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سخننخست

سردبير

مبناي  و  تحقيق  بدون  را  علمي  و  عمل  حرفه،  هيچ  كه  مي كنيم  تنفس  عصري  در  وزه  امر
دقيق نمي توان كسب يا ارائه كرد؛ از اين جهت، امر پژوهش در همه حوزه ها ضروري مي نمايد، 
به خصوص علوم انساني كه همه دغدغه و هدف آن، اصالح رفتار و كردار انساني است؛ از اين 
روي حوزه هاي علميه كه تأثير بسزايي در پيشبرد اهداف و مباني علوم تربيتي و انساني دارند، به 
امر پژوهش، اهميت مضاعف داده و تمام تالش خود را در اجرايي كردن اين اهداف بذل كرده اند.
از  بشر مدرن  نجات  براي  را  داروهاي شفابخش  بهترين  اسالمي،  آن جا كه فرهنگ غني  از 
سردرگمي ها در اختيار دارد، محققان مسلمان بايد بتوانند، چنان كه شايسته است، آموزه هاي دين 
پويا را براي تشنگان معارف الهي باز گويند. ايفاي اين رسالت جز با تحقيق امكان پذير نخواهد 
بود. عالوه بر اين كه داشتن روحيه پژوهشي مي تواند انگيزه تحصيل و كارآيي آن را دوچندان كند.

در اين ميان، جامعه علميه اميرالمؤمنينA،  خود را از اين خانواده علمي جدا ندانسته و همواره 
در اين راه كوشش نموده است و در پي تحقق اين مهم، آموزش پژوهش محور را دنبال كرده، 
روحيه  تقويت  جهت  و  است  نموده  علوم  اين  استمداد  لبيك گوي  را  جامعه«  »سخن  نامه  فصل
پژوهشگري در طالب و تشويق آن ها در زمينه پژوهش و نگارش، از قلم طالب در اين فصل نامه 
بهره برده، در زمينه ها و موضوعات مختلف علمي همچون: ادبيات عرب، كالم، علوم عقلي و 

نقلي، اخالق و تربيت، فقه و اصول و... به ارائه آثار پژوهشي مي پردازد.
جامعه علميه اميرالمؤمنينA، نشريه سخن جامعه را به همت اساتيد و طالب پژوهشگر خود 
در پنج شماره به چاپ رسانده و فصل نامه پيش روي، ششمين شماره از آن مي باشد كه از قلم 
ارائه نظرات سودمند  با  اميدواريم  برده است.  بهره  و...  طالب در زمينه هاي علوم قرآني،  كالم 
محققان گرامي، زمينه هاي مناسب توليد علم، خالقيت و نوآوري، پاسخگويي به نيازهاي فكري 

و علمي و همچنين ترغيب طالب علوم حوزوي و پژوهشگران عرصه علوم ديني فراهم گردد.
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چکیده
فقر در ديدگاه برون دينی، و در علوم انسانی، به عنوان پديده ای مضر برای نوع بشر شناخته 
شده و از آن به عنوان معضلی برای بشريت ياد می شود و همه ی اين نظريات در پی چاره ای 
برای رهايی از اين پديده هستند. اما با توجه به بيانات ارائه شده در متون دينی، فقر تقسيم بندی 
وسيع تری به خود می گيرد كه در برخی موارد، از آن تمجيد شده و مورد مدح و ستايش قرار 
می گيرد، و گاه بزرگان دين، بر فقر و بر مجالست با فقيران به خود می بالند. در اينجا بيان 
معانی لغوی فقر پيش از بيان انواع آن، ضروری به نظر می رس.ما در اين مقام پس از آشنايی 
خواننده با انواع فقر، فقر مادی و فقر معنوی، به بيان آثار فقر خواهيم پرداخت و در خاتمه به 

آثار و جايگاه انواع فقر در متون دينی اشاره خواهيم نمود.
واژگان کلیدی

فقر، نياز، فقر مادی، فقر معنوی.

بررسیانواعفقروپیامدهایآن
ازمنظرقرآنوروایات

مسلم پور صفر*- محمدیزدی**

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
** طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
يكی از مهم ترين مسائل زندگی بشر از ابتدای خلقت، مسئله فقر و محروميت از امكانات 
زندگی بوده است. با كمی دقت در مورد اين مسئله، می توان دريافت كه »فقر«، موضوعی 
فراتر از محروميت از امكانات زندگی است. دقت در جوانب مختلف يك پديده مانند »فقر«، 
سبب تغييرات كليدی و قابل توجهی در نتايج علوم گوناگون می گردد. دين اسالم، به عنوان 
آخرين و كامل ترين دين الهی، در مورد پديده فقر، اظهار نظرهای قابل توجهی ارائه نموده 
است. در اين راستا با دسته بندی و دقت نظر به آن ها، ابعاد جديدی از اين مسئله برای ما 
به دست  تأملی  قابل  نتايج  توجه شود،  آن ها  به  مختلف  علوم  در  اگر  كه  پديدار می شود، 

می آيد.
در اين تحقيق، با بيان مبانی علوم دينی در باب پديده »فقر«، به بيان انواع و اقسام آن، 
از منظر آيات شريفه قرآن كريم و روايات ائمه معصومينb، پرداخته شده است. از اين رو 
به عنوان يك شاخه علمی مجزا، الزم و ضروری می نمود تا نظر دين را در اين مسئله مورد 
بررسی و كنكاش قرار دهيم؛ چرا كه در منابع دينی به وفور با واژه »فقر« برخورد می كنيم 
كه در هر جايی، نشانگر جهت گيری خاصی نسبت به اين مسئله می باشد. براين اساس، 
اين سؤال مطرح می گردد كه انواع فقر از ديدگاه دين كدام اند؟ و جهت گيری دين نسبت 
به آن  چگونه است؟ در اين تحقيق درصدديم به بيان انواع فقر از ديدگاه دين پرداخته و 

جهت گيری دين را در اين زمينه تبيين نماييم. 
معنای فقر

فقر در لغت
»فقر« در لغت به معنای، حاجت، مسكنت است و كلمه مقابل آن »ِغنی« می باشد)ابن منظور، 

1414ق: 63/5(.

فقرات(  )ستون  ظهر  فقار  شدن  شكسته  به منزله  كه  گفته اند  فقر  آن  به  جهت  آن  از 
است)قرشی بنایی، 1412ق: 197/5(.

نيازمند،  به شخص  كه  است  شده  معنا  نياز  به  عام تر،»فقر«  معنای  يك  در  هم چنين 
»فقير« گويند)فراهیدی، 1414ق: 140/3(.

فقر در اصطالح
فقر در اصطالح از منظر قرآن و حديث، دارای معانی متفاوت است؛ گاه به معنای نياز در 
ی اهّلِل«)فاطر: 

َ
ُفَقَراء ِإل

ْ
نُتُم ال

َ
اُس أ َها الَنّ ُیّ

َ
اصل وجود است؛ چنان كه خداوند سبحان می فرمايد: »َيا أ

15(؛ ای مردم! شماييد نيازمندان به خدا. گاه به معنای احتياج مادی است؛ چنان كه خدای 
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َمَساِكیِن«)توبه: 60(؛ همانا صدقه ها برای نيازمندان 
ْ
ُفَقَراِء وَ ال

ْ
اُت ِلل

َ
َدق َما الَصّ

ّ
سبحان می فرمايد: »ِإَن

 A و درماندگان است. گاهی هم به مفهوم فقر مضر است؛ همان گونه كه امام اميرالمؤمنين
فرموده اند: »فقر النفس شر الفقر«؛ فقر جان، بدترين فقر است«. و گاه نيز به مفهوم احساس 
»اللهم اغنین باالفتقار   فرمودند:  a پيامبر كه  اوست؛ همانطور  به  احتياج  و  به خداوند  نياز 

الیک«؛ بار خدايا! مرا به فقر به درگاه خود بی نيازی بخش«)ری شهری، 1382: 161-162(.

ارضای  زمان  بر  مقدم  نياز،  احساس  زمان  زمانی حادث می شود كه  و محروميت،  فقر 
نياز باشد. لذا با عنايت به مجموعه بی نهايت نيازهای انسان، جامعه انسانی هميشه فقير و 
محروم باقی خواهد ماند )كمالی/184؛ به نقل از عظیمی، 197:1374(. »فقر« عين نيازمندی است؛ 
نُتُم 

َ
نيازمندی به حق و حقيقت و تقّرب جستن به او، و »ِغنی« به حكم آيه قرآن كريم: »أ

َحِمیُد«)فاطر: 15(، از صفات حق تعالی است. »فقر« عبارت از فناء 
ْ
َغِنُيّ ال

ْ
ی اهّلَلِّ َواهّلَلُّ ُهَو ال

َ
ُفَقَراء ِإل

ْ
ال

فی اهلل است؛ يعنی اتحاد قطره با دريا و اين نهايِت سير و مرتبت كامالن است كه فرمود: 
»الَفقُر  َسواُد الَوجِه في الّداَريِن«؛ به طوری كه سالك كاماًل فانی شود و هيچ چيز، او را باقی 

نماند و بداند كه آن چه به خود نسبت می داده است، همه از آِن حق است و او را هيچ نبوده 
است)دزفولیان، 1380: 185-184؛ به نقل از مفاتیح االعجاز(.

خواجه نصير الدين طوسی، در اوصاف األشراف و هم چنين شيخ بهايی در كليات شيخ 
بهايی، »فقر« را اين گونه معرفی می كنند: »در طريقت تصّوف، آن كسی را فقير گويند كه 
به  مال و مقتضيات دنيوی رغبت نداشته باشد و اگر هم مالی دارد، آن  را حفظ ننمايد. البته 
نه از روی غفلت و نادانی، بلكه به علت عدم رغبتی كه الزمه سلوک راه حقيقت می باشد، 
تا غير حق تعالی، حجاب او نگردد، و اين نوع فقر، شعبه ای از زهد به شمار می رود.«)شیخ 

بهایی، 1352: 324(.

انواع فقر
همان گونه كه در باال اشاره شد، می توان »فقر« را از لحاظ كلی، به دو دسته تقسيم كرد: 
الف( »فقر پسنديده و ممدوح«، فقری است كه انسان به اندازه كفايت زندگی داشته باشد؛ 

ب( »فقر نكوهيده و مذموم«، فقری است كه انسان را در معرض گناه قرار دهد.
با اين  توضيح، اقسام فقر به همراه جزئياتی از آن را در ذيل، مورد بررسی قرار می دهيم.

1. فقر مادی )پسندیده و نکوهیده( در آیات و روایات
الف( فقر مطلق

»فقر  می توان  را  خوراک  و  غذا  فقدان  به ويژه  زندگی،  امكانات ضروری  از  محروميت 
ْبُز   خُ ْنَساِن َو َحَیاِتِه الْ ِ

ْ
َس َمَعاِش ال

ْ
مطلق« ناميد؛ همان گونه كه امام صادق A می فرمايند: »ِإّنَ َرأ
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اُء«؛ بی گمان اصل زيست انسان و زندگی او، نان و آب است. َ َو  الْ

1( در اين حالت، طاقت و توان انسان از دست می رود؛ چنان چه امام علی A می فرمايند: 
انسان ضروری  حيات  دوام  و  بقا  برای  تغذيه  ْعُف«؛ 

ّ
الَض ِبِه  َقَعَد  وُع  ُ ج

ْ
ال ]ال نسان[  َجَهَدُه  ِإْن  »و 

است)به نقل از الحیاة: 4/ 478(. 
2( سالمتش به مخاطره می افتد؛ همان گونه كه امام صادق A می فرمايند: »َو َمْن َتَرَكُه 
ُه«؛ هركس روزهايی چند گوشت نخورد، عقل او ضايع می شود)به نقل 

ُ
 َفَسَد َعْقل

ً
اما َيّ

َ
]اللحم[ أ

از معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ 184(.

 
ّ

3( در مرز زندگی و مرگ، در تكاپوست؛ پيامبر aدر اين رابطه می فرمايند: »الَفقُر  أَشُد
ِمن الَقتِل«؛ »فقر«، سخت تر از قتل است)همان: 117-18(.

ب( فقر نسبی
كه  داراست  را  فقر  از  نوعی  نباشد،  برخوردار  زمان  هر  در  موجود  امكانات  از  هركس 

می توان آن را »فقر نسبی« ناميد.
وَن 

ُ
ْن َيك

َ
َعاِقِل أ

ْ
 ال

َ
1( انسان بايد در زمان خود به سر برد؛ امام صادق A می فرمايند: »َعل

ِنِه«؛ وظيفه انسان خردمند است كه زمانه و اهل زمانه خويش را 
ْ
 َشأ

َ
 َعل

ً
 ِبَزَماِنِه ُمْقِبل

ً
َعاِرفا

بشناسد و به حال خود و اصالح آن اهتمام ورزد)به نقل از ترجمه الحیاة: 264/1(.
امام  چنان چه  سازد؛  خود  روزگار  امكانات  با  متناسب  را  زندگی اش  سطح  و  در آمد   )2
 زماٍن ِلباُس أهِلِه«؛ بهترين لباس هر زمان، لباس اهل 

ّ
صادق A می فرمايند: »فَخیُر  ِلباِس ُكِل

آن زمان است)به نقل از الحیاة: 6/ 149(.
 بنابراين فقر نسبی، فقر ناشی از اختالف سطح زندگی، در زمان های مختلف و در ميان 
تك تك افراد يك جامعه است. هم چنين فقری است كه از مقايسه يك شهر با شهر ديگر 

و كشوری با ديگر ملت ها پديد می آيد.
ج( فقر طبیعی

»فقر طبيعی« فقری است كه از عواملی چون: الف(كمبود يا فقدان عوامل طبيعی؛ ب( 
تغييراتی در مرزهای جغرافيايی؛ ج( وجود بيابان ها؛ د( فقدان كانی ها و مواد آلی؛ ه( نبود 
مازاد توليد و افزايش سرمايه؛ و( كمبود آب؛ ز( كمبود زمين های هموار و حاصلخيز به وجود 
ناخوشايندی  دارند. حوادث  تأثير  اقتصادی  فعاليت های  در همه  نوبه خود،  به  ،كه  می آيد 
چون سيل، طوفان، تگرگ، آتش سوزی، آفات نباتی، فرورفتن زمين های كشاورزی زير آب، 
خشكسالی هايی كه سبب كمبودها و نابسامانی های اقتصادی می شوند نيز از جمله عوامل 

شكل دهنده فقر طبيعی اند.
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در ذيل به رواياتی جهت تأييد موارد فوق، اشاره می گردد.
ِب، املاِء الَغزيِر  الَعذِب و  ِیّ   ِبَثلٍث: اهَلواِء الّطَ

ّ
روايت اّول: »امام صادقA: الَتطیُب الُسكین إال

ّواَرِة«؛ امام صادق A می فرمايند: محيط زيست بدون سه عامل گوارا نيست: هوای  األرِض الخَ

پاک، آب گوارا و زمين حاصلخيز)به نقل از بحار االنوار: 75/ 234(. 
ْو 

َ
أ َغَرٌق  ِاْغَتَمَرَها  ْرٍض 

َ
أ َة 

َ
ِإَحال ْو  

َ
أ ٍة 

َّ
َبال ْو 

َ
أ ِشْرٍب  ِاْنِقَطاَع  ِو  

َ
أ ًة 

َّ
ِعل ْو  

َ
أ   

ً
ِثَقل ْوا  

َ
َشك »َفِإْن  دوم:  روايت 

ْمُرُهْم«؛ امام علی A در عهدنامه مالك 
َ
َح ِبِه أ

ُ
ْن َيْصل

َ
ا َتْرُجو أ ْم ِبَ ْفَت َعْنُ

َ
ا َعَطٌش َخّف ْجَحَف ِبَ

َ
أ

اشتر می فرمايند: اگر از  رسيدن آفت آسمانی يا قطع شدن آب و باران يا خراب شدن بذر 
در نتيجه غرق شدن زمين در زير آب يا نابود شدن ماده غذايی از زمين شكايت كنند، چنان 

باِر مردم را سبك كنی كه كارشان اصالح شود)به نقل از ترجمه الحیاة: 744-45/2(.
حم و  أشباه 

ّ
بز  و  الل روايت سوم: »ال يقطع الّسارق في سنة املحل )املحق( في شي ء مّما يؤكل، مثل الخ

است، سارقی كه  ]و كمبود محصوالت[ شديد  و قحطی  در سالی كه خشكسالی  ذلك«؛ 

چيزهای خوردنی مانند نان و گوشت را می دزدد، دستش نبايد قطع شود.
1-1.پیامدهای فقر مادی نکوهیده

همان طور كه گفته شد: فقر نكوهيده، فقری است كه انسان را در معرض گناه قرار دهد 
و دارای پيامدهايی می باشد كه در ذيل به آن اشاره می گردد:

الف( کفر
فقر در ذات، مايه كفر است؛ اما اگر در كنار صبر قرار گيرد، از عبادات بوده و مايه زينت 
مؤمن می گردد. علت اين كه كفر را يكی از پيامدهای فقر برشمرده ايم، آن است كه انسان 
اگر پرهيزگار نبوده و اهل تقوا پيشه كردن نباشد و به خداوند متعال توكل نكند، فقر او را 
وامی دارد تا بدون قيد و بند شرعی، هر وسيله ای را برای دستيابی به پول و مقصود خود 
به كار گيرد. لذا در اين حال، مرتكب سرقت، غضب، حيله گری و ديگر محّرمات شده و گاه 

گمراه می گردد، و اين تا جايی ادامه پيدا می كند كه منتهی به كفر شود.
در ادامه به چند حديث از رسول گرامی اسالم a در اين  رابطه اشاره می گردد:

فِر«؛ اگر فقر كفر، را به ميدان داری بر نمی انگيخت، 
ُ

ُه َيیُج ِفناَء الك
ّ
وال  أَن

َ
ُء الَفقُر، ل ي

ّ
»ِنعَم الَش

نيكو چيزی بود)ری شهری،170/9:1390(.
»كاَد الَفقُر  أن َيكوَن ُكفرا«؛ فقر، انسان را در آستانه كفر قرار می دهد)كلینی، 1407ق:307/2(.

«؛ اگر پروردگار من به فقيران اّمتم مهر  ً
تي ، كاَد الَفقُر  َيكوُن ُكفرا ّمَ

ُ
وال َرمَحُة َرّبي َعل ُفَقراِء ا

َ
»ل

نمی ورزيد ، فقر آنان را در آستانه كفر قرار می داد)عالمه مجلسی،1403ق: 47/69(.
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ب( خواری
در بسياری از موارد، فشار ناشی از فقر اقتصادی سبب می شود كه فرد فقير برای برآوردن 
حاجات خود و خانواده اش، دست نياز به سوی ديگران بگشايد كه اين باعث تحقير اوست. 

البته كمبودهای روحی و معنوی در فرد نيز می تواند از عوامل تحقير و ذلت وی باشد.
امام علی A در اين زمينه می فرمايند: »القلة ذلة«؛ كم داشتن خواری است)ابن شعبه حرانی، 

1404ق: 85(.

ُه و  ال أكَسَر  ِمَن 
َ
 ل

َّ
ل

َ
 أذ

ً
م أَر  َشیئا

َ
 الَعزيَز  و  َيكِسُرُه ، َفل

ُّ
ِ ما ُيِذل

ّ
عن أمیر املؤمنیخ علA: »َنَظرُت إىل ُكل

الفاَقِة«؛ در كلمات حكيمانه منسوب به  أميرالمؤمنين A آمده است: نگريستم به هر چه 

عزيز را خوار و سرشكسته می كند ؛ هيچ چيز را برای خوار ساختن و سرشكسته كردن وی 
بدتر از فقر نديدم)ابن أبی الحديد،1404ق: 20/ 293(.

ج( فراموشی
از آن جا كه كثرت تالش و اشتغال ذهن انسان به سبب تأمين نيازهای زندگی سبب 
به  انسان  ابتالی  امر، موجب  اين  باشد  نداشته  امور  را در همه  می گردد فرد تمركز الزم 

فراموشی می شود كه از معضالت ناشی از فقر است.
رسول اكرم aدر اين رابطه خطاب به اباذر می فرمايند: »يا أباذر! هل ينتظر  أحدكم إال  غین 
؟!«؛ ای اباذر! آيا شما را جز اين انتظاری است كه يا ثروتی يابد كه او 

ً
  منسیا

ً
 أو  فقرا

ً
مطغیا

را به طغيان وا دارد، يا به فقری دچار گردد كه به دست فراموشی اش سپارد؟!)فیض كاشانی، 
1406ق: 186/26(.

امام علی A نيز بيان می دارند: »الفقر  ينیس«؛ فقر فراموشی آور است)تمیمی آمدی، 1410ق: 18(.
د( جهل

كثرت خطاها در زندگی ناشی از جهل می باشد كه امری نكوهيده است، و اين جهل 
از  را  انسان  كه  می باشد  فقر  خاطر  به  گاه  و  بسيار  كار  و  كسب  جهت  به  اوقات  گاهی 

علم آموزی باز می دارد.
ُب 

ُ
 َيْطل

ً
ْم ِإْنَسانا

ُ
 َتل

َ
امام علی A خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی A می فرمايند: »ال

ْن َعِدَم ُقوَتُه َكُثَر  َخَطاَياُه«؛ كسی را كه در پی روزی است، سرزنش مكن، كه هر كس  َ َ
ُقوَتُه ف

بی روزی بماند، خطاهايش بسيار می شود)نوری، 1408ق: 14/13(.
1-2. آثار و برکات فقر مادی پسندیده

الف( فقرا، شهریاران بهشت اند
رسول  ُفَقَرا«؛ 

ْ
ال ِإىَل  ُمْشَتاَقٌة  ُة  ّنَ َ ج

ْ
ال َو  ِة  ّنَ َ ج

ْ
ال ِإىَل  ُمْشَتاُقوَن  ُهْم 

ُّ
ُكل اُس  الّنَ َو  ِة  ّنَ َ ج

ْ
ال ْهِل 

َ
أ وُك 

ُ
ُمل ُفَقَراُء 

ْ
»ال
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اكرم aمی فرمايند: فقرا شهرياران اهل بهشت اند، مردم همگی مشتاق بهشت اند و بهشت، 
ِة  َنّ َ ْعُت في الج

َ
ل مشتاق فقيران است)همان: 201(. نيز در كالم زيبای ديگری اشاره می فرمايند: »أ ّطَ

هِلَها الُفَقراء«؛ به بهشت سری زدم، ديدم بيشتر اهل آن فقيران اند)پاينده، 1382ش: 
َ
ْكَثَر أ

َ
ْيُت أ

َ
َفَرأ

.)219

اين روايات نيز مانند روايات قبلی، خالی از داللت صريح بر فقر اختياری می باشند، اما از 
آن جا كه اين پاداش عظيم به فقرا داده شده است، نشان دهنده بزرگی جايگاه مبتاليان به 

فقر است؛ حال اين كه اگر به اختيار خودشان يا بنابر امتحان و مصلحت الهی باشد.
رسول اهلل a: »طوب للمساكیخ بالصبر، و  هم الذين يرون ملكوت السماوات و  االرض«؛ خوشا 
می بينند)كلینی،  را  زمين  و  آسمان ها  ملكوت  كسانی كه  آنان اند  شكيبا؛  مستمندان  حال  به 

1407ق: 263/2(.

: و اْصِبْر َنفَسَك َمَع 
َ

م فقال
ُ

َ ىلي أن أَتأّس َبجاِلِسك عن رسول اهلل a: »يا َمعشَر الُفَقراِء، إّن اهّلَل َرِضي
م«؛ ای گروه فقيران! خداوند برای 

ُ
ك

َ
اِلُس األنبیاِء َقبل ؛ فإّنا َمج ّ

ْم بالَغداِة و الَعِشيِ ُ ذيَن َيْدُعوَن َرَبّ
ّ
ال

من پسينديده است كه به محفل های شما تأّسی جويم؛ زيرا فرموده است: »و با كسانی 
كه پروردگارشان را صبح و شام می خوانند ]و[ خشنودی او را می خواهند، شكيبايی پيشه 
كن«؛ چرا كه محفل های شما، محفل های پيامبران پيش از روزگار شماست)حکیمی، 1380ش: 

.)204 /2

منظور از اين فقيران، مؤمنان فقيرند كه با صبر در برابر فقری كه امتحان و مصلحت 
دست  مؤمنين  مقامات  از  باال  مقامی  به  است،  خودشان  جانب  از  اختياری  يا  بوده  الهی 

يافته اند.
ب( برتری فقر بر توانگری

برخی از بيانات رسول مكّرم اسالم a، صريحًا به انتخابی بودن فقر از جانب افراد اشاره 
می كند كه يكی از داليل فضيلت فقرا بر ديگران، همين نكته يعنی »اختياری بودن« آن 

است.
، و أعطى في ناِئَبٍة«؛ 

ًّ
 َكل

َ
ل پيامبر اعظم aمی فرمايند: »الَفقُر  َخیٌر  ِللُمؤِمِن ِمَن الِغین، إاّل  َمن مَحَ

برای مؤمن، فقر بهتر از توانگری است، جز اين كه عيال بسيار داشته و به مصيبت گران، 
تن داده باشد)نوری، 1408ق: 13/ 17(.

! الفقر خير من أن تظلم  در موعظه های لقمان به فرزندش نيز چنين آمده است: »يا بَُنيَّ
و تطغي«؛ ای پسرم! تهيدستی بهتر است از آن كه ستم و سركشی كنی)مفید، 1413ق: 336(.

رسول گرامی اسالم aدر رابطه با برتری فقر بر توانگری می فرمايند: »َمن كاَن الَفقُر  
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عِطَي ما أدَركوا«؛ هر كس فقر برايش 
ُ
َد ُعّباُد اَلَرَمیخِ أن ُيدِركوا ما ا ِو اجَتَ

َ
یِه ِمَن الِغین، َفل

َ
أَحّبَ إل

فراوان  مدينه[  و  ]مكه  حرم  دو  عبادت كنندگان  اگر  باشد،  توانگری  از  دوست داشتنی تر 
بكوشند تا آن چه را به وی عطا شده، درک كنند، نمی توانند)كلینی، 1407ق: 8/ 253(.

ِغیَن ُعُقوَبٌة«؛ فقر، آرامش است 
ْ
َفْقُر َراَحٌة، َوال

ْ
ايشان در بيان نورانی ديگری می فرمايند: »َو ال

و مال داری، كيفر)نوری، 1408ق: 11/ 338(. البته برتری فقر بر غنا، به زمانی كه مايه عسر و 
حرج نگردد، تخصيص خورده است.

روایات درباره ستایش فقر
در ذيل به برخی از روايات در مدح و ستايش فقر اشاره می گردد. به طور قطع »فقر مورد 
ستايش« كه از زبان پيامبر گرامی اسالم aمطرح می گردد، نمی تواند ناظر بر فقر معنوی 
و فقر نفس باشد چرا كه به يقين كسی كه دچار اين چنين فقری باشد، به اختالالت بزرگ 
معرفتی دچار شده كه وی را از پيمودن مسير سعادت باز می دارد؛ لذا اين گونه از روايات 

آن طور كه از فحوای آن ها فهميده می شود، به همان فقر اقتصادی و مادی اشاره دارند.
فقر  «؛  اُلؤِمنیخَ ِمَن  أَحَبّ  َمن  إاّل  ِبِه  َيبَتلي  ال  اهّلِل،  ِعنَد  زوٌن  َمخ »الَفقُر  می فرمايند:   a اهلل رسول 
دوستش  خداوند  كه  مؤمنی  مگر  نمی شود  گرفتار  آن  به  كه  خدا  نزد  است  گنجينه ای 

می دارد)نوری، 1408 ق: 7/ 226(.
ْنِبَیاء«؛ فقر باعث فخر من است و 

َ ْ
 َساِئِر األ

َ
ْفَتِخُر َعل

َ
َفْقُر َفْخِري َو ِبِه أ

ْ
همچنين می فرمايند: »ال

به سبب آن بر ساير انبيا افتخار می كنم)همان: 11/ 173(.
نیا و َفخٌر ِفي اآلِخَرِة«؛ فقر در دنيا، خواری است و در 

ّ
 ِفي الُد

ٌّ
ل

ُ
نيز از ايشان روايت شده: »الَفقُر ذ

آخرت، مايه افتخار)ديلمی، 1412ق: 1/ 194(.
1-3.  قبح تحقیر فقیر

ظاهراً اين گونه به نظر می رسد كه افراد ثروتمند، معمواًل در نظر مردم احترام دارند و فقرا 
پايه  بر  را  اجتماعی  احترامات  اسالم، هيچ گاه مالک  دين مقدس  اما  و مساكين حقيرند. 
فقر و ثروت قرار نداده، بلكه برعكس، ثروت  اندوزی و دنياپرستی را مذّمت كرده است. در 
فرامين اسالمی شديداً توصيه شده است كه به فقرا احترام بگذاريد، با آن ها رفت و آمد 
داشته باشيد و جواب سالم شان را به گرمی بدهيد. تفاوتی هم ندارد كه اين فقرا به اختيار 
فقر را برگزيده اند يا به اجبار دچار اين عارضه شده اند. مؤّيد آن، آيات و رواياتی است كه در 

مورد زشتی و ناپسند بودن تحقير فقير آمده است.
ْیَک ِمْن ِحساِبِهْم ِمْن َشْیء َو  َعِشّیِ ُيريُدوَن َوْجَهُه ما َعلَ

ْ
َغداِة َو ال

ْ
ُهْم ِبال ذيَن َيْدُعوَن َرّبَ

َّ
»َو ال َتْطُرِد ال

َتُکوَن ِمَن الّظاِلمیَن«)انعام: 52(؛ و كسانی كه پروردگار 
َ
َتْطُرَدُهْم ف

َ
ْیِهْم ِمْن َشْیء ف ما ِمْن ِحساِبَک َعلَ
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خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند-در حالی كه خشنودی او را می خواهند- مران، از 
حساب آنان چيزی بر عهده تو نيست و از حساب تو ]نيز[ چيزی بر عهده آنان نمی باشد، تا 

اين كه آنان را برانی واز ستمكاران شوی)ری شهری، 9:1390/ 194(.
ا َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض« آن را تأييد  َتّنَ

َ
آن چه از ظاهر سياق اين آيه بر می آيد و آيه بعد »َوكذِلک ف

از آن جناب توقع داشته و پيشنهاد   ،a اين است كه مشركاِن معاصر رسول اهلل می كند، 
می كرده اند كه اين يك مشت فقير و بيچاره ای كه دور خود جمع كرده ای، متفرق ساز. البته 
ساير امت ها هم از انبيای خود از اين گونه خواهش های نابجا داشته اند، كه چرا امتيازی برای 
اغنيا بر فقرا قائل نمی شوند، و از روی نخوت و غرور، انتظار داشتندكه پيغمبران شان، اغنيا 
را دور خود جمع كرده، فقرا و بی نوايان را، با اين كه از صميم دل ايمان آورده اند، ازخود دور 

سازند)طباطبایی، 7:1374/ 141(.
َيْوَم  َتَعاىلي  اهّلُل  َرُه  َشّهَ َيِدِه،  اِت 

َ
ذ ِة 

َّ
ِقل ْو 

َ
أ ِلَفْقِرِه  َرُه 

ّ
َحَق ْو 

َ
أ ُمؤِمَنًة  ْو 

َ
أ  

ً
ُمؤِمنا  

َّ
ل

َ
ِاْسَتذ »َمْن   :a رسول اهلل

َّ ُيْفِضُحُه«؛ هر كس مرد يا زن مؤمنی را به سبب تهيدستی يا اندک بودن مال و  ُ
الِقَیاَمِة ث

دارايی اش خوار شمارد يا تحقير كند، خداوند متعال در روز قيامت او را ]بدين كار زشتش[ 
شهره و سپس رسوايش می سازد)ری شهری، 9:1390 /194-95(.

در اين راستا امام صادق A در مورد عذر خواهی خداوند سبحان از فقيران می فرمايند: 
ىِل َما 

َ
ِت َو َجل  َو ِعّزَ

ُ
ْم َفَیُقول ْیِ

َ
ْعَتِذِر ِإل ُ  ِبالْ

ً
ْؤِمِنیخَ َشِبیا ُ ِقَیاَمِة ِإىَل ُفَقَراِء الْ

ْ
َتِفُت َيْوَم ال

ْ
 َيل

َّ
»ِإّنَ اهّلَل َعّزَ َو َجل

َیْومَ«؛ خداوند در روز قيامت با نگاهی 
ْ
ُم ال

ُ
ْصَنُع ِبك

َ
َتَرُوّنَ َما أ

َ
َّ َو ل َ

ْم َعل
ُ

ْنَیا ِمْن َهَواٍن ِبك
ُ

ْم ِف الّد
ُ

ْفَقْرُتك
َ
أ

پوزش خواهانه به فقرايی از مؤمنين می نگرد، و می فرمايد: به عزت و جاللم سوگند، كه من 
شما را در دنيا از روی خواری و بی اعتنايِی به شما فقير نكردم، و امروز خواهيد ديد كه )در 

جبران آن فقر( با شما چه رفتاری خواهم كرد)كلینی، 1407ق: 261/2(.
در اين بيان هم نمی توان به مدح فقر، با داللت صريح روايت رسيد؛ چرا كه برخی از 
انواع فقيران مؤمن در دنيا شايد به خاطر امتحان الهی دچار اين پديده شده اند و اختياری 

هم در كار آن ها وجود ندارد.
2. فقر معنوی در قرآن و روايات

1-2.  فقر معنوی پسنديده
الف( فقر و نياز به سوی خداوند

آن چه كه بشر بيش از هر چيز به آن نياز دارد، پرداختن به معنويت است؛ چراكه انسان با 
اندک تالشی می تواند به هر چه كه در زندگی روزمره نياز دارد، برسد. اما در مقابل انسان، 
امور معنوی قرار دارد كه برای رسيدن و پيمودن آن، راهی بس دشوار در پيش دارد. البته كه 
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انبيای الهی به همين دليل مبعوث شده و امامان، راه آنان را ادامه داده اند تا مسائل معنوی 
را برای آدميان آشكاركنند، تا اين كه انسان بداند چگونه با خالق خود ارتباط برقرار كند. 

امامان معصوم b به ما رسيده است، اشارات زيادی به فقر  از  در آيات و ادعيه  ای كه 
معنوی انسان شده است؛ از جمله:

ْمِره«)طالق: 3(؛ و هركه بر خدا توكل كند، خدا او 
َ
ُهَو َحْسُبُه ِإّنَ اهّلَل باِلُغ أ

َ
ی اهّلِل ف

َ
»َمْن يَتَوكلْ َعل

را كافی است.
ِقیٌر«)قصص: 24(؛ پروردگارا! هرخير و نيكی بر من فرستی، به 

َ
ّیَ ِمْن َخیٍر ف

َ
َت ِإل

ْ
ْنَزل

َ
»َرّبِ ِإّنِیِ ما أ

آن نيازمندم. 
هّم أغنین ِباالْفِتَقار ِ إلیک، و ال ُتْفِقْرِن باالستغناء عنک«؛ بار الها! مرا به اين كه دائمًا به تو 

ّ
»الل

محتاج باشم، غنی و بی نياز دار و مرا از اين كه خود را مستغنی از تو بدانم دچار فقر و بدبختی 
مكن)راغب اصفهانی، 1412ق: 291(.

پیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی خداوند(
الف ( توکل

يكی از پيامدهای فقر و نياز به سوی خداوند متعال، »توكل« است. توكل يعنی انسان در 
پيمودن راه حّق، چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی، به خود تزلزل راه ندهد و مطمئن 
باشد كه اگر در جريان زندگی، هدف صحيح و خداپسند خود را در نظر بگيرد، نه منافع 
شخصی را، اگر فعاليت خود را متوّجه انجام وظيفه كند، نه متوّجه خود، كار خود را به خدا 

باز گذارد، خداوند او را تحت حمايت خود قرار می دهد.
اگر كسی رضای خدا را تحصيل كند، يعنی از سّنت تشريعی الهی پيروی كند، در كنف 
و  توكل  نتيجه اش  الهی كه  تدبير  و  تقدير  به  اعتقاد  اين گونه  ماند.  آن ها محفوظ خواهد 
اعتماد به خداست، ترس از مرگ و نابودی و همچنين ترس از فقر و بی چيزی را از ميان 

می برد)شهیدمطهری، 1384ش: 413/1(.
اسالم می خواهد آدمی، متوكل به خدا باشد. در قرآن كريم، هماهنگی عجيبی در مفهوم 
توكل وجود دارد كه از آن دانسته می شود توكل در قرآن، يك مفهوم زنده كننده و حماسی 
است؛ يعنی هرجا كه قرآن می خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترس ها و بيم ها را از انسان 

بگيرد، می گويد: نترس و بر خدا توكل كن.
اهّلُل  َجَعَل  ْد 

َ
ق ْمِره ِ

َ
أ باِلُغ  اهّلَل  ِإّنَ  َحْسُبُه  ُهَو 

َ
ف اهّلِل  َعَلی  يَتَوكْل  َمْن  و َ اليْحَتِسُب  َحیُث  ِمْن  ُه 

ْ
»َويْرُزق

«)طالق: 3(؛ هر كس پرهيزكاری كند، خداوند راه خروجی برای رهايی وی از 
ً
ْدرا

َ
ِلکّلِ َشی ٍء ق

مشكالت قرار می دهد و از طريقی كه گمان ندارد، روزی اش را می رساند، و هر كس بر خدا 
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اعتماد كند و كار خود به وی واگذارد، خدا برای او كافی است. همانا خدا فرمان خويش را 
به نتيجه می رساند و آن چه را كه بخواهد، تخلّف ندارد. راستی كه خدا برای هر چيزی قدر 

و اندازه ای معين كرده است. 
در اين آيه، گويی قانونی كه فوق همه قوانين و حاكم بر همه آن هاست، بيان گرديده و 

آن، قانون »تقوا« و »توكل« و رابطه تنگاتنگ آن دو با هم است.
از اين آيه، استنباط می شود كه به دنبال توكل، عنايت پروردگار، قطعی است؛ هر كس 
به حقيقت، بر خدا توكل كند، عنايت خدا را همراه دارد و با عنايت خدا و تأييد او كه خود 
يك سّنت است وسلسله ای از علل ومعلوالت را در پی دارد، رسيدن به هدف، قطعی است. 
اين، قانونی است كه بر همه قانون های ديگر حكومت می كند. در عين حال برای اين كه 
فراموش نشود كه كار خدا، نظام و قانونی دارد، بيان فرموده كه »خدا برای هر چيزی اندازه 
و حسابی قرار داده است«، و هم فرموده كه »هر كس پرهيزكاری كند، خدا برای وی راهی 
او بدون قانون و بی وسيله نيست، هر چند كه ممكن است آن  قرار می دهد«، يعنی كار 
وسيله، از وسايل عادی و راه های شناخته شده نبوده، بلكه »ِمن َحیُث ال َيحَتِسُب« باشد)شهید 

مطهری،1384ش: 141/1(.

در ذيل به  آيات شريفه ديگری از قرآن كريم، در بيان رابطه فقر و توكل اشاره می گردد:
ياری حقيقت  به  اگر  داَمکم«)محّمد: 7(؛ 

ْ
ق

َ
أ ْت  يَثّبِ َو  يْنُصْركْم  اهّلَل  َتْنُصُروا  ِإْن  آَمُنوا  ذيَن 

َّ
ال یَها 

َ
أ »يا 

 
َ

ِإّنَ اهّلَل ال ُيِحّبُ ُكّل ذيَن آَمُنوا 
َّ
برخيزيد، حقيقت به ياری شما برمی خيزد. »ِإّنَ اهّلَل ُيداِفُع َعِن ال

ايمان است و خيانت كاراِن كافر نعمت را دوست  َكُفوٍر«)حج: 38(؛ خداوند مدافع اهل  اٍن  َخّوَ

َقِوّيٌ َعزيٌز«)حج: 40(؛ و خداوند كسانی را كه ياری او 
َ
َیْنُصَرّنَ اهّلُل َمْن َيْنُصُرُه ِإّنَ اهّلَل ل

َ
نمی دارد. »َو ل

كنند )و از آيين اش دفاع نمايند( ياری می كند، خداوند قوی و شكست ناپذير است. 
b ب( فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت

ِمیَن«)انعام:90(؛ 
َ
 ِذكری ِلْلعال

َّ
 ِإن ُهَو ِإال

ً
ْجرا

َ
ْسَئُلکْم َعَلیهِ أ

َ
ل ال أ

ُ
َتِده ق

ْ
ِبُهداُهُم اق

َ
ِذيَن َهَدی اهّلُل ف

َّ
ولِئک ال

ُ
»أ

و اين پيامبران هستندكه خدا هدايت شان كرد، پس ای پيامبر! به شيوه هدايت آنان اقتدا 
كن، بگو: مزدی برای آن از شما مطالبه نمی كنم، اين جز پندی برای آفريدگان نيست. از 
اين آيه می توان فهميد كه خداوند متعال، چگونه پيامبر را به پيروی از شيوه پيامبراِن قبل 
از خود دعوت می كند و او را موظف به اقتدا از آنان كرده و حتی حضرت محمد aرا از 

اين قاعده استثنا نكرده است.
«)احزاب: 45(؛ ای پيامبر! ما تو را ]به عنوان[ 

ً
َنِذيرا  و 

ً
را ُمَبّشِ  وَ 

ً
ناک شاِهدا ْرَسلْ

َ
أ ا 

َ
ِإّن ِبّیُ  الّنَ یَها 

َ
»ياأ

و  «)احزاب: 46(؛ 
ً
ُمِنیرا  

ً
ِسراجا ِنِه و 

ْ
ِبِإذ اهّلِل  ی 

َ
ِإل  

ً
فرستاديم.»َوداِعیا و هشدار دهنده  بشارتگر  و  گواه 
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یِه 
َ
ْنِزَل َعل

ُ
ْوال أ

َ
ِذيَن كَفُروا ل

َّ
دعوت كننده به سوی خدا به فرمان او، و چراغی تابناک.»َو يُقوُل ال

ْوٍم هاد«)رعد: 7(؛ كافران می گويند: چرا از جانب پروردگارش، 
َ
ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلکّلِ ق

َ
ما أ

َ
ِه ِإّن  ِمْن َرّبِ

ٌ
آية

را  بيم دهنده ای هستی و هر قومی  اين نيست كه تو  نازل نمی شود؟ جز  او  بر  معجزه ای 
رهبری است. 

واِرِثین«)قصص: 5(؛ 
ْ
ُهُم ال

َ
 َو َنْجَعل

ً
ة ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفی ال

َّ
ی ال

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
»َو ُنِريُد أ

و ما می خواهيم بركسانی كه در روی زمين به زبونی كشيده شده اند، مّنت نهيم ]و نعمت 
ْؤِمِنیَن  ُکْم ِإن ُكنُتم ّمُ

َّ
 اهّلِل َخْیٌر ل

ُ
ة دهيم[ و ايشان را پيشوا گردانيم و ايشان را وارث گردانيم. »َبِقّیَ

 َعَلْیُکم ِبَحِفیٍظ«)هود: 86(؛ اگر مؤمن باشيد باقيمانده ]حالِل[ خدا برای شما بهتر است 
ْ
َنا

َ
َو َما أ

و من بر شما نگاهبان نيستم 
َفَرج«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 106(.

ْ
ُموِر ِإىَل اهّلِل اْنِتَظاُر ال

ُ ْ
َحّبَ األ

َ
قال امير المؤمنين A: »َفِإّنَ أ

)b پیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت
 الف( توسل

»توسل« در لغت به معنای تقرب به چيزی به وسيله عملی است. »وسيله«، واسطه ای 
است كه انسان به توسط آن، خود را به چيزی با ميل و رغبت می رساند. بدون شك آدمی 
برای تحصيل كماالت مادی و معنوی، به غير خود يعنی خارج از محدوده وجودی خويش، 
نيازمند است؛ زيرا عالم هستی بر اساس نظام اسباب و مسّببات استوار شده و تمسك به 

سبب ها و وسايل برای رسيدن به كماالت مادی و معنوی، الزمه اين نظام است.
توسل به اوليای الهی و امامان معصوم b كه همان انسان های كامل هستند، يكی از امور 
ذيَن 

َّ
َها ال مسلّمی است كه در آيات قرآن و احاديث آمده است. قرآن كريم می فرمايد: »يا أّیُ

«)مائده: 5(.
َ

یِه الَوسِیَلة
َ
ُقوا اهّلل و ابَتُغوا إل

َ
آَمُنوا اّت

به طور كلی، توسل به وسايل و تسّبب به اسباب، با توجه به اين كه خداست كه سبب 
را آفريده است و خداست كه سبب را سبب قرار داده است و اوست كه از ما خواسته تا از 
اين وسايل و اسباب استفاده كنيم به هيچ وجه شرک نبوده، بلكه عين توحيد است. در اين 
راستا اواًل، هيچ فرقی ميان اسباب مادی و اسباب روحی، ميان اسباب ظاهری و اسباب 
معنوی و نيز اسباب دنيوی و اسباب اخروی نيست؛ منتهای امر، اسباب مادی را می توان از 
روی تجربه و آزمايش علمی شناخت و فهميد كه چه چيز سبب است، و اسباب معنوی را 

از طريق دين، يعنی از طريق وحی، و كتاب و سّنت بايد كشف كرد.
ثانيًا هنگامی كه انسان متوسل می شود يا استشفاء می كند، بايد توجهش به خدا بوده و 
درخواستش از خداوند به وسيله شفيع باشد، زيرا همان گونه كه بيان شد، شفاعت واقعی آن 
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است كه مشفوع عنده، شفيع را برای شفاعت برانگيخته است و چون خدا خواسته و رضايت 
داده است، شفيع شفاعت می كند؛ برخالف شفاعت باطل، كه توجه اصلی به شفيع است، 
برای اين كه بر مشفوع عنده اثر بگذارد، لهذا مجرم در اين وقت همه توجهش به شفيع است 
تا با قدرت و نفوذی كه در مشفوع عنده دارد، او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصيل به 
شفيع باشد و از ناحيه توجه به خدا پيدا نشده باشد، شرک در عبادت خواهد بود)شهید مطهری، 

1384ش: 263/1(.

فعل خدا، دارای نظام است. اگر كسی بخواهد اعتنا به نظام آفرينش نداشته باشد، گمراه 
ارشاد فرموده است كه در خانه رسول  را  متعال گناهكاران  به همين جهت، خدای  است؛ 
اكرم aبروند و عالوه بر اين كه خود طلب مغفرت می كنند، از آن بزرگوار بخواهند كه 
ُهُم 

َ
اْسَتْغَفُروا اهّلَل َو اْسَتْغَفَر ل

َ
ْنُفَسُهْم جاُؤوک ف

َ
ُهْم ِإذْ َظَلُموا أ

َ
ّن
َ
ْو أ

َ
برای ايشان طلب مغفرت كند: »َول

«)نساء:64(؛ و اگر ايشان هنگامی كه )با ارتكاب گناه( به خود ستم 
ً
 َرحیما

ً
ابا َوَجُدوا اهّلَل َتّوَ

َ
ُسوُل ل الّرَ

كردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پيامبر هم برای ايشان طلب مغفرت 
می كرد، خدا را توبه پذير مهربان می يافتند.

آری، فقط به عمل صالح و تقوا نمی توان تكيه كرد؛ همان طوری كه رسول اكرم aدر 
آخرين روزهای زندگی پاک شان فرمودند: »نجات دهنده ای نيست جز عمل و ديگر رحمت 

خدا«.
َبُحوها َو ما كاُدوا يْفَعُلوَن«)بقره: 71( می فرمايد: بنی 

َ
ذ

َ
خداوند متعال در تفسير آيه شرفيه »ف

اّما لجاجت  از ذبح آن منصرف شوند،  از جهت سنگينِی قيمت بقره می خواستند  اسرائيل 
و اصراری كه در آزمودن امر موسی A به ذبح داشتند، آن ها را واداشت تا علی رغم ميل 
باطنی به ذبح بقره راضی شوند، سپس از تنگی رزق و معيشت به موسیA پناه بردند 
و از او خواستند برای وسعت روزی آن ها دعا كند، موسی A فرمود: وای بر شما كه اين 
قدر كور دل هستيد، آيا نشنيديد كه آن جواِن صاحب بقره چگونه به درگاه الهی دعا كرد و 
خداوند به واسطه آن دعا به او ثروت و غنا بخشيد و آيا دعای آن جوان مقتول را نشنيديد 
كه چگونه در اثر آن دعا، خداوند او را زنده و سعادتمند نمود، آيا شما از توّسل به آن دعا 
عاجز هستيد؟ در اين وقت آن ها گفتند: خداوندا از تو پناه می جوييم و به فضل تو توكل 
و اعتماد می كنيم، پس به حق محّمد و علی و فاطمه و حسن و حسين b و پاكيزگان از 
نسل او، فقر ما را زايل نما و ما را بی نياز كن، در اين هنگام خداوند به موسی وحی كرد: 
ای موسی بايد رؤسای بنی اسرائيل به خرابه فالن قوم بروند و فالن موضع را بشكافند و 
هر چه در آن جا بود، استخراج كنند. در آن جا ده هزار دينار طال بود كه دو برابر مقداری بود 
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كه برای خريد بقره پرداخت كرده بودند و آن را ميان خود تقسيم كردند و در اثر توّسل به 
محّمد aو آل محّمد b، خداوند عين دارايی از دست رفته را به اضافه مثل آن به آن ها 

باز گرداند)جزايری، 1381ش: 421(.
و عن أهل البيت b: »أّن آدم Aرأی أمساء مكتوبة عل العرش مكّرمة معّظمة، فسأل عنا، 
 ،b لق عند اهّلل منزلًة، و األمساء: مّمد، و عل، و فاطمة، و السن، و السیخ  الخ

ّ
فقیل له: هذه من أجل

فتوّسل آدم إىل رّبه بم ف قبول توبته و رفع منزلته«)مازندرانی، 1429ق: 4/ 395(.

توسل  منزل گاه  به  كه  هنگام  آن  در گردش  هستند، پس  بزرگواری  و  بی نيازی  همانا 
برسند، سكنی گزينند)ابن شعبه حرانی، 1382ش: 679(.

ب( شفاعت
امام صادق A فرمودند: به خدا سوگند شيعيان ما همين طور بوده و از نور خدا خلق شده 
و به همان نور بازمی گردند. به خدا سوگند روز قيامت شما به ما ملحق می شويد و ما به طور 

قطع شفاعت خواهيم نمود و شفاعتمان پذيرفته می شود)ابن بابويه، 1380ش: 327/1(.
 A به  علیa روايت كرده كه رسول خدا A جعابی به همين اسناد از حسين بن علی 
فرمود: شيعيانت را بشارت ده كه من شفيع آنانم در روز رستاخيز؛ روزی كه هيچ چيز )مال 

و فرزند( در آن سودی نخواهد داشت، مگر شفاعت من)ابن بابويه، 1372ش: 122/2(.
پيامبر aفرمودند: من چهار طائفه را در قيامت شفاعت خواهم كرد: كسی كه ذّريه ام 
را محترم بدارد، و كسی كه حوائج آنان را برآورد، و آن كه در هنگام اضطرارشان، به هر وجه 

ياری شان كند، و آن كه به دل و زبان، آنان را دوست بدارد)ابن بابويه، 1372ش: 5/2(.
امير المؤمنين A از حضرت رسول aروايت فرمود كه هر كس به حوض من )حوض 
كوثر( ايمان نياورد، خداوند او را بر آن حوض نرساند و هر كس ايمان به شفاعت من نياورد، 

خداوند او را به شفاعت من فائز نگرداند)ابن بابويه، 1372ش: 277/1(.
»رسول خدا aفرمود كه: »هر كه دوست دارد كه زندگی كند، آن زندگی كه شباهت به 
زندگی پيغمبران داشته باشد، و بميرد آن مردنی كه به مردن شهيدان ماند، و ساكن شود در 
بهشت هايی كه خداوند رحمان، درخت های آن را نشانيده، پس بايد كه علی A را دوست 
دارد و با دوست او دوست باشد، و به امامان بعد از او، اقتدا كند، و در همه چيز پيرو ايشان 
باشد. پس به درستی كه ايشان عترت من اند كه از طينت و سرشت من خلق شده اند. بار 
خدايا! فهم و علم مرا به ايشان روزی كن، و وای بر آن ها كه ايشان را مخالفت كنند از اّمت 

من. بار خدايا! شفاعت مرا به ايشان مرسان«)كلینی، 1388ش: 681/1(.
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2-2. فقر معنوی نکوهیده
الف( فقر روحی و معنوی )فقر نفس(

فقر روحی و فكری، باالتر از فقر مالی و اقتصادی است. با داشتن ثروت روحی، فكری و 
اخالقی می توان فقر مالی و اقتصادی را عالج كرد، ولی با وجود فقر روحی و معنوی، بی، 
نيازی مالی سودی ندارد و ممكن است بر ناراحتی و شقاوت انسان بيفزايد. همان طور كه 
رسول خدا aمی فرمايند: »الفقر فقر القلب«؛ فقر ]حقيقی[، فقر دل است)ری شهری، 9:1390 /206( 
و حضرت علی A نيز بزرگترين بال را فقر نفس می دانند: »اكبر البلء فقر النفس«؛ بزرگترين 
بال، فقر نفس است)تمیمی آمدی، 1410ق: 191(. امام محمد باقر A در وصيتی، به جابر بن يزيد 
جوفی چنين فرموده اند: »ال فقر كفقر القلب، و ال غین كغین النفس«؛ هيچ فقری چون فقر دل 

نيست و هيچ غنايی چون غنای نفس نمی باشد)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 286(.
انسان آميزه ای از جسم و روح است و همان گونه كه جسم او نيازمند غذا و مواد الزم 
است، روح نيز تغذيه متناسب الزم دارد. امام علی A در اين باره می فرمايند: »إن للجسم 
سته أحوال: الصحه و املرض، املوت و الیاه، النوم و الیقظه و كذلک الروح«)به نقل از میزان الحکمه، 4/ 

و حيات، خواب  بيماری، مرگ  و  دارد: صحت  مانند جسم حالت های مختلف  روح،  200(؛ 

است،  نفس  فقر  همان  كه  معنوی  فقر  دچار  بماند،  غافل  آن  از  كه  آن  هر  بيداری.  و 
كفقر القلب«؛ هيچ فقری هم چون فقر قلب  می شود. امام باقر A نيز می فرمايند: »ال فقر  

نيست)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 286(.
ب( فقر فرهنگی

تری  »ال   :A علی امام  دانست.  الزم  آگاهی های  فقدان  می توان  را  فرهنگی«  »فقر   
«؛ نادان را جز افراط كار يا تفريط كار نبينی)هاشمی خویی، 1400ق: 194/1(؛  ً

 أو مفّرطا
ً
اهل إال مفرطا الج

پيامبرa: »حبک للش يعمى و يصم«؛ دوستی تو نسبت به چيزی، تو را كور و كر می كند)كبیر 
مدنی شیرازی، 1409ق: 351/2(.

پیامدهای فقر فرهنگی
 -خودپسندی ؛

 امام صادق A می فرمايند: »ال جهل أضر من الُعجب«؛ هيچ نادانی ای زيان بارتر از عجب 
و خودپسندی نيست)كلینی، 1407ق: 244/8(.

- انكار علم و پيشرفت های علمی؛
و  العلم بل استحقاق  اهل دعواه  زمينه می فرمايند: » و أدن صفة الج اين  در   A امام صادق
أقصاه جحوده العلم«؛ نخستين مرتبه نادانی بدون شايستگی، ادعای دانايی كردن است ... و 
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آخرين مرتبه، انكار علم و دانايی و ارزش آن است)عالمه مجلسی، 1403 :93/1(.
-خودداری از دانش پژوهی؛

 
ٌ

ُمُه َو َعاِقل
ْ
ُه ِعل

َ
َم َو َعاِلٌم َقْد َشّف

َّ
ْن َيَتَعل

َ
َب أ

ْ
 َيأ

ٌ
َثٌة: َجاِهل

َ
اُس َثل امام صادق A می فرمايند: »الَنّ

 ِلُدْنَیاُه َو آِخَرِته«؛ مردمان به سه گونه اند: نادانی كه پروای آموختن دارد و عالمی كه 
ُ

َيْعَمل
علمش او را ناتوان كرده است وعاقلی كه برای دنيا و آخرتش كار می كند)ابن شعبه حرانی، 

1404ق: 324(.

- پايبندی به سنت ها و روش های نابخردانه نياكان؛
ْو كاَن آباُؤُهْم 

َ
َو ل

َ
وا َحْسُبنا ما َوَجْدنا َعَلیه آباَءنا أ

ُ
ُسول قال ی الّرَ

َ
ْنَزل اهّلُل و ِإل

َ
ْوا ِإلی ما أ

َ
ُهْم َتعال

َ
»َوِإذا قیَل ل

 و ال یْهَتُدون«)مائده: 104(؛ چون به آنان گفته شد كه به آن چه خدا فرستاد و به 
ً
ال يْعَلُموَن َشیئا

پيامبران خدا رو كنيد، گفتند: آن چه از پدرانمان داريم، ما را بس است. آيا اگر هم پدرانشان 
چيزی نمی دانستند و راه به جايی نمی بردند، باز چنين می كردند؟

هل«؛  فقر فرهنگی، شديدترين نوع فقر به شمار می رود؛ امام علی A:»الفقر أشد من الج
نادانی نيست)ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 6(.و ريشه ای ترين عامل عقب  از  هيچ فقری سخت تر 
هل اصل كل شء«؛ نادانی، ريشه  ماندگی در اين سخن حضرت علی Aظهور دارد: »الج
است.  و رشد  توسعه  از حركت های  بسياری  مانع  و  بدی است)تمیمی آمدی، 1410ق: 48(؛  هر 
 عاداه«؛ هركه نسبت به 

ً
امام علی A به روايت امام باقر Aمی فرمايند: »مفن جهل شیئا

چيزی نادان باشد، با آن دشمنی می نمايد)مجلسی، 1403 ق: 166/1(. مشكالت زيادی از نادانی 
هل«. شر دنيا و آخرت با جهل  بر می خيزد. پيامبر a: می فرمايند: »و شر الدنیا و اآلخره مع الج
هل أدوا  و نادانی است)پاينده، 1383ش: 166(؛ و دردناک ترين بيماری هاست؛ امام علی A: »الج
الداء«. نادانی، دردناک تريِن دردهاست)آقاجمال خوانساری، 1366ش: 205/1(. مبارزه با فقر فرهنگی 

بال  به زمان نياز دارد و همت و تالش طاقت فرسايی را می طلبد. امام صادق A:»ازاله الج
أهون من ازاله قلب عن موضعه«؛ از ميان بردن كوه ها از جا به جا كردن قلبی از جای خود 

آسان تر است)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 358(
پیامدهای فقر معنوی نکوهیده

 الف( آزمندی
از شاخه های فقر روحی  آزمندی می شود؛ طمع، يكی  باعث   فقر معنوِی نكوهيده كه 
است؛ امام صادق A: »و الطمع هو الفقر الاضر«)كلینی، 1407ق: 149/2(، چشم طمع داشتن بر 
تهيدست-  يا  باشد  آزمند-ثروتمند  انسان  نگاه  در  است.  فقر  خود  دارند،  ديگران  آن چه 
امكانات و توانايی های ديگران بيش از آن چه كه هست، زيبا، دوست داشتنی و پسنديده 
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جلوه می كند؛ وی به آن چه خود دارد، نمی نگرد و همواره چشم طمع به اموال ديگران دارد.
ب( مال دوستی و دنیا طلبی

فقر معنوِی نكوهيده كه باعث مال دوستی و دنيا طلبی می شود؛ حرص، سرشتی نفسانی 
است كه آدمی را به اندوختن و جمع چيزهايی كه الزم ندارد و به حال او سودمند نيست، 
آن چه  بيشتِر  الیه«.  به  ابن آدم ماال حاجه  أكثر ما يطلب  أن  »و ذلک   :A سجاد امام  وامی دارد؛ 
فرزند آدمی می خواهد، چيزی است كه به آن نياز ندارد)همان: 131(. اين خوی، مرز و حّدی 
به  حريص  يكتیف«؛  ال  »الريص   :A علی امام  نمی كند؛  درنگ  نقطه ای  در  و  نمی شناسد 
و  درآمد  از  سطح  هر  در  حريص   .)99/1 خوانساری، 1366ش:  نمی كند)آقاجمال  بسنده  چيز  هيچ 
ثروت، احساس بی نيازی ندارد و به معنای واقعی زياده طلب است؛ پيامبرa: »أجسادهم 
ال تشبع«؛ بدن ها ]شكم ها[ شان سيرنمی شود)فیض كاشانی، 1406ق: 208/26(. در بُعد روحی و 
درونی، حريصان دنيا طلب از هر فقيری فقيرترند؛ امام علی A: »الرص علمه الفقر«)كلینی، 
افزون تر، مداوم و  انباشت ثروت  برای  آنان  1407 ق: 23/8(؛ حرص، نشانه فقراست. تالش 

خستگی ناپذير و فراغت و آسايش برايشان نامفهوم است؛ امام سجاد A:» التعب و النصب 
 ف الدنیا و  ألهل الدنیا وما أعطى أحدمنا جفنه إال أعطى من الرص مثلیا«؛ خستگی و رنج، 

ً
ُخلقا

در دنيا و برای اهل دنيا آفريده شده اند، به هيچ كس مشتی از مال دنيا ندادند، مگر اين  كه 
دو برابر آن حرص به او دادند)ابن بابويه، 1362ش: 64/1(. همه لذت ها را در مال اندوزی نهفته 
می بينند؛ امام علی A: »أماتت الدنیا قلبه و  وهلت علیا نفسه فهو  عبد هلا و ملن ف يده شء منا؛ 
را  او  قلب  دنيا  دنيا شود[  ]كسی كه شيفته  حیثما زالت زال إلیا و حیثما أقبلت أقبل علیا«. 

می ُكشد و نفس او خواستار بی چون و چرای آن می شود، بنده كسانی كه چيزی از دنيا در 
دست دارند می شود، دنيا به هر طرف رود، او نيز به همان طرف می رود و به هر كجا رو كند، 
به آن جا رو می كند)هاشمی خویی، 1400ق: 325/7(. همه احساس ها و ارزش های واالی انسانی 
 
ً
ذوها رّبا را درمال و سرمايه می پندارند؛ امام علی A: »فتا هوا ف حیرهتا و غرقوا  ف نعمتا و اتخ
فلعبت بم و لعبوا با، و نسوا ما وراءها«)همان: 23/20(؛ شگفتی های دنيا، ثروتمندان را مدهوش 

ساخته و از راه صواب بازداشته است، غرق در نعمت هايند و دنيا را می پرستند، دنيا آن ها را 
به بازی گرفته و آنان به دنيا سرگرم گشته اند و هر چه غير دنياست به فراموشی سپرده اند. 
پيامبر a: »يشیب ابن آدم و  يشب فیه خصلتان:  نمی شناسد؛  ناتوانی  و  پيری  آنان  اين شيوه 
الرص و طول األمل«؛ انسان پير می شود، ولی دو خصلت در او جوان می شود: آز و آرزوهای 

دراز)همان: 200/4(؛ و تا دم مرگ رهايشان نمی كند؛ امام صادق A: »مثل الدنیا كمثل ماء البحر 
 حت يقتله«؛ َمَثل دنيا هم چون مثل آب درياست، كه هر 

ً
كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا
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چه شخص تشنه از آن بيشتر بياشامد، تشنگی او فزون تر می شود، تا سر انجام تشنگی، او 
را هالک كند)كلینی، 1407ق: 136/2(.

ج( بخل ورزی
 فقر معنوی نكوهيده ای كه باعث بخل ورزی می شود: چه بسا انسان ها كه از نظر اقتصادی 
توانمندند و در عين حال، رفتارهای ناخوشايندی از آنان بروز می كند؛ امام علی A: »أفقر 
الناس من قتر عل نفسه مع الغین و السعة خلفه لغیره«)آقا جمال خوانساری،1366ش:473/2(. فقيرتريِن 

مردمان آنان اند كه با داشتن ثروت و توسعه مالی بر خود سخت می گيرند و مال را به ارث 
آن است  دنبال  به  رفاهی كه  و  ثروت  از  بخيل  باقی می گذارند. شخص  بازماندگان  برای 
بهره ای نمی برد و در فقری غوطه ور است كه همواره از آن می هراسد؛ امام علی A: »عجبت 
للبخیل يستعجل الفقر الذی منه هرب و يفوته الغین الذی إياه طلب«)هاشمی خویی،1400ق:192/21(؛ از 

عملكرد بخيل در شگفتم، از فقر گريزان است و به سوی آن می شتابد، ثروت را می طلبد 
 :a از آن بی نصيب می ماند. نمی توانند هدف روشنی را برای شما ترسيم كنند؛ پيامبر و 
به  رسيدن  از  را  تو  كه  مخواه  رأی  بخيل  از  البخیل فإنه يقصريک عن غايتک«؛  »والتشاورّن 

»شراركم   :A امام صادق آنان بدترين مردم اند؛  باز می دارد)ابن بابويه، 1362ش: 102/1(.  مقصود 
 :aلءكم«)كلینی، 1407ق: 41/4( شرترين شما بخيالن اند«؛ و جايگاه شان دوزخ است؛ پيامبر بخ

نه عل .... البخیل«)فیض كاشانی، 1406ق: 1078/5(؛ بهشت بر انسان بخيل، حرام شده  »حرمت الج

است.
نتیجه

 نتيجه كلّی كه می توان از اين مباحث گرفت، اين است كه مفهوم فقر در آثار دينی، بسيار 
مورد توجه قرار گرفته و در زمان های مختلف، اَشكال گوناگون به خود می گيرد. فقر در 
فرهنگ دينی نيز معانی چندی دارد: فقر مطلق همگانی و فقر به عنوان يك نياز روحی. بر 
روی هم، فقر مذموم و ممدوح، دو قسم از فقر هستند كه از مفهوم اصلی استنباط می شوند. 
ابواب فقر را مورد دقت قرار داده اند و مزايا و معايب آن ها را گوشزد   ،b ائمه معصومين
نموده اند. واقعيت فقر چيست؟ فقير حقيقی كدام است؟ فقر گاهی دارای علل تكوينی است 
و گاهی واجد علل ذاتی می باشد. سخنان بزرگان و سيره انبيای الهی، ترجمان حقيقی فقر 
است. توجه به مفهوم زهد به درک مفهوم فقر كمك می كند. در نگرش اسالمی، اصل مال 
از آِن خداوند است و آدمی بدان وسيله آزموده می شود. البته آفريدگار انسان، امر معاش وی 
را سامان می دهد، اما استحقاق بر بيشتر از آن با تالش و كار حاصل می شود و ائمه b در 
اين ميان، فرد را به اعتدال در كسب مال فرا می خوانند. به عالوه، تربيت دينی، درجاتی 
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را برای فقر قائل می شود كه بی حرمتی به فقير مورد مالمت قرار می گيرد. در مقابِل علل 
تكوينِی فقر كه از سوی خداوند سبحان پديد می آيد، موجب علل ذاتی، عامل انسانی است. 
را  اجتماعی  پيامدهای  داد.  افزايش  را  امور، روزی  برخی  انجام  با  اساس می توان  اين  بر 
نيز بايد در كنار ساير عوامل فقر ذكر نمود. ظلم، فسق و فجور، بخل ورزی، مال دوستی و 

بی عدالتی از جمله آن هاست.
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چکیده
امروزه با طرح پرسش های جديد و مسائل مستحدثه، دين اسالم با اختالف آرا و عقايد 
زيادی روبه رو شده است كه اين رويه به خودی خود چندان به نفع اسالم نيست. يكی از 
مسائلی كه در اسالم عمدتاً محل اختالف بوده، حوزه »امامت« است. نويسنده حاضر نيز به 
همين جهت در اين مقاله در پی آن است تا آيه ی معروف به صادقين را كه به بحث امامت 
مرتبط است، مورد كنكاش قرار داده و آن را مورد بررسی قرار دهد. مسئله ی مورد نظر به 
اقتضای درون دينی بودن، مّتكی به نقل و نيز بخش هايی از عقل، كه آن نيز خود متوقف بر 
نقل است، بوده، و در نتيجه، روش مورد استفاده در اين مقاله نيز كالمی می باشد. البته ما 
مسئله امامت را در اين نوشتار به صورت تطبيقی و با تكيه بر دو فرقه بزرگ دين مبين اسالم، 

يعنی تشّيع و تسنن، دنبال می كنيم.
واژگان کلیدی

امامت، آيه صادقين، روايات پيرامون آيه صادقين، اهل تشّيع، اهل تسّنن.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
انديشمندان اسالمی همگی بر اعجاز قرآن و حجّيت آن اتفاق نظر دارند و اختالف ها از 
جانب ادراكات و چگونگی برداشت های آنان است. نويسنده، به دور از تعّصب، به دنبال ارائه 
تحليل منطقی و عقالنِی آن، در يكی از آيات قرآن كريم به نام »آيه صادقين«؛ است، زيرا 
با تحليل و درک صحيح اين آيه، می توان گامی هر چند كوتاه، برای اصالح جامعه بشری 
برداشت. البته روشن است كه فقط داشتن اعتقاد، اثر گذار نبوده و اين اعتقاد بايد با عمل، 

زينت داده شود.
از  رواياتی  كه  بوده  قرآن كريم  آيات  از  بحث،  مورد  مسئله  است،  واضح  چنان چه 
معصومينb و نظراتی پيرامون آن بيان گرديده است. مباحث حول اين آيه، از زمان نزول 
آن آغاز گرديده و تا زمان ائمه معصومينb و حتی اوايل غيبت حضرت وليعصر f ادامه 
داشته كه رواياتی نيز در اين مورد ثبت گرديده است. البته عمده نظرات، بعد از غيبت كبری 
و توسط دو فرقه بزرگ اسالم ارائه شده كه هر يك طبق مبنای خود، در مورد معنای آيه 
و در تبيين مصداق آن، نظراتی ارائه داده اند. در ضمن نظرات انديشمندان اسالمی در حول 

آن، نظرات متفاوتی بوده است.
البته معتقديم كه معنای آيه، اطاعت مطلق و درپی آن، امامت را می رساند و از طرفی هم 
مصداق آيه، اهل بيتb می باشند. برای اثبات اين فرضيه، از روش عقل، در استنباِط معنای 
امامت، استمداد گرفته كه در تعيين مصداق از نقل، همچنين عقِل مّتكی بر نقل، استعانت 

جسته ايم. عمده مباحث اين نوشتار، بررسی روايات و نظرات دو فرقه می باشد.
ترجمه و توضیح آیه صادقین

»يا أّیها ألذين آمنوا اّتقوا اهّلل و كونوا مع الّصادقین«)توبه/ 119(؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از 

خدا پروا كنيد و با صادقين باشيد.
اين آيه شريفه، افراد مؤمن را امر می كند با »صادقين« باشند كه اين امر، به صورت 
مطلق آمده است. اين امر به اين معناست كه در تمام زمان ها و در همه افعال و اقوال، از 
آن ها تبعّيت كنند. از آن جا كه حكمت خدا اجازه نمی دهد خداوند متعال، كسی را بر منكر 
و فحشا امر كند و از سويی خداوند، به تبعّيت مطلق از »صادقين« امر نموده است، يعنی 
»صادقين« در هيچ زمانی و در هيچ فعل، قول و عقيده ای، مرتكب منكر و فحشا نمی شوند، 
اين موضوع، همان معنای عصمت است. پس می توان نتيجه گرفت »صادقين« بايد معصوم 

باشند.
البته اين آيه، با امر به تبعّيت مطلق از »صادقين«، بيانگر مطلب ديگری نيز می باشد. 
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اقتضای حكمت  و  می گذارد،  نمايش  به  عرصه ها  همه  در  را  خود  منان، حكمت  خداوند 
الهی اين است فرد اعلم و افضل، مورد تبعّيت واقع شود. البته خداوند راضی نمی شود كه 
شخص اعلم، از شخص عالم يا جاهل تبعّيت كند. پس وقتی در اين آيه، امر به تبعّيت 
مطلق می كند، به اين معناست كه »صادقين« اعلم و افضل از همه، در تمامی اعصار و در 
همه زمينه ها می باشند. بنابراين طبق داللت آيه، اعلمّيت »صادقين« نيز ثابت می گردد. چه 
مقامی باالتر از عصمت مطلق و اعلميت مطلق می توان برای مخلوق در نظر گرفت؟ وقتی 
»صادقين« چنين افرادی باشند، نه به حكم شرع، بلكه به حكم عقل نيز تبعّيت از ايشان 

و همراهی با آن ها واجب است.
مفهوم شناسی

از كلمات، معنای  برخی  متعّددی می باشد كه  الفاظ  آيه، حاوی  اين  اين كه  به  توجه  با 
روشنی دارند، و با در نظر گرفتن اين موضوع كه الفاظی مانند »اتقوا«، »كونوا« و »آمنوا« 
از  اين كلمه  مقصودشان روشن است، فقط به بررسی كلمه »صادقين« می پردازيم؛ زيرا 
اجزای مهم اين آيه بوده و اگر مفهوم و مصداق آن را دريابيم، منظور آيه مشخص و عمل 

به اين آيه، ميسور می گردد.
معنای لغوی

ابن منظور، صدق را معنای نقيض »كذب« در نظر گرفته است و يكی از موارد استعمال 
آن را »رجل صدق« در مقابل »مرد نادرست« می داند)ابن منظور، 1414ق: 10/ 193(.

خليل بن احمد فراهيدی، صدق را در »الكامل من كل شء« يعنی كامل در هر چيزی، 
مستعمل می داند)فراهیدی، 1410ق: 5/ 56(.

مصطفوی »صدق« را به معنی تمام بودن چيزی، صحت از خالف و مصاحبت با حق 
می داند)مصطفوی، 1402ق: 6/ 215(.

 بالصدق فیضاف إلیه ذلک 
ً
  و  باطنا

ً
راغب چنين می نويسد: »و  يعبر  عن كل فعل فاضل ظاهرا

الفعل الذی يوصف به«؛ هر كار پسنديده ای كه در ظاهر و باطن، خوب و پسنديده باشد، به 

صدق تعبير می شود)راغب اصفهانی، 1412ق: ص 479(.
معنای اصطالحی

از آن جا كه اين بحث، درون دينی است و محل بحث آن نيز قرآنی و اعتقادی می باشد. 
از اين رو كلمه »صادقين« و »صدق« را در اصطالح قرآنی بررسی می كنيم كه اين، ناظر 

بر ديدگاه كالمی و اعتقادی آن نيز می باشد.
»صدق« در قرآن كريم، راست گويی و در كالم و گفتار را در برمی گيرد و معنايی همچون 
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راست گويی در رفتار و انديشه و راستگويی در اعتقاد را شامل می گردد. در ذيل آياتی از 
قرآن كريم، كه به صدق اشاره نموده است، بيان می گردد.

ِهْم«)یونس: 2( اين آيه شريفه، »صدق« را به ايمان  َدَم ِصْدٍق ِعنَد َرِبّ
َ
ُهْم ق

َ
َنّ ل

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
ِر ال »َوَبِشّ

يا همان درستی افكار و عقايد، همراه با عمل، استعمال كرده است. 
ِخِريَن«)شعرا: 84(؛ در اين آيه، »صدق«، به معنای صدق در 

ْ
ی ِلَساَن ِصْدٍق ِفی ال

ّ
»َواْجَعل ِل

گفتار به كار رفته است. 
ْقَتِدٍر«)قمر: 55(؛ در اين آيه »صدق«، به معنای راستی در غير  »ِفی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍک ُمّ

گفتار اشاره دارد و نشانگر يك جايگاه است. 
ف اصطالحی اين  البته آيات ديگری نيز هستند كه در بردارنده لفظ »صدق« بوده و معرِّ
كلمه می باشند؛ مانند آيه 80 سوره إسراء، آيه 177 سوره بقره، آيه 15 سوره حجرات، آيه 

8 سوره حشر و ...
با توجه به معنای لغوی و اصطالحی كلمه »صادقين«، آن چه به دست می آيد، اين است 
كه صادقين در گفتار، رفتار، كردار و در عقايد و افكار، صادق هستند و همواره در راه درست 

و صواب بوده و مع الحق هستند.
لزوم همراهی آیات با روایات

با توجه به اين كه بحث مورد نظر، از آيات قرآن است و آيات قرآن بنا به فرمايش خود 
ْكَر 

ّ
ْیَك الِذ

َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ُبِر َو أ

ّ
ناِت َو الُز َبِیّ

ْ
قرآن كريم احتياج به مبّين و مفّسر دارد؛ آن جا كه می فرمايد: »ِبال

 
ّ
ِکَتاَب ِإاَل

ْ
َنا َعَلْیَك ال

ْ
نَزل

َ
ُروَن«)نحل: 44(؛ نيز می فرمايد: »َوَما أ

ّ
ُهْم َيَتَفَک

ّ
َعَل

َ
ْیِهْم َو ل

َ
َل ِإل اِس ما ُنِزّ َن ِللَنّ ِلُتَبِیّ

َقْوٍم ُیْؤِمُنونَ«)نحل: 64(. با توجه به اين كه آيات مذكور 
ّ
 ِل

ً
 ِفیِه َو ُهًدى َو َرْحَمة

ْ
ِذي اْخَتَلُفوا

َّ
ُهُم ال

َ
َن ل ِلُتَبِیّ

پيامبر اكرمa مبّين قرآن می باشد، نشانگر آن است كه قرآن به تنهايی  داللت دارد كه 
نمی تواند برای مردم وسيله هدايت بوده و نيازمند مبّين می باشد. مسلّم است كه با رحلت 
 a كه مبّين برای مردم آن عصر بود، بايد مبّين های ديگری نيز بعد از پيامبر aپيامبر اكرم
باشند تا قرآن برای همه اعصار تبيين شود. برای همين است كه گفته می شود، خود قرآن 
به تنهايی نمی تواند مايه تمسك به هدايت باشد؛ زيرا الفاظ قرآن »حّمال ذی وجوه« هستند و 
به خاطر همين ذی وجوه بودن، زنادقه، خوارج، اهل تسّنن، اشاعره، معتزله و... همگی برای 
اثبات راستی عقايد خود به همين قرآن رجوع می كنند؛ در حالی كه قرآن فقط عقيده يك 
گروه را بايد صحيح بداند و تعيين عقيده صحيح و كالم صحيح از بين اعتقادات و اقوال 

ِفَرق ممكن نيست، مگر با وجود مبّين، و اين همان سنت است.
ناگزير برای بيان صحيح و فهم درست از قرآن كريم، می بايست سراغ مبّين و مفّسر آن 
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برويم كه از ديدگاه اهل تسنن، مبّين آن فقط پيامبر اكرمaاست و از ديدگاه شيعه، عالوه 
بر حضرت ختمی مرتبت، اهل بيتb نيز اين وظيفه را بر عهده دارند. در ادامه، روايات و 

احاديثی را برای تبيين اين موضوع، بيان می نماييم. 
آیه صادقین در روایات و اقوال شیعه

از آن جا كه قول شيعه در اين مورد واحد است، لذا فقط روايات شيعيان كه نشانگر قول 
واحد آنان است، نقل و بيان می گردد.

مرحوم كلينی در كافی شريف ذكر كرده است كه: »السیخ بن ممد عن معل بن ممد عن 
الوشاء عن امحد بن عايذ عن ابن اذيفة عن بريد بن معاوية العجل قال: سألت أباجعفرA عن قول اهّلل 

 Aقال: اّيانا عّنا«؛ معاويه عجلی می گويد از امام باقر » : »اتقوا اهّلل و كونوا مع الصادقیخ
ّ

عّز و جل

اِدِقیَن« پرسيدم، امامA فرمودند: منظور از صادقين   َمَع الَصّ
ْ
ُكوُنوا  اهّلَل وَ 

ْ
ُقوا

َ
در مورد آيه »اّت

فقط ما هستيم)كلینی، 1407ق: 2/ 146(.
در اين روايت، امام باقرA»صادقين« را مختص به خود يعنی اهل بيتb می دانند.

می گويد:  سلمان  می كند:  بيان  چنين  را  آيه  نزول  شأن  نورالثقلين،  تفسير  در  حويزی 
خدمت پيامبر اكرمaبوديم كه آيه صادقين نازل شد. از ايشان پرسيدم: آيا صادقين عام 
است يا افراد خاصی را مّدنظر دارد؟ فرمودند: »خطاب آيه، عام است و مخاطب، مؤمنان 
هستند كه مأموِر عمل به آيه می باشند، ولی صادقين خاص هستند و آن، مخصوص برادرم 
علیA و اوصيای من تا روز قيامت است«. جمع حاضر، همگی كالم رسول خدا را تأييد 

كردند و همگی گفتند: اللهم نعم)حويزی، 1415ق: 2/ 280-281؛ مجلسی، 1403ق: 31/ 413 و 414(.
مرحوم كلينی در كافی آورده است كه: عن اب نصر عن اب السن الرضاA قال: سألته عن قول 
« قال: الصادقون هم األمئه و الصديقون  ّ »يا ايا الذين آمنوا اتقوا اهّلل و كونوا مع الصادقیخ

اهّلل عّز و جل

فرمودند:  امام  نمودم،  سؤال  صادقين  آيه  )مصداق(  مورد  در  می گويد:  نصر  ابو  بطاعتم؛ 
صادقين، أئمهbهستند و صديقين كسانی هستند كه از صادقين اطاعت می كنند«)كلینی، 

1407ق: 2/ 146(.

 ،Aعلی بن ابراهيم قمی در تفسير خويش می نويسد: جابر بن يزيد به نقل از امام صادق
از امام باقرA فرمودند: »كونوا مع الصادقیخ أی كونوا مع عل بن أب طالبA«)قمی، 1404ق: 1/ 
307(؛ در اين روايت نيز همانند روايات قبلی، مصداق صادقين، به صراحت بيان گشته و 

همگی آن ها از نظر معرفی، مصداق واحد هستند.
مرحوم طبرسی در مجمع البيان چنين روايت كرده است: »كونوا مع الصادقیخ مع ممد و 
اهل بیته«)طبرسی، 1372ش: 5/ 122(. دقيقًا همين روايت را ابن شهر آشوب در كتاب مناقب خود 
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ذكر كرده است)ابن شهر آشوب، 1376ق: 3/ 92(.
مرحوم عّياشی نيز در تفسير خود، روايتی را كه البته كمی طوالنی است ، آورده است؛ 
روايتی كه دقيقًا ناظر بر بحث ما می باشد: »عن أب محزة الثماىل قال: قال أبو جعفرA يا أبا محزة 
إمنا يعبد اهّلل من عرف اهّلل، فأما من ال يعرف اهّلل كأمنا يعبد غیره- هكذا ضاال  قلت: أصلحک اهّلل و  ما 

معرفة اهّلل قال: يصدق اهّلل و  يصدق ممدا رسول اهّللaف مواالة عل و االئتمام به، و بأمئة اهلدی من 

بعده- و البراءة إىل اهّلل من عدوهم، و كذلک عرفان اهّلل، قال: قلت: أصلحک اهّلل- أی شء إذا عملته 

أنا استمکلت حقیقة المیان قال: تواىل أولیاء اهّلل، و تعادی أعداء اهّلل، و تكون مع الصادقیخ كما أمرک اهّلل، 

قال: قلت: و من أولیاء اهّلل- و من أعداء اهّلل فقال: أولیاء اهّلل ممد رسول اهّلل و عل و السن و السیخ و 

، ث انتى األمر  إلینا- ث ابین جعفر،  و  أومأ إىل جعفر و هو جالس مفن واىل هؤالء فقد واىل  عل بن السیخ

اهّلل- و كان مع الصادقیخ كما أمره اهّلل، قلت: و من أعداء اهّلل أصلحک اهّلل قال: األوثان األربعة، قال: قلت 

من هم؟ قال: أبو الفصیل و رمع و نعثل و معاوية 1 و من دان بدينم- مفن عادی هؤالء فقد عادی أعداء 

 Aاهّلل«)عّیاشی، 1380ق: 2/ 116(. در اين روايت نيز اسامی صادقين به صراحت توسط امام باقر

ذكر شده است و از نظر شيعه، هيچ جای شك وترديدی در آن ها نمی باشد.
أئمه معصومينb، مصداق صادقين هستند؛  نظر شيعيان،  از  به مطالب فوق،  توجه  با 
اين  كه  ثابت شد  آيه،  توسط داللت  زيرا  است؛  واجب  زمينه ها  در همه  آنان  و همراهی 
صادقين، معصوم هستند و عالوه بر عصمت صادقين، اعلم بودن اهل بيتbنسبت به 

سايرين نيز دانسته می شود.
 bپس بنا بر روايات موجود در كتب شيعيان و اعتقاد شيعيان مصداق »صادقين« اهل بيت

می باشند و غير اين بزرگواران را شامل نمی شود.
آیه صادقین در اقوال اهل سنت 

پيش از اين، عقيده شيعيان نسبت به آيه صادقين و نظر و قول آن ها در اين مورد بررسی 
گرديد و معلوم شد در اين مورد،  در تعيين مصداق آيه، اختالفی بين شيعيان وجود ندارد. 
اما بر خالف شيعيان، اهل تسنن در مورد مصداق آيه، دچار اختالف بوده و هريك به نظری 
قائل شده اند. از آن جا كه تشّتت آرای آن ها زياد است و در اين نوشتار نيز بررسی همه آن ها 

ميسور نيست، تنها به اهّم اقوال آن ها اشاره می كنيم و مستندات آن ها را بيان می نماييم.
اهّم اقوال و كلّيت اقوال اهل تسنن را می توان در چهار دسته بيان نمود:

از آين آيه عبور كرده اند؛  دسته اول: برخی بدون اين كه مصداق آيه را معرفی نمايند، 
دسته دوم: برخی مصاديق خاصی از اين آيه بيان نموده اند؛ دسته سوم: برخی قائل بر اين 
بوده اند كه مصداق آيه خاص نيست، بلكه مجموع اّمت است؛ دسته چهارم: برخی مصداق 
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آيه را اهل بيتb می دانند.
بررسی قول دسته اول

در تفسير آيه مذكور، برخی از علمای اهل سّنت، اهتمام خاصی برای تعيين مصداقی 
خاص يا عام برای لفظ صادقين قائل بوده و آيه را بدون توّجه به مصداق، تفسير كرده اند. 
از آن جا كه هيچ اشارهای برای تعيين مصداق نداشته اند، لذا بحث در اين مورد، بی فايده 

می باشد.
دو تن از علمای اهل سنت كه با اين رويكرد به تفسير آيه پرداخته اند: احمد بن مصطفی 
المراغی، نويسنده تفسير المراغی و وهبه بن مصطفی الزحيلی، نويسنده تفسير المنير فی 

العقيده و الشريعه و المنهج می باشند.
بررسی قول دسته دوم

عده ای از علمای اهل سنت نيز در تعيين مصداق خاص آيه، دچار اختالف شده اند و هر 
كدام، يك يا چند نفر را به عنوان مصداق آيه بر شمرده اند. از جمله مصاديقی كه علمای 
اهل سنت بدان ها برای تعيين مصداق، استناد نموده اند، می توان به اصحاب پيامبر اكرم، 

ابوبكر و عمر و اصحاب آن دو، كعب بن مالك، مراره بن ربيع و هالل بن أمّيه اشاره كرد.
در اين زمينه می توان به كتاب »دّر المنثور«، نوشته جالل الدين سيوطی مراجعه و شاهد 

صدق كالم باشيد)سیوطی، 1404ق: 3/ 289(.
بررسی قول دسته سوم

بلكه  نيست،  آيه،  خاص  كه مصداق  بوده اند  اين  بر  قائل  اهل سنت،  علمای  از  برخی 
مصداق آن، مجموع اّمت است. در گذشته، اين قول در ميان اهل سنت وجود نداشت، تا 
زمانی كه مفّسر بزرگ آن ها امام فخر رازی، معروف به »امام المشككين«، اين نظر را ارائه 
كرد و بعضی از اهل سنت نيز به اين قول گرويدند. البته قبل از فخر رازی، كسی چنين 

قولی نداشته و او مبدع اين قول شناخته می شود.
بررسی قول دسته چهارم

برخی از علمای اهل سنت، مصداق اين آيه را اهل بيتb می دانند. با توجه به بحث 
پيشين كه هر كدام از علمای اهل سنت در مورد اين آيه، نظر خاصی را ارائه كرده بودند، 
در بين علمای اهل سنت، افرادی هستند كه نظرشان با نظر علمای شيعه، يكی بوده و 
تقسيم می شوند:  گروه  دو  به  روايت،  نقل  در  البته  می دانند.  bاهل بيت را  آيه  مصاديق 
عده ای مصداق آيه را فقط مختص اميرالمؤمنين علیA می دانند و عده ای ديگر، مصداق 
آيه را اهل بيتbمی دانند؛ يعنی عالوه بر اميرالمؤمنينA، فرزندان پاک و معصوم ايشان 
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را نيز در بر می گيرد.
برای درک بهتر مطلب فوق، روايات ذيل را از طريق اهل سنت ذكر می كنيم:

در  كه  است  روايتی  می داند،   Aاميرالمؤمنين مختص  را  آيه  مصداق  كه  روايتی 
كتاب شواهد التنزيل نوشته حاكم حسكانی از ابن عباس نقل می شود كه شأن نزول آيه را 
«؛ قال: نزلت فی علی  چنين می داند: »عن ابن عباس فی قوله: »اتقوا اهّلل و كونوا مع الصادقیخ
بن أبی طالب خاصه.«؛ ابن عّباس در مورد قول خدای متعال كه می فرمايد: »تقوای خدا را 
پيشه كنيد و همراه با صادقين باشيد« گفت اين آيه فقط در مورد علی بن أبی طالب نازل 

شده است)حسکانی، 1411ق: 1/ 342(.
اهل بيت  شامل   ،Aاميرالمؤمنين بر  عالوه  را  آيه  مصداق  كه  شده  نقل  هم  روايتی 
معصومb نيز می داند. اين روايت را نافع از عبداهلل بن عمر در تفسير اين آيه، چنين نقل 
می كند: »كونوا مع الصادقیخ ای كونوا مع ممد و اهل بیته«؛ همراه صادقين باشيد يعنی همراه 

محمد و اهل بيتش باشيد)حسکانی، 1411ق: 1/ 345(.
علّت اقتصار ما به همين دو روايت در اين قسمت، به علّت شأن و مقام حاكم حسكانی 
در ميان اهل سنت می باشد؛ زيرا كه علمای اهل سنت برای حاكم حسكانی، احترام خاصی 
قائل اند و او در ميان ايشان از اكابر محّدثين و مفّسرين محسوب می گردد، حاكم حسكانی 
از محدثان و حافظان بزرگ اهل سنت است. ذهبی در مورد اين شخص، از او به »امام 

محّدث، قاضی، حاكم و حنفی« ياد می كند)ذهبی، بیتا: 18/ 245(.
قابل ذكر است كه تعابير و الفاظ موجود در كالم ذهبی در مورد حاكم حسكانی معانی 

خاصی دارد كه با رجوع به علم حديث می توان متوّجه معانی دقيق آن ها شد.
مختّص  را  آيه  مصداق  كه  روايات  از  دسته  آن  يعنی  اول  قسمت  با  ارتباط  در  البته 
به صورت  ابن عّباس  از  كه  روايتی  از  غير  كه  است  ذكر  قابل  می دانند،  Aاميرالمؤمنين
از او وجود دارد كه به انحصار  انحصار در اميرالمؤمنينAنقل شد، روايت ديگری نيز 
داللت می كند: موفق بن احمد در كتاب المناقب خويش با اسناد خود از ابن عّباس در مورد 
آيه صادقين چنين نقل می كند: »هو عل بن أب طالب«؛ او، علی بن ابی طالب است)خوارزمی، 

1390ش: 280(.

تفاوت اين روايت با روايت قبلی، اين است كه در اولی، كلمه »خاصه« مصداق آيه را 
را   Aبن أبی طالب علی  دومی  روايت  در  ولی  می داند   Aبن ابی طالب علی  به  مختص 
مصداق آيه می داند ولی نه به صورت انحصار، بلكه از انحصاری بودن مصداق يا عام بودن 

آن ساكت می باشد.
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نقد و بررسی دیدگاه های اهل سنت
در اين بخش به بررسی ديدگاه های اهل سنت می پردازيم با اين كه كدام يك از اقوال 

آن ها صحيح و كدام يك از آن ها اشتباه است.
نقد و رد نظر قول دسته اول

آن دسته از علمای اهل سنت كه بدون معرفی مصداق، از آيه عبور كرده اند، بطالنش از 
اوضح بديهّيات است. تمام آيات قرآن كريم، ناظر بر چيز خاص يا شخص خاص يا واقعه 
خاص است؛ بدين معنا كه ظرف صدقی دارد و اين گونه نيست كه آياتی از قرآن ناظر بر 
چيزی نباشد و بر چيزی صدق نكند؛ پس وقتی آيه های نازل می گردد، يعنی ظرف صدق و 
نفس االمری دارد، و آن هايی كه بدون تعيين مصداق خاص و عام از كنار آيه عبور كرده اند، 
در واقع برای اين آيه، هيچ ظرف صدقی در نظر نگرفته و نعوذ باهلل با اين عمل، نزول اين 
آيه را عماًل برای خدا لغو می دانند، زيرا اگر گفته شود كه مصداقش را نمی دانستند و لذا به 
چيزی تصريح يا تعبير نكرده اند، می گوييم: چون اين افراد در مقام تفسير و بيان بوده اند 
اگر نمی دانسته اند كه آيه چه كسی را می فرمايد، بايد تصريح می كردند كه نمی دانيم و اگر 
می دانستند چه كسانی مصاديق آيه هستند، بايد آن را ذكر می كردند. ولی اين سكوت و 

عبور معنادار، با مبانی تفسيری و عقيدتی -بنابر آن چه كه شرح داده شد- سازگار نيست.
عالوه بر اين كه سكوت و عبور از آيه، به معنای ناديده گرفتن روايت و سنت می باشد و 
فرقی ندارد كه روايات شيعه را ناديده گرفته باشد و يا روايات اهل تسنن را اين سكوت در 
هر صورت اشتباه است؟ زيرا اگر اين روايات را ديده اند -چه روايات اهل تسنن و چه اهل 
تشيع- ولی روايات را قبول نداشته اند، بايد به كذب و جعلی بودن يا حداقل به اشتباه بودن 
روايات تصريح می كردند. اگر هم روايات را ديده و قبول داشته اند، بايد اين اخبار را ذيل آيه، 
ذكر، و مصداق را مشخص می نمودند. اگر هم هيچ يك از اين روايات را نديده اند، چرا با 
اين آگاهِی كم به سراغ تفسير قرآن رفته اند؛ زيرا در علم تفسير بايد مبانی آن رعايت گردد 

و يكی از مبانِی علم تفسير، علم به اخبار و شأن نزول آيات می باشد.
نقد و رد قول دسته دوم

بيان شد كه برخی از علمای اهل سنت معتقدند كه اين آيه، مصاديق خاصی دارد. آن ها 
خود به چند گروه تقسيم می شدند؛ عدهای پيامبر و اصحابش؛ عده ای ديگر ابوبكر و عمر و 
اصحاب آن ها را؛ و عده ای ديگر كعب بن مالك و مراره بن ربيع و هالل بن اميه را مصاديق 

اين آيه می دانستند.
اين ديدگاه نيز با كمی تأّمل و تفّكر در خود آيه و مالزمات آيه، بطالنش واضح می گردد.
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در اول بحث در بخش اول ثابت شد كه منظور از صادقين، هر كسی كه باشد، بايد معصوم 
باشد؛ زيرا كه به معّيت مطلق با او امر گرديده و معّيت مطلق و فرمانبرداری مطلق از كسی، 
داللت بر عصمت آن شخص دارد؛ چه اين كه خداوند به منكر و فحشاء امر نمی كند. پس 
با بيان مطالب گذشته در بخش اول روشن می گردد كه صادقين بايد معصوم باشند و اين 
كه   Aاميرالمؤمنين و   aپيامبر از  به غير  كرده اند  ذكر  اهل سنت  علمای  كه  مصاديقی 
از اصحاب پيامبر نيز به شمار می رود، هيچ يك از آن ها معصوم نيست و هيچ شخص و 
فرق های، بر عصمت صحابه مذكور، قولی ندارند و اعتقاد به عصمت افرادی غير از چهارده 

معصومb، خالف اجماع قطعی همه مسلمانان است.
پس اين قول نيز با اين توضيح رد می گردد؛حال اگر ادعای عصمت برای افراد فوق الذكر 
به جز پيامبرa و اميرالمؤمنينA بيان شود، آن نيز با داليل ديگر كه در جای خود آمده 
است، رد می شود؛ زيرا بعضی از اعمال آن ها در سير تاريخی، نشانگر عدم عصمت آن هاست.

نقد و رد قول دسته سوم
ديدگاه سوم، قول فخر رازی بود كه می گفت صادقاِن آيه، معصوم از خطا هستند و اين 
افراد معصوم در هر زمانی وجود دارند. ولی از آن جا كه شناخت اين افراد ميسور نيست، پس 
»صادقين« مجموع اّمت می باشند. زيرا ما افراد خاصی را نمی شناسيم كه از خطا و اشتباه 

معصوم باشند.اين ديدگاه نيز مردود است.
 اين سخن فخر رازی كه صادقين، معصوم از خطا هستند، صحيح است زيرا از امر به 
در هر  افراِد معصوم،  اين  كه  ديگرش  فهميده می شود. كالم  اين عصمت  معّيت مطلق، 
زمانی وجود دارند نيز صحيح است؛ زيرا آيه از نظر زمانی اطالق دارد و امر به معّيت در 
زمان خاصی نكرده و مقيد نمی باشد، بلكه به طور عام و مطلق فرموده است كه با صادقين 
باشيد. پس يعنی صادقين در طول زمان تا روز قيامت وجود دارند. ولی از اين پس را اشتباه 
كرده است؛ زيرا گفته است ما اين افراد معصوم را نمی شناسيم و قدرت بر شناخت آن ها 

نداريم .پس مجموع اّمت، صادقين بوده و حّجت هستند.
نداريم و  را  اين كه می گويد قدرت شناسايی معصوم  باطل است؛ چون  نيز  اين ديدگاه 

صادقين را نمی توانيم در افراد خاصی بشناسيم، اشتباه است، زيرا:
اواًل: پيامبر گرامی اسالمa در حديث معروف به جابر، نام معصومين تا روز قيامت را 
به ترتيب زمان آن ها بر شمرده و بدان تصريح كرده است)قندوزی حنفی، 1416ق: 3/ 353(. اين 
روايت در بسياری از كتب معتبر اهل تسنن يافت می شود و سؤال ما از قائلين به اين قول 

اين است كه آيا اين روايات را نديده اند يا آن كه غرضی در كار است؟
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ثانيًا: اگر ما قدرت شناسايی اين افراد را نداشتيم، اين امر قرآنی يا لغو می گردد يا تكليف 
به مااليطاق و خارج از وسع می شود؛ و هر دو، با توجه به حكمت الهی، باطل است. اين 
مالزمه فخر نيز اشتباه می باشد؛ فخر رازی از عدم قدرت بر شناسايی صادقين به حجّيت و 
صدق مجموع اّمت منتقل شده، در حالی كه چنين مالزمهای صحيح نيست. بر فرض محال 
اين عدم قدرت چگونه حجيبت  از  نداريم،  بر شناسايی معصومين  تصور كنيم كه قدرت 

اجماع اّمت استنباط می شود؟
با توجه به قول فخر رازی، اتحاد تابع و متبوع پيش می آيد؛ توضيح آن كه، آيه صادقين 
اِدِقیَن« داللت دارد كه در جامعه   َمَع الَصّ

ْ
با توجه به قرينه مقابله بين »الذين آمنوا« و »ُكوُنوا

بايد افراد صادق و معصومی باشند كه »الذین آمنوا« از آن ها تبعيت كنند. در حالی كه مطابق با 
كالم فخر رازی، »اجماع اّمت«، حّجت و معصوم می گردد كه بايد مورد تبعّيت واقع شوند، 
و همان اجماع اّمت، شامل »الذین آمنوا« می گردد و بايد از معصوم تبعيت كند؛ يعنی اّمت 
بايد از اّمت تبعّيت كند و اين است اتّحاد تابع و متبوع؛ و اتّحاد تابع و متبوع نيز بالبداهه و 

الضروره باطل است.
كالم فخر رازی، اجماع اّمت را معصوم می گرداند، در حالی كه قول به عصمت غير از 

چهارده معصوم، خالف اجماع قطعی مسلمانان است.
اين كه صادقان عام، مجموعی باشد، متناقض با سخن خود فخر است؛ زيرا خود تصريح 
كرده است كه معصوم در هر زمان وجود دارد، و در همه زمان ها مؤمنانی ممكن الخطا يافت 
می گردند و صادقانی هم پيدا می شوند كه معصوم از خطا باشند و اين مؤمنان همواره بايد 
با آن صادقان باشند كه معصوم اند. پس با اين وصف، مؤمنان مخاطب را ممكن الخطا و 
صادقان را معصوم از خطا فرض كرده است. پس صادقين عام، استغراقی است، نه مجموعی 
و عام مجموعی، َمجاز است و نياز به قرينه دارد، در حالی كه اقتضای اصاله الحقيقه اين است 

كه عام بر معنای حقيقی خود، كه استغراقی است، حمل شود.
نقد و رد نظر دسته چهارم

گفته شد كه برخی از علمای اهل سنت، مصداق صادقين را اهل بيتb می دانند، البته با 
اندک اختالفی كه موجب تفاوت در ماهّيت نمی شود. اين كه مصداق آيه اهل بيتb باشند، 

با قول و ديدگاه شيعه برابر است.
زمانی كه در مسئله ای چند قول، منحصر باشد، مثل بحث مذكور، اگر همه اقوال به جز 
يك قول، مورد نقد و رد قرار گيرد، آن قوِل مستثنا، خود به خود ثابت می گردد و نمی شود 
در يك مسئله با اقوال منحصر، همه اقوال را رد كرد؛ زيرا باألخره بايد يك ديدگاه، صحيح 
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باشد و در »ما نحن فيه« نيز همين قصه جاری است چه اين كه در مصداق آيه، چهار قوِل 
منحصر مطرح است و هنگامی كه سه قول با داليل كافی مورد رد قرار گرفت، ااّل و البد آن 
قول و ديدگاه باقی مانده، صحيح می باشد؛ يعنی همان قول اهل تسنن كه با قول شيعيان 
برابر است؛ عالوه بر اين كه اين قول با قول شيعيان يكی است، با عقل و نقل نيز تأييد 

می گردد و هيچ گونه رّديهای كه قابل قبول باشد، بر آن وارد نيست.
bفقط تنها رّدی كه بر اين ديدگاه وارد می باشد، اين است كه اگر مصداق آيه را اهل بيت
آيه  مصداق  را  ايشان  اگر  و  كرده ايد  ذكر  آن  مصداق  را   bاهل بيت چرا  پس  نمی دانيد، 
آيه ملتزم نمی شويد؟ زيرا آيه می گويد همراه اهل بيتb باشيد، و  می دانيد، پس چرا به 
شما هم كه قبول داريد اهل بيتb، مصداق صادقين هستند، پس به حكم قرآن بايد با 
اهل بيتb باشيد و به خاطر عصمت شان، از اهل بيتb، تبعّيت محض انجام دهيد. اين 
تبعّيت ممكن نيست مگر آن كه به عقايد شيعيان كه برگرفته از همين صادقين است، معتقد 
شويد. اگر گفته شود كه بدان اعتقاد دارند، ولی در مقام عمل، كاهل می باشند، همانند افراد 
مؤمنی كه به فروع دين اعتقاد دارند ولی به بعضی از آن ها مثل زكات و خمس و... عمل 
نمی كنند، می گوييم: در آن بخش هايی كه به مقام عمل ارتباط دارد، سخن شما صحيح 
است و اختالف فعل و عقيده، اِشكالی ندارد، ولی در آن بخش هايی كه عمل به آن ها همان 
اعتقاد به آن هاست، نمی توان كالم شما را پذيرفت؛ زيرا كه مبانی توحيدی و حتی در نبّوت 
و چگونگی معاد و بسياری ديگر از اعتقادات، معتَقد صادقين با غير، اختالفات زيادی دارد. 
حال اگر قائل ايد كه صادقين اهل بيتb هستند، بايد به معتَقدات صادقين، معتِقد باشيد 

نه غير آن.
قول حق

انحصار،  به صورت  آيه،  در  صادقين  از  منظور  كه  است  اين  حق  قول  می آيد،  نظر  به 
اهل بيتb هستند و همه مؤمنان با در نظر گرفتن »کونوا مع«، موظف به تبعّيت و معّيت 
با صادقين می باشند. البته اين معيت، معيت جسمانی نيست، بلكه معيت اعتقادی، رفتارُی 
اخالقی و معّيت در همه زمينه های متناسب مورد نظر بوده و مؤمنان موظف به آن هستند. 
حال تنها گروهی كه در جهان از اين صادقان تبعيت می كنند، گروهی هستند به نام»شيعه«. 
شيعه يعنی پيرو، و منظور از آن، پيرو علی بن ابی طالبA و فرزندان گرامی و پاک ايشان 
است. اين همان معنای معيت با صادقين می باشد، و ترجمه كامل آيه در زندگی شيعيان 

جريان دارد.
اولّين صادق، پيامبرa است. پس وقتی اولين صادق از جهان، چشم فروبست، صادق 
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بعدی جای او را می گيرد و صادق بعدی اميرالمؤمنينA می باشد. اين نيست مگر معنای 
با حديث غدير، حديث منزلت،  آيه، آن را می رساند،  اين معنايی كه  امامت و خالفت، و 

حديث طير، حديث ثقلين و...، بلكه با بسياری از آيات، هماهنگ می باشد.
موظف  مؤمنان  و  بوده   bاهل بيت صادقين  كه  گرفت  نتيجه  اين گونه  می توان  پس 
دارد.  نام  »شيعه«  كامل،  به صورت  آيه  به  عامل  گروه  هستند.تنها  ايشان  با  همراهی  به 
دارد،  قرار  صادق  پيامبر  از  بعد  كه  خليفه ای  باشد.  صادق  بايد  نيز  پيامبر  از  بعد  خليفه 

اميرالمؤمنينA است.
بررسی اجمالی چند شبهه

با توجه به اقوال مختلف، در مورد مفهوم آيه صادقين، شبهاتی وجود دارد كه اجمااًل در 
ذيل، به دو شبهه اشاره و پاسخ آن مطرح می گردد.

شبهه اّول
از  الهی پيشه كنيد و  اِدِقیَن«؛ يعنی تقوای  الَصّ  َمَع 

ْ
اين آيه می فرمايد: »ُكوُنوا خداوند در 

صادقين باشيد، نه اين كه همراه آنان باشيد؛ اين معنا با امر الهی بيشتر سازگار است.
پاسخ

اِدِقیَن« بود، در حالی كه در آيه از   ِمَن الَصّ
ْ
مدعای شما زمانی صحيح است كه آيه »ُكوُنوا

اگر  و  است،  قرآنی هدف دار  استعماالت  است. واضح است كه  استفاده شده  كلمه »مع« 
مقصود خدای تعالی همانند مقصود شما بود، قطعًا آيه را با »من« نازل می كرد؛ عالوه بر 

اين كه هيچ اديب بليغی، به خاطر بطالن واضح آن، به اشكال شما ملتزم نمی گردد.
شبهه دّوم

نهايت نكته ای كه آيه می تواند ثابت كند، اين است كه اميرالمؤمنينA، فقط صادق 
است و اين آيه، دليلی بر امامت ديگر ائمهA نمی شود. 

پاسخ
و  ائمهb تصريح شده  نام  به  اشاره شد،  بحث  در ضمن  رواياتی كه  به  توجه  با  اواًل: 

به صورت انحصار نمی باشد.
زيرا  نمی رساند؛  باز ضرری  بپذيريم،  انحصار  در مورد  را  اين سخن  اگر  بر فرض  ثانيًا: 
اميرالمؤمنينA را به عنوان صادق و امام قبول داريد؛ يعنی همه اقوال ايشان را حّجت 
می دانيد، و قول به امامت ائّمهb، يكی از اقوال اميرالمؤمنينA است كه شما بايد حّجّيت 

آن را بپذيريد.
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نتیجه 
bمعصومين ائّمه  آن  مصاديق  و  دارد  داللت  الهی  خالفت  و  امامت  بر  صادقين  آيه 
هستند. در اين موضوع، نظر هر يك از علمای اهل سنت اشكاالتی داشت، زيرا در تعيين 
مصداق، اشتباه كرده بودند و ثابت شد كه صادقين بايد معصوم باشند. ديدگاه ديگر آن ها 
نظر فخر رازی بود كه وجه بطالنش به تفصيل گذشت. البته روايات شيعه در اين زمينه به 

حد تواتر نزديك است.
همچنين  و  نموده  بيان  را  اعلمّيت صادقين  و  آيه صادقين، عصمت  در  متعال  خداوند 
افضلّيت صادقين نسبت به بقيه و واليت صادقين نسبت به همه، از آن ثابت می گردد. پس 
از درجه كامل  ايشان  و  اهل بيتb، مصاديق صادقين هستند  نتيجه گرفت كه  می توان 
عصمت برخوردار بوده و از تمام مردم و در همه اعصار، اعلم تر و از نظر درجه و فضيلت در 
bنزد خدای متعال، افضل الّناس می باشند. همان طور كه قباًل ذكر شد، واليت برای ائّمه
ثابت است. بنابراين اهل بيتb، ولّی امر مردم هستند كه آيات و روايات فراوانی، مؤّيد آن 

می باشد.
پی نوشت

1.  )3(- حكی عن الجزری أنه قال: كانوا يكنون بأبی الفصيل عن أبی بكر لقرب البكر 
بالفصيل »انتهی« و يعنی بالبكر« الفتی من اإلبل. و الفصيل: ولد الناقه إذا فصل عن أمه 
و فی كالم بعض أنه كان يرعی الفصيل فی بعض األزمنه فكنی بأبی الفصيل، و قال بعض 
أهل اللغه أبو بكر بن أبی قحافه و لد عام الفيل بثالث سنين و كان اسمه عبد العزی- اسم 
صنم- و كنيته فی الجاهليه أبو الفصيل فإذا أسلم سمی بعبد اهللَّ و كنی بأبی بكر- و أما 
كلمه رمع فهی مقلوبه من عمر و فی الحديث أول من رد شهاده المملوک رمع و أول من 

أعال الفرائض رمع.
و أما نعثل فهو اسم رجل كان طويل اللحيه قال الجوهری: و كان عثمان إذا نيل منه و 

عيب شبه بذلك.
تلفة و المختار هو الموافق لنسخة  ثم ال يخفی عليك أنه النسخ فی ضبط الكلمات مخ

البحار.
کتابنامه

*قرآن كريم.
1. ابن شهر آشوب، أبوعبداهلل محمد بن علی، )1376ق(، مناقب آل أبی طالب، به همت: 

محمدكاظم كتبی، نجف: مطبعة الیدرّية، چ دوم.
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مفهومومراتبوالیتدرقرآنكریم

سید محمد حسین فتحی

چکیده
سؤال اصلی اين مقاله، اين است كه آيا منظور از واليتی كه در روايات، اين همه اهميت 
يافته و در ادبيات و اشعار ما نيز فراوان بر آن تاكيد شده، همين است كه بگوييم علیA و 
اوالد معصوم او جانشينان پيامبرند يا اين كه مسئله واليت، فراتر از هر مسئله تاريخی است و 
اين حقيقت را در بردارد كه كالم اهل بيتbهمچون كالم خدا و كالم رسول خدا برای ما 
حجت است. از اين رو، چون كردار و گفتار ايشان حجيت دارد، بايد با ايشان در عمل، هم عهد 
و هم پيمان شويم و به شيوه  آن ها عمل كنيم. بنابر آيات و روايات، اين مطلب قطعی است كه 
سخنان اهل بيتb برای ما حجيت دارد و بايد بدان عمل كنيم، اما مسئله واليت و مواالت، 

دربردارنده حقايقی بس واالتر است.
واژگان کلیدی

 واليت، واليت فقيه، آيات، روايات.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
در عصر ما، به دليل اهميت يافتن مسائل سياسی اسالم كه بخش مهمی از معارف اسالمی 
را تشكيل می دهد، بُعد خاصی از مفهوم واليت بيشتر مورد تأكيد واقع شده است كه همان 
مسئله سياست و امامت امت و به تعبير ديگر، بُعد سياسی - اجتماعی مفهوم واليت است)مصباح 

يزدی، 1383: ص 98(.

ْوِم  َكاِة َو الّصَ ِة َو الّزَ
َ

ل  الّصَ
َ

ٍْس َعل َ
 خ

َ
ُم َعل

َ
ْسل ِ

ْ
در روايتی از امام محمد باقرAآمده است: »ُبیِنَ ال

َيِة يوم الَغدير«؛ بنای اسالم بر پنج پايه استوار شده 
َ

َوال
ْ
ْ ُيَناَد ِبَشْ ٍء َكَما ُنوِدَی ِبال َيِة َو لَ

َ
َوال

ْ
ّجِ َو ال َ َو الْ

است: واليت و نماز و زكات و روزه و حج و به چيزی با فضيلت تر از »واليت« در روز غدير 
دعوت نشده است)نک به: بحاراالنوار ج 68، ص 332(. واليتی كه در اين روايت مطرح شده، نه فقط 
به معنای دوست داشتن، بلكه به معنای پذيرفتن حق حاكميت و حكومت الهی است؛ حقی كه 
پس از خداوند برای پيامبر اكرمaو اهل بيتbو نايبان و واليان ايشان، به اذن خداوند 

ثابت است)مصباح يزدی، 1383: ص 98(.
پذيرش واليت در اين جا بدين معنی است كه معتقد باشيم اهل بيتbاز سوی خداوند 
بر امت اسالمی، حق رياست و حاكميت داشته  و دارند، و از همين روی، در جهت برقراری 
حكومت اسالمی همواره كوشيده اند. پس بدين سبب در اين مجال، به اين مسئله پرداخته و 

مسائل مختلف آن بيان می گردد.
مفهوم والیت

واژه شناسی )مفهوم لغوی(
راغب در خصوص كلمه »واليت« از نظر موارد استعمال می گويد: واليت با »واو« مكسور 
به معنی »ياری كردن« است، اما واليت، با »واو« مفتوح، »سرپرستی« معنا می شود؛ و نيز 
گفته شده است حقيقت هر دو واژه، همان سرپرستی است كه كاری را بر عهده بگيرند)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

مفهوم شناسی )مفهوم اصطالحی(
»واليت« از »ولی« به معنای سرپرستی و تصّدی امر است كه در مورد اشيا يا اشخاص 
تحقق می يابد. مفهوم واليت در رابطه با جامعه، همان حكومت و زمامداری است و شخص 

حاكم را ولی مسلمين يا ولی امر می نامند.
مفهوم والیت در قرآن کریم

 والء َواليت )به فتح واو(، ِواليت )به كسر واو(، ولی، مولی، اولی و امثال اين ها همه از ماده 
َولَی - و، ل، ی، اشتقاق يافته اند. اين واژه از پراستعمال ترين واژه های قرآن كريم است كه به 
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صورت های مختلفی به كار رفته است؛ به گونه ای كه در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد 
َحِقّ ُهَو 

ْ
 هّلِلَِّ ال

ُ
َية

َ
َوال

ْ
به صورت فصل در قرآن كريم بيان گرديده است)مطهری، 1387: 255(؛ »ُهَناِلَك ال

َواًبا َوَخْیٌر ُعْقًبا«)كهف: 44(.
َ
َخْیٌر ث

معنای اصلی اين كلمه، چنان چه راغب اصفهانی در مفردات القرآن آورده است، قرار گرفتن 
چيزی در كنار چيز ديگر است به نحوی كه فاصله ای در كار نباشد؛ يعنی اگر دو چيز آن چنان 
به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان نباشد، ماده »ولی« استعمال می شود)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

به همين مناسبت طبعاً اين كلمه در مورد قرب و نزديكی به كار رفته است، اعم از: قرب 
مكانی و قرب معنوی. البته در مورد دوستی، ياری، تصّدی امر، تسلط و معانی ديگر از اين قبيل 

استعمال شده است؛ چون در همه اين ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
برای اين ماده و مشتقات آن معانی بسياری ذكر كرده اند؛ مثاًل برای لفظ »مولی« بيست 
و هفت معنی ذكر كرده اند، اما بديهی است كه اين لفظ برای بيست و هفت معنی جداگانه 
وضع نشده است. يك معنی اصلی وجود ندارد و در ساير موارد به عنايت همان معنی، استعمال 
شده است. معانی متعدد و به تعبير بهتر، موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی و حالی 
بايد به دست آورد. اين لفظ، هم در مورد امور مادی و جسمانی، و هم در امور معنوی و مجرد 
استعمال شده است. ولی مسلّماً در ابتدا در مورد امور مادی، از راه تشبيه معقول به محسوس  
يا از راه تجريد معنی محسوس از خصوصيت مادی و حسی خودش استعمال شده است. ليكن 
در مورد معنويات هم استعمال گرديده است. تاريخش، قبل از تفكر او در معقوالت است؛ بشر 
پس از درک معانی و مفاهيم حسی تدريجاً به معانی و مفاهيم معنوی رسيده است و طبعاً از 
همان الفاظی كه در مورد ماديات به كار می برده، استفاده كرده و آن ها را استخدام نموده است؛ 
هم چنان كه ارباب علوم، الفاظ خاصی را برای علم خود اختراع نمی كنند، بلكه از الفاظ جاری 
عرف استفاده می كنند. اما به آن الفاظ، مفهوم و معنی خاصی می دهند كه با معنا و مفهوم عرفی 

متفاوت است)مطهری، 1387: ص 156(.
در اين جا ثابت شد كه واليت )قدرت(، از آن خداوند است. اوست كه برترين ثواب و بهترين 

عاقبت را دارد)مکارم شیرازی، 1386: ج 12/ ص 436(.
كلمه واليت كه مصدر است يا اسم مصدر، با بسياری از اشتقاقات آن همچون: ولی و تولی، 
والی، اوليا، موالی، مولی، توليت و غيرها در قرآن مجيد وارد شده است . حال بايد ديد معنای 

لغوی آن چيست و سپس در تفسير آيه مباركه سخن گفت.
در مصباح المنير گويد: الَولی مثل َفلس، به معنای قرب است و در آن، دو لغت است: اول، 
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وليه. يليه با دو كسره از باب حسب يحسب، و دوم از باب وعد يعد، وليكن لغت دوم، كمتر 
استعمال می شود. واليت )با كسره و فتحه( به معنای »نصرت« است؛ و ِواليت )با كسره واو(، 
به معنای »سلطان« است. سيبويه گفته است كه َواليت )با فتحه( مصدر است و با كسره اسم 
مصدر. چون اسم است برای آن چيزی كه تو واليت داری و چون بخواهند معنای مصدری را 

اراده كنند، فتحه می دهند)حسینی تهرانی، 1386: ص 10 و 9(.
ىل، و هو أقرب؛ يعنی و  بم منه، من الو ىل الناس بإبراهمی يعین أحقهم و أقر در مجمع البحرين گويد: أو
أولی الناس بإبراهيم، معنايش حقيقت اوست به او، ونزديك ترين بودن اوست از ساير مردم به 
« با   هّلِلَِّ

ُ
َية

َ
َوال

ْ
آن حضرت؛ زيرا از ماده ولی به معنای قرب است. و گفتار خداوند تعالی: »ُهَناِلَك ال

فتحه است به معنای ربوبيت؛ يعنی درآن روز، همگی تحت واليت خدا در می آيند و به او ايمان 
می آورند و از آن چه در دنيا پرستيده اند، بيزاری می جويند)حسینی تهرانی، 1386: ص 11(.

حقه  تشريع شريعت  از  مقصود  و  منظور  آخرين  و  است،  كمال  درجه  آخرين  »واليت« 
خداوندی است، و اما اصل در معنای آن برداشته شدن واسطه ای است كه بين دو چيز حائل 

شده است؛ به طوری كه بين آن دو چيز، غير آن دو چيز باقی نماند)حسینی تهرانی، 1386: ص 22(.
»واليت« به معنی سرپرستی و تصّدی امری است كه در مورد شیء يا اشخاص تحقق 
می يابد و معانی ديگر همچون دوستی و نصرت دارد كه آن ها نيز بی مناسبت با معنای تصّدی 
نيستند. بنابراين مفهوم واليت در رابطه با جامعه، همان حكومت و زمامداری است و شخص 

حاكم را ولی مسلمين يا ولی االمر می نامند)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 15 و 14(.
انواع والیت در قرآن

الف( والیت تکوینی
»واليت تكوينی« يعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عينی داشتن 
در آن ها؛ مانند واليت نفس انسان بر قوای درونی خويش. اين نوع از واليت تنها بين علت 
و معلول تحقق می يابد و بر اساس آن، هر علتی، ولی و سرپرست معلول خويش است و هر 
معلولی، مولی عليه و سرپرستی شده و در تحت واليت و تصرف علت خود می باشد. نفس 
َیُکوُن«)يس: آيه 82(؛ ولذا هر 

َ
ُه ُكْن ف

َ
ْن َيُقوَل ل

َ
َراَد َشْیًئا أ

َ
ا أ

َ
ْمُرُه ِإذ

َ
َما أ

ّ
انسان، مظهر خدايی است كه »ِإَن

چيزی را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همان اراده و خواست، در حيطه نفس، موجود 
و محقق می شود. ولی واقعی و حقيقی اشياء و اشخاص كه نفس همه انسان ها در واليت 
داشتن مظهر اويند، فقط و فقط ذات اقدس الهی است)جوادی آملی، 1385: ص 123(. »فاهّلُل ُهَو 

َوِليُّ«)شوری: 9(.
ْ
ال
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ب( والیت بر تشریع
»واليت بر تشريع« همان واليت بر قانون گذاری و تشريع احكام است؛ يعنی اين كه كسی 
سرپرست جعل قانون و وضع كننده اصول و مواد قانونی باشد. اين واليت كه در حيطه قوانين 
است و نه در دايره موجودات واقعی و تكوينی، اگر چه نسبت به وضع قانون، تخلف پذير 
نيست يعنی با اراده مبدأ جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می شود، ليكن در مقام 
امتثال، قابل تخلف و عصيان است؛ يعنی ممكن است افراد بشر، قانون قانون گذاری را اطاعت 
نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند و می توانند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را 
انتخاب كنند و در عمل، آن را بپيمايند. تنها قانون كامل و شايسته برای انسان، قانونی است 
كه از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالِم و حكيم مطلق باشد، ولذا، واليت بر تشريع و 
قانون گذاری، منحصر به ذات اقدس اله است)جوادی آملی1385: ص 124(؛ چنان كه قران كريم در 

«)یوسف: 67(. ِ
 هّلِلَّ

َ
ُحْکُم ِإاّل

ْ
اين باره فرموده است: »ِإِن ال
ج( والیت تشریعی

»واليت تشريعی« يعنی نوعی سرپرستی كه نه واليت تكوينی است و نه واليت بر تشريع 
و قانون. بلكه واليتی است در محدوده تشريع و تابع قانون الهی كه خود بر دو قسم است: 
يكی واليت بر محجوران و ديگری واليت بر جامعه خردمندان پيش از آن كه به بيان دو 
قسم واليت تشريعی بپردازيم، يادسپاری اين نكته ضروری است كه واليت تشريعی با دو 
قسمش، همانند واليت بر تشريع، مربوط به رابطه تكوينی و علّی و معلولی نيست، بلكه از امور 
اعتباری و قراردادی است. البته واليت بر تشريع، با يك تحليل عقلی، به سنخ واليت تكوينی 
برمی گردد؛ زيرا قلمرو واليت بر تشريع، همانا فعل خود شارع است؛ يعنی او واليت بر اراده 
تشريع دارد كه از آن به » ارادة التشريع « ياد می شود، نه »اراده تشريعیه«)جوادی آملی، 1385: ص 124(.

واليت در محدوده تشريع، در قرآن كريم و در روايات اسالمی، گاهی به معنای تصّدی امور 
مردگان يا كسانی كه بر اثر قصور علمی يا عجز عملی يا عدم حضور نمی توانند حق خود را 

استيفا كنند، آمده است. گاهی هم به معنای تصّدی امور جامعه انسانی است.
سُت أوىَل 

َ
ل

َ
ا الّناس أ َ به عنوان نمونه، فرمايش رسول خداa در واقعه غدير خم است: »ياأّيُ

م«؛ »َمْن ُكْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلٌّ َمْوالُه«، كه بازگوكننده واليت و سرپرستی و اداره امور 
ُ

م ِمن أنُفِسك
ُ

ِبك

جامعه اسالمی است)جوادی آملی، 1385: ص 125(.
مراتب والیت در قرآن کریم

اطاعت افراد از كسانی كه واليت شرعی بر آن ها دارند، مانند آباء و اجداد و احكام شرع و 
اطاعت از اولی االمر و صاحب اختياراتی كه خدا معين فرموده چون پيغمبرaو ائمه هدی كه 
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ْمِر ِمْنُکْم« می باشند)طیب، 1376: ج 1/ ص 18(.
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل وَ أ ِطیُعوا الَرّ

َ
ِطیُعوا اهّلل َو أ

َ
به نص آيه شريفه »أ

به نظر بعضی از عرفا، آخرين درجه ايمان، اول درجه واليت؛ آخرين درجه واليت، اول درجه 
نبوت؛ آخرين درجه رسالت، اول درجه اولوالعزمی و آخر درجه اولوالعزمی، مرتبه خالقيت است 
كه بين هر مرتبه تا مرتبه ديگر، مراتب بسيار است و چون بُعد بين ممكن و واجب، غير متناهی 
است؛ لذا هر قدر مرتبه بشر باال رود، چون ممكن الوجود است، باز امكان صعودی به باالتر 
را دارد و درجه پيغمبر اكرمaگرچه باالترين درجات به شمار می رود، ليكن چون به درجه 
واجب نخواهد رسيد، اين است كه هر قدر مقامش باال رود، باز قابل صعود به مرتبه باالتری، 
است و شايد سّر اين كه ما مأموريم در نماز و غير نماز به روان مباركش صلوات بفرستيم و از 
خدا بخواهيم كه درجه او را بلند گرداند، همين مطلب بوده باشد؛ گرچه توجيه شده كه فائده 
صلوات، عائد خودمان می شود؛ زيرا به اندازه ای كه برای ممكن، امكان صعود باشد، نسبت به 
حضرتش محقق گرديده است. چون كه درجه و مقام آن بزگوار به مقام قوسين رسيده؛ ليكن 
رحمت الهی غيرمتناهی و نيز علو مقام بشر محدود نيست؛ به نحوی كه تجاوز از آن ممكن 
نباشد. اين است كه هر قدر مقام انسان باال رود، باز موفقيت برای مقام باالتری را دارد كه 

مشمول رحمت غيرمتناهی الهی گردد)داورپناه، 1375: ج 4/ ص 371(.
برخی از مفسرين می گويند: اسالم، مثل ايمان، درجات و مراتبی دارد و باالترين مراتب 
آن، تسليم ِصرف بودن به اوامر مولی و تقديم جان و مال و تمام هستی خويش در راه رضای 
خداوند متعال بوده و مشاهده نيستی و فناء خود، در مقابل اقتدار اوست. اين مرتبه از اسالم، 
گرچه به اعتبار مقدماتش از امور اختياری به شمار می رود، ليكن پيدايش چنين مرتبه ای، در 
خور مقام هركس نيست و از تحت اختيار بشر خارج است؛ زيرا كه منوط به مرتبه »واليت« 
است و امری است الهی و ملكه ای است نفسانی؛ منوط به اعمال شاقه است كه تحمل آن 
 ،Aو اسماعيل Aبرای نوع بشر، متعّسر بلكه متعّذر به نظر می رسد. لذا حضرت ابراهيم
اين مقام را از خداوند متعال به خود و بعضی از ذريه خود مسئلت نمودند؛ زيرا می دانستند كه 
همه ذريه آنان اليق اين مقام نبوده و به آن نخواهند رسيد. ولی روح البيان می نويسد: ممكن 
است مقصود آنان راهنمايی مردم نبوده تا هيچ گاه مردم به دين و عقيده خويش مفروز نباشند 
و هميشه از خدا كمك بخواهند كه آن ها را در اين راه مستقيم و اخالص نگاه دارد. اطالق 
عبوديت به اين مرتبه، از همان جنبه اطاعت و فرمان برداری است و اما حقيقت عبوديت كه 
غايت تذلّل، انكسار و خاكساری باشد، مختص به ذات واجب الوجود و مالك الرقاب و ولی 
و صاحب اختيار حقيقی و ذاتی، حضرت حق تبارک و تعالی است، و آن مراتب نيز چون در 
طول اطاعت حق قرار گرفته است عين اطاعت حق محسوب می شود)داورپناه، 1375: ج 3، ص 7(.
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اصواًل »واليت مطلقه«، حقيقت واليت كليه الهيه معصومينaاست كه اختصاص به 
هم نور واحد« و از چهارده مشكات به عالم 

ّ
چهارده نور دارد كه در واقع يك نور است، كه »كل

وجود تابيده است و سريان تجلی اش در انبياء و اولياء، »واليت مقيده جزئيه« ناميده می شود. 
خاتم واليت، آن نوری است كه پس از او – يعنی در زمان متأخر از او – ولی نباشد. بلكه مراد 
آن است كه او اعالء مراتب واليت واقعی درجات قرب را از حيث مقام، حائز است؛ به طوری 
كه كسی از او نزديك تر به حق نيست و فوق مرتبه او در واليت و قرب، مرتبه ای نباشد. اين 
واليت و قرب و نزديكی، مخصوص محمدaو آل اواست كه فانی در ذات حق و باقی به 
بقای اويند. اين واليت دو قسم است: يكی آن كه مقام است و ديگر آن كه حال است. قسم 
bو آل از اوصيا و ورثه اوست به تابعيت، كه ائمه اثنی عشر aاول آن كه مخصوص محمد
هستند؛ قسم دوم مخصوص انبيا و اوصيای سابقين است كه برای آنان حال است نه مقام. 
دليل آن، ديدن حضرت رسولa،بزرگان و كبريای انبيا است در افالک شب معراج – هر يك 
را مرتبه ای – زيرا وجودات آن ها وجودات حقانی نبود. چون وجود حقانی وجودی است جمعی 
الهی و اينان وجودات شان، وجودات فرقی است يعنی بين آنان و حق متعال، كسی و حقيقتی 

كه كامل تر و به حق نزديك تر باشد، وجود دارد.
پس به اطالق اول، حضرت علیA، خاتم واليت محمدیa است. يعنی حقيقتی كه 
جامعيت ظهور تمام اسماء و صفات و انحاد تجليات الهی را كه همان جامعيت اسم اعظم است، 
دارا می باشد.  به اطالق دوم، خاتم واليت مقيده محمدیa؛ است. يعنی واليت خاصه كه 
برای او مقام است نه حال. كه گفتيم: دارای اعالء مراتب واليت واقعی درجات قرب باشد – 

مقاماً – و نزديك تر از او به خداوند كسی ديگر نباشد)خواجوی، 1417ق: ج 1/ ص 32(.
اين كه رسالت و نبوت، جز تحقق يافتن حقايق عالم است، پس آن دو نيز مراتب عالم 
هستند و نيز همه آن مراتب در حقيقت، ظهور واليت است كه آن فعل حق و تجلی فعلی 

اوست و اين كه واليت، مبدأ و صورت و غايت كل است)گنابادی، 1372: ج 5/ ص 234(.
والیت اهلل

»انسان« جزئی از جهان هستی است و اگر اين حقيقت را پذيرفتيم كه جهان با واليت و 
تدبير خداوند برپاست، ناچار بايد انسان هم از قانون كلی جهان تبعيت كند و تنها واليت خداوند 
را بپذيرد. البته با اين فرق كه موجودات ديگر به طور طبيعی و تكوينی و بدون اختيار، مشمول 
واليت و تدبير خداوند هستند. ولی انسان در اين بُعد با آزادی و انتخاب، اين سرپرستی و 
واليت را می پذيرد. اين نوع واليت كه حكومت قانون است، »واليت تشريعی« نام دارد ولذا 
در قرآن با واژه »اخذ« يعنی »گرفتن« همراه شده است، تا روشن شود كه نياز به پذيرش و 
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انتخاب دارد، و اين جامعه است كه بايد خود را، از حكومت طاغوت ها رهايی دهد و واليت 
خداوند را بپذيرد تا به نور و رشد و كمال مطلوب نائل گردد. در قرآن كريم در بسياری از آيات، 

هرگونه واليتی غير از واليت اهلل نفی شده است كه از جمله آن ها، آيات زير بيان می گردد:
ْرِض«)انعام: 14(؛ بگو آيا غير از خدا را ولی خود 

َ
َماَواِت َو ال اِطِر الَسّ

َ
 ف

ً
 َوِلّیا

ُ
ِخذ

َ
ّت
َ
َغْیَر اهّلِل أ

َ
ْل أ

ُ
آيه اّول: »ق

قرار دهم، خدايی كه پديده آورنده آسمان و زمين است. 
در اين آيه، واليت تشريعی خداوند بر جامعه، بر واليت تكوينی او يعنی آفرينش زمين و 
آسمان، مّتكی شده است و چنين استفاده می شود كه تنها او پديدآورنده آسمان و زمين است 

و سزاوار حكومت و سرپرستِی انسان است)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 20(.
ديٌر«)شوری: 

َ
َمْوتی  َو ُهَو َعلي  ُكّلِ َشْی ٍء ق

ْ
َوِلّيُ َو ُهَو ُيْحِي ال

ْ
اهّلُل ُهَو ال

َ
ْوِلیاَء ف

َ
وا ِمْن ُدوِنِه أ

ُ
َخذ

َ
ِم اّت

َ
آيه دوم: »أ

10(؛ آيا غير از خدا، برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آن كه تنها او ولی و سرپرست است 

و هم اوست كه مردگان را زنده می كند و بر هر چيزی قادر و تواناست)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 
21(. در اين آيه نيز مسئله زنده كردن مردگان و قدرت او بر هر چيز، زيربنای واليت خداوند 

بر انسان قرار داده شده است.
ْوَهَن البیوِت لبیُت 

َ
 َو ِاّنَ أ

ً
ْت بیتا

َ
َخذ

َ
خذوا ِمْن دوِن اهّلِل أولیاَء كَمثِل العنکبوِت اّت

َ
ذيَن اّت

َ
آيه سوم: »َمَثُل ال

العنکبوِت«)عنکبوت: 41(؛ َمَثل آنان كه غير از خدا اوليايی )سرپرستانی( را قراردادند و گرفتند، َمَثل 

عنكبوت است كه خانه ای برای خود انتخاب می كند و به درستی كه سست ترين خانه ها، خانه 
عنكبوت است. 

بنابراين، جامعه ای كه با نظامی غيرالهی اداره می شود و غير از خدا بر آنان حكومت دارد، 
از بنيادی محكم و اساسی برخوردار نيست و هم چون خانه عنكبوت، پايه ها و اندامی سست و 
لرزان دارد و در مقابل خطرات، نمی تواند مقاوم باشد)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 21(. آيات ديگری 
نيز وجود دارد كه درآن ها واليت ديگران جز خدا نفی شده و فقط »واليت اهلل« مورد نظر 

است.
َواًبا َو َخْیٌر ُعْقًبا«)كهف: 44(؛ در اين هنگام ثابت شد 

َ
َحِقّ ُهَو َخْیٌر ث

ْ
 هّلِلَِّ ال

ُ
َية

َ
َوال

ْ
آيه چهارم: »ُهَناِلَك ال

كه واليت )قدرت( از آِن خداونِد حق است. اوست كه برترين ثواب و بهترين عاقبت را )برای 
مطيعان( دارد.

در اين جا كاماًل روشن گشت كه همه نعمت ها از اوست و هرچه اراده او باشد، آن می شود و 
جز به اتكاء لطف او كاری ساخته نيست و قدرت از آِن خداست؛ خداوندی كه عين حق است و 
اوست كه بهترين عاقبت را برای مطيعان فراهم می سازد)مکارم شیرازی، 1361: ج 12/ ص 438(. در آن 
روز همگی در تحت واليت خدا در می آيند و به او ايمان می آورند و از آن چه در دنيا پرستيده اند، 
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بيزاری می جويند)حسینی تهرانی، 1386:  ج 5/ ص 11(.
ُوِر«)بقره: 257(؛ و خداوند، ولی و 

ّ
الُن ی 

َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ّ
َن الُظ ِمّ  ُيْخِرُجُهم 

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ال َوِلُيّ  آيه پنجم: »اهّلُل 

سرپرست كسانی است كه ايمان آورده اند و آن ها را از ظلمات به سوی نور خارج می كند.
لغت »ولی« در اصل به معنای نزديكی و عدم جدايی است؟ به همين جهت به سرپرست و 
مربی انسانی نيز كه نيازمند به تربيت و سرپرستی است، »ولی« گفته می شود)مکارم شیرازی، 1361: 
ج 2/ ص 209(. هركسی كه ولی خدا شد، خدا هم ولی اوست. اين واليت، رابطه ای طرفينی بين 

مؤمنان و خدواند است؛ در اين واليت رابطه انسان با خدا وجود دارد. دنباله واليت خدا، واليت 
رسول اهللaو واليت اهل بيتbاست. 

رجهم من ظلمات الذنوب إىل نور التوبة و املغفرة لواليتم كل إمام  حضرت صادقAفرمودند: »یخ
عادل من اهّلل«؛ يعنی، خداوند آنان را از تاريكی های گناهان داخل در نور توبه می كند و داخل در 

نور غفران می نمايد؛ به جهت اين كه ايشان واليت هر امام عادلی را از جانب خداوند بر عهده 
دارند)حسینی تهرانی، 1386: ج 5/ ص 15(.

صیُر«)انفال: 40(؛ و اگر سرپيچی  َمْولی َو ِنْعَم الّنَ
ْ
ّنَ اهّلَل َمْوالُكْم ِنْعَم ال

َ
اْعَلُموا أ

َ
ْوا ف

َّ
آيه ششم: »َو ِإْن َتَول

كنند، بدانيد ضرری به شما نمی زنند، خداوند سرپرست شماست. او بهترين سرپرست و بهترين 
ياور است. 

بعد از واليت خداوند، سرپرستی و واليت بر مسلمانان بايد از طرف خدا باشد)قرائتی، 1383: 
ج 2/ ص 329(.

والیت رسول خدا
رسول خداa، به خاطر واليتی كه خدا برای ايشان قرار داده، در شأنی از شئون بندگان، 
دخل و تصّرف می كند. همچنان كه در آيه زير از اين واليت كه خدا برای رسول گرامی قرار 
داده، خبر می دهد و به حكم اين آيات، واليت رسول خدا، واليت خدا نيز هست؛ چون خدا 
قراردهنده واليت برای رسول خويش است و اوست كه امر رسولش را بر بندگانش نافذ كرده 

است)موسوی همدانی، 1374: ج 16/ ص 481(.
ْنُفِسِهْم«)احزاب: 6(؛ »پيامبر« نسبت به مؤمنان از خودشان 

َ
ُمْؤِمنیَن ِمْن أ

ْ
ْولی ِبال

َ
ِبُيّ أ آيه اّول: »الّنَ

سزاوارتر است. در اين آيه شريفه، خداوند متعال، پيامبaرا در تمام شئون زندگی، از خود 
مؤمنين بر آن ها مقدم تر می داند و صالح ديد پيامبa، بر صالح ديد مؤمنان اولی است)موسوی 

تبريزی، 1376: ص 19(.

پيامبر را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذكر كرده است.  اولويت  آيه،  اين  خداوند در 
aپيامبر به خويشتن دارد،  اختياراتی كه »انسان« نسبت  اين است كه دركليه  مفهومش 
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از خود او نيز اولی است. گرچه بعضی از مفسران، آن را به مسئله »تدبير امور اجتماعی« يا 
»اولويت در مسئله قضاوت« يا »اطاعت فرمان« تفسير كرده اند. اما در واقع هيچ دليلی بر 
انحصار آيه در يكی از اين امور سه گانه نداريم)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(. به عالوه الزمه 
نبوت و رسالت، »واليت« است بر كسانی كه بر آن ها مبعوث شده است. چون حضرتش بر 
كافه جن و انس مبعوث شده، به همه آن ها واليت دارد)طیب، 1376: ج 4(؛ و اگر می بينيم در 
بعضی از روايات اسالمی، اولويت به مسئله »حكومت« تفسير شده، در حقيقت بيان يكی از 
شاخه های اين اولويت است؛ لذا بايد گفت: پيامبر اسالمa،هم در مسائل اجتماعی و هم 
فردی و خصوصی، در مسائل مربوط به حكومت و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسبت 
به خودش اولی است و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی می باشد)مکارم شیرازی، 

1361: ج 17/ ص 202(.

از اين مسئله نبايد تعجب كرد؛ چرا كه پيامبرa، معصوم است و نماينده خدا، جز خير و 
صالح جامعه و فرد را در نظر نمی گيرد، هرگز تابع هوی و هوس نيست، و هيچ گاه منافع خود 
را بر ديگران مقدم نمی شمرد؛ بلكه به عكس برنامه او در تضاد منافع ]شخصی و فردی است 
و تالش او[ همواره ايثارگری و فداكاری برای امت است. اين اولويت در حقيقت شاخه ای 
از اولويت مشيت الهی است؛ زيرا ما هرچه داريم از خداست. اضافه بر اين، انسان هنگامی 
می تواند به اوج ايمان برسد كه نيرومندترين عالقه او يعنی عشق به ذات خود را تحت الشعاع 

عشق به ذات خداوند و نمايندگان او قرار دهد)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(.
ْمِرِهْم َوَمن 

َ
ِخَیَرُة ِمْن أ

ْ
ُهُم ال

َ
ن َيُکوَن ل

َ
 أ

ً
ْمرا

َ
ُه أ

ُ
َضی اهّلُل وَ َرُسول

َ
ا ق

َ
آيه دوم: »َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإذ

«)احزاب: 36(؛ هيچ مرد و زن با ايمانی حق ندارد هنگامی كه 
ً
ِبینا  َضاَلاًل ّمُ

َ
َقْد َضّل

َ
ُه ف

َ
َيْعِص اهّلَل َو َرُسول

خدا و پيامبرش امری را الزم بدانند، اختياری از خود )در برابر فرمان خدا( داشته باشد و هركس 
نافرمانی خدا و رسولش را كند، به گمراهی آشكاری گرفتار شده است.

می دانيم روح اسالم، »تسليم« است؛ آن هم تسليم بی قيد و شرط در برابر فرمان خدا. اين 
معنی در آيات مختلفی از قرآن كريم، با عبارات گوناگون منعكس شده است؛ همان طور كه در 

آيه فوق اشاره گرديد.
آن ها بايد اراده خود را تابع اراده حق كنند؛ همان گونه سرتاپای وجودشان وابسته به اوست. 
»قضی« در اين جا به معنی »قضای تشريعی« و قانون و فرمان و داوری است. بديهی است 
كه نه خدا نيازی به اطاعت و تسليم مردم دارد و نه پيامبر، چشم داشتی به آن دارد. در حقيقت 
مصالح خود آن هاست كه گاهی بر اثر محدود بودن آگاهی شان، از آن باخبر نمی شوند، ولی 
خداوند می داند و به پيامبرش دستور می دهد؛ لذا در پايان آيه به همين نكته اشاره كرده و 
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«؛ كسی كه نافرمانی خدا و پيامبرش را كند،  ً
ِبینا  َضاَلاًل ّمُ

َ
َقْد َضّل

َ
ُه ف

َ
می فرمايد: »َوَمن َيْعِص اهّلَل َو َرُسول

گرفتار گمراهی آشكاری شده است)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 203(.
63(؛  ِلیٌم«)نور: 

َ
أ اٌب 

َ
َعذ ُيِصیَبُهْم  ْو 

َ
أ  

ٌ
ِفْتَنة ُتِصیَبُهْم  ن 

َ
أ ْمِرِه 

َ
أ َعْن  ُيَخاِلُفوَن  ِذيَن 

َّ
ال ِر 

َ
َیْحذ

ْ
ل
َ
»ف سوم:  آيه 

كسانی كه با فرمان پيامبرaمخالفت می ورزند، از آن بترسند كه در امتحان سخت قرار گيرند 
و يا با عذاب دردناكی روبه رو شوند.

از اين آيه استفاده می شود كه مخالفت با امر پيامبرa، موجبات عذاب دردناک را فراهم 
انصاری صاحب  اطاعت كرد. مرحوم شيخ مرتضی  aپيامبر از فرمان  بايد  می آورد. پس 

مكاسب، اين آيه شريفه را يكی از داليل اثبات واليت برای پيامبرaبيان كرده است.
ْلُتْم َو ِإْن  َل َو َعَلْیُکْم ما ُحّمِ ما َعَلْیِه ما ُحّمِ

َ
ِإّن

َ
ْوا ف

َّ
ِإْن َتَول

َ
ُسوَل ف طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ْل أ

ُ
آيه چهارم: »ق

ُمبیُن«)نور: 54(؛ بگو اطاعت خدا و اطاعت پيامبرش كنيد 
ْ
َبالُغ ال

ْ
 ال

َ
ُسوِل ِإاّل ُتطیُعوُه َتْهَتُدوا َو ما َعَلی الّرَ

و اگر سرپيچی كنيد، پيامبر مسئول اعمال خويش است و شما مسئول اعمال خود. اما اگر از او 
اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد و بر پيامبر چيزی جز ابالغ آشكار نيست؛ زيرا پيامبر رهبری 

است كه جز به حق و صواب، دعوت نمی كند)مکارم شیرازی، 1361: ج 14/ ص 525(.
والیت امام

ُهْم  َو  كاَة  الّزَ ُیْؤُتوَن  َو  الَة  الّصَ ُيقیُموَن  ذيَن 
َّ
ال آَمُنوا  ذيَن 

َّ
ال َو  ُه 

ُ
َرُسول َو  اهّلُل  ُکُم  َوِلّیُ ما 

َ
»ِإّن اول:  آيه 

راِكُعوَن«)مائده: 55(؛ فقط خدا و پيامبر او و كسانی كه ايمان آورده و نماز به پا داشته و زكات 

)صدقه( را در حال ركوع می دهند، ولی و سرپرست شما هستند.
بايد دانست كه واليت رسول گرامیaبر مسلمان از سه جهت است: الف( تأسيس مكتب 
قرآن و اخذ احكام الهی از طريق وحی و دعوت به آن مكتب؛ ب( نظارت و سرپرستی بر امور 
مسلمانان و تأمين مصالح آنان؛ ج( هدايت و رهبری پيروان مكتب قرآن از طريق باطن؛ زيرا 
همان گونه كه پيامبرaنسبت به ظاهر اعمال و اخالق مردم پيشوا و رهنماست، در باطن نيز 
پيشوايی آن ها را بر عهده دارد كه از طريق باطن و سّر اختياری، آن ها را به سوی خداوند متعال 
سوق می دهد؛ از جمله: بصيرت او بر عقايد و افعال مردم، از طريق شهود باطنی اوست)داور 

پناه، 1375: ص 447(.

در ضمن، به منطق آيه مورد بحث، پروردگار متعال، جايگاِه واليت علی بن ابی طالبAرا 
پس از رسول اكرمaبر مسلمانان تعيين نموده، و آن سه جهت را كه برای واليت پيامبر 
اكرمaمقّرر كرده، برای وصی و تالی او نيز مقّرر نموده است كه عبارت است از: الف( تبليغ 
احكام و سنت رسولa؛ ب( واليت و تصّدی امور عاّمه و تأمين مصالح مسلمانان؛ ج( 
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پيشوايی باطنی و رهبری معنوی نسبت به مردم كه شهادت و گواهی درباره عقايد و اعمال 
ُکُم ...« به يك نسق، لفظ جالله و كلمه  ما َوِلّیُ

َ
آن ها از لوازم آن است. همچنين در جمله » ِإّن

رسول موصول ذكر شده و به طور حصر، هر سه را ولی بر مسلمانان معرفی نموده است؛ با 
تفاوت ذاتی كه ساحت پروردگار دارد)داور پناه، 1375: ص 448(.

 واليت رسول و وصی او نيز به طور موهبت، از شئون تدبير پروردگار درباره مسلمانان است 
همچنين واليت و فرمانروايی بر مسلمانان را از هر فرد و اجتماعی سلب نموده است و اگر 
ذيَن آَمُنوا« مقّرر شده، غير از واليتی باشد كه 

َّ
واليتی كه برای شخص و وصی در جمله »َو ال

ُکُم« تكرار شده و گفته شود: »و ولیکم الذین  برای رسول اكرمaمقّرر گشته، بايد كلمه »َوِلّیُ
آمنوا«، تا بتوان به واليت ديگری آن را تفسير كرد. چنان كه در آيه 61 سوره توبه گفته شده: 

ُکْم ُیْؤِمُن ِباهّلِل َو ُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن«؛ چون جمله »يؤمن« در اين آيه تكرار شده، لذا 
َّ
ُن َخْیٍر ل

ُ
ذ

ُ
ْل أ

ُ
»ق

دو سنخ ايمان از آن استفاده می شود: يكی ايمان و انقياد نسبت به ساحت پروردگار و ديگری 
تصديق گفتار اهل ايمان.

در تفسير مجمع البيان آمده است: اين آيه دليل روشن تری است بر انحصار امامت علی
Aبعد از رسول اكرمa؛ زيرا ثابت شده است كه مقصود از »ولی« كسی است كه بر مردم 

الزم است، از او اطاعت كنند و نظر او را در كارهای عمومی بر ديگران مقدم بدارند. عموم 
مفسرين نوشته اند:

مقصود از جمله »والذين آمنوا« علی بن ابيطالبAاست؛ لذا علیAموجب الطاعه و 
اختياردار مردم است. در ضمن علما به اين آيه استدالل كرده اند كه اگر در حال نماز، كار كم، 
غير از اعمال نماز انجام شود، نماز باطل نمی شود و جايز است انسان در حال نماز، زكات خود 

را به فقير بدهد)داور پناه، 1375: ص 449(.
همچنين شك نيست كه كلمه »ولی« در آيه به معنی دوست، ناصر و ياور نيست؛ زيرا 
»واليت« به معنی دوستی و ياری كردن، مخصوص كسانی نيست كه نماز می خوانند و در 
حال ركوع زكات می دهند، بلكه يك حكم عمومی است كه همه مسلمانان را در بر می گيرد.

همه مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارند و ياری كنند و حتی آن هايی كه زكات بر آن ها 
واجب نيست و اصوالً  چيزی ندارند كه زكات بدهند، تا چه رسد به اين كه بخواهند در حال 
ركوع زكاتی بپردازند، آن ها بايد دوست و يار و ياور يكديگر باشند. از اين جا روشن می شود 
كه منظور از »ولی« در اين آيه، واليت به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی 
است. به خصوص اين كه اين واليت در رديف واليت پيامبرaو واليت خدا قرار گرفته و هر 
سه با يك جمله ادا شده است. به اين ترتيب آيه از آياتی است كه به عنوان يك نّص قرآنی، 
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داللت بر واليت و امامت علیAدارد)مکارم شیرازی، 1361: ج 4/ ص 424 و 423(.
َغاِلُبوَن«)مائده: 56(؛ و كسانی كه 

ْ
ِإّنَ ِحْزَب اهّلِل ُهُم ال

َ
 ف

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُه َو ال

َ
 اهّلَل َو َرُسول

ّ
آيه دوم: »َو َمن َيَتَوَل

واليت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند ]پيروزند زيرا[ حزب و جمعيت خدا پيروز 
می باشد.

در اين آيه، قرينه ديگری بر معنی »واليت« كه در آيه پيش اشاره شد، يعنی سرپرستی و 
رهبری و تصرف، مربوط به حكومت اسالمی است، نه يك دوستی ساده و عادی، و اين خود 
می رساند كه واليت در آيه به معنی سرپرستی و حكومت و زمامداری اسالم و مسلمين است؛ 
زيرا در معنی حزب يك نوع تشكل و هم بستگی و اجتماع برای تأمين اهداف مشترک نهفته 
است. بايد توجه داشت كه مراد از »الذين آمنوا« در اين آيه، همه افراد با ايمان نيستند بلكه 

كسی است كه در آيه قبل با اوصاف معينی به آن اشاره شد)مکارم شرازی، 1361: ج 4/ ص 433(.
ْیَطاِن ُهُم 

ّ
 ِإَنّ ِحْزَب الَش

َ
ال

َ
ْیَطاِن أ

ّ
ِئَك ِحْزُب الَش

َ
ْول

ُ
در حزب اهلل از حزب شيطان سخن می گوید: »أ

َخاِسُروَن«؛ حزب اهّلل، تابع دستورات الهی در مقابل حزب شيطان هستند. مراد از غلبه در آيه 
ْ
ال

ِئَك ِحْزُب اهّلل أال إّنَ ِحزُب اهّلِل ُهُم الُمفِلُحوَن« است كه به 
َ
ْول

ُ
مورد بحث)مائده: 56( همان فالح »أ

معنای رستگاری در آخرت است. به كمال وضوح از اين آيه استفاده می شود كه كسانی كه 
بعد از رحلت پيامبر اكرمaزير بار واليت علی بن ابيطالبAنرفتند، حزب شيطان هستند. 

چنان كه اوراق و صفحات روزگار بر آن گواه است)داورپناه، 1375: ج 1/ ص 450(.
ْمِر ِمْنُکْم«)نساء: 59(؛ ای كسانی كه 

َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
آيه سوم: »يا أ

ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را.
اين آيه و چند آيه بعد درباره يكی از مهم ترين مسائل اسالمی، يعنی مسئله رهبری بحث 
اجتماعی مشخص  و  دينی  در مسائل مختلف  را  واقعی مسلمين  و  مراجع مهم  و  می كند 

می سازد.
نخست به مردم با ايمان دستور می دهد كه از خداوند اطاعت كنند. بديهی است برای يك 
فرد با ايمان، همه اطاعت ها بايد به اطاعت پروردگار منتهی شود و هرگونه رهبری بايد از ذات 
پاک او سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشد؛ زيرا حاكم و مالك تكوينی جهان هستی اوست 
aو هرگونه حاكميت و مالكيت بايد به فرمان او باشد. در مرحله بعد فرمان به پيروی از پيامبر
می دهد كه معصوم است و هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی گويد؛ پيامبری كه نماينده 
خدا در ميان مردم است و سخن او سخن خداست و اين منصب و موقعيت را خداوند به او 
داده است. بنابراين اطاعت از خداوند، مقتضای خالقيت و حاكميت ذات اوست. ولی اطاعت 
از پيامبرa، مولود فرمان پروردگار است، و به تعبير ديگر خداوند واجب االطاعه بالذات است 
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و پيامبرaواجب االطاعه بالغير و شايد تكرار »أطیعوا« در آيه، اشاره به همين موضوع يعنی 
تفاوت دو اطاعت دارد. در مرحله سوم، فرمان به اطاعت از اولوا األمر می دهد كه از متن جامعه 

اسالمی برخاسته و حافظ دين و دنيای مردم است)مکارم شیرازی، 1361: ج 3 / ص 435(.
ابن بابويه می نويسد: قال: حدثنا غیر واحد من اصحابنا، قالوا: حدثنا ممدبن مهام، عن جعفربن ممد 
بن مالک الفزاری، عن السن ابن ممد بن مساعه، عن امحد بن الارث، قال: حدثین املفضل بن عمر، عن 

مف، قال مسعت جابربن عبداهّلل انصاری يقول: ّلا أنزل اهّلل عزوجل  يونس بن ظبیان، عن جابر بن يزيد الج

ْمِر ِمْنُکْم« قلت: يا رسول 
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
عل نبیه ممدa»يا أ

اهّلل، عرفنا اهّلل و رسوله، مفن أولو االمر الذين قرن اهّلل طاعتم بطاعتک؟ فقالa: هم خلفایئ يا جابر، و 

، ث ممد بن عل  ،ث عل بن السیخ أمئه املسلمیخ من بعدی، أوهلم عل ابن ابیطالب، ث السن، ث السیخ

املعروف ف التورات بالباقر  و  ستدركه يا جابر، فاذا القیمه فاقرأه،مین السلم، ث الصادق جعفربن ممد، ث 

موس بن جعفر، ث عل بن موس، ث ممد بن عل، ث عل بن ممد، ث السن بن عل، ث مسیت و كنیی حجة 

اهّلل ف أرضه مشارق األرض و غاربا ذلک الذی نصیب عن شیعته و أولیائه غیبت ال يثبت فیا عل القول 

بإمامته األمن امتحن اهّلل قلبه لإلمیان)حسینی بحرانی، 1428ق: ص 131(.

خداوند متعال اطاعت از اولی االمر را بر تمام امت واجب كرده است. پس ناچار بايد حكومت 
اسالمی، يك حكومت بيشتر نباشد و بيش از يك تشكيالت در كار نباشد وگرنه هرج و مرج 
الزم آيد. ما اكنون اطاعت خدا و پيغمبر را می دانيم. آن چه بايد مورد بررسی فرد كه فرستاده 
نزديك خداست، قرار دهيم، آن است كه اين اولی االامر چه كسانی هستند و بايد چگونه 
اشخاصی باشند؟ بعضی می گويند كه آن ها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب كرده بر مردم 
كه اطاعت و پيروی كنند از سالطين و پادشاهان خود؛ چنان چه در زمان مصطفی كمال پاشا، 
رئيس جمهور تركيه و رضاخان شاه ايران، آن ها را اولی االمر می دانستند، می گفتند: خدا واجب 
كرد اطاعت آن ها را، و سنيان با خلفای اسالم كه از جمله آن ها معاويه ابن ابی سفيان و يزيد 
بن معاويه و ديگر خلفای اموی و عباسی است، تطبيق می كند. باور كردند علمای اهل سنت به 
اين كه اطاعت از هر قلدری بايد كرد. اين هم به دست اشخاص قلدر پيدا شده است. امكان 
دارد يك همچو چيزی كه پيغمبر اسالمa احكام بفرستد و بگويد از آتاترک كه احكام ما را 
محو می كند، اطاعت كنيد!؟ اين را كدام عقل می پذيرد؟ پيغمبر اسالم احكام بفرستد، بگويد 
كه نماز بخوانيد، بعدش هم بگويد كه اطاعت كنيد از آتا ترک كه می گويد نماز نخوانيد، از كدام 
بشنويم؟ از خدا يا از آتا ترک؟ اين را چه عقلی باور می كند؟ اين اولواالمری كه در قرآن وارد 
شده است، واضح است كه كسی است كه تِلِو رسول خداست، اهلل هست، رسول خدا هست 
اولواالمر، او بايد يك همچو صفاتی داشته باشد. معقول نيست كه خدای تبارک و تعالی مردم 
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را وادار كند كه از رضاخان كه همه جهات شرعی و اسالمی را كنار می گذاشت، شما اطاعت 
كنيد؛ دين بفرستد بعد بگويد از كسی كه الدين است اطاعت كنيد؛ يعنی، شما هم الدين 

بشويد، اين می شود؟)امام خمینیw، 1387: ص269و 272(.
رابطه والیت ها در قرآن

bرابطه والیت خدا با والیت معصومین 
كاَة َو ُهْم راِكُعوَن«)مائده: 55(. الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ذيَن ُيقیُموَن الّصَ

َّ
ذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکُم اهّلُل َو َرُسول ما َوِلّیُ

َ
 »ِإّن

از اين كه به جای »اولیائکم«، »َوِلیکُم« آمده، ممكن است دليل اين باشد كه روح واليت 
پيامبرaو علیA، شعاع واليت الهی است. »َوِلیکُم«؛ معمواًل در قرآن، نماز و زكات در كنار 
aمی تابد. اهميت مقام رسول خدا aهم مطرح شده است. واليت خدا بر واليت رسول خدا
برای ما به ميزان رابطه ای است كه با خدا دارد. واليت رسول اهلل، حساب جداگانه ای ندارد، 
بلكه شعاعی از همان واليت اهلل است. رسول را می خواهيم و دوستش می داريم چون فرستاده 
محبوب خداست، چون آينه اوست. مگر می شود كسی محبوبش را بخواهد، اما جلوه گاه و 
aصراتش را نخواهد؟ محبت به خدا و رسول، دو محبت نيست، بلكه محبت به رسول اهلل
همان محبت اهلل است كه در آينه تمام نمای او ظهور كرده است. رسول اهللa آينه تمام نمای 

خداست كه در او همه چيز تحت تأثير الهی قرار دارد و از خودش چيزی ندارد.
 واليت خدا پس از رسول اهللa به جانشينان او منتقل می شود؛ همان معصومانی كه 
همچون نفس پيامبرa هستند و جز در نبوت و رسالت، هيچ تفاوتی با او ندارند. اين همان 
واليت اهلل است كه در رسول اهللaو امامان معصومbظهور می كند. آن گاه مرتبه نازل تر 

اين واليت در هركس كه به آن ها نزديك تر است، تجلی می يابد)قرائتی، 1383: ج 3/ ص 111(.
 واليت اوليای اهل بيتbنيز جزء واليت اهلل است. چرا اوليای اهل بيتbرا دوست 
می داريم؟ چون دوست اهل بيتbهستند. اهل بيتb را چرا دوست می داريم؟ چون دوست 
خدا هستند. اين محبت ها از هم جدا نيست، بلكه يك سرچشمه است كه از مجاری گوناگون 
جاری می شود. نور واحدی است كه در درجه های متفاوت تنزل می يابد. اگر آدم اين مطلب را 
ی اهّلل وَ َمْن عاداُكْم 

َ
َقْد وال

َ
در ذهن داشته باشد، معنای اين عبارت را خواهد فهميد كه: َمْن واالُكْم ف

َقِد اْعَتَصَم ِباهّلل؛ 
َ
ْبَغَض اهّلل َوَمِن اْعَتَصَم ِبُکْم ف

َ
َقْد ا

َ
ْبَغَضُکْم ف

َ
َحّب اهّلل َوَمْن ا

َ
َقْد ا

َ
َحّبُکْم ف

َ
َقْد عاَد اهّلل َو َمْن ا

َ
ف

محبت اهل بيتbاز محبت خدا جدا نيست. معرفت اهل بيتbنيز از معرفت خدا جدا 
نيست. چگونه می شود انسان، واليت اهلل را بپذيرد و رابطه بندگی خويش را با خدا تقويت كند، 

اما رابطه اش را با انبيا تقويت نكند)مصباح يزدی، 1383: ص 103(.
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آثار والیت
 اگر رفتار ما با خدا چنان باشد كه ربوبيت او و عبوديت ما اقتضا می كند، رابطه واليت بين 

فرد و خدا برقرار می شود. واليت و ربوبيت الهی، چه چيزی را اقتضا می كند؟
الف( رضایت به تدبیر اله

ربوبيت او يعنی اين كه او صاحب اختيار همه چيز است؛ مالك وجود ما، مالك حيات ما و 
مالك هر چه به ما داده است. اگر رابطه ما با خدا اين چنين باشد كه خدا را مالك و صاحب 
اختيار هر چيزی بدانيم و تدبير خودمان را به دست او بسپاريم، در سايه واليت تشريعی او قرار 
گرفته ايم؛ البته رسيدن به اين مقام واال كه آدمی، تدبير امورش را به خدا بسپارد؛ به تقدير و 
قضای او راضی باشد؛ به او توكل كند و فقط از او كمك بخواهد؛ او را مدبّر زندگی خود بداند؛ 
او را اصل و صاحب اختيار همه چيز بيابد و تشريع ها و دستورهای او را بپذيرد و عمل كند، 
يك سلسله معارف عميق را می طلبد. رسيدن به اين مقام، مراتب گوناگونی دارد. هر كسی بر 
حسب استعدادهايی كه دارد، با سرعت يا كندی می تواند اين راه را كم و بيش بپيمايد. به هر 
حال، ده ها سال طول می كشد تا استعداد و قابليت هر كسی در اين مسير به فعليت برسد و از 

مصاديق اولياء اهلل شود)مصباح يزدی، 1383: ص 101(.
ب( رهیدگی از هر حزن و هراس

 َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن«)یونس: 62(؛ برای اوليای خدا، هيچ خوف و حزنی نيست.اين 
ٌ

»اَل َخْوف

خاصيت واليت است كه بر اثر آن، بنده خودش را مالك چيزی نمی داند تا بترسد كه آن را 
از دست بدهد. بنابر ديدگاه واليتی، همه چيز مال خداست. حتی جان هم مال اوست، اگر از 
دست من رفت، برود. مال او رفته، مال من كه نبوده است. همه شئون زندگی انسان را در بر 
می گيرد. اگر بين خود و خدا، هم در اعتقاد و هم در عمل، رابطه عبوديت و ربوبيت را برقرار 
 

ٌ
ال َخوف

َ
ّمَ اسَتقاموا ف

ُ
َنا اهّلَل ث ذيَن قالوا َرّبَ

َّ
كنيم، هيچ جايی برای نگرانی باقی نخواهد ماند: »ِإّنَ ال

َعَلیِهم وَ ال ُهم َيحَزنوَن«)احقاف: 13(.

كسی كه خدا را خدا می داند، ديگر هيچ باكی ندارد كه از او تعريف يا او را سرزنش كنند؛ 
چرا كه وجود او مال خودش نيست. از مملوک خدا تعريف می كنند، كه به خدا مربوط است. 
اگر مرا سرزنش كنند و به جا باشد، به علت اين بوده كه نقصی داشته ام، و عبوديتم ضعيف 
بوده است. در اين صورت، بايد نقصم را برطرف كنم؛ اما اگر بی جهت نكوهش كنند، به من 
ربطی ندارد. من كه ملك خودم نيست. مال خدا هستم و اينان ملك خدا را نكوهش می كنند. 
خالصه، آثار واليت خدا چنان گسترده است كه همه امور و شئون زندگی آدمی را در بر 

می گيرد)مصباح يزدی، 1383: ص 102(.
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نتیجه 
در عصر غيبت، دينداران راهی جز اقتدا به عالمان ربانی و پرچمداران واليت ندارند. البته 
 Aو امام معصومaآزمون واليت پذيری در اين اقتدار و پيروی نهفته است. آن گاه كه پيامبر
در جامعه بشری حاضر نيستند، بايد به محضر عالمان دين شناسی رفت كه تقوا و ديانت آنان 
آشكار و قطعی است و در دين به كمند هوا و هوس نمی افتند و بر اساس اجتهاد و استنباط 
بر اصول و معيارهای دين سخن می گويند. آنان جانشينان پيامبر و اوليای آن حضرت در 
عصر غيبت اند. نافرمانی از امامانb و رسول خداaاست. رواياتی فراوان نيز بر اين تكليف 

صالحيت دارند كه ما در اين جا تنها چند نمونه را ذكر می كنيم.
کتابنامه
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1. ارفع، سيد كاظم، )1379(، آيات الواليه، تهران: انتشارات تربت.
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سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

درآمدیبرآزاداندیشیدرحوزههایعلمیه
باتکیهبردیدگاهمقاممعظمرهبری

سید مهدی قادری*

چکیده
اين نوشتار با استفاده از روش تحليل محتوای كيفی به طبقه بندی سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد نهضت آزاد انديشی می پردازد. از اين رو، در ابتدا پيشينه تاريخی آزاد انديشی 
مورد واكاوی قرار گرفته و سپس بنا بر رويكرد مقام معظم رهبری، موانع آزاد انديشی به دو 
قسمت درونی و بيرونی تقسيم شده است. در انتها نيز راه كارهای رشد كه در سخنان معظم له 

بيان شده است، مورد تبيين و بررسی قرار گرفته است.
از آن جا كه اين نوشتار با رويكرد تحليل محتوای كيفی، سخنان رهبری در مورد آزاد انديشی 
را مورد مداقه قرار داده است، صرفاً مطالب و عناوينی ذكر شده كه در بيانات ايشان مطرح شده 

باشد؛ چرا كه ايشان مبلّغ و مدافع اصلی اين گفتمان در ايران اسالمی هستند.
واژگان کلیدی

مقام معظم رهبری، آزاد انديشی، موانع آزاد انديشی، راه كارهای آزادانديشی.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
»آزادانديشی« در جوامع علمی مسلمانان و به ويژه حوزه های علمی شيعه، از ديرباز دغدغه 
بسياری از عالمان بوده است. البته در بيشتر مناطق دنيا نيز آزادی و آزادانديشی همواره 
مظلوم واقع شده است. بر اسالم شناسان حقيقی روشن است كه گروهی با شعار آزادی، 
سعی در هم شكستن همه بنيان های اصيل و عقالنی را دارند. عده ای ديگر به خاطر منافع 
شخصی دانسته يا ندانسته و از روی سنت گرايی متعصبانه، سعی در مقابله با هرگونه فكر 
و عمل جديدی دارند و بازانديشان را رمی و تكفير می نمايند. اما راه اعتدال، كه برگرفته از 
عقل كامل و معصومين و متخصصان دين می باشد، چيست؟ اگرچه گفتمان آزادانديشی از 
ديرباز مورد توجه صاحب نظران و متخصصان به ويژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، 
با اين حال مجال پرداختن به اين مسئله، به صورت تخصصی و متمركز ميّسر نشده است؛ تا 
اين كه با تدبير مقام  معظم  رهبری، ابتدا در سال 1376 در ديدار با كارگزاران نظام جمهوری 

اسالمی، زمينه كاوش علمی و عملياتی كردن آن در حوزه و دانشگاه فراهم شد.
و  است،  خود  از  آزادی  حقيقی،  آزادی  برای  اول  گام  كه  است  باور  اين  بر  نگارنده 
محقق بايد بتواند با كنار گذاشتن هواهای نفسانی آزادانه فكر كند. سپس برای برگزاری 
كرسی های آزادانديشی، وظايف مسئولين و طالب به روشنی مشخص گردد. در زمينه نظری 
»آزادانديشی«، مهم ترين كاری كه تاكنون انجام گرفته، مجموع پنج جلدی آزادانديشی و 
نظريه پردازی در علوم دينی است. اين كتاب حاوی سخنرانی ها و مصاحبه هايی با بزرگان 
حوزه می باشد. اما نوشتار حاضر مقاله ای است كه به واكاوی انديشه رهبر معظم انقالب و 

بررسی آزادانديشی در حوزه های علميه پرداخته است.
آزادی علم و اندیشه

 مفهوم »آزادی« يكی از گسترده ترين مسائلی است كه بشر با آن همراه بوده و به خاطر 
دقيق  مفهوم  بايد  بحث،  ابتدای  در  پس  است.  ديده  بسياری  زيان های  برداشت ها،  سوء 

موضوع را روشن كنيم.
»آزادی« را می توان از ديدگاه های مختلف از جمله آزادی سياسی، اجتماعی، بيان، قلم 
...، بررسی كرد. البته در شرايط كنونی كشور، اغلب از آزادی به آزادی سياسی يا آزادی بيان 

ياد می شود، در حالی كه آزادانديشی، مقدمه آزادی های ديگر است.
كه  است  الهی  نعمت های  بزرگ ترين  از  يكی  آزادی  كرد.  معنا  بد  نبايد  را  »آزادی 
آزادانديشی است. بدون آزادانديشی، اين رشد اجتماعی، علمی، فكری و  يكی از شعبش 
لفظی  اشتراكات  ورطه  در  اين كه  برای  ما  رهبری 1385/03/29(.  ندارد«)بیانات  امكان  فلسفی 
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آزادانديشی  از  را  بايد مقصود خود  ابتدا  نگيريم،  قرار  از جمالت  نادرست  برداشت های  يا 
مشخص نماييم.

از هر منظری كه به مسئله آزادانديشی نگاه شود، تعريفی از آن بيان خواهد شد كه با 
تعاريف ديگر تفاوت دارد. اگر از منظر غرب بررسی شود، بيشتر به جنبه مدنی و آزادی دين 
و عقيده توجه می شود. عرفا نيز اعتقاد داشتند علم راستين و حكمت حقيقی نزد ماست؛ از 
اين رو علمای علم ظاهر را بسته انديش می دانستند. اما در مقابل، تفكر عرفانی را آزادانديشی 
ابيات مولوی يافت؛ مانند آن جا كه  حقيقی می پنداشتند. نمونه اين ديدگاه را می توان در 

می گويد:
علم های اهل حس شد پوزبند                                     تا نگيرد شير زان علم بلند
)مولوی: 48/ 1016(

بر ديدگاه  تكيه  با  و  با مجامع علمِی داخلی  تعريفی مناسب  اين است كه  ما  اما قصد 
اين گونه می فرمايند  آزادانديشی  از  را  تعريف خود  ايشان  ارائه دهيم.  رهبری  معظم  مقام 
كه »آزادانديشی يعنی آزادانه فكر كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترسيدن، 
برای  البته  و  نكردن«)بیانات رهبری 1388/08/06(؛  نگاه  و آن هم  اين  به تشويق و تحريص 
ايجاد امنيت فكری و جلوگيری از برداشت های اشتباه فرمودند: »ما با بيان آزاد مسائل، 
مشكلی نداريم. منتها برخی از حرف ها جايش در منبرهای عمومی نيست؛ جايش در مباحث 

تخصصی است«)بیانات رهبری 1384/08/08(.
در تعريفی كامل برای كرسی های آزادانديشی با استفاده از بيانات مقام معظم رهبری 
می توان گفت به آزادانه انديشيدن و بيان كردن در مجامع علمی، بدون در نظر گرفتن سود 
و زيان های شخصی، »آزادانديشی« می گويند.بايد توجه داشت كه رعايت مصالح و مفاسد 
جامعه اسالمی، در بيان آن ها و در سطح جامعه مطرح است، نه در خود كرسی ها، بلكه در 

واقع، وظيفه كرسی های آزاِد فكری، تشخيص اين مصلحت ها و مفسده هاست.
تاريخ  مورد  در  گذرا،  طور  به  گرديد،  بيان  آزادانديشی  مفهوم  درباره  مواردی  حال كه 

آزادانديشی، به مطالبی اشاره خواهيم نمود.
گذری برتاریخ آزاداندیشی

را  گذشته  دوران  حاضر،  شرايط  از  درست  درک  و  آشنايی  برای  است،  الزم  ابتدا  در 
بشناسيم؛چرا كه امروِز ما، بر اعمال و افكار گذشته مان استوار شده است.

آزاداندیشی قبل از اسالم
در  كه  می دادند  تشكيل  را  تمدن  اصلی  قطب  دو  روم  و  ايران  اسالم،  ظهور  از  پيش 
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اين تمدن ها، آزادانه فكر كردن جايی نداشت. در آن روزگار، عقل به ميدان عقيده پذيری 
و تدين راه نداشت و تا حدّی معطل و متروک بود. حكومت ها طبعًا با عقل و تفكر آزاد 
ضديت داشتند و دوست دار جهل و جمود فكری بودند؛ زيرا جز در گنداب جهل و غفلت 
نمی توانستند به زندگی خود ادامه بدهند. به گواه تاريخ نويسان، »ايران در زمان حكومت 
ساسانيان )پيش از ظهور اسالم( حدود 140 ميليون نفر جمعيت داشت. در آن زمان تنها 
فرزندان ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام می توانستند درس بخوانند، اما طبقات متوسط و 
پايين، از اين حقوق محروم بودند.«)تاريخ اجتماعی ايران ج 2 ص 24(. حتی ارسطو كه از متفكران 
اجرام  به  بوده، در مورد مسائل نجوم، بدون هيچ تحقيقی عقيده  بسيار بزرگ آن دوران 
فلسفه هايی  بر  متكی  را  پيشينيان  عقايد  و  دانسته  پيشينيان  عقايد  به  مستند  را  آسمانی 

می داند كه در گذشته ظاهر شده است)ارسطو. متافیزيک. كتاب 12. المبدا. فصل هشتم بند دهم(
اعراب وضعيت سهمگين تری داشتند؛ به طوری كه آن دوران را دوران جاهليت، به معنی 
الف العلم« ناميدند)مصطفوی، 1360: ج 2/ ص 140(. در منطقه شبه جزيره، همگی مبتال به  »ما یخ

درد بی سوادی و فقدان تعليم و تعلم بودند، تا آن جا كه عالمه محقق سيد جعفر عاملی در 
كانوا   »بل رمبا   اين گونه شرح می دهد:  را  آنان  »الصحیح من سیرة النیب األعظم«، نهايت جهل 
می دانستند)عاملی،  ناپسند  را  نوشتن  و  خواندن  توانايی  بلكه  «؛ 

ً
الكتابة عیبا و  القراءة  يعتبرون 

1431ق: ج 2/ ص 26(.

قرآن كريم، دوران متصل به ظهور اسالم را عصر جاهليت ناميده است؛ چرا كه در آن 
قرآن  آن چه  بر  بنا  حق.  نه  است،  بوده  مسلّط  باطل  و  علم،  نه  بوده،  حاكم  زمان، جهل 

ِه«)آل عمران: 154(. وَن ِباهّلِل َغیَر الَحِقّ َظّنَ الجِهِلّیَ می فرمايد: »َيُظّنُ
و  سختی ها  و  ظهور  هنگامه  و  اسالم  ظهور  از  پيش  دوران  هم  Aعلی حضرت 
تالش های آن زمان را درک كرده است. ايشان در مورد دوران جاهليت می فرمايند: »مردم 
چيره  آن ها  بر  هوس  و  هوی  می بردند.  به سر  فتنه ها  در  بودند.  سرگردانی  و  حيرت  در 
شده و خود بزرگ بينی و تكّبر به لغزش های فراوان شان كشانده بود و نادانی های جاهليت، 
پست و خوارشان كرده و در امور زندگی حيران و سرگردان بودند و بالی جهل و نادانی 
دامن گيرشان بود. پس پيامبرaدر نصيحت و خيرخواهی، نهايت تالش را كرد و آنان را 
به راه راست، راهنمايی و از راه حكمت و موعظه نيكو، مردم را به خدا دعوت فرمود«)نهج 

البالغه: خ 95(.

در نهايت می توان گفت در ميان اعراب پيش از ظهور اسالم، سخنی از علم نبوده است 
و حتی به مرحله بعدی آن يعنی آزادانديشی نرسيده بود. اما بعد از ظهور و غلبه دين اسالم 
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در منطقه، وضعيت به گونه ديگری شده بود.
آزاداندیشی بعد از غلبه اسالم

با توجه به سخن اميرالمؤمنينAو همچنين آيات قرآنی كه داللت بر جاهليت زمان 
قبل از ظهور اسالم می كند، بعد از ظهور اسالم، اين وضعيت تغيير كرده و رو به بهبود رفته 
است. يعنی زمانی كه روشن شود دوران قبلی نامناسب بوده، نشان دهنده اين است كه در 

زمان حاضر، وضعيت بهتر شده است، چون به جهل پيشينيان خود پی برده اند.
اسالم برای رشد علم، ابتدا اشاره به  عدم تساوی عالم و جاهل می كند، سپس طلب علم 
را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب می نمايد و امر به  دانش پژوهی می كند)مجلسی، 1403: ج 1/ 
ص 68(، و برای دعوت هرچه بيشتر مردم به معقوالت، باب تكريم و تعظيم علما را باز كرد؛ 

كما اين كه علما را »امين اهلل«)قرطبی، 1398ق: ج 1/ ص 52(، »وكيل اهلل«)سمرقندی، 1413ق: ص 
286/ ح 390(؛ »حبيب اهلل«)قرطبی، 1398ق: ج 1/ ص 48(، معرفی می نمايد. بعد از روشن شدن 

ْحَسَنُه 
َ
ِبُعوَن أ َیّتَ

َ
َقْوَل ف

ْ
ِذيَن َيْسَتِمُعوَن ال

َّ
مقام علم و عالم، خداوند امر به آزادانديشی می كند: »ال

فرا  را گوش  آن هايی كه سخنان  َباِب«)زمر: 18(؛ 
ْ
ل
َ ْ
ال وا 

ُ
ْول

ُ
أ ُهْم  ِئَك 

َ
ْول

ُ
أ َو  اهّلُل  َهَداُهُم  ِذيَن 

َّ
ال ِئَك 

َ
ْول

ُ
أ

می دهند و از بهتريِن آن ها پيروی می كنند، آن ها هستند كه خدا هدايت شان كرده و آن ها 
هستند كه صاحبان خرد ناب  هستند.«

مسلمانان عالوه بر تالش در فهم بهتر قرآن و احاديث، برای درک مكتب های ديگر به 
ترجمه كردن كتب، روی آوردند. »دوران شكوفايی ترجمه، حدود دو قرن تداوم يافت و 
سرانجام با اِشباع فضای علمی از آثار موجود ترجمه شده و شروع تأليفات تحقيقی مشابه 
يا بهتر در داخل مراكز علمی اسالمی و جذب و هضم بسياری از مراكز علمی تمدن های 
ديگر در داخل قلمرو جهان اسالم، نهضت ترجمه از رونق افتاد و جای خود را به نهضت 

توليد علم همراه با تحقيق داد«)هاشمی رفسنجانی، 1391: ص 42(.
موانع آزاداندیشی در حوزه های علمیه

قرار  علميه  حوزه های  پيش روی  زيادی  موانع  آزادانديشی،  كرسی های  برگزاری  برای 
دارد. اما مانع اصلی چيست؟ آزادی از خود يا آزادی از ديگری؟ نگارنده در اين فصل، موانع 

آزادانديشی را در دو بخش موانع درونی و موانع بيرونی مورد بررسی قرار می دهد.
موانع درونی

آن چه كه از ديدگاه عرفا و حكما به دست می آيد، مانع اصلی را خود يا خويشتن معرفی 
می كند)امام  بيان  خود  كردن  فانی  را  مكتب  پيشرفت  الزمه   wخمينی امام  می نمايند. 

.)60/13 :1378 ،w خمینی
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به  دعوت  را  جوانان  كشور،  در  آزادانديشی  پيشرفت  و  رشد  برای  نيز  انقالب  رهبری 
آزادی معنوی می كنند و می فرمايند: »آزادی معنوی، به معنای رها شدن از قيود درونی و 
پابندی های درونی است كه نمی گذارد من جهاد بروم، نمی گذارد من مبارزه كنم، نمی گذارد 
نفاق  دچار  را  من  بگويم،  آشكارا  را  خودم  مواضع  من  نمی گذارد  بزنم،  من صريح حرف 
می كند، دچار دورويی می كند. در مبارزه با موانع آزادی، اين بحث قابل طرح است«)بیانات 

رهبری 1391/08/23(

ما در اين جا به صفات اصلی و مهم می پردازيم. البته عواملی ديگری مانند حسادت، كبر، 
غرور، سوءظن يا حسن ظن نابجا، خوردن مال حرام و ... وجود دارند كه مانع آزاد انديشی 

هستند.
سلب امتیازها

افراد نوانديش گاهی از ترس سلب امتياز مادی و اجتماعی، افكار و نظرات خود را بيان 
نمی كنند. رهبر انقالب به اين مسئله اين گونه می پردازند: »فرض كنيد ما در فالن دستگاه 
يك امتيازی داريم؛ اگر اين حرف را بزنيم، اگر اين آزادگی را به خرج دهيم، اگر اين امر 
به معروف را بكنيم، ساقط می شويم«)بیانات رهبری 1391/08/23(. اما حقيقت اين است، تا زمانی 
كه ما سخن نگوييم، آن مجموعه در اشتباه خود باقی می ماند. زمان ظهور اسالم، مسلمين 
در شعب ابی طالب، دچار حصر اقتصادی شديدی بودند؛ آن ها اگر از گرسنگی و فقر ترس 

داشتند، از اعتقادات خود دست كشيده و پيامبرa را ياری نمی كردند.
اتهام

بزرگان تاريخ انديشه، همواره در معرض خطر جزم انديشان بوده اند؛ همانند گاليله. »با 
تعقيب و آزار وادار كردند كه از انديشه اش توبه كند. سپس به جرم همين جسارت تا اطالع  
ثانوی، زندانی، و مجبور شود تا سه سال، هر روز هفت مرتبه، رموز توبه آميز را به عنوان 
اين  رفتن  بين  از  برای  رهبری  معظم  مقام  بخواند«)دورانت، 1368: ج 7/ ص 716(.  مجازات 
و  فرهنگی  محيط های  و  دانشگاه ها  علميه،  حوزه های  »در  می فرمايند:  ناپسند  خصيصه 
مطبوعاتی، هو كردن كسی كه حرف تازه ای می آورد، يكی از بزرگ ترين خطاهاست«)بیانات 

رهبری، 1385/03/29(.

جنجال آفرينی عليه متفكرين جامعه سبب می شود محّقق به خود سانسوری دچار شود. 
خود سانسوری می تواند به صورت خواسته و با آگاهی فرد از عمل خود باشد؛ يا در برخی 
موارد به نحو ناخواسته و به خاطر ترس از متهم شدن فرد، افكار خود را هم سو با جريان 

پرورش می دهد؛ حتی اگر تفكِر جريان غالب، دچار ضعف و اشتباه باشد.
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ترس از انحراف
طالب و روحانيونی كه از ديرباز مدافع اسالم بودند، می ترسند كه مبادا ناخواسته رخنه ای 
كه  كشيدند  تمثيل  به  اين گونه  را  مسئله  اين  رشاد  علی اكبر  استاد  كنند.  ايجاد  دين  در 
»داستان ما به مار گزيده ای می ماند كه از ريسمان سياه و سفيد می ترسد؛ يعنی نگران آن 
هستيم كه در اين حرف نو زدن ها، انحراف و يا تحريفی در دين داری و دين بروز كند«. 
بيجا و عشق زياد  اين نوع ترس را می توان در دو چيز يافت: اول: تقوا ورزی های  ريشه 
روحانيت به اسالم؛ دوم: مشاهده افراِد به اصطالح نوآور كه به خاطر اهداف شخصی يا 
حزبی، قصد تخريب حقيقت را دارند. درباره موضوع اول، بايد معنی تقوای حقيقی و شيوه 
حفظ اسالم به درستی بيان شود. در ديگر مورد هم بايد ابتدا در تقرير حقيقت كوشيد، سپس 
انديشه ها و جريان های التقاطی را با بيان علمی، حذف كرد. در اين صورت خود محقق 

متوجه قداست و ضرورت توليد علم و آزادانديشی می شود.
طمع

 مؤّبد«)نهج البالغه: ح 171(؛ انسان طمع كار هميشه 
ّ

بنا به فرموده حضرت علیA: »الّطمُع رٌق
به دنبال منافع خود می رود، نه به دنبال حقيقت.

 »طمع موجب می شود كه من عيب شما را نگويم، با شما آزادانه برخورد نكنم، شمايی 
كه صاحب قدرت هستيد؛ برای خاطر اين كه در شما طمع دارم«)بیانات رهبری، 1391/08/23(. 
»كسی كه به شرافت انسانِی خويش بها نمی دهد و سرمايه گران بهای كرامت و عزت نفس 
خود را پاس نمی دارد، خويش را به كمترين بهايی فروخته، و برای به كف آوردن قطعه نانی، 

به هر نوع ذلت و خواری تن می دهد«)اسماعیلی يزدی، 1386: ص 594(.
یقین بدون پژوهش

آزادانديشی  از  را  از موانعی است كه شخص  بيجا و بدون فكر و پژوهش، يكی  يقين 
بازمی دارد. انسانی كه بدون فكر تصور می كند به يقين دست يافته است، در واقع در جهل 
مركب خويش است. استاد يثربی می نويسد: »گسستن از يقينی كه با شير اندرون شده و از 
بيرون نيز اين همه تكيه گاه و حامی دارد، بسيار دشوار است. حق نيز همين است كه دشوار 
باشد. مگر آسان است كه بفهمی كه نمی فهمی؟! و بفهمی كه نه تنها خودت، بلكه پدرت، 
معلمت، روحانی ات، نسل گذشته ات، جامعه ات و ... همه و همه نادان بوده و نفهميدند؟! 
انصاف بايد داد كه مشكل است.«)يثربی، 1383: ص 17(. البته بايد توجه داشت، راه برون رفت از 
اين نوع يقين، بايد به صورت دقيق بررسی شود. راه برون رفت، همان كالم الهی است كه 
اقوال مختلف را شنيده و انتخاب بهترين قول است، تا به شك گرايی و تفكر سوفسطايی 
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كشيده نشود.
موانع بیرونی

الف( تاریخی
بدون  ارزش ها  و  مقدسات  تمام  به  آزادی  نام  با  كه  نوانديش  به ظاهر  اشخاصی  ظهور 
هيچ مالحضه ای حمله ور شدند، همچنين وابستگی و پناهندگی بخشی از روشنفكران به 
است.  آزادانديشی شده  و  روشنفكری  به هويت  لطمه خوردن  دستگاه های غرب، موجب 
از  نيز همت برخی  نداشته ايم. هم اكنون  بااليی  تاكنون سرعت علمی  اين كه ما  به عالوه 
آن  چه بسا  كه  است  غربی  فيلسوفان  از  برخی  ترجمه شده  نظريات  روی  بر  ما  محققين 

نظريات حتی در خود غرب، منسوخ شده باشد.
ب( فرهنگ اجتماعی

كرده  تنگ  بسيار  آزادانديشی  اين  برای  را  فضا  ما،  كشور  فرهنگ  گذشته  »متأسفانه 
بود«)بیانات رهبری 1381/11/08(.

شيوه  به  متأسفانه  ولی  دارد،  وجود  هم نشينی  دور  مانند  فرهنگ هايی  طلبه ها  بين  در 
گذرا  بحث ها  يا  نمی گيرد  صورت  علمی  بحث  يا  يعنی  نمی شود؛  استفاده  آن  از  درست 
می باشد. ولی می توان با هدفمند كردن آن و ايجاد گفتمانی ثابت، در يك موضوع علمی 

از زمان، بيشترين بهره را برد.
فرهنگ بد ديگری كه در بين برخی از مجامع عملی می باشد، اجازه صحبت ندادن و 
طرح مسئله است. ندادن فرصت طرح مسئله، در كرسی های نظريه پردازی به ديگران يا 
به شكل عدم اختصاص برای طرح سئوال و مسئله يا سلب موقعيت اجتماعی نظريه پرداز 

است. اين كار گاهی با خنده و تمسخر، يا با چهره ای عبوس و خشم آلود صورت می گيرد.
ج( مدیریتی

»اشكالی كه ما همواره به بخش های فرهنگی داشته ايم، اين بوده كه به نقش خودشان 
به عنوان يك دولت اسالمی در صحنه كارزار فكری درست عمل نمی كنند«)بیانات رهبری 
1384/06/08(.نوآوران و آزادانديشان در تعامل با مديران همواره با چند مشكل رو برو هستند:

استعدادها و نخبگان؛ وظيفه حوزه های علميه  اول: عدم مديريت صحيح در شناسايی 
است كه طالب را از زمان ورود مورد بررسی قرار داده و مناسب با شخصيت طلبه، شرايط 

مناسب و استاد راهنمايی برای او معرفی نمايند.
 دوم: ايجاد محفل كار دست جمعی، وظيفه مديران است؛ متأسفانه تاكنون اين كار صورت 
نگرفته است. رهبری يكی از مشكالت حوزه را ارتباط نداشتن روحانيون با يكديگر، درباره 
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مسائل علمی و پژوهشی مطرح كرده اند)بیانات رهبری 1367/04/15(، و بی شك يكی از راه های 
برای عموم  آزادانديشی و كانون های علمی،  ايجاد كرسی های  اين مشكل،  از  برون رفت 

طلبه هاست.
اول،  به دو علت می باشد:  اين مسئله  آزادانديشان است؛  برخورد و عدم پذيرش  سوم: 
تاريخچه بد برخی آزادانديشان و ديگری، ترس از تغيير و تحول، به خاطر به خطر افتادن 
منافع شخصی است؛ يعنی اگر بنا به تغيير و پيشرفت مسائل باشد، شايد ديگر آن مدير 

نتواند برای شرايط جديد مفيد باشد.
د( پرداختن به شرح به جای نقد

يكی از آفات بزرگ كه هم در علوم حوزوی و هم در علوم دانشگاهی وجود دارد، پرداختن 
به شرح به جای نقد است. گاهی در حوزه به علوم پيشينيان اكتفا شده و آن ها را اصل های 
مسلم علمی قلمداد می كنند. همچنين همواره در شرح و توضيح آن متون می كوشند. گرچه 
استفاده از علوم پيشينيان، كار بسيار نيكويی است، اما نبايد در آن متوقف شد. بلكه بايد با 

ديد نقد و بررسی به آن ها نگريست و همواره در حال توليد علم و پيشرفت بود.
در دانشگاه نيز اغلب از منابع ترجمه شده غربی استفاده می كنند كه فارغ از صحت و 

اشتباه شان، مناسب با فرهنگ و اقليم ما نمی باشد.
راه کارهای رشد آزاداندیشی در حوزه های علمیه

بعد از شناخت مهم ترين موانع آزادانديشی، اكنون راه كارهای رشد آن را بررسی می نماييم.
الف( وظایف طالب

گفتمان  اگر  قطعًا  می كنند.  ايفا  مهمی  نقش  حوزه،  نظام  اصلی  بدنه  به عنوان  طالب 
آزادانديشی به عنوان يك مطالبه عمومی در بين طالب حوزه قرار بگيرد، راه برای رسيدن 
به اين مهم آسان تر می شود. »اين را بايد از خوِد داخل طلبه ها شروع كنيد. اين يك چيزی 
است كه جز از طريق خوِد طلبه ها و تشكيل كرسی های مباحثه و مناظره و همان نهضت 
آزادفكری و آزادانديشی كه عرض كرديم، ممكن نيست. اين را عرف كنيد در حوزه علميه؛ 

در مجالت، در نوشته ها گفته شود«)بیانات رهبری 08/09/1386(.
ب( هجرت مکانی

هجرت از وطن و خانه و رفتن به شهرهای ديگر؛ بسياری از طالب و روحانيون از اين 
هجرت بهره می برند. يعنی در ابتدا برای تحصيل علم به شهرهايی كه در علوم اسالمی 
مركزيت دارند، مانند قم، مشهد و تهران مهاجرت می كنند. بعد از فراگيری علوم نيز، برای 

تبليغ و نشر معارف به شهرهای مختلف اعزام می شوند.
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اين امر سبب می شود، طالب با فرهنگ، سبك زندگی و افكار متفاوت آشنا شوند. سپس 
در داشته های خود دوباره انديشی نمايند.

ج( هجرت فکری
عموم طالب در ابتدای راه و قبل از ورود به قم، دارای سبك انديشه خاصی نيستند. 
فرهنگ ها  باشند.  داشته  دومی  هجرت  اسالمی،  علوم  كسب  از  بعد  بايد  خاطر  به همين 
انديشه  بين  بررسی تطبيقی  قرار دهند.  بررسی  را مورد مطالعه و  و گفتمان های ديگران 
اسالمی و ديگر انديشه ها می تواند سودرسانی اين امر را بيشتر كند. در اين صورت طالب 

می توانند با ديد فكری وسيع تری به جامعه خود نگاه كنند.
نترسیدن از اشتباه

همان طور كه در قسمت موانع بيان كرديم، ترس يكی از مهم ترين عوامل عدم توليد 
از  فرمودند:  Aبا آن واضح است؛ همان طور كه حضرت علی راه مقابله  می باشد. حال 
گفتن  اثر  در  اين كه  برای  طبيعی  به طور  البته  بينداز.  آن  درون  را  خود  می ترسی  هرچه 
حرف های نو، آسيبی وارد نشود، بايد مقرراتی در نظر گرفت. نظريه جديد نبايد از همان ابتدا 
آورده شود. حضرت آيت اهلل  اين زمينه ها دارند،  در عموم جامعه كه تخصص كمتری در 
خامنه ای ساز و كار بيان يك نظريه علمی در جامعه را اين گونه بيان می فرمايند: »اگر آن 
نظريه يك نظريه نو است، اّول بايد در يك مجمع تخّصصی مطرح شود، هيأت منصفه 
مورد قبولی، علمی بودن آن را تأييد كند، كه بر پايه های علمی استوار است و مثاًل حّرافی 
و لّفاظی، عوام فريبی و جنجال سازی نيست. اّول بايد اين را مشّخص كنند. بعد از آن كه 
معلوم شد ارزش علمی دارد، مورد نّقادی قرار گيرد و حق و ناحق بودن، اشكال كردن بر 
موارد آن و تثبيت يا رد كردن پايه هايش آغاز شود.«)بیانات رهبری 1381/11/08(. بعد از نقد و 
بررسی اگر مورد قبول محققين و علما قرار گرفت، در جامعه عمومی به عنوان يك نظريه 

جديد و خوب مطرح می شود.
وظایف مسئولین

مسئوالن حوزه وظيفه دارند فضا را برای طالب آزادانديش، آماده نمايند. اهّم وظايف 
مسئولين به شرح زير است:

الف( سعه صدر مسئوالن
اشكال كردن در حوزه های علميه، يك امر عادی محسوب می شود، و اگر اين اشكال بر 
پايه ای قوی استوار باشد، امر بسيار ممدوحی به شمار می رود. »حوزه های علميه ما، هميشه 
مركز و مهد آزادانديشی علمی بوده و هنوز كه هنوز است، ما افتخار می كنيم و نظيرش 
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را نداريم در حوزه های درسی غير حوزه علميه، كه شاگرد پای درس به استاد اشكال كند، 
آزادانه اشكال  او استشمام دشمنی و غرض و مرض نكند. طلبه  از  پرخاش كند و استاد 
می كند، هيچ مالحظه استاد را هم نمی كند. استاد هم مطلقًا از اين رنج نمی برد و ناراحت 
نمی شود؛ اين خيلی چيز مهمی است«)بیانات رهبری 1386/09/08(. در مسائل درسی، هيچ كس 
به صورت  تشويق می كنند؛ چه  را  اشكال كننده  و شخص  نمی شود  ناراحت  مسئله  اين  از 
لسانی و چه قرار دادن كرسی درسی برای او.اما در نوآوری های نظری و مسائل اجتماعی، 
سعه صدر كمتر وجود دارد. مسئله تحمل نظر مخالف، اگر به عنوان يك فرهنگ عمومی 
پذيرفته نشود، تبديل به تفكر تكفيری گروهك هايی مانند القاعده و داعش می شود. مقام 
معظم رهبری می فرمايند: »مسئله تكفير و رمی و اين حرف ها را بايستی از حوزه برانداخت؛ 
آن هم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. يك گوشه ای از حرفشان با نظر 
رهبری  اين جوری«)بیانات  نمی شود  كنم؛  رمی  كنم  باز  دهن  بنده  است،  مخالف  حقير  بنده 

.)1386/09/08

فراهم کردن محیط و بستر الزم
علميه  متوسطه حوزه های  و  عالی  مديران  آزادانديشی،  برای تشكيل كرسی های  قطعًا 

مسئول می باشند و بايد تمام سعی و تالش خود را برای انجام اين كرسی ها انجام دهند.
»از شورای محترم مديريت حوزه علميه قم می خواهم تا با اطالع و مساعدت »مراجع 
برای  حوزه«،  برجسته  محققين  و  »اساتيد  مشاركت  و  همكاری  با  و  محترم«  و  بزرگوار 
بالندگی بيشتر فقه و اصول و فلسفه و كالم و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف 
دينی، و نيز فعال كردن »نهضت پاسخ به سؤاالت نظری و عملی جامعه«، تدارک چنين 

فرصتی را ببينند«)پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان وپژوهشگران حوزه علمیه 1381/11/16(
همچنين بنا بر نظر ايشان، آن چه كه در سياست های كلی برنامه پنجم توسعه آمده است، 
برای »تحّول در نظام آموزش  عالی كشور بايد تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد 
مستعد و با انگيزه، اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقای كّمی 
و كيفی مراكز و فعاليت های پژوهشی و ترويج نظريه پردازی، نقد و آزادانديشی«)سیاست های 

كلی برنامه پنجم توسعه 1387/10/21( صورت پذيرد.

 بنا بر آموزه های دينی، مسئوالن بايد همواره پاسخ گو باشند. بی ترديد طالب و فضالی 
حوزه های علميه همواره از مسئولين، اين مسئله را مطالبه می نمايند. »دستگاه های علمی 
كشور - كه مديران آن در دانشگاه ها و حوزه های علميه كشورند - مشخص كنند كه برای 
از دانشگاه و حوزه اين مسائل را  افكار - كه ما  آزادانديشی علمی و تضارب  توليد علم، 
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مطالبه كرديم - چه تالش و كار بزرگی را انجام داده اند؛ چقدر پيش رفته اند و چه كارهای 
ديگری را بايستی انجام دهند«)1383/01/02(.

تشویق نظریه پردازان
مهم است، مسئولين به منظور رشد كارها و بروز عاليق و استعدادها، اشخاص نظريه پرداز 
و آزادانديش را مورد تشويق قرار دهند. رهبر انقالب يكی از فوائد تشويق نظريه پردازان را 
تشويق شدن ديگران به نوانديشی معرفی می نمايد؛ »در قلمروهای گوناگون عقل نظری 
از نظريه سازان، تقدير به عمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنان شان  و عملی، 
شنيده شود تا ديگران نيز به خالقيت و اجتهاد، تشويق شوند«)بیانات رهبری 16/11/1381(. اين 
تشويق ها عالوه بر كمك جهت ادامه كار محقق، او را با فكری آسوده به ادامه فعاليتش 

اميدوار می سازد.
نتیجه 

1. برای زنده نگه داشتن گفتمان انقالب اسالمی، رشد علم، دوری از انزوا و تحّجرگرايی، 
و  طرح ها  بتوانند  بايد  صاحب نظران  هستيم.  آزادانديشی  كرسی های  برگزاری  به  ناگزير 
انديشه های خود را بيان كنند. در اين صورت نقاط قوت و ضعف آن ها آشكار می شود و 

می توانند به تكميل و ترميم آن بپردازند.
2. اجرای كرسی های آزادانديشی مانند هر پديده ديگر، نياز به ممارست و اجرای مداوم 
دارد. قطعًا رسيدن به شرايط مطلوب در كرسی ها با سطح علمی مطلوب، نيازمند طّی زمان 

می باشد.
3. ما برای ارتقای سطح آزاد فكری، نياز به برگزاری نشت های علمی- تخصصی داريم؛ 
نامه  و كالم رهبری، مخصوصًا  احاديث معصومين  قرآن،  آيات  آن،  در  است  كهضروری 
جوابيه ايشان به جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد كرسی های 

نظريه پردازی)1/11/1381(، مورد مداقه و بررسی قرار بگيرد. 
4. بنا بر آن چه كه در صدا و سيما، دانشگاه ها، مجامع علمی و صفحات مجازی ديده و 
شنيده می شود، اين كار رو به پيشرفت است. اميد است حوزه های علميه كه از ديرباز مهد 

آزاد فكری محسوب می شدند، همچنان علمدار اين مجامع قرار بگيرند.
کتابنامه

*قرآن كريم.
* نهج البالغه، )1388(، مترجم محمد دشتی، قم: انتشارات اشكزری، چ دوم.

1. اسماعيلی يزدی، عباس، )1386(، فرهنگ صفات، قم: اسوه، چ اّول.
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امام  آثار  نشر  مؤسسه  تهران،  نور،  صحيفه  )1378ش(،  اهلل،  روح   ،wخمينی امام   .2
خمينی w، چ اّول، ج 13.

3. دورانت، ويليام جيمز، )1368 ش(، تاريخ تمدن، مترجم: دولتشاهی، تهران، انتشارات 
آموزش انقالب اسالمی، چ دوم، ج 7.

 ، aاالعظم النبی  سيره  من  الصحيح  )1431ق(،  بن مرتضی،  جعفر  سيد  عاملی،   .4
بيروت: مركز اسالمی، چ ششم، ج 2.

5. مجلسی، محمد باقر، )1403ق( بحاراألنوار، بيروت: مؤسسة الوفا، ج 1.
6. مصطفوی، حسن، )1360ش(، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، تهران: مجموعه 

معارف اسالمی، چ اّول، ج 2.
بديوی،  يوسف علی  تحقيق  الغافلين،  تنبيه  ق(   1413( بن محمد،  نصر  سمرقندی،   .7

بيروت: دارالكثير، چ اّول.
8. هاشمی رفسنجانی، اكبر، )1391(، آزادانديشی اسالمی و روشنفكری غربی، تهران: 

دفتر نشر معارف انقالب، چ اّول.
9. يثربی، يحی، )1383(، از يقين تا يقين، قم: بوستان كتاب، چ اّول.

10. قرطبی، يوسف ابن عبد البر، )1398 ق(، جامع البيان العلم و فضله، بيروت: دارالكتب 
العلمیة، ج 1.

حسين علی  مترجم:  اسالم،  تحقيقی  تاريخ   )1382( محمدهادی،  غروی،  يوسفی   .11
عربی، قم: انتشارات مؤسسه امام خمينیw، چ اّول، ج 1.
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دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

wعرضذاتیازنظرعالمهطباطبایی

میالد کریمی*

چکیده
منطقيون غالباً موضوع هر علم را به عنوان مالک تمايز آن از ساير علوم مطرح كرده و 
معتقدند وجه تمايز هر علم از ساير علوم، موضوع آن است. با وجود اين، برخی با قائل شدن به 
عدم دليل برای موضوع علم و به چالش كشيدن آن، علت تمايز علوم از يكديگر را تعريف يا 
غايت آن ها دانسته اند. عالمه طباطبايیw همچون ساير منطقيون، تمايز علوم را به موضوع 
علم و موضوع علم را متوقف بر عرض ذاتی می دانند و با به تحويل بردن موضوع علم به 
عرض ذاتی، سعی می كنند از اين نظر دفاع كنند. اين مقاله درصدد بررسی آرای مرحوم عالمه 
طباطبايیw در مورد اين سخن و وجه تمايز ايشان، با آراء منطقيونی است كه وجه فارق 

علوم را غايت آن می دانند.
واژگان کلیدی

.wعرض ذاتی، موضوع علم، تمايز علوم، عالمه طباطبايی

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با به وجود آمدن نيازهای مختلف، بشر به فكر افتاد كه برای برطرف كردن نيازهای فكری 
و عملی خود، علومی را به وجود آورد تا بتواند در سايه اين علوم، تمام نيازهای نظری و عملی 
خود را حل كند. هر علمی مجموعه ای از مسائل را در بر می گرفت كه در آغاز ظهور علم، آن 

مسائل، بسيط و محدود بوده وبعد توسعه و افزايش يافته است.
بشر از دوران قديم تاكنون، همواره مسائل علم را دسته بندی می كرده و به هر دسته نام 
مخصوصی می داده است؛ مثل طب، حساب، هندسه، منطق، فلسفه و غيره؛ و به تعبير شهيد 
مطهریw: »مثل اين كه هر دسته بخصوصی را به منزله افراد يك خانواده تشخيص می داد 
كه همه آن ها از اصل واحدی منشعب می شوند و به يك ريشه می پيوندند«)مطهری، 1376: 
6/ 469(. طبق گفته شهيد مطهریw، همين مسئله ای كه همه آن مسائل از اصل واحدی 

منشعب می شوند، موجب امتياز و جدايی آن دسته از مسائل از ساير مسائل بوده است. 
حال اين سؤال مطرح می شود كه آن اصلی كه مسائل هر علم را در كنار يكديگر نگه 
می دارد و ارتباط بين مسائل علوم را حفظ می كند و همه آن مسائل را تحت عنوان يك علم 

مثاًل فلسفه قرار می دهد، چيست؟
شهيد مطهریwجواب اين سؤال را اين گونه می دهد: »منطقيين و فالسفه بعد از تحقيق 
و جستجوی بسيار به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ علمی خالی از موضوع نيست و آن چيزی 
كه مسائل هر علمی را به صورت افراد يك خانواده در می آورد، همان »موضوع« آن علم 
به آن  است«)مطهری، 1376: 6/ 470(. پس آن اصل و ريشه، همان چيزی است كه فالسفه 

»موضوع علم« می گويند.
بعد از بيان نياز علوم به موضوع برای اتحاد مسائل شان، مشهور منطقيون موضوع علم را 
اين گونه تعريف كردند: »موضوع كل علم ما يبحث فیه عن عوارضه الذاتیة«)ابن سینا، 1404: 3/ 155؛ 
طوسی، 1375: 299(. در اين تعريف، اين نكته جلب توجه می كند كه منظور از »عوارضه الذاتيه« 

يا همان عرض ذاتی چيست؟ يعنی عرض ذاتی چگونه بايد تعريف شود تا مسائل هر علمی 
از علوم ديگر جدا شود. به بيان واضح تر چگونه با عرض ذاتی می توانيم بين علوم، تمايز 
ايجادكنيم؛ به طور مثال چرا بايد مسائلی مانند »املوجود اما واجب أو ممكن« يا »املمكن إما جوهر أو 
عرض«، تحت عنوان علمی به نام »فلسفه«، و مسائلی مانند »املفهوم اما  كل أو جزیئ« يا »القضیة 

إما محلیه أو شرطیه«، تحت عنوان علمی به نام »منطق« بحث می شود؟ چه چيزی اين مسائل 

را تحت عنوان آن علوم نگه داشته و موجب تمايز آن علم با علوم ديگر شده است؟ جواب 
به اين سؤال، منجر به اين شد كه تعريفی در رابطه با عرض ذاتی بيان شود، كه از جمله آن 



75

می 
ری

د ک
یال

/ م
w

ی 
بای

اط
طب

مه 
عال

ظر 
ز ن

ی ا
ذات

ض 
عر

تعاريف، تعريف مرحوم عالمه طباطبائی wاست.
تعريف ايشان در بحث عرض ذاتی در كتاب های اصولی، فلسفی و مقاالت جديد مورد 
بررسی قرار گرفته است، اما در برخی از اين كتب و مقاالت، به علت اين كه تفكيك و تمييز 
درستی بين شيوه منطقيين و فالسفه و غير آن ها داده نشده و شيوه بحث عالمه را در شيوه 
غير فالسفه قرار داده اند، موجب خلط مبحث و در نتيجه وارد آوردن اشكاالت ناصحيحی به 
ايشان شده است)پروازی، 1373: 53(. لذا در اين مقاله سعی شده بين اين دو روش، تفكيك قائل 
شده و بعد نظر عالمه مورد بررسی قرار گيرد.اين مقاله به دنبال تبيين درست نظر عالمه 

طباطبائیwاست، نه نقد آن.
شیوه بحث

در تعريف عرض ذاتی، علما دوگونه وارد بحث شده اند. دليل اين كه چرا علما يكسان بحث 
نكرده اند، به مسئله موضوع علم بر می گردد. برخی از علما برای تبيين موضوع علم و بيان 
رابطه مسائل هر علم با موضوعش، روش و مسلكی خاص را پيش گرفته اند؛ لذا بحث از 

عرض ذاتی به دو شيوه صورت گرفت:
1( اين كه برای تبيين رابطه مسائل علم با موضوعش، موضوع علم را مفروض گرفته و 
بگوييم ما قبول داريم هر علمی موضوعی دارد و مسائل آن علم، عوارض ذاتی موضوع آن 
علم هستند و بعد به بحث از عرض ذاتی پرداخته و بگوييم كه چگونه عرض ذاتی را تعريف 
كنيم تا محدوده و مرز هر علمی مشخص شود. تمام مسائل هر علمی، داخل آن علم بحث 
شود و تداخل علوم به نحوی كه مسائل يك علم داخل در مسائل علم ديگر نشود، به وجود 

نيايد.
اين شيوه بحث از عرض ذاتی، روش اكثر اصوليون است؛ چون آن ها بحث وجود موضوع 
برای علم را يقينی می دانستند، سپس برای مشخص كردن محدوده علوم، به وسيله تعريف 

عرض ذاتی تالش می كردند.
2( اين كه اول اين سؤال را جواب دهيم: »چرا علم بايد موضوع داشته باشد؟«؛ يعنی اول 

درباره اثبات وجود موضوع بحث كنيم كه آيا علوم، موضوع دارند يا نه؟
طبق ضوابط منطقی در استدالل ها، نتيجه، تابع حّد وسط است؛ يعنی حّد وسط است كه 
سعه و ضيق استدالل را بيان می كند. پس بايد ببينيم حّد وسط در اثبات موضوع چيست تا بعد 

ببينيم استدالل ما چه علومی را در بر می گيرد.
حّد وسط در استدالل اين دسته، مسئله عرض ذاتی است؛ يعنی اين دسته، اثبات موضوع 
علم را در عرض ذاتی می ديدند و برهان شان همان عرض ذاتی است. اين شيوه بحث از عرض 
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ذاتی شيوه منطقيون و فالسفه است. در نتيجه كسانی كه برای اثبات موضوع، اين گونه وارد 
بحث شدند، به بررسی عرض ذاتی پرداختند.

از آن چه گذشت، فرق اين دو روش مشخص گرديد. قائلين مسلك اول می گويند ما موضوع 
علم را قبول داريم، حاال ببينيم چگونه عرض ذاتی را تعريف كنيم تا تداخل علوم به وجود نيايد 
و محدوده هر علم مشخص شود. اما قائلين روش دوم، اثبات موضوع علم را در مسئله عرض 

ذاتی می ديدند، لذا شروع به بررسی عرض ذاتی كردند.
وارد بحث  به شيوه فالسفه  نيز چون جزء فالسفه هستند،   wمرحوم عالمه طباطبائی
شده اند و موضوع علم را با مسئله عرض ذاتی اثبات می كنند، لذا عرض ذاتی را مورد بررسی 

قرار می دهند.
نظرات در رابطه با عرض ذاتی

 عرض در اين جا به معنای محمول است. اما ذاتی، پنج معنا دارد. بايد مشخص شود كه كدام 
ذاتی در اين جا مقصود است؟

1( ذاتی در مقابل عرضی در باب کلیات خمس
 مقصود از ذاتی در اين اصطالح، محمولی است كه ماهيت و ذات، موضوع را قوام می دهد 

و بيرون از ماهيت، موضوع نيست؛ مانند حمل »حيوان« و »ناطق« بر »انسان«.
2( ذاتی در باب حمل )خارج محمول در مقابل محمول بالضمیمه(

 اين اصطالح نيز به حمل مربوط است و مقصود از »ذاتی«، محمولی است كه موضوع 
بدون ضميمه شدِن چيزی به آن و فی ذاته برای انتزاع آن كفايت می كند و به آن »خارج 

محمول« می گويند؛ مانند »موجود« برای »وجود« و »سفيد« برای »سفيدی«.
3( ذاتی در باب حمل )حمل ذاتی اولی در مقابل حمل شایع صناعی(

 اين اصطالح ذاتی نيز در باب حمل مطرح می شود، ولی اين »ذاتی«، وصف برای خود 
حمل است نه محمول.

حمل اولی ذاتی يعنی: موضوع و محمول، اتحاد در مفهوم و تغاير در اعتبار دارند؛ مانند 
انسان حيوان ناطق است )تغاير در اجمال و تفصيل(؛ و حمل شايع صناعی يعنی: موضوع و 

محمول، اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی داشته باشند؛ مانند زيد انسان است.
4( ذاتی در باب علل در برابر اتفاقی

 اين اصطالح، ذاتی در باب علل است كه در برابر اتفاقی استعمال می شود؛ مثاًل وقتی گفته 
می شود: »آتش شعله ور شد، پس هيزم سوخت«، اين اتفاقی نيست، برخالف اين كه گفته شود 

»در باز شد، آن گاه آسمان برقی زد«، كه اين امری اتفاقی است.
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5( ذاتی در باب حمل وعروض درمقابل غریب
 مقصود از اين اصطالح همان است كه در تعريف موضوع علم می گويند: »موضوع كل علم 
ما يبحث فیه عن عوارضه الذاتیة«. به تعبير ديگر، مقصود از آن، عوارض ذاتی در مقابل عوارض 

غريب است. در اين قسمت بحث از اين قسم است كه ببينيم عرض ذاتی ای كه در مقابل 
عرض غريب است، به چه معناست؟

در ارتباط با اين بحث هرجا كه عارض و معروض مطرح شود، هشت صورت دارد:
1. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه و علت احتياجی ندارد و عروض از 

بديهيات است؛ مانند األربعه زوج؛
2. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخليه ای كه در عروض جزء اعم است، 

نسان ماش؛ نياز دارد؛ مانند ال
3. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخليه ای كه در عروض جزء مساوی 

نسان عال؛ است، نياز دارد مانند: ال
4. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه خارجيه ای كه در عروض جزء مساوی 

نسان ضاحک؛ است، نياز دارد؛ مانند ال
5. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخليه ای كه در عروض جزء اعم است، 
نسان ماش«، كه اگر خستگی بر انسان عارض شود، واسطه در عروض  نياز دارد؛ مانند »ال

خستگی »مشی« است؛
6. عرض، درعروض نسبت به معروض، به واسطه داخليه ای كه در عروض جزء اخص است، 

نياز دارد؛ مانند عرضی كه به واسطه ناطق، عارض بر حيوان شده است؛
مباين  داخليه ای كه در عروض جزء  به واسطه  به معروض،  نسبت  7. عرض، درعروض 
است، نياز دارد و واسطه حقيقتاً عرض را برای معروض ايجاد كرده و هيچ گونه مسامحه ای در 

عروض بر معروض مطرح نيست؟ مانند عروض حرارت بر آب توسط آتش؛
8. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخليه ای كه در عروض جزء مساوی 
نسبت  معروض  به  مجازاً  و  است  مربوط  واسطه  به  حقيقت  در  عروض  و  دارد  نياز  است، 

می دهيم؛ مانند نسبت دادن حركت آب باران به ناودان.
بعد از بيان هشت قسم فوق، بايد ديد طبق اقوال مختلف در تعريف عرض ذاتی، هر قول، 

چند قسم از هشت قسم باال را در تعريف عرض ذاتی اخذ می كند.
1( دیدگاه مشهور

الف( جايی كه واسطه در ميان نباشد؛
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ب( جايی كه واسطه داخليه مساوی با معروض باشد؛
ج( جايی كه واسطه خارجيه مساوی با معروض باشد.

اين سه قسم را مشهور، عرض ذاتی می دانند و در حالتی كه واسطه داخليه اعم از معروض 
باشد، اختالف دارند. ولی چهار قسم ديگر را همه به اتفاق، عرض غريب می دانند)پروازی، 1373: 

.)49

w2( دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
ايشان از اقسام هشت گانه فقط يك شكل را عرض غريب می داند و آن هم شكل هشتم 
است؛ چون ايشان هرجا را كه حمل عرض بر معروض به نحو حقيقت باشد، عرض ذاتی 
می داند. پس فقط در قسم آخر، عرض بر معروض مجازاً حمل شده است)آخوند خراسانی، 1409: 

.)7 /1

w3( دیدگاه مرحوم صدرالمتالهین
اين است:  بيان می كنند كه تعريف عرض ذاتی نزد مشهور  اين گونه  را  ايشان نظرشان 
»عرض ذاتی، خارج محمولی است كه بی واسطه و يا باواسطه امری مساوی، به شیء ملحق 
می شود«. مراد از خارج محمول، مقابل محمول بالضميمه است؛ يعنی آن محمولی كه از درون 
شیء مستخرج شده باشد؛ مانند نسبت حالوت به عسل يا زوجيت نسبت به چهار)شیرازی، 1376: 

.)30 /1

w4( دیدگاه عالمه طباطبایی
چون هدف مقاله بيان دقيق نظر ايشان است و احتياج به بررسی دقيق دارد، لذا نظر ايشان 

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد.
نظر عالمه طباطباییwدر رابطه با عرض ذاتی

به آن  بيان نظر عالمه  از  به مقدماتی است كه قبل  احتياج  اين بحث،  برای فهميدن   
می پردازيم.

 الف( هدف منطق
 منطق، علمی است كه مراعات آن در حوزه ادراكات حصولی، عصمت از خطا می دهد. پس 
هدف منطق، عصمت از خطاست و بايد همه مباحث منطق در جهت عصمت از خطا به كار 

بيايند؛ لذا منطق، علم آلی است.
ب( چگونگی حاصل شدن هدف منطق

 منطقيون برای حصول غايت عصمت از خطا، سعی می كردند با برگرداندن ادراكات نظری 
به بديهی و پايه قرار دادن ادراكات بديهی، عصمت از خطای در تفكر را حاصل كنند)مظفر، 
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1382: 326(؛ و به دنبال اين امر با تعريف ادراكات بديهی به »ادراكاتی كه احتياج به فكر و نظر 

ندارد«، در پی اثبات عدم خطا در بديهی بودند.
اما مسئله اساسی اين است كه خطای در تفكر؛ يعنی عدم مطابقت ذهن با واقع و خارج. پس 
برای عصمت از خطا، بايد مالكی بدهيم كه خارج ذهن باشد و ذهن، خودش را با آن تنظيم 
كند؛ يعنی مانند خط كشی باشد كه بگوييم اگر ذهن مطابق با آن بود، عمليات تفكر درست 
صورت گرفته و اگر مطابق نبود، خطای در تفكر رخ داده است. پس با تقسيم ادراكات به 
بديهی و نظری، و برگرداندن ادراكات نظری به بديهی، نمی توان مشكل را حل كرد؛ چون در 
تعريف بديهی و نظری واژه »كسب«، »تأمل« و »نظر« را می آوريم كه اين ها كار خود ذهن 
است و مالک خارجی و مطابقت با آن را به ما نمی دهد. در نتيجه، برای عصمت از خطا، بايد 
به دنبال مطابقت ادراكات با خارج بگرديم و راه حلی پيدا كنيم كه اين مطابقت را تضمين يابد.

منطقيون تا قبل از صناعات خمس، به دنبال حّل مشكل به روشی كه در باال گفته شد، 
بودند؛ اما چگونگی مطابقت ادراكات بديهی با خارج را بيان نكردند.

حقيقت اين است كه مالک عصمت از خطا را فلسفه به ما می دهد كه توضيح آن اين گونه 
است: درعالم خارج، ارتباط اشياء بر مدار قانون جهان شموِل عليت است و چون ذهن ما فرع بر 
واقع است، پس جلوتر از واقع حركت نمی كند. بلكه بايد ذهنمان را مطابق با واقع جلو ببريم. 
پس اگر بخواهيم ذهنمان مطابق با واقع شود، بايد بر اساس قانون عليت پيش برود؛ زيرا 
عالم خارج، بر مدار عليت است و ذهن ما هم، به علت اين كه بايد مطابق با عالم خارج باشد، 
می بايست بر مدار قانون عليت حركت كند. در نتيجه اگر ذهن ما بر مدار عليت حركت كند، 

كاشف از ارتباط واقعی خارجی است.
از اين مطالبی كه گفته شد، مشخص می شود كه منطقيون تا قبل از صناعات خمس، 
می خواستند با تقسيم ادراكات به بديهی و نظری، سازمان فكری را درست كنند و در صناعات 
خمس و در باب برهان، مسئله عليت و ظابطه آن را بيان بودند)مظفر، 1382: ص 365(؛ گرچه 
چگونگی عليت و اشكاالت آن را فلسفه جواب می دهد، چون علت و معلول، معقول ثانی 
فلسفی هستند و از سنخ مطالب فلسفی محسوب می شوند، ولی چون منطق برای عصمت از 
خطای در تفكر به آن احتياج دارد، لذا منطقيون آن را در باب برهان ذكر كردند. حال بايد ديد 

منطقيون چگونه عليت را در باب برهان جای دادند؟
ج( چگونگی علیت در باب برهان

 منطقيون برهان را اين گونه تقسيم می كنند: در برهان، يا از علت به معلول است يا از علت 
به معلول نيست. درحالت دوم يا از معلول به علت است يا از معلولی به معلول ديگر. در اين 
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قسم اخير يعنی از معلولی به معلول ديگر گفته اند كه دو سير داريم: 1( از معلول به علت؛ 2( 
از علت به معلول ديگر. از اين كه منطقيون نگفتند مستقيماً از يكی از معلول ها به معلول ديگر 
می رويم، می فهميم كه منطقيون هم دنبال رعايت قانون عليت و به كارگيری آن در برهان اند. 

حال بايد ببينيم كه چگونه عليت را در برهان جای دادند؟
منطقيون برای برهان، شروطی را ذكر كردند كه يكی از آن ها عبارت است از: »أن تكون 
]املقدمات[ مناسبة للنتائج و معین مناسبتا: أن تكون مموالهتا ذاتیة اولیة ملوضوعاهتا...كما قال الشیخ 

وز   كانت املحموالت البرهانیة یج  و لو 
ً
الرئیس ف كتاب برهان الشفاء )ص- 72(: فان الغريب التكون علل

 للنتیجة«)مظفر، 1382: 375(. پس 
ً
 فلتكون مبادئ البرهان علل

ً
أن تكون غريب ل تكن مبادئ البرهان علل

طبق اين تعريف، محموالت برهان بايد عرض ذاتی برای موضوعات آن باشد؛ چون عرض 
غريب، عليت را تأمين نمی كند. اگر غريب را بپذيريم، مبادی و مقدمات برهان، علت برای 
نتيجه نمی شود. پس بايد ببينيم در اين جا كه محموالت بايد عرض ذاتی برای موضاعات باشد، 

عرض ذاتی به چه معناست؟
 wد( ضابطه عرض ذاتی از دیدگاه عالمه طباطبایی

 عالمه در تعريف ذاتی باب برهان كه شامل اعراض ذاتی نيز می شود، می نويسند: »مقدمة 
ال  بالقیقة  الشء  عل  یمل  و  مايعرض  بالذات  نعین  املوضوع  املحمول  ذاتیة  أن يكون  ب  یج البرهان، 

 أن يكون نفسه 
ً
«)طباطبایی، 1371: 168(، و در جای ديگر می گويند: »و نعین بكون املحمول ذاتیا

ً
ازا مج

 آخر ث ينسب حمکه إىل املوضوع التاد ما بینما و 
ً
 من غیر أن يكون املوضوع ف القیقه شیئا

ً
موضوعا

عنايةزائدة«)طباطبایی، بی تا: 1/ 6(. ايشان در مورد عرض ذاتی می نويسند: »إن العرض الذات ما يعرض 

الشء لذاته فقط«)شیرازی، بی تا: 1/ 31(.

با توجه به تعابير باال مشخص می شود: مقصود مرحوم عالمه از عرض ذاتی، محمولی 
است كه به خاطر ذات شیء بر آن، حمل شود و ذات شیء برای حمل، كفايت كند و احتياج 
به چيز ديگری نداشته باشد. ايشان به صورت دقيق در جای ديگر می فرمايند: »أی بیث يوضع 
املحمول بوضع املوضوع و يرفع برفعه مع قطع النظر عّما عداه اذ لو رفع مع وضع املوضوع أو وضع مع رفعه 

كان أخص كاملتعجب من   ملوضوعه، إذ لو 
ً
ل یصل الیقیخ و هذا هو املوجب لكون املحمول الذات مساويا

القید ف  رد وضع املوضوع و لو كان أعم كاملاش بالنسبة إىل إالنسان كان  الیوان ل يكف ف عروضه مج

 ال أثر له ف العروض«)شیرازی، بی تا: ج 1/ ص 30(. ايشان اين گونه توضيح می دهند: 
ً
املوضوع كناطق، لغوا

عرض ذاتی؛ يعنی محمولی كه با وضع موضوع وضع شود و با رفع موضوعش، رفع شود. پس 
اگر موضوعش بود، ولی محمولش نبود، آن محمول، عرض ذاتی نيست و اگر موضوعش 
نباشد، ولی محمول، حمل بر موضوع ديگر شده باشد، آن محمول، عرض ذاتی نيست؛ چون 
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به محض وجود موضوع، بايد به وجود بيايد و به محض از بين رفتن موضوع، بايد از بين برود.
پس الزمه نكات فوق اين می شود كه محمول و عرض ذاتی، مساوی با موضوعش باشد؛ 
لذا »متعجب« برای »حيوان« عرض ذاتی نيست، چون امكان دارد »حيوان« وضع شود؛ ولی 
در »متعجب« وجود نداشته باشد و همين امر باعث می شود كه يقين حاصل نگردد، چون 
يقيناً نمی توانيم بگوييم هر زمان »حيوان« وضع شد، پس حتماً »متعجب« وضع شده است. 
در حمل »راه رونده« بر »انسان« هم يقين حاصل نمی شود، چون با وضع محمول می تواند 
موضوع مرفوع باشد زيرا حمل »راه رونده« بر »انسان«، احتياج به قيد ناطقيت ندارد. اين قيد 

لغو است. پس يقيناً نمی توان گفت با رفع موضوع، محمول هم رفع می شود.
با تمام توضيحاتی كه داده شد، مشخص گرديد كه عرض ذاتی نبايد اعم يا اخص از موضوع 
باشد، بلكه بايد عرض ذاتی با معروض مساوی باشد؛ چون اگر اين گونه نباشد، يقين آور نيست. 
البته مرحوم عالمه جايی كه شكل و حّصه خاصی را از محمول قصد كنيم كه مختص موضوع 
باشد، جزء عرض ذاتی می دانند و در اين باره اين گونه می گويند: »نعم لو قید املحمول ف مثل هذه 
 ملوضوعه هذا«. 

ً
 ذاتیا

ً
اصة به من املش عاد عارضا تّص باالنسان من الّصة الخ املوارد  كتقیید املش مبا یخ

پس در قضيه »انسان، راه رونده است«، اگر از »راه رونده«، شكل و حّصه خاصی را قصد كنيم 
كه مختص انسان باشد، پس »راه رونده«، عرض ذاتی برای انسان است.

 wه( تفاوت نظر عالمه با جناب شیخ الرئیس و صدرالمتألهین
 بزرگانی مانند ابن سينا، قائل به اين هستند كه عرض ذاتی می تواند اعم يا اخص از موضوع 
هم باشد. اما از تبيين كالم مرحوم عالمه مشخص شد كه ايشان فقط در حالتی كه محمول 
مساوی موضوع باشد، محمول را عرض ذاتی می دانند. پس عرض ذاتی بايد با موضوعش 

مساوی باشد.
 با توضييح باال، فرق كالم ايشان با صدرالمتألهين هم مشخص شد؛ چون جناب مالصدرا 
می گويد كه عرض ذاتی می تواند اخص از موضوع باشد، ولی مرحوم عالمه، قائل به تساوی 

بين عرض ذاتی و معروضش هستند.
نتیجه

»عرض ذاتی« در ديدگاه علما، تعاريف مختلفی دارد. يكی از اين تعاريف، تعريفی است كه 
عالمه طباطبايیwارائه می دهند و آن را نتيجه يك استدالل برهانی می دانند. ايشان عرض 
ذاتی را محمولی می دانند كه به خاطر ذات موضوع، بر آن حمل می شود. توضيح مطلب اين 
است كه محمول يا اخص از موضوع، يا اعم ازموضوع و يا مساوی با آن است. در حالت اول 
امكان دارد موضوع باشد، ولی محمول نباشد؛ در حالت دوم، امكان دارد محمول باشد ولی 
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موضوع نباشد. پس در اين دو حالت، محمول به خاطر ذات موضوع بر آن حمل نشده است؛ 
لذا يقين آور نيست. ولی در حالت سوم، چون با وضع موضوع، محمول وضع می شود و با رفع 
آن رفع می شود، پس در اين حالت، محمول به خاطر ذات موضوع، بر آن حمل نشده است؛ 

لذا يقين آور است.
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نگاهیبهآثاردنیویواخرویگناهانازمنظرقرآنوروایات

محمد رضایی مجیدپور *

چکیده
بنا بر قانون علت و معلول، هر عملی، عكس العملی و هر كنشی، واكنش خاصی را به دنبال 
دارد كه اعمال درست، آثار مثبت و اعمال نادرست نيز بالتبع آثار منفی از خود بر جای خواهد 
گذاشت. همان گونه كه اعمال درست، پيامدهای مثبتی در روح و روان انسان از خود باقی 
خواهد گذاشت، اعمال نادرست، يا از منظر دينی گناهان، نيز روح و روان انسان را مكّدر ساخته 
و افزون بر اين كه زندگی دنيوی ما را تحت تأثير خود قرار می دهد، بر زندگی اخروی ما نيز 
اثرگذار خواهد بود. اين نوشتار با رهيافتی نقلی و با تكيه بر آيات و احاديث، در پی برررسی آثار 

سوء گناه بر زندگی انسان در هر دو جهان است.
واژگان کلیدی

گناه، آثار دنيوی گناه، آثار اخروی گناه.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با توجه به اين كه هر عملی، عكس العمل متناسب با خود را به دنبال دارد و هر رفتاری، 
آثاری را در پی دارد، رفتار خوب و بد آدمی نيز آثار متفاوتی بر خود شخص و نيز بر محيط و 
ساير افراد بر جای می گذارد. از مسلّمات دين و علم و تجربه است كه كردار انسان، خواه نيك، 
خواه بد، دارای پی آمد و نتيجه، در دنيا و آخرت است و همچون بذری است كه در جهان كاشته 

می شود؛ اگر بذر گل بوده، نتيجه اش گل است و اگر خار بود، نتيجه اش خار است.
اين نوشتار در صدد بررسی آثار رفتارهای منفی انسان بر خود شخص است كه در فرهنگ 
دينی از آن به »گناه« تعبير می شود.در همين راستا در اين مقاله ابتدا به اثبات اصل تأثيرگذاری 
گناهان بر زندگی خود شخص، بر اساس آيات و روايات پرداخته شده است. سپس به بررسی 

جداگانه آثار دنيوی و اخروی گناه در زندگی انسان اشاره شده است.
bالزم به ذكر است گستره تحقيق در اين مقاله، آيات قرآن و روايات ائمه معصومين
می باشد و در اثبات و داليل هر بخش، تكيه بر آيات و روايات شده است و به يافته های علمی 

بشری همچون حوزه های روان شناسی و پزشكی اشاره نمی شود.
مفهوم شناسی گناه

معنای لغوی
 »گناه« در زبان فارسی به معنای جرم، خطا، نافرمانی و مانند آن به كار رفته و در زبان عربی 

از آن به ذنب، اثم و معصيت تعبير شده است.
معنای اصطالحی

معنايی كه از مجموع آن ها برمی آيد و جامع همه معانی است، همان نافرمانی و انجام عملی 
بر خالف قانون يا سرپيچی از قانون است. البته بنا بر نقل عده ای، گناه هر كاری را شامل 
می شود كه انجام آن ناروا باشد.گناه در نزد اهل شرع نيز عبارت است از اين كه مكلّف، امری 

نا مشروع مرتكب گردد)لغت نامه دهخدا، ماده ذنب(.
مفهوم اثر

نفر مسلمان كه در  ايشان در مورد دو  نقل شده است كه  aاز رسول خدا در حديثی 
نزاع های شخصی، شمشير به روی يكديگر بكشند و يكی كشته شود، فرمودند: هر دو در 
دوزخ اند يكی از حاضران عرض كرد: يا رسول اهلل! قاتل معلوم است كه به دوزخ می رود، اما 
مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: بدان سبب كه او نيز آهنگ كشتن رفيقش را كرده بود و اراده 

داشت او را بكشد)نراقی، 1379ش: ج 3/ 163(.
ْنَب َفُیْحَرُم ِرْزَقُه«؛ همانا مؤمن، 

َّ
َیْنِوی الذ

َ
ْؤِمَن ل ُ امام صادقAنيز در حديثی فرموده است: »ِإّنَ الْ
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نّيت گناه می كند، ]در نتيجه[ از روزی اش محروم می شود)مجلسی، 1403ق: ج 73/ 358(. در همين 
مورد، حديثی آمده است كه حضرت مسيح A به پيروان خود فرمود: موسی بن عمران به شما 
دستور داد زنا نكنيد و من به شما امر می كنم كه فكر زنا را نيز در خاطر نياوريد، چه رسد به 
اين كه عمل زنا را انجام دهيد. هركس فكر زنا كند، مانند كسی است كه در عمارت زيبا و 
رنگ آميزی شده ای آتش روشن كند، كه در اين صورت دود آتش، رنگ خانه را تباه كند اگرچه 

خانه هم نسوزد)مجلسی، 1403ق: ج 331/14(.
در خبر است كه مردی از مسلمانان در يكی از جنگ ها به دست كافرين به قتل رسيد و در 
ميان مسلمانان به »قتيل الحمار« )كشته راه خر( معروف شد. سببش اين بود كه او با اين نيت 
به جنگ يكی از كفار رفت كه او را بكشد و االغش را تصاحب كند، و چون به دست همان 

كافر كشته، شد به اين نام معروف گشت)نراقی، 1379ش: ج 113/3(.
در نتيجه از مطالب باال فهميده می شود كه خود انديشه گناه هم دارای اثر است كه موجب 
شقاوت فرد می گردد، و بايد در تمام مراحل زندگی سعی شود از انديشه گناه هم دوری جست 

و به خداوند تبارک و تعالی پناه برد.
اثبات اصل تأثیر گناه در زندگی شخص

يكی از حقايق غير قابل انكار اين جهان كه در قرآن و روايات اهل بيتbآمده است، وجود 
ارتباط ميان مردم و حوادث و اتفاقات خارجی است. اين مطلب از نظر مكتب ها مسلّم شده 
است كه اعمال ما به عنوان علّيت، موجب حوادث خارجی است و پيش آمدها و اتفاقات خارجی 
اعم از خوشی ها، و يا ناخوشی ها معلول اعمال نيك و بد ماست؛ مثاًل همان طور كه آتش چنين 
خاصيتی دارد كه به چوب خشك می رسد، آن را می سوزاند، گناهان ما نيز چنين اثری دارند كه 

ريشه عمر را می سوزانند، چه ما درک كنيم و چه نكنيم.
الف( تأثیر گناه از منظر قرآن

آن چه كه فالسفه و دانشمندان پس از چند سال تحقيق و بحث به دست آورده اند، قرآن كريم 
و روايات ائمه دينb،آن را به عنوان يك قانون كلّی و سنت الهی در يك آيه يا يك حديث 
كوتاه برای ما بيان داشته اند، با اين تفاوت كه فالسفه، راه های پرپيچ و خمی را طی كرده اند و 
پس از سال ها رنج و صدها رّد و ايراد، آن را به دست آورده اند، ولی اسالم همان را به صورت 

يك اصل مسلّم بيان فرموده است. در اين راستا به چند آيه در اين مورد اشاره می كنيم: 
ُهْم ِمْن ُدوِنِه 

َ
ُه َو ما ل

َ
 ل

َ
ال َمَرّد

َ
 ف

ً
راَد اهّلُل ِبَقْوٍم ُسْوءا

َ
ْنُفِسِهْم َو ِإذا أ

َ
ی ُيَغّیُروا ما ِبأ »ِإّنَ اهّلَل ال ُيَغّیُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ

ِمْن وال«)رعد: 11(؛
َنّ اهّلَلَّ َسمیٌع َعلیٌم«)انفال: 

َ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
ُروا ما ِبأ ی ُيَغِیّ ْوٍم َحَتّ

َ
ْنَعَمها َعلی ق

َ
 أ

ً
 ِنْعَمة

ً
را ْم َيُک ُمَغِیّ

َ
ّنَ اهّلَل ل

َ
»ذِلَک ِبأ



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

86

53(؛

يديکْم َو يْعُفوا َعْن كثیر«)شوری: 30(؛
َ
ِبما كَسَبْت أ

َ
صاَبکْم ِمْن ُمصیَبٍة ف

َ
 »َو ما أ

ناُهْم ِبما 
ْ

َخذ
َ
أ

َ
ُبوا ف

َّ
ْرِض َو لکْن كذ

َ ْ
ماِء َو ال یِهْم َبَركاٍت ِمَن الّسَ

َ
َفَتْحنا َعل

َ
َقْوا ل

َ
ُقری آَمُنوا َو اّت

ْ
ْهَل ال

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
 »َو ل

كاُنوا يکِسُبون«)اعراف: 96(؛

 
ً
ًة َو آثارا ّوَ

ُ
 ِمْنُهْم ق

َ
َشّد

َ
ْبِلِهْم كاُنوا ُهْم أ

َ
ذيَن كاُنوا ِمْن ق

َّ
 ال

ُ
یْنُظُروا كیَف كاَن عاِقَبة

َ
ْرِض ف

َ ْ
ْم َيسیُروا ِفی ال

َ
َو ل

َ
 »أ

ُهْم ِمَن اهّلِل ِمْن واق«)غافر: 21(؛
َ
ُنوِبِهْم َو ما كاَن ل

ُ
ُهُم اهّلُل ِبذ

َ
َخذ

َ
أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ِفی ال

َبیناِت َو ما كاُنوا ِلیْؤِمُنوا كذِلک َنْجِزی 
ْ
ا َظَلُموا َو جاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِبال ّمَ

َ
ْبِلکْم ل

َ
ُقُروَن ِمْن ق

ْ
ْهَلکَنا ال

َ
َقْد أ

َ
 »َو ل

ُمْجِرمین«)یونس: 13(؛
ْ
َقْوَم ال

ْ
ال

 
ٌ

نا آَل ِفْرَعْوَن َو كّل
ْ
ْغَرق

َ
ُنوِبِهْم َو أ

ُ
ْهَلکناُهْم ِبذ

َ
أ

َ
ِهْم ف ُبوا ِبآياِت َرّبِ

َّ
ْبِلِهْم كذ

َ
ذيَن ِمْن ق

َّ
ِب آِل ِفْرَعْوَن َو ال

ْ
»كَدأ

كاُنوا ظاِلمیَن«)انفال: 54(.

ب( تأثیر گناه از منظر احادیث
َحْت َو ِإْن َزاَد َزاَدْت َحّتَ َتْغِلَب  َ ْ

ِبِه ُنكَتٌة َسْوَداُء َفِإْن َتاَب ان
ْ
 َخَرَج ِف َقل

ُ
ُجل َنَب الّرَ

ْ
ذ

َ
ا أ

َ
قال الصادقA: ِإذ

؛
ً
َبدا

َ
 يْفِلُح َبْعَدَها أ

َ
ِبِه َفل

ْ
 َقل

َ
َعل

ب؛ ْ
ل ِلک الّسَ

َ
 يْسَتِحّقُ ِبذ

ً
ْنبا

َ
ِنَب ذ

ْ
ا ِإياُه َحّتَ يذ َبَ

َ
 َعْبٍد ِنْعَمًة َفَسل

َ
ْنَعَم اهّلُل َعل

َ
قال الصادقA: َما أ

ُنوِب؛
ُّ

  ِلكْثَرِة الذ
َّ

وُب ِإال
ُ
ُقل

ْ
وِب َو َما َقَسِت ال

ُ
ُقل

ْ
  ِلَقْسَوِة ال

َّ
ُموُع ِإال

ُ
ِت الّد

َ
ْؤِمِنیخAَ: َما َجّف ُ ِمیُر الْ

َ
 أ

َ
 َقال

َجال.
ْ

ْن مُیوُت ِباآل كَثُر  مِمَّ
َ
ُنوِب أ

ُّ
قال الصادقA: َمْن مُیوُت ِبالذ

آثار دنیوی گناه
گناه همان گونه كه آثار اخروی دارد و خشم و غضب الهی را به شكل آتش دوزخ به دنبال 
دارد، آثاری در زندگی دنيوی آدمی در ابعاد مادی و معنوی نيز به جا می گذارد. در اين راستا 

می توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. محروم شدن از محبت الهی

يكی از مهم ترين نعمت هايی كه خداوند به انسان ها ارزانی داشته است، محبت ذات اقدس 
الهی است كه انسان بايد شكرگذار اين نعمت باشد و سعی كند تا خود را بيشتر در جايگاهی 

قرار دهد كه مورد محبت الهی واقع شود.
افرادی كه مورد اين محبت واقع نمی شوند، چند دسته هستند كه به بيان آن ها خواهيم 

پرداخت. ابتدا چند گروهی را كه شامل لطف و محبت خدا هستند بيان می كنيم:
قیَن«)آل عمران: 76(؛ ُمّتَ

ْ
الف( پرهيزگاران؛ »َِإّنَ اهّلَل ُيِحّبُ ال

ُمْحِسنین«)آل عمران: 134(؛
ْ
ب( نيكوكاران؛ »ِإّنَ اهّلَل ُيِحّبُ ال

وَن فی َسبیِلِه«)صف: 4(؛ ذيَن يقاِتلُ
َّ
ج( مجاهدان؛ »ِإّنَ اهّلَل ُيِحّبُ ال
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ابین«)بقره: 222(؛ ّوَ د( توبه كنندگان؛ »ُِإّنَ اهّلَل ُيِحّبُ الّتَ
ُمَتَوكلین«)آل عمران: 159(؛

ْ
ه( توّكل كنندگان؛ »ِإّنَ اهّلَل ُيِحّبُ ال

ُمْقِسِطین«)مائده: 42(.
ْ
و( كسانی كه عدالت را محور قرار می دهند؛ »ِإّنَ اهّلل ُيِحّبُ ال

و گروه های ديگر كه از بيان آن ها می پرهيزيم.
اما بحث ما درباره گروهی است كه به خاطر گناهان از نعمت محبت الهی، محروم شده اند 

كه عبارتند از:
الف( ستمگران؛ به كسانی كه به ديگران ظلم و ستمی را روا دارند »ستمگر« گويند كه 
مصاديق گوناگونی دارد؛ مانند ظلم حاكم به رعيت، ظلم مافوق به زير دست و ... ستمگر، آثار و 
پيامدهای متفاوتی دارد كه يكی از آن ها دور شدن و محروميت از محبت الهی است. خداوند در 
اِلمین«)آل عمران: 57(؛ خداوند ستمكاران را دوست نمی دارد. 

َ
قرآن كريم می فرمايد: »اهّلُل الُيِحّبُ الّظ

از ديگر پيامدهای ظلم و ستم، اين است كه شخص ظالم در بين مردم و جامعه، بی آبرو و 
بی اعتبار می شود. امام صادقAدر همين باره می فرمايد: هركه ستم كند، خداوند عالم كسی 

را بر او مسلط می سازد كه بر او يا بر اوالد او يا بر اوالد اوالد او ظلم كند.
می پردازند.  تباهی  به  و  كرده  فساد  دنيا  در  كه  هستند  كسانی  گروه  اين  فاسدان؛  ب( 
خداوند متعال در قرآن كريم اين گروه را نيز دوست نمی دارد؛ چنان كه می فرمايد: »اهّلُل الُيِحّبُ 
َفساَد«)مائده: 64(؛ خداوند فسادكنندگان را دوست نمی دارد. حال فرق نمی كند فساد از نوع 

ْ
ال

سياسی يا اقتصادی باشد يانظائر آن ها.
ج( مسرفان؛ اسراف يكی از گناهانی است كه شهيد آيت اهلل دستغيب در كتاب گناهان كبيره 
از اين گناه به عنوان گناه كبيره ياد می كند)دستغیب، 1390ش: ج 2/ 95(. اين گروه يعنی كسانی 
كه اسراف می كنند نيز از محبت الهی دور هستند و از اهل دوزخ به شمار می آيند. در اين 
ار«)غافر: 43(؛ و البته  ْصحاُب الّنَ

َ
ُمْسِرفیَن ُهْم أ

ْ
ّنَ ال

َ
زمينه خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: »أ

اسراف كنندگان اهل دوزخ هستند.
خاِئنیَن«)انفال: 58(؛ خداوند خائنين 

ْ
د( خائنان؛ خداوند در قرآن كريم می فرمايد: »ِإّنَ اهّلَل الُيِحّب ال

را دوست نمی دارد.
دسته چهارمی كه از محبت الهی محروم می شوند، كسانی هستند كه خيانت را سرلوحه 

اعمال خود قرار داده اند.
ه( كفران كنندگان نعمت؛ اين گروه نيز جزء گروه هايی هستند كه از نظر محبت الهی دور 
ثیٍم«)بقره: 276(؛ خداوند هيچ انسان 

َ
ارٍ أ

َ
 كّف

َ
می باشند؛ چنان كه خداوند فرموده است: »اهّلُل الُيِحّبُ كّل

ناسپاس گناه كار را دوست نمی دارد.
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2. بالها و بیماری های نو ظهور
دومين اثری كه از گناه می توان نام برد، اين است كه بالها و بيماری های نوظهور پديدار 
می شوند. درست است كه خداوند، رحمان و كريم و فاضل و... است، ولی بايد توجه داشت كه 

خداوند دارای صفات قهريه مانند خشم، غضب، قهر و... نيز هست.
و  بالها  می دهند،  انجام  انسان ها  كه  گناهانی  به خاطر  خداوند  كه  است  ممكن  پس 
بيماری هايی را برای آن ها نازل كند؛ چنان كه امام رضاAمی فرمايند: »كلّما أحدَث العباُد 
من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث اهلل لهم من البالِء ما لم يكونوا يعرفون«؛ هرگاه مردم 
گناه جديدی انجام دهند، خداوند بالهايی را كه قباًل نمی شناختند، برايشان قرار می دهد)كلینی، 

1407ق: ج 2/ ص 275(.

ِة  مْحَ َعْفِو  َو  الَرّ
ْ
یخَ ِف َمْوِضِع ال ْرَحُم الّرامِحِ

َ
ْنَت أ

َ
َك أ

َ
ّن

َ
ْيَقْنُت أ

َ
همين طور در دعای افتتاح می خوانيم كه َو أ

ِقَمِة؛ من يقين دارم كه ارحم الراحمين هستی در موردی كه  اِل َو الَنّ
َ

ك َعاِقِبیخَ ِفي َمْوِضِع الَنّ ُ  الْ
ُ

َشّد
َ
َو أ

جای عفو و رحمت است و سخت ترين كيفر دهندگانی در جايگاه بال و عذاب)قمی، 1387ش: چ 
11/ ج 1(. ما خودمان در دعا می گوييم يقين دارم كه سخت ترين كيفر دهندگانی و به اين موضوع 

اقرار می نماييم. پس اين موضوع كه خداوند به خاطر انجام دادن گناه در انسان ها، بالها و 
بيماری های نو ظهور بفرستد، يقينی است؛ چنان كه در حديث و دعا ذكر شد.

می توانيم در اين موضوع به داستان هايی از قبيل داستان قوم سبأ كه در بال گرفتار شدند يا 
به داستان فرعون و يا داستان قارون اشاره كنيم كه آن ها به خاطر گناه و كيفر، مورد بالهای 

الهی واقع شدند و به هالكت رسيدند.
قرآن كريم به داستان های اقوامی كه مورد بال واقع شدند، اشاره كرده و نوع بالی آن ها را 

ذكر كرده است؛ مانند
الف( باران های پی درپی)انعام: 6(؛

ب( طوفان همراه با سنگ ريزه)عنکبوت: 40(؛
ج( بادهای دردناک)احقاف: 24(.

مثال های ديگری نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آن پرهيز می شود.
3. سلب نعمت و کم شدن روزی

يكی از آثار وتبعات سوء گناه اين است كه انسان نعمت خود را ازدست می دهد.خداوند رحيم 
است و رحمانيت خداوند يعنی مهر و رحمت خداوند همه گستر است كه شامل تمام انسان ها 
می شود اين بدان معنا نيست كه خداوند به تمام انسان ها به يك اندازه نعمت دهد بلكه خداوند 
مهر و رحمت گسترده خود را با توجه به شايستگی ها و لياقت های آدميان به آن ها ارزانی 
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می دارد.
ِإّنَ  كَفْرُتْم  ِئْن 

َ
َول کْم 

َ
زيَدّن

َ َ
ل َشکْرُتْم  ِئن 

َ
ل کم  َرّبُ َن 

َّ
ذ

َ
َتأ  

ْ
»َوِإذ می فرمايد:  قرآن كريم  در  خداوند 

اگر  كه  كرد  اعالم  پروردگارتان  كه  را  زمانی  آن  بياوريد  به ياد  و  َشديد«)ابراهیم: 7(؛ 
َ
َعذابی ل

سپاسگزاری كنيد، حتماً افزونتان دهم و اگركفران كنيد، عذاب من بسيار سخت است. 
پس می توان نتيجه گرفت كه از دست دادن نعمت، نتيجه اعمال و رفتار خود انسان هاست، 
وگرنه خداوند، مهربان تر از آن است كه نعمتی را به گروهی بدهد و از گروهی پس بگيرد.

ِلک 
َ

 يْسَتِحّقُ ِبذ
ً
ْنبا

َ
ِنَب ذ

ْ
ا ِإّياُه َحّتَ يذ َبَ

َ
 َعْبٍد ِنْعَمًة َفَسل

َ
ْنَعَم اهّلُل َعل

َ
امام صادقA می فرمايند: »َما أ

َب«؛ خداوند نعمتی را كه به بنده اش داده ، از او نمی گيرد مگر زمانی كه بنده گناهی انجام 
ْ
ل الّسَ

دهد كه به خاطر آن، سزاوار سلب نعمت باشد)كلینی، 1407ق: ج 2/ ص 274(.
يكی از نعمت های الهی، بارش باران است كه ميزان بارش باران نيز با گناه و يا عدم گناه 
انسان، مرتبط است؛ چنان كه ابوحمزه ثمالی می گويد: شنيدم كه امام باقرA می فرمودند: 
باران هر سال به يك اندازه می بارد و هيچ سالی كمتر از سال ديگر نيست. اما وقتی مردم 
معصيت كنند خداوند سهميه باران آن سال آنان رابرای ديگری قرار می دهد و يا به بيابان ها 

و دريا ها می فرستد)مجلسی، 1403ق: ج 73/ ص 239(.
حال يك نكته باقی می ماند و آن اين كه گناه، باعث سلب نعمت می شود، در حالی كه 
از گناه كاران و ظالمان در نعمت غوطه ور هستند و هيچ سلب نعمتی برای آن ها  بسياری 

نمی شود؟
پاسخ اين نكته را به وسيله اين آيه از قرآن كريم می دهيم كه خداوند می فرمايد:

َعذاٌب  ُهْم 
َ
ل و   

ً
ما

ْ
ِإث ِلیْزداُدوا  ُهْم 

َ
ُنْملی ل ما 

َ
ِإّن ْنُفِسِهْم 

َ
ِل َخیٌر  ُهْم 

َ
ُنْملی  ل ما 

َ
ّن
َ
أ كَفُروا  ذيَن 

َّ
ال »َواليْحَسَبّنَ 

ُمهین«)آل عمران: 178(؛ و البته آنان كه به راه كفر رفتند، گمان نكنند كه مهلتی كه ما به آن ها 

می دهيم، به حال آن ها بهتر خواهد بود. بلكه برای امتحان مهلت می دهيم تا بر سركشی و 
طغيان خود بيفزايند و آنان را عذابی رسد كه به آن سخت، خوار و ذليل شوند. 

 4. عدم استجابت دعا
در آيات و روايات به انسان ها، سفارش های بسياری شده است كه انسان دست به دعا 
بردارد و از خداوند متعال درخواست كند. خداوند نيز به خاطر لطف و رحمت خويش، دعاها و 
درخواست های بندگان را اجابت می نمايد. خداوند خود ضمانت كرده است كه دعا را مستجاب 
می كند و در تأييد اين بيان، دو آيه را می توان يادآورشد: آيه شريفه »اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُكْم«)غافر: 
ا َدَعاِن«)بقره: 186(؛ اجابت می كنم 

َ
اِع ِإذ ِجیُب َدْعَوَة الَدّ

ُ
60(؛ بخوانيد تا اجابت كنم شما را؛ و آيه »أ

دعای دعاكنندگان را هنگامی كه دعا كنند.
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ولی بعضی اوقات انسان هر چه دعا می كند، نتيجه ای حاصل نمی شود. يكی از داليل 
و  ادعيه  استجابت  از  مانع  امر،  اين  كه  باشد  معصيت  و  گناه  می تواند  دعا،  استجابت  عدم 
درخواست های بندگان از درگاه خداوند متعال می شود. البته داليل ديگری هم وجود دارد، ولی 
ما در اين جا فقط به دنبال بررسی آثار گناهان هستيم و از ذكر داليل ديگر می پرهيزيم كه 

خود نياز به بحث مفصلی دارد.
گناهانی که در روایات، از موانع استجابت دعا شمرده شده اند

 الف( لقمه حرام
ُه َدْعَوٌة 

َ
ْ ُتْسَتَجْب ل ًة و لَ

َ
ْیل

َ
ْرَبِعیخَ ل

َ
ٌة أ

َ
ُه َصل

َ
 ل

ْ
ْ ُتْقَبل ْقَمَة َحَراٍم لَ

ُ
 ل

َ
َكل

َ
رسول خداaمی فرمايند: َمْن أ

ْرَبِعیخَ َصَباحاً؛ كسی كه لقمه حرامی بخورد تا چهل شب، نمازش قبول نخواهد شد و تا چهل 
َ
أ

روز، دعايش مستجاب نمی شود)نهج البالغه، 1378ش: ج 1/ ص 432(.
 ب( ظلم به بندگان

یْخُرْج ِمْن َمَظاِلِم 
ْ
َو ل یطیْب كْسَبُه 

ْ
ُه َفل

َ
ل ْن يْسَتَجاَب 

َ
َحُدكْم أ

َ
َراَد أ

َ
أ ا 

َ
می فرمايند: ِإذ Aامام صادق

ِقِه؛ هرگاه يكی از 
ْ
َحٍد ِمْن َخل

َ
ْو ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة أِل

َ
یِه ُدَعاُء َعْبٍد َو  ِف َبْطِنِه َحَراٌم أ

َ
 يْرَفُع ِإل

َ
اِس َو ِإّنَ اهّلَل ال الّنَ

شما بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب و كار و راه درآمد و روزی خود را پاكيزه كند 
و خود را از زير بار مظلمه هايی كه از مردم بر عهده دارد، خالص كند؛ زيرا دعای بنده ای كه 
در شكمش مال حرام باشد، به سوی خدا باال نمی رود)مجلسی، 1403ق: ج 90/ ص 321(. چنان كه در 

حديث ذكر شده كه ظلم به بندگان، مانع استجابت دعا می شود.
 ج( ترک امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منكر، آن قدر در دين ما مورد سفارش واقع شده است كه جزء فروع 
دين قرار گرفته و انجام دادن آن واجب شده است. پس ترک امر به معروف و نهی از منكر 
می تواند مستلزم عواقبی هم باشد كه طبق روايات، يكی از عواقب آن، عدم استجابت دعاست.
 َتْتُركوا 

َ
امام علیAدر سفارش های خود به امام حسنA و امام حسينAمی فرمايند: َو ال

ِیْم؛ امر به 
َ
كْم َعل

َ
 يْسَتَجاُب ل

َ
َّ َتْدُعوَن َفل ُ

ْمَركْم ِشَراَركْم، ث
َ
ْنكِر، َفیَوىّلِ اهّلُل أ ُ ى َعِن الْ ْ ْعُروِف َو الّنَ َ ْمَر  ِبالْ

َ ْ
األ

معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد وگرنه اشرار بر شما مسلّط خواهند شد. آن گاه دعا می كنيد 
و دعای شما به استجابت نخواهد رسيد)كلینی، 1407ق: ج13/ ص 455(.

 د( گناه و معصیت
امام باقرAمی فرمايند: گاهی بنده ای از بندگان خدا، از خداوند حاجتی طلب می كند كه 
بايد در زمان كوتاه يا در دراز مدت مستجاب شود، اما گناهی از او سر می زند. پس خداوند به 
فرشته )مأمور حاجت وی( می فرمايد: فعاًل دست نگهدار و تا مدتی او را از حاجتش محروم ساز؛ 
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زيرا او موجبات خشم مرا فراهم ساخته و در نتيجه مستحق محروميت از ناحيه من گرديده 
است)مجلسی، 1403ق:ج 73/ ص 329(.

چنان چه بيان شد، عدم استجابت دعا عوامل گوناگونی دارد و امام علیAدر دعای كميل 
عاَء؛ پروردگارا مرا ببخش به خاطر گناهانی 

ّ
ِبُس الُد ْ َ

ت ت
َّ
ُنوَب ال

ُّ
ُهَمّ اْغِفْر  ىَل الذ

ّ
لل

َ
چنين می فرمايند: ا

كه موجب حبس دعا می شود )نمی گذارد دعای من به استجابت برسد()قمی، 1387ش: چ 11/ ج 1(.
5. کوتاهی عمر و مرگ زود هنگام

قاعده اصلی بايد بر اين باشد كه انسان در موقع مقّرر شده، اجلش برايش پيش بيايد و از 
دنيا برود. ولی گاهی به علل مختلف، اين قاعده نقض می شود و انسان زودتر از آن كه اجلش 
فرارسد، از دنيا می رود؛ مانند يك شمع كه وقتی روشن می شود، مثاًل نسبت به اندازه آن قرار 
است دو ساعت بسوزد و روشن بماند، گاهی به خاطر وزش باد يا علل ديگر زودتر خاموش 
می شود، مثاًل بعد از يك ساعت. انسان نيز مانند شمع است؛ گاهی مقرر شده كه انسان 90 
سال عمر كند كه اين در صورتی است كه بدن انسان سالم بماند و در طول اين 90 سال به 
مشكلی مثل زلزله، تصادف و ... برخورد نكند. اگر به اين موارد برخورد كند عمرش كم می شود 

و اجلش فرا می رسد.
 َو 

ً
َجال

َ
ضیأ

َ
ّمَ ق

ُ
ن ِطیٍن ث ِذی َخَلَقکم ّمِ

َّ
قرآن كريم نيز اين دو نوع اجل را چنين بيان می كند: »ُهَو ال

نُتْمَ ْمتَرون«)انعام: 2(؛ او كسی است كه شمارا ازِگل آفريد، آن گاه اجلی مقرر 
َ
ّمَ أ

ُ
ی ِعنَدُه ث َسّمً َجٌل ّمُ

َ
أ

فرمود و اجل معين پيش اوست، و باز هم شما شك می كنيد.
مفسران، »اجل مسّمی« را مرگ طبيعی و »اجل« را مرگ زودرس تفسير كرده اند. امام 
صادقAدرباره اين آيه فرمودند: مها أجلن: أجل متوم و أجل موقوف. اين آيه اشاره به دو نوع 

اجل دارد: اجل حتمی و اجل مشروط و غير حتمی)مکارم شیرازی، 1374ش: ج 5/ ص 150(.
گناه كردن نيز يكی از عواملی است كه باعث كوتاه شدن عمر و مرگ زود هنگام می شود. 
امام علیAدر اين باره می فرمايند: َمْن َجاَر  َقُصَر  ُعُمُره؛ هركس ظلم كند، عمرش شكسته و 

كوتاه می شود)نوری، 1408ق: ج 12/ ص 103(.
6. سلب توفیق و محرومیت از عبادت خداوند

و  بيان می كند.  بندگی آن ها  و  انسان ها، عبوديت  از خلقت  را  متعال هدف خود  خداوند 
همچنين در قرآن كريم می فرمايد: هدف و فلسفه بعثت تمامی پيامبران نيز بندگی خداوند 
ِمْنُهْم َمْن َهَدی اهّلُل َو 

َ
اُغوَت ف ِن اْعُبُدوا اهّلَل َو اْجَتِنُبوا الّطَ

َ
ٍة َرُسواًل أ ّمَ

ُ
َقْد َبَعْثنا فی كّلِ أ

َ
متعال بوده است: »َول

بیَن«)نحل: 36(؛ ما در هر  ِ
ّ

ُمکذ
ْ
 ال

ُ
اْنُظُروا كیَف كاَن عاِقَبة

َ
ْرِض ف

َ ْ
سیُروا ِفی ال

َ
 ف

ُ
ة

َ
الل

َ
یِه الّض ْت َعلَ

َ
ِمْنُهْم َمْن َحّق

امتی رسولی برانگيختيم كه »خدای يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد. خداوند گروهی 
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را هدايت كرد و گروهی ضاللت و گمراهی، دامان شان را گرفت. پس در روی زمين بگرديد 
و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود.

بله، چنان چه بيان شد، عبادت از جايگاه ويژه ای برخوردار است. همچنان كه در آيات و 
روايات، سبب تقرب به خداوند، ميزان عبادت بيان شده است.

حال به اين موضوع خواهيم پرداخت كه عبادت با اين مقام و ارزش بااليش گاهی از انسان 
سلب می شود كه يكی از علل و داليل آن، گناهانی است كه انسان مرتكب آن شده است.

يكی از مهم ترين عبادات كه درجه وااليی در ميان عبادات دارد، نماز شب خواندن است. امام 
ْسَرُع ِف َصاِحِبِه 

َ
ییئَ أ  الّسَ

َ
َعَمل

ْ
یِل َو ِإّنَ ال

َّ
َة الل

َ
ْنَب َفیْحَرُم َصل

َّ
ِنُب الذ

ْ
 يذ

َ
ُجل صادقA می فرمايند: ِإّنَ الّرَ

ْحم؛ به راستی كه مردی مرتكب گناهی می شود، در نتيجه از نماز شب محروم 
َّ
كیخِ ِف الل ِمَن الِسّ

می شود. اثر عمل سوء در انسان، از اثر كارد در گوشت، زيادتر و سريع تر است)كلینی، 1407ق: ج 
2/ ص 272(.

7. قساوت قلب
كلمه »قلب« بر دو معنا اطالق می شود: يكی بر همان قلب صنوبری شكل كه در سمت 
چپ بدن قرار دارد و وظيفه رساندن خون به اعضای بدن را دارد و مانند يك تلمبه عمل 
می كند؛ ديگری همان اصطالح عرفی آن است كه به تعبير ديگر به دل گفته می شود.در 
روايات وقرآن، تأكيد زيادی بر پاک نگاه داشتن اين قلب )دل( شده است. اگر پاک بماند، 
موجب سعادت و خوشبختی انسان می شود و اگر خدای نكرده آلوده شود، موجب شقاوت و 

بدبختی شخص می گردد و موجب سيه رويی انسان در دنيا و آخرت می شود.
پاک نگاه داشتن قلب، درجه ويژه ای دارد؛ طوری كه بعضی از علمای بزرگ درباره قلب 
چنين می فرمايند: هو الذی إذا عرفه النسان فقد عرف نفسه و إذا عرف نفسه فقد عرف ربه و هو الذی إذا 
لق  جهله النسان فقد جهل نفسه و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه و من جهل بقلبه فهو بغیره أجهل و أكثر الخ

جاهلون بقلوبم و أنفسهم؛ اگر انسان، قلب را شناخت، خود را شناخته و اگر خود را نشناخت، 

خدای خود را نشناخته است و اگر نسبت به قلب ناآگاه بود، خود را نشناخته و اگر خود را 
نشناخت، نسبت به خدای خويش ناآگاه است و كسی كه جهل داشته باشد نسبت به قلبش، پس 
نسبت به غيرش جاهل ترين است و اكثر انسان ها نسبت به قلبشان و خودشان جاهل اند)مجلسی، 

1403ق: ج 68/ ص 35(.

بعد از بيان مقام و ارزش قلب، حال مسئله اين است كه قساوت قلبی كه موجب بدبختی 
و شقاوت و نشناختن خدا می شود، معلول برای گناه است؛ يعنی در اثر گناه، قلب قساوت پيدا 

می كند و در اثر قساوت، قلب انسان بدبخت می شود و خدای خود را نمی شناسد.
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وِب َو 
ُ
ُقل

ْ
 ِلَقْسَوِة ال

َّ
ُموُع ِإال

ُ
ِت الّد

َ
در روايتی از امام علیAنقل شده كه حضرت فرمودند: َماَجّف

ُنوبِ؛ اشك ها خشك نمی شود مگر به خاطر سنگ دلی؛ و سخت 
ُّ

 ِلكْثَرِة الذ
َّ

وُب ِإال
ُ
ُقل

ْ
َما َقَسِت ال

نمی شود مگر به خاطر زيادی گناه)ابن بابويه، 1366ش: ج 1/ ص 81(.
آثار اخروی گناه

1. دور شدن از رحمت الهی و مورد لعن قرار گرفتن
 يكی ديگر از اثرات گناه، دور شدن از رحمت الهی است كه شخص گنهكار، مورد لعن و 

نفرين پيامبران و فرشتگان واقع می شود.
معنای لعن

راغب اصفهانی در مفردات، معنای »لعن« را چنين می نويسد: »اللعُن هو البعاد عل سبیل 
السخِط و ذلک من اهّلل تعاىل ف اآلخرة عقوبة و ف الدنیا انقطاٌع من قبول رمحته و توفیقه؛ »لعن« به معنای 

طرد نمودن و دور كردن شخص است از خود، از روی خشم و غضب و اين وقتی از طرف 
دنيا  در  الهی  توفيق  و  رحمت  از  بريده شدن  و  آخرت  در  عقوبت  معنای  به  باشد،  خداوند 
می باشد)راغب اصفهانی 1374ش: ج 2 /451(.طبق اين معنا كسی كه مورد لعن الهی واقع می شود، از 

رحمت و توفيقات الهی دور می گردد.
حال به بررسی گناهانی كه موجب لعن می گردند، خواهيم پرداخت:

الف(کشتن مؤمن
 فیها َو َغِضَب اهّلُل َعَلیِه َو 

ً
ُم خاِلدا َجزاُؤُه َجَهّنَ

َ
دا ف  ُمَتَعّمِ

ً
خداوند متعال می فرمايد: »َوَمْن يْقُتْل ُمْؤِمنا

« )نساء: 93(؛ و هركس، فرِد با ايمانی را از روی عمد به قتل برساند،  ً
 َعظیما

ً
ُه َعذابا

َ
 ل

َ
َعّد

َ
َعَنُه َو أ

َ
ل

مجازاتِ او دوزخ است، در حالی كه جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می كند و او را 
از رحمتش دور می سازد و عذاب عظيمی برای او آماده ساخته است.

در آيه شريفه برای كسی كه انسان مؤمنی را بكشد، چهار مجازات ذكر شده است:
1. جاودانگی در آتش جهنم؛ 2. خشم و غضب الهی؛ 3. لعنت )دوری از رحمت خداوند(؛    

4. مهيا ساختن عذاب عظيم برای او.
ب( تهمت به زنان پاک دامن

خداوند حكيم به خاطر محترم بودن آبرو و حيثيت افراد، تهمت زدن به زنان پاک دامن را 
از نظر مرتبه، با گناهانی قرار می دهد كه موجب لعن خويش قرار می گيرند. يكی از داليل آن 
می تواند اين باشد كه آبروی ريخته شده را نمی توان برگرداند و گفته می شود آبروی مؤمن و 
احترامش از خانه خداوند بيشتر است. پس به همين داليل، چنين عقوبتی برای كسی كه به 

زنان پاک دامن تهمت بزند، قرار داده شده است.
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ِعُنوا 
ُ
ُمْؤِمناتِ ل

ْ
غاِفالِت ال

ْ
ُمْحَصناِت ال

ْ
ذيَن يْرُموَن ال

َّ
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: »ِإّنَ ال

ُهْم َعذاٌب َعظیم« )نور: 23(؛ كسانی كه زنان پاكدامن و بی خبر )از هرگونه 
َ
ِخَرِة َو ل

ْ
ْنیا َو ال

ُ
ِفی الّد

آلودگی( و مؤمن را متهم می سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهی به دور هستند و عذاب 
بزرگی برای آن هاست.

ج( قطع رحم
بر اساس آيه بيست و پنجم سوره مباركه رعد، يكی ديگر از اموری كه خداوند متعال دستور 
به برقراری آن داده است، صله رحم است. در نتيجه، طبق اين آيه، هر كس قطع رحم كند، 

مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی دور خواهد بود.
د( پیمان شکنی و فساد در زمین

ن 
َ
َمَر اهّلُل ِبِه أ

َ
ذينَ يْنُقُضونَ َعْهَد اهّللِ ِمْن َبْعدِ میثاِقِه َو يْقَطُعوَن ما أ

َّ
خداوند متعال می فرمايد: »َو ال

ار« )رعد: 25(؛ آن هاكه عهد الهی را پس 
َ

ُهْم ُسوُء الّد
َ
 َو ل

ُ
ْعَنة

َ
ُهُما الّل

َ
ولِئک ل

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ْیوَصَل َو يْفِسُدوَن ِفی ال

از محكم كردن می شكنند، و پيوندهايی را كه خدا به برقراری آن دستور داده، قطع می كنند و 
در روی زمين فساد می نمايند، لعنت برای آن هاست و بدی )و مجازات( سرای آخرت.

بر اساس اين آيه شريفه، كسانی كه پيمان شكنی و فساد كنند، جزء گروه هايی هستند كه 
مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی به دور خواهند بود.

2. احباط و پوچ شدن اعمال نیک
 يكی از پيامدهای گناهان، اين است كه موجب پوچی و بی خاصيت شدن كارهای نيك 
می شود؛ يعنی گناهكار اگر كار خيری انجام دهد، بی نتيجه و بی پاداش می گردد. در قرآن 
شانزده بار سخن از حبط عمل به ميان آمده است كه از مجموع آن ها چنين نتيجه می گيريم. 
با  ارتداد و مخالفت  انكار معاد،  و  الهی  آيات  بزرگ همچون: كفر، شرک، تكذيب  گناهان 
تا  ببرد  از وسط جاده ای كنار  نيز اگر كسی سنگی را  پيامبران، موجب حبط است. در دنيا 
رهگذری از آن آسيب نبيند، اين كار او را نيك می شمارند. ولی اگر همين شخص در چند 
قدمی آن سنگ، جاده ای را خراب كرده و مانع عبور و مرور شود، در اين صورت، مرتكب گناه 
بزرگ شده و خراب كردن جاده )انجام كار نيك(، سنگ برداشتن از جاده را خنثی می نمايد. 
بنابراين گناهان بزرگ، موجب بی اثر شدن اعمال نيك و پوچ شدن آن ها می شود؛ چنان كه 
تكّبر و سركشی ابليس از فرمان خدا در مورد سجده كردن بر آدمA، موجب پوچی شش هزار 
سال عبادت او گرديد)نهج البالغه: خ 192(. بر اين اساس بايد توجه داشت كه آدم گناه كار نمی تواند 

به كارهای نيكش دل ببندد؛ زيرا چه بسا گناهان او، ثواب كارهای نيك او را از بين ببرند.
پيامبرaمی فرمايد: هر كس در امر نماز، سستی كند و آن را سبك شمارد، خداوند او را به 
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پانزده بال گرفتار می كند: كوتاهی عمر، كمی روزی، زدودن سيمای صالحان از چهره اش، عدم 
پاداش برای اعمالش، عدم استجابت دعا، عدم بهره مندی از دعای صالحان، مرگ ذليالنه، 
مرگ در حال گرسنگی و تشنگی، مأموريت فرشته ای كه او را در قبر از طرف خدا شكنجه 
دهد، قبر را بر او تنگ نمايد، قبرش تاريك است، مأموريت فرشته ای برای كشاندن او بر زمين 
از ناحيه صورت در منظر مردم، حسابرسی شديد قيامت، سلب نظر و توجه خدا به او و ابتال به 

عذاب سخت)سفینه البحار: ج 2/ 44(.
آيات زير، اشاره به ورود به جهنم، به عنوان يكی از آثار اخروی گناهان دارد:

 ما كْنُتْم َتْعَمُلوَن« )نمل: 90(؛
َ
اِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإاّل ْت َمْن ُوُجوُهُهْم ِفی الّنَ کّبَ

َ
یَئِة ف »َو جاَء ِبالّسَ

« )جن: 23(؛
ً
َبدا

َ
َم خاِلديَن فیها أ ُه ناَر َجَهّنَ

َ
ِإّنَ ل

َ
ُه ف

َ
 ِمَن اهّلِل َو ِرساالِتِه َو َمْن يْعِص اهّلَل َو َرُسول

ً
 َبالغا

َ
»ِإاّل

اُر َو ُهْم فیها كاِلُحوَن« )مؤمنون: 104(؛ »َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم الّنَ

وی« )معارج: 16(.
َ

 ِللّش
ً

اَعة »َنّزَ

نتیجه 
گزيند.  دوری  معاصی  ارتكاب  از  انسان،  كه  دارد  جا  گناهان،  سوء  آثار  شناخت  از  پس 
همچنين بايد دانست كه اين آثار سوء مانند مرگ زود هنگام يا نابهنگام، تمام زندگی مادی را 
تحت الشعاع قرار می دهد و گاهی مانند كم شدن رزق، انسان را در زندگی روزمره دچار سختی 
می كند و انسان را در انجام امور خود دچار مشكل می نمايد. هر گناهی، اثر سوئی دارد و بايد 
دانست كه آثار سوء گناهان در برخی موارد، مربوط به اين جهان و در برخی ديگر مربوط به 
جهان آخرت و سرای باقی است. پس هر انسانی پس از شناخت آثار گناهان، برای راحتی و 
صالح دنيوی و اخروی خود، بر آن می شود تا خود را از آثار سوء گناه، مثل عدم استجابت دعا 
يا مرگ نابهنگام دور كند و اين دور ماندن از آثار سوء، با ترک گناه امكا ن پذير می گردد؛ زيرا 
هر علتی، معلولی دارد و آن گاه كه معصيتی انجام شود )در صورت عدم توبه كه مورد بحث 
مقاله نيست(، معلول آن كه اثرات سوء آن است نيز ايجاد خواهد شد. بنابراين برای دوری از 

اثرات گناه، بايد از ارتكاب گناهان اجتناب ورزيد.
کتابنامه

* قرآن كريم، ترجمه آيت اهلل مكارم شيرازی، قم: فاضل، چ اّول.
فرهنگی، چ  و  علمی  انتشارات  تهران:  بن حسين،  الرضی، محمد  نهج البالغه، شريف   *

چهاردهم، ج 1.
تهران:  مسترحمی،  ترجمه:  الشرائع،  علل  ش(،   1366( بن علی،  محمد  ابن بابويه،   .1

كتاب فروشی مصطفوی، چ ششم، ج 1.
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الكتب  الساعی، قم: دار  ابن فهد حلی، احمد بن محمد، )1407 ق(، عدة الداعی و نجاح   .2
اإلسالمی، چ اّول، ج 1.

3. دستغيب، عبدالحسين، )1390 ش(، گناهان كبيره، قم: دار الكتاب )جزايری(، چ هجدهم، 
ج 1.

تهران:  كريم،  قرآن  الفاظ  مفردات  ش(،   1374( بن محمد،  حسين  اصفهانی،  راغب   .4
مرتضوی، چ دوم، ج 2.

5. طباطبايی، محمد حسين، )1374 ش(، تفسير الميزان، قم: انتشارات جامعه مدرسين، چ 
پنجم، ج 20.

6. قمی، عباس، )1387 ش(، مفاتيح الجنان، ترجمه الهی قمشه ای، قم: آيين دانش، چ 
يازدهم، ج 1.

7. كلينی، محمد بن يعقوب، )1407 ق(، الكافی، تهران: دار الكتب اإلسالمیة، چ چهارم، ج 8.
8. مجلسی، محمد باقر، )1403 ق(، بحار األنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربی، چ دوم، ج 

.11
9. مكارم شيرازی، ناصر، )1374 ش(، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب اإلسالمیة، چ اّول، 

ج 27.
 ،a10. نوری، حسين بن محمد تقی، )1408 ق(، مستدرک الوسايل، قم: مؤسسة آل البيت

چ اّول، ج 28.
11. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عيسی، )1410 ق(، مجموعة وّرام، قم: مكتب فقيه، چ 

اّول، ج 2.
12. نراقی، محمدمهدی، )1379 ش(، جامع السعادات، قم: انتشارات اسماعيليان، چ اّول.
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دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

معنایزندگیومؤلفههایآنازدیدگاهاسالم

سید سعید موسوی*

چکیده
از ميان تمام موجودات عالم فقط انسان در پی حقيقت و عاقبت خود است و از اين رو به 
معناداربودن زندگی توجه می كند. بشر مدرن به لحاظ روحی و روانی، مضطرب، افسرده و تنها 
به نظر می رسد و برای رهايی از اين حالت ها، به راه های گوناگون متوّسل می شود كه جستجو 
در باب معنای زندگی، يكی از آن راه ها بوده است. انديشمندان، اعم از فالسفه، روان شناسان و 
دين پژوهان، در باب معنای زندگی، بسيار قلم زده و بر اين باورند كه شخص با رعايت برخی 
از مؤلفه ها، می تواند به زندگی معنا ببخشد كه از جمله آن ها می توان به عشق، كار، تكليف، 
دينداری و ... اشاره كرد. دين اسالم از آن جا كه به حقيقت انسان، و در نهايت به حيات حقيقی 
وی آگاهی دارد، به باور ما، می تواند بهترين معنا برای زندگی را از منابع اسالم يعنی وحی و 

اهل بيتb دريافت کند.
واژگان کلیدی

معنای زندگی، پوچ گرايی، جهان بينی، مؤلفه، معناداری.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
نگرانی درباره معنا و هدف زندگی، يكی از ويژگی های بشر، به عنوان موجود متفكر و 
كنجكاو است. ديگر موجودات عالم، سير طبيعی زندگی خود را از ابتدا تا انتها بدون هيچ 
پرسشی طی می كنند. اين به دنبال سؤال و جواب بودن از سوی انسان، نوعی نكوبختی 
است. انسان همواره دوست دارد كاری كه انجام می دهد، هدف و غايتی داشته باشد؛ از اين 
رو به دنبال آن است تا هدف بهتر و واالتری را مّد نظر قرار دهد. بدين ترتيب كه در كارها، 
دنبال هدف است و در زندگی كه از مجموعه كارها و فعاليت های فرد تشكيل می شود نيز 
به دنبال معنا و مفهومی برای آن است. در مورد معنا و مفهوم زندگی انديشمندان زيادی، 
قلم فرسايی كرده اند و يا سخنانی گفته اند؛ از قبيل گرت تامسون كه خود در همين باب 
كتاب نوشته است و يا جان كاتينگهام كه اين فيلسوف معاصر انگليسی، نظرات و گفتاری 
دارد؛ به طور مثال گرت تامسون می نويسد: معنای زندگی عاقبت زندگی شخصی نسبت به 
حقيقت استعاليی جهان است )حجتی؛ علی زمانی، 1389: ش 1(. اين سخن بدان معناست كه انسان 
هر چقدر با عالم غير مادی ارتباط داشته باشد، زندگی اش دارای معنای بيشتری است و هر 

چقدر از آن فاصله بگيرد، به همان اندازه از معنا دور است.
در اين نوشتار نگارنده در پی آن است تا معنايی حقيقی برای زندگی بيان كند كه مطابق 

با فطرت و خواسته های فطری آن است.
البته ذكر يك نكته در اين جا بجا به نظر می سد و آن اين كه عده ای بر خالف آن عده  
ديگر كه می گويند زندگی دارای معنا و حقيقتی است، قائل اند كه اگر ما به دنبال معنا و 
مفهومی برای زندگی باشيم، كار عبس و بيهوده ای انجام داده ايم. از جمله آن ها می توان به 
»پوچگرايان« يا نيهيليست ها اشاره كرد. شخصی كه دارای چنين تفكری است، دچار خود 
بيگانگی و انحطاط اخالقی می شود. اين ايده، آدمی را به زيستی تنفرآور مجبور می دارد 
كه ارزش ها در آن زندگی سقوط كرده است. بر اساس همين پيامدهايی كه برای تفكر 
پوچ گرايی گفته شد، نويسنده معتقد است كه هرچه سطح معناداری زندگی در ميان افراد 
باالتر رود، به همان مقدار از انحرافات اخالقی و اجتماعی كاسته خواهد شد. معنای زندگی، 
مؤلفه هايی  و  يعنی عوامل  معنادار می شود.  ديگر  مؤلفه  با چند  است كه  مفاهيمی  آن  از 
هستند كه به زندگی معنا می دهند؛ مثل: عشق، اخالق مداری، اعتقاد به يك مبدأ و غايت 
متعالی، اعتقاد به خداوند، دينداری و ... سؤالی كه به ذهن متبادر می شود، اين است كه 
آيا انسان می تواند خودش اين معنا را به زندگی بدهد يا بايد از جای ديگری دريافت كند؟

به  كردن  عمل  با  انسان  كه  می شويم  بحث  وارد  اين گونه  سؤال،  اين  به  پاسخ  برای 
مثل  دهد؛  معنا  زندگی  به  می تواند  است  فطرت  مطابق  و  اوست  به صالح  كه  كارهايی 
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سخاوت، خوش اخالقی و... منشأ اين كارها و ديگر كارهای صالح هم از جانب ديگری كه 
آن خداوند است، به انسان رسيده است؛ زيرا انسان به طور كلی نمی تواند به خير و صالح 
خويش پی ببرد، لذا نمی تواند برای خود دستورالعملی داشته باشد تا جامع نيازهای او باشد. 
شاهدش همين علوم تجربی است كه روز به روز در حال تغيير است. همين نشان می دهد 
كه قوانين بشری جامع نيست. چيز ديگری كه بيان می كنند، اين است كه نمی تواند برای 
زندگی خود، معنايی را متصّور شود. پس همان طور كه مصالح و مفاسد آن از ناحيه پروردگار 

فهمانده شده، معنای زندگی نيز از همان جا بايد سرچشمه بگيرد.
چیستی معنای زندگی

معناداری يعنی ارزش گذاری و ارزش داری؛ آن گاه كه با زندگی همراه باشد، به ارزش داری 
و ارزش گذارِی زندگی معنا می شود و اگر زندگی انسان، برخوردار از ارزش واقعی مثبتی بوده 

و به خير و صالح او باشد، معنادار است.
ارزش داری و معناداری زندگی بر دو امر نهاده شده است:

كمال خواهی،  كه  هم چنان  زيرا  شود؛  گرفته  نظر  در  زندگی  برای  غايی  هدف  الف( 
امری است ذاتی برای انسان، هدف دار بودن برای زندگی نيز الزمه معنادار بودن زندگی 
اهداف  چقدر  هر  كه  معناست  بدان  اين سخن  منفرد، 1387: سال دوم، شماره 7(.  اوست)محمدی 

انسان متعالی تر باشد، معناداری زندگی اش بيشتر خواهد شد.
از ميان تمام كسانی كه برای زندگی انسان، اهدافی را تعيين می كنند، انبياء و اوليای الهی 
آمدند و به ما آموختند كه ما برای زندگی چه اهدافی را در نظر بگيريم؛ اهدافی مثل قرب 

به خدا، رضای الهی، رسيدن به كمال و ...
از ميان اديان الهی، »دين اسالم« می گويد: شما ساخته شده ايد برای بقاء، نه برای فنا و 
نابودی. همين سخن به زندگی معنا می دهد؛ اين گونه كه چون انسان موجودی مادی است 
و نمی توان برای ماده، بقايی در نظر گرفت، پس اين بقاء بايد از جنبه ديگری باشد و آن 
جنبه عمل آدمی است كه اگر به مبدأ متعال گره خورد، دارای بقا می شود. حال اين اعمالی 
كه بقا می بخشند نيز بايد صالح باشند؛ زيرا عمل صالح است كه مورد توجه خداوند است و 

«)فرقان: 23( می شود.
ً
در نتيجه باقی می ماند. اگر صالح نباشد، »هباء منثورا

اين »هدف«،  اين است كه  نهاده می شود،  بر آن  امری كه معنای زندگی  ب( دومين 
آرامش روحی، نشاط و عاقبت به  بتواند به شخص  باشد؛ يعنی  تأثيری در زندگی داشته 
خيری عطا كند. نويسنده بر اين باور است كه يك چنين تأثيراتی از هدفی برآورده می شود 

كه الهی باشد.
بعد از بيان اين دو مبنا برای معناداری زندگی، خوب است به ديدگاه های مختلف در باب 
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معنای زندگی اشاره شود.
معنای زندگی آری یا خیر

برخی بر اين باورند كه زندگی دارای معناست و معنا برای زندگی، امری ذاتی است و 
انسان تنها بايد آن را كشف كند. در مقابل، عده ای گويند زندگی اصاًل در ذات خود معنايی 
ندارد و انسان بايد به واسطه اموری ديگر به آن معنا ببخشد؛ مانند ايمان به خدا، ايمان به 
معاد، انجام عمل صالح، عشق و... كه در قسمت مؤلفه های تأثيرگذار بر معناداری بحث 

خواهد شد.
اين دو گروه عالوه بر اين كه اعتقاد به معناداری زندگی دارند، معتقدند كه اين معنا، 
ذاتی است. در مقابل، گروه ديگری هستند كه اصاًل برای زندگی، معنايی قائل نيستند. از 
آن دسته می توان به »نيهيليست ها« اشاره نمود. آن ها معتقدند به دنبال معنا گشتن برای 
فلسفه  نداشتن  مانند  عواملی  زاييده  انديشه،  اين  است.  بيهوده  و  بی فايده  امری  زندگی، 

درست از زندگی و نداشتن ايدئولوژی مبتنی بر اسالم است.
نگارنده بر اين باور است كه اگر انسان يك ايدئولوژی مبتنی بر جهان بينی اسالم داشته 

باشد، می تواند زندگی را معنای واقعی ببخشد.
بعد از پوچ گرايان نوبت به انديشه »طبيعت باوران« می رسد. آن ها اگرچه معنايی را برای 
زندگی متصّورند، لكن اين معنا را منحصر در جنبه مادی آن می دانند؛ لذا تمام اهداف آن ها، 
يافت،  مادی دست  به خواسته های  فرد  اگر  كه  بدين صورت  است.  ماده  در سطح همين 
به همان اندازه زندگی اش دارای معنا می شود و اگر دست نيافت، زندگی در همان قسمت 
بی معنا می گردد. اين نوع تفكر، انسان را هميشه دچار نوعی خأل می كند و نوعی بيم به 
انسان دست می دهد؛ زيرا زمانی كه انسان به خواسته های خود دست نيابد، چون اعتقاد به 
يك عالم ماورای اين جهان ندارد، پس دچار خأل شده و يأس و نا اميدی، او را فرا می گيرد.

معنای زندگی از دیدگاه فالسفه
يكی از موضوعات مهم مورد بحث در فلسفه، معنای زندگی است؛ به طوری كه بعضی از 
فالسفه، در همين باب كتاب نوشته اند. گرت تامسون و جان كاتينگهام از آن جمله افرادی 
هستند كه در اين باب قلم فرسايی كرده اند؛ به طور مثال؛ جان كاتينگهام در كتاب »معنای 
زندگی« خود، به اين موضوع پرداخته است. وی با بيان اين كه تنها انسان است كه به 
سبب وضعيت خاص وجودی اش، از معنای زندگی پرسش می كند، اهميت پرداختن به اين 

پرسش را خاطر نشان می سازد.
وی برای معناداری زندگی، مؤلفه هايی برمی شمارد؛ از قبيل »عمق جديت، هدفمندی، 
اخالقی بودن، موفقيت آميز بودن و سرانجام خداباوری يا ديندار بودن«. او تالش می كند 
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تا معنای ارزش زندگی انسان را در پرتو خداباوری كاويده و در اطراف نسبت خداباوری با 
اصول و ارزش های عينی اخالقی و نيز موانعی كه بر سر راه معناداری زندگی، خصوصًا 

خداباوری وجود دارد، به بيان نكاتی بپردازد.
از فالسفه می گويد: تحقيقات گوناگون نشان می دهد كه هدف و  فرانكل، يكی ديگر 
جهت در زندگی به طور مثبت با كاركرد عملی و روان شناختی و سالمت روان مرتبط است. 
وی می افزايد: معنا جويی را نه تنها می توان تجلّی بشر دانست، بلكه معياری برای بهداشت 

و سالمت روان نيز هست)اسد پور؛ حسین چاری، 1389، دوره دوم، شماره اّول(.
 فالسفه آرمان گرا نيز بر اين عقيده اند كه زندگی را هدف و غايتی است كه از ازل و بدون 
درخواست بشر، تعيين شده و بر اين باورند كه آن هدف در ورای زندگی مادی و جسمی 
انسان، و هدفی نهايی و معنوی و الهی است. آن ها می گويند رسيدن به اين خوشبختی، 
از طريق زندگی زمينی ميّسر است. اين همان است كه اسالم عزيز می فرمايد: انسان از 
طريق طی كردن و رفتن مسير در اين جهان است كه می تواند به سعادت آخرت دست يابد. 

ِخَرة«)ابن أبی فراس ؛ ابن عیسی، 1410ق: ج 1/ ص 183(.
ْ

ْنیا َمْزَرَعُة اآل
ُ

حضرت فرمودند: »الّد
از منظر انديشمندان وجودگرا، مسئله به اين صورت است كه انسان، خود بايد اهداف 
و مقاصدش را از زندگی تعيين كند. اين سخن تا حدودی درست است؛ از آن جهت كه 
بگوييم انسان بالعرض در معناداری زندگی نقش دارد، به طوری كه اهدافی را كه خداوند 
بر اساس فطرت انسان قرار داده برگزيند و عمل كند، اين گونه زندگی را دارای معنا كرده 
است. به اين صورت انسان نقش دارد. ولی اگر بالذات قائل شويم، اين درست نيست. اگر 
انسان  انسان، خودش معنا را جعل می كند؛ يعنی معنايی در عالم خارج نيست و  بگوييم 
خودش معنا می سازد، غلط است؛ زيرا مفهوم زندگی از ناحيه خداوند می رسد. بعد از بيان 
آراء و نظريات مختلف در باب معنای زندگی از ديدگاه فالسفه، بايد ببينيم نظر دين در باب 
معنای زندگی چيست. البته قبل از آن بايد به اين موضوع بپردازيم كه جايگاه و نقش دين 

در معناداری زندگی كجاست. 
نقش دین در معناداری

 برای تبيين جايگاه دين و معنويت در معنادار كردن زندگی به سخنی از جان كاتينگهام 
اشاره می كنيم. او معتقد است: پاسخ به پرسش معنای زندگی را بايد بيرون از عالم زمان مند، 
مكان مند يا به تعبير كانت، عالم پديداری جستجو كرد)علی زمانی؛ غفوريان، 1389: دوره ششم، شماره 

.)17

اين  به  است؛  زندگی  معناداری  در  معنويت،  و  دين  رفيع  جايگاه  بيانگر  سخن،  همين 
آن  تمام  نباشد،  ماورای طبيعت  به  آدمی متصل  افعال و تالش های  اين  اگر  صورت كه 
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بی معنا می شود؛ زيرا هرچه ارزش است، سرچشمه اش از آن منبع اليزال خوبی هاست.
سرچشمه  منكر  كه  آن جا  در  كرد؛  ياد  نيچه  گفته  از  می توان  ديدگاه،  اين  مقابل  در 
ارزش های اخالقی يعنی »خدا« می شود. بعد می گويد حال كه خداوند نيست، پس اين خود 
انسان است كه بايد برای زندگی خود معنا و مفهوم جعل كند. از اين كالم اين گونه استفاده 
می شود كه اين اخالق است كه به زندگی، معنا می دهد؛ زيرا بعد از آن كه خداوند را نيست 

فرض می كند، می گويد انسان بايد برای خودش معنا جعل كند.
البته اين نكته، شايان ذكر است كه در نتيجه اين جعِل معنا و هدف گذاری از سوی انسان 
برای زندگی، به هر مقدار كه از خداوند و ارزش های دينی فاصله گرفته است، بيشتر در 
منجالب يأس، پوچی و سرافكندگی در افتاده است. حال با بيان اين سخن، جايگاه دين 
و معنويت در صفادهی به زندگی روشن شد كه اصل معناداری زندگی و سرچشمه آن، از 

دين و معنويت است.
نظر ادیان آسمانی در باب معنای زندگی

 آدميان با نگاهی الهی كه به زندگی داشته اند، آن را اين گونه ترسيم نموده اند: زندگی اين 
جهاِن آدميان، جنبه آزمايشی دارد و هدف نهايی آن دستيابی بر قلمرو الهی است. انسان 
خاكی، برای نيل به اين غايت آسمانی، بايد راه عبادت و طاعت پروردگار متعال را در پيش 

گيرد)اسد پور؛ حسین چاری، 1389: دوره دوم، شماره اول(.
دين اسالم كه كامل ترين دين الهی است، در اين باره می فرمايد: انسان با بهره گيری از 
زندگی در دنيا، می تواند به سعادت برسد و در نتيجه به زندگی معنا ببخشد؛ مثل آن جا كه 

ِخَرة«)ابن أبی فراس؛ ابن عیسی، 1410ق: ج 1/ ص 183(.
ْ

ْنیا َمْزَرَعُة اآل
ُ

می فرمايد: »الّد
اين بيان، گوياترين مطلب برای زندگی و مفهوم انسان است؛ زيرا می فهماند آن چيزی را 
كه برای آخرت الزم است بايد انجام دهيم، تا زندگی معنادار شود؛ به اين صورت كه در اين 
تفكر، انسان می داند تالش هايش در جايی اثر دارد، لذا از آينده نا اميد و مأيوس نمی شود. 
همين نا اميد نشدن و در قبال آن اميد داشتن به آينده، عاملی است برای معناداری زندگی.

مؤلفه های معناداری زندگی
در اين بخش با توجه به ديدگاه های مختلف نسبت به معناداری زندگی، مؤلفه هايی را 
مطرح می كنيم كه با توجه به ديدگاه هر كدام از اين گروه های فكری است.در اين بخش 
از پوچ گرايان، سخن به ميان نمی آوريم؛ زيرا بر اساس نظر آن ها همان طور كه گذشت، 
زندگی دارای معنا و مفهومی نبوده و اصواًل به دنبال آن رفتن، كاری بيهوده است، لذا اصاًل 

معنايی در نظر ندارند تا بخواهيم مؤلفه معناداری از نظر آن ها بيان كنيم.
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الف( از دید فرا طبیعت باوران
 بر اساس اين ديدگاه، فرد در سايه سار ارتباط با خداوند متعال و معنويت است كه می تواند 
به سعادت دست پيدا كند و در اين زمان است كه انسان می تواند به زندگی خود معنا بخشد 
و زندگی را معنادار كند؛ زيرا اين شخص با سرچشمه خوبی ها ارتباط برقرار كرده است. پس 
با توجه به اين تفكر، ايمان دينی و باورهای دينی، راهی است كه انسان ها با پيمودن اين 

مسير، زندگی خود را معنادار و هدفمند می سازند.
در همين رابطه، انيشتين می گويد: »برای معنای زندگی، بايد به سراغ دين رفت«، و يا 
زيگموند فرويد اظهار می دارد: »معنای زندگی، مرهون پايداری فرد به نظام دينی است«. 
با قلمرو روحانی داشته باشد. بر  بنابراين زمانی زندگی فرد معنادار است كه ربط خاصی 
همين اساس است كه آكوئيناس معتقد است: »زندگی وقتی معنا می يابد كه فعاليت های 
انسانی برای رسيدن به سعادتی باشد كه بر اساس فضائل عقالنی منبعث از احكام الهی 

باشد«)محمدی منفرد، 1387: سال دوم، شماره هفتم(.
ب( دیدگاه مادی گرایان

آنان بر اين باورند كه زندگی دارای هدف است، لكن محدود به ماده می باشد؛ يعنی اگر 
فرد زندگی خوبی از لحاظ مادی داشته باشد، به هدف خود رسيده است، در نتيجه، به همان 

مقدار كه به هدف خود دست يافته، زندگی اش دارای معنا می شود.
در بررسی اين نظريه بايد گفت اين نوع نگاه به زندگی، انسان را محدود به بعد مادی 
كه  حج  سوره  پنجم  شريفه  آيه  به  توجه  با  قرآن  كه  است  حالی  در  اين  است.  ساخته 
ا َخَلْقناكْم ِمْن ُتراب«، به بُعد جسمانی 

َ
ِإّن

َ
َبْعِث ف

ْ
اُس ِإْن كْنُتْم فی َريٍب ِمَن ال ّیَها الّنَ

َ
می فرمايد: »يا أ

َقُعوا 
َ
يُتُه َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحی ف ِإذا َسّوَ

َ
اشاره دارد و آيه شريفه بيست و نهم از سوره حجر: »ف

ُه ساِجديَن«، بيانگر جنبه روحانی انسان است. از سويی ديگر، خداوند در قرآن كريم، آيه 
َ
ل

َقراِر«، دنيا 
ْ
ِخَرَة ِهی داُر ال

ْ
ْنیا َمتاٌع َو ِإّنَ ال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
ما هِذِه ال

َ
ْوِم ِإّن

َ
شريفه سی و نهم سوره غافر: »يا ق

را وسيله ای برای رسيدن به آخرت قرار می دهد. بنابراين محدود كردن انسان به بُعد مادی، 
سطحی نگری و اجحاف در حق اوست.

نتيجه ای كه می توان از نقل اين دو ديدگاه نسبت به معناداری زندگی داشت، اين است 
كه هر كدام از آن ها، قائل به نوعی هدف در زندگی انسان هستند. لكن هر كدام به فراخور 
حال خودشان، آن كه مادی است، هدف را فقط در لذت جويی و كام روايی می پندارد و آن كه 
الطبيعه معتقد است، هدف را سعادت بشريت می داند؛ از همين رو در می يابيم  به ما وراء 
كه هدف داشتن در زندگی، رابطه مستقيمی با معناداری زندگی دارد، لكن چون اهداف با 

يكديگر متفاوت اند، سطح معناداری و نوع آن نيز با هم متفاوت است.
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ج( از دیدگاه اسالم
1. ایمان

 اولين و مهم ترين مؤلفه در معناداری زندگی از ديد اسالم، ايمان است. اهميت آن از 
اين جهت است كه چون در تبيين هر كاری، ورای آن، نوعی اعتقاد و ايمان هست، همين 
موجب می شود افعال فرد بر پايه آن صورت گيرد. اين بدان معنی است كه اگر شخص 
ايمان داشته باشد به اين كه خدا و معاد هست، در پی آن بر اعمال و رفتار خود مواظبت 
می كند و می كوشد رفتارش را مطابق با آن چه كه ايمان دارد، تنظيم كند. در رابطه با اين كه 
ايمان با عمل همراه است، حضرت علیAمیفرمایند: ايمان همان معرفت قلبی است و 

اقرار به زبان و عمل، به زوايای مختلف است)الرضی، 1379ش: ص 483(.
ايمان  ايمان در معناداری زندگی، به سراغ معنای خود  بيان اهميت مقوله  از  بعد  حال 
می رويم: »ايمان در لغت به معنای قرار دادن نفس در حالت سكون و اطمينان است«)عالمه 
مصطفوی، 1388: 164/1(. اين حصول سكون و اطمينان زمانی اتفاق می افتد كه متعلَّق ايمان، 

از اين روست كه فرد  ايمان را اعطا كند؛  از  بتواند اين ثمره  چيزی يا شخصی باشد كه 
نمی تواند ايمان به چيز مادی داشته باشد يعنی بگويد هرچه هست، همين ماده است وال 
غير؛ زيرا ماده، خود دارای سكون نيست و دائمًا در حال تغيير است، لذا اين ايمان بايد به 
كسی تعلّق بگيرد كه خود نه تنها آن ثمره را داراست، بلكه سرچشمه آن نيز هست و او 
كسی نيست جز حضرت حق جّل جالله. رابطه ايمان با معناداری زندگی در اين جا مشخص 
می شود كه چون انسان بالطبع به دنبال آرامش است و چون اين آرامش و اطمينان است 
كه زندگی را دارای معنا می كند، لذا بايد ايمان داشته باشد؛ زيرا در سايه سار آن است كه 

 َعَلْیِهْم َو اَل ُهْم َيْحَزُنوَن«)یونس: 62(.
ٌ

ْوِلَیاَء اهّلِل اَل َخْوف
َ
ال ِإّنَ أ

َ
فرد، نه خوفی دارد و نه حزنی: »أ

حال اين سؤال مطرح می شود كه آيا خود همين سكون و آرامش به خودی خود مسئله 
است؛ يعنی هدف ما به آرامش رسيدن است يا نه؟ بلكه خود اين آرامش وسيله ای است 
برای رسيدن به چيز ديگر. در پاسخ بايد گفت كه خود اين آرامش و اطمينان برای چيز 
ديگری است، و آن اين كه فرد بتواند در سايه سار آن به هدف خود كه به سعادت رسيدن 

است دست يابد.
2. عشق

يكی ديگر از مؤلفه های معناداری زندگی، مفهوم عشق است. »عشق به معنای تمركز 
نفرت  باشد،  اگر منفی  اين تمركز  كامل ذهنی و عاطفِی مثبت روی يك موضوع است. 
نام دارد. عشق تمركز كششی است، تمركز كششی همه قوای مغزی و عاطفی روی يك 
موضوع.«)روحبخش، 1387: 23/1(. اين كشش و تمركز می تواند روی يك چيز مثبت و چيز 
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منفی باشد: به اين صورت كه به طرف هر كدام كه برود، آثار همان مترتّب بر آن می شود. 
بعد از بيان معنای عشق، به سراغ اقسام عشق می رويم. عشق به دو دسته مجازی و حقيقی 

تقسيم می شود.
الف( عشق حقیقی

را  او  آن چه كه  به همه  و دل بستن  است  آفرينش  مبدأ  به  آوردن  عشق حقيقی، روی 
زيباترين نموده است. اين مبدأ هستی چيزی جز خداوند متعال نيست. انسان بايد عاشق 
هستی آفرين شود؛ لذا يكی از نام های خداوند اهلل است. در معنای اهلل، معانی زيادی گفته اند؛ 

يكی از آن ها اين است: آن كه همه واله و حيران او هستند و محتاج و خواهان اويند.
ب( عشق مجازی

عشق مجازی را می توان اين گونه تعريف كرد: تعلّق و محبت به هر چيزی كه »خدايی« 
نيست. عشق حقيقی می خواهد مِن خود را در مِن معشوق محو نمايد، ولكن عشق مجازی 

می خواهد مِن معشوق را در مِن خود محو كند)روح بخش 1378: 1 /99(
نقش عشق در معناداری زندگی

بعد از بيان چند زاويه از عشق، به اين جايگاه می پردازيم كه نقش عشق در معناداری 
زندگی چيست؟

پاسخ به اين سؤال اين گونه است كه بايد توجه شود متعلّق اين عشق چه چيز يا چه 
كسی است؟ اگر غير خدا و خداييان است، شخص رنگ آن ها را گرفته و زندگی اش مثل 
آن ها می شود و مسلّمًا بی معنا خواهد شد. لكن اگر متعلّق آن خداوند و خداييان شد، چون 
خاصيت عشق محو شدن در معشوق است، لذا رنگ آن ها را به خود می گيرد و آثار آن ها 
نيز بر او مترتّب می شود؛ آثاری مثل آرامش، اطمينان و ... در ادامه خوب است نظر چند تن 
از دانشمندان را در رابطه با عشق بيان كنيم. اسكات پك گويد: اگر طالب زندگی سالم و 
بالنده ای هستيد، بايد به حقيقت عشق بورزيد. ميكل آنژ عشق را وسيله كمال می داند؛ در 

آن جا كه می گويد: عشق آدمی را به كمال می رساند)همان(.
پل نيسن نيز می گويد: در دل، شوق و عشق داری از زندگی خود بسيار به دست آر؛ چون 
به  است  خوب  بحث،  اين  پايان  در  می نمايد.  راه  كمال  به سوی  را  آدمی  همواره  عشق، 
»مناجات المحّبين« از مناجات پانزده گانه امام سجادAاشاره ای كنيم: »خدای من كيست 
آن كه شيرينی محبتت را چشيد و جز تو را خواست؟! و آن كيست كه به مقام قرب تو انسی 

يافت و لحظه ای روی از تو گردانيد؟«)قمی، بی تا: ص 124(.
3. کار و تکلیف و نقش آن ها

 تكليف در دين به معنای موّظف كردن در مقابل تعاليم الهی و تبعيت از امر الهی پروردگار 
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است. مكلّف انسانی است كه تابع طلب الهی )امر و نهی( باشد. حيات چنين انسانی، محدود 
به حدود شريعت الهی است)جوادی آملی، 1312: 238(. از منظر قرآن كريم و همچنين روايات، 
انسان موجودی دارای تكليف است. تمام اوامر و نواهِی موجود در قرآن و روايات، ناظر بر 
بتواند تكليف  انسان برای اين كه  انسان، موجودی مكلّف است.  همين مطلب هستند كه 
خود را انجام دهد، مسلّمًا بايستی در قالب انجام كار و فعاليت، به تكليف خود جامعه عمل 
بپوشاند. از منظر قرآن كريم و روايات، تنها انجام دادن كار به خودی خود موضوعيت ندارد، 
بلكه اين كار بايد مهر، صالحيت و نيكويی را نيز به همراه داشته باشد؛ زيرا ممكن است 
كاری بنا  بر ظاهر خوب باشد، ولی صالح نباشد، يعنی مطابق با خواست موال نباشد. عمل 
به تكاليف از سوی انسان دارای فوائدی است كه در معنادهی و معناداری زندگی، نقش 

به سزايی را ايفا می كنند، از جمله آن ها:
الف( حصول آرامش در پرتو تکلیف

 برای توضيح اين مطلب می بايست وجه عقلی و كالمی مسئله را بررسی كنيم: »وجه 
عقلی و كالمی مسئله اين است كه انسان هرگاه در حيات مادی خويش، تابع هوا و هوس 
خود باشد، در تمهيد مقدمات عقلی، دچار غلط و خبط می شود؛ زيرا ميان سود واقعی و نفع 
ادراک و تشخيص او ضعيف می گردد، چون قوه مخيله در  خيالی قرار می گيرد و قدرت 
عمل قوه عاقله دخالت كرد. در برخی موارد، عقل از مسير صواب و طريق اصلی خود خارج 
می شود؛ به نحوی كه قدرت تشخيص صواب را از خطا در بخش نظر و عزم و تصميم 
را در بخش عمل از دست می دهد. )عقل علمی و عملی منظور است(. چنين شخصی كه 
در حكمت نظری دارای معضل تشخيص است، در حكمت عملی دچار تزلزل شده و توان 
تحمل مشكل از او گرفته می شود و در نتيجه آرامش روحی را از كف می دهد. اما كسی 
كه معتقد است هستی اش مرهون ديگری است و وجودش نه تنها وجود رابطی بلكه عين 
ربط است به خدا و در مقابل او احساس وظيفه و تكليف می كند، در حقيقت به حبل متين 
تمّسك كرده كه هرگز اين طناب محكم، پاره شدنی نيست. چنين انسانی، امور رفتاری خود 
را بر مبنای عقيده ای بنا نهاده كه تزلزل و اضطراب در آن راه ندارد. وی با اين معرفت و 
اعتقاد، دست به اعمالی نمی زند كه از تكليف الهی خارج باشد؛ لذا از نتيجه خير و شر اعمال 
انجام شده، هيچ هراسی به دل راه نمی دهد؛ زيرا در رفتارهای خود به منشأ حقيقی اعتقاد 
دارد و او را متكّفل و عهده دار نتايج اعمال و رفتار خويش می داند. اما شخص غير معتقد به 
مبدأ حقيقی، چون از انسانيت خود خارج نشده است، كسی را به مؤثر بودن نمی شناسد و به 
همين جهت، خير و شر امور را فقط به دست خود داشته و با توجه به توهمات و تخيالت، 
هرگز احساس آرامش و امنيت نمی كند. پس اضطراب و آشوب غيرمعتقدان به خدا، از ناحيه 
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خودشان برآنان عارض شده و آرامش و اطمينان در دل های مؤمنين، از جانب خدايی است 
كه آن ها به عنوان ملجأ برای خود برگزيده اند. اين، اثر همان ايمان و تكليف محوری است 
كه مؤمنان و تقواپيشگان داشتند و خداوند ايشان را محقَّ چنين مقامی دانست و فرمود: » 
ُمْؤِمنیَن 

ْ
ی ال

َ
ْنَزَل اهّلُل َسکیَنَتُه َعلی  َرُسوِلِه َو َعل

َ
أ

َ
ِة ف جاِهِلّیَ

ْ
 ال

َ
ة  َحِمّیَ

َ
ة َحِمّیَ

ْ
وِبِهُم ال

ُ
ل
ُ
ذيَن َكَفُروا في  ق

َّ
 َجَعَل ال

ْ
ِإذ

 «)فتح: 26(؛ )همان: 200-199(.
ً
ها َو كاَن اهّلُل ِبُکّلِ َشْی ٍء َعلیما

َ
ْهل

َ
 ِبها َو أ

َ
َحّق

َ
ْقوي  َو كاُنوا أ  الّتَ

َ
َزَمُهْم َكِلَمة

ْ
ل
َ
َو أ

ب( امنیت فردی و اجتماعی در پرتو تکلیف مداری و نقش آن درمعناداری زندگی
 يكی از آثاری كه مترتّب بر تكليف محوری است )البته آن تكليف كه الهی باشد(، امنيت 
است. »امنيت« به معنای عدم خوف و ترس و در امن و آرامش بودن است. اهميت امنيت 
از آن جهت است كه اگر نباشد، فرد نمی تواند به كمال خود برسد، رسيدن به كمالی كه 
برای آن خلق شد )يعنی رسيدن به مقام عند اللهی(، وجود ندارد؛ زيرا امنيت زمانی جايگاه 
واقعی خود را پيدا می كند كه افراد آن اجتماع، از خداوند و قوانين او پيروی كنند)همان: 201(.

4. جهان بینی
اين  مؤلفه ديگری كه در معناداری زندگی، نقش به سزايی دارد؛ به طوری كه می توان 
ادعا را كرد كه تمام مؤلفه های ديگر تحت تأثير آن هستند، به اين معنی كه با توجه به آن 
است كه سطح معنادهی آن ها مشخص می شود، جهان بينی و ايدئولوژی است. بحث را از 
اين جا آغاز می كنيم كه انسان برای اين كه بداند كدام كار، خوب و كدام كار، بد است، نياز 
به نوعی معرفت دارد كه نام آن »جهان بينی« است. به عبارت ديگر برای اين كه بدانيم خط 
سير زندگی ما چيست، بايد معرفت هايی كلی داشته باشيم. وقتی بخواهيم حركت خود را 
در جهت ويژه ای قرار دهيم بايد ضوابطی داشته باشيم تا منفعت و مصلحت نهايی را تأمين 
كند و ما را به كمال برساند و به بهترين و باالترين لذت ها دست يابيم. اين همان است 
دانستن ضوابط كلی  برای  ناميده می شود. همچنين  »ايدئولوژی«  امروز  در اصطالح  كه 
برای تعيين خط مشی زندگی و برای به دست آوردن اين قواعد كلی الزم است كه قبل از 
آن، بينش هايی داشته باشيم كه اصطالحًا به آن، جهان بينی می گويند. بنابراين، ايدئولوژی 
مبتنی بر جهان بينی است. يعنی اگر بخواهيم خط مشی صحيحی برای زندگی خود ترسيم 
بين  اخير،  در سال های  باشيم.  داشته  عالم هستی  از  بايستی جهان بينی صحيحی  كنيم، 

غربی ها مباحث بسياری وجود داشته مبنی بر اين كه:
- آيا بين جهانی بينی و ايدئولوژی، رابطه وجود دارد يا خير؟

- اگر وجود دارد، اين رابطه چگونه است و تبيين منطقی آن چيست؟
از جمله بعضی قائل شدند به اين كه ايدئولوژی از قبيل مفاهيم انشائی است و واقعيت 
خارجی ندارد و قابل صدق و كذب نيست. ولی اين نظر صحيح نيست؛ زيرا اواًل مفاهيم 
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ايدئولوژی لزومًا انشائی نيست و به فرض كه به صورت انشائی بيان شود، مبتنی بر حقايقی 
است و به تبع آن حقايق، قابل صدق و كذب، و صحت و خطا می گردد. در اين صورت 
تبيين  در  اما  است.  مخالف حقيقت  ديگری،  آن  و  درست  ايدئولوژی،  اين  گفت  می توان 
گفت  می توان  اجمااًل  می شود،  استنتاج  جهان بينی  از  ايدئولوژی  چگونه  اين كه  منطقی 
فطری  مطلوب  يك  ما  وقتی  يعنی  می گردد.  باز  بالقياس  به ضرورت  ايدئولوژی  مفاهيم 
داريم كه رسيدن به كمال است، مقدمات آن ضرورت بالقياس پيدا می كند، يعنی مقدمات، 
با  علل و اسباب پيدايش اين نتيجه اند. پس وجود آن ها نسبت به وجود، نتيجه ضرورت 

قياس است و بايدها از همين جا ناشی می شود)مصباح يزدی،1313: 435-436/1(.
هر ايدئولوژی، مبتنی بر جهان بينی خاص خود است؛ يعنی جهان بينی مادی در پی اش 
ايدئولوژی مادی را در بردارد و جهان بينی اسالمی در ادامه اش ايدئولوژی اسالمی است. 
ايدئولوژی اسالمی مبتنی بر جهان بينی اسالمی است كه خود آن جهان بينی قائم بر سه 
خط كلی است: 1. شناخت خدا؛ 2. شناخت معاد؛ 3. شناخت رابطه دنيا با آخرت و زندگی 
ابدی. اما رابطه آن با مسئله خداشناسی: كسی كه نمی داند آيا اين هستی قائم به ذات است 
يا وابسته به غير، نمی تواند در مورد شئون اين هستی و كماالت آن قضاوت صحيحی داشته 
باشد. از سوی ديگر اگر به آن معتقد نباشد، نمی توانيم اين فرض ها را كه آيا انسان می تواند 
به خدا راهی داشته باشد و به او قرب يابد يا خير، مورد بررسی قرار دهيم)همان: 436(. اين 
بدان معنی است كه ما زمانی می توانيم در مورد كمال انسان و قرب او به خداوند سخن 
بگوييم كه قباًل وجود خداوند اثبات شده باشد. اثبات آن با جهان بينی اسالمی است. ما در 
اين بحث به دنبال اين هستيم كه بگوييم هر كسی كه خاستگاه های رفتاری اش يا به عبارت 
ديگر جهان بينی اش مبتنی بر اسالم است، او می تواند به سر منزل اصلی و سعادت برسد و 
به زندگی خود معنا دهد و هر كسی كه جهان بينی خود را بر اساس غير الهی پايه ريزی كرد، 

بالتبع بر همان اساس عمل كرده و به همان مقدار از معنای زندگی به دور است.
5. مهدویت و انتظار و نقش آن دو

در جهانی كه تفكر نهيليسمی )پوچ گرايی( در آن رايج است، عقيده به يك فرد معصوم 
كه می تواند انسان را از سردرگمی، خارج كردن از »بحران هويت«، خارج كردن از »خود 
باعث می شود كه فرد معنای  به مقصود برسد،  تا  برود  راه صحيح  به  اين كه  بيگانگی« و 

صحيحی از زندگی را درک كند.
بعد از بيان اهميت و جايگاه عقيده به مهدويت به اين می پردازيم كه مهدويت و انتظار 

چگونه می تواند به نيازهای بشر پاسخ بدهد.
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پاسخ به تنهایی
انسان معاصر، خود را در رويارويی با انبوهی از بحران ها و مصيبت های عصر مدرن تنها 
می يابد و به تنهايی روحی، ادراكی، معاشرتی و ... دچار می شود، ولی به دنبال پناهگاهی 
برای برون رفت از اين همه تنهايی است و از اين رو تنها با حضور خداوند و باورهای دينی 
در زندگی، در مقابل هجمه های زندگی مدرن، حصاری پديد می آورد و ديگر خود را تنها 

نمی بيند.
بنا بر باور شيعيان دوازده امامی، حضور امام معصوم از جمله باورهايی است كه باعث 
می شود فرد احساس تنهايی را در ساحت های مختلف زندگی اين جهان بزدايد؛ زيرا آن گاه 
كه شخص آسمانی ای به نام امام را در كنار خود حاضر ببيند و بداند كه آن شخص به 
او عشق می ورزد و به نيازها و افعال او آگاهی دارد و درک كند كه آن شخص در شرايط 
سخت او را تنها نمی گذارد، يأس و نااميدی از اين فرد رخت بر می بندد و در نتيجه، زندگی 
فرد دارای معنا می شود. در پايان اين بخش به روايتی از مواليمان حضرت حجتf اشاره 

می كنيم كه ناظر به  همين بحث است:
 َناِسیخَ ِلِذكِركم«؛ امری از شما بر ما پوشيده 

َ
َراَعاِتكْم َو ال ا َغیُر  ُمْهِمِلیخَ ِلُ

َ
حضرت می فرمايند: »ِإّن

نيست و ما مراقب شما هستيم)مجلسی، 1403ق: 53/ 175(.
6. اخالق و معناداری زندگی

قبل از بيان هر چيزی، اول به  سراغ معنای اخالق می رويم تا جايگاه بحث تا حدودی 
آن  به  نفس  اگر  كه  نفسانی  هيئت های  و  از:ملكات  است  عبارت  اخالق  شود.  مشخص 
متصف شود، به سهولت، كاری را انجام می دهد؛ همان طور كه صاحبان صفت ها و حرفه ها 
به سهولت كار خود را انجام می دهند، صاحبان ملكات فاضله و رذيله همه به سهولت كار 

خوب يا بد انجام می دهند. پس اخالق عبارت است از:
»ملكات نفسانی و هيئات روحی كه باعث می شود كارهای زشت يا زيبا، به آسانی از 

نفس متخلق به اخالق خاص، نشئت بگيرد«)جوادی آملی، 1312: 1/ 73(.
فضائل  پيدايش  منشأ  می شود.  تقسيم  خوب  و  بد  به  اخالق  مذكور،  تعريف  اساس  بر 
اخالقی و اخالق فاضله، مبدأ اعمال  نيك و عبادت است؛ چنان كه ثمره تحقيق پيرامون 
شرک و كفر اين است كه اين پديده شوم روانی، مبدأ ظهور همه رذائل اخالقی و عملی 

است)همان: ص 76(.
بنا بر آن چه گفته شد مشخص گرديد كه اخالق نيك و بد داريم؛ اين بدان معناست 
كه انسان، با انتخاب هر يك از آن ها می تواند عمل خوب انجام دهد يا بد؛ اعمالی مثل 

سخاوت، عدالت، برخورد خوب با ديگران در اجتماع و ديگر اخالق حسنه.
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ما بر اين باوريم كه هر چقدر زندگی انسان بر مدار و محور اخالق پيش برود، دارای 
معنای بيشتری از زندگی است؛ به  عنوان مثال، اين كه روايت می فرمايد: شخص حسود قبل 
از آن كه به محسود ضرری بزند، به خودش ضرر رسانده؛ ضرر آن را اين گونه می توان بيان 
كرد كه آرامش روحی خود را از دست می دهد و هميشه دچار اضطراب و استرس است، 
كه در نتيجه به همان اندازه از معنای زندگی اش كاسته می شود. حال فرض كنيم، شخص 
حسود نيست، به همان اندازه دارای آرامش روحی و روانی است و در نتيجه به زندگی و 
معنای آن كمك كرده است.بنابراين اندازه معنای زندگی انسان، به مثابه اخالق مداری آن، 

در زندگی و شئون آن است.
سرانجام معناداری زندگی

پس از بحث در رابطه با اين كه چه مؤلفه هايی درمعناداری زندگی ايفای نقش می كنند، 
به اين موضوع می پردازيم كه حال اگر شخصی تمام مؤلفه های معناداری زندگی را دارا 
بود، زندگی اش به چه سرانجامی می رسد و نتيجه اش چه خواهد شد؟ ما بر اين عقيده ايم 
كه اگر تمام مؤلفه های معناداری زندگی لحاظ گردد و به آن جامه عمل پوشانده شود، فرد 
به زندگی و حيات حقيقی رسيده است كه تعبير قرآنی آن، »حيات طيبه« است، يا به عبارت 

ديگر، حيات متألّهانه است.
در آغاز بحث بايد بگوييم، همان گونه كه دنيا به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم می شود، 
حيات انسان نيز دو نوع است: دنيايی و طّيبه. از نظر قرآن كريم، زرق و برق های دنيوی كه 
 

َ
ِلک

َ
اهل دنيا را شيفته خود كرده است، پست ترين نوع زندگی است؛ آن جا كه می فرمايد: »ذ

یا«)آل عمران: 14(؛ زيرا دنيا به معنای پست تر است و هيچ حياتی از زندگانی دنيا 
ْ
ن

ّ
ُ

یاِة الد
َ

ح
ْ
 ال

ُ
اع

َ
ت

َ
م

پايين تر و نيز هيچ عالمی در نظام هستی از دنيا پست تر نيست. علت اين كه می گوييم آن 
پست است، سخن زيبای حضرت علیAاست كه می فرمايند: از پستی دنيا همين بس 
كه در هيچ عالمی معصيت او نمی شود، مگر در اين دنيا، و انسان هرگز به مقامات عاليه 
نمی رسد، مگر به ترک تعلّقات دنيوی)نهج البالغه: 307-516(. در قبال دنيای پست كه در سراسر 
آِن بازی زينت تفاخر و تكاثر حاكم است، »حيات طيب« قرار دارد. اين حيات از آن مؤمنانی 
ُه  َلُنْحِیَيَنّ

َ
ْنثي َو ُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ْو أ

َ
َكٍر أ

َ
 ِمْن ذ

ً
است كه اعمال صالحه انجام می دهند؛ »َمْن َعِمَل صاِلحا

«)نحل: 97(.
ً

َبة َحیاًة َطِیّ
طّيب  را  مؤمن  مادی  و  طبيعی  زندگی  همين  ما  كه  نفرمودند  قرآن كريم  در  خداوند 
می كنيم، بلكه فرمودند: ما به او حيات طّيبه می دهيم؛ زيرا بين اين دو فرق است. پس 
از زندگی طّيب نيز  از آن برخوردارند،  از اين زندگی طبيعی ای كه همگان  مؤمن، جدای 
بهره مند است كه ديگران فاقد آن هستند. حيات طّيبه خود عالم ديگری است و ذات آن 
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عالم نيز با ذات عالم طبيعی فرق دارد. مراد از زندگی طيب، زندگی پاكيزه ای در جهان 
آخرت نيست، بلكه در همين دنيای طبيعی كه افراد عادی با يكديگر حشر و نشر دارند، 
مؤمنان از حيات طيب برخوردارند و با اوليای الهی محشورند؛ يعنی با آن كه در ميان مردم 
اين حيات، غم، ترس، اضطراب، حرص،  در  نيستند.  آنان  با  ولی  زندگی می كنند،  عادی 
حسد، بخل و كينه و نيست؛ چون اين عالم برتر از زندگی طبيعی است)جوادی آملی،1380: 17(. 
اگر مؤلفه های معناداری زندگی رعايت شود، انسان به حيات طّيبه می رسد. اين موضوع 
«؛ اين عمل  ً

ِمَل صاِلحا
َ

 ع
ْ

ن
َ

را می توان از آياتی كه گذشت، استفاده كرد؛ آن جا كه فرمود: »م
صالح، همان انجام مؤلّفه های معناداری است كه با انجام آن به زندگی معنا داده می شود. 
دليل ديگر برای اين كه اثبات كنيم زندگی فرد، در پرتو عمل به دين و مؤلّفه های آن معنا 
پيدا كرده است، فرمايش حضرت علیAاست كه فرمودند: »الحیاة إال بالدين«؛ يعنی حيات 
طّيبه و واقعی شما در گرو عمل به فرامين دينی است. سرچشمه حيات حقيقی انسان، تألّه 
است؛ يعنی فرد بايد در مدار اطاعت از خداوند گام نهد تا به سرمنزِل مقصود برسد و متألّه 

شود.
نتیجه

نتيجه ای كه می توان گرفت اين است كه: هر چه قدر سطح معناداری زندگی در جامعه 
بهبود  افراد  بين  يافته، روابط  بزه كاری در جامعه كاهش  نيز سطح  مثابه آن  به  باال رود، 
به  می توان  كه  پيشنهادی  و  راه كار  لذا  می شود.  مستحكم تر  خانواده  نظام  و  كرده  پيدا 
دست اندركاران امور فرهنگی و اجتماعی داشت، اين است كه سطح عملی به مؤلّفه های 
معناداری زندگی را از طريق آموزش در جامعه باال ببرند تا جامعه ای با سعادت داشته باشيم؛ 

سعادتی كه هدف تمام انبيا و اوليای الهی بوده است.
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A Survey on Different Kinds of Poverty and its Conse-

quences From The Viewpoint of Quran And Traditions

Abstract                       Moslem Poorsafar- Mohammad Yazdi

  Poverty is known and referred to as a harmful phenomenon and 
dilemma for the human kind in the outside religious viewpoint and in 
human science. All these theories are seeking a solution to get rid of 
this phenomenon. However, considering the religious texts, poverty 
has been divided in a more broadly sense which in some cases has 
been admired and praised. Besides sometimes religious leaders have 
been proud of the poor companionship. Now it is more essential to 
present the literal meanings of the word poverty more than its variet-
ies and then after familiarizing the reader with its varieties, material 
and spiritual poverty, we will continue to present the effects of pov-
erty and to sum up we will refer to the status of its different kinds and 
their effects in religious texts. 

Keywords
  poverty, need, material poverty, spiritual poverty
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Comparative Analysis of “Sadeqin” Verse in views of Shia 

and Sunni

Abstract                                                   Hadi Cheraghpoor

  Today as new questions are being raised, Islam is facing new dis-
agreements and difference of opinions which are not beneficial for 
this religion by themselves. One of issues which has mainly been a 
matter of disagreement in Islam is related to the subject of pontifi-
cate. The writer of this article, considering this dissension as a matter 
of interest, is trying to analyze the “Sadeqin” verse which is related 
to the subject of pontificate.
This issue, due to inter-religious nature, relies on Hadith and part of 
intellect. So, the method used to write this article is Islamic Scholas-
tic Theology or “Kalam”. We pursue the subject of pontificate com-
paratively and based on two main sects of Islam, namely Shia and 
Sunni.

Keywords
  Pontificate, Sadeqin Verse, Hadiths about Sadeqin verse, Shia, Sunni  
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Concept of Wilayat and its Dimensions in Holy Quran

Abstract                           Seyyed Mohammad Hossein Fathi

  This essay is trying to answer this question that if the concept of 
Wilayat which has a great significance in traditions and is greatly 
highlighted in our literature and poetry is just  to say that Ali (A.S) 
and his infallible children are the prophet’s successors or it is beyond 
any historical issue and it implies the truth that the words of Ahlul 
Bayt has the same authority of God’s word and the prophet’s word. 
Therefore, due to the authority of their deeds and words, one must 
take the pledge to obey them in practice and follow their way. So 
according to the verses and traditions, it is certain that Ahlul Bayt’s 
words have the authority for us and we must act as they said, how-
ever Wilayat and Muwalat imply a much higher truth.

Keywords
  Wilayat , Wilayat-e Faqih, verses, traditions  
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An Introduction to the Liberality in Howza Based on 

opinions of Supreme Leader

Abstract                                            Seyyed Mahdi Ghaderi

  This article classifies the opinions of Supreme Leader about liberal-
ity movement using the method of qualitative analysis of content. 
Therefore, in first chapter the historical background of liberality is 
surveyed and then, based on the approach of Supreme Leader, the 
obstacles of liberality are divided in two distinct categories of inter-
nal and external. In the end, the solutions for improvement which 
previously mentioned by Supreme Leader.
Since this article scrutinizes the opinion of Supreme Leader about 
liberality with a qualitative content analysis approach, only those 
titles are surveyed which have previously mentioned by Supreme 
Leader, because he is the main issuant and advocate of this discourse.

Keywords
  Supreme Leader, Liberality, obstacles of Liberality, Solutions for 
obstacles of Liberality 
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The inherent accident within Allameh Tabatabaee view-

point

Abstract                                                                         Milad Karimi

  Logicians often consider the subject of every knowledge as a crite-
rion to distinguish it from other sciences and believe that what distin-
guishes knowledge from other sciences is its subject. Nevertheless, 
some, by believing in lack of reason for the subject of the knowledge 
and challenging it, know the definition and the finality of the sciences 
as the reason of their distinction. Allameh Tabatabaee like other logi-
cians believes in what distinguishes knowledge from other sciences 
is its subject and the subject of the knowledge is based on the inher-
ent accident and he tries to defend this theory by reducing it. This 
essay is trying to study the late Allameh Tabatabaee’s views on this 
speech and what distinguishes his views with other logicians who 
know the finality of the sciences as their distinguishing aspect.  

Keywords
  inherent accident, the  subject of the knowledge, distinction of the 
sciences, Allameh Tabatabaee.
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A look at the Effects of Sins on worldly life and Afterlife 

in viewpoint of Quran And Traditions 

Abstract                              Mohammad Rezaei Majidpoor

  According to the cause and effect law, every action is followed by a 
reaction. Good deeds will leave positive influences and consequently 
bad deeds will leave its negative influences. As good works will leave 
positive effects in human soul and spirit, bad works or sins from the 
religious viewpoint will ruin the human soul and spirit. Moreover, 
they will not only impress our worldly life but they will also have an 
impact on afterlife. This essay is trying to study the evil effects of sin 
on both lives of human being. 

Keywords
  sin, worldly effects of sin, effects of sin in afterlife .
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Meaning of Life and its components in Viewpoint of Is-

lam

Abstract                                           Seyyed Saeid Moosavi

  Of all creatures, only human is seeking his own truth and fate. 
So, he pays a considerable attention to a meaningful life. Modern 
man seems anxious, depressed and lonely in terms of spirituality 
and mentality and resorts to different ways to be released from such 
status. Researching in fields of life’s meaning is one of these ways. 
Thinkers, including philosophers, psychologists and religious schol-
ars have conducted numerous researches about the meaning of life 
and believe that an individual can make his/her lifer meaningful by 
observing some factors, namely love, work, duty, religiosity and etc. 
Due to its awareness of humans’ reality and his real life, Islam can 
provide the best meaning for life using Islamic sources like revela-
tion and life Imams.

Keywords
  The meaning of life, nihilism, world view, component, meaningful-
ness
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