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پرسش و پاسخ

علوم ائمه اهل  بیت)ع( سرچشمه 
از  که مى تــوان  دارد  دیگــرى 
یاد کرد.  »الهــام«  با عنوان  آن 
الهــام اختصاص بــه پیامبران 
نداشته و در طول تاریخ گروهى 
از شــخصیت هاى واالى الهى 
از آن بهــره برده انــد. قرآن از 
افــرادى خبر مى دهد که با اینکه 
جهان  از  اسرارى  نبودند،  پیامبر 
مى شــد. الهام  آنها  بــر  غیب 

فطرت که خلقت خاص و آفرینش ویژه است اصلى  ترین سرمایه و برترین 
ره  توشــه  اى است که خداوندگار عالم، انسان را از نعمت آن بهره  مند ساخته 
است که راه رشد و شــکوفایى را بیابد. براین اساس فطرت مى  تواند پایه 
محکم سبک زندگى انســان قرارگیرد تا در پرتو این حقیقت ثابت، پایدار و 
همگانى که در نحوه هستى و خلقت آدمى است، سبکى از زندگى را رقم زند 
که به »زندگى فطرى« منتهى شــود؛ زیرا بر ارزش هاى فطرى استوار است.

آیــت  اهلل معرفت معتقد بودند: »مقصود از کمال و جامعیت قرآن، جامعیت در 
شــئون دینى، اعم از اصول و فروع آن است؛ یعنى آنچه در رابطه با اصول، 
معارف و احکام و تشــریعات، به طور کامل در دین مطرح شــده است؛ به 
عبارت دیگر هرآنچه که در زمینه سالمت و سعادت معنوى، روحى و اخالقى 
انســان اســت، در برنامه ها و اهداف قرآن قرار دارد، اما روش هاى اجرایى، 
ســاختارى و اجتماعى براى پیاده کردن این برنامه ها به عهده انسانهاست«

ضرورت های سبک زندگی دینی 
خداوند؛ خالق حکیم 

خدایی که خالق هستی و انسان است، نسبت به ظاهر 
و باطن مخلوقات آگاه بوده و از طرف دیگر از روی حکمت 
و براســاس واقعیات وجودی انسان برنامه زندگی  او را به 
صورت مدون ارسال و راه هدایت و سعادت را ترسیم کرده 
اســت، پس باید در تمام مراحل زندگی از الگوی رفتاری 
نسخه دین تبعیت و به اسوه های دینی والهی تأسی کرد.

خداوند می  فرمایــد: »این کتابی اســت که آیاتش 
استحکام یافته سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم 

و آگاه )نازل گردیده( است! «)هود/1(.
»به یقین این قرآن ازســوی حکیم و دانایی بر توالقا 

می شود«.)نمل/ 6(. 
»هیچ گونه باطلی، نه از پیش ــرو و نه از پشت سر، به 
سراغ آن نمی آید چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته 

ستایش نازل شده است!«)فصلت/42(.
حضرت علی)ع( می  فرماید: »خدای متعال شــما را 
بیهوده نیافریده و مهمل )و بی حســاب  و بی کتاب( رها 
نکرده و در نادانی و کوری نگذاشــته است «.)نهج  البالغة، 

خ 86، ص117(.
چرا که خداوند حکیم است و فعل عبث از حکیم سر 
نمی  زند. پس انسان بیهوده خلق نشده وآفرینش او با هدف 
و برای هدفی بوده اســت. این امر هم مستلزم ارائه یک 
برنامه کامل برای زندگی است. در نتیجه برنامه کامل از 
سوی خالق حکیم و آگاه، بدون عیب و ایراد خواهد بود.

فطری بودن اسالم
قرآن  کریم انســان را دارای فطرت الهی می  داند که 
زوال  ناپذیر و بی  تغییر است و انسان با همین فطرت خویش 
به خالقیت الهی اقرار دارد: اگر ازآنان بپرسی که چه کسی 

آسمان و زمین را خلق کرد؟ می  گویند؛ خدا.)زمر/38(.
امام باقر)ع( این اقرار و اعتراف مشــرکان و منکران 
رســالت را از معرفت  هــای فطری آنان بیــان می  کنند. 

)بحاراألنوار، ج 3، ص 278(.
مالصدرای شیرازی ضمن اشاره به آیه شریفه، از ادراک 
و گرایش فطری انســانی به ســوی خدا می  نویسد: »آن 
طوری که گفته شــده، وجود واجب تعالی، امری فطری 
اســت؛ چون که انسان به هنگام رویارویی با سختی ها و 
تنگناها، به سبب اقتضای اصل آفرینش خود، به خدا توکل 
کرده، به صورت غریزی به سبب  ســاز اصلی و آسان  ساز 

سختی ها رو می  کند«)مبدأ و معاد، ص 16(.
خداوند از انسان می  خواهد به دین روی آورد و تمام 
امورات خود را با این مالک و معیار حقیقی که ریشه در 
هستی و وجود انسان دارد تطبیق دهد:»پس روی خود 
را متوّجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که 
خداوند، انسانها را برآن آفریده ،دگرگونی درآفرینش الهی 
نیست ،این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند«.

)الروم/ 30(.
عالمــه طباطبایی بعد از آنکه دین را روش زندگی و 
راه رسیدن انسان به سعادت می داند، آفرینش انسان را به 
گونه ای معرفی می کند که زمینه ها و ابزار سلوک به سوی 
این سعادت در وجود او هست)المیزان،  ج16، ص178(. 
به عبارت دیگر، انســان برای رسیدن به سعادت و کمال 
مطلوب و تدبیر اجتماع، نیازمند قوانین و دستوراتی است 
که فطرت سلیم انسانی به درک آنها گواهی می دهد و دین 
الهی نیز براساس همان قوانین و دستورات فطری انسانها 

بنا شده است)المیزان،  ج16، ص193(.
در روایات نیز خلقت انسان با فطرت الهی بیان شده 
اســت. در حدیثی که مورد پذیرش شیعه و سنی است، 
رسول خدا )ص( فرمود: هر نوزادی براساس فطرت متولد 
می شود«)الکافي، ج 2؛ ص13(. امام باقر)ع( در تفسیر این 
حدیث فرمود: »یعنی انسانها بر فطرت خداشناسی آفریده 

شده اند«)الکافي، ج 2؛ ص13(.
امام صادق)ع( ذیل آیــه »ذّر«)اعراف/172( فرمود: 
»شــناخت دردلهای آنان تثبیت شده است«)المحاسن، 

ج 1؛ ص241(. 
بنابراین دینداری امری فطری در وجود انسان است؛ 
یعنی هدایت به ســعادت در نهاد انسان گذاشته شده و 
زمینه  ها و مولفه  های ایــن هدایت برایش فراهم و ابالغ 
شده است. این نگرش به بعد معرفتی فطرت مربوط است. 
اما دربعد عملی هم توجه به خدا و معارف دینی فطری 
اســت؛ یعنی خداخواهی و پیروی از دستورات دینی در 

نهاد انسان است. 
در یک تعریف کلی، می توان گفت: »فطرت، ویژگی

 ای اســت که انسانها از هر نژاد و تیره  ای در هر منطقه و 
مــرزی از هر مذهب و ملتــی به آن باور و تمایل دارند و 
خــود را در این آگاهی و باور نیازمند دلیل و اســتدالل 

نمی دانند«)هستی  بخش، ج 2، ص 195(.
دلیل دیگر اینکه فطرت انســانی بســیاری ازغرایز و 
ویژگیهای وجودی او مانند گرســنگی، تشــنگی و... که 
در طــول زمان هیچ تغییری نمی  کنند، غیرقابل تغییر و 
تحول اســت. اگرچه گاهی به لحاظ غفلت و یا سرکوبی 
خواسته  ها وگرایش های فطری، این امور دروجود بعضی 
انسان ها خاموش می  شــود، چنانکه قرآن می  فرماید:»و 
از هوای نفس پیــروی مکن که تو را از راه خدا منحرف 

* مهدی جبرائیلی تبریزی

 سبک زندگی دینی؛ 
دالیل و ضرورت ها

انسان در مراتب قرب به مقامی می رسد که از آن به مقام محو و فنا یاد می شود. 
پیامبر)ص( این مراتب و درجات قربی را درک کرده است و در مقام تدلی و تدنی 

به جایی می رسد که از آن به قاب قوسین او ادنی تعبیر می شود.)نجم، آیه 8(
در قرب معنوی و برخالف قرب مادی گاه یک طرف چنان نزدیک است که از 
رگهای گردن انسان به انسان نزدیک تر است)ق، آیه 16( در حالی که طرف دیگر 
در دورترین نقطه معنویت قرار گرفته است. اما در قرب مادی اگر یک طرف یک 

متر از دیگری دور باشد، آن طرف دیگر نیز یک متر دور است.
قرب و بُعد میان خالق و مخلوق، از مصادیق قرب و بُعد معنوی است. همچنین 
میان خالق و مخلوق هیچ واســطه ای نیست و اگر سخن از حجاب میان خالق و 
مخلوق است این حجاب همان مخلوقیت است. در توحید مرحوم صدوق، باب 28 
ح 12 از ابی ابراهیم روایتی اســت که در آنجابه نقل از امام کاظم)ع( آمده اســت: 
»لیس بینه ســبحانه و تعالی و بین خلقه حجاٌب غیر خلقه احتجب بغیر حجاٌب 

محجوب واســتتر بغیر ستر مستوٌر؛ میان خدای ســبحان و خلقش حجابی جز 
همان خود خلق نیست و خداوند بدون هیچ حجابی و بدون هیچ ستری ،از آنان 

محجوب و مستور است«.
پس بین خدا و زید مثاًل هیچ حجابی نیست در حالی که خدا از این مخلوقات 
محجوب و مســتور است؛ چرا که خود این خلق حجاب شده است نه یک چیزی 
بیرون از خود اینان. به سخن دیگر در حجاب های مادی ما ناچاریم سه ضلع داشته 
باشــیم که عبارت از  محجوب و محجوب عنه و حاجب اســت. وقتی ما در کنار 
دیواریم، ما یک طرف و آنها که پشــت دیوارند یک طرف دیگر و از هم محجوب 
هستیم و این دیوار در وسط بین ما و آنها حاجب است. این در حجاب های مادی 
است، ولی در حجاب های معنوی بین »الف« و »باء« حجابی غیر از »الف« نیست؛ 
یعنی خود »الف« حجاب است. از این روست که حافظ می سراید: »تو خود حجاب 

خودی حافظ از میان برخیز«.

ســازد«.)ص/26(. » سپس فجور و تقوا )شّر و خیرش( را 
به او الهام کرده است«.)الشمس/8(.

اما اگراین حجاب برداشته شود؛ فطرت بیدار شده و 
به جست وجوی گرایش های خود می  پردازد. بعثت انبیاء 
هم بــا همین هدف انجام می  گیــرد. أمیرالمؤمنین )ع( 
فرمودند:»خداونــد پیامبران خود را مبعوث فرمود، و هر 
چندگاه، متناسب با خواسته های انسان ها، رسوالن خود 
را پــی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت  را از 

آنان باز جویند« )نهج  البالغه، همان؛ ص43(.
پس هرســبک از زندگی از دو سطح ثابت و متغییر 

برخوردار اســت ،سطح ثابت زندگی برآمده از ارزش  های 
آدمی است و سطح متغیر آن نیز به ظواهر و ابزار زندگی 
وابســته است. ربط این دو سطح و کشف منشأ این دو از 
مهم ترین بایسته های شناخت لوازم و معیارهای »سبک 

زندگی« است. 
در منطق اسالم، سطح ثابت زندگی به فطرت انسان 
بستگی دارد و سطح متغیر آن به طبیعت او. زیرا انسان از 
دو سطح فطرت و طبیعت برخوردار است؛ فطرت به نحوه 
هســتی روح انسان اطالق می شود و طبیعت به اقتضائات 
جسم و حیات مادی انسان تعلق می  گیرد. لذا جمع میان 
این دو سطح از مهم ترین مباحث سبک زندگی و از ذخائر 

اندیشه ناب اسالمی است.
در این نگاه، فطرت که خلقت خاص و آفرینش ویژه 
است اصلی  ترین ســرمایه و برترین ره  توشه  ای است که 
خداوندگار عالم، انســان را از نعمت آن بهره  مند ساخته 
است که راه رشد و شکوفایی را بیابد. براین اساس فطرت 
می  تواند پایه محکم ســبک زندگی انسان قرارگیرد تا در 
پرتــو این حقیقت ثابت، پایــدار و همگانی که در نحوه 
هستی و خلقت آدمی است، سبکی از زندگی را رقم زند 
که به »زندگی فطری« منتهی شــود؛ زیرا بر ارزش های 

فطری استوار است.
نورانیت دین 

متون دینی بر نورانیــت دین و معارف دینی داللت 
دارند. خداوند متعــال در قرآن کریم، این کتاب مقدس 
را نور معرفی می کند:»نورآشــکاری به ســوی شما نازل 

کردیم« .)نساء/174(
امیرالمومنین )ع( در توصیفی از قرآن بصورتی شیوا 
و دلنشین می فرماید: »کتاب آسمانی یعنی قرآن را بر او 
نازل فرمود؛ نوری که خاموشی ندارد، چراغی که افروختگی 
آن زوال نپذیرد، دریایی که اعماقش را درک نتوان کرد، 
راهی که گمراهی در آن وجود ندارد، شعاعی که روشنی 
آن تیرگی نگیرد، جداکننده حق از باطل که درخشــش 
دلیلش به خاموشی نگراید و بنیانی که ارکان آن منهدم 

نگردد.)نهج  البالغه، خ 198(.
از منظر ایشان تمام دین نور است: »ألّدین  نور«. دین 

نور است)غررالحکم ص25(.
از این حیث، دین و کتاب مقدس قرآن راه را برای سیر 
انسان در زندگی بسوی کماالت و حقیقت روشن می  کند. 

چنانکه در طول مسیر هم با همین نورانیت، هرگونه پستی 
و بلندی و مانع را دیده و از سقوط در سیاه  چاله ای مهلک 
محفوظ می  ماند:»ای کســانی که ایمان آورده اید! تقوای 
الهی پیشــه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم 
از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قراردهد که 
با آن )در میان مردم و در مسیر زندگی خود( راه بروید«.

)حدید/ 28(.

خداوند اهل ایمان را از ظلمات به ســوی نوری سوق 
می  دهد که درآن از ظلمت گمراهی، سردرگمی و پوچی 
درامان خواهد بود:»خداوند، ولی و سرپرست کسانی است 
که ایمان آورده اند آنها را از ظلمت ها، به سوی نور بیرون 

می برد«.)بقره/ 257(.
بنابراین زندگی در نورانیت وگام نهادن در روشــنائی 
تشــویش خاطر را از انسان زائل وموجب ظهور زیبایی  ها 

در زندگی شده و آینده روشنی را برایش رقم می زند. 
جامعیت قرآن 

بزرگ تریــن نیــاز انســان در زندگی داشــتن یک 
دستورالعمل جامع و فراگیر است. یعنی نسخه زندگی برای 
بشریت باید تمام ابعاد وجودی و ساحت  های حیات او را 
از بدو تولد تا مرگ لحاظ کند. توجه به نیازهای حقیقی 
و فطری انسان جزو ضروریات این برنامه است. نسخه  های 
بشری برای بشریت به دالئل گوناگون و ملموس و معقول، 
از جملــه ناقص بودن دانش بشــری و تکامل تدریجی و 
تطوری آن، تناقضات فراوان در میان نســخه های بشری، 
عدم شناخت کامل از انسان و ابعاد وجودی او و به تبع آن 
محال بودن برنامه جامع کاربردی و واقع  گرایانه نمی تواند 

به عنوان یک دستورالعمل جامع برای انسان بکار آید.
از دیدگاه قرآن و روایات و نیز دانشــمندان اسالمی؛ 
قرآن کتابی جامــع و فراگیرنده همه آنچه که در جهت 
سعادت دنیوی واخروی انسانها مورد نیاز است، می باشد. 
امیرالمومنین )ع(در یکی از خطبه های نهج البالغه با 
استناد به آیات قرآن، جامعیت آن را بوضوح تشریح کرده 
اند. حضرت بعد از آنکه درباره دو رای مختلف صادر شده 
از دو قاضی سخن می گوید، با استفهام انکاری می پرسد: 
»آیا خداوند دین ناقصی فرو فرســتاده و در تکمیل آن از 
آنان مدد جســته است؟ آیا آنها شریک خدایند و بر خدا 
الزم اســت  به گفته ایشان رضایت دهد؟ یا اینکه خداوند 
دیــن را کامل نازل کرده، اما پیغمبر در تبلیغ و ادای آن 

کوتاهی ورزیده است؟« )نهج  البالغه، خ 18(.
مرحوم طبرســی درذیل آیه :»ما هیچ چیز را در این 
کتاب، فرو گذار نکردیم«.)انعام/ 38( می نویسد: »مراد از 
کتاب، قرآن است؛ چرا که شامل جمیع نیازهای دنیوی 
واخروی آدمی اســت؛ چه مفصل بیان شــده باشد وچه 
مجمل؛ اما مجمل آن درلسان پیامبراکرم تشریح شده و 
حق  تعالی ما را مامور به تبعیت از اوکرده اســت؛ چنانکه 

فرمود:» آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا 
کنید( و از آنچه نهی کرده خودداری کنید«. )حشر/ 7(. 
بنابراین، قرآن مجید از بیان معارفی که موجب ســعادت 
حقیقی انســان در دنیا و آخرت می باشد، فروگذار نکرده 

است«)مجمع البیان، ج 4، ص 461(.
آیــت  اهلل معرفت معتقد بودند: »مقصــود از کمال و 
جامعیت قرآن، جامعیت در شئون دینی، اعم از اصول و 
فروع آن اســت؛ یعنی آنچه در رابطه با اصول، معارف و 

احکام و تشریعات، بطور کامل در دین مطرح شده است؛ به 
عبارت دیگر هرآنچه که در زمینه سالمت و سعادت معنوی، 
روحی و اخالقی انســان است، در برنامه ها و اهداف قرآن 
قرار دارد، اما روشهای اجرایی، ساختاری و اجتماعی برای 
پیاده کردن این برنامه ها به عهده انسانهاست«)محمدهادی 

معرفت، نامه مفید، ش 6، س دوم، ص 5(.
از دیدگاه اســتاد مصباح یزدی؛ »قرآن کتاب انسان
 ســازی است و نازل شده اســت تا آنچه را که بشر در راه 
تکامل حقیقی )تقــرب به خدای متعال ( نیاز دارد، به او 

بیاموزد«)معارف قرآن1، ص229(.
باتوجه به این خصوصیت قرآن کریم، نســخه سبک 
زندگی دینی و قرآنی از جامعیت و فراگیری برخوردار بوده 
وتمام ابعاد وجودی و نیز سطوح و مراحل مختلف زندگی 

انسانی را در برمی گیرد.
عصمت اهل بیت )ع(

شــیعه براساس دالیل متقن عقلی و نقلی به عصمت 
اهل  بیت)ع( اعتقــاد دارد. خداوند متعال در مورد پیامبر 
اعظم )ص( می  فرماید: »وهرگز از روی هوای نفس سخن 
نمی گوید! آنچه می گویــد چیزی جز وحی که بر او نازل 

شده نیست«. )نجم/ 34(.
و نیز می فرماید : » آنچه را رســول خدا برای شــما 
آورده بگیرید )و اجرا کنید( و ازآنچه نهی کرده خودداری 

کنید«.)الحشر/7(.
حضرت علی )ع( دراین زمینه می فرماید: »انُْظُروا أَْهَل 
ُکْم َفالَْزُموا َسْمَتُهْم، َواتَِّبُعوا أَثََرُهْم َفلَْن یُْخِرُجوُکْم  بَْیِت نَِبِیّ
ِمــْن ُهدًي َو لَْن یُِعیُدوُکْم فِــي َرًدي« مردم! به اهل بیت 
پیامبرتان بنگرید. از آن سو که گام برمی دارند بروید؛ قدم 
جای قدمشــان بگذارید؛ آنها هرگز شــما را از راه هدایت 
بیرون نمی برند و به پســتی و هالکت بــاز نمی گردانند.

)نهج  البالغه،ترجمه محمد دشتی، خ 96(.
در بیانی دیگــر به عصمت و طهــارت اهل  بیت این 
گونه اشــاره دارند: »خداوند – تبارک و تعالی ما را پاک و 
معصوم و شاهد بر بندگان و حجت خویش در زمین و ما را 
همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرارداد، به طوری که نه قرآن 
از ما جدا می  شود و نه ما از قرآن«.)الکافي، ج 1؛ ص191(. 
بنابراین اهل  بیت)ع( با اتصال به منبع الیزال فیوضات 
الهی و نیز برخورداری از مقام عصمت، الگوهای هنجاری و 
مرجّح بی  بدیلی برای یک زندگی دارای معنا و روح هستند.
به همین دلیل هم ،رشــد و هدایت در تبعیت از آن 
ذوات مقدسه بیان شده است: »هرکس از راهی جز راه ما 
برود، غرق خواهد شــد... و راه ما، راه میانه است و هدایت 
در تبعیت از ما می  باشــد«)بحاراألنوار، ج 10؛ ص105( و 
با این تبعیت به ســعادت دنیوی و اخروی نائل می  شوند: 
»سعادتمندترین مردمان کسی است که برتری مرتبت ما 
را بشناسد و به وسیله ما به خدا تقّرب جوید و محّبت ما را 
درخود خالص سازد و بدانچه او را فرا خوانده  ایم عمل کند، و 
از آنچه او را نهی کرده  ایم دوری کند. چنین کسی از ما است 
و در خانه آخرت همراه ما است«.)عیون  الحکم، ص124(.

علم اهل  بیت )ع(
قرآن به صراحت و قاطعیت به محدودیت علم انسان به 

خود و جهان اطراف خویش اشاره کرده است:
» و به شما فقط مقدار اندکی از علم ایتاء شده است«.

)اسراء/ 85(.
مالصدرا به تعابیر گوناگون، محدود بودن معرفت بشری 
و لزوم اذعان و پذیرش آن را مورد تأکید قرار داده است:

اول؛ او بخشــی از عالم را وجــود غیر ادراکی نامیده 
اســت)الحکمهًْ المتعالیهًْ فی االسفار العقلیة االربعة، ج6، 

ص135(.

دوم؛ معرفــت را دریایی خوانده کــه انتهایی ندارد 
و هرکــس تا حــدی می توانــد از آن بهره منــد گردد. 

)تفسیرسوره های طارق و اعلی و زلزال، الف، ص214(.
ســوم؛ به طور مکّرر قید و وصف »بــه اندازة طاقت 
بشری« را در تعریف فلسفه ذکر کرده و با ذکر این قید، 
به محدود بودن معرفت بشری توّجه داده است)الحکمهًْ 

المتعالیهًْ، ج1، ص 48؛ همان، ج3، ص 401(. 
برخی دیگر از صاحب  نظــران اینگونه به محدودیت 

دانش بشری استدالل می  کنند:
محدودیت قدرت حواس انسان؛

محدودیت قدرت ادراک و تفکر انسان؛
عدم گنجایش اندیشه انسانی با توجه به وسعت عالم 

هستی)پیام قرآن، ج 1، ص117(؛ 
اما علم اهل  بیت فراتراز دانش های بشری بوده و آگاهی 
آن ذوات مقدسه برتمام مجهوالت انسانهای غیرمعصوم، 

برلزوم تبعیت از آنان داللت دارد. 
برخی از ویژگی های دانش اهل  بیت )ع(:

اتصال به وحی
بنابراحادیث معتبر، اهل  بیــت پیامبر با قرآن وعلوم 
قــرآن همگامند و تا روز برپایــی قیامت، لحظه ای از آن 
جدا نمی  شوند)تفسیرالعیاشي، ج1، ص14؛ وسائل  الشیعهًْ، 

ج 27؛ ص34(. 
أمیرالمومنیــن )ع( می فرمایــد: »هرآیه ای که نازل 
می شــد، پیامبراکرم )ص( شــیوة قرائــت آن را به من 
می آموخت، بعد آن را امال می کرد و من می نوشتم، سپس 
تأویل، تفسیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه آن را به 
من یاد می داد و برایم دعا می کرد که حقایق آن را دریابم 
و حفــظ کنم و من پس از آن هیچ گاه آنچه را دریافتم، 
به فراموشی نسپردم«)الکافي، ج 1؛ ص64؛ شواهدالتنزیل، 

ج 1، ص48(. 
دانشــمند بزرگ اهل سنت، ابن ابی الحدید معتزلی 
در این زمینه می گوید: »امیرمؤمنان در محضر رســول 
خــدا جایگاه ویژه ای داشــت. او با پیامبــر، خلوت های 
مکرری داشت. هیچ شخص سومی از گفت و شنودهای 
علمی آنان آگاهی نداشت. علی)ع( از معانی قرآن و کالم 
رسول خدا )ص( بسیار پرسش می کرد و زمانی که سؤال 
نمی کرد، پیامبر شــروع به تعلیم می کرد... امام علی ، با 
هوش و زیرکی فزاینده، پاکی طینت، روشــنایی باطن، 
زمینــه فراگیری حقایق را دارا بــود.... وی ربّانی امت و 
برترین چهره آنان بود و از همین رو، فالســفه وی را به 
نام امام امت و حکیم عرب، ســزاوار دیده اند«)شرح نهج 

البالغة، ج 11؛ ص48(.
امــام باقر)ع( فرمودنــد: »از جمله علومی که خدای 
متعال به ما اهل  بیت عنایت کرده است، علم تفسیر قرآن 
و احکام قرآن و....است«. آنگاه پس از درنگی فرمود: »اگرما 
انســان های دارای ظرفیت و قابل اطمینانی را بیابیم، آن 
علوم را برایشان تبیین خواهم ساخت«)تفسیر نورالثقلین، 

ج2، ص141(.
از امام صادق)ع( درباره آیه }قاَل الّذی ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن 
الِْکتاِب أَنَا آتیَک بِِه َقْبَل أَْن یَْرتَّد إِلَْیَک َطْرُفَک{ )نحل/40( 
سؤال شد. امام بین انگشتان دست خود را فاصله انداخت 
و آنها را روی سینه خویش گذارد و فرمود: »به خدا قسم! 
تمام علم کتاب در نزد ما اهل  بیت اســت«)الکافي، ج 1؛ 

ص229(.
الهامات الهی 

علوم ائمه اهل  بیت)ع( سرچشــمه دیگری دارد که 
می تــوان از آن با عنوان »الهام« یاد کرد. الهام اختصاص 
به پیامبران نداشته و در طول تاریخ گروهی از شخصیت 
های واالی الهی از آن بهره برده اند. قرآن از افرادی خبر 
می دهد که با اینکه پیامبر نبودند، اسراری از جهان غیب 
بر آنها الهام می شــد،چنانکه دربــاره حضرت خضر)ع( 
چنین می فرماید:» او مورد رحمت خاص ما قرار داشته 
و ازخزانه  علم خویش به وی دانشی ویژه عطا کرده بودیم 

«.)کهف/ 65(.
این افراد علم خود را از طریق عادی نیاموخته بلکه به 
تعبیر قرآن دارای »علم  لدنّی« بوده  اند. دراحادیث اسالمی 
ث«  کــه فریقین نقل کرده  اند، این گونه افــراد را »محَدّ
می گویند، یعنی کســانی که بدون اینکه پیامبر باشند، 

فرشتگان با آنها سخن می گویند.
بخــاری در صحیح خــود از پیامبراکرم )ص( نقل 
می کند که فرمود: »قبل از شما در بنی اسرائیل کسانی 
بودند که )فرشتگان( با آنها سخن می گفتند، بدون اینکه 

پیامبر باشند«)صحیح البخاري، ج5، ص12(.
براین اســاس، ائمه اهل  بیت)ع( نیز که مرجع امت 
در تبیین معارف الهی و احکام دینی می باشند، برخی از 
ســؤاالت را که پاسخ آن در احادیث مروّی از پیامبر)ص( 
یا کتاب علی)ع(وجود نداشــت، از طریق الهام و آموزش 
غیبی پاسخ می دادند)راهنمای حقیقت، ص 306 – 307(.

تسلط فراگیر 
اهل  بیت)ع( ازتوانمندی وتسلط خارق العاده برمسائل 
و ظرافت هــای علمی برخوردار بودنــد. این خصوصیت 
ســبب نفی خطا در راهنمایی و ترسیم خط سیر درست 
به ســوی حقیقت می  شود. تســلط آن بزرگان بر دانش 
الهی و نیز احاطه کامل و جامع بر نیازمندیهای معرفتی 
برای سعادت انسان، امتیاز بی  بدیلی است که پیروانشان 
بسته به میزان وسطح تبعیت خود از ایشان به حقیقت و 

سعادت نایل می  گردند.
امیرمؤمنــان)ع( فرمود: »ما اهل  بیت، درخت نبوت، 
موضع رسالت، محل رفت وآمد فرشتگان و منزلگاه رحمت 

و معدن دانش هستیم«)الکافي، ج 1؛ ص221(.
سدیر می گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: فدایت 
گــردم! از حقیقت خودتان برایــم بگویید. امام فرمودند: 
»مــا خزانه داران علم الهی هســتیم، مــا ترجمان وحی 

خداییم«)بحاراألنوار، ج26، ص105(. 
داللت ادله مذکور این گونه است که  اهل  بیت با وجود 
آن منبع علم و جامعیت علمی، ســزاوارترین مرجع ارائه 
ســبک زندگی و راه وروش زیستی هستند و نسخه آنان 
برای زندگی ،خطاناپذیر بوده و ســعادت دنیوی واخروی 

را تضمین می  کند.  

تو خود حجاب خودی 

سبک زندگي یکي از مولفه  هاي فرهنگي هر جامعه است كه باید متناسب با آداب و رسوم آن جامعه 
و آموزه  هاي مختلف دیني و اجتماعي، الگویي صحیح از آن معرفي شود. چراكه نوع سبک زندگي افراد 
تاثیر مسقیم و غیرقابل انکاري در سرشت و سرنوشت انسان دارد. چنانکه سرشت و شخصیت دروني 
او در نوع رفتارها و زندگي  اش تأثیر مي  گذارد. این دو اصل، مکرر در قرآن كریم و روایات اهل بیت )ع( 

وارد شده است.
سعادت و شقاوت انسان درگرو شناخت او نسبت به مبدأ ومعاد، خویشتن، عوامل سعادت و شقاوت 
و راه هاي رسیدن به آنهاست. خودشناسي اگردر بعد مادّي وجود انسان، برایش امکان پذیر باشد، درجنبه 
روحاني كاري بس سخت و چه بسا محال است. چرا كه دانش انسان محدود و وجود او پر از رمز و راز 
می باشد. این هدف جز از راه تعالیم دیني و تعریف خداوند متعال از انسان امکان پذیر نیست. چون او 
خالق انسان و آگاه به همه ابعاد وجودي  اش است عوامل سعادت و شقاوت و راه هاي نیل به آنها را نیز 

به همان دالئل، باید از متن و بطن دین و آموزه  هاي دیني جست وجو كرد.
اســالم- دیني براساس فطرت انسان- با هدف سعادت او در هر دو نشئه)دنیا وآخرت( و در تمام 
شئون و جوانب وجودي و زندگي آمده است. این ادعا ازآموزه  ها وگزاره  های دینی و به تبع آن تاثیرات 

وضعی كه در طول تاریخ در زندگی پیروان آن به وقوع پیوسته، قابل اثبات است.
»در پژوهشي كه توسط مجتبي حیدري درسال 1383 انجام گردید، این نتیجه به دست آمد كه بین 
دینداري و رضامندي خانوادگي رابطة زیادي است. هر مقدار نگرش دیني افراد قوي تر باشد، رضایت 
از زندگي آنان افزایش مي یابد. یعني هر چقدر اعتقاد به خداوند و دستورات او محکم تر باشد، زندگي 
زناشویي از ثبات بیشتري برخوردار بوده و آرامش بیشتري در خانواده حاكم خواهد بود. هانت)1978( 
پس از بررسي سازگاري زناشویي زوج ها اعالم كرد؛ مذهب و باورهاي مذهبي، با سازگاري زناشویي و 

سازگاري و رضامندي از زندگي ارتباط دارد و این افراد سازگاري و رضایت بیشتري از زندگي دارند.
اسپراوسکي و هاگستون در تحقیقي میداني و تجربي دریافتند افرادي كه براي مدت طوالني با هم 
زندگي كرده بودند، مذهب و رفتارهاي مذهبي را مهم ترین عامل رضایتمندي در ازدواج تلقي كرده اند. 
جریگان و ناك بعد از بررسي تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند كه انجام رفتارهاي مذهبي، مهم ترین 
عامل ثبات و پایداري ازدواج است. گروهي از محققان رابطة بین رضایتمندي از ازدواج و استحکام خانواده 
را با مذهبي  بودن زن و شوهر مورد بررسي قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند كه مذهبي بودن در 
استحکام خانواده نقش مهم و مؤثري ایفا مي كند«.)علي احمد پناهي، معرفت اخالقي، س اول، ش دوم(.

در نوشتار حاضر برخی از دالئل ضرورت سبک زندگی از نوع دینی با تاكید بر اسالم، مورد بررسی 
قرار می گیرند.

عاقبت مقام های غیر مشروع
)بدان ای سالک راه خدا!( امام باقر)ع( فرمود: پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی 
که دنبال به دست آوردن منزلت در قلوب مردم و کسب رضایت آنان به وسیله 
دروغ، ریا و گناه است موجب سخط الهی است، سرانجام خدا کاری می کند که 
همان کسانی که دلهایشان به سوی او جلب شده بود و از وی تعریف و تمجید 
می کردند، او را نکوهش کنند! به عبارت ســاده تر، خدا کاری می کند که همان 

کسی که می گفت: زنده باد! بگوید: مرده باد! این سنت و روش خدا است. )1(
____________

1 رسائل بندگی )رساله دوم حب به دنیا(، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 325

 با علم سخن بگویید 
و آنچه را نمی دانید انکار نکنید!

امام صادق)ع( می فرماید: به راســتی که خداونــد، این امت را به دو آیه از 
کتابش اختصاص داده است: یکی آنکه جز آنچه می دانند، بر زبان نیاورند و دیگر 

آنکه آنچه را نمی دانند انکار نکنند!
آنگاه امام این آیه را قرائت فرمود: »الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب ان الیقولوا 
علی اهلل االالحق« آیا از آنان پیمان کتاب)آسمانی( گرفته نشده که درباره خداوند 
جز به حق ســخن نگویند)اعراف 169( و نیز این آیه را تا پایانش خواند: »بل 
کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه« بلکه چیزی را دروغ شمردند که به دانش آن احاطه 

نداشتند. )یونس 39( )1(
____________

1 مجمع البیان، ج 5، ص 168/ بحاراالنوار، ج 2، ص 113

راهکار شناخت صحت و سقم مطالب
قال االمام علی)ع(: »من استقبل وجوه اآلراء، عرف مواقع الخطا«

امام علی)ع( فرمود: کسی که از افکار و آرای گوناگون استقبال کند، 
صحیح را از خطا خوب می شناسد. )1(

____________
1 نهج البالغه، حکمت 173

پاالیش افکار و عقاید )۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چگونه می توان افکار و عقاید صحیح را 
از افکار و عقاید ناصحیح مورد شناسایی قرارداد و پیرایه های فکری و 

اعتقادی را پاالیش نمود؟
پاسخ:

لزوم شناخت انواع آفات فکری
قبل از طرح سفارشــات و توصیه های دینی درباره پاالیش عقیده، ســزاوار 
است به اهم آفات و بیماری های فکری بپردازیم که الزمه پاالیش افکار و عقاید 
ناصواب است. به طور کلی اهم آفات و بیماری ها در بحث افکار و عقاید انسان دو 
چیز است:1 توهم دانایی 2 جزم گرایی. یکی از بیماری های روانی که تشخیص 
پیامدهایش بسیار دشوار است و بسیاری بدان مبتال هستند، بیماری» خود دانا 
بینی. یا » توهم دانایی« است. این بیماری در انسان که به آن جعل مرکب نیز 
گفته می شود، اگر مزمن شود، مداوایش محال است. همچنین جزم گرایی در افکار 
و عقاید دینی، سیاســی و مدیریت یکی دیگر از اهم آفات و بیماری های فکری 
و عقیدتی رایج اســت که تمام جوامع بشری را تهدید می کند. این دو مورد هم 
و موارد دیگر از جمله موانع پاالیش عقیده هســتند که افکار و اندیشه انسان را 
به انحراف می کشانند و او را از عالم واقعیات دور می کنند. انسان زمانی می تواند 
اطمینان حاصل کند که افکار و عقایدش با عالم واقع انطباق دارد و از هر گونه 
انحراف و لغزشی منزه است که با این موانع پاالیش عقیده مقابله کرده و آنها را 

از خود دور کرده باشد.
اهم موانع پاالیش عقیده در آموزه های وحیانی

مهم ترین موانع پاالیش عقیده براســاس آیات قرآن و احادیث به شرح زیر 
می باشد:

1- ظن و گمان
ظن و گمان از خطرناک ترین عواملی است که اندیشه بسیاری را در جهان 
به سمت باورهای باطل و نادرست می کشاند. نخستین سفارش قرآن کریم برای 
پاالیش عقیده، پرهیز از اعتماد به ظن و گمان است. قرآن به پیروان خود تاکید 
می کند که عقاید و آرای خویش را برســتون گمان و شــک بنا نکنند و در برابر 

آنچه صحت و سالمتش روشن نیست تسلیم نگردند.
* »والتقــف مالیس لک به علم« چیزی را که بدان علم نداری پیروی نکن 

) اسراء36(
* »و تقولون بافواهکم مالیس لکم به علم« با زبان های خود چیزی می گویید 

که به آن علم ندارید ) نور15(
* »و ان تطع اکثر من فی االرض یضلوک عن سبیل اهلل، ان یتبعون اال الظن 

و ان هم االیخرصون«
و اگر از بیشتر کسانی که در این سرزمین هستند پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه 
 می کنند. آنان جز از گمان )خویش( پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند

)انعام116(
آری اگر تمامی پیروان مذاهب گوناگون برآن شــوند که جز از علم پیروی 
نکنند و به چیزی جز پس از علم ایمان نیاورند، اختالفات و تناقضات میان همه 
مذاهب از میان رخت خواهد بست. امام علی)ع( می فرماید: »لوسکت من الیعلم 

سقط االختالف«
اگر جاهالن ســکوت کنند، اختالف میان مردم از بین می رود) بحاراالنوار، 

ج 2، ص122(
2-تمایالت نفسانی

خطر این مانع برای پاالیش عقیده اگر از ظن و گمان بیشــتر نباشد کمتر 
نیســت. آنگاه که انسان چیزی را دوســت بدارد و به آن وابسته شود، بینایی و 
عقلش را از دست می دهد و گوش های اندیشه اش کر می شود در نتیجه نمی تواند 
کاستی های محبوبش را ببیند. همین حالت در نفرت و دشمنی انسان نیز وجود 
دارد. از این رو اگر کسی بخواهد نقطه ضعف یا قوت یک نظریه را بشناسد و در 
آن درست بیندیشد، می بایست نخست خود را از تمایالت نفسانی آزاد سازد چرا 
که این تمایالت، خواه ناخواه در باورهای او اثر می گذارد. معروف اســت عالمی 
حلی آنگاه که حکم نجاست در چاه را از ایشان پرسیدند: فرمان داد نخست چاه 

خانه اش را پرکنند. سپس فتوا داد.
* قرآن کریم می فرماید: » التتبع الهوی فیضلک عن ســبیل اهلل« تابع میل 

خودت مباش که تو را از راه خدا منحرف می کند)ص26(
* امام علی)ع(:خیراالراء ابعدها من الهوی واقربها من الســداد« بهترین آراء 
دورترین آنها از هوس و نزدیک ترین آنها به استواری است. )غرور الحکم، ح 5011(

* امام علی)ع(: »اقرب االراء من النهی، ابعدها من الهوی« نزدیک ترین رای ها 
به عقالنیت دورترین آنها از هوس ها است.) همان،ح 3022(

* زیدبن صوحان » از امام علی)ع( پرسید: کدامیک از مردم رأیش استوارتر 
است؟ امام فرمود: » من لم یغره الناس من نفسه و لم تغر الدنیا بتشوفها« کسی 
که فریب وسوســه های مردم را نخورد و نه فریب زیورهای دنیا را ) بحاراالنوار، 

ج77،ص378(
ادامه دارد


