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اینکه دین چیســت و حقیقت شرایع الهی که در قالب دین
اسالم از آدم(ع) تا خاتم(ص) تجلی یافته چه چیزی را به آدمی
میآموزد ،که انسان با عقل خویش به تنهایی نمیتواند آن را درک
و فهم کند ،یک مسئله بسیار مهم است؛ زیرا پاسخگویی درست به
این سؤال میتواند جایگاه دین را به عنوان راهنمای مردمان برای
سعادت و زندگی برتر در دنیا و آخرت مشخص سازد .نویسنده
در راستای پاسخگویی به این پرسش به سراغ یکی از بیانات امام
سجاد(ع) رفته تا نگرش آن حضرت(ع) را درباره حقیقت دین و
شرایع الهی و آسمانی تبیین کند.
***

اصول مشترک شرایع الهی از منظر امام سجاد

(ع)

* مجید سلطانی

از نظر
آموزههای
قرآنی ،همه
شرایط و مناهج
الهی در قالب کلی
دین اسالم شکل
گرفته است و
همه پیامبران(ع)
براساس این
حقیقت خود را
مسلمانمینامیدند.

شرایع متعدد و اسالم واحد

یکی از مهمترین موضوعات و مسائلی که قرآن میکوشد تا به عنوان
پایه و بنیاد تفکری و بینشــی مطرح کند ،وحدت ادیان و شرایع است.
قرآن در حقیقت با طرح این مسئله و روشن کردن ابعاد و زوایای آن بر آن
است تا وحدت مقصد و مقصود را اثبات کند و همه راهها را به یک صراط
مستقیم بازگرداند .از این رو با نقل اساسیترین و کلیدیترین آموزههای
همه پیامبران در طول تاریخ از آدم(ع) تا خاتم(ص) نشــان میدهد که
همه در یک مســیر اصلی و کلی به سمت یک مقصد و مقصود حرکت
کرده و دعوت نمودهاند.
بر این اساس در قرآن بارها به اصول دعوت پیامبران چون دعوت به
توحید و انکار کفر و شرک (اعراف ،آیات  59و  65و  73و 85؛ نیز هود،
آیات  50و  61و  )84اشاره شده است و از مومنان نیز خواسته شده که
با همه اختالف ظاهری در شرایع و تعدد آنها (مائده،آیه 48؛ شوری ،آیه
 ،)13همه را ارج نهند و به آموزههای وحیانی شرایع پیشین ایمان داشته
باشند و ارزش و احترام پیامبران را نگه داشته و میان آنها فرق نگذارند.
(همان ،و نیز:بقره ،آیات  3و 285؛ آل عمران ،آیه )84
از نظر آموزههای قرآنی ،همه شرایط و مناهج الهی در قالب کلی دین
اسالم شکل گرفته است (آل عمران ،آیات  19و  )85و همه پیامبران (ع)
براساس این حقیقت خود را مسلمان مینامیدند( .انعام ،آیه 163؛ یونس،
آیه 90؛ احقاف ،آیه )15
اینکه دین اسالم در طول تاریخ یکی است بارها در قرآن تاکید میشود
و دالیل برخی از احکام که در قالب شرایع و مناهج متعدد ،تغییر یافته نیز
بیان شده است که از جمله آنها شرایط خاص زمانی ،یا تنبیه و مجازات
و مانند آن بوده است.
به هر حال ،کلیت دین یکی است که همان اسالم است و شرایع متعدد
با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی و امور دیگر به وجود آمده
است .پس میتوان گفت که حقیقت دین ،همان اسالم است که اصولی
چون توحید ،نبوت و معاد در همه آنها یکی است و هیچ اختالف و تفاوتی
در این اصول نیست که پیامبران بدان دعوت میکردند.

حق و عدل و وفا؛ اصول همه شرایع

اما پرسش این است که چه اصولی را میتوان در شرایع یافت که همگی
مشترک است و همه پیامبران به آنها دعوت میکردند؟ و برجستهترین
اصول و مهمترین آنها چیست؟
در پاسخ به این پرسش هر کسی سخنی گفته و اصولی را مقدم و مهم
دانسته است .هنگامی که از امام سجاد(ع) در این باره پرسش میشود که
اصول مهم و اساسی شرایع چیست در پاسخ میفرماید :قولالحق و الحکم
بالعدل و الوفاء بالعهد؛ راوی میگوید به امام سجاد(ع) عرض کردم :مرا از
تمام دستورها و شرایع دین آگاه کنید .امام فرمودند :قول حق ،قضاوت
عادالنه و وفای به عهد( .خصال ص  ،113ح )90
 -1قول حق :حضرت امام ســجاد(ع) نخستین و اساسیترین بنیاد
بدون شک ورود اسالم به سرزمین پهناور ایران ،تحول عمیق
و گستردهای بر ابعاد گوناگون دینی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
ایرانیان داشته است؛ هرچند نمیتوان انکار کرد که جنگ اعراب
مسلمان با دولت ساسانی و شکست امپراتوری ساسانی موجب شد
که اسالم با سرعت بیشتری به همه مناطق ایران برسد و آرامآرام
مردم زیادی با رها کردن دین زرتشــتی ،به دین جدید بگروند و
برای بسط و تعمیق آن ،فداکاریهای زیادی از خود نشان دهند،
اما این پرسش همواره مطرح شده است که آیا نفوذ دین اسالم در
ایران ،معلول پیروزی اعراب و حاصل خونریزیها و خشونتهایی
است که به آنها نسبت میدهند (و البته اساس درستی هم ندارد)
و یا محصول فرآیندی تدریجی و عمدت ًا فرهنگی است که بر بستر
آماده جامعه ایرانی جاری شد و با گذر از فراز و نشیبهای بسیاری
به اعماق الیههای ذهنی و شخصیتی ایرانیان نفوذ کرد؟ جریانهای
فکری گوناگونی با انگیزههای مختلف و خاســتگاههای متفاوتی
کوشیدهاند تا اینگونه القا کنند که اسالم ایرانیان ،نتیجه قدرت
شمشــیر و خشونت اعراب است! نظریهای که عالوه بر مباینت با
قوانین و سنتهای اجتماعی ،چیزی جز تحقیر و توهین به شعور
و شــخصیت ایرانیان نیست! در نوشتار حاضر با طرح یکی از این
شبهات ،به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.
***
در یکی از شبهات مطرح شده چنین آمده است :با بررسی کتابهای
تاریخی (مانند کتاب دو قرن سکوت زرینکوب ،تاریخ طبری ،تاریخ کامل و)...
که به ماجرای حمله اعراب به ایران پرداختهاند ،به روشــنی معلوم است
که اسالم با زور شمشیر اعراب مسلمان به ایران و ایرانی تحمیل شد و در
جریان حمله اعراب به ایران ،عالوه بر خونریزیهای فراوان و قتلعامهای
گســتردهای که از سوی لشکریان عرب در حق ایرانیها رفت ،بسیاری از
کتابها و آثار علمی و فرهنگی ایرانیان نابود شد و فرهنگ و دین ایرانیان،
با زور و اجبار تغییر یافت!
فرهنگ هر جامعه ،مجموعهای از مؤلفههای عینی و ذهنی اســت که
میراث نسلهای متوالی و دارای عناصری مانند علم و دین و ...است؛ ابزارهای
مختلف آموزشــی و تبلیغی در شکلگیری و استمرار فرهنگ ،نقش بازی
میکنند؛ انســان با ویژگیها و احساسات خاص و پیچیدهای ،مانند حس
برتریطلبی ،کمالجویی ،آزادیخواهی ،سلطهگریزی و اختیار ،در فرآیند
فرهنگســازی نقش اول را ایفا میکند؛ اســام و مسلمانی چیزی شبیه
واکسن و یا جرعه آبی نیست که توسط یک فرد و در یک لحظه به حلقوم
ایرانیان بریزند؛ هیچ کس نمیتواند ادعا کند که فالن شخص ،اسالم را به
ایران وارد کرد؛ بلکه مســلمانی ایرانیان امری فرهنگی و محصول قرنها
تالش و مجاهدت علمی و تبلیغی است؛ اتفاقاً حمله اعراب ،این فرآیند را
مقداری کند کرد و سبب شد ایرانیان قدری در برابر فرهنگ اسالمی مقاومت
کنند؛ اما هنگامی که با آموزههای اسالم آشنا شدند ،نه تنها دستهدسته به
اسالم روی آوردند؛ بلکه خود مبلغ و ترویجگر آن شدند.

اسالم ،فرهنگی ریشهدار در ایران

مطالعه سیره پیامبر(ص) نشان میدهد که تمام اقدامات ایشان برای
گســترش اسالم ،چه در خود حجاز و چه نسبت به کشورهای دیگر (جز
موارد جنگهای دفاعی) ،فرهنگی بوده است؛( )1پیامبر اسالم(ص) براساس
رسالت جهانیاش ،به پادشاهان ایران ،روم ،حبشه ...،نامه نوشت و آنها را
به اسالم دعوت کرد؛ این رفتار پیامبر به خوبی حاکی از اعتقاد ایشان به
برنامه فرهنگی برای گسترش اسالم است؛ اینگونه بود که پیامبراکرم(ص)
در مدت کوتاهی توانست با انقالب فرهنگی ،در یک جامعه جاهلی ،افرادی
راتربیت کند که در راه گسترش اسالم جانفشانی کنند و به مراتب عالی
معنوی نایل شوند.
پس از رحلت پیامبر(ص) مســلمین برای دفاع از کیان اسالم و نشر
فرهنگ اسالمی به فراســوی جهان ،مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند و
زمینههای گسترش اسالم در ایران و دیگر کشورها را فراهم کردند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی گسترش اسالم در ایران

عوامل گســترش اسالم و پایداری و بالندگی آن پس از گشوده شدن
دروازههای ایران به روی اسالم ،اختصارا به شرح زیر است:
 -1شــرایط اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی نامناســب ایران در دوره
ساسانی ،سبب شد که مردم ایران به استقبال دین اسالم بروند و با اختیار
خود مسلمان شوند؛ چنانکه در بسیاری از شهرها ،حاکمان بدون جنگ و
درگیری ،به سبب عدم مقاومت مردم در مقابل سپاه اسالم ،پرداخت جزیه
()2
را میپذیرفتند و با سپاه اسالم صلح میکردند؛
 -2تشریع قانون جزیه از طرف پیامبراکرم(ص) و استمرار آن و مختار
بودن مردم در پذیرش دین یا پرداخت جزیه ،در تمام مناطق فتح شــده،

شرایع را دعوت به حق باوری و حقگویی دانسته است .البته شکی نیست
که حقگویی مشــروط به حقشناسی اســت .تا زمانی که انسان حق را
نشناخته نمیتواند حقگویی داشته باشد.
با نگاهی به آموزههای قرآنی میتوان دریافت که حق مطلقی که در
برابرش باطلی نیست ،خداوند تبارک و تعالی است .خداوند سبحان خود در

آیه 27؛ نحل ،آیه  )96و از خداوند نشــأت گرفته است (بقره ،آیه 147؛
آل عمران ،آیه  )60و آنچه باطل اســت ،جز ناحقی نیست که نسبتی با
حق و خداوند ندارد؛ ازهمین رو چون خاشاک و کف روی آب است که
چ است( .رعد،
هیچ حقیقتی نداشــته به سرعت از میان میرود؛ زیرا هی 
آیه 17؛ اسراء آیه )81

از ویژگی مومن وفای به عهد و از ویژگیهای منافق عهدشکنی است .پیامبر(ص)
میفرماید :سه چیز است که در هر کس باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و نماز بخواند و
حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم ،کسی که هنگام سخن گفتن دروغ بگوید و وقتی که
وعده دهد خلف وعده کند و چون امانت بگیرد ،خیانت نماید.

آیه  53سوره فصلت میفرماید حق در تمام هستی خود اوست و خداوند
بر آن است تا این حقیقت برای انسانها آشکار شود که جز خداوند ،حقی
نیست .البته خداوند خود را در آیات آفاق و انفس به خلق نشان میدهد
تا این شهود و رویت صورت گیرد که جز خداوند حقی نیست و او حق
مطلق اســت؛ اما مردمان نیز باید از این فرصت نمایش و نمایاندن بهره
گیرند و ابزارهای شــناختی را که در اختیــار دارند به کار گیرند تا این
مسئله برای آنان روشن شود؛ چرا که بسیاری از مردم ابزارهای شناختی
خــود را به گناه و فجــور مخدوش و آلوده میکنند و قلب و قوه ادراکی
خود را از کار میاندازند (اعراف ،آیه  )179و به خاطر مجازات فســق و
فجورشان ،دل و قوه ادراکشان مهر میشود( .بقره ،آیه 7؛ انعام ،آیه 46؛
جاثیه ،آیه  )23اما اگر نفس انسانی در همان حالت تسویه باقی بماند که
خداوند آفریده ،به الهام فطری و وحیانی ،حقیقت را مییابد و خداوند را
به عنوان حق مطلق میشناســد و در مییابد که هر چیزی که نام حق
بر آن نهاده میشــود همان چیزی است که نماد وجهاهلل بوده (رحمن،

ق مطلبی است و گرایش به حق و قول حق مطلبی
البته شناخت ح 
دیگر اســت؛ چرا که هستند کسانی که حق را میشناسند و بدان یقین
پیدا میکنند ولی به سبب قلبهای بیمارشان از آن میگریزند و حتی
به مخالفت با آن برمیخیزند و منکر آن میشوند( .نمل ،آیه  )14اینکه
انسانی حق را بشناسد و بدان گرایش یابد و به آن اعتقاد یافته و در فعل
و قول بدان پایبند باشد،همان دستور مهمی است که همه شرایع بدان
فرمان دادهاند؛ زیرا با اعتقاد به حق است که باطل و نمادهای آن معنا و
مفهوم خود را از دست میدهد؛ چرا که اموری چون عدالت و وفاء و مهر
و محبت و مانند آن از مصادیق حق هســتند و متقابلهای آنها از جمله
ظلم و بیوفایی و خشونت از مصادیق باطل هستند .البته این نکته مورد
باید یادآوری شــود که مراد از قول الحق تنها حقگویی نیست و ترجمه
واقعی عبارت بر اســاس آموزههــای قرآنی همان اعتقاد به حق و ایمان
بدان است؛ زیرا واژه قول به معنای اعتقاد در فرهنگ قرآن آمده است.
 .2حکم عادالنه :چنانکه گفته شد ،عدالت از مصادیق برجسته حق

علل گسترش و پایداری اسالم در ایران
عنایت و توجه پیامبر اکرم(ص) و
امیرمؤمنان و اهل بیت(ع) به ایرانیان و رفع
تبعیض از موالی ،که در دوره خلفای پیشین
رواج داشت ،سبب می شد که ایرانیان ،روز
به روز ،شیفته و شیدای اسالم
راستین شوند.

اعمال میشد؛
 -3تخریب نکردن آتشکدههای محبوس در ایران؛ چنانکه گزارش شده
اســت ،یکی از سرداران عرب فرمان داد تا به یک امام جماعت و مؤذن او
تازیانه زدند؛ چون یکی از معابد زرتشتی را ویران کرده و سنگهای آن را
در بنای مسجد به کار برده بودند؛ در قرن ده میالدی ،یعنی سه قرن پس
از فتح ایران ،آتشکدههای زرتشتیان در عراق و فارس و کرمان و سیستان
و خراسان و آذربایجان و در سراسر ایران برپا بود؛( )4پیروان دین زرتشت به
تدریج و به اختیار خود به دین اســام گرویدند؛ وجود پیروان زرتشتی در
ایران تا عصر حاضر و آزادی آنان در اجرای مراسم دینی ،بهترین دلیل بر
()5
نبود اجبار و زور در پذیرش دین اسالم است؛
()3

اسالم موجب شد ایرانیان از زیربار ستمها و تبعیضهای
ی رها شده و استعدادهای نهفته
ظالمانه پادشاهان ساسان 
علمی و معنوی آنان شکوفا شود؛ چنانکه ایرانیان نیز با
قدرشناسی از نعمت اسالم ،آن را در بستر فرهنگ توحیدی
و انسانی خود پروریده و به اوج شکوفایی رساندند؛ آنچه
در برخی کتابها درباره حمله اعراب مسلمان و جنایتهای
آنان به تصویر کشیده شده است ،در اکثر موارد ،دروغهای
بیشرمانهای است که دشمنان اسالم و ایران آن را ساخته و
تبلیغ کردهاند.
 -4مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان ،قبل از فتح ایران ،که در یمن و
بحرین بهسر میبردند؛ گفته شده پس از جنگ قادسیه ،چهار هزار دیلمی
()6
با اختیار خود به دین اسالم گرویدند؛
 -5خدمات ایرانیان به اســام و تولید و توسعه علوم اسالمی و تدوین
هزاران کتاب در زمینه علوم؛ به طوری که بزرگترین صاحبنظران در علوم
مختلف اســام از شیعه و ســنی ،از میان ایرانیان برخاستهاند و ایرانیان با
اندک فاصله پس از رسیدن اسالم به ایران ،در زمینه علوم اسالمی ،اعم از
سیره ،تاریخ ،فقه ،حدیث ،رجال ،علوم قرآنی ،علوم عقلی و فنی و تجربی،
با نوآوریهای شگفت ،به تولید علم پرداختند و این شیوه فرهنگ سازی را
به کشورهای غربی انتقال دادند و موثرترین قدمها را در تکامل علوم اسالمی
برداشتند؛( )7چنانکه پیامبر اکرم(ص) درباره ایرانیان میفرماید :اگر علم به
()8
ستاره ثریا آویخته باشد ،گروهی از فرزندان ایران به آن دست مییابند؛
 -6در پایان دوره هخامنشــی ،اسکندر مقدونی سراسر ایران را به زور
شمشــیر فتح کرد و حکومت (سلوکیان) تأسیس شد و سالها بر سراسر
ایران حکومت کردند ،اما هرگز نتوانســتند فرهنــگ یونانی و غربی را بر
ایرانیان تحمیل کنند ،بلکه از فرهنگ و معماری ایرانیان تأثیر پذیرفتند و
ایرانیان هرگز دچار خودباختگی فرهنگی و بیهویتی نشدند و به ترویج این
فرهنگها نیز نپرداختند؛ پس از اســام نیز مردم ایران شاهد تهاجم اقوام
مختلف از ماوراءالنهر و مغولستان ،با فرهنگهای مختلف بودند ،ولی هرگز
دین «دشــمنی مغول» را ترویج ندادند ،بلکه مهاجمان را مغلوب فرهنگ
اسالمی خویش ساختند؛ در حالی که یقینا شمشیر مغوالن از شمشیر اعراب
برندهتر و تیزتر و قتل و جنایت آنها در طول تاریخ ایران بینظیر بوده است
و اعراب مسلمان هرگز چنین جنایاتی را در ایران مرتکب نشدند؛ بنابراین
هرگز نمیتوان گسترش دین اسالم در ایران را به زور شمشیر دانست ،بلکه
باید آن را در علل زیر باید جستوجو کرد:

 -1غنیبودن محتوای دین اسالم و فرهنگ انساندوستانه و ضد تبعیض
و عدالتمحور آن که با فطرت انسان سازگار است؛
 -2پس از گشوده شدن مرزها ،ارتباط مردم ایران با مسلمانان تنگاتنگ
شد؛ این پیوند ،خود درترویج دین اسالم مؤثر بود و ایرانیان از نزدیک شاهد
جامعه مســلمانان بودند که با حکومت اشرافی و جامعه طبقاتی ساسانی
()9
متفاوت بود؛
 -3اســرای جنگی ایرانی که به همراه خانــواده و فرزندان به مدینه و
شــهرهای دیگر منتقل شده و در کنار مسلمانان زندگی میکردند ،تحت
()10
تأثیر جامعه مسلمین ،مجذوب اسالم میشدند؛
 -4ایرانیانی که قرنها شاهد اشرافیگری شاهان ساسانی و محرومیت
طبقات دیگر جامعه از امکانات اولیه زندگی بودند ،بامشاهده سادهزیستی
خلفای اســامی ،از جمله امیرمؤمنان علی(ع) و عامالن آنها در شهرهای
ایران ،که مثل پایینترین طبقات مردم زندگی میکردند ،به پذیرش آیین
()11
اسالم ترغیب شدند؛
 -5حضور صحابه بزرگ پیامبر اکرم(ص) در جنگها و فتوحات ایران
و قبول مســئولیت فرمانداری در نواحی مختلف ایران نیز یکی از عواملی
بود که درترویج اسالم در ایران تأثیر بسزایی داشت؛ سلمان فارسی وقتی
از طرف خلیفه دوم برای فرمانداری مداین اعزام شــد ،مردم منتظر بودند
که با تشریفات خاصی وارد شهر شود ،اما سلمان سوار بر درازگوشی برهنه
برای اداره امور مردم وارد شــهر شد و خدمات ارزندهای به مردم ارائه داد؛
()12
این خود از مهمترین عوامل ترویج اسالم در ایران بود؛
در پایان الزم است به چند نکته توجه کنیم:
 -1گسترش اسالم و پایداری آن در ایران و صدور آن از این کشور به
سایر کشورهای جهان ،که هیچ فتحی در آنها انجام نشده بود ،علل دیگری
دارد؛ چون حکومت ظالمانه و مستبدانه بنیامیه و بنیعباس از عهده این
مســئولیت سنگین برنمیآمدند و عملکرد آنها به عنوان خلیفه در جامعه
ایران ،پاسخ و نتیجه مثبتی نداشت که در رشد و پایداری اسالم تأثیرگذار
باشد ،بلکه برعکس ،مردم ایران با دیدن رفتار تبعیضآمیز کارگزاران خلفا
و حتی برخی از خلفای اولین ،درباره آنها دچار تردید شــدند و فرقههای
مختلفی پس از ورود اسالم به ایران به وجود آمد که ناشی از عملکرد منفی
()13
مدعیان دروغین جانشینی پیامبر اکرم(ص) بود؛
 -2عنایــت و توجه پیامبر اکــرم(ص) و امیرمؤمنان و اهل بیت(ع) به
()14
ایرانیان و رفع تبعیض از موالی ،که در دوره خلفای پیشین رواج داشت،
سبب می شد که ایرانیان ،روز به روز ،شیفته و شیدای اسالم راستین شوند؛
چنانکه گفته شده است:
« ...پدران ما تا اســام را نمیشــناختند در برابر آن جنگیدند و چون
شــناختند،در راه آن جنگیدند؛ این خود مایه ســرافرازی است ...یکی از
()15
بیچارگیهای ایرانیان این است که تاریخ خود را نمیدانند !»
 -3به اعتبار همین اســام راســتین ،بر مبنــا و محوریت اهل بیت
علیهمالســام بود که پس از نهضت امام حسین(ع) بسیاری از ایرانیان در
سپاه مختار برای انتقام حضور داشتند و این اندیشه را به ایران و فراسوی
منطقه مرکزی ،همچون خراسان و طبرستان (مازندران) و ...بسط دادند و
بنیعباس با زیرکی از همین موج ،سود جست و امویان را برانداخت؛ پس
از حضور امام هشــتم(ع) و سایر ســادات از خاندان پیامبر گرامی(ص) در
خراسان ،با عشــق مردم ایران به خاندان نبوت ،که چشمه جوشان اسالم
ناب بودند ،گسترش اسالم به اوج خود رسید و پیش از حضور امام هشتم
که دوره اختناق امویان بود ،ایران بهترین مأمن خاندان رســالت بود؛ در
دوره وقوع اختالف و آشــوب میان بنیامیه و بنیعباس ،که معاصر امام
باقر و امام صادق(علیهماالسالم) بودند ،رابطه ایرانیان با چشمههای زالل
دین و دانش برقرار بود و خردمندان و اندیشــمندان ایرانی پیام اسالم را
میگرفتند و در ایران به ترویج و بســط آن میپرداختند و با اندیشههای

اســت .به این معنا که اگر بخواهیم یکی از مصادیق مهم حق را بگوییم
باید به عدالت اشاره کنیم .عدالت چیزی است که نظام هستی بر محور
آن قرار یافته است و خداوند هستی را بر مدار آن آفریده ب ه گونهای که
کوچکترین افراط و تفریط و کژی و ظلمی در آن نیست.
بر اساس آیات قرآن از جمله آیه  25سوره حدید ،خداوند پیامبران را
فرستاده تا نسبت به حق و عدالت آگاه شده و به عدالت قیام کنند؛ زیرا
عدالت به معنای قرار گرفتن یا قرار دادن هر چیزی در جای مناسب آن
اســت که همان موضع حق آن چیز است .از این رو گاه آن را به «وضع
کل شی فی موضعه» و گاه به «اعطاء کل ذی حق حقه» تعریف میکنند؛
زیــرا قرار گرفتن هر چیزی در جای مناســب آن همان قرار گرفتن هر
چیزی در جای حق خودش اســت .پس اگر انسانها مامور هستند تا به
عدالت قیام کنند به این معناســت که باید هر چیزی را در جای حق و
موضع مناسب خودش قرار دهند و ظلم روا ندارند.
پس چنانکه امام سجاد(ع) براساس آموزههای قرآنی بیان کرده ،همه
شــرایع آســمانی به این حقیقت یعنی اجرای عدالت و حکم آن فرمان
دادهاند .اگر این امر در جامعه بشــری تحقق یابد همه افراد بشــر از این
فرصت برابر برای رشــد و تعالی و تکامل بهرهمند شده و میتوانند اوج
مرتبت و مقام خالفت الهی را تجربه کنند .اما ظلم و بیعدالتی موجب
میشود که بسیاری از مردم از این حق محروم شوند .از نظر قرآن ،همه
دســتورهای آسمانی در قالب تقوا معنا مییابد .و نزدیکترین کاری که
تقوا را تحقق میبخشد عدالتورزی است( .مائده ،آیه )8
 .3وفای به عهد :این نیز همانند دو مورد پیشــین از احکام عقل
مســتقل اســت و فطرت و عقل بشری به آن حکم کرده و گرایش دارد.
وفای به عهد از مصادیق حق و عمل به حکم عقل و عدالت است .اینکه
هرکسی به قولی که داده و به پیمانی که بسته وفا نماید و پیمانشکنی
نکرده و بیوفایی نکند.
خداونــد در آیات چندی به وفای به عقد و عهد فرمان داده اســت.
(نقره ،آیه 40؛ مائده ،آیه 1؛ اسراء ،آیه  )34امام سجاد(ع) در بیان ارزش
و اهمیت صداقت و وفای به عهد میفرماید :خیر مفاتیح االمور الصدق و
خیر خواتیمها الوفاء؛ بهترین شروع کارها صداقت و راستگویی و بهترین
پایان آنها وفا اســت( .بحاراالنوار ،بیروت ،ج  ،75ص  - 161نزهه الناظر
و تنبیــه الخاطــر ،ص  ،93ح  )21عقل و وحی بر ارزش و اهمیت وفای
به عهد در زندگی فردی و اجتماعی تاکید بسیار کرده و همه شرایع به
آن فرمان دادهاند.
انسان در زندگی اجتماعی به هر قولی که داده و عهدی که بسته باید
وفادار باشد و پیمانشکنی و عهدشکنی نکند .از ویژگی مومن وفای به عهد
و از ویژگیهای منافق عهدشکنی است .پیامبر(ص) میفرماید :سه چیز
است که در هر کس باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و نماز بخواند و
حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم ،کسی که هنگام سخن گفتن دروغ
بگوید و وقتی که وعده دهد خلف وعده کند و چون امانت بگیرد ،خیانت
نمایــد( .نهجالفصاحــه ،ص  ،422ح  )1280آن حضرت(ص) همچنین
میفرماید :من کان بومن باهلل و الیوم االخر فلیف اذا وعد؛ هرکس به خدا
و روز قیامت ایمان دارد ،هرگاه وعده میدهد باید وفا کند( .اصولکافی،
االسالمیه ،ج  ،2ص  ،364ح  )2البته در تعامل اجتماعی یا وعده ندهید
و عهد و تعهدی برای خود ایجاد نکنید یا اگر کردید باید بدان وفا کنید.
امامصادق(ع) می فرماید :به برادرت وعدهای مده که وفای به آن در
توان تو نباشد( .بحاراالنوار ،بیروت ،ج  ،75ص  - 250تحت العقول ،ص
)367اگر جامعه بشــری به این سهگانه از شرایع اسالمی عمل کند هم
دنیای خود را آباده کرده و هم خوشبختی و سعادت اخروی را برای خود
تضمین نموده است.

انحرافی و اختالفانگیز تزریق شــده از سوی دستگاه اموی و ...مبارز و از
عقاید راستین اسالم پاسداری میکردند و با شبهاتی که از سوی دستگاه
حکومت ،برای نابودی اسالم بر اصول اعتقادات و کالم الهی وارد میشد،
()16
برخورد علمی میکردند و به آنها پاسخ میدادند؛
بنابراین ،یکی از مهمترین عوامل پایداری و گسترش اسالم در ایران،
عشــق و عالقه مردم ایران به اهل بیت(ع) اســت؛ چون در مناطقی که
توسط امویان و عباسیان فتح شده بود؛ پس از انقراض حکومت آنها اثری
از دین اسالم برجا نماند؛( )17این خود بهترین دلیل بر رد نظریه «بسط و
گسترش اســام به زور شمشیر» است؛ چون هرگاه دین در قلوب مردم
رســوخ کرد و جزئی از فرهنگ و زندگی آنان شــد ،هرگز رنگ نیستی و
زوال نخواهد پذیرفت.
پس چکیده بحث آن است که دالیل بسیاری بر این حقیقت تاکید دارد
که نهتنها اعراب مسلمان در جریان فتح ایران ،دست به کشتار و جنایات
نزدند و آثار فرهنگی ،دینی و ملی ایرانیان را از بین نبردند و اساسا جز با
سپاه ساسانی وارد جنگ نشدند ،بلکه مردم ایران ،خود به سبب آشنایی
با اســام و بیزاری و نفرت از حکومت ساسانیان ،به استقبال لشکر اسالم
رفتند و دستکم ،حکومت ساسانی را در برابر لشکر اسالم یاری نکردند؛
خدمات بینظیر مســلمانان در آموختن ،تالیف و تصنیف علوم و معارف
اسالمی و نیز بســط و گسترش و تبلیغ ارزشهای اسالم ،نشان میدهد
که ایرانیان با اختیار و از ســر شوق و انگیزههای عقالنی و انسانی ،اسالم

دالیل بسیاری بر این حقیقت تاکید دارد که نهتنها
اعراب مسلمان در جریان فتح ایران ،دست به کشتار و
جنایات نزدند و آثار فرهنگی ،دینی و ملی ایرانیان را
از بین نبردند و اساسا جز با سپاه ساسانی وارد جنگ
نشدند ،بلکه مردم ایران ،خود به سبب آشنایی با اسالم
و بیزاری و نفرت از حکومت ساسانیان ،به استقبال
لشکر اسالم رفتند و دستکم ،حکومت ساسانی را در
برابر لشکر اسالم یاری نکردند.
را پذیرا شــدند و به آن خدمت کردند ،اسالم موجب شد ایرانیان از زیربار
ی رها شده و استعدادهای
ستمها و تبعیضهای ظالمانه پادشاهان ساسان 
نهفته علمی و معنوی آنان شکوفا شود؛ چنانکه ایرانیان نیز با قدرشناسی
از نعمت اسالم ،آن را در بستر فرهنگ توحیدی و انسانی خود پروریده و به
اوج شکوفایی رساندند؛ آنچه در برخی کتابها درباره حمله اعراب مسلمان
و جنایتهای آنان به تصویر کشیده شده است ،در اکثر موارد ،دروغهای
بیشرمانهای است که دشمنان اسالم و ایران آن را ساخته و تبلیغ کردهاند.
مرکز مطالعات و پاسخگویی
به شبهات حوزه علمیه قم
 -1ر.ک :ابن هشام ،السیره النبویه ،تهران ،نشر اسالمیه ،ص :358یعقوبی،
تاریخ ،ترجمه آیتی ،ج ،1ص442
 -2عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ مردم ایران پس از اسالم ،تهران :امیرکبیر،
چاپ سوم 1371 ،ش ،ص 12و .14
 -3همان ،ص 380؛ گوستاولوبون ،تمدن اسالم و عرب ،ترجمه فخر داعی
گیالنی ،ص.158
 -4مسعودی ،مروجالذهب ،ترجمه پاینده ،ج ،1صص.615-603
 -5عبدالحسین زرینکوب ،همان ،ص.535
 -6طبری ،تاریخالطبری ،ترجمه پاینده ،ج ،4ص.1436
 -7ویــل دورانت ،تاریخ تمدن ،تهران؛ علمی فرهنگی ،چاپ چهارم ،ج ،4
ص  188و .428-417
 -8نهجالفصاحه ،انتشارات جاویدان ،ص .649
 -9زرینکوب ،بامداد اسالم ،ص  ،87ویل دورانت ،همان ،ص .181 -169
 -10ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ،تهران ،دنیای کتاب ،چ هشتم،
1378ش ،صص  244-25و .268
 -11همان ،ص .269
 -12محدث نوری ،نفس الرحمان فی فضیله السلمان ،تهران :آفاق ،ص .551
 -13یعقوبی ،همان ،ص 42 -39؛ محدث نوری ،همان ،ص .67
 -14سیدعلی خان شیرازی ،الدرجات الرفیعه( ،قم :نشر بصیرتی) ،ص 215؛
 -15احمد کسروی ،در پیرامون تاریخ ،تصحیح عزیز علیزاده( ،انتشارات
فردوس1377 ،ش)
 -16شیخ مفید ،ارشاد ،ج  ،2صص .330 -160
 -17گوستاولوبون ،همان ،ص  167 -165که اشاره به اخراج مسلمین از
جزیره سیسیل و ...میکند.

اهمیت پاکی شکم و فرج

قال علیبنالحسین(ع)« :ما من شيئی احب الیاهلل بعد معرفته
من عفهًْ بطن و فرج»
امامسجاد(ع) :پس از معرفت خداوند هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از
()1
عفت و پاکی شکم و فرج نیست.
 -1تحفالعقول ،ص 290

کمک به چهارصد خانواده فقیر به صورت مخفیانه
نقل شــده است از کارها و منش و ســیره امامسجاد(ع) این بود که
شــبهای تاریک و ظلمانی از منزل خارج میشــد ،و انبانی را که در آن
کیســههای درهم و دینار بود به دوش میگرفت ،و به درب خانه فقرا و
مساکین حمل میکرد ،و خانه به خانه در میزد و هرکس بیرون میآمد به
او عطا میفرمود .هنگامی که آن حضرت از دنیا رفت ،دیگر به مستمندان
کمکی نرسید ،به همین جهت همه فهمیدند آن شخص ناشناس که به
()1
آنها کمک میکرده ،امام زینالعابدین(ع) بوده است.
در این رابطه روایت دیگری نقل شــده که بعد از وفات آن حضرت،
مردم متوجه شــدند که امامســجاد(ع) بدون آنکه دیگران آگاه و مطلع
()2
شوند ،سرپرستی و مخارج چهارصد خانواده را به عهده داشته است.
همچنین از اسماعیل بن منصور نقل شده است که گفت :هنگامی که
بدن مطهر امامسجاد(ع) را برای غسل دادن به غسالخانه بردند و به روی
تخت گذاردند ،نظر بینندگان به پشت مبارک حضرت افتاد که مانند زانوی
شتر پینه بسته بود ،و این به خاطر بار زیادی بود که بر دوش میگذاشت
()3
و به منازل فقرا و مساکین حمل میکرد.
 -1بحاراالنوار ،ج  ،46ص  -2 66همان ،ج  ،44ص  -3 13همان،
ج  ،46ص 66

شناخت صحیفه سجادیه

پرسش:
صحیفه ســجادیه در مقایسه با سایر کتب روایی از چه شاخصها و
ویژگیهایی برخوردار است؟
پاسخ:
صحیفه سجادیه کتابی حاوی  ۵۴مناجات و دعا از امام سجاد(ع) ،امام چهارم
شیعیان اســت .صحیفه سجادیه پس از قرآن و نهج البالغه نزد شیعیان جایگاه
مهمی دارد و به نامهای «زبور آل محمد» و «انجیل اهل بیت» مشهور است.
آقا بزرگ تهرانی در الذریعه حدود  ۵۰شــرح برای صحیفه ذکر کرده است
که مشهورترین آنها ریاض السالکین نوشته سید علیخان شیرازی است .صحیفه
همچنین به زبانهای انگلیســی ،فرانســوی ،ترکی ،اردو ،اسپانیولی ،بوسنیایی،
آلبانیایی ،تامیلی و ...ترجمه شــده است .عالوه بر جایگاه این کتاب نزد شیعیان،
برخی از اندیشمندان اهل سنت نیز فصاحت و بالغت آن را ستودهاند.
نامها
بــه بــاور برخــی صاحــب نظــران مســلمان« ،صحیفه ســجادیه» پس
از قرآن و نهجالبالغه بزرگتریــن گنجینه حقایق و معارف الهی اســت و بدین
رو ،به آن «اخت القرآن» (خواهر قرآن)« ،انجیل اهل بیت»« ،زبور آل محمد» و
«صحیفه کامله» لقب دادهاند( .الذریعه ،ج  ،۱۵ص )۱۹ – ۱۸
گفتهانــد علت اینکه کتاب را «صحیفه کامله» نامیدهاند ،این اســت که نزد
طایفه «زیدیه» از صحیفه نسخهای هست که کامل نیست ،بلکه در حدود نصف
صحیفه کامله اســت .امامیه به این سبب ،صحیفه موجود نزد خویش را صحیفه
کامله گویند( .مقدمه مرعشی نجفی بر صحیفه ،ص )۴۶
سند و نسخهها
صحیفه ســجادیه از نظر سندی ،در حد تواتر است .آقا بزرگ تهرانی در این
باره میگوید« :صحیفه اولی که ســند آن به امام زین العابدین(ع) میرســد ...از
متواترات و [قطعیات] نزد اصحاب اســت؛ چرا که از ویژگی آن ،این اســت [که
تمام اصحاب از اساتید خود] اجازه نقل آن را در تمام طبقات [رجالی] و در تمام
عصرها گرفتهاند( ».الذریعه ،ج ،۱۵ص)۱۹-۱۸
همچنین محمد تقی مجلسی ادعا نموده است که او در نقل و روایت صحیفه
یک میلیون سند دارد( ».مرعشی نجفی ،صحیفه سجادیه ،بالغی ،ص)۹
صحیفه سجادیه به خط کفعمی از نسخههای قدیمی صحیفه است که سالیان
قبل از ایران خارج شده و مفقود شده بود؛ اما با تالشهای بسیار در حوزه شبهقاره
شناسایی شــد و توسط شخصیتهای فرهنگی به قم انتقال یافت که در نهایت
چاپ و منتشــر شد .این نسخه ،عالوه بر  ۵۴دعای صحیفههای دیگر ،چهار دعا
بیشتر دارد( .خبرگزاری ایکنا« ،صحیفه سجادیه کفعمی در مشهد رونمایی شد)».
محتوا
امام ســجاد(ع) در دعاهایش نخست حمد و ســتایش خدا را بهجا میآورد،
سپس بر خاندان پیامبر(ص) درود میفرستد؛ بهگونهای که در این صحیفه کمتر
دعایی است که در آن ،از تعبیر صلوات استفاد ه نشده باشد( .ابن ابی الحدید ،شرح
نهجالبالغه ،ج ،۱۳ص )۲۲۰وی در نهایت حاجت خود را از خدا درخواست میکند.
صحیفه ســجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وی
نیســت ،بلکه مجموعهای مشتمل بر بسیاری از علوم و معارف اسالمی است که
در آن مسائل عقیدتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و پارهای از قوانین طبیعی و
احکام شرعی در قالب دعا بیان شده است.در بخش ارتباط با خداوند طبق مقتضای
زمانهای مختلف و احوال گوناگون دعاهایی بیان شده است ،برخی دعاهای آن
سالی یکبار ،همچون دعای عرفه و وداع ماه رمضان ،و برخی هر ماه یکبار ،مانند
دعای دیدن هالل ،و برخی در هفته و برخی برای هر شبانه روز قرار داده شده است.
عناوین دعاهای صحیفه مختلف است و بسیاری از معارف اسالمی در ضمن
دعاهای صحیفه بیان شده است؛ در این کتاب ،مباحث خداشناسی ،هستیشناسی،
عالم غیب ،فرشتگان ،رسالت انبیا ،جایگاه پیامبر و اهلبیت(ع) ،امامت ،فضایل و
ت اعیاد ،مسائل اجتماعی و اقتصادی ،اشارات تاریخی،
رذایل اخالقی ،گرامیداشــ 
یادآوری نعمتهای مختلف خداوند ،آداب دعا ،تالوت ،ذکر ،نماز ،عبادت و ...در
قالب دعا بیان شده است .معروفترین دعای صحیفه دعای مکارم االخالق است.
یکی از مضامین مهم سیاسی  -دینی صحیفه ،مسئله امامت است( .صحیفه
سجادیه ،دعای  ۴۷فقره )۵۶

گدایی از خدا با سماجت بعد از نماز

(بدان ای ســالک راه حق!) هیچ دعایی را کوچک نشــمارید ،شاید
استجابت در همان دعا باشد .هرکس بعد از نماز یک دعا پیش خدا محل
دارد که حاجت بگیرد ،آنوقت بلند میشود و میرود ،تا نماز را خواندی
بلند نشو و نرو ،تعقیبات بخوان .دعا بخوان .همانطور که بادبادک بدون
دنباله باال نمیرود ،نماز هم بدون تعقیبات باال نمیرود.
بعد از نماز حتما تعقیبات بخوان .بنشین در خانه خدا و گدایی کن و
حاجت بخواه .شاید همین امشب دعایت گرفت .انسان باید در گدایی از
خدا ســماجت کند .خود خدا میفرماید :شما مرا بخوانید ،من مستجاب
()1
میکنم دعایتان را.
 -1طریق وصل ،آیتاهلل مجتهدی تهرانی(ره) ،ص 72
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