قــرآن را گــرد آورد)9(.
بنابرنظــر علمــای شــیعه و اهــل ســنت ،حضــرت علــی؟ع؟ آغازگــر تدویــن قــرآن ـ بنابــر
ّ
وصیــت پیغمبراکــرم؟ص؟ ـ پــس از رحلــت آن حضــرت بــود .علمــای اهــل ســنت نــام
چهــار نفــر را بــه عنــوان نخســتین جامــع و مـ ّ
ـدون قــرآن نــام مــی برنــد کــه حضــرت
علــی؟ع؟ در رأس آن هــا قــرار دارد .ایــن چهــار نفــر عبارتنــد از :علــی؟ع؟ ،ابوبکــر،
عمــر و ســالم مولــی حذیفــه )10(.حضــرت علــی؟ع؟ مــی فرمایــدّ :
«لمــا قبــض
ّ
ّ
رســولاهّلل؟ص؟ اقســمت اال اضــع ردائــی عــن ظهــری حتــی اجمــع مابیــن اللوحیــن
فمــا وضعــت ردائــی ّ
حتــی جمعــت القــرآن»()11
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وقتــی رســول خــدا ؟ص؟ رحلــت کــرد ،قســم یــاد کــردم کــه ردا بــردوش نگیــرم تــا وقتــی
کــه قــرآن را جمــع آوری کنــم و ردا برنگرفتــم تــا قــرآن را جمــع آوری نمــودم.
ّ
ابــن ابــی الحدیــد مــی نویســدّ :
«لمــا قبــض ّالنبــی؟ص؟ جلــس علـ ّـی فالفــه کمــا انــزل
ً
اهّلل و کان بــه عالمــا»()12
وقتــی رســول خــدا ؟ص؟ رحلــت نمــود ،علــی؟ع؟ قــرآن را آن گونــه کــه نــازل شــده بــود،
تنظیــم نمــود و بــه نــزول آن آگاه و دانــا بــود.
ســلیم بــن قیــس از ســلمان نقــل مــی کنــد ،علــی؟ع؟ پــس از رحلــت پیامبــر ؟ص؟
مــازم خانــه شــد و قــرآن را تألیــف نمــود و از خانــه بیــرون نیامــد تــا ایــن کــه قــرآن را از
ورقــه هــای کاغــذ ،چــوب هــا ،چــرم هــا و قطعــات دیگــر ،در یــک جــا جمــع کــرد و در
پارچــه ای گذاشــت و مهــر نمــود .ابــن شهرآشــوب مــی نویســد :پیغمبراســام ؟ص؟ بــه
علــی؟ع؟ فرمــود :یاعلــی! ایــن کتــاب خداســت ،بــا خودبــردار .پــس علــی؟ع؟ آن را
در پارچــه ای نهــاد و بــه منــزل بــرد و پــس از رحلــت پیغمبــر ؟ص؟ آن را بــر طبــق نــزول
تألیــف نمــود و بــه آن آگاه و عالــم بــود)13(.
محمدبــن ســیرین گویــد :چــون آغــاز خالفــت ابوبکــر شــد ،علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟
در خانــه خــود نشســت .بــه ابوبکــر گفتنــد کــه او از بیعــت بــا تــو کراهــت دارد .ایــن بــود
کــه ابوبکــر او را مالقــات کــرد و گفــت :آیــا از بیعــت بــا مــن کراهــت داری؟
علــی؟ع؟ گفــت :بــا خــود پیمــان بســته ام کــه جــز روز جمعــه ردا بــه دوش نگیــرم ،تــا
کتــاب خــدا را در مصحفــی گــردآورم .پــس آن را انجــام داد)14(.
ابــن ندیــم مــی نویســد :زمــان وفــات پیامبــر ؟ص؟ ،حضــرت علــی؟ع؟ احســاس کــرد
مــردم فــال هــای بــدی مــی زننــد .از ایــن رو قســم یــاد کــرد کــه عبــا بــه دوش نگیــرد تــا
قــرآن را جمــع کنــد .پــس ســه روز در خانــه نشســت تــا قــرآن را جمــع آوری کــرد و آن
ّاولیــن مصحفــی بــود کــه همــه قــرآن در آن جمــع شــده بــود)15(.
گرچــه «ابــن حجــر» خبــر جمــع آوری حضــرت علــی ؟ع؟ را ضعیــف مــی شــمارد و
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میگویــد :برفــرض صحــت؛ مــراد از جمــع ،حفــظ تمام آن بوده اســت .و مستشــرقین
هــم دل بــه ایــن ســخن داده انــد امــا بایــد گفــت :نــه تنهــا علــی؟ع؟ نخســتین
گردآورنــده قــرآن نــزد شــیعیان اســت ،بلکــه اهــل تســنن نیــز روایــات فراوانــی درایــن
بــاره ذکــر کــرده انــد )16(.توجیــه ایــن کــه علــی؟ع؟ قــرآن را در ســینه خــود جمــع کــرده
بــود ،باروایاتــی کــه بــا صراحــت مــی گوینــد :تمــام قــرآن در کتابــی جمــع آوری گردیــد،
ســازگاری نــدارد)17(.
بــه گفتــه سیدحســن صــدر ،روایاتــی کــه از اهلبیــت علیهــم الســام نقــل شــده کــه
علــی ؟ع؟ اولیــن جامــع قــرآن اســت ،از حـ ّـد احصــاء و شــماره خــارج اســت)18(.

ترتیب سوره های مصحف

ترتیــب دقیــق آیــات و ســوره هــا طبــق نــزول آن هــا درایــن مصحــف رعایــت شــده بــود
و کامــا مراحــل و ســیر نــزول آیــات در آن روشــن بــود و بدیــن وســیله سیرتشــریح و
ً
احــکام ،مخصوصــا مســأله ناســخ و منســوخ در قــرآن فهمیــده مــی شــد)19(.
جمــع آوری قــرآن توســط حضــرت علــی؟ع؟ بــه ترتیــب نــزول و تقدیــم منســوخ
برناســخ بــود )20(.شــیخ مفیــد مــی گویــد :علــی؟ع؟ در مصحــف خــود منســوخ را
برناســخ مقــدم فرمــود )21(.ابورافــع مــی گویــد :آن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد ،فراهــم
آورد و بــدان آگاه بــود )22(.ســالم بــن ابــی ســلمه مــی گویــد :امــام صــادق؟ع؟ فرمــود:
علــی؟ع؟ پــس از آن کــه آن را نوشــت ،بــه میــان مــردم آورد و فرمــود :ایــن کتــاب
خداســت؛ چنــان کــه خــدا آن را بــر محمــد؟ص؟ نــازل کــرد)23(.
جابرمــی گویــد :مــن از امــام باقــر ؟ع؟ شــنیدم کــه فرمــود :هیــچ یــک از مــردم نیســت
کــه بگویــد :قــرآن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد ،گــردآورده اســت؛ مگــر آن کــه دروغ مــی
گویــد .و جــز علــی بــن ابــی طالــب و امامــان پــس از او آن را چنــان کــه خــدا نــازل کــرد،
کســی گــرد نیــاورد و حفــظ نکــرد)24(.
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محمدبــن ســیرین مــی گویــد :آن را بــر (وفــق ترتیــب) تنزیلــش نوشــت و ناســخ را در
پــی منســوخ نوشــت و از حضــرت علــی؟ع؟ نقــل مــی کنــد کــه فرمــود :مــن ســوگند یــاد
کــرده ام کــه پــس از وفــات پیامبــر ؟ص؟ عبــا بــردوش نگیــرم تــاآن کــه قــرآن را چنــان چــه
نــازل شــد ،گــردآورم .مســعودی نیــز نقــل مــی کنــد کــه علــی؟ع؟ فرمــود :ایــن کتــاب
خداســت .مــن آن را چنــان کــه رســول خــدا ؟ص؟ فرمــان داد و ّ
وصیــت کــرد ،بــه همان
گونــه کــه نــازل شــد ،فراهــم آوردم.

ویژگی های مصحف

در مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ قرائــت آیــات طبــق قرائــت پیامبراکــرم؟ص؟ کــه
اصلیتریــن قرائــت بــود ،ثبــت شــده بــود و هرگــز بــرای اختــاف قرائــت درآن راهــی
نبــود .بدیــن ترتیــب راه بــرای فهــم محتــوا و تفســیر صحیــح آیــه همــوار بــود.
خصوصیــت دیگــر مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ ایــن بــود کــه مشــتمل بــر تنزیــل و
تأویــل بــود ،البتــه در حاشــیه مصحــف .ایــن حواشــی بهتریــن وســیله بــرای فهــم
معانــی قــرآن و دفــع بســیاری از مبهمــات بــود )25(.ابــن اشــته در مصاحــف خــود
از ابــن ســیرین نقــل مــی کنــد کــه علــی؟ع؟ در مصحفــش ناســخ و منســوخ را نیــز
نوشــت )26(.شــیخ طبرســی نیــز از ســلمان فارســی نقــل مــی کنــد کــه آن حضــرت
قــرآن را مشــتمل برتنزیــل و ناســخ و منســوخ نوشــت )27(.شــیخ مفیــد در کتــاب
«االرشــاد» نقــل مــی کنــد کــه حضــرت علــی ؟ع؟ تأویــل بعضــی آیــات و تفســیر آن هــا
را بــه تفصیــل درآن مــی نوشــت )28(.ســلیم بــن قیــس از علــی؟ع؟ نقــل مــی کنــد کــه
فرمــود :هرآیــه ای کــه بــر رســول خــدا ؟ص؟ نــازل مــی شــد ،خوانــدن آن را بــه مــن مــی
آموخــت و بــه مــن دیکتــه مــی کــرد تــا آن را بــه خـ ّـط خــود بنویســم و تفســیر ،تأویــل،
ناســخ ومنســوخ ،محکــم و متشــابهات آیــات قــرآن را بــه مــن تعلیــم مــی داد .ســپس
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از خــدا مــی خواســت تــا توفیــق فهمیــدن قــرآن و حفــظ کــردن آن را بــه مــن عطــا
فرمایــد .هــر آیــه و مطلبــی را کــه پیامبــر ؟ص؟ بــه مــن آموختــه و دیکتــه کــرده بــود،
نوشــتم و هیــچ آیــه ای را فرامــوش نکــردم)29(.
مرحــوم بالغــی در مقدمــه تفســیر «آالءالرحمــن»( )30مــی نویســد :مصحــف حضــرت
علــی؟ع؟ مشــتمل برجوانــب عمومــی آیــات بــود ،بــه طــوری کــه اختصــاص بــه زمــان
و مــکان و شــخص معینــی نداشــت و ماننــد خورشــید و مــاه جریــان داشــت .ایــن
اســت مقصــود علــی ؟ع؟ از تأویــل در کالمــش« :مــن کتــاب را بــه آن هــا عرضــه کــردم،
در حالــی کــه دارای تنزیــل و تأویــل بــود».
در احتجــاج طبرســی( )31آمــده اســت کــه حضــرت علــی ؟ع؟ خطــاب بــه طلحــه
فرمــود :هرآیــه ای کــه خداونــد برپیامبــر ؟ص؟ نــازل نمــود ،نــزد مــن اســت ،برامــاء
ایشــان و خــط مــن و تأویــل همــه آیــات و حــال و حــرام و حدود و احــکام یا هرچیزی
کــه امــت تــا روز قیامــت بــدان احتیــاج داشــته باشــند ،حتــی دیــه خراشــی کــه بــر بــدن
وارد آیــد ،بــا امــاء پیامبــر ؟ص؟ و خــط مــن نوشــته شــده اســت.
بنابرایــن مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ بــه ترتیــب نزول ،طبــق قرائــت پیامبراکرم؟ص؟،
مشــتمل بــر تنزیــل و تأویــل و تفســیر و جوانــب عمومــی آیــات ،همــراه بــا بیــان شــأن
نــزول ،محکــم و متشــابه ،عــام و خــاص و ناســخ و منســوخ بــود و طبــق گفتــه امــام
باقــر؟ع؟ جــز علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ ،دروغ گفتــه اســت کســی کــه بگویــد قــرآن را
چنــان کــه نــازل شــد ،جمــع کــردم و بــه گفتــه محمدبــن ســیرین ،اگــر جــن و انــس
جمــع گردنــد کــه ایــن گونــه قــرآن را بنویســند ،نمــی تواننــد.

آیا مصحف حضرت علی ؟ع؟ غیر از این قرآن است؟

ّ ً
آقــای حجتــی در تاریــخ قــرآن مــی نویســد« :مســلما متــن ومحتــوای قــرآن حضــرت
علــی ؟ع؟ -منهــای ترتیــب ســور آن -هیــچ تفاوتــی بــا قــرآن موجــود نــدارد)32(».
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دکتــر رامیــار نیــز مــی نویســد« :درایــن کــه مصحــف علــی؟ع؟ ازنظــر ترتیــب ســوره هــا
بــا قــرآن موجــود مغایــر و متفــاوت بــوده ،گفتگویــی نیســت ،و در ایــن کــه اضافاتــی
هــم در مصحــف علــی؟ع؟ بــوده ،حرفــی نیســت .امــا مــی دانیــم کــه ایــن اضافــات
جــزء قــرآن نبــوده اســت .چــرا کــه خــود حضــرت خطــاب بــه طلحــه فرمودنــد :ای
طلحــه! اگــر بــه آنچــه در قــرآن اســت عمــل کنیــد ،از آتــش ّ
جهنــم رهایــی خواهیــد
یافــت و اهــل بهشــت خواهیــد بــود کــه ّ
حجــت مــا و بیــان حـ ّـق مــا و وجــوب طاعــت
مــا درآن اســت)33(».
بنابرایــن بایــد گفــت کــه فرقــی بیــن دو مصحــف نبــوده اســت .چــرا کــه علــی؟ع؟
نگهبــان ســامت دیــن بــود و اگــر کوچــک تریــن تحریــف یانقصــان یــا زیــاده یاتغییــری
در مصحــف عثمــان مــی دیــد ،ســکوت نمــی کــرد و هیــچ گاه از امــام ؟ع؟ شــنیده
نشــد کــه بــه صراحــت یــا اشــاره ایجــاد شــک یاعــدم اطمینــان نســبت بــه مصحــف
عثمــان کننــد .و بــه همیــن خاطــر خــود حضــرت و بقیــه ائمــه علیهــم الســام مــردم را
بــه همیــن قــرآن ارجــاع مــی دادنــد و بــه اعتقــاد «شــیخ صــدوق» قرآنــی کــه در دســت
مــردم اســت ،همانــی اســت کــه خــدا بــر پیغمبــرش؟ص؟ نــازل کــرد .و اختــاف آن ایــن
اســت کــه مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟ بــه ترتیــب نــزول و تقـ ّـدم منســوخ بــر ناســخ و
تفســیر و تأویــل آیــات اســت و ایــن کــه گفتــه انــد قــرآن تــام و تمــام نــزد علــی؟ع؟ و بعــد
ائمــه طاهریــن علیهــم الســام و اآلن نــزد حضــرت ولــی عصــر؟ع؟ مــی باشــد .از ایــن
ً
ّ
جهــات اســت کــه ذکــر شــد و اال درخــود قــرآن ابــدا کــم و زیــادی نشــده اســت.
آقــای کورانــی در کتــاب تدویــن القــرآن( )34مــی نویســد« :ادعــای عثمــان ایــن بــود
کــه لجنــه (گــروه جمــع آوری قــرآن) مصحــف مــادر را از روی مصحفــی نوشــتند کــه بــه
امــای پیامبراکــرم؟ص؟ بــود و آن چــه در اخبــار آمــده ،آن مصحــف حضــرت علــی ؟ع؟
بــوده اســت و عثمــان چــون مــی خواســت مــردم ّ
حســاس نشــوند ،نســبت بــه عائشــه
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داد .هیــچ کــس قبــل از وفــات پیامبــر؟ص؟ غیــر از حضــرت علــی؟ع؟ نســخه اش را
برایشــان عرضــه نکــرد .اگــر بــرای عائشــه مصحفــی بــود ،بــه آن احتجــاج مــی کــرد و از
ابــن یونــس درخواســت نوشــتن مصحــف نمــی کــرد و طبــق روایــت ابــن ابــی شــیبه،
قرائتــی کــه در ســال آخــر عمــر پیامبــر ؟ص؟ خوانــده شــد ،طبــق همیــن قرائتــی اســت
ً
کــه مــردم امــروزه قــرآن را مــی خواننــد .پــس همــان طــور کــه قبــا اشــاره شــد ،قرائــت
مــا نیــز مطابــق بــا قرائــت مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ اســت».
ّ
عبدالرحمــن اســت
اضافــه برایــن ،قــرآن فعلــی مــا بــه قرائــت حفــص از عاصــم ازابــی
و او مــی گویــد :هیــچ اختالفــی بــا علــی؟ع؟ در قرائتــش نــدارم و حضــرت نســبت بــه
قرائــت عاصــم مــی گویــد« :افصــح القرائــات قــراءة عاصــم»؛ فصیــح تریــن قرائــت هــا،
قرائــت عاصــم اســت.

مدت تدوین مصحف علی؟ع؟

ابــن ندیــم مــی نویســد :حضــرت علــی؟ع؟ درخانــه نشســت و تــا ســه روز بــه جمــع
آوری قــرآن ســرگرم بــود .دکتــر رامیــار مــی نویســد :دربــاره مدت ایــن گــردآوری ،روایات
مختلــف اســت .پــاره ای مــی گوینــد :حــدود شــش مــاه پــس از وفــات پیامبــر؟ص؟ بــود
کــه علــی؟ع؟ بــرای گــردآوری قــرآن نشســت .امــا دیگــران مــی گوینــد :قــرآن را ظــرف
ســه روز از روی حافظــه بــه ترتیبــی کــه بــر وی مکشــوف شــده بــود ،نگاشــت)35(.
ابــن عبــاس نقــل مــی کنــد :خــدا قــرآن را در قلــب علــی؟ع؟ جمــع کــرد و بعــد از مــرگ
پیامبــر ؟ص؟ در شــش مــاه جمــع آوری کــرد )36(.بنابــر روایــات ،علــی ؟ع؟ مــدت
شــش مــاه در منــزل نشســت و ایــن کار را بــه انجــام رســانید)37(.
براســاس نقــل ســیوطی و سجســتانی ،پــس از رحلــت پیامبراکــرم ؟ص؟ ،علــی؟ع؟
بــه انــزوا پرداخــت و هنــوز شــش مــاه از رحلــت نگذشــته بــود کــه ازنوشــتن مصحــف
فراغــت یافــت.
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چرا مصحف علی؟ع؟ پذیرفته نشد؟

وقتــی غاصبــان و کــوردالن فهمیدنــد کــه در مصحــف حضــرت مطالــب تفســیری نیــز
هســت و آل محمــد؟ص؟ بــه شــجره ّ
طیبــه و بنــی امیــه بــه شــجره خبیثــه ،ومنافقــان
در آن معرفــی شــده انــد و شــرط لیاقــت خالفــت و فتــوا در آن معلــوم شــده و
ّ
مختصــات حکومــت اســامی روشــن شــده اســت و دیگــر راه بــرای طــرح هــای پیــش
ســاخته ّ
معطــل خواهــد مانــد ،اجــرای اغــراض شــخصی و قومــی و سیاســی مانــع از
قبــول مصحــف شــد و متأســفانه آن را تــرک کردنــد و نــه تنهــا مصحــف حضــرت را ترک
کردنــد بلکــه مصاحــف دیگــری ،چــون مصحــف هــای ابــن عبــاس ،ابــن مســعود و
ابـ ّـی بــن کعــب را کــه مشــتمل بــر تفســیر و تأویــل مأثــور بــود ،بــه نابــودی کشــاندند.
آنچــه ّرد شــد ،متــن مصحــف نبــود ،چــون بیــن متــن مصحــف حضــرت علــی؟ع؟ و
مصحــف هــای موجــود هیــچ تفاوتــی نبــود ،بلکــه تفســیرهای موجــود در مصحــف
ایشــان بــود)38(.

سرانجام مصحف علی ؟ع؟

علــی ؟ع؟ پــس از اتمــام گــردآوری قــرآن ،آن را بارشــتر کــرد و بــه مســجد آورد ،در حالــی
کــه مــردم پیرامــون ابوبکــر گــرد آمــده بودنــد .حضــرت بــه آنــان فرمــود :بعــد از مــرگ
پیامبــر ؟ص؟ تاکنــون بــه جمــع آوری قــرآن مشــغول بــودم و در ایــن پارچــه آن را فراهــم
کــرده ام و تمــام آنچــه بــر پیغمبــر ؟ص؟ نــازل شــده اســت ،را جمــع کــرده ام .مبــادا فــردا
بگوییــد از آن غافــل بــوده ایــم!
آن گاه یکــی از ســران گــروه بــه پــا خاســت و بــا دیــدن آنچــه علــی؟ع؟ در نوشــته هــا
فراهــم کــرده بــود ،گفــت :بــه آن چــه آورده ای ،نیــازی نیســت و آنچــه نزدماســت ،مــا
را کفایــت مــی کنــد.
علــی؟ع؟ فرمــود :دیگــر هرگــز آن را نخواهیــد دیــد( .آنــگاه داخــل خانــه خــود شــد
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و کســی مصحــف را پــس از آن زمــان ندیــد ).برمــن الزم بــود پــس از فراهــم آوردن
مصحــف ،شــما را آگاه ســازم تــا آن را بخوانیــد و روزقیامــت نگوییــد :مــن شــما را بــه
یــاری خــود فــرا نخوانــدم و حقــم را بــه شــما یــادآور نشــدم و شــما را بــه کتــاب خــدا
فرانخوانــدم .عمــر بــه او گفــت :آیــا قرآنــی کــه باماســت ،از آنچــه تــو مــا را بــه آن فــرا مــی
خوانــی ،بــی نیــاز نمــی ســازد؟!
ابــوذر مــی گویــد :وقتــی عمــر خلیفــه شــد ،گفــت :ای ابوالحســن! کاش قرآنــی را کــه نزد
ابوبکــر آوردی ،مــی آوردی تــا بــرآن گــرد آییــم .علــی؟ع؟ فرمــود :هیهــات! بــدان راه
نیســت .مــن آن را تنهــا نــزد ابوبکــر آوردم تــا ّ
حجــت بــر شــما تمام شــود و روز رســتاخیز
مگوییــد کــه مــا ازایــن بــی خبــر بودیــم.
در دوران عثمــان ،طلحــه بــن عبــداهّلل بــه امیرمؤمنــان ؟ع؟ عــرض کــرد :بــه یــادداری
آن روزی را کــه مصحــف خــود را بــر مــردم عرضــه داشــتی و مــردم آن را نپذیرفتنــد؟
چــه مــی شــود امــروز آن را ارائــه دهــی تــا شــاید رفــع اختــاف گــردد؟
حضــرت فرمــود :آیــا ایــن قرآنــی کــه امــروز دردســت مــردم اســت ،تمامــی آن قــرآن
اســت یــا آن کــه چیــزی غیــر از قــرآن بــه آن اضافــه شــده اســت؟ طلحــه گفــت :البتــه
تمــام آن قــرآن اســت .حضــرت فرمــود :اکنــون کــه چنیــن اســت ،چنــان چــه بــه آن
اخذکنیــد و عمــل نماییــد ،بــه رســتگاری رســیده ایــد ،قرآنــی کــه مــن جمــع نمــوده
ام ،طبــق امــر رســول خــدا ؟ص؟ بایــد بــه برتریــن مــردم بعــد از خــودم وجانشــینم کــه
فرزنــدم حســن اســت ،تحویــل دهــم .او هــم بایــد بــه فرزنــدم ،حســین تحویــل دهد.
ســپس درنــزد فرزنــدان حســین ،یکــی پــس از دیگــری قــرار گیــرد تــا آخریــن ایشــان بــه
رســول اهّلل؟ص؟ برگردانــد.
طبــق روایــات معتبــر و بــه روایــت امــام صــادق؟ع؟ کــه فرمــود :هنگامــی کــه
قائــم؟جع؟ قیــام کنــد ،کتــاب خــدا را درحدواقعــی آن خواهــد خوانــد و مصحفــی را
کــه علــی؟ع؟ نوشــته بــود ،ارائــه خواهــد داد؛ مصحــف علــی؟ع؟ بــه عنــوان ســپرده
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امامــت بــه فرزنــدش ،امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ رســید و بــه عنــوان میــراث امامــت،
از امامــی بــه امــام دیگــر منتقــل گشــت کــه ســرانجام در اختیــار آخریــن و دوازدهمیــن
امــام شــیعه قــرار خواهــد گرفــت کــه پــس از ظهــور خــود ،آن را بــه مــردم ارائــه خواهــد
نمــود و وقتــی ایشــان قیــام کنــد ،آن مصحــف بــه مــردم آموختــه مــی شــود.

نکته ای در مورد مصحف

دونســخه از قــرآن نــزد حضــرت علــی ؟ع؟ بــود :نســخه ای کــه در زمــان پیامبــر ؟ص؟
بــه امــای خــود ایشــان بــود و اآلن نــزد امــام زمــان؟جع؟ اســت و نســخه دیگــر
بعــد از وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ توســط حضــرت علــی؟ع؟ نوشــته شــد ،کــه ماننــد
قــرآن فعلــی ماســت .اســلوب تألیــف و عرضــه قــرآن برمهاجریــن و انصــار بــه توصیــه
پیامبراکــرم؟ص؟ بــود .فــرق بیــن دو نســخه فقــط در ترتیــب اســت)39(.
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منطق و منطق پذیری
کلیــب جرمــی[ ]1مــی گویــد :پــس از کشــته شــدن عثمــان در مدینــه ،طلحــه و زبیــر
بــه بصــره آمدنــد (و مــردم را بــر ضــد حکومــت علــی؟ع؟ شــوراندند و مقدمــه جنــگ
جمــل را پایــه ریــزی کردنــد) پــس از اندکــی علی؟ع؟(بــا ســپاه خــود بــرای ســرکوبی
شورشــیان بیعــت شــکن) بــه ســوی بصــره حرکــت کــرد ،هنگامــی کــه بــه محــل
«ذی قــار» رســید دو نفــر از رؤســای قبیلــه ،بــه مــن گفتنــد بــا مــا بیــا تــا بــه حضــور
علی؟ع؟برویــم و ببینیــم هدفــش از ایــن حرکــت چیســت؟
قبــول کــردم بــا آن هــا بــه «ذی قــار» رفتیــم و بــه محضــر علی؟ع؟رســیدیم .او را
هوشــمندترین رؤســای عــرب یافتیــم .ســواالتی در مــورد رؤســای قبائــل از مــن کــرد
و مــن پاســخ دادم .پــس از گفتگــو و روشــن شــدن مطلــب ،آن دو نفــر کــه همــراه مــن
بودنــد بــا آن حضــرت بیعــت نمودنــد ،ســپس آن حضــرت بــه مــن فرمــود« :آیــا تــو
بیعــت ،نمــی کنــی؟»
گفتــم :مــن پیــام آور قبیلــه مــی باشــم ،و بایــد خبــر را بــرای آن هــا ببــرم ،دیــدم گروهــی
از یارانــش کــه آثــار ســجده بــر پیشانیشــان دیــده مــی شــود ،مکــرر بــه مــن مــی گفتنــد
بعیــت کــن تــا ایــن کــه علی؟ع؟فرمــود« :آزادش بگذاریــد ،مــرا بــا ایــن اســتدالل (کــه
در متــن نهــج البالغــه آمــده) قانــع کــرده و ســرانجام پــس از روشــن شــدن حــق ،بیعت
کــردم ]2[،آن اســتدالل ایــن بــود :وقتــی کلیــب گفــت :مــن پیــام آور و پیــام برنــده
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کــتــاب

هســتم و آمــده ام بــرای قبیلــه خــود ،از ایــن جــا خبــری را ببــرم (و تصمیــم گیــری مــن
بــر اســاس هســته مرکــزی تشــکیالت قبیلــه خودمــان مــی باشــد).
امــام علی؟ع؟بــه او فرمــود :اگــر قبیلــه ات تــو را بــرای ایــن موضــوع مــی فرســتاد کــه
ّ
محــل ریــزش بــاران را برایشــان بیابــی ،ســپس بــه ســوی آن هــا بــاز مــی گشــتی و از
مــکان ســبزه زار و آب بــه آن هــا خبــر مــی دادی ،اگــر بــا تــو مخالفــت کــرده و بــه ســوی
بیابــان بــی آب و علــف مــی رفتنــد ،تــو چــه مــی کــردی؟!
کلیــب گفــت :آن هــا را رهــا مــی کــردم و خــودم بــه ســوی ســرزمین پــر آب و علــف
میرفتــم ،حضــرت فرمــود« :پــس دســتت را بــه عنــوان بیعــت دراز کــن».
آن شــخص مــی گویــد« :فــو اهلل مــا اســتطعت ان امتنــع عنــد قیــام ّ
الحجــة علــی
فبایعتــه؛ ســوگند بــه خــدا ،وقتــی اســتدالل امــام را دریافتــم و حــق را شــناختم،
قــدرت (علمــی بــرای) ســرپیچی از آن را نیافتــم ،بــا آن حضــرت بیعــت کــردم»]3[.
بــه ایــن ترتیــب در مــی یابیــم کــه امــام علی؟ع؟مــرد منطــق و اســتدالل بــود ،قبــل از
آن کــه مــرد شمشــیر باشــد ،و آنــان کــه آمادگــی روحــی داشــتند و مــرض و بیمــاری در
قلبشــان نبــود مجــذوب اســتدالل هــای آن بزرگــوار مــی شــدند و بــه او می پیوســتند.
ً
ضمنــا علــی؟ع؟در ســخن فــوق ،بــه تمامــی انســان هــا و در همــه زمــان هــا درس
اســتقالل رأی آموخــت ،چــرا کــه بیشــتر گمراهــان ،خــود را در محاصــره حصــار
مصنوعــی و تشــکیالت مــی نگرنــد و لجوجانــه در همــان حصــار زندانــی مــی گردنــد،
ولــی کلیــب ،ایــن حصــار را در پرتــو راهنمائــی علی؟ع؟شکســت ،و بــه حــق پیوســت.

[ . ]1کلیــب (بــر وزن کمیــل) پســر «شــهاب جرمــی» از بــزرگان تابعیــن کوفــه بــود ،و بعضــی گفتــه انــد او و پــدرش از اصحــاب
رســول خدا؟ص؟بــه شــمار مــی آمدنــد.
[ . ]2تاریخ طبری ،ج  ،5ص .192
[ . ]3نگاه کنید به خطبه  170نهج البالغه.
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اهداف و ابعاد جهاد تبینی در قرآن
قــرآن کتــاب تبییــن اســت و رســالت انبیــا ،تبییــن و تبیــان اســت؛ تبیین یعنــی معلو م
کــردن مرزهــا ،حریمهــا ،خــط قرمزهــا ،خطرگاههــا و جداکــردن حــق و باطــل وقتــی
خطــر درآمیختگــی و اقتبــاس و شــبهه مــیرود .زادگاه همــه فتنههــا ــــ بــه تعبیــر
َ
َّ
ْ
ُ
ـوع ال ِف َتـ ِـن أ ْهـ َـو ٌاء
امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ ــــ فقــر و فقــد تبییــن اســتِ :إن َمــا َبـ ْـد ُء ُوقـ
ِ
ٌ
َّ َ
ً َ َ
ُت َّت َبـ ُـع َو َأ ْحـ َـك ٌام ُت ْب َتـ َـد ُعُ ،ي َخ َالـ ُـف ف َ
يهــا ِك َتـ ُ
اهَّلل َو َي َت َولــى َعل ْي َهــا ِر َجــال ِر َجــال َعلــى غ ْيـ ِـر
ـاب
ِ
ِ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ
اطــل خلـ َـص ِمــن ِمــز ِاج الحـ ِـق لــم يخــف علــى المرت ِادين ،و لــو أن
اهَّلل .فلــو أن الب ِ
ِديـ ِـن ِ
ْ َْ ُ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َّ َ َ
ْ ْ
اطـ ِـل انق َط َعــت عنــه أل ُسـ ُـن ال ُم َعا ِن ِديـ َـن.
ـس ال َب ِ
الحــق خلــص ِمــن لبـ ِ
آغــاز پدیــد آمــدن فتنههــا ،هواپرســتی و بدعتگــذاری در احــکام آســمانی اســت،
نوآوریهایــی کــه قــرآن بــا آن مخالــف اســت و گروهــی (بــا دو انحــراف یــاد شــده) بــر
گــروه دیگــر ســلطه و والیــت یابنــد کــه برخــاف دیــن خداســت ،پــس اگــر باطــل بــا حق
آمیختــه نمیشــد ،بــر طالبــان ،حــق پوشــیده نمیمانــد و اگــر حــق از باطــل جــدا و
خالــص میگشــت زبــان دشــمنان قطــع میگردیــد.
در ادامــه ایــن خطبــه علــی؟ع؟ از پنهانشــدن دشــمن پشــت حــق ،لعابــی از حــق
بــه باطــل زدن و در آمیختــن حــق و باطــل و ســاختن فضاهــای مهآلــود و غبــارزده
و لغزاننــده را اســاس کار دشــمن میشناســاند و نتیجــه ایــن کنــش شــیطانی را،
چیرگــی و ســلطه شــیطان میدانــد و در ایــن میــان تنهــا کســانی را رهایافتــه معرفــی
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میکنــد کــه مشــمول لطــف و رحمــت الهــی باشــند.
اگــر ایــن شــیوه شــیطانی را مســتمر بدانیــم کــه چنیــن نیــز هســت ،جهــاد تبییــن
نیــازی مســتمر و مــداوم خواهــد بــود .وقتــی شــیطان خنــاس ـ ـ بســیار رونــده و
آینــده اســت ـ ـ جبهـهداران تبییــن نیــز بایــد پیوســته و مســتمر ،در مرصــاد و کمینــگاه
باشــند و عقالنیــت تخریبــی دشــمن را رصــد کننــد و دانشــمندانه ،بینشمندانــه و
روشــمندانه بــا آن مقابلــه کننــد.
در بیان قرآن جهاد تبیین با اهداف هفتگانه زیر صورت میپذیرد:
ّ
َ َ ُ َ ّ ُ َُّ
الل َل ُكـ ْـم آيا ِتـ ِـه َل َع َل ُكــمْ
 .۱تبییــن بــرای تقویــت اندیش ـهورزی و تفکــر؛ «كذا ِلــك يب ِيــن
َت ْع ِق ُلـ َ
ـون» (بقــره )۲۴۲:تبییــن ،زمینهســاز تعالــی اندیش ـهها و زدودن ابهامهــا،
شتــر اشــاره شــد ،مســئولیت
تشــکیکها و تردیدهــا میشــود ،همانگونــه کــه پی 
انبیــا ،تبییــن و روشــنگری بــوده اســت ،و معلــوم اســت کــه «اســوه» بــودن پیامبــران
ایجــاب میکنــد کــه جهــاد تبییــن در مرکــز توجــه پیــروان ،باورمنــدان و رهپویــان راه
پیامبــران باشــد.
َ ُ َ ّ ُ َُّ َ ُ
َ
الل لكـ ْـم َآيا ِتـ ِـه
 .۲تبییــن زمینهســاز راه شناســی و راه یابــی اســت؛ «كذالــک يب ِيــن
َل َع َّل ُكـ ْـم َت ْه َتـ ُـد َ
ون» (آلعمــران  )۱۰۳تــاش و تکاپــوی راه ســتیزان ،طــرح بیراهههــا
و کجراهههــا فــراروی «رونــدگان» اســت یــا راه را در انبــوه غبارهــا پوشــاندن اســت.
اینجــا رســالت بــزرگ جهادگــران تبییــن غبارنشــانی و نشــاندادن راه در نهایــت
وضــوح و روشــنی اســت .وقتــی بداندیشــان برای وارونهســازی افــکار و تخریب ایمان
و باورهــای مــردم بهوســیله انبــوه رســانهها و بــا اســتفاده از هــزاران متخصــص هنــر
و رســانه و پشــتیبانیهای هنگفــت مالــی و امنیتــی بــه میــدان آمدهانــد تــا راه گــم
شــود .مجاهــدان عرصــه تبییــن بایــد بــه میــدان بیاینــد و بــا شــناخت دقیــق و عمــق
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شــیوههای دشــمن و بــا بهرهگیــری از همــه ظرفیتهــا و امکانــات« ،روشــنگری» و
«راه» نمایــی کننــد.
 .۳هــدف دیگــر تبییــن در نــگاه قــرآن «درک حقیقــت» و نمایانــدن حقیقــت در
ْ َ
َْ ُ
َ ُ ْ َ َ
ـاق َو ِفي أنف ِسـ ِـه ْم
مقابــل نشــان
دادن چهــر ه ّ«باطــل» اســت؛ «ســن ِر ِيهم آيا ِتنــا ِفي الفـ ِ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ُ
َ
حتــى يتبيــن لهــم أنــه الحــق» (فصلــت )۵۳ :تبییــن «حــق» و در مقابــل آن تبییــن و
ببــرداری از چهــر ه باطــل کــه بــه تعبیــر رهبــر انقــاب بــا پنجههــای چدنــی پنهــان
نقا 
کــرده در مخمــل بــه میــدان میآیــد از رســالتهای افســران جهــاد تبییــن اســت،
نیرنــگ و فریــب ،غوغاســاالری ،شــبهافکنی ،تــاش در تحقیــر و تمســخر و نادیــده
نکــردن موفقیتهــا از
انــگاری حــق و تمســک بــه درشــت نمایــی ضعفهــا و پنها 
شــگردهای همیشــگی جبهــه باطــل اســت .شناســاندن حــق و رسواســازی ترفندهــا
و دسیس ـههای باطــل ،وظیفــه و فریضــه مجاهــدان میــدان تبییــن اســت.
 .۴دیگــر هــدف تبییــن در قــرآن «رفــع اختــاف» اســت ،اختــاف افکنــی و ایجــاد
فضــای متفــاوت ،تخالــف و تعــارض نــگاه هرچنــد ممکــن اســت از برنامههــای
دشــمن باشــد امــا گاه زاده طبیعــی منظرهــای گوناگونــی اســت کــه بــه ســمت
مســائل و موضوعــات گشــوده میشــود؛ قــرآن ،خــود را مبیــن و رفــع و دفــع کننــده
َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ
«اختالف»هــا معرفــی مــی کنــد؛ «ومــا أنزلنــا عليــك ال ِكتــاب ِإل ِلتب ِي
ــن ل ُه ُــم الـ ِـذي
ْ َُ
يه»(نحــل )۶۴ :اختالفزدایــی زمانــی ممکــن و میســر اســت کــه ورودگاه
اخ َتلفــوا ِف ِ
اختــاف ،فرآینــد اختــاف و دانــش و روش اختالفزدایــی را بدانیــم؛ مجاهــدان
میــدان تبییــن بــا ریشـهیابی اختالفــات و گونهشناســی اختالفــات ،بهتریــن و روش
و شــیوه را بــرای زدودن اختالفــات برمیگزیننــد.
َ
 .۵هــدف دیگــر تبییــن در قــرآن نگاهدارندگــی از خطــا و لغــزش اســت؛ «كذا ِلـ َـك
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ُ َ ّ ُ َُّ
الل َآيا ِتـ ِـه ِل َّلنــاس َل َع َّل ُهـ ْـم َي َّت ُقـ َ
ـون» (بقــر )۱۸۷ :کار پــروردگار و بــه تبــع آن ،انبیــا
يب ِيــن
ِ
و اولیایــی الهــی ،رســاندن انســانها و هدایــت آنهــا بــه ســمت تقــوا یــا «پایــش و
خویشــتن بانــی» اســت .تکاپــوی شــیطان و پیــروان شــیطان زمینهســازی بــرای
خطــا ،لغــزش ،خــروج از خــط ،کنارکشــیدن از میــدان و افتــادن بــه دامچالــه انحــراف
و تباهــی اســت .در جهــاد تبییــن ،شــناخت و شناســاندن «لغزشــگاهها» روشهــای
«حفاظــت و نگهبانــی از ایمــان ،دســتاوردها و ســرمایهها» بایســته و الزم اســت.
ســالکان و مجاهــدان میــدان تبییــن بایــد شبههشــناس ،آفتشــناس و عالــم بــه
هــر آنچــه تقــوای اجتماعــی را تهدیــد میکنــد باشــند؛ تقــوای سیاســی ،تقــوای
اجتماعــی ،تقــوای فرهنگــی همــاره در معــرض خطــر اســت و همیــن طلــب میکنــد
کــه حفاظــت و صیانــت و هشــدار و انــذر نیــز مســتمر و مــداوم باشــد
ََ
َّ
َ َّ َ ُ َ َّ
الل
ـاس علــى ِ
 .۶بهانهزدایــی از دیگــر اهــداف تبییــن در قــرآن اســت؛ « ِلئــا يكــون ِللنـ ِ
ّ
ّ
ُح َجـ ٌـه َب ْعـ َـد ُالر ُس ِل»(نســاء )۱۶۵ :بــرای اینکــه بهانهمنــدان نگوینــد «نمیدانســتم»،
«کاش بــه مــن گفتــه بودنــد» و … الزم اســت «حجــت» بــر اینگونــه افــراد تمــام شــود.
جهــاد تبییــن راه را بــر عــذر و بهانــه و توجیــه میبنــدد.
 .۷بازدارندگــی دشــمن ،میــدان را از دشــمن گرفتــن و بــه دیگــر زبــان بــه جــای
َ ّ َ
انفعــال ،فعاالنــه در میــدان بــودن از اهــداف جهــاد تبییــن اســت؛ َ«وأ ِعـ ُـدوا ل ُهـ ْـم َمــا
ُّ
َ ُ َّ َّ
ُ ّ
ـاط ْال َخ ْيــل ُت ْر ِه ُبـ َ
الل َو َع ُد َوكـ ْـم» (انفعــال)۶۰ :
ْاسـ َـت َط ْع ُت ْم ِمـ ْـن قـ َـو ٍة َو ِمـ ْـن ِر َبـ ِ
ـون ِبـ ِـه عــدو ِ
ِ
در ایــن آیــه آماد هکــردن و آمادگــی دائمــی (اعــدوا) و بــه میــدان آوردن همــة تــوان
(قــوه) و همــة امکانــات (امکانــات نظامــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و …)
بــرای ایجــاد تــرس و بازدارندگــی (ترجــون) در دل دشــمنان دیــن و مــردم (عــدواهلل
و عدوکــم) توصیــه شــده اســت .میتــوان دریافــت کــه نبایــد منتظــر دشــمن مانــد
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تــا ببینیــم «او چــه میکنــد» تــا «مــا چــه کنیــم» بلکــه بایــد پیشدســتانه ،فعاالنــه بــه
میــدان قــدم گذاشــت و حتــی پیشبینــی کــرد تــا پیــش از اقــدام دشــمن ،طــرح و
نقشــه و نیرنــگ او را خنثــی ســاخت.
با درنگ و تأمل در آیات و روایات در مییابیم که جهاد تبیین:
 .۱مســئولیتی همگانــی اســت ،هرچنــد نخبــگان و دانشــوران نقشــی خطیرتــر و
ســنگینتر برعهــده دارنــد.
 .۲جهــاد تبییــن ،مســتمر و مــداوم و همهگاهــی اســت و بــه فصــل خــاص و زمــان
خــاص اختصــاص نــدارد.
 .۳جهــاد تبییــن ،مکانمنــد نیســت و همهجــا بایــد صــورت گیــرد و اختصــاص بــه
مســجد و منبــر و رســانههای مــکان و زمانمنــد نــدارد؛ خانــه ،خیابــان ،رســانهها
و ..همــه و همــه فرصــت تبیینانــد.
 .۴جهــاد تبییــن بــه کارگیــری همــه امکانــات ،ظرفیتهــا و موقعیتهــا را میطلبــد،
بنابرایــن همهچیــز و همهکــس در خدمــت جهــاد تبییــن قــرار گیــرد
 .۵جهــاد تبییــن هــم عمــل اســت و هــم عکسالعمــل ،هــم دفــاع اســت و هجــوم،
هــم پیشــگیرانه اســت و هــم پبشــتازانه.
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چرا اثر شیخ کلیین را
مهمترین کتاب شیعه میدانمی؟
ثقهاالســام ّ
محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق کلینــی رازی ،معــروف بــه «کلینــی» یــا
«شــیخ کلینــی» ،از مشــهورترین دانشــمند فقیــه و محــدث نامــی و بــزرگان شــیعه در
زمــان غیبــت صغراســت و در نیمــه دوم قــرن ســوم و نیمــه اول قــرن چهــارم هجری از
بزرگتریــن محدثیــن شــیعه بــه شــمار میرفــت .ســال والدت مرحــوم کلینــی معلــوم
نیســت ،ولــی ســال وفاتــش را  ۳۲۸یــا  ۳۲۹هجــری ذکــر کردهانــد.

کفایتکننده از کتب دیگر

کتــاب کافــی یکــی از مهمتریــن کتابهــای حدیثــی و نخســتین کتــاب از کتــب اربعــه و
جوامــع اولیــه حدیــث شــیعه اســت کــه توســط او نوشــته شــده اســت .ایــن کتــاب در
واقــع نخســتین کتابــی اســت کــه بــه صــورت جامــع در همــه زمینههــای اعتقــادی،
فقهــی ،اخالقــی ،تفســیر و تاریــخ ،روایــات معتبــر را جمــع کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه
تعــداد روایــات آن برابــر و بلکــه بیــش از همــه روایــات صحــاح ســته اســت.
کلینــی ایــن کتــاب را در پاســخ بــه درخواســت برخــی از شــیعیان تدویــن کــرد کــه بــه
علــت تعــدد و اختــاف روایتهــا نمیتوانســتند مســائل و حقایــق اســامی را بــه طــور
دقیــق و حقیقــی تشــیخص دهنــد .بنابرایــن ایــن کتــاب را بــا هــدف گــردآوری همــه
فنــون دانشهــای دیــن تالیــف کــرد تــا عمــل بــه دســتورات اهلبیــت؟مهع؟ براســاس
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آن بــرای شــیعیان آســان شــود .و بــه دلیــل همیــن جامعیــت ،نــام آن را کافــی نهــاد؛
یعنــی «کفایتکننــده از کتــب دیگــر».

نوآوری در تبویب و دستهبندی کتاب

کلینــی کتــاب خــود را در ســه بخــش عمــده مرتــب کــرده اســت :اصــول دیــن «اصــول
کافــی» ،فــروع دیــن «فــروع کافــی» ،متفرقــه کــه بــا عنــوان «روضــه کافــی» شــناخته
شــده اســت .کلینــی هــر مبحــث کلــی را بــا نــام «کتــاب» آورده و در هــر یــک از ایــن
کتابهــا چنــد عنــوان مرتبــط بــا موضــوع بــه نــام «بــاب» ذکــر کــرده اســت .او ذیــل
همــه ابــواب کافــی حــدود  ۱۶هــزار حدیــث از  ۱۴معصــوم؟ع؟ ذکــر کــرده کــه همــه آنهــا
را بــه طــور مســند آورده اســت.
تبویــب و ترتیــب کتــاب کافــی ،بســیار دقیــق و ســتودنی اســت .شــیخ کلینی ،نخســت
کتابــش را بــه ســه قســمت (اصــول ،فــروع و روضــه) تقســیم کــرده و ســپس قســمت
اصــول را بــه  ۸عنــوان و فــروع را بــه  ۲۶عنــوان کتــاب تقســیمبندی کــرده اســت.
کلینــی ،قســمت روضــه ایــن کتــاب را هــم کــه دارای  ۶۰۶حدیــث اســت ،بــدون
تقســیم کــردن و خاتمــه آن قــرار داده اســت .در گذشــته کمتــر کتابــی باببنــدی و
بــه اصطــاح تبویــب میشــد .لــذا وقتــی کســی میخواســت یــک مســأله را اســتنباط
یکــرد تــا بتوانــد روایتــی را در موضوعــی خــاص بیابــد تــا
کنــد ،بایــد خیلــی جســتجو م 
بــه آن اســتناد کنــد و از آنجــا حکــم را بفهمــد ،ولــی کلینــی وقتــی اصــول «اربعمائــه»
( ۴۰۰کتــاب و رســالهای کــه از اصحــاب ائمــه بــه یــادگار مانــده بــود) را دیــد ،کاری کــه
کــرد ایــن بــود کــه کتــاب خــودش را بــر مبنــای مباحــث فقــه تبویــب کــرد .ایــن اقــدام
شــیخ کلینــی خدمــت بزرگــی بــه ســاحت علمــی تشــیع بــود.
کتــاب الکافــی شــیخ کلینــی از چنــان وزانــت و اعتبــار علمــی برخــوردار شــد کــه علمــای
بــزرگ شــیعه و ســنی همگــی آن را اثــر مهــم و نویســندهاش (شــیخ کلینــی) را شــخص
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لپــژوه بــزرگ قــرن پنجمــی
اهــل علــم و فضیلــت معرفــی کردهانــد .نجاشــی رجا 
میگویــد :او در زمــان خــود ،شــیخ و پیشــوای شــیعه بــود و حدیــث را از همــه بیشــتر
ضبــط کــرده و بیشــتر از همــه مــورد اعتمــاد اســت.
ابن طاووس حلی مینویسد :توثیق و امانت کلینی مورد اتفاق همگان است.
ابــن اثیــر صاحــب کتــاب الکامــل فیالتاریــخ و از علمــای اهــل ســنت میگویــد :او بــه
فرقــه امامیــه در قــرن ســوم هجــری زندگــی تــازهای بخشــید و پیشــوا و عالــم بــزرگ و
فاضــل و مشــهور در آن مذهــب اســت.
ابــن حجــر عســقالنی نیــز اذعــان کــرده اســت کــه :کلینــی از رؤســا فضــاء شــیعه اســت
در ایــام مقتــدر عباســی اســت.
مــا محمــد تقــی مجلســی هــم میگویــد :حــق ایــن اســت کــه در میــان علمــاء شــیعه
ماننــد کلینــی نیامــده اســت ،و هــر کــه در اخبــار و ترتیــب کتــاب او دقــت کنــد درمــی
یابــد کــه او از جانــب خداونــد تبــاک و تعالــی مؤیــد بــوده اســت.
شــیخ کلینــی کتــاب کافــی را در مــدت  ۲۰ســال نوشــته اســت .وقتــی نوشــتن کتــاب ۲۰
ســال طــول بکشــد ،معلــوم اســت کــه صاحــب ایــن کتــاب بــا چــه وســواس و بــا دقــت
بســیار مطالــب را در کتابــش جمــع آوری کــرده اســت .طبیعتــا در کتابــی کــه بــا عجلــه
نوشــته میشــود ،میتــوان اشــکالی وارد کــرده و مطالــب آن را نقــد کــرد ،امــا کتابــی
کــه بــا حوصلــه نوشــته میشــود ،بایــد خیلــی وزیــن و ســنگین باشــد.

ماجرای امام زمان و کتاب «الکافی»

در علــت نامگــذاری کتــاب بــه کافــی دو نکتــه بیــان شــده اســت :یــک ،کالم خــود
کلینــی در خطبــه کتــاب طهــارت اســت کــه میگویــد ایــن کتــاب ،بــرای همــه فنــون
علــم دیــن کافــی اســت.دو؛ نــام کتــاب برگرفته از کالمی اســت که به امــام زمان؟جع؟
نســبت داده شــده کــه فرمــود :ایــن کتــاب ،بــرای شــیعیان مــا کافی اســت .این جمله
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حممد رضا هبتاش
پژوهشگر دین

زمانــی صــادر گشــته کــه کافــی بــر امام؟ع؟عرضــه شــده و ایشــان آن را تحســین کــرده
ً
اســت (البتــه چنیــن حدیثــی وجــود نــدارد و صرفــا یــک ادعــا اســت).
بعضــی دربــاره کافــی گفتهانــد کــه بــر امــام زمــان ؟جع؟ عرضــه شــده و آن حضــرت
فرمــود« :الکافــی کاف لشــیعتنا» یعنــی کتــاب کافــی بــرای شــیعه مــا بــس اســت،
هرچندایــن مطلــب صحــت نــدارد؛ عالمــه مجلســی میگویــد :اینکــه بعضــی از گــزاف
گویــان بــه طــور یقیــن میگوینــد همــه کتــاب کافــی بــر امــام قائــم ؟جع؟ عرضــه شــده
اســت چــون کافــی در بغــداد شــهر نماینــدگان آن حضــرت بــوده اســت ،بطالن ســخن
آنــان بــر هیــچ عاقلــی پوشــیده نیســت .میــرزا حســین نــوری آورده اســت :ایــن شــایعه
کــه میگوینــد کافــی را بــر حضــرت حجــت ؟جع؟ عرضــه شــده و فرمــوده اســت:
کافــی بــرای شــیعه مــا کافــی اســت اصلــی نــدارد و در تألیفــات اصحــاب مــا از آن اثــری
نیســت» وی از محــدث اســترآبادی نقــل میکنــد کــه چنیــن حدیثــی وجــود نــدارد.

دین مهمترین عامل
بازدارنده از وقوع آسیبهای اجتماعی
بــرای ورود بــه بحــث اومانیســم و نقــد منصفانــه و عالمانــه آن الزم اســت ابتــدا
تعریــف جامــع و کاملــی از آن در ذهــن داشــته باشــیم .اومانیســم یــا همــان هیومنیزم
بــه معنــای اصــات انســان اســت .اومانیســم مکتــب و جنبــش فکــری ،فلســفی و
ادبــی اســت کــه بــه انســان اصالــت میدهــد و در مقابــل مکاتبــی قــرار دارد کــه اصالــت
را یــا بــه خــدا میدادنــد یــا بــه طبیعــت و امــور دیگــر .در اومانیســم انســان در امــور
مختلــف زندگــی ،سیاســت ،اخــاق ،فلســفه ،هنــر و ادبیــات محــور و مــاک و هــدف
و غایــت قــرار میگیــرد .در ایــن رویکــرد همــه چیــز بــر اســاس انســان ،تشــخیص،
انتخــاب ،آزادی ،فهــم و ادراک انســان شــکل میگیــرد .تقلیــل اومانیســم بــه لــذت
گرایــی تعریــف دقیقــی نیســت بلکــه میتــوان گفــت لــذت گرایــی نیــز بخشــی از
اومانیســم اســت.

هر اومانیسمی ضد دین نیست

اومانیســم دو قســم دارد؛ اومانیســم ســکوالر و اومانیســم دینــی .بایــد ایــن نکتــه
مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه هــر اومانیســمی ضــد دیــن نیســت و هــر جــا نام اومانیســم
آمــد منظــور آن جنبــه سکوالریســتی و ضــد دینــی آن نیســت .ممکــن اســت کســانی
ایدههــای اصلــی اومانیســم را پذیرفتــه باشــند امــا در عیــن حــال رویکردهــای دیــن
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خــود را نیــز تــا حــدودی حفــظ کــرده باشــند .در اومانیســم ســکوالر دیــن ،خــدا،
خلقــت ،ماوراءالطبیعــه ،مجــردات ،امــور غیــر مــادی ،بهشــت و جهنــم و امــوری از
ایــن قبیــل بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته میشــود و انســان بــه امــور مــادی ،عقالنیــت،
لذائــذ و خواســتههای انســانی تقلیــل داده میشــود .امــا در اومانیســم دینــی فــرد
هنــوز گرایشهــای دینــی خــود و بــاور بــه امــری متعالــی ماننــد خداونــد را دارد و آنچــه
از اومانیســم برایــش اهمیــت پیــدا کــرده همــان اصالــت انســان اســت .اینکــه انســان
اصیــل و مســئول سرنوشــت خــود اســت و نبایــد چیــزی از بیــرون به او تحمیل شــود.
امــروز ایــن نگرانــی بــرای پــدران و مــادران ایرانــی وجــود دارد کــه فرزندانشــان
گرایشهــای اومانیســتی پیــدا کردنــد و ایــن گرایشهــا ممکــن اســت آنهــا را از
آموزههــای دینــی دور کنــد .در خصــوص بایــد گفــت اگــر پــدر و مادرهــا توجــه داشــته
باشــند کــه گاهــی اومانیســم بــا رویکردهــای دینــی قابــل جمــع اســت کمــی از
نگرانیهایشــان کــم میشــود .البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه والدیــن نســبت
بــه ایــن مســئله بــا مســامحه رفتــار کننــد بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه در مواجهــه
بــا ایــن مشــکل بــا آرامــش بیشــتری برخــورد کننــد .بایــد بررســی کــرد جوانــی کــه در
تفکراتــش نشــانههایی از اومانیســم دیــده میشــود ،آیــا درگیــر اومانیســم ســکوالر
شــده کــه بــه هیــچ وجــه بــا دیــن قابــل جمــع نیســت یــا در عیــن رویکــرد دینــی کــه
دارد گرایشهــای اومانیســتی پیــدا کــرده اســت .بهتریــن روش مواجهــه بــا جوانــان
مواجهــه عقالنــی و بــه دور از هیجانــات متعصبانــه ،نفــی و طــرد اســت .متأســفانه
روشــی کــه معمــول اســت روش مقابلــه ،طــرد و نفــی جــوان اســت .مواجهــه و
ســنجش منطقــی ،غیرهیجانــی و منصفانــه بــا امــوری کــه در جهــان رخ میدهــد،
در نظــر گرفتــن نقــاط مثبــت و نقــد جنبههــای منفــی و نفــی کــردن مســتدل و
منطقــی روشــی اســت کــه بــرای هــر انســانی پذیرفتــی اســت و بــرای جوانــان جاذبــه
دارد .بنابرایــن پــدر و مادرهــا و اولیــای تربیتــی جامعــه در فضاهــای آموزشــی بایــد
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ایــن نکتــه را همــواره مــورد توجــه قــرار بدهنــد کــه در هــر مســئلهای از جملــه همیــن
مســئله اومانیســم بایــد بــا شــناخت و اطالعــات کافــی وارد شــده و ضمــن در نظــر
گرفتــن نقــاط مثبــت آن منصفانــه وارد حیطــه نقــد شــوند .بــر اســاس ایــن فرمایــش
حضــرت امیرالمومنیــن علی؟ع؟کــه فرمودنــد مــردم نســبت بــه چیــزی کــه بــه آن
جهــل دارنــد دشــمن میشــوند ،میتــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه اگــر میخواهیــم
جوانــان مــا دیــن و اعتقــاد مســتحکمی داشــته باشــند بایــد آنهــا را بــه درســتی بــا
دیــن و آموزههــای دینــی آشــنا کــرد.

جنبههای مثبت و جذاب رویکرد اومانیستی

بســیاری از جهــات مثبــت نگــرش اومانیســتی در آموزههــای دینــی بــه خصــوص در
لتــری وجــود دارد .ماننــد
آموزههــای دیــن اســام بــه صــورت بســیار زیباتــر و کام 
کرامــت ،آزادی و حــق انتخــاب انســان کــه در اســام بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .در اســام توصیــه شــده اســت کــه فرزنــدان خــود را بســیار تکریــم کنیــد و بــه
آنهــا احتــرام بگذاریــد .اگــر مــا بــه عنــوان یــک مســلمان بــه ایــن آموزههــای اســامی
عمــل کنیــم و نظــر اســام دربــاره انســان را بــه فرزنــدان و جوانــان خــود آمــوزش دهیم
بــه طــور طبیعــی دیــن بــرای آنهــا جــذاب ،ارزشــمند و دوســت داشــتنی میشــود و
ایــن ویژگیهــا را در مکاتــب دیگــر دنبــال نمیکننــد.

اهمیت دالیل شکلگیری اومانیسم در غرب

اگــر بخواهیــم جوانــان مــا بــه ســمت نگرشــی ماننــد اومانیســم جــذب نشــوند ابتــدا
بایــد علــل و عوامــل شــکلگیری اومانیســم در جوامــع غربــی را مــورد بررســی قــرار داد
تــا اگــر چنیــن عواملــی در کشــور مــا نیــز وجــود دارد بــا از بیــن بــردن ایــن عوامــل مانــع
بــروز نگرشهــای نادرســتی ماننــد اومانیســم در میــان جوانــان شــویم .بــه گواهــی
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تاریــخ اومانیســم بعــد از قــرون وســطی در اروپــا رخ داده و منشــأ آن فضــای بســیار
دگــم ،بســته ،جاهالنــه و افراطهایــی بــوده کــه در فضــای دینــی در قــرون وســطی
اتفــاق افتــاده اســت .چنیــن فضایــی باعــث شــد انســان اروپایــی خــود را نســبت
بــه فضاهــای مذهبــی در بردگــی و اســارت ببینــد و تصمیــم بگیــرد خــود را از رنــج
و مهنــت ایــن بردگــی برهانــد .جامعــه شــناس فرانســوی در ایــن خصــوص جملــه
بســیار زیبایــی دارد و میگویــد هــر افراطــی بــه ضــد خــود تبدیــل میشــود.
ســختگیریها و افراطهایــی کــه بــه خاطــر تلقــی و تفســیر غلــط از دیــن در اروپــای
قــرون وســطی بــه وجــود آمــده بــود زمینــه شــکلگیری اومانیســم و سکوالریســم را بــه
وجــود آورد .ایــن رونــد تاریخــی بایــد بــرای مــا عبــرت باشــد .بنابرایــن اگــر جامعـهای
ماننــد جامعــه دینــی ایــران میخواهــد گرفتــار اومانیســم و ماننــد آن نشــود بایــد
بــرای پیشــگیری از وقــوع آنهــا اقــدام کنــد و اگــر جوانــان بــه ایــن مکاتــب تمایــل پیــدا
کردنــد بایــد بــا مواجهـهای منصفانــه و حکیمانــه بــه نقــد ایــن مکاتــب پرداخــت و بــه
ایــن وســیله آســیبهای آن را بــه حداقــل رســاند .تحمیــل و اجبــار در هیــچ امــری
نتیجــه مثبتــی نــدارد و اگــر هــم نتیجــه بخــش باشــد آن نتیجــه موقتــی اســت ،بــه
ً
تعبیــر حکمــا اگــر چیــزی بــه انســان تحمیــل شــود دوام نــدارد .بــر ایــن اســاس اگــر
والدیــن و یــا مســئوالن تربیتــی جامعــه دینــی بخواهنــد معنــا و مفهومــی را بــر اســاس
آموزههــای دینــی بــه جامعــه آمــوزش بدهنــد بایــد از تبییــن اســتفاده کننــد و راهــی
جــز ایــن ندارنــد.

رویکردهای فمینیستی و نظر اسالم درباره زن

در اســام اولیــن و مهمتریــن نقــش زن نقــش مــادری و تربیتــی در کانــون خانــواده
اســت و از ایــن طریــق تأثیــر مســتقیم بــر کل جامعــه میگــذارد .آمــوزش و ترویــج ایــن
نقــش در جامعــه اســامی بایــد از راه تبییــن صــورت بگیــرد ،بــر ایــن اســاس بــا ارائــه
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شــناخت صحیحــی از زن ،اســتعدادها ،امکانــات و ویژگیهــای تکوینــی او میتــوان
از نقــش زن در خانــواده و جامعــه ســخن گفــت .در ایــن امــر بایــد از مقایســه کــردن
و الگوبــرداری از نقــش زن در غــرب و شــرق اجتنــاب و بــا مواجه ـهای واقعــی بــا
شــخصیت زن بــه تبییــن نقشهایــی کــه میتوانــد ایفــا کنــد ،پرداخــت.
یکــی از ویژگیهــای نوجــوان و جــوان نوگرایــی اســت .بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم آنچه
از عقایــد و آموزههــای دینــی در اختیــار داریــم را بــا همــان ادبیــات و ظاهــر قدیمــی
بــه جــوان عرضــه کنیــم و انتظــار داشــته باشــیم جــوان بــا ویژگــی نوگرایــی کــه دارد آن
را بپذیــرد ،توقــع زیــاد و نابجایــی اســت .یکــی از مفاهیمــی کــه در آموزههــای دینــی
اســام و مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ بــه آن توجــه شــده همیــن مســئله نوگرایــی اســت.
امــام رضــا؟ع؟در ایــن بــاره میفرماینــد« :ایمــان خــود را نــو و جدیــد کــن» .برخــاف
آنکــه تصــور میشــود فضــای ســنت فضــای غیــر متجــدد اســت ایــن فرمایــش امــام
رضــا؟ع؟و روایاتــی از ایــن دســت نشــان میدهــد تجــدد در ایمــان و دیــن یــک اصــل
اساســی و مهــم اســت .تجدیــد ایمــان بــدون پرســش ،نقــد و ســنجش امــکان پذیــر
نیســت .بنابرایــن هــر تبدلــی کــه در دینــداری جــوان اتفــاق میافتــد مســاوی بــا
ارتــداد نیســت و ممکــن اســت ایــن تغییــر و تبــدل در جهــت تعمیــق دیــن باشــد.
پــدر و مادرهــا بایــد بتواننــد بــه دور از فضــای تعصــب در کنــار فرزنــدان خــود باشــند،
فضــای گفتگــو را بــرای آنهــا فراهــم کــرده و اگــر خــود نیــز نمیتواننــد فرصتهایــی
بــرای جــوان ایجــاد کننــد کــه در آن بــه دغدغههــا و نوگرایــی جــوان توجــه شــود.
دیــن عامــل بازدارنــدهای از نزدیــک شــدن انســانها بــه آســیبهای اجتماعــی
اســت .دیــن ذهــن فــرد را تغذیــه میکنــد و بــه دل انســان حیــات ،حرکــت و نشــاط
میدهــد .دیــن خــواص ،آثــار و کارکردهــای مثبتــی در جامعــه دارد از جملــه اینکــه
مانــع ولنــگاری مطلــق انســان شــده ،ایجــاد امنیــت میکنــد و اضطــراب و افســردگی
را کاهــش میدهــد.
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رییس اجنمن مددکاران اجتماعی ایران

شرط«به زیسنت»
اجتماعی در جامعه چیست؟
ایجاد امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی

آســیبهای اجتماعــی از موضوعاتــی اســت کــه در کشــور نگرانــی زیــادی ایجــاد کــرده
اســت؛ ایــن موضــوع بــر کیفیــت زندگــی مــردم تاثیــر منفــی میگــذارد و از ســوی دیگــر
افزایــش آن در جامعــه نیــز نشــانهای از کاهــش شــاخصهای ســامت اجتماعــی و
ســرمایه اجتماعــی اســت.
یکــی از وظایــف دولتهــا فراهمســازی بســترهای مناســب بــرای ارتقــاء مســتمر
کیفیــت زندگــی آحــاد مــردم اســت ،لــذا مــردم انتظــار دارنــد دولتهــا بــا اتخــاذ
تدابیــر و سیاســتگذاریهای مناســب بتواننــد زمینــه تحقــق ایــن انتظــار را بیــش
از پیــش فراهــم کننــد ،ایــن درحالیســت کــه وجــود نیــروی انســانی ســالم ،کارآمــد،
قانــون مــدار ،جامعــه پذیــر (اجتماعــی شــده) ،مســئولیتپذیر و … بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن منابــع توســعه در هــر کشــوری نیــز الزمــه تحقــق عملــی ایــن انتظــار اســت.
درگیــر شــدن نیــروی انســانی در چرخــه آســیبهای اجتماعــی موجــب میشــود ایــن
منبــع مهــم نــه تنهــا نتوانــد در چرخــه توســعه و ســامت اجتماعــی اثربخــش باشــد
بلکــه هزینههــای دولــت را در ایجــاد امنیــت ،کنتــرل آنهــا و انجــام اقدامــات تامینــی و
تربیتــی افزایــش دهــد ،لــذا گســترش آســیبهای اجتماعــی در کشــور و یــا هــر جامعــه
دیگــری بــه ایــن معنــی اســت کــه قوانیــن ،اخــاق و عــرف آن جامعــه مــورد توجــه قــرار
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نمیگیــرد کــه ایــن خــود میتوانــد نشــانهای از عــدم کارآمــدی مطلــوب دولتهــا در
ایفــای وظیفهشــان بــرای تحقــق جامعـهای ایمــن از منظــر اجتماعــی باشــد.
در چنیــن شــرایطی یکــی از وظایــف دولتهــا سیاســتگذاری مناســب در حوزههــای
مختلــف از جملــه حــوزه اجتماعــی اســت کــه ایــن کار مســتلزم پذیــرش آســیبهای
اجتماعــی بــه عنــوان واقعیــت اجتماعــی اســت ،چراکــه در صــورت اتخــاذ
سیاس ـتهای مناســب بــرای حــوزه اجتماعــی ب ـ ه ویــژه آســیبهای اجتماعــی
بــا رویکــرد ســامت اجتماعــی میتــوان امیــدوار بــود کــه موضــوع مــورد توجــه
سیاســتگذاران کالن کشــور قــرار گرفتــه؛ ایــن پذیــرش کمــک میکنــد تــا از برخوردهای
ســلیقهای و حتــی بعضــا متناقــض در حــوزه آســیبهای اجتماعــی کاســته شــود.
در چنیــن شــرایطی میتــوان ادعــا کــرد کــه نقشــه راه کشــور بــرای کنتــرل و کاهــش
آســیبهای اجتماعــی ترســیم شــود؛ در ایــن صــورت امــکان اعمــال مدیریــت
اجتماعــی کارآمــد و اســتفاده بهینــه از تمامــی منابــع و ظرفیتهــای موجــود بیــش
از پیــش فراهــم خواهــد شــد.
مســئولیت مدیریــت تامیــن شــرایط مناســب و امنیــت همــه جانبــه از جملــه امنیــت
اجتماعــی و ســامت اجتماعــی در کشــور بــر عهده دولتها اســت .سیاســتگذاریهای
همــه جانبــه دولــت از جملــه در حــوزه اجتماعــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه دولــت
میتوانــد در ایــن حــوزه انجــام دهــد تــا از منظــر آســیبهای اجتماعــی جامع ـهای
ســالمتر داشــته باشــیم.
وقتــی در جامع ـهای خطــری احســاس میشــود (کــه آســیبهای اجتماعــی هــم از
جملــه ایــن خطــرات (تهدیدهــا) اســت) ،انتظــار مـیرود دولــت بــه صــورت عامدانــه
در ایــن حــوزه مداخلــه کنــد تــا شــرایط جامعــه از حالــت خطــر (تهدیــد) خــارج شــده یا
شــرایط را بــه گونـهای کنتــرل کنــد تــا وضعیــت جامعــه از منظــر آســیبهای اجتماعــی
مخاطرهآمیزتــر نشــود و در نتیجــه ایــن سیاســتگذاریهای همــه جانبــه و از جملــه
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حممدتیق سبحاین

رئیس بنیاد فرهنگی امامت

سیاســتگذاری اجتماعــی بتوانــد زمینــه را بــرای « بــه زیســتی اجتماعــی» مــردم
فراهــم کنــد.
سیاســتگذاریهای دولتهــا فقــط محــدود بــه رفــع یــا کنتــرل خطــرات و آســیبهای
اجتماعــی نیســت .رویکــرد پیشــگیرانه از جملــه پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی
و ارتقــاء شــاخصهای ســامت اجتماعــی نیــز بایــد در بــر گرفتــه شــود .در چنیــن
شــرایطی میتــوان گفــت دولــت بــرای « بــه زیســتن اجتماعــی» مــردم نقشــه راه
مناســب دارد و سیاســتگذاریهای مناســبی انجــام داده اســت.

غالیان خطرنا کتر از
خمالفان شیعه هستند
تحوالت کالمی عصر امام صادق ؟ع؟

تردیــدی نیســت کــه در بیــن ائمــه؟ع؟ دوره امــام صــادق ؟ع؟ یــک دوره خــاص
تاریخــی بــود و در ایــن بــاره قرائــن فراوانــی وجــود دارد .در طــول تاریــخ تشــیع ،شــیعه
بــا دو عنــوان علــوی و جعفــری شــناخته شــده و هیــچ عنــوان دیگــری از عناویــن
ائمــه؟ع؟ در دوره اهلبیــت؟ع؟ بــر تشــیع اطــاق نشــده اســت.
بــه لحــاظ کمیــت ،حیــات اهلبیــت؟ع؟ متفــاوت اســت و عمــر شــریف برخــی
ائمــه؟ع؟ بســیار کوتــاه بــود ،ولــی چنــد تــن از اهلبیــت عصمــت و طهــارت ؟ع؟ عمــر
و دوره امامــت طوالنـیای داشــتند ،از جملــه امــام صــادق ؟ع؟ کــه  ۳۴ســال امامــت
کــرد و امامتشــان هــم در دوره حاکمیــت بنیامیــه و هــم بنیعبــاس بــود .در دوره
ســقوط بنیامیــه و در حالــی کــه هنــوز بنیعبــاس اســتقرار نیافتــه بــود ،فرصتــی
چندیــن ســاله بــرای امــام ؟ع؟ ایجــاد شــد تــا رســالت معرفتــی و تاریخــی خــود را
انجــام دهنــد و شــاگردانی تربیــت کردنــد کــه بــا گســترش خفقــان بنیعبــاس هــم ایــن
رســالت محــدود نشــد .در ایــن دوره جریانــات فکــری مخالفــان از حالــت پراکندگــی
بــه گروههــای منســجم قاعدهمنــد و ضابطهمنــد تبدیــل شــد؛ قبــل از امامــت امــام
صــادق؟ع؟ علمایــی از اهــل ســنت ماننــد حســن بصــری در علــوم مختلــف پایــگاه و
جایگاهــی داشــتند ،ولــی او نتوانســت ســامانه معرفتــی را بــرای اهــل ســنت ایجــاد
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یکــرد .حتــی جریــان مرجئــه در ابتــدای دوره امــام
کنــد ،گرچــه عقایــدی را منتشــر م 
صــادق؟ع؟ شــکل مکتــب و مذهــب بــه خــود نگرفــت کــه بــه آن ارجــای اول گفتــه
میشــود .آنــان در قالــب جنبــش فعالیــت میکردنــد ،ولــی مکتــب نبودنــد.

تبدیل جریانات فکری به مکتب و مذهب

در دوره امــام صــادق؟ع؟ جریانــات فکــری بــه مکاتــب و مذاهــب تبدیــل شــدند.
همچنیــن ویژگــی دیگــر ایــن دوره آن بــود کــه مرزهــای فکــری مســلمین یــا مرزهــای
عقیدتــی غیرمســلمین درگیــر و تعامــل جــدی شــروع شــد .نهضــت ترجمــه و
جریانــات فلســفی در ایــن دوره رشــد چشــمگیری یافــت و الحــاد نخســتین بــار بــه
صــورت ســازمانیافته در دوره امــام صــادق؟ع؟ مطــرح شــد.

مشاره  | 52سال ششم
ذیالقعده  1443هجری مقری

نا�د ی� ش�ه

ً
وجــود داشــت؛ جریــان کیســانیه تقریبــا از ســال  ۱۰۰تــا  ۱۵۰هجــری شــروع شــد،
بنابرایــن اینکــه گفتــه میشــود از دوره محمدبــن حنفیــه و مختــار شــروع شــده،
گــزارش معتبــری نیســت .جریــان غــات بــه عنــوان یکــی از خطرناکتریــن جریانــات
واگــرا هــم در ایــن دوره رشــد کــرد .خطــر غــات از خطــر کیســانیه ،زیدیــه و حتــی
مخالفــان بیشــتر بــود ،زیــرا غــات از یــاران اهلبیــت؟ع؟ یارگیــری و جریــان منســجم
شــیعه را متفــرق میکردنــد و جریــان تصــوف باطنــی هــم در ایــن دوره نمایــان شــد.
اگــر از روایــات امــام صــادق؟ع؟ در مقایســه بــا روایــات ســایر ائمه ؟ع؟ آمــاری بگیریم،
نشــان میدهــد کــه حضــرت در ایــن دوره تاریخــی ســرمایه بــزرگ معنــوی را بــرای
جهــان اســام باقــی گذاشــت کــه اگــر از کل میــراث اعتقــادی اســام حــذف شــود ،جــز
انــدک ســرمایهای نخواهیــم داشــت.

نیاز فراوان جامعه شیعه به دستگاه اعتقادی

چند حمور مهم در فرمایش امام صادق؟ع؟

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

اولیــن نکتــه مرزبنــدی و مرزگــذاری اندیشــه تشــیع از ســایر نحلههــا و مکاتــب
اســت؛ بــرای اولیــن بــار در تاریــخ شــیعه ،فرهنــگ اهلبیــت ؟ع؟ واجــد مجموعـهای
از اندیشــه متمایــز بــا ســایر مکاتــب شــد .همچنیــن ورود بــه جزئیــات مباحــث
اعتقــادی بــرای ایــن دوره تاریخــی اســت و فاصلهگــذاری بیــن اعتقــادات شــیعه بــا
مخالفــان هویــدا شــد.
پــس از دوره حضــور یکــی از مصیبتهایــی کــه در تاریــخ شــیعه پیــدا شــد ،فراموشــی
مرزبندیهــای خــاص اســت؛ یعنــی خطــی کــه امــام صــادق ؟ع؟ کشــید و اندیشــه
نــاب را بــا زجــر و اصــرار از دیگــران جــدا کــرد ،بعــد از عصــر حضــور ،کمرنــگ شــد و بــه
جایــی رســیدیم کــه امــر بــر علمــای مســلمین هــم مشــتبه شــد کــه مــرز ایجادشــده از
ســوی امــام صــادق ؟ع؟ کجاســت؟ امــروز از آن حضــرت میراثــی داریــم کــه بــا نــگاه
اجتهــادی ایــن مرزبنــدی مشــخص اســت .تبییــن اصــل برائــت و مســئله والیــت و

غالت جریانی خطرناکتر از مخالفان شیعه هستند

در ایــن دوره واگراییهــای اعتقــادی از اهلبیــت؟ع؟ بــه ســمت جریانــات انحرافــی
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ســطوح و مصادیــق آن در ایــن دوره تاریخــی بــه خوبــی بیــان شــد.

تبدیل معارف شیعه از اعتقادنامه به کالم فقهی

تبییــن مســتدل و اســتداللی باعــث ایجــاد تغییــر کیفــی شــد ،زیــرا جریانــات رقیــب
حتــی خــوارج ،قدریــه و مرجئــه کرســی تدریــس و تبییــن داشــتند و حضــرت هــم
بایــد مرزبنــدی ایجــاد میکردنــد و بــه خوبــی ایــن کار انجــام شــد و معــارف شــیعه از
اعتقادنامــه بــه کالم فقهــی مبســوط تبدیــل شــد.
نکتــه دیگــر از نقشهــای اســتثنایی و اختصاصــی آن حضــرت ،تبییــن نظاممنــد
معــارف شــیعه اســت؛ در فقــه ابوابــی داریــم و احــکام مرتبــط هســتند ،ولــی اتصــال
و ارتبــاط نظاممنــدی میــان احــکام وجــود نــدارد و نمیتــوان در بــاب توحیــد
افعالــی ســخن گفــت و بعــد دربــاره مســئله امامــت و والیــت ســخنی در بــاب
مقامــات ائمــه؟ع؟ بگوییــم کــه بــا توحیــد افعالــی تفــاوت دارد یــا نمیتوانیــم در بــاب
انسانشناســی چیــزی بگوییــم ،ولــی وقتــی بــه معــاد رســیدیم ،بگوییــم تعبــدی
اســت .مــا بــا مجموعــه مرتبــط و منســجمی از عقایــد مواجــه هســتیم.
یکــی از نــکات برجســته روایــات امــام صــادق؟ع؟ ایــن اســت کــه ایشــان در مباحــث
مختلــف ارجاعاتــی بــه ســایر مواضــع دارد و وقتــی از امامــت حضرت ســوال میشــود،
آن را بــه نبــوت گــره میزنــد و وقتــی از کرامــات و مقامــات اهلبیــت؟ع؟ ســؤال
میشــود ،ضمــن پرهیــز از غلــو ،جلــوی تنقیــص مقــام را میگیرنــد .جایــگاه قــرآن
در معرفــت و تفســیر قــرآن از امــام صــادق؟ع؟ اســت .همچنیــن بخــش عمــده روش
اســتدالل و احتجــاج از امــام صــادق؟ع؟ اســت کــه از ســوی امــام رضــا؟ع؟ تکمیــل
شــد و مهمتــر از همــه ارائــه نظاممنــد معرفــت الهــی اســت.
نکتــه دیگــر در دوره امــام صــادق؟ع؟ ،تبییــن عناصــر ویــژه در مکتــب اهلبیــت؟ع؟
اســت؛ حتــی آغــاز ایــن تبییــن بــرای امام صادق؟ع؟ اســت؛ ما در قضا و قــدر و توحید
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افعالــی و… بــا مخالفــان اختــاف داریــم؛ برخــی معــارف دردانههــای معرفتیانــد کــه
فقــط در دســت ائمــه ؟ع؟ هســتند ،ماننــد جبــر و اختیــار ،زیــرا هرقــدر در تاریــخ ســیر
کنیــم ایــن شــبهه وجــود دارد تــا دوره اهلبیــت ؟ع؟ و گــره ایــن موضــوع بــا نظریــه امــر
بیــن االمریــن بــاز میشــود .البتــه نــه اینکــه در زمــان امــام علــی؟ع؟ و ســایر ائمــه؟ع؟
نبــود ،بلکــه تبییــن برهانــی و علمــی و بــاز شــدن موضــوع در ایــن دوره اســت .در
لســان روایــات آمــده کــه امــر بیناالمریــن را فقــط علمــای ربانــی (امــام معصــوم) و
شــاگردان آنــان میفهمنــد.

حل گرههای تاریخی مباحث کالمی

فکــر میکنیــم مســئله قضــا و قــدر فقــط بــرای اســام اســت ،در صورتــی کــه در فلســفه
یونــان و ادیــان شــرقی و غربــی و یهودیــت و مســیحیت هــم وجــود دارد و حــل
حقیقــی مســئله قــدر در مکتــب اهلبیــت؟ع؟ و براهیــن ایشــان وجــود دارد و گــره
آن در دســت امــام صــادق؟ع؟ اســت .مســئله رجعــت و مهدویــت از اختصاصــات
معرفــت شــیعه هســت.
شــاگردپروری از کارهــای اصلــی ائمــه؟ع؟ اســت و بــه آن توصیــه کردهانــد .در زمــان
امــام صــادق؟ع؟ عــاوه بــر تربیــت شــاگرد ،شــبکه توزیــع معــارف اهلبیــت؟ع؟ هــم
ایجــاد شــد؛ شــیوه آموزشــی امــام صــادق؟ع؟ ایــن نیســت کــه فقــط بپرســید ،بلکــه
میآمــوزد کــه چگونــه ســوال کنیــد و چگونــه جــواب دهیــد و آن را حفــظ و ضبط کنید
و نشــر دهیــد .طبقهبنــدی نظــام آموزشــی را بــه اصحــاب آمــوزش دادنــد .حضــرت
فرمودنــد کــه بــه رفقــا بگوییــد کــه مــا یکســری اســرار و معــارف را بــه آنهــا میگوئیــم و
چــرا آنــان در بــازار کوفــه جــار میزننــد .ایــن اســرار بایــد حفــظ شــود .تربیــت تخصصــی
افــراد از دیگــر ویژگیهــای ایــن دوره اســت و ایــن کار در هیــچ دورهای انجــام نشــد،
ولــی امــام صــادق؟ع؟ ایــن کار را کردنــد.
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مقدس ،مثل آن دورانها ،یا در جبههی دفاع از
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