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يكی از اهداا بلند قرآن کريم ايجاد زندگی نيكو يا جامعة آرماانی باوده اسات البتّاه اصاطال
مدينة فاضله يا جامعة آرمانی در قرآن يا متون روايی وجود ندارد ،بلكه ريشه در تعااليم انبياا دارد و
مجموعة آيات و رواياتی که دربارة اهداا و کيفيّت زندگی مطلوب بشري سخن میگوياد ،ماا را باه
اين سمت و سو هدايت می کند از نظر قرآن کريم و روايات معصومين(ع) نه تنها دسات ياافتن باه
جامعة آرمانی امكان پذير است ،بلكه هدا بعثت انبيا همين بوده اسات پرساش اصالی ماا در ايان
پژوهش اين است که از منظر قرآن کريم جامعة آرمانی چاه ويژگایهاايی دارد؟ قارآن و عتارت دو
يادگار بینظير پيامبر اکرم (ص) است بديهی است بدون آموزههاي پيامبر اکرم(ع) و عترت پاک آن
حترت امكان تب يين و تفسير قرآن وجود ندارد امامان معصوم(ع) وارثان انبياي بزرگ الهی هام در
حكمت نظري و هم در حكمت عملی اين آرزوي ديرينة بشر يعنی جامعة مطلوب قرآنی را ترسايم
کرده اند در حدّ مجال اين مقاله ،به ويژگیهاي مستخرج از آموزههاي قرآن درباارة جامعاة آرماانی
پرداخته خواهد شد متفكّران اسالمی در کتب اخالقی به بحثهاي کلّای و تاا حادّي دساتهبنادي
موضوعات يا بحث هايی پيرامون آزادي ،حقوق بشر ،منزلت عقال ،ارزش علام و پرداختاهاناد ،امّاا
تمرکز اين مقاله بر تحليل ابعاد يک موضوع خاصّ و مورد نياز ضروري بشر معاصار و آيناده ،يعنای
«جامعة آرمانی از منظر قرآن» استوار است مهمترين ويژگیهاي بهدست آمده از آموزههاي قارآن و
عترت در اين باره عبارتند از :عقل گرايی ،برپايی عادل ،حاکميّات اماام ،احساان ،گساترش داناش،
شكوفايی اقتصادي
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مقدّمه
قرآن کريم به دليل هدايتگري به استوارترين راه و عترت طاهرين(ع) به دليل نصب پروردگاار و
وابستگی علم ايشان به علم الهی ،راهنماي بشر در حكمت نظري و حكمت عملی هستند التزام باه
آموزههاي وحيانی قرآن و عترت چون ناظر به فطرت انسانی نيز هست ،نه تنها به دليل تعبّاد ،بلكاه
به دليل عقل ،تتمين کنندة سعادت دنيا و آخرت است تجربة بشري نشان داده است که التازام باه
فرهنگی که اولياي دين(ع) معصومانه دريافت ،ابالغ و اجرا کرده اند ،چيزي جز خير و سعادت انسان
به ارمغان نياورده است امّا آنچه که در اين رهگذر الزم و ضروري است ،اوّالً شناخت دقيق ابعااد آن
آموزههاي فاخر و ارجمند است و ثانياً التزام عملی در پياده کردن اهداا و برنامههايی که آوردهاند
تحليل آموزههاي قرآن و عترت نياز به دقّت و موشكافی بيشتري باراي پاساخ باه نيازهااي روز
بشري دارد لذا در چارچوب نظري مكتب شيعة اثنا عشري به تحليل اين مقولاه مایپاردازيم ايان
مقاله در صدد تحليل ويژگیهايی است که با استفاده از قرآن ،گفتاار و رفتاار پياامبر ،اماماان اهال
بيت(ع) ابعاد جامعة آرمانی را تحليل نمايد لذا با مراجعة مسألهمحوراناه باه مناابع دينای (قارآن و
روايات معتبر) در چارچوب آموزههاي قرآن و عترت(ع) در پی کشا و تحليال ابعااد مساأله باوده،
براي نيل به اين هدا ،دادههاي الزم از منابع کتابخانهاي گردآوري شده ،مورد تجزيه و تحليل قارار
خواهد گرفت روش تحقياق باه شايوة تحليلای ا توصايفی و شايوة گاردآوري اطّالعاات باه روش
کتابخانهاي اسنادي است و در ابتدا به بيان مفاهيم پرداخته خواهد شد



جامعه
واگة «جامعه» داراي معانی لغوي و اصطالحی است در لغت به معناي گرد آمدن ،فراهم آمادن،
نزديكی جسمی به جسم ديگر يا چندين جسم به هماديگر و ساازگار کاردن اسات (ر ک دهخادا،
 ،6077ج « )6686 :6جامعه» ،مؤنّث جامع و اسام فاعال از کلماة «جماع» و در لغات باه معنااي
جمعکننده ،طوق ،غل ،گردآورنده و غلّی که بر گردن و دست نهند آماده اسات (ر ک هماان ،ج :9
 )7062در زبان عربی واگة «مجتمع» و در زبان فارسی «جامعه ( »)societyباه کاار مایرود و باه
معناي گروهی از انسانهاست که در سارزمينی سااکن اَناد و حكاومتی واحاد دارناد (تااريخ تفكّار
اجتماعی در اسالم)08 :6027 ،
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برخی چون خواجه نصيرالدّين طوسی معتقدند کاه واگة انساان از ريشاة «اناس» اسات ،يعنای
خصلت طبيعی او زندگی با همنوعان است و ريشة تمدّن ،مدينه اسات ،باه ايان معناا کاه زنادگی
اجتماعی جز از طريق تعاون امكان پاذير نيسات (شاري  268 :6018 ،و طوسای )686 :6078 ،او
ناچار است که در جامعه براي رفع نيازهاي خويش با همناوع خاود زنادگی کناد البتّاه ايان نگااه،
طبيعی بودن حيات اجتماعی انسان را نيز تأييد میکند

آرمان شهر ( )utopiaبراي نخستين بار توسّط توماس مور در سال  6961ميالدي در کتابی باه
همان عنوان به کار گرفته شد (ر ک مور )7 :6022 ،پيشتر مفهومهاي مشابهی از اين واگه در آراي
فالسفة يونان باستان (همچون افالطون و ارسطو) عرضاه شاده باود و در فلسافة اساالمی از آن باه
عنوان «مدينة فاضله» ياد شده است اصل واگة  utopiaيونانی است و معنی آن «جايی کاه وجاود
ندارد» يا «ناکجاآباد» میباشد اتوپيا  Utopiaواگهاي اسات مرکّاب از ( OUاو) يوناانی باه معنااي
«نفی» و کلمة ( TOPOSتوپوس) بهمعناي «مكان» بنابراين ،از لحاظ لغوي باه معنااي «المكاان»
میباشد
آرمانشهر نمادي از يک واقعيّت آرمانی و بدون کاستی است که متتمّن سعادت و خوشابختی
مردم باشد همچنين میتواند نمايانگر حقيقتی دستنيافتنی باشد گاه باه صاورت اسااطير و عصار
زرّين و حماسههاي بشري جلوهگر شده است و گاه در محک آرماانهااي نظاام حااکم از افالطاون،
ارسطو و فارابی گرفته تا رابرت اوئن( ،)Robert Owenشارل فوريه ( ،)Charles Fourierاتين کاباه
( )Etienne Cabetو همگی کوشيدهاند به توصي آرمانشهر مطلوب خود بسردازند
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به تعبير استاد مصبا يزدي ،مدينه با اين تعري ِ جامعة کاامالً منطباق اسات« :جامعاة واحاد،
مجموعهاي است از انسانها که با هم زندگی میکنند ،کارهايشاان مساتقل و مجازّا از هام نيسات،
بلكه تحت يک نظام تقسيم کار با هم مرتبط است و آنچه از کار جمعیشان حاصل میآيد ،در ميان
همة آنان توزيع میشود» (مصبا يزدي )26 :6012 ،بهترين تعريفای کاه باراي جامعاه مایتاوان
استنباط کرد ،اين است که :جامعه به اجتماع انسانها گفته مایشاود کاه بار پاياة هادا و قاانون
مشترکی زندگی میکنند

علی سروري مجد

78



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

آیةاهلل معرفت (ره) میفرمايند« :در اين جامعه ،هدا ،رشد و تكامل نوع انسانی است تا افراد هر
چه بهتر زندگی کنند ،به نحو احسن به حقوق حقّه و طبيعی خود دست يابند و از مواهاب طبيعات
که خداوند در اختيار بشر گذارده ،به گونة شايسته و بايسته بهرمند گردناد» (معرفات)68 :6072 ،
ايشان با استناد به آية  60از سورة مبارکة حجرات میفرمايند« :در چنين جامعهاي انسان به دليال
انسان بودن مورد احترام قرار میگيرد و هرگز عوامل محيطی و شرايط زيساتی ياا گارايشهااي
خاص که باعث عقيدهها و باورهاي گوناگون میگردد ،يا نسب و حسب ،سبب تبعيض از برخورداري
از حقوق انسانی و مواهب طبيعی و الهی و نمیگردد» (همان) ايشان «تقوي» را به معناي تحفّاص و
تعهّد گرفته ،معتقدند هر انسانی بايد اين تعهّد را در خود احساس کناد و در مقابال بهارهمنادي از
مواهب الهی و دستاوردها ي ديگران ،خود نيز بهره بدهد همچنين ايشان با اشااره باه آياة «...هُـوَ
أَنشَأَکُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا( »...هودن  )16میگويناد« :آبااد سااختن زماين بادون رو
همزيستی ،نوعدوستی ،ايثار و ميسّر نيست همين است معناي خالفت در زمين و مساخّر باودن
کائنات براي انسان و پذيرا شدن امانت و ودايع الهی تا مشمول «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ( »...اإلسراءن
 )76قرار گيرد» (همانن )60
قرآن کريم با تعبير «حيات طيّبه» عامل به وجود آورندة آن را ايمان و عمل صال مایداناد در
آن صورت است که خداوند حيات حقيقی را نصيب انسان میکند « :مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَـرٍ أَوْ
أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَلةَِةیِّبَ  :...هر کس کار شايستهاح انجام دهد ،خواه مرد باشد ياا زن،
در حالى که مؤمن است ،او را به حياتى پاک زنده مىداريم » (النّحلن )67
آموزههاي قرآن و عترت ناظر به رشد و تعالی بشر در همة ابعاد باراي نيال باه هادا آفارينش
انسان است بنابراين ،هرگاه سخن از شاكوفايی عقال ،بساط معنويّات ،قساط و عادل ،احساان و
میشود ،ناظر به جامعة آرمانی است

جمعبندی مفهوم جامعة آرمانی
6ا جامعة آرمانی جامعهاي است ،تحت واليت الهی که هدا آن رشد معنوي و ماادّي بشار اسات و
دائماً در حال رشد و شكوفايی است 6کرامت انسانها در آن رعايت میشود ،مردم به واليت الهای و
اطاعت از فرامين او تن میدهند و عدالت و تقواي الهی را در تمام شؤون آن به پا میدارند

قرآن و جامعة آرمانی

70

8ا آرمانشهر امري دستنيافتنی و در زمرة آرزوها تلقّی نمیشود ،بلكه جامعاهاي اسات کاه تعااليم
قرآن و ع ترت و سيرة عملی اهل بيت(ع) که متّصل به سرچشامة آفارينش انساان و جهاان اسات،
خصوصيّات آن جامعة آرمانی را براي بشر تبيين کردهاند و هرگاه بشر پايبند به اصاول و ارزشهااي
آن بوده ،طعم شيرين آن را درک کرده است
0ا در جامعة آرمانی از همة مواهب و نعمتهاي الهی به درستی و براي رشد فتائل و کماال نهاايی
بشر استفاده میشود

 )2عقلگرایی
حكما عقل را به عقل نظري و عقل عملی تقسيم کاردهاناد عقال نظاري نااظر باه هساتهاا و
نيستها است و عقل عملی ناظر به بايدها و نبايدها يكی از ويژگیهاي جامعاة آرماانی ماورد نظار
قرآن ،شكوفايی عقل هم در بُعد نظري است و هم در بُعد عملی ،هم تعاالی انديشاههاا ،هام تعاالی
انگيزهها و رفتارها ،و با باروري انديشه و انگيزه ،عنصر معنويّت نيز شكوفا میگردد

2ـ )2منزلت عقل
عقل محبوبترين مخلوق و مخاطب خداوند هم در حوزة انديشه (عقل نظاري) و هام در حاوزة
انگيزه و عمل است 8در روايت سوم از کتاب عقل و جهل اصول کافی ،عقل وسيلة پرساتش خادا و
بهدست آوردن بهشت معرّفی شده است0که از آن به عقل عملی تعبير میشود در حديث چهاردهم



به منظور دستيابی به اين ابعاد ،الزم است در ابتدا به تبيين آنها پرداخت
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بنابراين ،آنچه که جامعة آرمانی را با استفاده از آموزههاي قرآن و عترت(ع) باه وجاود مایآورد،
در چند بُعد میتوان خالصه کرد:
6ا عقلگرايی
8ا برپايی عدل
0ا حاکميّت امام
8ا احسان
9ا گسترش دانش
1ا شكوفايی اقتصادي
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آن کتاب 79 ،خصوصيّت و اثر آن به نام لشكر عقل بيان شده است پس عاقل کامل کسی است کاه
آن اثر در او باشد و در برابر اوامر و نواهی خالق و پروردگارش کامالً مطيع و فرمانبردار
امام رضا (ع) دوست هر کسی را عقل و دشمنش را جهل مایدانناد (کلينای ،6867 ،ج)66 :6
کيفر پاداش مردم در روز جزا به مقدار عقل ايشان است (همان80 :ا  )86در واقاع ،عقال ،آنچناان
انسان را رشد میدهد که عاقل خوابيده از جاهل شب زندهدار برتر دانسته شده است
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1ـ )2عقل وسیلة انتخاب آگاهانه
يكی از ويژگیهاي مردم در جامعة آرمانی ،شانيدن ساخن ديگاران و انتخااب آگاهاناه و پياروي از
بهترين آنهاست طعم خوشِ به کارگيري و شكوفايی عقل در اين مسأله خود را نشان مایدهاد کاه
انسان ها آزادانه و عاقالنه بشنوند ،بينديشند و انتخاب کنند قرآن کريم میفرمايد...« :فَبَشِّرْ عِبَـادِ
* الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأُوْلَئِـکَ هُـمْ أُوْلُـوا
الْأَلْبَابِ:

پس بندگان مرا بشارت ده * همان کسانى که سخنان را مىشنوند و از نيكاوترين آنهاا

پيروح مىکنند آنان کسانى هستند که خدايشان هدايت کرده است ،و آنهاا خردمندانناد» (الزّمارن
62ا)67

9ـ )2عقل وسیلة ژرفاندیشی در معارف الهی
آموزههاي قرآن و عترت (ع) حاکی از تعقّل و تفكّر در معارا الهی اسات نموناة آن را مایتاوان در
مناظراتی که دربارة توحيد از آن حترت نقل شده ،مالحظه کرد 8منااظرة حتارت (ع) باا عماران
9
صابی نشانهاي از عقلگرايی و استفاده از برهان در مسألة توحيد است
در تعاليم امام رضا(ع) ،يكی از علل وجوب حج ،رشد عقالنيّت و تعاالی ساط معرفات دينای و
گرا شناسی حقايق وحی دانسته شده است« :از آن جهت حج بر مردمان واجب گشت تا باه جاناب
خداي بزرگ رو آورند و در حج براي مردم آگاهی دينای (شاناخت ديان) حاصال شاود و اَخباار
امامان(ع) بازگو گردد و به هر ناحيه و کشوري برسد اين ،همان است که خداوند فرموده است :باياد
تنی چند ،از هر گروه (به اين سوي و آن سوي) کوچ کنند تا دانش ديان بياموزناد ،آنگااه کاه نازد
1
مردم خويش بازگشتند ،بيم دهند (و آگاه سازند) »
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حسن بن جهم گويد :جمعی از ياران ما خدمت حترت رضا(ع) سخن از عقل به مياان آوردناد
امام فرمود :دينداري که عقل ندارد ،اعتنايی به او نباشد گفتم :قربانت گردم بعتی از مردمی که به
امامت قائل اَند ،ما نقصی بر آنها نمیبينيم ،در صورتی که به اندازة عقل خود عقال شايساته ندارناد
فرمود« :ايشان مورد خطاب خدا نيستند ( زيرا خدا عاقل را امر و نهای مایکناد و باه انادازة عقال
ايشان پاداش و کيفر می دهد) خداوند عقل را آفريد ،باه او فرماود :پايش آي ،پايش آماد ،برگارد،
برگشت فرمود به عزّت و جاللم سوگند ،بهتار و محباوبتار از تاو چيازي نيافريادم بازخواسات و
بخششم متوجّه تو است» (کلينی6867 ،ق  ،ج)87 :6

4ـ )2نقش آموزههای قرآن و عترت(ع) در شکوفایی عقل

امام موسی بن جعفر (عليهما السّالم) به هشام بن حكم میفرمايند« :اي هشام خدا بر ماردم دو
حجّت دارد :حجّت آشكار و حجّت پنهان حجّت آشكار ،رسوالن و پيغمبران و اماماان(ع) هساتند و
7
حجّت پنهان ،عقل مردم است» (همان)66 :
انبياء و اولياي الهی که همگی يک راه و يک هدا را دنبال میکنند ،2وهمواره مؤيّاد يكديگرناد
و براي شكوفايی عقلها تالش میکنناد و جامعاه را باه کوشاش در راه خداوناد فرامایخوانناد در
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تأکيد جدّي قرآن بر تعقّل با واگههايی همچون «لَعَلَّكم تَعقِلاون»« ،لَعَلَّكام تَتَفَكَّارون»« ،لَعَلَّكام
تَذَکَّرون»« ،لَعَلَّهُم يَفقَهُون»« ،لَعَلَّهُم يَذَّکَّرون»« ،لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرون»« ،أَفَالَ تَعقِلون»« ،أَفَالَ يَتَادَبَّرون»،
«أَفَالَ تَتَذَکَّرون»« ،أَفَالَ تَتَفَكَّرون» و «أَفَالَ تَذکرون» عامل جدّي در دعوت انسانها باه انديشايدن و
تعقّل به شمار میرود انبيا و اولياي الهی خود عاقلترين افراد بشر بودند و هماواره تالششاان باراي
برانگيختن و شكوفايی عقول مردم بوده است پيامبر اکرم(ص) میفرمايد« :در منزل بودن عاقال ،از
مسافرت جاهل (به سوي حجّ و جهاد) بهتر است و خداوند پيغمبر و رسول را جز براي تكميل عقال
مردم ،مبعوث نساخت (تا عقل او را کامل نكند ،او را مبعوث نمیسازد) عقل او برتار از عقاول تماام
امّت او میباشد (همان )60 :امتياز لقمان  ،اگرچه از انبيااي الهای نباود ،باه سابب فزونای عقال و
حكمت او بود امامان به عنوان اوصياي پيامبر اکرم(ص) ،معدن علم ،مهبط وحی و مرکز رفت و آمد
فرشتگان الهی هستند و ادامهدهندة وظاي و مسؤوليّتهااي انساانسااز پياامبر(ص) در شاكوفايی
عقول بشر
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فرهنگ اسالم ،حتّی اگر کسی تيغ و شمشير در دست میگيرد ،همچون چااقوي عمال جرّاحای در
دست طبيب است و بر اساس تعاليم الهی تالش میکند تا مادّة فساد را بَرکَنَد

1ـ برپایی عدل
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عدالت به عنوان نقطة عزيمت اعتالي اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي ،مقدّم بر همة آنها
است ،چرا که خداوند ،هستی را بر اساس حقّ و عدل بنا نهاده است 6و به تعبيار اميرالماؤمنين (ع)
66
عدل ماية حيات بشر است66و اصال امور مردم جز با عدل امكانپذير نيست
عدالت ،در اسالم از چنان اهميّت ويژهاي برخوردار است که در زمرة اهداا بعثت انبيا قرار دارد
و از ديرباز انسان هاي فرهيخته و آزاده شيفتة عدالت بودهاند و تشنة اجراي آن ليكن ساخن در آن
است که عدالت چيست؟ عدالت ،در لغت به معناي برابري ،استقامت و راست کردن کژي و اعوجاج،
انصاا ،حدّ وسط ميان امور و مفهومی است در مقابل ظلم و جور (ر ک راغاب اصافهانی6861 ،ق :
)001
در تعاري مختل  ،عدل همواره با دو مفهوم ارتباطی تنگاتنگ دارد :اساتحقاق و مسااوات ايان
دو مفهوم میتوانند در قوام بخشيدن به معناي عادالت ا در تعااري مختلا ا نقاش کليادي ايفاا
نمايند
در طي وسيعی از کاربردها در نصوص ،مفهوم عدالت در ارتباط وثيق و مستقيم با مفهوم حا ّ
ق
و به تبع آن ،با مفهوم استحقاق قرار گرفته است از موارد اين پيوستگی می توان به حديث مشهوري



از زبان پيامبر اکرم(ص) اشاره کرد که در آن «إِعطَاءُ کُلِّ ذِی حَقِّ حَقمهُ»68به عناوان ارزش کلّای و
دستور عمل مسلمانان دانسته شده است و بايد توجه داشت عين همين تعبير در تعاري مختل از
عدالت ديده میشود صورت ديگري از تعري عدالت ،عبارت است از قرار دادن امور در مواضع خود،
به مثابة حديثی از زبان امام اميرالمؤمنين(ع) (سيّد رضی6868 ،ق )807 :
عدالت ،به طور کلّی ،يک نظام تعااملی اسات کاه در کناار آن ،مفهاومی باه عناوان مساؤوليّت
مشترک شكل می گيرد 60چنين مسؤوليّت مشترکی که به تحقّق عدالت میانجامد ،جز با همدلی و
اطاعت افراد از ولیّ خدا معنا نمیيابد اين مسئوليّت مشترک امري است که به طور مستقيم يا غيار
مستقيم در نصوص اسالمی قابل پيگيري است يكی از مهمترين اشارات به اين امر در آية زير دياده
می شود« :لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْـطِ:...
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ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنها کتااب (آسامانى) و ميازان (شناساايى حاقّ از
باطل و قوانين عادالنه) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » (الحديدن )89
آنچه در اين آيه مورد استشهاد است ،تكية قرآن کريم بر اين است که فاعل قيام بر قسط ،مردم
هستند و تمامی تمهيدات ،از فرستادن پيامبران و نازل کردن کتب ،براي آن است تا مردم خاود باه
بر پا داشتن قسط برخيزند امام رضا(ع) میفرمايند« :اِستِعمَالُ العَدلِ وَ اإلِحسَانِ مُـؤذِنٌ بِـدَوَامِ
فرمايش حترت(ع) مستفاد از آية شاريفة «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ» (النّحالن  )66اسات

مهمترين ابعاد عدالت در جامعة آرمانی عبارتند از  :عدالت اقتصاادي ،عادالت فرهنگای ،عادالت
اجتماعی ،عدالت در داوري

9ـ حاکمیّت امام
امامت به نصب الهی ،از حترت ابراهيم(ع) آغاز و به فرزندان برگزيدهاش تاا اميرالماؤمنين(ع) و
حترت مهدي(عج) استمرار يافته است امام بِمَا هُوَ امام ،امتيازات و ويژگیهاي منحصار باه فاردي
دارد که بقيّة مردم ،حتّی دانشمندان و نخبگان بشري ،از آن بیبهرهاند و هماين اختصاصاات اسات
که او را از همگان ممتاز می کند لذا جامعة آرمانی منحصراً با حتور و حاکميّت او و تبعيّت محاض
مردم از او محقّق میگردد مهمترين امتيازات و ويژگیهاي امام در ارتباط با جامعة آرمانی عبارتناد
از:
6ا نصب الهی
8ا عصمت
0ا وابستگی به علم الهی
8ا واليت
9ا هدايت علمی
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کسی که به عدالت رفتار کند ،حقّ هر ذي حقّی را ادا کرده است پس هرگاه چنين شد ،آنچنان که
شكر نعمت سبب فزونی آن میگردد ،رفتار عادالنه هم موجب دوام نعمت مایشاود البتّاه امار باه
احسان در قرآن و فرمايش حترت(ع) فراتر از اجراي عدالت است که خود بحث جداگانهاي را طلب
میکند



الیِّعمَ  :عدالتورزي و نيكوکااري ،عامال پاياداري نعماتهاسات» (صادوق ،6072 ،ج  )88 :8ايان
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1ا هدايت به امر
7ا سياست و حكومت
2ا هدايت دينی و دفاع از دينباوران
6ا پدري دلسوز و مهربان
66ا اصال جهانی
چون هدا از نزول قرآن و امامت ائمّه(ع) هدايت بشر و ساختن دنيا و آخرت آباد براي مردماان
است ،فعل و قول و تقرير امامان ،معصومانه و وابسته به علم الهی است بنابراين ،سنّت و سايرت آن
امام معصوم(ع) نيز تحقّقبخش جامعة آرمانی است آموزههاي قرآن و عترت ،ناظر به رشاد و تعاالی
معنوي و مادّي انسان هاست امامان(ع) بر اساس نصوص روايی معتبر ساسة العبااد ،ارکاان الابالد و
امناء الرّحمان هستند مردم بر اساس باور به اصول توحيد ،نبوّت و امامت ،و نصوص قارآن و عتارت
میتوانند با اعتماد و اعتقاد کامل به آموزهها و تعاليم قرآن و عترت(ع) به ساختن جامعاهاي آرماانی
که تتمين کنندة آبادانی دنيا و آخرت آنان باشد ،مطمئنّ و اميادوار باشاند اماام علای بان موسای
الرّضا(ع) دربارة امامت میفرمايند« :امامت ،جليلالقدرتر ،عظيمالشّأنتر ،واالتر ،منيعتر و عميقتار از
آن است که مردم با عقول خود آن را درک کنند يا با آراء و عقائد خويش آن را بفهمند يا بتوانند باا
انتخاب خود امامی برگزينند امامت چيزي است که خداوند بعد از نبوّت و خلّت (مقام خليلاللّهای)
در مقام سوم ،ابراهيم خليل (ع) را بدان اختصاص داده ،باه آن فتايلت مشارّا فرماود ،و ناام او را
بلندآوازه کرد خداوند میفرمايد...« :إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا :من تاو را اماام و پيشاواح ماردم
قرار دادم » (البقرهن  )688و امامت به همين ترتيب در نسل او بااقی باود و يكای بعاد از ديگاري
نسل به نسل آن را به ارث میبردند تا اينكه پيامبر اسالم (ص) وارث آن گرديد» (کلينی6867 ،ق ،
ج )662 :6امام رضا(ع) جايگاه امامت را خالفت الهی و جانشينی از پيامبراکرم(ص) میدانناد «إِنَّ
الْإمَلمَ ة هِیَ مَیْزلة ُ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصِیَاءِ إِنَّ الْإمَلمَ ةِخِلةلفة ُِاللَّهِ وَ خِلةلفةا ُِ الرَّسُولِ (ص) وَ مَقَـامُ
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) وَ مِیرَاثُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (ع) إِنَّ الْإمَلمَ ة زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ
وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزم الْمُؤْمِنِینَ» (همان)866 :
اين مقام همان است که به نصب الهی به اميرالمومنين(ع) داده شده بود همان گونه که پياامبر
اکرم(ص) خليفه و ولیّ خدا در زمين و اَولی به تصرّا است ،هر اماامی چاون اماام رضاا(ع) چناين
جايگاهی را داراست و حاکميت امام(ع) ،باعث استواري زمام دين ،نظم مسلمين ،صال دنيا و عازّت
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مؤمنين است عزّت به معناي توانايی ،و در مقابل آن ،ذلّت است راغب در مفردات میگويد« :عازّت
حالتی است کاه از مغلاوب باودن انساان ماانع مایشاود» (راغاب اصافهانی6861 ،ق  ،ج)910 :6
عزّتمندي مسلمين در پرتو حاکميّت امام به معناي شكساتناپاذيري و دوري از هرگوناه سُساتی و
ناتوانی است حاکميّت امام(ع) و التزام قلبی و عملی به فرامين او باعاث نظام ،ساربلندي ،اقتادار و
پيروزي در همة عرصههاي سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي ،نظامی و اسات در واقاع ،اماام
جامعه را از تشتّت به وحدت ،همبستگی ،صفا و صميميّت دعوت میکند

احسان به معناي رساندن نفع نيكو و شايستة ستايش به ديگري است (طوسی ،بیتا ،ج 690 :8
و همان ،ج  ،)68 :0انجام کاري از سَرِ آگااهی و باه شاكل شايساته کاه از روي زياادتی و بخشاش
مستحقّ پاداش است (ر ک طبرسی ،6078 ،ج ،)882 :6انجام کار نيک يا رساندن نفع باه ديگاري
با انگيزة خدايی (ر ک طباطبائی ،6078 ،ج  86 :8و همان ،ج  )008 :68از اين جملهاند
فرهنگ قرآن و عترت(ع) آکنده از عنصر احسان است امّاا مصااديق احساان متعدّدناد کاه باه
اختصار به برخی از مهمترين آنها اشاره می شود :احسان به خَلق ،عفاو و صاف  ،صابر ،جهااد در راه
خدا

2ـ )4احسان به خلق
مهمترين مصداق آن که تأکيدهاي فراوانی در قرآن پس از پرستش خدا و عادم شارک باه او بياان
شده ،احسان به پدر و مادر است« :وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا :...و خدا
را بسرستيد و هيچ چيز را همتاح او قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكاى کنياد » (النّسااءن « ،)01وَإِذْ



4ـ احسان

سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

عملكرد امامان(ع) نشان داده است که همواره شخصيّتهاي علمای و دينای جهاان را مجاذوب
خود ساختهاند و به تسليم در برابر خود که رهبران الهایاَناد ،واداشاتهاناد (ر ک پااکتچی:6068 ،
 )860اوضاع سياسی ،اجتماعی زمان امامان معصوم(ع) و برخوردهاي حكيمانه و معصومانة آنان(ع)
که ناشی از ارتباط وحيانی و وابستگی به علم الهی آن حترات بود ،نشان داد که امام باعث وحادت
و انسجام مسلمين ،حفص اصل دين و بسط و نشر معاارا الهای و تأثيرگاذاري بار تااريخ و زنادگی
بشريّت است
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أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ الَ تَعْبُدُونَ إِالَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً :...و (به ياد آوريد) زمانى را که
از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم که جاز خداوناد يگاناه را پرساتش نكنياد و باه پادر و ماادر نيكای
کنيد » (البقرهن )20همچنين از مصاديق احسان به خلق ،احسان همسران به يكديگر اسات (ر ک
البقرهن  886البقرهن  801و النّساءن  )682نيز احسان به همنوعان (خويشان ،ايتام ،مساكينان و ) :
«...وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَـاکِینِ: ...

و باه پادر و ماادر و نزديكاان و



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

يتيمان و بينوايان نيكى کنيد » (البقرهن )20
اميرالمؤمنين(ع) در عهدنامة مالک اشتر میفرمايد« :أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَ ةِلِلرَّعِیَّ ِوَ الْمَحَبَّ ة لَهُمْ
وَ اللمطْفَ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِم :اي مالک قلب خود را نسبت به ملّت خاود مملاوّ از رحمات ،محبّات و
لط کن» (حرّانی6868 ،ق )681 :
رهبران الهی شيفتة مؤمنين و در انديشة احواالت مردم هساتند ،در غام آناان مایساوزند و در
شادي آنان شادند امام رضا(ع) میفرماياد ...« :مَا مِن أَحَدٍ مِن شِیعَتِنَا  ...وَ الَیَغـتَمَّ إِالَّ اغتَمَمنَـا
لِغمَِهِ ،وَ الَ یُفرَحُ اِالَّ فَرِحنَا لِفَرِحِهِ  :...فردي از شيعيان ما نيست ،مگر آنكه در غم او غمگينيم و در
شادي او شاديم » (مجلسی6860 ،ق  ،ج )612 : 19
قلب امام(ع) مملوّ از رحمت بر بندگان است و محبّت و احسان را در جامعاه نهاديناه مایکناد
شخصی نزد امام رضا(ع) آمد و به او سالم داد و گفت :من يكی از آنهايی هستم کاه تاو و پادرت را
دوست میدارد من از حج برگشتهام و پول و داراييم را تمام کردهام و هيچ پولی ندارم تا باه منازل
برسم از تو خواهش دارم مرا به وطنم بازگردانی وقتی به منزلم رسيدم ،آنچه را کاه تاو باه عناوان
صدقه به من دادهاي ،به فقيري میدهم امام (ع) به آن مرد فرمود :خادايم باه تاو خيار دهاد ايان
دويست دينار را بگير و براي رفع احتياج خود صرا کن و آن را از طرا من ،به عناوان صادقه ،باه
فقير مده بعد از رفتن مرد سليمان جعفري رو به امام کرد و پرسيد :شما مقدار زياادي پاول باه آن
مرد بخشيديد ،در حالی که صورت خود را پوشانديد؟ امام رضا(ع) در پاسخ به او فرمود :ايان کاار را
از اين جهت انجام دادم که مبادا آثار حقارت و شرمندگی را به خاطر بارآورده شادن حاجات او ،در
صورت وي ببينم » (همان ،ج )82 :68
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1ـ )4عفو و صفح
«عفو» درگذشاتن از خطااي ديگاران و «صاف » زدودن خااطرة آن اسات از دل قارآن کاريم
میفرمايد ...« :فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ :ولى از آنها درگاذر و صارانظار
کن که خداوند نيكوکاران را دوست ماىدارد» (المائادهن  )60فرهناگ قارآن و عتارت(ع) ،فرهناگ
مدارا ،عفو و صف است



9ـ )4صبر
«وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُرِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ :و شكيبايى کن ،که خداوند پااداش نيكوکااران را
هر کس تقوا پيشه کند و شكيبايى و استقامت نمايد( ،سرانجام پيروز ماىشاود ) چارا کاه خداوناد
پاداش نيكوکاران را ضايع نمىکند» (يوس ن )66
صبر بر مصيبت ،صبر بر معصايت و صابر بار طاعات ،اناواع صابرهايی هساتند کاه در رواياات
معصومين(ع) بر آنها فارش شده است امام رضا(ع) صبر را بهاي بهشت میدانناد« :مَـن سَـأَلَ اهللَ
الََیَّ ة وَ لَم یَصبِر عَلَی الشَّـدَائِدِ ،فَقَـد اسـتَهزَأَ بِنَفسِـهِ( »...مجلسای6860 ،ق  ،ج )091 :72
فرهنگ قرآن و عترت(ع) فرهنگی است که فرد و جامعه به صبر دعوت و تشويق میفرمايد

4ـ )4جهاد
در قرآن کريم و فرهنگ اهل بيت(ع) جهاد در راه خدا و تحمّل ساختیهاا از مصااديق احساان
برشمرده شده است« :مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِییةا ِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ األَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَـن رَّسُـولِ
اللّهِ وَالَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ الَ یُصِیبُهُمْ ظَمَـأٌ وَالَ نَصَـبٌ وَالَ مَخْمَصَا ٌِ فِـی
سَبِیلِ اللّهِ وَالَ یَطَؤُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَالَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْالً إِالَّ کُتِـبَ لَهُـم بِـهِ عَمَـلٌ
صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ الَ یُرِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ :سزاوار نيست که اهل مدينه و باديهنشاينانى کاه اطاراا
آنها هستند ،از رسول خدا تخلّ جويند و براح حفص جان خاويش از جاان او چشام بسوشاند ايان
به خاطر آن است که هيچ تشنگى و خستگى و گرسنگى در راه خدا به آنها نمىرساد و هايچ گاامى
که موجب خشم کافران مىشود ،برنمىدارند و ضربهاح از دشمن نمىخورند ،مگر اينكه به خاطر آن،
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ضايع نخواهد کرد» (هاودن ...« )669إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُرِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِـنِینَ:
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عمل صالحى براح آنها نوشته مىشود زيرا خداوند پااداش نيكوکااران را تبااه نماىکناد» (التّوباهن
)686
امام رضا(ع) به عنوان جانشين رسول خدا(ص) جهاد را سبب عازّت و اقتادار مسالمين معرّفای
میفرمايد« :إِنَّ الْإمَلمَ ة هِیَ مَیْزلة ُ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصِیَاءِ إِنَّ الْإمَلمَ ةِخِلةلفة ُ اللَّهِ وَ خِلةلفة ُ الرَّسُولِ
(ص) وَ مَقَامُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) وَ … بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلةلة وَ الزَّکةالةِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ»
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(کلينی6867 ،ق  ،ج)866 :6

3ـ گسترش دانش
قرآن و عترت ،حياتبخش بشرند ،چنانکه قرآن ،کالم خداوند و دعوت پيامبر(ص) را ايانگوناه
می شناساند« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ :...اح کساانى
که ايمان آوردهايد دعوت خدا و پيامبر را اجابت کنيد ،هنگامى که شما را به سوح چيزح مىخواند
که شما را حيات مىبخشد » (األنفالن  )88بنابراين ،دعوت خدا و رسول(ص) به سوي عترت پااک
و مطهّر(ع) ،دعوت به عناصر حياتبخش دنيوي و اخروي جوامع بشري است
مكتب اسالم مكتبی است که در آن علام ،شاكوفا مایشاود و جهال و ناادانی از باين مایرود:
اميرالمؤمنين(ع) میفرمايند« :أةئِمَّا ٌِ یُقْتَدَی بِهِمْ وَ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْـلِ هُـمُ الَّـذِینَ
یُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَـنْ بَـاطِنِهِمْ لَـا یُخَـالِفُونَ



الدِّینَ وَ لَا یَخْتَلِفُونَ فِیه» (کلينی6867 ،ق  ،ج)066 :2

آموزههاي امامان(ع) حكايت از علم ايشان بوده که وابسته به علم الهی است آنان همتاي قارآن
68

هستند و هيچ کدام با يكديگر اختالفی در هيچ چيز ندارند قلوب ائمّه(ع) مخزن علوم الهی است
دريافت آنان از جانب پروردگار از سنخ علم حتوري است نه حصولی 69لذا اطّاالع آناان نسابت باه
67
عالم تكوين و تشريع61به اذن پروردگار از نوع حتوري است
تالش ائمّه(ع) در گسترش دانش بشري چه در زمينة علوم عقلی مانند فلسفه و کاالم ياا علاوم
تجربی مانند پزشكی که قرنهاست مورد استفاده و مداقّة دانشمندان جهان است ،حكايت از اهتمام
ويژة ايشان به گسترش روزافزون دانش است
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اباصلت هروي میگويد :امام رضا(ع) با مردم به زبان خودشان سخن میگفتند به خادا ساوگند
که او فصي ترين مردم و داناترين آنان به هر زبان و فرهنگی بود (ر ک صدوق ،6072 ،ج)882 :8
مأمون مسائل چندي از امام(ع) پرسيد و آنگاه که پاسخ همة آنهاا را باه درساتی يافات ،چناين
گفت« :خدا مرا بعد از تو زنده ندارد ،به خدا سوگند دانش صاحي جاز نازد خانادان پياامبر يافات
نمیشود و به راستی دانش پدرانت را به ارث بردهاي و همة علاوم کائناات در تاو گارد آماده اسات
(ر ک همان)868 :

کار و تالش و اعتالي اقتصادي موجب بینيازي و عزّت جامعه میشود و اين عزّتمداري موجب
سربلندي و اقتدار سياسی نيز میگردد امام رضا(ع) میفرمايند ...« :لَیسَ لِلنَّاسِ بُـدٌّ مِـن طَلَـبِ
مَعَاشِهِم ،فَالَ تَدَع الطَّلَبَ ( »...حُرّ عاملی6866 ،ق  ،ج )62 :68
امام رضا(ع) بازار را به عنوان يک نهاد اقتصاادي باه رساميّت مایشناساند و يكای از دعاهااي
خويش را به آن اختصاص داده ،میفرمايند ...« :اَللَّهُمَّ ارزُقنِی مِن خَیرِهَا وَ خَیرِ أَهلِهَـا» (موحّاد
ابطحی)26 :6026 ،
در فرهنگ اسالم کار و تالش اقتصادي بزرگتر از جهاد در راه خدا شمرده میشاود« :إِنَّ الَّـذِی
یُطلَبُ مِن فَرلِ یَکُفُّ بِعَیَالِهِ أَعظَمُ أَجراً مِنَ المُجَاهِدِ فِی سَـبِیلِ اهللِ» (کلينای6867 ،ق  ،ج:9
)22
خداوند همواره عزّت مؤمنين را خواسته است 86شرا آنان را در عبوديّت پروردگار و عزّت آناان
را در بینيازي از مردم از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمود« :شَرَفُ المُؤمِنِ صَالَتُهُ بِاللَّیلِ
وَ عِزَّتُهُ إِستِغنَاؤُهُ عَنِ النَّـاسِ» (ديلمای6868 ،ق  ،ج )21 :6داوود پياامبر(ع) باه امار پروردگاار
زرهبافی میکرد و از بيتالمال بینياز بود (کلينی6867 ،ق  ،ج« )78 :9وَعَلَّمْنَاهُ صَیْعَ ة لَبُوسٍ لَّکُمْ
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آموزههاي قرآن و عترت(ع) آبادانی دنيا را مقدّمة آبادانی آخرت میداند نقش ائمّه(ع) در طاول
دوران با برکتشان همواره بر رشد و تعالی اقتصادي بوده است آنان حتّی کار و تاالش اقتصاادي را
66
سبب افزايش عقل نيز دانستهاند 62امّا تالش اقتصادي که در جهت بندگی خداي رحمان باشد



6ـ شکوفایی اقتصادی
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را در جنگهايتان حفص کند آيا شكرگزار (اين نعمتهاح خدا) هستيد؟ » (األنبياءن)26
اساسیترين آموزههاي اسالم در بُعد اقتصادي تالش در توليد و قناعت در مصرا اسات همسار
امام رضا(ع) ،زندگی داخلی ايشان اينگونه تعري میکند« :سادگی طبع ،عبادت دور از ريا و زندگی
به دور از تجمّالت متداول آن زمان ،زندگی امام(ع) را تشكيل میداد» (صدوق ،6072 ،ج )672 :6
جامعهاي روي خوش سعادت را خواهد ديد که بر اساس فرهنگ اسالم ،کار و تالش و کوشش باراي
او به يک فرهنگ تبديل شود و با زهد و قناعت از نعمتهاي پروردگار به خوبی استفاده کند و شكر
نعمت را در استفاده صحي از نعمتها قرار دهد

نتیجهگیری
آموزههاي قرآن کريم ناظر به جامعة آرمانی که در ابعاد عقلگرايی ،برپايی عدل ،حاکميّت اماام،
احسان ،گسترش دانش و شكوفايی اقتصادي در اين مقاله به اختصار باه آنهاا اشااره شاد ،در زمارة
آرزوهاي دست نيافتنی و ناکجا آباد نيست دعوت تعاليم اسالم به عقلگرايی و استفاده از بزرگتارين
نعمتی ک ه خداوند با اين عناوان باه انساان عطاا کارده ،هام در بُعاد نظاري و هام در بُعاد عملای
تتمين کنندة سعادت بشر است يعنی همان چيازي کاه بشار از زماان افالطاون ،ارساطو ،فاارابی،
ابن سينا و تا کنون همواره به دنبال آن بوده است از طرفی با باروري عقال ،معنويّات نياز شاكوفا
میگردد معنويّتی که حاکی از اعتقاد به عالم غيب ،توحيد و نفی شرک ،باور به علم غيب پروردگاار
و هدفمندي نظام آفرينش ،اعتقادي به امدادهاي غيبی الهی ،توجّه به کرامت انسانی ،رعايت حقوق،
امر به معروا و نهی از منكر ،ظلم و استكبارستيزي ،اداي امانت و برپايی عدل میگردد
برپايی عدل با همة جوانب آن در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي ،داوري و سياسای ،نيازمناد
شناخت و معرفت نسبت به فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) است در ساير موارد نيز باه هماين ترتياب
است امّا شناخت تنها يا اظهار پذيرش صرا ،کافی نيست آنچه که ضروري است و جامعاة آرماانی
را تحقّق می بخشد ،پيوند قلبی و عملی با فرهنگ اسالم و تالش و کوشش براي اجراي همة تعااليم
و آموزههاي آن است در اين صورت است که میتوان اميد داشت آرزوي ديرينة اصال جهاانی هام
در بُعد انديشه و هم در بُعد انگيزه و عمل صورت عينی و واقعی پيدا کرده است
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پینوشتها:
6ا «أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً کةلِمَ َِةیِّبَ کةشةََرةٍَِةیِّبَ ٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِـی السَّـمَاءِ *
تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَرْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ :آيا نديدح چگونه



خداوند «کلمة طيّبه» (و گفتار پاکيزه) را به درخت پاکيزهاح تشبيه کرده که ريشاة آن (در زماين)
ثابت ،و شاخة آن در آسمان است؟ * هر زمان ميوة خود را به اذن پروردگارش مىدهاد ،و خداوناد
براح مردم مثلها مىزند ،شايد متذکّر شوند (و پند گيرند)» (ابراهيمن 89ا)88
8اا «أَبِیجَعْفَرٍ (ع) قَالَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِـرْ
أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَى وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ» (کلينى6867 ،ق  ،ج)66 :6
0ا«قُلْتُ لَأبِی عبداهللُ (ع) مَا الْعَقْلُ قَالَ :مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان»(همان)0 :
8ا مناظره با سليمان مروزي ،عمران صابی و
9ا «قَالَ عِمْرَانُ لَمْ أَرَ هَذَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی یَا سَیِّدِی أَهُوَ فِی الْخَلْقِ أَمِ الْخَلْقُ فِیهِ قَالَ الرِّضَا
(ع) أَجَلُ یَا عِمْرَانُ عَنْ ذَلِکَ لَیْسَ هُوَ فِی الْخَلْقِ وَ لَا الْخَلْقُ فِیهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِکَ وَ سَاءَ
عِلْمُکَ مَا تَعْرِفُهُ وَ ال قُوَّةة إِلَّا بِاللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمِرْآة أَنْتَ فِیهَا أَمْ هِیَ فِیکَ فَإِنْ کَانَ لَیْسَ
وَاحِدٌ مِنْکُمَا فِی صَاحِبِهِ فَبِأَیِّ شَیْءٍ اسْتَدْلَلْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِکَ یَا عِمْرَانُ قَالَ بِرَوْءٍ بَیْنِی وَ
بَیْنَهَا قَالَ الرِّضَا (ع) هَلْ تَرَى مِنْ ذَلِکَ الرَّوْءِ فِی الْمِرْآة أَکْثَرَ مِمَّا تَرَاهُ فِی عَیْنِکَ ،قَالَ نَعَمْ
قَالَ الرِّضَا (ع) فَأَرِنَاهُ فَلَمْ یُحِرْ جَوَاباً( »...صدوق ،6072 ،ج)676 :6
1ا «إِنَّمَا أمِرُوا بِالحَجِّ لَعَلَّهُ الوِفَادَه إِلَی اهللِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ  ...مَعَ مَا فِیـهِ مِـنَ التَّفَقمـهِ وَ نَقـلِ
أَخبَارِ األةئمَّ (ع) إِلَی کُلِّ صَقعٍ وَ نةلحِیَ ٍ ،کَمَا قَالَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ :فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُـلِّ فِرْقةا ٍِ مِّـنْهُمْ
َةآئِفة ٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـواْ إِلَـیْهِمْ( »...التّوباهن ( »)688هماان ،ج:8
)666
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فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ
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7ا «اح هشام خداح تعالى در کتاب خود میفرمايد :همانا در اين کتاب يادآورح است باراح کساى
که قلب دارد (يعنى عقل دارد) و فرموده :همانا به لقمان حكمت داديم فرماود :مقصاود از حكمات،
عقل و فهم است اح هشام لقمان به پسرش گفت :حق را گردن نِه تا عاقلترين مردم باشاى پسار
عزيزم دنيا درياح گرفى است که خلقى بسيار در آن غرقه شدند (اگر از اين دريا نجات میخاواهى)،
بايد کشتیاَت در اين دريا تقواح الهى و ايمان و بادبانش توکّل و ناخدايش عقل و رهبارش داناش و
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لنگرش شكيبايى باشد اح هشام براح هر چيز رهبارح اسات و رهبارح عقال ،انديشايدن و رهبار
انديشيدن ،خاموشى است و براح هر چيزح مرکَبى است و مرکَبِ عقل ،تواضع است ،براح نادانى تو
همين بس که مرتكب کارح شوح که از آن نهى شدهاح اح هشام خدا پيغمبران و رسوالن خود را
به سوح بندگانش نفرستاد ،مگر براح آنكه از جانب خدا خردمند شوند (يعنى معلومات آنها مكتسب
از کتاب و سنّت باشد نه از پيش خود) پس هر که نيكوتر پذيرد ،معرفت او بهتر و آنكه بفرمان خدا
داناتر است ،عقل او نيكوتر است و کسى که عقل او کاملتر است ،مقام او نيز در دنيا و آخرت بااالتر
است» (کلينی 6867،ق  ،ج)66 :6
2ا «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِکَتِهِ وَکُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ الَ
نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ :پيامبر باه آنچاه از
سوح پروردگارش بر او نازل شده ،ايماان آورده اسات( ،و او ،باه تماام ساخنان خاود کاامالً ماؤمن
مىباشد )،و همة مؤمنان (نيز) به خدا و فرشتگان او و کتابهاا و فرساتادگانش ايماان آوردهاناد( ،و
مىگويند ):ما در ميان هيچ يک از پيامبران او ،فرق نمىگذاريم (و به همه ايمان داريم) ،و (مؤمنان)
گفتند :ما شنيديم و اطاعت کرديم پروردگارا (انتظارِ) آمرزش تاو را (داريام) ،و بازگشات (ماا) باه
سوح توست» (البقرهن )829
6ا «قال(ص) :بِِالعَدلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ األَرض» (فيض کاشانى6869 ،ق  ،ج  667 :9و کلينای،
6867ق  ،ج )811 :9
66ا «العَدلُ حَیَلة» (آمدي6011 ،ق  ،ج:6

)067

66ا «الرَّعِیَّ ُ الَ یُصلِحُهَا إِالَّ العَدلُ» (همان ،ج)098 :6
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68ا (بخاري6866 ،ق  ،ج 168 :8سجستانی6016 ،ق  ،ج  668 :0و ترمذي ،بیتا ،ج )162 :8
60ا «و قال رسول اهلل کُلّکم راعٍ و کُلّکم مسئول عـن رعیّتـه و قـال (ص) أحسـنوا إلـى
رعیّتکم فإنّها أُساراکم و قیل الملک یبقى بالعدل مع الکفر و ال یبقى الجور مـع اإلیمـان»
(شعيري ،بىتا)666 :
68ا «عن الرّضا(ع) :سُئل أبی عن إتیان قبر الحسین (ع) فقال  ..قل ... :السّالم عَلَی محـال



معرف اهلل» (کلينی6867 ،ق  ،ج)976 :8
69ا امامان(ع) وارثان کتاب الهیاَند« :عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَـنْ
(ع) وَ السَّابِقُ بِالْخَیْرَاتِ الْإِمَامُ» (همان ،ج( )869 :6براي آگاهی بيشتر ر ک سبحانی)6021 ،
61ا «فی زیلرةِالَلمع  :السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ الیُّبَوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَاللة ِ وَ مُخْتَلَفَِالْمَلةلئِکةا ِ وَ
مَهْبِطَ الْوَحْیِ وَ مَعْدِنَِالرَّحْمَ وَ خُزَّانَ الْعِلْم» (صدوق6860 ،ق  ،ج)166 :8
67ا «عن الرّضا (ع) :الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا یُدَانِیهِ أَحَدٌ وَ لَا یُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا یُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا
لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِیرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَرْلِ کُلِّهِ مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اکْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِـنَ
الْمُفْرِلِ الْوَهَّابِ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَبْلُغُ مَعْرفة ة الْإِمَامِ» (همان)866 :
62ا «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ :تَرْکُ اللََِّالرَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ  .و عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّـهِ (ع) قَـالَ:
اللََِّلرَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ» (کلينى6867 ،ق  ،ج )682 :9
66اا «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ :قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَـا عُبِـدَ بِـهِ
الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان» (همان ،ج)66 :6
86ا «...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ:...
است » (المنافقونن )2

در حالى که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان
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قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا ...الْآیَ ة قَالَ فَقَالَ وُلْـدُ فةلَِمَا ةِ
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