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۲۳ شوال ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۷۴

رضایــت الهی در کارهایی اســت که 
مهم تریــن آنها توجه خــاص به همه 
آرامش  ایجاد  قالب  در  الهی  مخلوقات 
و آسایش اســت. بنابراین، اگر کسی 
بخواهد محبوب خدا باشد باید با ایجاد 
آرامش و آسایش برای آفریده های الهی 
و بویژه اشرف و اکرم آفریده های الهی 

یعنی انسان این کار را بکند.

استاد شهید مرتضی مطهری در یکی از سخنان خود که در کتاب 
»سیری در سیره ائمه اطهار« به رشته تحریر در آمده است به ویژگی های 
زمان ششمین امام شیعیان و تفاوت دوران رئیس  مکتب تشیع با دوران 
امامت امام حسین)ع( اشاره کرده است که آن را به نقل از فارس تقدیم 

خوانندگان عزیز می کنیم.
***

ویژگی های زمان امام صادق)ع(
زمان حضرت صادق)ع( از نظر اســامی یک زمان منحصربفرد است، زمان 
نهضت ها و انقاب های فکری، بیش از نهضت ها و انقاب های سیاســی اســت، 
زمان حضرت صادق)ع( از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است. یعنی 
پدرشــان در ســال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان 
تا 148 نزدیک نیمه این قرن حیات داشته اند، تقریباً یک قرن و نیم از ابتدای 
ظهور اســام و نزدیک یک قرن از فتوحات اســامی می گذرد، دو سه نسل از 
تازه مسلمان ها از ملت های مختلف وارد جهان اسام شده اند، از زمان بنی امیه 
شــروع شده به ترجمه کتاب ها، ملت هایی که هر کدام یک فرهنگی داشته اند، 
وارد دنیای اسام شده اند، نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسام 
بود، نهضت های فرهنگی زیادی وجود داشــت و بسیاری از این نهضت ها اسام 

را تهدید می کرد.
زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داســتانی هستند، اینها که منکر 
خدا و دین و پیغمبر بودند و بنی العباس هم روی یک حساب هایی به آنها آزادی 
داده بودند. مسئله تصوف به شکل دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا 
شده بودند که فقه را بر یک اساس دیگری )رأی و قیاس و غیره( به وجود آورده 
بودند. یک اختاف افکاری در دنیای اســام پیدا شــده بود که نظیرش قبلش 

نبود، بعدش هم پیدا نشد.
تفاوت زمان امام حسین)ع( با امام صادق)ع(

زمان حضرت صادق)ع( با زمان امام حســین)ع( از زمین تا آسمان تفاوت 
داشت. زمان امام حسین)ع( یک دوره اختناق کامل بود و لهذا از امام حسین)ع(، 
در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهراً از 
پنج شش جمله تجاوز نمی کند، برعکس، در زمان امام صادق)ع( در اثر همین 
اختافات سیاســی و همین نهضت های فرهنگی، آنچنان زمینه فراهم شد که 
نام چهار هزار شاگرد برای حضرت در کتب ثبت شده. لهذا اگر ما فرض کنیم 
)در صورتی که فرضش هم غلط اســت( که حضرت صادق)ع( در زمان خودش 
از نظر سیاســی در همان شــرایطی بود که امام حسین)ع( بود، در صورتی که 
این طور هم نیست، از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت حضرت 

صادق)ع( و موقعیت امام حسین)ع( بود.
امام حســین)ع( - که البته بر شــهادتش آثار زیادی بار است - اگر شهید 
نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه و در به رویش بسته، ولی امام صادق)ع( 
اگر فرض هم کنیم که شهید می شد و همان نتایج شهادت امام حسین)ع( بر 
شهادت او بار بود، در شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در دنیای اسام 
رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسام، نه تنها شیعه مؤثر بوده است.

در زمان ایشــان یک وضعی پیش آمد که همه کســانی که داعیه حکومت 
و خافت داشــتند به جنب و جوش آمدند، جز امام صادق)ع( که اساســاً کنار 
کشید و خصوصیت اصلی زمان ایشان همان علل و موجباتی بود که سبب شد 
حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود و به عاوه ما می بینیم که شخصیتی 
مانند »ابوسلمه خال« که او بر ابومسلم هم تقدم داشته)او را می گفتند »وزیر 
آل محمد« و ابومســلم را می گفتند »امیر آل محمد«، برای انتقال حکومت از 
امویان به عباســیان تاش می کند(، البته ابوســلمه پس از انقراض اموی ها و 
استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده می دهد و به فکر می افتد که خافت 
را به آل علی منتقل کند و دو نامه به وســیله دو نفر به مدینه می فرســتد یکی 
برای امام صادق)ع( و یکی برای عبداهلل محض که از پســر عموهای حضرت و 
از اوالد امام مجتبی)ع( بود و از این دو نفر عبداهلل محض خوشــحال می شود و 
استقبال می کند، ولی امام صادق)ع( فوق العاده بی اعتنایی می کند، حتی نامه اش 
را نمی خواند و در حضور آورنده آن، جلوی چراغ می گیرد و می سوزاند، می گوید 

راه های کسب محبت الهی
محبت، حالت نفسانی، باطنی و قلبی است که از آن به گرایش و میل 
شدید نیز تعبیر می کنند. محبت، ضد بغض و تنفر است. محبت در اصطاح 
علم اخاق، درخواســت آن چیزی اســت که می بینی و گمان به منفعت و 
سود و یا فضل و برتری آن داری. به عبارت دیگر، محبت، همان میل شدید 
داشــتن به چیزی لذت آفرین است که موافق با طبع و فطرت نیز باشد؛ اما 
محبت در نظر اهل معرفت، میل قلبی سالک برای وصول به حق و آن چیزی 

است که از ناحیه حق تعالی باشد. 
باید توجه داشــت که محبت گاه به لذات جسمانی یا جلب منفعت، 
یا دفع مضرت یا امر معنوی و علمی یا فضیلت اخاقی اســت. بنابراین، 
متعلقات محبت  انسان متفاوت است و آنچه محبت را باارزش و بی ارزش 
یا کم ارزش می کند متعلق محبت اســت؛ به  اینکه محبت به چه چیزی 
تعلق گرفته باشــد. خداوند در آیاتــی از قرآن محبت به اموری از جمله 
زینت های دنیوی را بی ارزش دانســته )آل عمران، آیه 14( و یا از محبت 
ِخُذ ِمْن ُدوِن اهللِ أَنَْداًدا  به غیر خدا نهی کرده و می فرماید: َوِمَن الَنّاِس َمْن یََتّ
یُِحُبّونَُهْم َکُحِبّ اهلل َوالَِّذیَن آَمُنوا أََشُدّ ُحًبّا هلل؛ و برخی از مردم در برابر خدا 
همانندهایی ]برای او[ برمی گزینند و آنها را چون محبت و دوســتی خدا 
دوســت می دارند؛ ولی کسانی که ایمان آورده  اند به خدا محبت بیشتری 

دارند. )بقره، آیه 165(
انسان به طور طبیعی گرایش به محبت دارد؛ زیرا این امر فطری است. 

انسان همچنان که دوست دارد محبوب باشد دوست دارد محبت کند. 
مهم ترین کسی که  انســان دوست دارد محبوب وی باشد، خدا است. 
این محبت دوسویه  است؛ اما راه کسب محبت دیگری بویژه خداوند مطلبی 

است که هر کسی در اندیشه شناخت و عمل به آن است. 
یکی از راه های کسب محبت الهی که مهم ترین آنها است، اطاعت از خدا 
و پیامبر مکرم اسام)ص(  است. خداوند به صراحت در قرآن می فرماید: إِْن 
ُکْنُتْم تُِحُبّوَن اهلل َفاتَِّبُعوني  یُْحِبْبُکُم اهلل؛ اگر دوســت دارید تا محبوب خدا 
شوید از من پیامبر پیروی کنید.)آل عمران، آیه 31( البته بر طبق آیه 32 

همین سوره این پیروی با اطاعت تحقق می یابد.
بر اساس این آیات، راه کسب محبت الهی، تنها پیروی از پیامبر)ص( و 
اطاعت از خدا و پیامبر)ص( دانسته شده است. خدا تنها راه محبوب شدن 
را این دانسته است. بنابراین، راه های دیگر نمی تواند درست باشد مگر آنکه 
مظهر یا مصداقی از این اصل کلی باشد. به سخن دیگر، هر راه دیگری که 
به عنوان محبوب شدن و کسب محبت  الهی بیان شده است یا در اصل و 
ریشه باطل و غلط است؛ یا آنکه مظهر یا مصداقی یا قسمی از اقسام اطاعت 

از رسول اهلل و خدا است. 
در آیات قرآن بارها به اشــکال گوناگون این نکته بیان شده که صراط 
مســتقیم الهی برای کسب محبت و محبوبیت، همانا پیروی از پیامبر)ص( 
بــه عنوان مظهر الهــی و خلیفه کامــل و تمام خداوند اســت. از این رو 
چنین شــخصیتی نه تنها به عنوان اســوه حسنه بی شرط و حدی معرفی 

می شــود)احزاب، آیه 21(، بلکه به ســبب آنکه ایشان در مقام قرب نوافل 
و قرب فرائض نشســته، گاه خدا زبان و دست و گوش و چشم پیامبر)ص( 
می شود؛ و گاه دیگر پیامبر)ص( زبان و دست و گوش و چشم خدا می شود.
جایگاه لطف به مردم و برآوردن نیازها در کسب محبوبیت 

اینک این پرسش مطرح است که اگر تنها راه محبوبیت و محبوب شدن 
در نزد خدا، پیروی پیامبر)ص( و اطاعت از خدا و رسول اهلل )ص( است؛ پس 
دیگر راه هایی که در روایات بیان شده چه جایگاه و ارزش و اعتباری در کسب 
محبوبیت دارد؟ به عنوان نمونه امام صادق)ع( فرموده است: َقاَل اهلَل َعَزّ َو َجَلّ 
ُهْم إِلََيّ أَلَْطُفُهْم بِِهْم َو أَْسَعاُهْم فِي َحَوائِِجِهمْ ؛ خداوند تبارک  اَلَْخلُْق ِعَیالِي  َفأََحُبّ
و تعالی فرموده است: مردم خانواده من هستند؛ پس محبوب ترین مردمان 
در نزدم، لطیف ترین و مهربان ترین به ایشان و پرتاش و کوشاترین در رفع 

نیازها و حوائج آنان است.)اصول کافی، ترجمه کمره ای، ج 4، ص 591(
بر اســاس این روایت راه محبوبیت در نزد خدا، توجه به خلق به عنوان 
عیال اهلل است. این توجه باید در دو حوزه اصلی انجام گیرد که تامین کننده 
مولفه ها و عناصر ســعادت است؛ زیرا در این روایت آمده که برای محبوب 
خدا شدن باید از نظر معنوی و مادی به خلق رسیدگی شود. لذا کسی که 
می خواهد محبوب خدا شــود، باید وسایل آرامش و آسایش مردم را فراهم 
آورد و خوشبختی آنان را تامین کند. توجه به عواطف انسانی و مهرورزی و 
لطف به آنان در راستای تامین آرامش خواهد بود؛ چنانکه برآوردن حاجات 
مادی آنان نیز در راستای تامین آسایش است. البته حوائج انسانی می تواند 
مادی و معنوی باشد، اما با تفصیلی که داده شده می توان دریافت که مراد 
از حوائــج در حدیــث، حوائج مادی و دنیوی آنان اســت که به حوزه تن و 
جسم مربوط است؛ در حالی که الطاف به حوزه عواطف و احساسات و حوزه 

آرامشی ارتباط پیدا می کند.
به هر حال، بر اساس این حدیث راه کسب محبوبیت خدا، تامین اسباب 
آرامش و آسایش آفریده های الهی است. پس همه آفریده ها به عنوان آفریده 
خداوندی باید مورد لطف قرار گرفته و حوائج آنان برآورده شود. همه آفریده ها 
از جماد و نبات و حیوان و انسان باید مورد عنایت شخص قرار گیرد تا محبوب 
خدا شود. ممکن است گفته شود مراد از خلق با توجه به ارتباط موضوع و 

محمول باید آفریده هایی باشــد که نیازهای مادی و معنوی دارند؛ بنابراین 
جمادات از این حوزه خارج می شوند؛ زیرا نیازهایی از این دست ندارند. به 
سخن دیگر، سنخیت میان موضوع و محمول ما را وامی دارد تا بگوییم مراد 
از خلق در اینجا مخلوقاتی است که چنین نیازهایی دارند و آن تنها شامل 
گیاه و حیوان و انســان است. پس لطف به گیاه با آبیاری و کشت و داشت 
آنها شدنی است؛ چنان که تامین نیازهای عاطفی و مادی حیوانات نیز شدنی 
است و باید مد نظر قرار گیرد. اما درباره انسان باید گفت از این حدیث به 
دست می آید که قیدی برای لطف ورزی و برآوردن نیازهای آنان چون مذهب 
و جنس و قوم و زبان و مانند آنها نیســت؛ بلکه هر انسانی شایسته توجه و 
عنایت اســت تا مورد لطف ما قرار گیرد و به نیازهای عاطفی و جســمی او 
رسیدگی شود. این همان شیوه ای است که در ادعیه ماه رمضان بیان شده 
و از مردم خواسته می شود تا برای هر تشنه و گرسنه ای دعا کنند یعنی برای 

رفع گرسنگی و تشنگی آنان تاش شود.)اللهم اشبع کل جائع(
حال بــا توجه به اینکه در آیات قرآن تنها راه کســب محبوبیت خدا، 
پیروی از پیامبر)ص( و اطاعت از خدا و رســول اهلل)ص( معرفی شده است؛ 
چگونه می توان این راهی که در این حدیث قدســی از قول امام صادق)ع( 

بیان شده را توجیه کرد؟
در پاسخ باید گفت که این حدیث شریف در حقیقت تبیین گر آن اصل 

کلی اســت که در آیات و نیز روایات دیگر بیان شده است. به سخن دیگر، 
هر چند تنها راه کســب محبوبیت خدا، همانی است که در آیات 31 و 32 
سوره آل عمران بیان شده است؛ اما آنچه در این حدیث و یا مشابه آن بیان 
می شــود، تبیین مصداقی از آن اصل کلی است؛ چرا که راه اسام و صراط 
مستقیم الهی، همان راه فطرت است.)روم، آیه 30( از آنجا که پیامبر)ص( 
مظهر اکمل صراط مستقیم اسام و تجلی و تجسم عینی آن است،  باید گفت 
که عمل مطابق عمل پیامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه، چیزی جز عمل به 
راهی نیست که فطرت الهی مشخص کرده است؛ زیرا مطابقت میان فطرت 
الهی سرشــته در ذات همگان به عنوان نظام عامل هویت انسانی، با اسام 
حقیقی متجلی و مجسم در ذات پیامبر)ص( چنان قوی و محکم است که 
پیروی از فطرت عین پیــروی از پیامبر)ص( و پیروی از پیامبر)ص(، عین 

تبعیت از فطرت سلیم و سالم الهی نفس انسانی است.
به هر حال، انسان باید دنبال محبت الهی از طریق عمل هایی باشد که 
همان اسام و شریعت اسام است. شکی نیست که این اعمال اسامی بسیار 
متعدد  و متنوع اســت؛ اما برخی از همین اعمال از درجه و مرتبه باالیی 
برخوردار بوده و رضایت خداوندی در آن بیشتر است و در عین حال مصداقی 
از تبعیت از پیامبر بشمار می رود. اگر کسی به  اطاعت خدا و رسول اهلل )ص( 
می پردازد، چنانچه در میان آنها برترین ها و بهترین ها را انجام دهد سریع تر به 
مقصد می رسد. امام صادق)ع( در حقیقت می خواهد بگوید که رضایت الهی 
در کارهایی است که مهم ترین آنها توجه خاص به همه مخلوقات الهی در 
قالب ایجاد آرامش و آسایش است. بنابراین، اگر کسی بخواهد محبوب خدا 
باشد باید با ایجاد آرامش و آسایش برای آفریده های الهی و بویژه اشرف و 
اکرم آفریده های الهی یعنی انســان این کار را بکند. از همین رو در آیات و 
روایات اسامی بسیار بر این امور توجه داده شده  است. بسیاری از مصادیق 
عبادت همچون انفاق و اطعام و مانند آنها به برآوردن نیازهای انسان ها معطوف 
است. از همین رو برخی گفته اند: عبادت، به جز خدمت خلق نیست که در 
اینجا مقصود شمار عبادات مستحبی می باشد. زیرا انسان با خدمت به خلق 
و برآوردن نیازهای عاطفی و معنوی و مادی و تامین آرامش و آسایش آنان 
به همان واجبات الهی عمل کرده است. و در واقع با این کارها تبعیت عملی 
خود از پیامبر را به نمایش گذاشته است و از آنجا که صراط مستقیم همان 
صراط اســام و آیین و شریعت محمدی)ص( است، پیروی از پیامبر)ص( 

کوتاه ترین و سرراست ترین مسیر برای کسب محبوبیت خدا است.
اهمیت خدمت به خلق

امام صادق)ع ( در ترغیب و تشویق مردم به خدمت به خلق می فرماید: 
»َمْن َقَضی ِلَِخیِه الُْمْؤِمِن َحاَجهًًْ َقَضی اهلل َعَزّ َو َجَلّ لَُه- یَْوَم الِْقَیاَمهًِْ ِمائََة أَلِْف 
هًُْ َو ِمْن َذلَِک أَْن یُْدِخَل َقَرابََتُه َو َمَعاِرَفُه َو إِْخَوانَُه  لَُها الَْجَنّ َحاَجــهًٍْ ِمْن َذلَِک أََوّ
ابا؛ کسی که یکی از خواسته های برادر مؤمنش را  هًَْ بَْعَد أَْن اَل یَُکونُوا نَُصّ الَْجَنّ
برآورد، خداوند در روز قیامت، صدهزار خواسته او را برمی آورد که نخستین 
آنها بهشــت است و از جمله این پاداش آن است که خویشان و آشنایان و 
برادران دینی او را نیز وارد بهشت می کند، به این شرط که ناصبی )دشمن 

اهل بیت( نباشند.« )اصول کافی، همان، ج 2، ص 193، ح 1(.
همچنین امام صادق)ع( از پدرانش از رسول خدا)ص( چنین نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: »َمْن َقَضی ِلَِخیِه الُْمْؤِمِن َحاَجهًًْ َکاَن َکَمْن َعْبَد 
اهلل َدْهَره؛ کسی که حاجت برادر دینی خود را برآورد، مانند کسی که همه 

عمر، خدا را عبادت کرده باشد.« )بحاراالنوار، ج 71، ص 302، ح 40(.
و نیز می فرماید: برآوردن حاجات مردم و خوشحال کردن خلق، هم زمینه 
خوشحالی خدا و رسولش را فراهم می کند و هم عامل خوشحالی انسان در 
دنیا و عالم قبر می شود.)بحاراالنوار، همان، ج 71، ص 283 و 284، ح 3(.

این خدمت همراه با محبت موجب محبوبیت شخص نزد خلق و خالق 
می شود. پیامبر)ص( می فرماید: َخْیُر الُْمْؤِمِنیَن َمْن َکاَن َمْألََفهًًْ لِلُْمْؤِمِنیَن، َو 
اَل َخْیَر فِیَمْن اَل یَْألَُف َو اَل یُْؤلَف ؛ بهترین مؤمنان کســی است که با مؤمنان 
اُنس بگیرد و کسی که انس نگیرد و انس نپذیرد، خیری در او نیست.)امالی، 

طوسی، ص462 ؛ بحارالنوار، -بیروت، ج64، ص298(

بررسی ارزش و اهمیت مهرورزی و خدمت به خلق 
از دیدگاه امام صادق)ع(

راهمحبوبشدن
نزدخدا

هر مومنی دوست دارد به عنوان مهم ترین کمال و فضیلت انسانی، محبوب خدا شود؛ زیرا تقرب یابی 
به خدا یک آرمان مقدس به شــمار می رود.در آیات و روایات، راه هایی برای کسب محبت الهی و 
محبوب شــدن بیان شده است. یکی از این راه ها، راهی است که امام صادق )ع( به عنوان حدیث 
قدسی از خداوند نقل می کند. در این راه، لطف ورزی به مردم و خدمت خلق مورد تأکید قرار گرفته 

است. نویسنده در این مطلب مبنای قرآنی این حدیث را واکاوی کرده است. 

رضا ریحانی

تعالــی فرموده  و  تبــارک  خداونــد 
هســتند؛  من  خانواده  مردم  اســت: 
پس محبوب ترین مردمــان در نزدم، 
لطیف ترین و مهربان ترین به ایشان و 
پرتالش و کوشاترین در رفع نیازها و 

حوائج آنان است.

خدای واحد؛ خدایان متعدد 
اگــر جهان را غیر از خدایی که آفریدگار آن اســت، کســی دیگر 
پــروردگاری کند و یا شــرکایی برای خداوند در ربوبیت عالم باشــد و 
خداونــد رب العالمین، همراه رب های دیگری جهــان را اداره کند، چه 

اتفاقی می افتد؟
خداوند در آیاتی از قرآن با نقد نظریه تعدد خدایان در ربوبیت به آثار 
آن چون جنگ قدرت و تباهی و فساد جهان اشاره می کند و می فرماید: 
ا یَِصُفوَن؛  لَْو َکاَن فِیِهَما آلَِهٌة إاَِلّ اهلَلّ لََفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اهلَلّ َرِبّ الَْعْرِش َعَمّ
اگر در آنها زمین و آســمان  جز خدا، خدایانی دیگر وجود داشت، قطعاً 
زمین و آسمان  تباه می شد. پس منّزه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه 

وصف می کنند. )انبیاء، آیه 22(
امام حســین)ع( در دعای عرفه به شــرح این جملــه می پردازد و 
َرتا ُسْبحاَن اهلل الْواِحِد  می فرماید: لَْو کاَن فیِهما الَِهٌة ااِل اهلل لََفَسَدتا َوتََفَطّ
َمِد الَّذی لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُکْن لَُه ُکُفواً اََحٌد؛ اگر در آسمان  االََحِد الَصّ
و زمین معبودهایی جز خدا بود، هر آینه هر دو تباه می شدند و متاشی 
می گشتند و شکاف در آنها می افتاد. منّزه است خدای یگانه یکتا و بی نیاز، 

که نزاده و زاده نشده و احدی همتایش نبوده است.
بنابراین هر گونه مشارکت در حوزه الوهیت و ربوبیت به معنای فساد 
و تباهی در نظام هستی خواهد بود. حاال این مشارکت به شکل همسر 
و فرزند باشد که خدا آن را نفی می کند )انعام، آیه 101؛ جن، آیه 3( یا 
از طریق فرزندخواندگی باشد که در آیه 22 سوره انبیاء نفی شده است، 
چنانکه خداوند می فرماید: خــدا فرزندی اختیار نکرده و با او معبودی 
دیگر نیســت و اگر جز این بود، قطعاً هر خدایی آنچه را آفریده بود با 
خود می برد و حتماً بعضی از آنان بر بعضی دیگر تفّوق می جستند. منزه 

است خدا از آنچه وصف می کنند.
خداوند در این آیه این مطلب را نیز توضیح داده که وجود هر گونه 
الوهیت و ربوبیت دیگری به معنای تضاد منافع میان خدایان است و اگر 
تعددی وجود داشت آثاری بر آن مترتب می شد که جنگ قدرت از نتایج 
اولیه آن بود و این جنگ به طوری طبیعی موجب فساد و تباهی جهان 
می شد. عدم وقوع فساد و تباهی در جهان خود دلیل بر این است که نظام 
هستی را یک خدا و رب همان طوری که ایجاد کرده مدیریت می کند. 
نکتــه ای جالب و پند آموز در بت شــکنی حضرت ابراهیم)ع( وجود 
دارد. آن حضــرت)ع( همه بتان را می شــکند و تنها بزرگ بتان را نگه 
مــی دارد و تبر را بر دوش او می گذارد و می گوید: َقاَل بَْل َفَعلَُه َکِبیُرُهْم 
َهَذا َفاْسَألُوُهْم إِن َکانُوا یَنِطُقوَن؛ گفت: »بلکه آن را این بزرگترشان کرده 

است، اگر سخن می گویند از آنها بپرسید.« )انبیاء، آیه 63(
در این آیه بیان می شود که اگر خدایانی متعدد باشد ، جنگ قدرتی 
نیز خواهد بود و به طور طبیعی خدای بزرگ نمی گذارد تا خدایی دیگر 
باشد و همه آنها را نابود می کند. آن حضرت)ع( این بت بزرگ را نمادی 
از خــدای بزرگ قرار داده و گفته اســت: به طور طبیعی خدای بزرگ 

خدای دیگری را نمی پذیرد و آنها را نابود می کند.
پس دو حالت بیشــتر نخواهد بود: 1. خدایانی دیگر نیســت و تنها 
یک خدای بزرگ آفریدگار و پروردگار هســتی است. از همین رو، نظام 
احسن هستی بدون فساد برقرار و باقی است؛ 2. اگر خدای دیگری باشد، 
جنگ قدرتی پیش خواهد آمد و هر کسی می کوشد تا قلمرو خودش را 
افزایش دهد و این گونه است که خدایان دیگر نابود شده و سرزمین و 

قلمرو آنان از میان می رود.
البته خداوند در آیات دیگر توضیح می دهد که میان خدایان، صلح 
و صفا معنا ندارد؛ زیرا اگر خداوند همه هستی را پر کرده و صمد است، 
جایی برای خدای دیگر نمی ماند؛ زیرا باید آن خدا مخلوق و قلمرو دیگر 

داشته باشد که دلیلی بر آن نیست.

معاویه یک بســاط دیکتاتــوری عجیب و 
فوق العاده ای داشت، نوشته اند که اگر کسی 
خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن 
حدیث در فضیلت علی)ع( بود، تا صددرصد 
مطمئن نمی شــد که او موضــوع را فاش 
نمی کند، نمی گفت، می رفتند در صندوقخانه ها 
و آن را بازگو می کردند، وضع عجیبی بود، در 
همه نمازجمعه هــا امیرالمؤمنین)ع( را لعن 
می کردند، در حضور امام حســن)ع( و امام 
حسین)ع(، امیرالمؤمنین)ع( را باالی منبر در 

مسجد پیغمبر)ص( لعن می کردند.

زمــان حضرت صــادق)ع( با زمــان امام 
حسین)ع( از زمین تا آسمان تفاوت داشت. 
زمان امام حسین)ع( یک دوره اختناق کامل 
بود و لهذا از امام حسین)ع(، در تمام مدت 
امامت ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث 
نقل شــده ظاهراً از پنج شش جمله تجاوز 
امام صادق)ع(  نمی کند، برعکس، در زمان 
در اثــر همین اختالفات سیاســی و همین 
فراهم  زمینه  آنچنان  فرهنگی،  نهضت های 
شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت 

در کتب ثبت شده است.

جواب این نامه همین است.
به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق)ع( از نظر تصدی 
امر حکومت و خافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی 
که نشانه ای از تمایل امام باشد، به اینکه زعامت را در دست گیرد وجود نداشت، 
این به چه علت بوده و چه جهتی در کار بوده اســت؟ البته در این جهت شک 
نیست که اگر فرض کنیم که زمینه، زمینه مساعدی برای امام بود که اگر اقدام 
کرد حکومت را در دست می گرفت، امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت 
در این جهت اســت که اگر زمینه صددرصد مســاعد نبود و مثًا صدی پنجاه 
مساعد بود، چه مانعی داشت که امام اقدام می کرد، حتی اگر کشته می شد. باز 

همان مقایسه با وضع و روش امام حسین)ع( مطرح می شود.
مقایسه زمان امام حسین)ع( و زمان امام صادق)ع(

فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین)ع( در سال 
61 هجری اســت و وفات امام صادق)ع( در سال 148، یعنی وفات های این دو 
امام 87 سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو امام در 

همین حدود 87 سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسامی 
فوق العاده دگرگون شد، در زمان امام حسین)ع( یک مسئله بیشتر برای دنیای 
اسام وجود نداشت که همان مسئله حکومت و خافت بود، همه عوامل را همان 
حکومت و دستگاه خافت تشکیل می داد، خافت به معنی همه چیز بود و همه 
چیز به معنی خافت، یعنی آن جامعه بسیط اسامی که به وجود آمده بود، به 
همان حالت بساطت خودش باقی بود، بحث در این بود که آن کسی که زعیم 
امر است چه کسی باشد؟ و به همین جهت دستگاه خافت نیز بر جمیع شئون 

حکومت نفوذ کامل داشت.

معاویه یک بســاط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع و 
زمان هم شرایط را برای او فراهم داشت که واقعاً اجازه نفس کشیدن به کسی 
نمی داد، اگر مردم می خواســتند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خاف 
سیاست حکومت بود، امکان نداشت و نوشته اند که اگر کسی خواست حدیثی را 
برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت علی)ع( بود، تا صددرصد مطمئن 
نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت، می رفتند در صندوقخانه ها و 
آن را بازگو می کردند، وضع عجیبی بود، در همه نمازجمعه ها امیرالمؤمنین)ع( 
را لعن می کردند، در حضور امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، امیرالمؤمنین)ع( 
را باالی منبر در مسجد پیغمبر)ص( لعن می کردند و لهذا ما می بینیم که تاریخ 
امام حسین)ع( در دوران حکومت معاویه یعنی بعد از شهادت حضرت امیر)ع( 
تا شــهادت خود حضرت امام حســین)ع( یک تاریخ مجهولی است، هیچ کس 
کوچکترین سراغی از امام حسین)ع( نمی دهد، هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، 

تفاوت زمان امام حسین)ع( با امام صادق)ع(
استاد شهید مطهری

یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک خطبه ای، یک خطابه ای، یک ماقاتی را نقل 
نمی کند، اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصًا کســی تماس 
هم نمی توانســت با آنها بگیرد، امام حسین)ع( با آن وضع اگر پنجاه سال دیگر 
هم عمر می کرد، باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل نمی شد، زمینه 

هرگونه فعالیت گرفته شده بود.
در اواخر دوره بنی امیه که منجر به ســقوط آنها شد و در زمان بنی العباس 
عموماً بالخصوص در ابتدای آن، اوضاع طور دیگری شــد، نمی خواهم آن را به 
حساب آزادمنشــی بنی العباس بگذارم، به حساب طبیعت جامعه اسامی باید 
گذاشت، به گونه ای که اوالً حریت فکری در میان مردم پیدا شد، در اینکه چنین 
حریتی بوده است، آزادی فکر و آزادی عقیده وجود داشته بحثی نیست. منتها 
صحبت در این اســت که منشاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعاً سیاست 
بنی العباس چنین بود؟ و ثانیاً شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد، یک 
شــور و نشاط علمی ای که در تاریخ بشر کم سابقه است که ملتی با این شور و 
نشاط به سوی علوم روی آورد، اعم از علوم اسامی یعنی علومی که مستقیماً 
مربوط به اسام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل 
مربوط به کام و قســمت های مختلف ادبیات و یا علومی که مربوط به اســام 
نیســت، به اصطاح علوم بشری است یعنی علوم کلی انسانی است، مثل طب، 

فلسفه، نجوم و ریاضیات.
این را در کتب تاریخ نوشته اند که ناگهان یک حرکت و یک جنبش علمی 
فوق العاده ای پیدا می شود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع فکری دارد عرضه 
بدارد، فوق العاده آماده می گردد، یعنی همان زمینه ای که در زمان های سابق تا 
قبل از اواخر زمان امام باقر)ع( و دوره امام صادق)ع( اصًا وجود نداشــت، یک 
دفعه فراهم شــد که هر کس مرد میدان علم و فکر و ســخن است بیاید حرف 
خودش را بگوید. البته در این امر عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس 
هم می خواســتند جلویش را بگیرند امکان نداشت زیرا نژادهای دیگر - غیر از 
نژاد عرب - وارد دنیای اســام شده بودند که از همه آن نژادها پرشورتر همین 
نژاد ایرانی بود، از جمله آن نژادها مصری بود. از همه شــان قوی تر و نیرومندتر 
و دانشــمندتر بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودند که این مناطق یکی از مراکز 
تمــدن آن عصر بود، این ملل مختلف کــه آمدند، خود به خود اختاف ملل و 
اختاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شود فراهم کرد و اینها هم که 
مســلمان شده بودند، بیشتر می خواستند از ماهیت اسام سر در آورند، اعراب 
آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در قرآن نمی کردند، ولی ملت های دیگر آنچنان 
در اطراف قرآن و مســائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی 

کلمه به کلمه قرآن فکر و حساب کردند.

لزوم انطباق سیره ظاهری
 و باطنی موحدان

ابوبصیر می گوید: یک ســال در موسم حج به اتفاق امام صادق)ع( 
به حج مشرف شدیم. هنگامی که درحال طواف بودیم کثرت جمعیت 
حجاج مرا مجذوب و متعجب ساخت. به حضرت عرض کردم: جانم به 
فدایت ای فرزند رســول خدا! چقدر امســال حاجی زیاد است و چقدر 
ناله و فریاد لبیک گو بســیار است! آیا خداوند تمام این خایق را مورد 
آمرزش و مغفرت خود قــرار می دهد؟ حضرت فرمود: ای ابابصیر! ناله 
و فریاد و لبیک گو بســیار اســت اما حاجی حقیقی کم است، زیرا اکثر 
افــرادی که می بینی در حقیقت و در باطن حیواناتی همچون خوک و 
میمون و چهارپا هستند. ابوبصیر می گوید: عرض کردم: چگونه ممکن 
است چنین جمعیتی اکثرشان همچون حیوانات باشند؟ اگر ممکن است 

باطن و حقیقت آنها را به من نشان دهید.
با گفتن این جمله حضرت کلماتی را تکلم نمود و ســپس دســت 
مبارک خود را روی چشــمان من کشــید و من با چشم خود دیدم که 
بیشتر آنها همچون خوک و میمون هستند، و مؤمن و حاجی حقیقی در 
میان آنها مانند ستاره درخشان است در تاریکی، این امر طوری در من 
تأثیر گذاشته بود که به شدت شگفت زده شده بودم، پس از آن دوباره 
حضرت دست مبارک خود را بر چشمان من کشید و من آن جمعیت 

را به همان صورت اول مشاهده کردم. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج47، ص79

اوصاف شیعه
پرسش:

از منظر امام صادق)ع( سیمای یک شیعه حقیقی و راستین 
چه اوصاف و شاخص هایی دارد؟

پاسخ:
اوصاف و شــاخص هایی که امام صادق)ع( به طور خاص و ســایر 
ائمه)ع( و پیامبر گرامی)ص( به طور عام درباره شیعیان مطرح می کنند، 
خود یک ماک ارزیابی برای رفتار فردی و اجتماعی همه شــیعیان 
به حســاب می آید که تا چه اندازه افکار و رفتارشان با این آموزه های 
الهی و انســانی انطباق دارد. امام صادق)ع( به طور کلی اهم اوصاف و 

شاخص های شیعیان را در محورهای زیر بیان می کند.
1- دانش طلبی و تفقه در دین

ابن یعفور از امام صادق)ع( نقل کرده که فرمود: شیعیان علی)ع( 
اهل علم و رأفتند.)بحاراالنوار، ج 65، ص 188(

امام صادق)ع( در حدیثی دیگــر درباره اصحاب خود می فرماید: 
دوســت دارم با تازیانه بر سر اصحابم زده شود تا اینکه در دین تفقه 

پیدا کنند.)اصول کافی، ج 1، ص 36(
2- کوشش و تالش بسیار

مفضل نقل می کند که امام صادق)ع( فرمود: از فرومایگان بپرهیزید، 
همانا شــیعه علی)ع( کسی است که تاشش بسیار باشد.)بحاراالنوار، 

ج 65، ص 187(
3- تواضع و فروتنی

بکر از امام صادق)ع( نقل کرده اســت که فرمود: از شیعیان ما هر 
کس که عاقل باشــد دوســتش می داریم. آنگاه فرمود: خداوند بزرگ 
پیامبران را به مکارم اخاق اختصاص داده است. پس هر کس آنها را 
دارا است باید به درگاه الهی شکر گذارد و هر کس آنها را ندارد، باید به 
درگاه الهی زاری نماید و از او درخواست کند. بکر گفت: فدایت گردم 
آنها کدامند؟ حضرت فرمود: تواضع و فروتنی.)همان، ج66، ص 397(

4- صداقت و امانت داری
زید شــحام نقل می کند: امام صادق)ع( از پدر بزرگوارشــان نقل 
کرده اند که فرمود: مردی از شیعیان علی)ع( در قبیله ای بود که مایه 
زینت آن قبیله به شــمار می رفت، زیرا راستگوترین آنان بود و چون 
از اهل قبیله درباره او پرسش می شد، می گفتند: کیست مثل فانی؟ 
او دارای امانت و راســتگویی و از همه ما بهتر است.)پایگاه راسخون، 

)96/4/25
5- یکدلی و یک زبانی

مهزم نقل می کند که بر امام صادق)ع( وارد شــدم و از شیعه یاد 
کردم. حضرت فرمود: ای مهزم به تحقیق شیعیان کسانی هستند که 
اختاف در سخنانشــان نیست هرچند شهرهایشان از هم دور باشد.

)بحاراالنوار، ج 65، ص 179(
همچنین آن حضرت فرمود: ای مهزم! شیعیان ما کسانی هستند 
که دل هایشان هرگز از هم جدا نمی شود، اگرچه خانه هایشان از هم دور 
باشــد. و این همان سخن امام علی)ع( به نوف شامی است که فرمود: 
آیا می دانی شــیعه من کیســت؟ نوف گفت: نه به خدا قسم. حضرت 
فرمود: شیعیان من کسانی هستند که پیکرهایشان از هم جداست ولی 

دل هایشان از هم جدا نیست.)پایگاه راسخون، 96/4/25(
6- انطباق ظاهر و باطن

امام صادق)ع( می فرماید ســزاوار است کسی که در پنهانی مدعی 
شیعه بودن است، آشکارا برهان و دلیلی ارائه دهد. راوی می گوید: عرض 
کردم این چه برهانی است که باید آشکارا بیاورد؟ حضرت فرمود: حال 
خدا را حال و حرام خدا را حرام بداند و دارای ظاهری باشد که باطنش 
را تصدیق و تایید نماید.)بحاراالنوار، ج65، ص 164(         ادامه دارد

ترجیح مرگ نسبت به زندگی پست
قال االمام الصادق)ع(:« »الموت خیرلک من عیش رذل«

از  بهتــر  تــو  بــرای  مــرگ  فرمــود:  صــادق)ع(  امــام 
)1( باشــد.  و پســتی همــراه  بــا خــواری  اســت کــه   زندگــی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کشف الغمه، ج 2، ص 409

فلسفه تکرار در تربیت نفس سالک
)بدان ای ســالک راه خدا!( اگر بخواهید یک بچه ای را شما تربیت 
بکنید، باید یک مســئله را چندین دفعه با چند زبان، با چند وضع، به 
او بخوانید. مطلب یکی باشد، لکن طرز بیان اینها به طوری )باشد( که 

در قلب او نقش ببندد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 10، ص 34

امام صادق )ع(می فرماید: 
بــرآوردن حاجات مردم 
و خوشحال کردن خلق، 
خوشــحالی  زمینه  هم 
خدا و رسولش را فراهم 
عامل  هــم  و  می کنــد 
خوشحالی انسان در دنیا 

و عالم قبر می شود.


