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مقدمه:
ي��ك مكتب جام��ع ،فراگير و فرازمان باید ب��ه گونهاى داراى انعطاف باش��د كه در عین
پایبندی به اصول در هر شرايط ،نيازهاى جوامع انسانى را در حال و آینده برآورد ه سازد.
اس�لام با دارابودن دو ويژگى انعطاف و ش��ناخت كامل وجامع ،ميا ن ناپايدارى ش��رايط و
نا ايس��تايى از س��ويى و پايدارى آموزهها وگزاره هايش از سوى ديگر اين امكان را براى
بش��ر فراهم آورده اس��ت تا بتواند ،در شرايط ناپايدار و نا ايستا با قوانين ،آموزه ها وگزاره
ه��اى پاي��دار او را به س��وى مقصود و هدف نهايىاش رهنمون س��ازد; ب��ه اين معنا كه
اس�لام به عنوان يك مكتب كه براى راهنمايى و رس��اندن انسان به كمال و پاسخگويى به
همه ى نيازهاى او داراى چنان توانايى و كش��ش اس��ت كه بتواند به نيازهای متنوع آدمی
پاس��خهاى مناس��ب و راس��تين ارايه دهد و مناس��بات زمانى ،مكانى و بالندگىجامعه و
انس��ان را در نظر گرفته و گرفتار بندهاى ايس��تايى نگردد و پويايى و پايدارى را در همان
ح��ال در خود گردآورد .اين پويايى و پاي��دارى درون مايهاى مى تواند بر زمان و مكان،
ناپايدارى ها ونا ايس��تايى هاى هر زمان و مكان چيره گردد و هرگز در پاس��خ دهىنماند.
جاودانگ��ى اس�لام به عنوان يك مكتب فرا بش��رى كه آموزه ها وگ��زاره هايش تا قيامت
پايدار ،معیار و مبنای دس��توركار بش��ر براى رس��يدن به خوش��بختى دو جهانى اس��ت،
تنه��ا ازاين رو اس��ت كه پويايى و پاي��دارى را در خود آميخته دارد و در ادامه مس��اله ى
وصايت و امامت تا پايان هس��تى اين جهان نيز تنها از همين جا توجيهپذير خواهد بود.
از ديدگاه ش��يعه ،پايدارى هميش��گى امامت همچون ديگر آموز ه ها وگزارههاى پايدار و

دکتررضا اسماعیلی
دبیرعلمی همایش ومعاون فرهنگی
دانشگاه آزاداسالمی
واحداصفهان(خوراسگان)

دکتراحمدعلی فروغی ابری
رئیس همایش و رییس دانشگاه آزاداسالمی
واحداصفهان(خوراسگان)
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فرازمانى و مكانىاش از اين رو بوده و هست تا پويايى و پايدارى ،ناايستايى با جاودانگى
و پايندگى ميا ن خواس��ته ها و ش��رايط جمع گردد و تعارض و تناقض از ميان برداش��ته
شود .اين امامت و پيشوايى هميشگى و پايدار به آدمى يارى مىرساند تا بهترين پاسخها
را ب��راى نيازهاي��ش برگزيند .ازاين نگرش مى توان ب��ه تفاوتها و حتى تناقض نماها در
ت و آنها را
رفتارها ،كنشها ،واكنشها ،رويكردها ،راهكارها و راهبردهای اصولی نگريس 
توجيه كرد ،تفس��ير و توضيح داد اکنون به لطف الهی جهت توسعه وترویج سبک زندگی
ایرانی -اس�لامی همایش ملی س��بک زندگی حضرت امام جعفرصادق(ع) در این واحد
دانش��گاهی برگزار می گردد و هدف از برگزاری این همایش و مجموعه حاضر ،تالش��ى
ويژه جهتشناساندن چهره پرفروغ امام صادق(ع) است تا تا راهگشایی برای سعادت نه
تنها مسلمانان بلکه انسانهای آزاد جهان باشد.
درخاتم��ه از مس��ئولین محترم س��ازمان ه��ا و نهاده��ای فرهنگی و اجتماع��ی گوناگون
اس��تان اصفهان ،منطقه چهار دانش��گاه آزاد اس�لامی و س��ازمان مرکزی دانش��گاه بویژه
جناب حجت االس�لام والمس��لمین دکترس��ید ط��ه هاش��می معاونت محت��رم فرهنگی
دانش��گاه آزاداس�لامی  ،جن��اب حج��ت االس�لام والمس��لمین دکتررس��تمی مدی��رکل
محت��رم نظارت وارزش��یابی فرهنگی ودیگرمدی��ران کل محترم ح��وزه معاونت فرهنگی
وهمچنین از ارش��ادات جناب حجت االس�لام والمس��لمین حاج آقا میردامادی مس��ئول
محت��رم نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه آزاداس�لامی اس��تان اصفهان،
جناب حجت االس�لام والمس��لمین علی اصغیر بیگی مدیرمحت��رم فرهنگی منطقه چهار
دانش��گاه آزاداس�لامی وکلیه معاونین ارجمند وهمکاران گرامی دانش��گاه آزاد اس�لامی
واحداصفهان(خوراسگان)که درزمینه برگزاری همایش ما را یاری نموده اند تقدیروتشکر
به عمل می آید.
امید اس��ت نتایج این گردهمایی علمی و فرهنگی در زمینه اش��اعه و کاربست آموزه های
ناب مکتب حضرت امام صادق(ع) مورد بهره برداری علمی و عملی قرار گیرد.
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سبک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)با رویکرد به
الگوی ارتباطات اجتماعی
دکتر زهرا شیخوند

چکیده
س��بک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)دارای افق های فراوان و متنوعی اس��ت و در
زمینه خاصی منحصر نمی شود ،گونه ای که درتمامی جنبه ها و زمینه های زندگی عبادی،
خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و...بهترین دستورات را در تغییر منش ها،رفتارها
و معیاره��ا ب��دون محدوده زمانی یا اقلی��م جغرافیایی(مکانی)داده اس��ت،تا آدمی در یک
چهارچوب مشخص در مس��یر رشد،توسعه و رسیدن به اهداف سبک زندگی اسالمی در
راس��تای دستیابی به سعادت موفق باش��د .بنابراین با توجه به گستردگی دامنه ی بحث که
بدان اش��اره گشت،پژوهشگر می کوش��د تا از زوایای نامبرده در منظر امام صادق(ع) تنها
ب��ه بخش اجتماع و آن هم پیرامون الگوی ارتباطات اجتماعی نوش��تار خویش را س��امان
دهد؛چرا که بخش مهمی از زندگی انس��انها در ش��بکه ی وس��یع ارتباطات و تعامالت با
یکدیگ��ر می گذرد،پس از دامنه ی تاثیرات گس��ترده آن به س��ادگی نمی توان گذش��ت.
همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بارها در فرمایش��ات حکیمانه ی خویش این مبحث-
سبک زندگی در بعد ارتباطات اجتماعی -را مورد توجه قرار داده اند.

مقدمه
جامعه واحد کالن اجتماعی اس��ت که از افراد به عنوان اجزای آن ش��کل گرفته است .فرد
انسانی ،کوچکترین واحد فیزیکی پایه در جامعه است.به عبارت دیگر واحد پایه در گروه
اجتماعی،طبقه اجتماعی و جامعه،شخص انسان است.
موجود انس��انی یک واحد تمام و یک ش��خصیت منفرد است.شخصیت انسانی نه تجزیه
ش��دنی اس��ت نه تقسیم ش��دنی.همین شخص انس��انی است که جامعه شناس��ان او را از
س��طح ی��ا از زاویه های دیگر مطالعه می کنند.انس��ان بخش عم��ده ی زندگی خود را در
گروهه��ای اجتماع��ی می گذران��د و در مقام عضو خانواده یا همس��ایه یا عضویک گروه
خ��اص اجتماعی،اقتصادی،دینی و قومی،یا درمقام یک ش��هروند و فردی ازملت با دیگر
همنوع��ان خود در ارتباط و ُکنش متقابل اس��ت .پس قطع�� ًا در زندگیش نیازمند برقراری
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در این راس��تا بازخوانی برآموزه های«سبک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)در الگوی
ارتباطات اجتماعی» بلحاظ برخورداری از اصول و ارزش��های متعالی قرآنی -اس�لامی در
عص��ر حاض��ر ضرورتی غیرقابل انکار اس��ت که هدف مقاله ی حاضر نیز بر این اس��اس
انسجام یافته است.
از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع فوق الذکر -سبک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)
با رویکرد به الگوی ارتباطات اجتماعی -ریش��ه در تفکر و رفتار هر فرد مس��لمان جهت
دس��تیابی به آرامش روانی و نیز س��عادت دارد ،لذا تمام شاهد مثال ها از سیره و کالم امام
جعفرصادق(ع) انتخاب گردید و روش اس��تخراج مطال��ب به صورت کتابخانه ای البته با
نگرش کاربردی به مش��کالت و مس��ائل از بطن و متن جامعه ی حاضر در سبک زندگی
افراد پیرامون ارتباطات اجتماعی بوده است.
در پایان نتایج تحقیق نشانگر آن است که اندیشه های توحیدمحور و قرآنی امام صادق(ع)
در سبک زندگی پیرامون ارتباطات اجتماعی درتمامی موارد نه تنها با اصول روان شناسی
روز در این امرمطابقت داش��ته ،بلکه دراکثر موارد کارآمدتر و حتی کاملتر نیز هست؛ چرا
که بینش حضرت(ع) به انسان و سبک زندگی وی،بینشی توحیدی است و حکایتگر نگاه
کرامت محور ایشان به انسان و جایگاه او در دستگاه آفرینش می باشد،نه نگاهی برخاسته
از ابزارمندی و در زمان و مکانی خاص؛پس قابلیت بهره برداری را نیز به لحاظ حاکمیت
شرایط بحرانی(گسست ارتباطات اجتماعی)در عصر ما را داراست.
واژگان کلیدی :س��بک زندگی،الگو،ارتباطات اجتماع��ی ،منظر،امام صادق(ع)،قرآن،روان
شناسی.
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ارتباطات اجتماعی اس��ت.این مس��اله آن چنان اهمیت اساس��ی دارد که بدون آن هم فرد
پژمرده می شود ،هم گروه و هم جامعه.
اما در مقابل برخی چنین می پندارند که امروزه وس��ایل ارتباطی به دلیل پیش��رفتهای فوق
العاده،تاثیر به س��زایی در سبک زندگی انسانها بر جای گذاشته است و با وجود این مساله
دیگر نیازی به تعامل و برقراری ارتباطات اجتماعی نیست،طرح این نظریه در حالی است
ک��ه در دنیای امروز،پر ف��روش ترین داروها آنهایی اند که برای بیماریهای های اعصاب و
روان،فش��ارخون،بیماریهای قلب و عروق و زخم معده اس��تفاده می شوند.همچنین شایع
تری��ن علت های معلولیت انس��ان،بیماریهای روانی،آرتریت روماتوئید و دیابت و ش��ایع
ترین علت های مرگ ومیر انس��انها،بیماریهای قلبی و سرطان اند و در شناخت علت تمام
بیماریهای یاد شده،فش��ار روانی()Stressنقش برجس��ته ای دارد.بنا بر گفته ی تعدادی از
دانش��مندان هم،تمام بیماریهای موجود در انسان،از جهاتی با فشار روانی ارتباط دارند.این
بیماری ها نه تنها شامل بیماری های روانی یا بیماریهای روان -تنی()Psychosomatic
نمی ش��وند ،بلکه در بر گیرنده ی تمام بیماری های جس��مانی،مانند س��رطان و س��ل نیز
هس��تند.تجربیات نیز ثابت کرده اس��ت که طیف وس��یعی از بیماریهای روحی و روانی و
نی��ز بخش مهمی از ناکامیهای زندگی به خاطر عدم برقراری ارتباطات اجتماعی یا ناکامی
در برقراری این نوع ارتباط اس��ت.پس ارتباطات اجتماعی را نباید س��اده انگاشت.کس��ی
ک��ه در زندگیش نتواند با دیگ��ران ارتباطی صحیح و منطقی برقرار س��ازد،دچار تنشها،
مش��کالت و بلکه بحران های زیادی خواهد ش��د که بر ُکلِ زندگی او تاثیر خواهد داشت
و موجب نارضایتی و تنها ماندن وی از سوی مردم،بلکه سبب ناکامی هایی نیز برای خودِ
شخص خواهد شد.این چنین انس��انی یعنی کسی که نتواند در ارتباطات اجتماعی اش،از
هر گروه،رده،طبقه و س��امانه ی اجتماعی روابط متعادلی داش��ته باشد،طبیعی است که در
اجتماع نیز نمیتواند،تعامل مثبت و سازنده ای را برقرار نماید.از اینرو،پیوسته در حال تنش
و اضطراب است و همواره از فشار روانی رنج می برد .همین امر،بر موقعیت اجتماعی او
و نیز کسب و کارش تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.
اما نباید فراموش کرد همین مس��اله نیازمند ضابطه و قانون اس��ت؛چرا که بدون ضابطه و
پایبندی،ش��الوده ارتباط و نیز زندگی اجتماعی از هم می پاش��د و در نتیجه اجتماع هم از
بین می رود.
از اینرو،توجه کردن و به کار بستن اصول حاکم جهت برقراری ارتباطات اجتماعی سالم و
موفق برای تمامی افراد و از آن جمله نهادها و سازمانهای مختلف،امری ضروری است که
بخش عمده ای از متون دینی نیز به این امر مهم اختصاص دارد که مغفول و محجور مانده

 -2ماهیت ارتباطات اجتماعی
در نگاه اول کلمه ی«ارتباط»کلمه ای تعریف ش��ده و بی نیاز از توضیح به نظر میرس��د،اما
اگ��ر کم��ی دقت کنیم از خود خواهیم پرس��ید به راس��تی ارتباط یعن��ی چه؟رابطه به چه
معناست؟آیا ارتباط همان رابطه است؟و عملکرد آنها چگونه است؟
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اس��ت؛یکی از همین موارد سبک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)با رویکرد به الگوی
ارتباطات اجتماعی است که در این مجال به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 -1مفهوم سبک زندگی
مفهوم«س��بک زندگی»از جمله مفاهیم علوم اجتماعی،علم جامعه شناس��ی و مردم شناسی
اس��ت که اخیرا و در دهه های اخیر بس��یارمورد توجه عالمان عل��وم اجتماعی و مدیران
فرهنگی قرار گرفته است؛س��بک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام
وارگی و ش��بکه ای بودن عوامل متعددی که در ش��یوه های زندگی یا اقلیم های زیس��تن
انسان تاثیر میگذارند،بوجود آمده است[علیرضا معاف،شاخصه های سبک زندگی اسالمی
و غربی کدام است،ص.]3
پس ش��یوه زندگی یا سبک زیستن منعکس کننده ی گرایش��ها،تمایالت،رفتارها،عقاید و
ارزش��های یک فرد یا جامعه اس��ت و مجموعه ای از طرز تلقی ها،عادتها،نگرشها،س��لیقه
ها،معیارهای اخالقی و س��طح اقتصادی در کنار یکدیگر طرز زندگی کردن فرد یا گروهی
را می سازند[شاخصه های سبک زندگی اسالمی و غربی کدام است،ص.]3
ب��ه تعبی��ر دیگر می توان در مورد این اصطالح اظهار داش��ت که از س��بک زندگی برای
توصیف ش��رایط زندگی انس��ان اس��تفاده می ش��ود؛بگونه ای که مجموعه ای از ارزشها،
ش��یوه های رفتار،حالتها و س��لیقه ها در هر چیزی را در بر گرفته اس��ت.در بیش��تر مواقع
مجموعه ی عناصر س��بک زندگی در یکجا جمع شده و افراد در یک سبک زندگی دارای
اشتراک می شوند.
در تش��ریح مفهوم س��بک زندگی رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای(دامت
برکاته)نی��ز به مس��ائلی نظیر خانواده ،ازدواج ،نوع مس��کن ،نوع لب��اس ،الگوی مصرف،
تفریح��ات ،تولید ،کس��ب و کار و رفتارهای فردی و اجتماع��ی در محیطهای مختلف که
متن زندگی انسان را شکل میدهد ،بیان کرده اند.معظم له با اشاره به توجه عمیق اسالم به
مفهوم سبک و فرهنگ زندگی تاکید داشتند که در معارف اسالمی اصطالح عقل معاش در
مفهوم جامع خود مترادف مفهوم س��بک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات
فراوانی در این زمینه وجود دارد[سخنرانی مقام معظم رهبری،خراسان شمالی].
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درموردپرس��ش نخس��ت باید بگوییم که م��ا هرلحظه و همه جا درح��ال برقراری ارتباط
هس��تیم.این واژه«ارتباط» از یکس��و دارای مفهومی واضح و روشن و از سوی دیگر،دارای
مفاهیمی پیچیده و غامض اس��ت.از دیدگاه لغوی،تعاریف متعدد برای این واژه بیان ش��ده
است که به چند مورد آن اشاره می شود:
ارتباط به معانی«رس��اندن ،بخشیدن ،انتقال دادن ،آگاه س��اختن و مکالمه و مراوده» آمده
اس��ت [وبس��تر،ص .]826به بیان دیگ��ر ارتباط در قال��ب مصدر متعدی ب��ه معنای«ربط
دادن،بستن،بس��تن چی��زی به چی��زی و بربس��تن» می باش��د و در نقش اس��م مصدر،به
معنای«بستگی،پیوند،پیوس��تگی و رابطه»اس��ت [معین،فرهنگ فارسی،ج،1ص .]189و در
ج��ای دیگر ارتباط به معنای «مبادل��ه ،گزارش ،ابالغیه ،ابالغ ،نقل و انتقال ،مراوده و عمل
رساندن و ابالغ و»...آمده است[آریانپور،فرهنگ کامل انگلیسی -فارسی،ج،1ص.]386
درتعری��ف اصطالح��ی ازمیان تعاریف ارائه ش��ده برای ارتباط و روابط بین فردی ،س��ه
تعریف بنیان تمام تعاریف را پی می ریزد.در نزد ارسطو،ارتباط (ریطوریقا) جستجو برای
دست یافتن به کلیه وسائل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران است[محسنیان
راد،ارتباط شناسی،ص.]39
از دی��دگاه روان شناس��ی اجتماعی و دانش��مندان عل��وم ارتباطات انس��انی،ارتباط میان
فردی،فرایندی اس��ت که طی آن اطالعات،معانی و احساسات از طریق پیام های کالمی و
غیرکالمی با دیگران در میان گذارده می شود.
یعنی همان فرایند ارسال و دریافت پیام را ارتباط می گویند[کریستین،مهارتهای اجتماعی
در ارتباطات میان فردی،ص.]90
بر طبق تعریف سوم،ارتباط میان فردی،یک تعامل گزینشی نظام مند،منحصربه فرد و رو به
پیشرفت است که سازنده ی شناخت طرفین از یکدیگر است و محصول این شناخت،خَ لق
معانی مشترک بین اعضا و طرفین ارتباط است[وود،ارتباطات میان فردی،ص.]137
در پاس��خ به پرس��ش دوم باید اظهار داشت که ش��اید بارزترین تعریفی که از واژه رابطه
از نظ��ر لغوی م��ی توان ارائه داد،عبارتس��ت از«:مجموعه رفتاره��ای متقابل و ُکنش ها و
واکنش های دو جانبه:رابطه ی جنس��ی ،زناشویی ،سیاس��ی،اجتماعی و[»...انوری،فرهنگ
روز س��خن،ص .]585به بیانی دیگر «تماس ،گفتگو ،مراوده یا دوس��تی بین دو یاچندکس
ارتباط»[همان].حال با تمام تفاس��یر،همانگونه که پیش��تر نیز در تعریف لغوی ارتباط بیان
ش��د،معین در فرهنگ خود اساس ارتباط را،رابطه تعریف می کند.لذا از نظر او،نوعی این
همانی بین این دو واژه وجود دارد[فرهنگ فارسی،ج،1ص.]189
حال در طول چند دهه ی گذش��ته رش��د بیش از پیش علم و تکنولوژی مفهوم ارتباطات

 -3خاستگاه پیدایش ارتباطات اجتماعی
از آنجا که دین خود مبدع ارتباطات اجتماعی -انس��انی نیس��ت و بیش��تر نقش تاییدی و
امضائی در برابر رابطه های موجود را دارد و در واقع دیندار بودن مردم،آنها را به س��مت
پی ریزی این مس��اله نکشانده اس��ت،پس باید بررسی کرد که منشا پیدایش اینگونه روابط
انس��انی چیست؟چه عاملی موجب کشیده شدن به سمت این ارتباطات شده است؟واضح
اس��ت تا منش��ا پیدایش و انگیزه ی ظهور ارتباطات اجتماعی ش��ناخته نش��ود،نمیتوان به
نوع،چگونگی،آیین،اصول،شیوه و روش��های صحیح الگویی رفتاراجتماعی دست یافت و
بنوعی به شرایط،انواع و ابزار آن پی برد و آنگاه با معیار شریعت پیرامون آن قضاوت نمود.
ارتباط انس��انها با یکدیگر در اجتماع،تنها محصول تدبیر عاقالنه انسانهاست که تمام امور
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را بس��یار گسترده ساخته اس��ت و ابعاد مختلف آن امروزه عبارت است از:راهها و وسایل
ارتباطی،انتقال پیام ها و مدارک ،ارتباطات علمی و اداری،ارتباطات تلفنی و مخابراتی،حاملین
و تکنی��ک های ارتباط��ی ،ارتباطات میان اف��راد ،ارتباطات می��ان فرهنگی،ارتباطات میان
نهادهای اجتماعی،ارتباطات مبتنی بر وس��ایل ارتباط جمعی،ارتباطات سیاس��ی،ارتباطات
دولت و مردم و...
اما مقصود از ارتباطات اجتماعی،ارتباط و وابستگی متقابل انسانها و جهت گیری رفتاری
آنهاس��ت.یکی از نکاتی که در ارتباطات اجتماعی مطالعه می ش��ود،نوع و ساختار روابط
ِ
قانونمندی حاکم بر آن اس��ت.درک یک نوع ارتباط را می توان در مدلی
انس��انها با هم و
س��اده براس��اس توزیع قدرت و نفوذ در انواع ارتباطات تصور کرد؛ ارتباط افقی میان دو
نفر که ازنظر شرایط یکسان اند(مانند دو کارمند)و ارتباط عمودی میان رئیس و زیردست
و تغییرات رفتارش��ان در هر نوع از این نوع ارتباطات.هرگاه روابط عمودی باش��د که عده
ای در ب��اال و برخی در پایین ق��رار گیرند،معموال ارتباطات اجتماع��ی میان آن دو،همراه
ب��ا تنفر،دوری،فخرفروش��ی،تکبر و...اس��ت،ولی هنگامی که روابط،افقی و دریک س��طح
باشد،ارتباطات اجتماعی میان آنها،همراه با الفت،مهربانی،عالقه و...است[رفیع پور،آناتومی
جامعه،ص.]73
به س��خن دیگر معموال ارتباطات اجتماعی«،ارتباطات میان دو ش��خص یا دو گروه را می
رساند.روابط چنانچه صورت همکاری،مبادله،تفاهم،وصلت،دوستی،استخبار و...یابد،مثبت
و چنان چه صورت مبارزه،تنش،کشمکش ،هماوردی ،تقابل،خراب کاری و...پذیرد،منفی و
آنگاه که بصورت انطباق،همسازی و قرارداد در آید،خنثی خوانده می شوند»[بیرو،فرهنگ
علوم اجتماعی،ص.]376
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از جمله انس��انهای دیگر را در مس��یر رس��یدن به اهداف خود به خدمت می گیرند.یعنی
عقال به این نتیجه رس��یده اند ک��ه در دنیا بدون همکاری یکدیگ��ر وجلب یاری دیگران
نمیتوانن��د به تمام اهداف زندگی دس��ت یابند.حتی و چه بس��ا زندگی ف��ارغ از حمایت
دیگران مورد تهدید واقع شود و به نابودی منتهی گردد.اینگونه تفکر و استدالل،آنها را به
پی ریزی برقراری ارتباطات اجتماعی و دریافت کمک ازهمنو ِع خویش س��وق داده است
ِ
اه��داف خود را در رهگذر ارتباط و همیاری با یکدیگر به دس��ت آورند.یکی از انواع
ت��ا
ارتباطات،رابطه با مردم اجتماع اعم از همکار،هم گروه و...اس��ت.گویا این گونه پنداش��ته
اند همان گونه که جامعه انسانی و اهداف زندگی،بدون ارتباطات اقتصادی و آموزشی و...
از سالمت الزم برخوردار نیست و زندگی بدون آنها رو به فنا و نابودی است،همین طور
زندگی فارغ از ارتباطات اجتماعی و دوستی با مردم،یک زندگی سالم،رو به رشد و حتی
بهبودی نیست و برای رسیدن به اهداف زندگی و برخورداری از سالمت روحی و روانی
و حرک��ت درجاده تکامل فردی و اجتماعی،وجود ارتباط��ات اجتماعی همانند ارتباطات
اقتصادی و فرهنگی ضروری می باش��د.بنابراین برقراری ارتباط��ات اجتماعی با یکدیگر
محصول تدبیر عاقالنه عقال است و این امر تحقق نمی پذیرد مگر با اجرایی نمودن اصول
و روشهای خاص خود.
 -4انسان و انواع ارتباطاتش
انس��ان موجودی کمال جو و تعالی پذیر اس��ت؛کمال آدمی بر اثر ُحسن انجام وظایفی به
دست می آید که به موجب ارتباطات گوناگون او با خود،خداوند و همنوعان بر عهده اش
نهاده شده است.این ارتباطات عبارتند از:
 1-4ارتباط انسان با خود
اندیش��مندان رفت��ار اجتماعی،بر این باورند ک��ه توانایی آدمی در انج��ام دادن هر چیزی
در زندگی،ب��ر ت��وان او در هدایت سیس��تم عصب��ی اش مبتنی اس��ت[رضائیان،مدیریت
رفتار،ص.]332توان هدایت سیس��تم عصبی به وسیله فرد را،برنامه ریزی ارتباطات با خود
م��ی نامند.این برنام��ه ریزی(ارتباط با خود)علم چگونگ��ی اداره ی بهتر ذهن برای ایجاد
نتایج مطلوب اس��ت.این علم،کلید گش��ودن رمزچگونگی ایجاد نتایج بهینه مستمر را ارائه
میدهد.براس��اس برنامه ریزی ارتباطات با خود،افراد می توانند با بکارگیری توان مغزی و
بدنی خود،به موفقیت های بزرگی دس��ت یابند.در واقع با تس��لط بر خود حتی می توانند
موفقیتهای خیره کننده دیگران را بازسازی و تقلید کنند.پژوهشگران معتقدند که اگر کسی
در این جهان فضیلتی را کسب کرده که مورد توجه دیگران قرار دارد،به آن دلیل است که
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مای��ل ب��ه پرداخت هزینه زمان و تالش برای آن بوده اس��ت.به بیان دیگر وی حاضر بوده
است که با کنترل مغز،روان و بدن خود به این موفقیت ها دست یابد.
ه��م چنین ای��ن امر از چن��ان اهمیتی برخوردار اس��ت که ق��رآن نیز بدان اش��اره نموده
است[نس��اء،29-107/انعام،31 /هود،47/مائده،105/بقره،187/حشر]18/و در سرلوحه ی
همه ی برنامه های خود،خودسازی را مطرح می سازد؛
چرا که اگر این«خود»س��اخته ش��ود؛«خود»ی که دارای فطریات و ابعاد وجودی گوناگون
است«.خود»ی که آفریده شده مبدا وجود اوست و ره به سوی او دارد«.خود»ی که میتواند
جانشین خدا بر روی زمین قرار گیرد«.خود»ی که اگر رو بسوی آیین استوارتوحیدی کند
به س��عادت ابدی دس��ت خواهد یافت و اگر از آن دوری جوید به ش��قاوت ابدی خواهد
رسید«.خود»ی که اگر سالم بماند،جامعه ای را احیا خواهد کرد واگر دچار مسخ شود ملتی
را نابودخواهدساخت،دیگری ودیگران برای وی مطرح خواهند بود و اگر این«خود»ویران
شود،دیگری برای وی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
 2-4ارتباط انسان با خدا
مهمترین ارتباطی که درمیان ارتباطات چندگانه وجود دارد،ارتباط انس��ان با خداست و در
واقع این امر اس��اس همه ی ارتباطات اس��ت و هر ارتباطی که انسان با دیگران برقرار می
س��ازد،باید بر مبنای این نوع ارتباط باشد؛چرا که انسان بعنوان مخلوق خداوند،نیازمند به
برقراری ارتباط با خالق خود است از این رو،ارتباط انسان با خداوند در طول زندگی،ارتباطی
ضروری و شایسته است.البته برقراری ارتباط انسان با خدا در گرو وظایفی است که قرآن
از آنها با تعابیری همچون پذیرش والیت و سرپرس��تی خدا[شوری،]9/پرستش و اطاعت
محض و مطلق از حضرت حق[آل عمران،]64/راز و نیایش با آفریدگار[مومن،]60/ش��کر
نعمته��ای الهی[ابراهیم،]7/انجام همه اعمال با نی��ت و انگیزه ی خدایی و توکل بر او[آل
عمران،160/ابراهیم]11/و...یاد می کند.
شاید دلیل این همه تاکید بر انجام این امور و وظایف در ایجاد ارتباط با خداوند،این است
که همه ی این مسائل سبب کمال انسان می شود و برقراری این نوع ارتباط را انسان تنها
با خدای خویش میتواند برقرار کند و در مورد غیرخدا،چنین ارتباطی نه صادق اس��ت و
نه جایز.
 3-4ارتباط انسان با دیگران
بخش قابل توجهی از ارتباط انس��ان درجامعه،مربوط به تعامل وی با دیگران است،چراکه
انس��ان به عنوان موجودی مسئول،متعهد و اجتماعی که بسیاری از ابعاد وجودیش تنها در
ارتباط با جامعه ش��کل میگیرد،نمی تواند نس��بت به این افراد بی تفاوت باشد.فردی که از

محیط اجتماعی خود را دور می س��ازد و به گوش��ه ای پناه می برد،بدون شک بسیاری از
استعدادهایش را از رشد صحیح باز می دارد.
حتی نظریه پردازان علوم اجتماعی نیز این خصیصه -ارتباط انس��ان با دیگران -را معلول
نیازهای متنوع آدمی دانسته اند؛زیرا نیازهای او -با توجه به استعدادهای مختلف نهفته در
وجودش -با معاش��رت،تبادل افکار و ایجاد روابط نیکو و اخالق شایس��ته با همنوعان،در
یک اجتماع س��ازمان یافته انس��انی تامین می ش��ود و بر اثر همین معاش��رت ها و تبادل
افکار،ارتباطات اجتماعی -انسانی شکل می گیرد و فرهنگ انسانی به وجود می آید.
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 -5سبک زندگی،ارتباطات اجتماعی و دنیای معاصر
حال باید پرس��ید،ماهیت واقعی ارتباطات اجتماعی در سبک زندگی افراد در عصر حاضر
چیست؟آیا روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر به همان شکل گذشته موجود است؟
در پاسخ باید گفت شکی نیست که انسان حاضر در سبک زندگیش،وارد عصر بحران شده
است و چون مراحل گذر به طور تسلسل وار و با شتاب پشت سرهم می آیند،پایانی برای
این دوره بحران متصور نیس��ت.در چنین ش��رایطی است که ارتباطات اجتماعی نیز تحت
تاثیر قرار گرفته اس��ت؛هرچند ذهنیت بشر باچنین وضعیتی خو نگرفته است و حافظه ی
تاریخی ما نیز ریشه در ثبات و آرامش دارد پس نظام فکری و ادراکی ما آمادگی رویارویی
با یک دوران بی قراری،سرگشتگی و بحرانی را ندارد.
بنابراین باید پذیرفت که در اثر ش��تاب تغییر،در دنیای معاصر ،سبک زندگی انسان در بُعد
ارتباطات با شش عنصر تغییر کرده است:
ارتباط انس��ان با انسان:این نوع رابطه از ش��تاب تغییر متاثر می شود و گذرا و ناپایدار می
شود.انسانها با سرعت بیشتری می آیند و میروند.استمرار ارتباطات اجتماعی انسانها کمتر
شده است.حلقه ی روابط اجتماعی که در گذشته همراه با انسانها بود،خیلی سریع گسسته
و جابجا می شود.انس��انهای زیادی وارد زندگی ما می ش��وند و م��ی روند و چون میزان
رفت و آمد آدمها زیاد می شود،دوس��تی های پایدار و عمیق شکل نمی گیرند و ارتباطات
اجتماعی انسانها با هم گذرا و ناپایدار می شود،پس معیارهای ارتباطات اجتماعی هم تغییر
می کند.
ارتباط انسان با مکان:جابجایی ها زیاد شده و انسان ها خیلی راحت از ریشه و مکان اصلی
خودش��ان َکنده میشوند.ما وارد عصر خانه به دوشی شده ایم،پدیده ی مهاجرت،پدیده ی
عصر جدید است.ارتباط انسان با مکان خیلی ناپایدار و گذرا شده است.
ارتباط انسانها با ایده ها و اندیشه ها:سرعت تولید آگاهی و اطالعات و دانش جدید خیلی
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عجیب اس��ت!هر چهار دقیقه یک مقاله ویافته جدید علمی درزمینه های گوناگون تدوین
میشود.ذهن ما هنوز به اطالعات ویافته های قبلی خو نگرفته که با اندیشه ها و ایده هایی
جدید روبرو می ش��ود که می آیند و می روند مس��اله قطعیت در علم معنای خودش را از
دست داده است؛در چیزی که جدید می آید،قبلی را نفی می کند.
ارتباط انس��انها با مشاغل و س��ازمانها:قبال تغییرشغل یا تغییر محل کار یک ضدارزش بود
ولی امروز تغییر ارزش��ی پیدا شده و آدمها افتخارشان این است که در یک جا نمانده و از
یک جا ماندن احس��اس بی تحرکی و سکون می کنند و در یک جا خدمت کردن برایشان
سخت است.
ارتباط انس��انها با اشیاء:فرهنگ«یکبارمصرف»نش��انه این تحول اس��ت.فرهنگ اشیاء دور
ریختنی،روزگاری در تولید صنعتی اصل بر دوام بود و از این راه س��ود و اعتبار به دس��ت
می آمد.االن سالهاست که دیگر چنین چیزی را نمی بینیم.
عمر خودرو را پنج سال تعریف کرده اند.سلیقه های مصرف کنندگان هم با همین سرعت
در حال تغییر است.تنوع به جای دوام،یک اصل شده است و می خواهند که کاالی جدید
و متنوع عرضه شود.این تحوالت،
ارزش را از داش��تن به بودن تغییر داده اس��ت.در کشورهای پیش��رفته،خیلی از اشیایی که
زندگی را تامین می کند
با هر جابجایی باقی می گذارند و با یک چمدان سبک حرکت می کنند.
ارتباط انس��انها با زمان:گرچه طول زندگی ما با چند نس��ل گذشته تفاوت زیادی نداشته
اس��ت،اما عرض زندگی مان بیشتر شده و تجربیاتی بس��یار بیشتر را از همنوعان خود در
نسلهای گذشته درک می کنیم.در طول چهل
س��ال تجربیات متنوع و متفاوتی را می بینیم که قبال برای درک آنها ش��اید یک قرن زمان
الزم بود.
بنابراین به لحاظ فلس��فی آثار تحوالت معاصر در ارتباطات اجتماعی انسانها با یکدیگر را
میتوان در سه شاخصه دانست که مهمترین آنها عبارتند از:
بی تفاوتی اخالقی:بی تفاوتی اخالقی در روابط میان فردی مخصوصا در میان نسل جوان
معضل جدی ش��ده اس��ت.نمونه های فراوانی از این بی تفاوتی در صحنه های ارتباطات
اجتماعی و حتی روابط خانوادگی نیز دیده می شود:
 خانه های سالمندانعدم اعتقاد به زندگی در کنار پدر و مادر زوجین پس از ازدواج
 -بی اعتقادی نسبت به واژه هایی مثل:اعتماد،وفاداری،دوستی بی شائبه و...
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 فردیت ذره ای یا سلولی:مناس��بات موجود در ارتباطات چه مناسبات پیشرفته شهری وچه مناسبات اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی،افراد را تنها کرده است.هرکس به فکر شخص و منفعت شخصی خود
اس��ت.این تنهایی با احساس تنهایی و بی کس��ی،موضوع بحث فراوانی قرار گرفته است.
چرا رقم طالق در آمریکا52درصد و در انگلس��تان42درصد است؟چرا درحالیکه تولیدات
بشر آنقدر پیچیده و کارساز و زیبا و خوب است،انسا ِن سازنده ِ این کاالها،خود رشد همه
جانبه نکرده است؟و در ارتباطات اجتماعی با دیگران،دچار این همه مشکالت شده است؟
درخانه زیاد پیش می آید که افراد ناهار و شامشان را تنهایی و نه در کنار هم بخورند،حشر
و نشر با اعضای
خان��واده هم کم ش��ده،صحبتهای توی خانه بیش��تر بوی پول و چانه زنی بر س��رمنفعت
شخصی را میدهد،در چنین وضعیتی چه توقعی برای برقراری ارتباطات اجتماعی سالم و
موفق با مردم می توان داشت؟
بی هویتی و بی هدفی:در ارتباطات اجتماعی امروز،رفتار به ویژه نس��ل جوان دچار نوعی
ب��ی هویتی و بی هدفی ش��ده اس��ت.انگیزه ی رش��د و تعالی و انگی��زه الزم برای ارزش
ه��ای موجود بش��ری را احس��اس نمی کنند.بعضی ه��ا تعبیر می کنند که نس��ل امروز ما
دچار«بی تفاوتی ارزشی»ش��ده اند.می گویند ارزش های اخالقی -فرهنگی ما بی پشتوانه
ش��ده اس��ت و قادر به دفاع و تثبیت آن نیس��تیم.مایه های عمیق فرهنگی که پشتیبان این
ارزش��ها باشد،سس��ت شده و به نوعی فقر فرهنگی دچار ش��ده ایم و همین هم هست که
به راحتی جذب عالئم و آداب فرهنگ بیگانه میش��وند و ب��ه نوعی به برقراری ارتباطات
اجتماعی،اهمیتی داده نمی شود.
 -6علت حصر شدن ارتباطات اجتماعی مطلوب افراد در سبک زندگی
آدم��ی از آغ��از به اقتضای فطرت کمال جویش به کمال گرایش نش��ان می دهد،بگونه ای
که کمال را دوس��ت می دارد و به آن عالقمند می ش��ود.عالقه و گرایش نوزاد به مادر،با
این احس��اس که مادر نیازش را برآورده می سازد،از آغازین نمودهای این حقیقت است.
البت��ه از آنجا که انس��ان،پیش از یافتن هرکس،ابتدا خود را می یابد،پس طبیعی اس��ت که
خود را دوست بدارد و به خود عالقمند باشد که از آن به«حب ذات»تعبیر می کنند.عالقه
به خود از آغاز حیات با انس��ان همراه اس��ت،ولی این عالقه مانع از توجه او به کماالت
دیگران نمی ش��ود.با تربیتهای ناصواب که شرح آن از عهده مقاله خارج است،توجه آدمی
به خود معطوف و محصور شده و در حص ِر خویش گرفتار می شود،بگونه ای که خود را
می بیند،به خود می اندیش��د،خود را دوست دارد،برای خود می طلبد و از آنچه به زیانش
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اس��ت می گریزد.اگر در س��بک زندگیش به دنیا رو می آورد،برای خود رو می آورد و اگر
حاض��ر به اطاعت از فرامین الهی بش��ود نیز برای مصلحت دنی��ا و آخرت خویش چنین
می کند؛اگرچه در اندازه نگاه به خود،بین او و دنیادوس��تان فرق بس��یار است.این توجه به
خود،همان چیزی اس��ت که از آن به انانیت تعبیر م��ی کنند.البته این نگاه گاه به اندازه ای
ق��وت م��ی یابد که هیچ چیز و هیچکس را جز خود نم��ی بیند،به خود می بالد و از دیدن
کماالت خویش به ُعجب گرفتار می ش��ود.در مقابل،به ارزشها و کماالت دیگران بی اعتنا
می شود تا آنجا که یا آنها را نمی بیند یا با عناوینی از قبیل وظیفه و تکلیف در بی ارزش
جلوه دادن کماالت افراد میکوش��د،بعبارتی آنان را مورد لطف و محبت خویش قرار نمی
ده��د و به آنان روی خوش نش��ان نمیدهد و به تعبیری در زندگی��ش حاضر به برقراری
ارتباطات اجتماعی با آنان نیست.به عنوان مثال در روابط میان فردیش اگر از کسی خدمتی
مشاهده کند،به جای تمجید و تکریم،می گوید خدمت کردن وظیفه او است و باید چنین
م��ی کرد.او نمی خواهد و بلکه نمی تواند خوبی های دیگران را ببیند و برعکس،توجهش
به عیوب دیگران به س��رعت جلب ش��ده و زبان به مالمت آنها می گشاید.عیبهای خود را
نمی بیند و برای هر اعتراضی،توجیهی آماده می س��ازد.این اس��ت که می توان گفت،نشان
دادن ارتباط اجتماعی مطلوب با دیگران را در خویش زندانی س��اخته و از دوست داشتن
دیگران و محبت کردن به آنان عاجز می ش��ود.خود را دوس��ت دارد،شیفته خود می شود
و حتی با هرکس دوس��تی کند،نه برای آن اس��ت که او را دوست دارد،بلکه فقط برای آن
اس��ت که او را برطرف کننده ی نیازی از نیازهای مادی یا روحی -روانی اش در مکان و
یا زمانی خاص می بیند؛از این رو تنها اس��ت و از تنهایی رنج می برد و صد البته که این
تنهایی،نتیجه ی خودخواهی های خود او است؛چرا که فقط خود را باور دارد،فقط خود را
می بیند و ارتباطات اجتماعی اش با دیگران ارتباطی ابزاری اس��ت،به این معنا که دیگران
را به چشم ابزاری در برآورده کردن نیازهایش می نگرد.
 -7برقراری ارتباطات اجتماعی مناسب در سبک زندگی،مهارت یا معرفت
برخی معتقدند که برقراری ارتباطات اجتماعی مناس��ب در س��بک زندگی،مبتنی بر نوعی
معرفت اس��ت ولی با آن تفاوتهای اساس��ی دارد.این نکته سبب شده که برخی مانند اریک
فروم،این مقوله را از س��نخ هنر یا مهارت بدانند.به اعتقاد آنان،برخی از انس��انها،چگونگی
ارتباطات اجتماعی مطلوب با مردم را مهم نمی دانند یا با آن آشنا نیستند.این سخنان بدین
معناست که آنها این هنر یا مهارت را ندارند،برخی هم آن را بسیار ساده و حتی بی ارزش
به ش��مار می آورند.همچنین آنان می گویند،نخس��تین قدم این اس��ت که بدانیم«ارتباطات
اجتماعی موثر یک هنر اس��ت»همانگونه که زیستن یک هنر است.اگر بخواهیم یاد بگیریم
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ک��ه چگونه می توان به دیگران مهربانی نماییم،باید هم��ان راهی را انتخاب کنیم که برای
آموختن هر هنر دیگر مانند موسیقی،نقاشی،نجاری،
طبابت یا مهندسی بدان نیازمندیم.برای آموختن هر هنر معموال باید دو مرحله را پیمود:اول.
تس��لط بر جنبه ی نظری و دوم.تس��لط بر جنب��ه عملی آن.اگر بخواهیم هنر پزش��کی را
بیاموزیم،باید اول بدن انس��ان و بیماری های گوناگون آن را بشناسیم،اما پس از آنکه همه
معلومات نظری را کس��ب کردیم،هنوز این شایس��تگی را نداریم که ما را پزش��ک خطاب
کنند.تنها پس از تجربه فراوان ممکن اس��ت در این کار مس��لط ش��ویم؛یعنی وقتی نتیجه
معلومات نظری ما با آنچه از راه تجربه بدست آورده ایم با هم یکی شود،در ما بصیرت که
اساس تسلط بر هر هنری است،به وجود می آید ولی غیر از یادگیری نظری و عملی،عامل
س��ومی نیز برای تس��لط بر هر هنری الزم اس��ت و آن اینکه تس��لط بر هنر مورد نظر باید
هدف غایی ش��خص باشد؛یعنی در جهان چیزی نباید در نظر او مهم تر از هنر جلوه کند.
این در مورد موسیقی،طب،نجاری و هنر برقراری ارتباطات اجتماعی نیز صدق می کند.
پیداس��ت که طبق نظریه فوق،برقراری ارتباطات اجتماعی مناسب در سبک زندگی صرفا
نوعی معرفت نیست ،بلکه بیشتر به مقوله ی مهارتها شبیه است.
اما اگرآدمی بصورت واقعی و با دقت عقلی،رحمت و محبت خداوند نسبت به همگان و
نیزخُ لق نیک و خوش��ی را که خداوند خطاب به پیغمبر برگزیده اش سفارش نموده است
آثارش را شناس��ایی نماید و در عین حال خواهان س��عادت حقیقی باش��د ،بی تردید تمام
حرکات درونی و بیرونی خود را در ارتباطات اجتماعی به شکلی ،نظام و سامان می بخشد
که به حضرت حق متصل شود و از این طریق عالوه بر بردن گوی سعادت ،خوشبختی و
نیکبختی را نیز برای خودش رقم می زند.اما در مقابل ،اگر چنین نباشد حرکات ناآگاهانه
وی،نه تنها او را به جایی نمی رساند،بلکه دچار زحمت و زیان فراوان نیز می نماید.
حض��رت علی(ع)نیز در رابطه ب��ا حرکت بر پایه ی معرفت فرمود«:ما من حرکه اال و انت
محتاج فیها الی معرفه؛ هیچ حرکتی نیست،مگر اینکه تو نسبت به آن نیازمند به معرفت و
شناخت هستی»[عالمه مجلسی،بحاراالنوار،ص.]268
پس با توجه به آنچه بیان شد،نکته ی بسیار روشنی که درباره ارتباطات اجتماعی مطلوب
در س��بک زندگی وجود دارد،این است که این مساله نتیجه ی معرفت است؛چرا که رفتار
مناس��ب محصول پرفایده معرفت و آگاهی اس��ت.معرفتی که اب��زارش حواس ظاهری و
باطنی است.انس��ان زمانیکه به درجه ی باالیی از معرفت و ش��ناخت حقیقی میرسد،قادر
است که نسبت به بندگان خدا دارای ارتباطی شایسته،نیک و مطلوب باشد.
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 -8سبک زندگی ،انسان ،ارتباطات اجتماعی و اسالم
هر مکتب فلسفی و اندیشه گری،از انسان تعریفی به دست می دهد که چه بسا با تعریف
دیگر همگون یا ناهمگون اس��ت.با نگاه به تعریف انس��ان و واشکافی آن می توان به جان
مایه ی فکری و فلسفی هرکس پی برد.
در این تعریف های رنگارنگ و گوناگون به کوشش هایی برای ارج نهادن به بشر و ارزش
او بر می خوریم که در پوششی از اندیشه گری و رمزآفرینی گنجانده شده است.
آنچه انس��ان را به اس�لام پیوند می دهد،همان دین یا راه پیوند آفریده با آفریدگار اس��ت.
واژه ی دی��ن در ق��رآن بیش��تر به«خدا»و«حق»اضاف��ه ش��ده است.انس��ان دارای دو بُعد
پهناور و ش��گفت آفری��ن مادی[طارق،5-6/علق،2/مرس�لات،20/فرقان،54/مومن]67/و
معنوی[سجده،9/حجر]29/اس��ت که درقرآن بدان پرداخته شده است.انسان شناسی قرآن
با واش��کافی زیر و بَمهای آن،از آفرینش تا کمال ،نش��ان دهنده اهمیتی است که انسان در
دستگاه اندیشه گری اس�لام دارد [اسراء،7/تین4/مومنون .]12-14/هنگامیکه آدم جانشین
خداوند در زمین می شود [بقره،30/انعام ]165/آمادگی دارد تا همگی نامهای او را بیاموزد.
این شایس��تگی و آمادگی هنگامی به اوج شکوه خود میرس��د که می بینیم آموزگار آدم،
خود خدا است .فرشتگان این نیک بختی را نیافتند تا جانشین خدا شوند و از جام آگاهی
و دانایی او بنوشند،و در اینجا بود که رشک ورزیدند[ .بقره.]30/
انس��ان در س��بک زندگی��ش از منظ��ر اسالم،مس��ئولیت و رس��التی س��نگین ب��ر دوش
دارد[احزاب .]72/به همان اندازه که ارزش انس��ان،به خودی خود و در جایگاه ش��اهکار
آفرینش و نمودِ صفتهای خداوندی بس گرانبار است،مس��ئولیتی سنگین و سهمگین دارد.
ِ
امانت خداوندی و جانش��ینی وی در زمین به وس��یله ی انسان ناآگاه
پذیرش بارِ س��نگین
و تاریک[همان]،پ��س از آموختن نام های خدا،موجب ش��د تا او به درجه ای از آگاهی و
روشنایی برسد که هم شاهکار آفرینش به شمار آید و هم داننده ی عشق و شور و آفرینش
گری ش��ود.عالوه بر این،همین انس��ان به عنوان موجودی کمال جو و آرمانگرا به منظور
پاسخگویی به حقیقت ذاتی«اجتماعی بودن»[حجرات]13/و تامین نیازهای متنوع خود در
زندگیش نیازمند برقراری ارتباطات اجتماعی شایس��ته با دیگران از طریق معاشرت،تبادل
افکار و...است.از دیدگاه اسالم،در سبک زندگی متعالی و آرمانی،الگوی ارتباطات اجتماعی
انسانها با یکدیگر دارای خطوط کلی است که در دو مرحله اندیشه و عمل پایه ریزی شده
مودت»«،حسن
اس��ت.در مرحله اندیشه این مساله بر اصولی چون«خیرخواهی»«،محبت و
ُ
ظن»و...مبتنی اس��ت و در مرحله عمل نیز آداب و وظایف خاصی قرار داده اس��ت که پایه
ی آن را ایمان به خدا،تقویت روح فضیلت و انسانیت تشکیل می دهد.
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 -9انسان از دریچه ی چشم امام صادق(ع)
برای آنکه به تبیین سبک زندگی از منظر امام جعفرصادق(ع)درالگوی ارتباطات اجتماعی
بپردازیم ،نخست باید آگاه شویم که نگاه امام(ع)به انسان از جنس چه نوع نگاهی است؟
و در منظر ایشان جایگاه انسان کجاست؟
ِ
او،بازتاب اندیشه های قرآنی وآموزه
دیدگاه امام صادق(ع)درباره انس��ان،جایگاه و منزلت
های پیامبری است.
ن��ام انس��ان63بار در قرآن آمده است.گذش��ته از آی��ه هایی که درب��اره ی آفرینش،بزرگ
داش��ت،گرامی داشت،روان شناسی و ویژگی های انسان آمده،دو آیه بگونه ای برجسته،از
اهمیت و ارجمند بودن او سخن گفته است.یک جا خداوند به فرشتگان از جانشین ساختن
انس��ان برروی زمین خبر می دهد و اینکه فرش��تگان از چنین کاری سترگ و خطرآمیز به
شگفت می آیند«و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت که من در زمین جانشین می
گذارم ،فرشتگان گفتند:آیا کسی را بر زمین می گذاری که تباهی کند و خون ریزد؟و حال
ِ
س��تایش تو،تو را تس��بیح می گوییم و تقدیس می کنیم.خداوند فرمود:من آنچه
آنکه ما با
شما نمی دانید می دانم»[بقره.]30/
در آیه ی دیگر،پروردگار جهانیان از گرایش انسان به جای دیگر آفریدگان برای بردوش
کش��یدن بار سنگین و سهمگین«امانت»س��خن می گوید«انا عرضنا االمانه علی السموات و
االرض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال؛ما
ب��ه آس��مانها و زمین و کوهها ای��ن امانت را پیش��نهاد کردیم،پس آنها از کش��یدن بار آن
خودداری ورزیدند و از آن به هراس افتادند و انسان آن امانت را بر دوش گرفت.همانا او
بسیار گستاخ و نادان بود»[احزاب.]72
ساختار چهارگانه ای که در این دو آیه دیده می شود،عبارتست از:انسان،زمین یا بگونه ای
همگانی طبیعت،پیوندی معنوی که انس��ان را از یکسو به زمین و طبیعت و از دیگر سو به
همزاد و همنوع خویش وابسته می سازد و خداوند.
بنابراین با این توصیف،در اندیشه توحیدی امام صادق(ع)نقش انسان در زندگی اش،همان
نقش جانشینی و امانت پذیری است.بدین گونه،سرشت و گوه ِر بستگی و پیوستگی انسان
و طبیعت،پیوند میان امین با امانتی اس��ت که بدو سپرده اند و نه پیوند میان دارنده(مالک)
و داش��ته و برده(مملوک).اینجا است که پیوند انس��ان با انسان،پیون ِد برتری جویی،خدایی
کردن،تق��دس گرایی یا دارندگی و مالکیت نیس��ت.در این نگاه،هر بخش و پاره ای،درون
این ترکیب و چارچوب جا میگیرد.زمین و آنچه در آن اس��ت،در دس��ت بشر امانتی بیش

 -10امام صادق(ع)،بایستگی و اهمیت ارتباطات اجتماعی شایسته در سبک زندگی
همان گونه که در قسمتهای پیشین -سبک زندگی،ارتباطات اجتماعی و دنیای معاصر -به
بیان دیگر اش��اره ش��د«،مجاورت بدون صمیمیت»و به تبع آن احس��اس تنهایی،پدیده ای
جهانی است که با درنوردیدن مرزها،عض ِو درونی شده ی هراجتماعی است.این پدیده،در
س��بک زندگی همه قش��رهای اجتماع،از تهیدس��ت و توانگر تا پیر و جوان و زن و مرد را
در بر میگیرد و از ش��اخصهای ویژه ی جوامعی اس��ت که ارزش های اجتماعی را فدای
ارزشهای فردی کرده اند.
پژوهش ها درباره ی همه گیری شناس��یِ احس��اس تنهایی،گویای آن اس��ت که احساس
ِ
بخش
تنهایی که همان برداش��ت ذهنی فرد است و از کمبود و یا فقدا ِن ارتباطات رضایت
اجتماعی حکایت می کند ،گریبانگیر شمار انبوهی از افراد جامعه است.
بر پایه گزارشها،احس��اس تنهای��ی در40درصد افراد در جامع��ه ی آمریکایی وجود دارد
و 27درصد دانش��جویان ایرانی نیزطبق بررس��ی ها،بیش از یکس��ال احساس تنهایی کرده
اند[حجت،روان شناسی کاربردی،ص.]42
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نیست و انسانها در کشید ِن بار امانت و جانشینی خداوند با هم شریکند.
هنگامی که از امام صادق(ع)در مورد جایگاه انس��انها س��وال کردند،در پاس��خ با اشاره به
داس��تان آدم فرمودند :خداوند به فرش��تگان دس��تور داد تا در برابر کرام��ت و منزلتی که
به انس��ان ارزانی داشت[اس��راء،]70/به پای او بیفتند[حجر،29/بقره]34/و پیش او سر خم
کنند و با استش��هاد به کالم علی(ع)فرمودند«:آنگاه از فرش��تگان خواست تا آنچه در عهده
دارند،ادا کنند و عهدی را که پذیرفته اند وفا کنند.س��جده ی او را از بُنِ دندان بپذیرند و
خود را خوار و او را بزرگ گیرند[»...نهج البالغه،خطبه.]1
بنابراین انس��ان دراندیش��ه امام صادق(ع)در س��بک زندگیش،صاحب شرافت وفضیلتی
خاص است که خداوند وی را بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیده است«...و فضلناهم
عل��ی کثی��ر ممن خلقنا تفضی�لا؛...و آنها را بربس��یاری از موجوداتی ک��ه آفریدیم برتری
دادیم»[اس��راء]70/و در حقیقت با چنین بینش��ی است که ایش��ان در سبک زندگی الگوی
ارتباطات اجتماعی خویش را بر این اس��اس نخس��ت بنا می نهد و س��پس به دیگران نیز
استوارسازی چنین ارتباطاتی را توصیه می نماید.
امام صادق(ع)با نگاه انس��ان شناسانه و روان شناسانه به مطالعه ی نیازهای معنوی و کمال
انسان پرداخته و تامین این نیازها و نیز برقراری این مساله -ارتباطات صحیح اجتماعی -را
درسایه دین و تعالیم قرآن امکان پذیر می داند.
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درپژوهش��ی دیگر که دختران نوجوان ایرانی در تهران را مورد قرار داده اس��ت36،درصد
از این نوجوانان اظهار داش��ته ا ند که حداقل به مدت یکس��ال آنان نیز چنین احساسی را
تجربه کرده اند.
از دیدگاه روان شناسی اینگونه تنهایی ها و عدم برقراری ارتباطات اجتماعی،هم ناخواسته
است و هم ناخوشایند و هم در برخی موارد،درازمدت نیز می باشد.
حال ممکن اس��ت برخی اینگونه اظهارنظر کنند که تنهایی همیشه بد نیست،چراکه گاهی
اوق��ات همین تنهایی دس��تمایه ی آفرینش آثار هنری نیز بوده اس��ت؛به طوریکه افس��انه
سرایان ،نویسندگان ،شاعران ،نمایشنامه نویسان ،فیلمسازان،نقاشان،مجسمه سازان،موسیقی
دانان و هنرمندان دیگر،هریک بگونه ای تاثیرات خویش را از تنهایی تجس��م بخش��یده اند
و این خود نش��انگر آن اس��ت که احساس تنهایی ریشه های ژرف در بُنِ عواطف و روان
ِ
جنس تنهایی سایر افراد
انسان دارد؛به واقع نیز چنین است.اما این نوع تنهایی هنرمندان،از
عادی نیست،بلکه تنهایی آنها برای تمرکز حواس و بکارگیری هر چه بیشتر توان خویش
در وادی هنر اس��ت.پس باید این احساس تنهایی آنان که یک تجربه ی موقت و زودگذر
است را جدای از تنهایی مورد بحث ما به شمار آورد.زیرا اینان پس از مدتی جای خود را
به مناسبات اجتماعی نوین و خالقیت های هنری شگفت آوری می دهند.
به هر حال احس��اس تنهایی،به گفته ی جامعه شناسانی چون«بومن»«،رایزمن»و«اسالتر»بی
تردید پیامد ش��یوه های نادرس��ت ارتباطات اجتماعی انسان در سبک زندگیش در جامعه
ی مدرن اس��ت که در آن افراد به یادگیری و کاربرد فلس��فه نادرست استقالل تام فردی و
بی نیازی از دیگران تش��ویق می ش��وند.در چنین جامعه ای،انس��ان در تالش بیهوده خود
برای رس��یدن به هدفهای بلند پروازانه ی زندگیِ بی معنی اش،به سبب دوری از شبکه ی
اجتماعی افراد خانواده و آش��نایان در س��ختی های زندگی نه انگیزه ی یاریگری دارد و نه
یاوری دیگران را پذیرا می شود بی تردید تنهایی پیامد چنین موقعیتی است.
تمامی این مس��ائل در حالی اس��ت که برق��راری ارتباط با افراد خان��واده و پس از آن در
محیط اجتماع و نیک دانس��تن اصل دوستی وهمیاری ازمهمترین تعالیم قرآن،سیره وسنت
نبوی،ائمه هدی و از آن جمله امام صادق(ع)محس��وب می ش��ود و به کرات راهکارهای
موثر برای استوارس��ازی الگوی ارتباطات اجتماعی بر پایه ی ایمان و تحقق پیوند برادری
توصیه و تاکید شده است.
حضرت صادق(ع)دربیان اهمیت این مساله خطاب به یارانشان آموزه پدر بزرگوارشان را
تکرار میفرمایند«:فان المومن ال یس��تغنی عن اخیه؛همانا مومن در زندگی خویش بی نیاز
از برادر مومنش نخواهد بود»[ابن شعبه حرانی،تحف العقول،ص.]335البته امام صادق(ع)

 -11امام صادق(ع)و جلوه های زیباشناختی ارتباطات اجتماعی
حاکم شده بر سبک زندگی ارزشی
جه��ت تبیین جلوه های زیباش��ناختی ارتباطات اجتماعی در س��بک زندگی در منظر امام
صادق(ع) بایس��ته اس��ت این مساله از سه زاویه بسترها و زیرس��اختها ،پایه ها و اصول و
نیز شیوه ها و فنون البته با تطبیق اندیشه های حضرت(ع)بر قرآن کریم و نیز اصول روان
شناسی روز همچون قسمتهای پیشین مورد بررسی قرار گیرد:
 1-11بس��ترها و زیرساخت های مناس��ب در فرهنگ ارتباطات اجتماعی حاکم بر سبک
زندگی متعالی
اما هدف ازبسترسازی و زمینه پردازی برای ظهور و شکوفایی الگوی ارتباطات اجتماعی
مطل��وب در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)بر س��بک زندگی متعالی چیس��ت؟و چ��را باید این
زیرس��اختها را بنیان یا تقویت و توس��عه داد؟در مورد این مساله در اندیشه امام صادق(ع)
باید اظهار داش��ت که تحقق این امر،در گرو برطرف س��اختن موانعی چند و فراهم آمدن
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در این زمینه مرز این نیازمندی و دوس��تی را چنین یادآور می ش��وند...«:به کسی که مانند
غذا درهر زمان به او نیاز هس��ت و...کس��ی که وجودش برای ف��رد همانند داروی حیات
بخش است و آن رفیق روشن بین و اهل تفکر است...و بی نیازید از کسیکه مانند بیماری
و درد،رنج آور است و او انسان احمق و نادان است»[بحاراالنوار،ج ،75ص .]237به واقع
نیز چنین است که انسان در ارتباطات اجتماعی خویش در همنشینی به انسان های شفیق،
عاقل و خردمند جهت س��اماندهی سبک و س��لوک زندگیش نیازمند است و در مقابل بی
نیاز از همراهی با انسانهایی است که امام صادق(ع)به زیبایی به آن اشاره نموده است.به هر
تعبیر محیط اجتماع و ارتباطات میان افراد اس��ت که از سویی همه فعالیت ها و رفتارهای
مختلف انسان را هماهنگ و متناسب با محیط پیرامونش می کند و از سوی دیگر مهمترین
پاالی��ش و تحوالت را در ارتباط��ات اجتماعی آنان ایجاد م��ی نماید؛ارتباطاتی که تنها به
منظ��ور انتق��ال معانی انجام نمی پذیرند،بلکه به تولید معانی و مبادله ش��ناخت های دیگر
افراد از هم نیز منتهی می شود.
بناب��ر تعالی��م واالی امام صادق(ع)،انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت که بهزیس��تی وی
در مناس��بات اجتماعی از یکس��و و خش��نودی اش از شبکه پش��تیبانی اجتماعی از سوی
دیگر،پیوندی تنگاتنگ دارد و انس��انی که از برق��راری ارتباطات اجتماعی نیک با دیگران
ِ
طبیعت اجتماعی انسان
گریزان اس��ت و در مس��یر تنهایی گام می نهد در جهتی مخالف با
قدم بر می دارد.
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بس��ترها و زیرساخت های مناسب اس��ت.مهم ترین این موانع عبارتند از:فقدان یا ضعف
پش��توانه های اعتقادی در الگ��وی ارتباطات اجتماعی،وجود پ��اره ای از خصایص منفی
اخالقی همچون تکبر،تعصب،لجاجت و،...تلقی نادرس��ت از برخ��ی مفاهیم رفتاری مثل
ع��دم مرزبندی قاطعیت با عصبانیت،اعتماد به نفس ب��ا تکبر و،...نبود انگیزه ی الزم برای
تغییر و اصالح،ناآگاهی از آداب،ش��رایط و برق��راری ارتباط در عرصه های گوناگون و از
آن جمل��ه ارتباطات اجتماعی.جه��ت برطرف نمودن این موانع وآس��یبها،برای ایجاد یک
بسترمناس��ب در برقراری ارتباطات اجتماعی حسنه،توجه به زیرساختهای ذیل در اندیشه
امام صادق(ع)می تواند موثر و سودمند باشد:
 1-1-11خودسازی و رشد شخصیتی
ش��خصیت ترکیبی از ویژگیهای روانی،بدنی،زیس��تی و اجتماعی اس��ت که بتدریج برای
ش��خص حاصل میش��ود و به ف��رد چگونگی رفت��ار و تطابق با محیط را ک��ه با عاطفه و
احساسات همراه است،القا می کند.
حال دراینکه ش��خصیت انس��ان،معلول چه عواملی اس��ت دیدگاههای متفاوتی ابرازگشته
اس��ت؛برخی ش��خصیت را وراثتی می دانن��د و بر این باورند که ش��خصیت هر فردی از
پیش تعیین گش��ته است و ویژگیهای او با وی متولد میشود،در اینصورت هیچ جایی برای
تاثی��ر عوامل بیرونی در ش��خصیت آدمی باقی نمی ماند و برخ��ی دیگرنیز تنها عامل موثر
بر ش��خصیت را تربیت و عوامل محیطی می دانند و براس��اس این دیدگاه اعتقاد دارند که
شخصیت هرکسی با انتخاب و آگاهیهای خود او ساخته می شود.
ام��ا ب��ه نظر می آید معتقدان به دو دیدگاه یاد ش��ده،هر دو به افراط و تفریط رفته اند؛زیرا
شخصیت پرتنوع آدمی چیزی نیست که فقط معلول ساختار فیزیولوژیک و عوامل درونی
باش��د و یا پدیده ای ش��کل گرفته از تربیت و عوامل بیرونی.بلکه ش��خصیت ،س��ازمانی
پیچیده اس��ت که از حاالت و ویژگیهای جس��مانی و روانی تاثیر می پذیرد و تنها دیدگاه
پذیرفتنی که آن را می توان تلفیقی از دو نظریه ی اول و دوم دانس��ت،دیدگاه اسالم است
که ش��خصیت را هم متاثر از عوامل درونی و سرش��تی می داند و هم از عوامل محیطی و
بیرونی.
پس شخصیت تاثیر مستقیمی در رفتارهای آدمی با دیگر افراد جامعه دارد.از اینرو،شناخت
عوامل و عناصری چون :ایمانِ ،خردورزی ،نیک رفتاری ،عبادت و پرستش ،علم و آگاهی،
عف��ت و پاکدامنی ،همانندی و همراهی با الگوها و...س��بب رش��د وش��کوفایی قابلیتهای
ش��خصیت انس��انی در الگوی ارتباطات اجتماعی اش میش��ود،پس امری مهم و ضروری
است.
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در این میان حضرت صادق(ع)نیز در اندیشه های معرفت آفرین خویش از کنار این مساله
به س��ادگی عبورنکرده است و اعتقاد دارد اولین عاملی که در فرهنگ ارتباطات اجتماعی
به عنوان زیرس��اخت در خودس��ازی و رشد ش��خصیت موثر است،حسابگری نفس و نیز
مبارزه با نفس و آراس��تن آن به فضایل اخالقی می باش��د.از این رو ایشان می فرمودند...«:
هرمس��لمانی که ما را می شناسد،شایس��ته است که رفتار و کردار خود را در هر شبانه روز
ب��ر خود عرضه دارد و حس��ابگر نفس خویش باش��د تا اگر کار نیک��ی در آنها دید،بر آن
بیفزاید و اگر کار بدی در اعمال خود مشاهده نمود،از آنها توبه کند تا در روز قیامت دچار
ذلت و حقارت نش��ود»[تحف العقول،ص،]301و در ادامه فرمودند«:گمراهترین مردم نزد
خداوند کس��انی هس��تند که تابع هوای نفس و رای نابهنجار خویشند»[شیخ کلینی،اصول
کافی،ج،1ص]148و در جای دیگر نیز اظهار داش��تند که«:بیدار باشید سپس محاسبه کنید
نفس��تان را قبل از آنکه مورد محاس��به قرار گیرید[»...همان،ج،2ص]200؛چرا که تا وقتی
صفات پس��ندیده در دل و روح آدمی ریش��ه ندوانیده باشد،انتظار رفتار و گفتاری نیکو و
برقراری ارتباطی شایسته و سالم در اجتماع نیز،انتظاری نابجاست.
لذا ایش��ان در جای دیگر با استش��هاد به آیه ای از قرآن کریم خطاب به یکی از یارانش��ان
ک��ه از او عمل خالفی س��ر زده بود،فرمودند«:و ما ابری نفس��ی ان النفس الماره بالس��وء
اال م��ا رح��م ربی ان رب��ی غف��ور رحیم؛من هرگ��ز نفس خوی��ش را تبرئ��ه نمیکنم؛که
نفس(سرکش)بس��یار به بدیها ام��ر میکند،مگر آنکه پروردگارم رحم کن��د که پروردگارم
غف��ور و رحیم است»[یوس��ف.]53/و در ادامه فرمودند،پدرم چه پرمعن��ا از پدرانش نقل
می کند که«:افضل المعرفه،معرفه االنس��ان نفس��ه؛برترین معرفت آن است که انسان نفس
خود را بشناس��د»[بحاراالنوار،ج،78ص.]40و در بیان اهمیت این مساله به نقل از پدرشان
نی��ز میفرمودن��د...«:و ال معرفه کمعرفتک بنفس��ک؛هیچ معرفتی -درش��رافت و ارجمندی
و ثمربخش��ی -به پای خودشناس��ی نمیرس��د»[همان،ص.]165و در ادامه در یک دستور
عملی خطاب به همگان عرض نمودند«:و ُس��د س��بیل العجب بمعرفه النفس؛راه عجب و
خود بزرگ پنداری را به وس��یله خودشناسی،مسدود کنید»[تحف العقول،ص]207و نیز از
کش��ش نفس به س��وی حرام خدا بپرهیزید،زیرا کس��ی که در دنیا از محرمات نپرهیزد از
نعمت ها و لذتهای دائمی حق که مخصوص اهل بهشت است،محروم خواهد بود»[اصول
کافی،ج،2ص.]200
پس ارزش خودس��ازی و رشد ش��خصیتی در ارتباطات اجتماعی تا آن جاست که آموزه
ه��ای اس�لامی نیز ف��رد بی توجه به نفس را فرومایه دانس��ته است«:کس��ی ک��ه به لحاظ
تس��لط ب��ه امور دنیوی س��رگرم ش��ود و در روابط با خَ ل��ق خدا کوتاه��ی ورزد،فرومایه

اس��ت»[بحاراالنوار،ج،78ص]335و در یک دس��تورالعمل همگانی توصیه می شود که«:از
پیروی هوای نفس بر حذر باشید که سبب سقوط و هالکت است»[همان].
لذا باید به تمامی آموزه های فوق در اندیش��ه ی امام صادق(ع)و نیز دس��تورالعمل های
اسالمی عمل نمود و توجه داشت که«:باالترین جهاد آدمی،جهاد با نفس خود است»[نوری
طبرسی،مستدرک الوسائل،ج،12ص]144و هرکس چنین باشد،قطعا مشمول این آیه شریف
اس��ت که«:و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی؛کس��ی
که از مقام پروردگارش بترس��د و نفس خود را از هوا و هوس باز دارد،بهش��ت جایگاه او
خواهد بود»[نازعات.]41/
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 2-1-11باورمندی به نظارت دائمی پروردگار
باورمندی به نظارت دائمی پروردگار و احساس حضور او،دگرگونی ژرفی در روح و فکر
آدم��ی و در نتیج��ه ،گفتار و رفتار نیک او در ارتباطات اجتماعی ایجاد می کند و وی را وا
می دارد سخنانی سنجیده و پاک بر زبان جاری سازد.
برمبن��ای چنین طرزتفکری اس��ت که ام��ام صادق(ع)در وصف مومن��ان واقعی و غفلت
نورزیدن از یاد پروردگارخطاب به یارانشان سخن ارزشمند پدر بزرگوارشان امام باقر(ع)
را ی��ادآوری م��ی فرمودند که «:مومنان هرگز دل به بقای در دنیا نبس��ته و خویش را ایمن
از حض��ور در صحنه ی قیامت نمیدانند.آنان آخ��رت را خانه قرار و آرامش و جاوادانگی
م��ی پندارن��د و دنیا را خان��ه ناپایداری و فنا!ول��ی دنیازدگان،گرفت��ار غفلتند و چنین می
نمایندک��ه تنها مومن��ان،دارای درک عمیق و اهل فکرو عبرتند.اینانن��د که نواها و پیامهای
دنیایی گوشش��ان را از ش��نیدن یاد خدا کر نمیسازند و جلوه ها و زینتهای دنیا،چشمانشان
را بر یاد خدا کور نمی گرداند[»...بحاراالنوار،ج،73ص.]36
در ادام��ه حض��رت(ع)در توصی��ف س��عادتمندان و بهره وران از نعمته��ای اخروی می
فرمودند«:به واقع اینان کس��انی هس��تند که هرگز از یاد خدا و ذکر او خس��ته و ملول نمی
شوند»[همان،ج،78ص.]165
و در پایان کالمش��ان پیرامون آثار این مس��اله -یاد و ذکر خداوند -اظهار داشتند«:صاعقه
ها(آفات و زیانها)هم به مومنان اصابت میکند و هم به غیرمومنان و تنها در این میان کسانی
از آسیبهای صاعقه در امان می باشند که قلب و زبانشان به یاد خدا باشد»[االصبهانی،حلیه
االولیاء،ج،3ص.]181
حضرت(ع)خ��ود نیز مرتب تکرار میفرمودند که«:اهلل کل ش��ی؛خداوند آفریدگار هر چیز
است»[بحاراالنوار،ج،47ص.]37

 3-1-11اندیشیدن پیش از سخن
به زبان آوردن هر سخنی،افزون بر ایجاد مشکالت متعدد در تعامل با افراد مختلف اجتماع
و تضعیف و ناکارآمد ک��ردن ارتباطات اجتماعی،پیامدهای فراوان مادی و معنوی دیگری
را در پی دارد.
از س��وی دیگر،ارتباط،فرایندی برگش��ت ناپذیر است و ممکن اس��ت یک ارتباط کالمی
نادرس��ت،در ارتباط��ات اجتماعی معضلی جب��ران ناپذیر بیافریند که ب��ه هیچ روی قابل
بازس��ازی نباش��د.همانگونه که امیرمومنان علی(ع)میفرمایند«:ف��اذا تکلمت به صرت فی
وثاقه؛چون سخن بر زبان رانی،دربند آنی»[حرعاملی،وسائل الشیعه،ص.]300
امام صادق(ع)نیز با تایید و نیز تاکید بر کالم خاندان بزرگوارش��ان می فرمودند«:این زبان
کلی��د بدی و خوبی اس��ت،بر زبانت ُمهر بزن؛چنانک��ه برداراییها و طال و نقره ات ُمهر می
زنی(و آنها را در مکانی محف��وظ نگاه می داری)»[اصول کافی،ج،2ص]114و نیز«:خدای
رحم��ت کن��د و مورد مرحمت و بخش��ش خویش ق��رار دهد،بنده ای را ک��ه پیش از به
زبان راندن س��خن اندیشه کند و زبانش را نگاه دارد[»...تحف العقول،ص.]342و در ادامه
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پس از حق تعالی می خواس��تند تا«رب ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا ال اقل من ذلک
و ال اکثر؛پروردگارا!مرا به اندازه یک چش��م بر ه��م زدن و نه کمتر و نه زیادتر،به خویش
وامگذار»[اصول کافی،ج،2ص.]581از اینروی،ایش��ان برای س��اماندهیِ رفتار و گفتار در
ارتباطات اجتماعی انسانها،آگاهی و نظارت الهی را همواره خاطر نشان میساختند و بدین
تمثیل زیبای قرآنی اعتقاد داش��تند که«:ما یکون من نجوی ثالثه اال هو زابعهم و ال خمس��ه
اال هو سادس��هم و ال ادنی من ذلک و ال اکثر اال هو معهم این ما کانوا،ثم ینبئهم بما عملوا
یوم القیامه؛هیچ گفتگوی محرمانه ای میان س��ه تن نیست،مگر اینکه او چهارمین آنهاست
و نه میان پنج تن،مگر اینکه او شش��مین آنهاس��ت و نه کمتر از این(عدد)و نه بیش��تر،مگر
اینکه هرکجا باش��ند،او با آنهاس��ت،آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد
گردانید»[مجادله.]7/
و نیز می فرمودند خداوند برهر انسانی،فرش��تگانی را مامور نموده اس��ت تا سخنان وی را
ثبت نمایند«:ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید؛(آدمی)هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورد
مگر اینکه مراقبی آماده،نزد او(آن را ضبط می کند)»[انفطار.]10-12/
ترسیم چنین اندیش��ه های قرآنی ازامام صادق(ع)جهت بسترسازی درالگوی ارتباطات
اجتماعی جای شگفتی ندارد،زیرا ایشان درمکتبی پرورش یافته است که یادخدا ازمهمترین
اعمال آنان محسوب شده است[بحاراالنوار ،ج،78ص.]165
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فرمودند«:هیچ کس از گناهان در امان نیس��ت،مگر اینک��ه زبانش را در دهان حبس کند و
مخزون نماید تا ناروایی نگوید»[همان].
بنابرای��ن در اندیش��ه امام ص��ادق(ع)در ترس��یم الگ��وی ارتباط��ات اجتماعی،خردمن ِد
دوراندیش،پیش از آغاز س��خن اندکی درنگ میکند،اندیش��ه اش را به کار میگیرد و آثار و
پیامدهای احتمالی سخنان خود را پیش بینی می کند،آنگاه در صورت لزوم،سخنی سنجیده
و آراسته به آداب،بر زبان جاری می سازد.
حض��رت(ع)در این ب��اره فرمودند،جدم چه زیبا فرمودند«:زبا ِن مومن در ِ
پس د ِل اوس��ت
و د ِل مناف��ق از پ��س زب��ان او.چه ،مرد با ایمان چون خواهد س��خنی بر زب��ان آرد،در آن
نیک بیندیش��د،اگر نیک است،آش��کارش کند و اگر بد اس��ت پنهان��ش دارد و منافق می
گوی��د آنچ��ه بر زبانش آید و نمی داند چه به س��ود اوس��ت و چه به زیانش»[مس��تدرک
الوسائل،ج،6ص.]297
به واقع فرمایش��ات امام صادق(ع)بازتابی از این آیات توحیدی اس��ت که«:و پلیدی را
برای کس��انی که تفکر(و تعقل) نمی کنند قرار می دهد»[یونس]100/و آنان را در زمره ی
حیوانات به حساب می آورد«:بدترین جانوران در نزد خداوند کرها و الل هایی هستند که
تفکر و اندیشه ورزی نمی کنند»[انفال.]22/
 2-11پایه ها و اصول حاکم بر رفتار در ارتباطات اجتماعی در سبک زندگی
در منظ��ر امام صادق(ع)پیرامون س��بک زندگی در الگوی ارتباط��ات اجتماعی،آدمی باید
معتقد به پایه ها و اصولی باشد تا شالوده تعامالت براساس شایستگیهای رفتاری پی ریزی
ش��ود.مهمترین این پایه ها واصول درمهندس��ی الگوی ارتباطات اجتماعی امام صادق(ع)
عبارتست از:
 1-2-11احترام به حقوق و کرامت انسانها
مردم در رفتارهای اجتماعی وچگونگی روابطش��ان بایکدیگر،به دو دسته تقسیم میشوند و
ارتباطات اجتماعی خویش را با یکدیگر از دو دیدگاه پی می ریزند.1:رفتار مبتنی بر تکریم
و احترام به حقوق همگانی .2شیوه ای مبتنی بر اهانت و بی احترامی به دیگران.
نمونه ی دوم رفتار در ارتباطات اجتماعی را در طول تاریخ فراوان می توان یافت که نمونه
های بارز آن در رفتار فرعون و فرعون صفتان نمایان است و شیوه ی آنان بر بی احترامی
و تحقیر مردم مبتنی است.چنانکه قرآن به صراحت به آن اشاره کرده است«:فاستخف قومه
فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین؛فرعون مردم خویش را کوچک شمرد و آنان از او پیروی
کردند،آنها قومی فاسقند»[زخرف.]54/

 2-2-11مروت و مدارا با همگان
براس��اس روایات نیم��ی از زندگی اجتماعی و معاش��رت با مردم،در گرو م��دارا با آنان
است[وس��ائل الش��یعه،ج،11ص،]214زیرا رابط��ه ی خداوند با موجودات نیز براس��اس
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قرآن ،فرعون را مظهربرخوردتحقیرآمیز با انسان،معرفی کرده است و به این ترتیب،هرکس
در ارتباطات اجتماعی خویش،آنان را به دیده حقارت بنگرد و کوچک شمارد،پیرو فرعون
است.در مقابل این گروه،پیامبران و اولیای خدا قرار دارند که در سیره و رفتار خویش در
اجتماع با مردم،تکریم انس��انها و احترام به حقوق آنان را س��رلوحه ی برنامه های خویش
ق��رار داده اند که نمادِ عینی این گروه ،پیامبراک��رم(ص)و از آن جمله حضرت صادق(ع)
هستند.
اندیش��ه امام صادق(ع)در الگ��وی ارتباطات اجتماعی،دیدگاهی فراتر از دی ِد مس��لمان به
مس��لمانی دیگر اس��ت؛چرا که از دیدگاه حضرت(ع)،آدمی از ش��رافت و کرامت انسانیِ
خاصی برخوردار اس��ت و خداوند وی را بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیده است و
مصداق عینی فرمایش خویش را اس��توار بر کالم قرآن میس��ازد که«:و لقد کرمنا بنی آدم و
حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال؛ما
آدمی زادگان را گرامی داش��تیم و به ایش��ان ارج و ارزش دادیم و وس��ایل حملشان را در
خشکی و دریا فراهم کردیم(،یعنی به آنها قدرتی دادیم)که در خشکی و دریا بتوانند خود
و وسایلشان را از نقطه ای به نقطه ی دیگر حمل کنند و روزی های خوب و پاک به آنها
دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری دادیم»[اسراء.]70/
نگاه کرامت آمیز و اخالق مدار امام صادق(ع)به انسان آنچنان که از رفتار و اندیشه ایشان
برمی آید،ناشی از این حقیقت است که انسان بعنوان خلیفه خداوند بر روی زمین[بقره]30/
از آنچنان شرافتی برخوردار است که سزاوار هیچ برخورد ناشایست وتحقیرآمیزی نیست.
شاهد این ادعا ،درارتباطات اجتماعی امام صادق(ع)اندیشه هایی است که هریک به زیبایی
به ترسیم الگویی برای خلق روابط حسنه است چنانکه می فرمایند:پدرم به من فرمودند...«:
خداوند س��ه حقیقت را در سه امر نهفته گذاشته است...خداوند بندگان نمونه و دوستانش
را در میان خلق ناشناخته گذاشته است،پس هیچ انسانی را تحقیر نکن زیرا ممکن است او
از اولیای الهی و بندگان صالح و نمونه ی خدا باشد»[بحاراالنوار ،ج،78ص.]187در جای
دیگر نیز امام صادق(ع)س��خن جدش��ان پیامبر اکرم(ص)را به گروهی از یارانشان یادآور
شدند که«:مبادا فردی از انسانها را کوچک بشمارید و تحقیر کنید که کوچک آنان نزد خدا
بزرگ است»[ابی فراس المالکی،تنبیه الخواطر،ج،1ص.]31
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رحمت[انعام،12/غافر ]7/و محبت و بر بنیان ربوبیت اس��توار گش��ته اس��ت و ارتباطات
اجتماعی افراد با یکدیگر نیز پیوند ناگسس��تنی«اخوت»[حجرات]10/بنا نهاده شده است و
انسان عاقل و باتدبیر کسی است که از این موضوع بهره کامل بگیرد[االمدی،غررالحکم،ج،1
ص]328و با استفاده ی عاقالنه و مدبرانه از مدارا با مردم،در ارتباطات اجتماعی خود،زندگی
درست و منطقی و سالمی را پی ریزد.
و حقیقت نیز جز این نیست که مروت و مدارا در ارتباطات اجتماعی سنتی حسنه و نیک
در اس�لام است که از گس��ترش مخالفت ها و دش��منی ها جلوگیری می کند«:الرفق یقل
حد المخالفه؛با اعمال سیاس��ت مبتنی بر رف��ق و مدارا،مخالفت های اجتماعی کاهش می
یابد»[غررالحکم،ج،1ص.]328
امام صادق(ع)در این زمینه می فرمایند«:بر ش��ما باد سازگاری و مدارا(حتی با بی دینان)،
شکیبایی بر ستم آنان و پرهیز و گریز از ستیز و مقابله با آنان.با ایشان بنشینید و معاشرت
کنید،ولی در گفتار خود با آنان پنهانکاری و تقیه را پیش��ه کنید،زیرا فرمان خدا هم بر شما
همین اس��ت» [اصول کافی،ج،2ص .]127و باز هم ادامه دادند که«:آنکس که به واسطه ی
سامان یافتن امری با وجود ضایع شدن حقش بگذرد و مدارا به خرج دهد،به خاطر اینکه
خش��مش را اعمال نکرده اس��ت،خداوند در قیامت دلش را از خشنودی خویش لبریز می
سازد»[همان،ص.]110
به واقع نیز چنین اس��ت که«:به کس��ی که اخالق نیک و روحیه ی رفق و مدارا اعطا شده
باش��د،در حقیقت همه ارزش��ها و آس��ایش هابه او اعطا شده اس��ت و وضع او در دنیا و
آخرت نیک خواهد بود و آن کس که از اخالق نیک و مدارا محروم باش��د،این محرومیت
راهی اس��ت به سوی هر بدی و بال؛مگر آنکه چنین فردی به امداد الهی از بدیها باز داشته
شود»[تحف العقول ،ص]336و در آموزه های اسالمی نیز آمده است«:از خُ لق های نیکوی
پیامبران(ع)مدارا با مردم بوده اس��ت و مومن باید این خلق و خوی پیامبرش را الگو قرار
دهد و بدان عمل نماید»[شیخ صدوق،عیون اخبارالرضا ،ج ،2ص ]157و«خداوند عزوجل
رفیق اس��ت(رفق و مدارا با خلق دارد) و رفق را دوست دارد و پاداشی که در برابر رفق و
مدارا می دهد،در برابر جبر و س��تیز(هر چند برای خیر باشد) نمیدهد»[اصول کافی ،ج،2
ص.]119
ل��ذا امام صادق(ع)در راس��تای اجرای این امر،تنها به س��فارش و م��دارا با مردم و رفق و
مالیمت در ارتباطات اجتماعی با آنان بسنده نکرد،بلکه خود درعمل و سیره رفتاری حتی
در برخورد با مخالفان و دشمنانش در جلسات مناظره همه آنچه را که در بُعد نظری به آن
اعتقاد داش��ت،به کار می بست و پیوسته به یارانشان این دستورالعمل قرآنی را یادآور می
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شدند که«آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد پس عفو و مدارا نمایید،چرا کهو اذا ما
غضبوا هم یغفرون؛(مومنان)کسانی هستند که به هنگام غضب،عفو می کنند»[شوری.]37/
در روایتی نیز آمده است:از امام صادق(ع)پیرامون حد این مساله -رفق و مدارا درارتباطات
اجتماعی -س��وال شد؟حضرت(ع)در پاس��خ فرمودند«:حد مالیمت تو با مردم تا آنجایی
باش��د که آنچه از میزان درک و استعداد آنان برتر است را با ایشان درمیان نگذاری؛چراکه
درمیان گذاشتن حقایق واال با کسانیکه طاقت و ظرفیت آن را ندارند،موجب ستیزه جویی
آنان با ارزشها می شود»[بحاراالنوار،ج،72ص.]116
سپس ادامه دادند مگر نشنیده اید که در روایتی رسول خدا(ص)فرمودند«:همانا رفق،رافت
و نرم��ش هم��راه هیچ چیزی نخواه��د بود،مگر اینکه بر وزان��ت و زیبایی و جاذبه ی آن
م��ی افزای��د و از هیچ عملی ج��دا نخواهد بود مگر اینکه موج��ب عیب و نقص آن عمل
م��ی گردد»[هم��ان،ص]119و نیز کالم پدرش امام باق��ر(ع)را فرمودند«:اگر رفق(مالیمت
و نرمش با دیگران)مخلوقی مجس��م بود،دیده می ش��د که هیچ آفریده ای از آفریده های
خداوند به زیبایی و نیکویی آن نیس��ت»[همان،ص.]120و همواره نیز توصیه می فرمودند
که به این کالم الهی جامه ی عمل بپوش��انید که...«:عفو کنید و صرفنظر نمایید آیا دوست
نمی دارید خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است»[نور.]22/
البته تمام توصیه ها و تاکیدات ایشان در این باره با مردم،پیرامون ارتباطات اجتماعی چه
در سیره نظری و چه در بُعد عملی فقط با کسانی است که در امور دین سهل انگاری نمی
کنند و احیانا تنها در حق حضرت(ع)ظلم وستمی روا داشته اند؛دراینصورت است که امام
صادق(ع)به آس��انی از آنان گذش��ته و پیرامونش��ان حتی با رفق و مدارا نیز برخورد نموده
اس��ت.اما در آنجا که حق خدا پایمال می ش��ود یا احکام الهی به تعطیلی و نادیده گرفتن
کش��انده می ش��ود و باطل مسلط می گردد،رعایت این مس��اله در دیدگاه ایشان هیچگونه
معنایی ندارد.
رفت��ار ام��ام صادق(ع)همان فرمایش موال علی(ع)اس��ت که«:ال تدهنوا ف��ی الحق اذا ورد
علیکم و عرفتموه فتصروا خس��رانا مبینا؛در حق مداهنه و مدارا روا مدارید،و سستی مکنید
هنگامیکه حق بر شما وارد شد و آن را شناختید،زیرا دچار خسران آشکار می شوید»[نهج
البالغه،خطبه.]34همانگون��ه که قرآن کریم نیز در ح��وزه ی اصول و ارزش ها هیچگونه
تسامح و سازشی را بر نمی تابد و هرگونه پیشنهاد سازش و معامله بر سر اصول را مردود
دانسته اند و می فرماید«:فال تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون»[قلم.]8-9/
بنابرای��ن در بینش قرآنی ام��ام صادق(ع)پیرامون این امر(عف��و و مدارا)مرزهای عقیدتی
و فک��ری را در نوردی��ده و به وس��عت انسانیت،گس��ترش یافته اس��ت وهرگ��ز آن را به

34

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مومن��ان مح��دود نس��اخته،بلکه تمامیِ انس��انها[آل عم��ران -]134/خواه مس��لمانان[آل
عمران،159/فتح،29/بقره]237/یااه��ل کتاب[بق��ره،109/آل عمران،186/مائ��ده]13/
ومش��رک[جاثیه،14/زخرف،89/حجر ]85/و نیز گناهکاران [نور ،22/بقره ،178/رعد،23/
مومنون -]49/را در جای خود سازمند گذشت و مدارا می داند.
 3-11شیوه ها و فنون اساسی حاکم بر سبک زندگی در چگونگی ارتباطات اجتماعی
اگردوس��ت داریم با دیگ��ران درجامعه بهتری��ن ارتباطات را برقرار نمایی��م و آنها تحت
هرش��رایطی با ما ارتباطی مطلوب و نیک داش��ته باش��ند ،اینکه بتوانیم با آنها کنار بیاییم و
آنها نیز متقابال با ما برخورد و ارتباطی شایسته داشته باشند و...از دیدگاه امام صادق(ع)در
سبک زندگی،همگی نیازمند شیوه ها و فنون اساسی است که رعایت آنها،ما را در رسیدن
به ارتباطات اجتماعی،سالم و ماندگار یاری میرساند.
 1-3-11عدم انتقاد،سرزنش و گالیه
تجربه ثابت کرده اس��ت که س��رزنش،عیبجویی و گالیه که درنهایت به مجادله در کالم و
رفتار ختم می شود،در هر شرایطی بی فایده است.چون انسان را در موقعیتهای دفاعی قرار
میده��د و او را وادار می کند تا برای توجیه کردن خود از هر راهی اس��تفاده کند.بنابراین
سرزنش خطرناک است،زیرا غرور ارزشمند فرد را جریحه دار می کند و حس نفوذ را در
او می کاهد و موجب ایجاد حس خشم و تنفر وی می شود.
«بی اف اسکینز»یکی از روانشناسان مشهور جهانی،ثابت کردحیوانی که برای رفتار درستش
پاداش می گیرد ،خیلی سریعتر از حیوانی که برای رفتار نادرست تنبیه می شود،چیز یاد می
گیرد و بهتر در خاطر نگه می دارد.
بعدها مطالعات نشان داد که این نظریه در مورد انسانها نیز صدق می کند.
پس با س��رزنش و انتقاد نمیتوانیم در دیگران تغییرات اساس��ی ایج��اد کنیم،چون این کار
اغلب موجب بیزاری و تنفر دیگران و در نتیجه عدم برقراری یک ارتباط اجتماعی صحیح
می شود.
در آم��وزه ه��ای دینی نیز در چنین لحظاتی،با فراخواندن انس��انها به س��کوت از آنان می
خواه��د تا با این روش،جلب محبت نمایند«:ان الصمت باب من ابواب حکمه؛انه الصمت
یکسب المحبه،انه دلیل علی کل خیر؛همانا خاموشی یکی از درهای حکمت است،خاموشی
محب��ت م��ی آورد و آن راهنم��ای ه��ر چی��زی اس��ت»[اصول کافی،ج،1ص113؛عیون
اخبارالرضا،ج،1ص.]14و نیز«:از فروتنی اس��ت که...س��رزنش را رها کنی هر چند حق با
تو باش��د»[اصول کافی،ج،2ص]132؛چرا که از ابعاد طبیعت انسانی است که او موجودی
مجادله گر اس��ت که حتی در برابر حقایق مسلم عالم هستی نیز مناقشه و مجادله می کند.
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از این روس��ت که قرآن کریم نیز از این ویژگی آدمی یاد کرده و می فرماید«:و لقد صرفنا
فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان االنسان اکثر شی جدال؛ما در این قرآن از هر مثلی
آوردیم و توضیح دادیم و انسان فراوانترین جدال کنندگان است»[کهف]54/
ب��ر طبق گفتارهای حکیمانه،باید پذیرفت در ارتباطاتی که در اجتماع با مردم داریم،بعضا
با انس��انهای منطقی روبرو نیستیم،بلکه آن ها انسانهای احساساتی هستند که پر از غرور و
تعصب می باشند و انتقاد از آنها به هرشکلی به ویژه تند و نیشدار،سبب برافروختن اختالف
و کینه توزی میش��ود.پس در چنین ش��رایطی سکوت و آرامش در جای مناسب کینه ها را
تبدیل به محبت می کند.چنانکه امام صادق(ع) با استش��هاد قرآنی فرمودند«:عمل نادرست
برادر ایمانی خود را با بدی،تندخویی و لجاجت پاسخگو نباشید و آن را از خود نرانید بلکه
با زیباترین وجه«و ال تستوی الحسنه و ال السیئه ادفع بالتی هی احسن»آن را دفع کنید؛چرا
که دفع بدی با ستیز،لجبازی و بدی،خود بدی دیگری است»[بحاراالنوار،ج،47ص.]195و
س��پس فرمودند«:هرگز زبانتان را به خشونت،بهتان،سرزنش،دشمنی و...نیاالیید ،زیرا حفظ
زبان از آنچه نهی شده است،نزد خداوند شما بهتر و شایسته است و سزای بدزبانی،روسیاهی
و ک��ری و ک��وری و اللی در قیامت اس��ت.بدزبانی مصداق آیه ی«ص��م بکم عمی فهم ال
یرجعون»قرآن اس��ت که در روز رستاخیز نه نیروی س��خن گفتن دارند و نه این اجازه را
دارن��د تا از بدکرداریه��ا و بدرفتاریهای خویش پوزش بطلبند.ت��ا آنجایی که می توانید از
ارتکاب به گناه و زشتی بپرهیزید و بر شماست که سکوت اختیار کنید و جدل ننمایید،به
جز در برابر گفتاریکه خدا آن را بر ش��ما روا س��اخته اس��ت»[اصول کافی،ج،2ص.]195
پس«پرهیزگار باشید و زبان را به جز راه خیر،نگهداری کنید»[همان].
البته هرچند انتقاد نابجا،سرزنش،گالیه و به بیانی عیب جویی امری ناپسند است،اما کتمان
ِ
عیب برادر دینی نیز به نوعی خیانت محس��وب می شود زیرا مومن باید مانند آینه باشد و
زش��تی ها و زیباییهای دوست خود را نشان دهد،البته به خود او،نه به دیگران.چنانکه امام
صادق(ع)با تکیه بر کالم پدر بزرگوارش��ان فرمودند«:کس��ی که برادر دینی خود را گرفتار
عمل ناپسندی می بیند و می تواند او را از این کار باز دارد،و چنین نمی کند به او خیانت
ورزیده است»[بحاراالنوار،ج،72ص.]65
ازدیدگاه حضرت(ع)این مساله یعنی اظهار دوستی و جلب اعتماد و سرپوش گذاشتن
ب��ر عیبهای برادر دینی تا آنجایی که خود بخواهد از این مس��اله سوءاس��تفاده نماید را به
کف��ر تش��بیه نموده و خطاب به فردی که از دوس��ت خود عیبجویی م��ی نمود،در جمعی
فرمودند«:از چیزهایی که انسان را به مرز کفر نزدیک می سازد این است که کسی با برادر
دینی خود در ظاهر طرح دوس��تی بریزد و لغزش��های او را یکی پس از دیگری به خاطر
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بسپارد تا او را رسوا کند»[اصول کافی،ج،2ص.]355
 2-3-11قدردانی صادقانه و خالصانه
تحقیقات نشان می دهد انسانها در طول زندگیشان چیزهای زیادی را می خواهند و برای
رس��یدن به آنها تالش فراوانی را نیز می نمایند،اما در رس��یدن به برخی از آنها بسیار مصر
می باش��ند.بعضی از چیزهایی که اغلب مردم طالب آن هس��تند شامل«تندرس��تی و حفظ
جان،غذا،پول و آنچه را که پول می خرد،زندگی آینده،ارضای جنسی،رفاه فرزندان و حس
مهم بودن»می باشد.بیش��تر اوقات تمام و یا برخی از این خواسته ها برآورده می شوند.اما
یکی از آرزوهایی که به اندازه ی غذا و خواب در زندگی ما ضروری بوده و بسیار عمیق
می باشد و به ندرت ارضاء می شود،همان عمیق ترین میل در طبیعت انسان،یعنی«آرزوی
مهم بودن»است.چرا که این مساله،یکی ازمهم ترین تفاوتهای بارز بین انسان و حیوان می
باشد.
چنانکه تاریخ نیز پُر از نمونه های بس��یار جالبی از افراد مش��هور است که برای رسیدن به
حس مهم بودن تالش کرده اند.از باب نمونه:کریستف کلمب،ویکتور هوگو،شکسپیر و...
صاحبنظران نیز معتقدند بعضی از مردم که در دنیای واقعیت حس مهم بودن را به دس��ت
نمی آورند،به س��رزمین رویایی جنون و دیوانگی پناه می برند و واقعا دیوانه می ش��وند.
چنانک��ه امروزه در آمریکا بیمارانی که از این مس��اله رنج م��ی برند،بیش از بیماران دیگر
در سراس��ر جهان هس��تند.تمام این حاالت و عالئم بیماری روانی در این افراد به اعتقاد
روان شناسان حکایت از این مساله دارد که این افراد در عالم واقعی زندگی خود در کنار
خانواده،جامع��ه و ...هرگز به خاطر کارهایش��ان مورد قدردانی صادقان��ه و خالصانه قرار
نگرفته اند؛پس از این جهت اس��ت که در عالم دیوانگی به حس مهم بودن دست پیدا می
کنند که در عالم واقعی از رسیدن به آن عاجزند.
این همان سخن نیکویی است که«:یکبار کار بد کردم،همیشه آن را شنیدم،دو بار کار خوب
ک��ردم هرگز آن را نش��نیدم».از دیدگاه امام صادق(ع)نیز قدردان��ی صادقانه و خالصانه در
ارتباطات اجتماعی است که یک فرد با هر درجه و جایگاهی را تشویق به انجام رفتارهای
صحی��ح میکند و حس مهم بودن را ب��رای وی خَ لق و آفرینش می کند و با تدبیر و یاری
گرفت��ن از همین فن اساس��یِ تعریف و تمجید به موق��ع و به جا و نیز قدردانی صادقانه و
خالصانه همراه با عاطفه و محبت اس��ت که پاس��خی به این عطش داده میشود و از سوی
دیگر شاهد معجزه هایی در خَ لق ارتباطاتی شایسته و نیکو با مردم اجتماع هستیم.
حضرت صادق(ع)رعایت این فن اساس��ی را درارتباط��ات اجتماعی درفرمایش خویش
اینگونه ترس��یم می نماید که«:باید رنج وتالش هرکس��ی را عادالن��ه(و خالصانه)ارج نهاد
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و در ارزش��گذاری آن کوتاه��ی نکرد[»...بحاراالنوار،ج،27ص.]102نمون��ه عمل��ی ای��ن
برخوردحضرت(ع)دراجرای این اصل مهم رامیتوان در ُحس��ن ارتباطات اجتماعی ایشان
دریافت.بگونه ای که در راه تعلیم و تربیت ش��اگردان خویش از هیچ کوشش��ی فروگذار
نکردند.چنانک��ه حضرت(ع)صادقانه برای ش��اگردانش دعا می کرد.به عن��وان نمونه امام
صادق(ع)هش��ام را که جوانی بس��یار کم سن و سال بود،بر بس��یاری از اصحاب کهنسال
و پیشکس��وت خویش مقدم می داش��ت و درباره ی وی در نهایت قدردانی خالصانه می
فرمودند«:هش��ام با دل،زبان و دس��تش ما را نصرت و یاری م��ی کند»[مظفر،زندگانی امام
جعفرصادق(ع)،ص]145و برای وی این چنین دعا می فرمودند«:نفعک اهلل به و ثبتک»[شیخ
مفید،االرشاد،ص]371و یا پیرامون ابوسعیدابان بن تغلب می فرمود«:ای ابوسعید در مسجد
مدینه بنش��ین و برای مردم فتوی بده و احکام الهی را بیان کن زیرا من دوس��ت دارم در
میان ش��یعیان من امثال تودیده شوند»[التس��تری،قاموس الرجال،ص]97و در کالمی مشابه
نیز همین س��خنان را پیرامون عبدالرحمن بن حجاج بجلی فرمودند[طوس��ی،اختیارمعرفه
الرجال،ج،2ص .]442همچنین درباره ی زراره بن اعین ش��یبانی نیز اظهار داش��تند:من به
شاگردی چون زراره افتخار می نمایم و او را مرجع مراجعات و فتوای مردم قرار میدهم ،به
حق او شخصیتی سخنور و خوش بیان است که در علم کالم و مسائل اعتقادی و استداللی
بس��یار ماهر و ورزیده است .نقل اس��ت که امام صادق(ع)روزی به او فرمودند«:ای زراره،
نامت در ردیف نامهای بهش��تیان است» [همان،ص.]345و نیز فرمودند«:گروهی هستند که
ایمان را به زینهار گرفته و بر گردن می افکنند (از آن پاسداری میکنند) که در روز قیامت
آنان را پاسداران (ایمان) نامند .بدانید که زراره بن اعین از آن گروه است»[همان،ص]378
و نی��ز روزی امام صادق(ع) خطاب به فیض بن مختار جعفی کوفی فرمود«:اگر میخواهی
به احادیث و علوم ما برس��ی به این مرد(اش��اره به زراره)مراجع��ه کن.آنگاه فرمودند:خدا
بیامرزد زراره را.اگر زراره و تالشهای او و افرادی مانند او نبودند احادیث پدرم از بین می
رفت»[شوشتری،مجالس المومنین،ص.]344
همچنین در رابطه با ستایش های گوناگون امام صادق(ع)از محمد بن مسلم ثقفی نیز آمده
اس��ت:عبداهلل بن ابی یعفور میگوید«:نزد امام صادق(ع)رفتم و گفتم:ما نمیتوانیم هرساعت
ش��ما را مالقات نماییم و امکان دسترس��ی به شما(برای پاس��خ به پرسش هایی که داریم)
برایمان وجود ندارد و گاه برخی از من پرسش هایی می کنند که پاسخ همه ی آنها را نمی
دانم ( تکلیف ما چیس��ت؟) امام صادق(ع) فرمودند:چرا سراغ محمد بن مسلم ثقفی نمی
روید؟ همانا او(احادیث) بس��یاری از پدرم ش��نیده و نزد او فردی قابل اطمینان و احترام
بوده است،آگاه باش که پدرم درست می گفت که:در شیعیان ما کسی فقیه تر از محمد بن
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مسلم نیست»[اختیارمعرفه الرجال،ج،2صص.]383-391
و نی��ز آم��ده اس��ت ابوعبی��ده ب��ن ج��ذاء م��ی گوی��د:از ام��ام صادق(ع)ش��نیدم ک��ه
فرمود«:زراره،ابوبصیر،محمد بن مس��لم و بُرید از کسانی هستند که خدای بزرگ در مورد
آنان می فرماید:و السابقون السابقون اولئک المقربون»[واقعه.]10-11/
ش��اید این برخوردهای صادقانه وخالصان��ه ی امام صادق(ع)دراین خصوص -ارتباطات
اجتماعی -را بتوان مصداق همان فرمایش��ات موالعلی(ع)خطاب به مالک اشتر و نیز قرآن
کریم -حتی پس ازمرگ -دانس��ت که :علی(ع)«...مبادا که شخصیت کسی تو را وادارد که
کار کوچکش را بزرگ شمری و یا تالش بزرگ شخص گمنامی را کوچک انگاری»[نهج
البالغه،نامه،]53قرآن کریم«:قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا»[کهف.]21/
نباید فراموش نمود که بروز چنین حالتی در افراد -عدم قدردانی صادقانه و خالصانه -در
ارتباطات اجتماعی ممکن اس��ت به علت تکبر و فخرفروش��ی آنان باش��د،امام صادق(ع)
پیرام��ون این گروه م��ی فرماید«:از خودپرس��تی و خودبزرگ بین��ی دوری کنید،زیرا کبر
مخصوص خداست و خدا کبرورزان و خودخواهان را زبون و ذلیل خواهد ساخت»[اصول
کافی،ج،2ص.]148ب��ه حق این گ��روه غافلند از اینک��ه...«:ان اهلل ال یحب من کان مختاال
فخورا؛...خدا کس��ی را که متکبروفخرفروش است،دوست نمیدارد»[نساء]36/و«به عذابی
دردناک دچار می سازد»[نساء.]173/
در حقیقت کس��انی که زحمات صادقانه و خالصانه ی دیگران را ارج نمی نهند،در آموزه
های اس�لامی به اش��خاصی ناس��پاس تعبیر ش��ده اند که راه هرگونه نیکی را قطع نموده
اند«:خداوند قطع کنندگان راه نیکی ها را لعنت کرده است و اینان کسانی اند که به ایشان
نیکی می شود و آنان آن را کفران می کنند و دوست نیکوکار خویش را از انجام آن نیکی
برای دیگران باز می دارند[»...بحاراالنوار،ج،72ص.]43
البته در ارتباطات اجتماعی،نباید قدردانی و تش��کرها به ش��کلی افراطی صورت گیرد
ب��ه حدیکه از دیدگاه دیگران،حمل بر تملق و چاپلوس��ی ش��ود؛چرا که این امر در آموزه
ه��ای دینی و نیز فرمایش��ات ام��ام صادق(ع)به دلیل آثار نامطلوبی ک��ه از خود در جامعه
بر جای می نهد،مورد تقبیح و نکوهش ش��دید قرار گرفته اس��ت«:اذا مدحت فاختصر،اذا
ذممت فاقتصر؛هرگاه س��تودی،مختصر کن و هرگاه نکوهیدی کوتاه کن»[شیخ صدوق،من
ال یحضره الفقیه،ج،4ص.]11
 3-3-11ایجاد اشتیاق و تمایل در دیگران
هر عملی را که انس��ان از بدو تولد و در سرتاس��ر زندگی خوی��ش انجام می دهد،به این

39

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

دلیل است که خود خواهان آن است.مثال اگر دوست دارد به دیگران کمک کند،یک عمل
زیبا،فداکارانه و آس��مانی انجام دهد و یا هر برخ��ورد و رفتار و اخالق دیگری که از وی
با مردم س��ر میزند،نش��ان از عالقمندی به خواس��ته های خود اس��ت.حال آنکه از دیدگاه
روان شناس��ی ای��ن عمل بازتاب خوبی در بس��یاری از مواقع ب��رای او در جامعه به جای
نمیگذارد؛چراکه عالقمندی انس��ان به آنچه که میخواهد،بطور ابدی در وی باقی میماند.اما
تجربه نشان می دهد که دیگران عالقمند به خواسته های ما نیستند و به تعبیری همهی ما
مثل شما فکر می کنیم و همه ی ما عالقمند به خواسته های خودمان هستیم.
بنابرای��ن روی ای��ن زمین خاکی،تنه��ا راه تاثیرگذاری بر افراد جه��ت برقراری ارتباطات
اجتماعی(البته با رعایت حریم و حدود ارزش��های اس�لامی)این است«:در مورد آنچه که
آنها می خواهند صحبت کنیم و به آنها نش��ان دهیم که چطور به خواسته های آنها بها می
دهیم».وقتی از یکی از رهبران بزرگ در زمان جنگ جهانی اول به نام لویدجورج نخست
وزیر بریتانیا س��وال ش��د که چگونه ویلسون،ارالندو،کلیمن س��و و...همگی به فراموشی
س��پرده ش��ده اند،اما تو هنوز از دید مردم بر َمس��ند قدرت هستی،پاسخ داد«:اگر من هنوز
برای مردم ارزش��مندم و بر مس��ند قدرت باقی مانده ام،دلیلش این اس��ت که یاد گرفته ام
طعم��ه ای را که به قالب باید آوی��زان کرد،باید به دلخواه ماهی باش��د»[جورج،خاطرات
م��ردان بزرگ،ص.]195پس این نکته ی مهم و جالبی اس��ت ک��ه آن را باید در ارتباطات
اجتماعی در طول زندگی همواره تکرار کرد«:اگر کس��ی در رابطه با مردم موفق اس��ت،راز
موفقیتش در توانایی او در رفتار با مردم نهفته است.توانایی اینکه بتواند نظرات دیگران را
درک ک��رده و همه چیز را از ابت��دا از زاویه ی دید آنها و بعد از زاویه ی دید خود ببیند».
این همان اصل مهمی اس��ت که در روان شناس��ی با بیان ایجاد اشتیاق و تمایل دیگران در
برقراری ارتباطات اجتماعی با ما از آن یاد می شود.پروفس��ور هری اوراس��تریت در این
ب��اره می گوید«:هرکس بتواند در رابطه با دیگران ایجاد اش��تیاق نماید همه عالم را همراه
خودساخته است و اگر نتواند،در جاده ی پرت و دورافتاده ی تنهایی سیر میکند» .این
مس��اله یعنی ایجاد اش��تیاق و تمایل در دیگران به لحاظ دیدن دوباره ی ما یکی دیگر از
ش��یوه ها و فنون اساس��ی در چگونگی الگوی ارتباطات اجتماعی،در اندیش��ه امام صادق
اس��ت.همانگونه که ایشان نیز با توجه به س��طح درک و فهم مردم و نیز نیازها و عالیق و
گرایش��های آنها با آنان س��خن میگفت و درحقیقت با در نظر گرفتن سطح درک و فهم و
دانش آنان به نوعی ایجاد هم س��طحی و همس��انی بین خود و مردم می نمودند و پیوسته
م��ی فرمودند«:تا می توانید نیکی کنید و اگر به هرکس خوبی روا دارد،عکس العمل آن به
خودت��ان باز می گردد»[اصول کافی،ج،1ص]198چراکه با این عمل در حقیقت ایجاد یک
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رابطه دوس��تانه با اش��تیاق وتمایل مجدد دیدار را فراهم س��اخته اند،پس فراموش ننمایید
که«:با مردم س��ازگاری و همزیس��تی داشته باشید،چرا که با این کار به واقع خدا را اطاعت
کرده اید»[همان،ص]125و خداوند چنین افرادی را که در برابر تکالیف ش��کیبا و تس��لیم
می شوند را سزاوار بهترین اجرها از جانب خویش می داند[همان].
ام��ام صادق(ع)ای��ن ایجاد اش��تیاق و تمایل در دیگ��ران را با اخالق نیک و شایس��ته در
برخوردهای خویش با مردم به منصه ی ظهور می رس��اندند و می فرمودند«:خوش خلقی
س��بب کس��ب محبت(مردم)و نیز باعث نزدیک ش��دن به خداوند است و تندخویی سبب
نفرت(م��ردم)و دوری از خدا می گردد» [هم��ان،ج،2ص ]103و نیز می فرمودند« :اخالق
نیک کلید خوبی ها و قفل بدیها است» [شیخ طوسی،االمالی،ص.]302
تعجبی از این اندیش��ه در سیره امام صادق(ع)نیست،چرا که او سیره ی عملی پدرش امام
محمدباقر(ع)را مش��اهده نموده است«:هرگاه امام محمدباقر(ع)به جمعی می رسید با تک
تک افراد مصافحه(دس��ت محبت او را در دستهای خود می فشرد)و با آنان اظهار دوستی
می نمود و در حالی از آنان جدا می ش��د که رش��ته های دوستی و مودت را میان خویش
با ایشان مستحکم ساخته بود و آنان را به دیدار مجدد خویش مایل تر و راغب تر نموده
بود»[بحاراالنوار،ج،76ص.]20
ام��ام صادق(ع)م��ی گوید در آن دوران(کودکی)وقتی از پدرم پیرامون این مس��اله س��وال
نمودم،ایش��ان در پاس��خ فرمودند«:هرگاه فردی با دوس��ت خویش مصافح��ه کند،آنکه به
فش��ردن دست رفیقش(از روی اظهار محبت)ادامه می دهد،پاداش بزرگتری خواهد داشت
از کسی که دستش را زودتر رها می کند.هان!گناهان میان ایشان فرو میریزد تا آنجا که دیگر
گناهی برایش��ان باقی نمی ماند»[اصول کافی،ج،2ص.]181و باز فرمودند:پیامبراکرم(ص)
به همگان س��فارش می نمودند که...«:ش��ما که نمی توانید با ام��وال خود به همه ی مردم
گش��ایش دهید،پس با چهره ی باز و رویی خوش با آنها برخورد کنید(و در آنها تمایل و
ایجاد اشتیاق نمایید)»[همان،ص.]35و ادامه دادند«:در زمانی دیگر که در خدمت پدر(امام
باقر(ع))بودم،می دیدم که ایش��ان در طول س��فر نخست یارانش��ان را سوار بر مرکب می
نمودند و س��پس خود بر مرکب خویش سوار می شدند.زمانی که بر مرکب می نشستند و
در کنار یکدیگر قرار می گرفتند،آن چنان با آنان گرم می گرفت و از حالشان جویا می شد
که گویی لحظاتی قبل درکنار هم نبوده اند و دوس��تی را پس از روزگار دوری جس��ته اند.
دیدم که ابی عبیده از پدرم پرسید :ای فرزند رسول خدا(ص)!شما در معاشرت و لطف و
محبت به همراهان و رفیقان بگونه ای رفتار می کنید که از دیگران سراغ ندارم و به راستی
اگر دیگران دس��ت کم در اولین برخورد و مواجهه،چنین برخورد خوش��ی با دوستانش��ان
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داش��ته باش��ند،ارزنده و قابل تقدیر خواهد بود.پدرم پاسخ فرمودند:آیا نمی دانی که نهادن
دس��ت محبت در دست دوس��تان و مومنان چه ارزش��ی دارد؟مومنان هرگاه با یکدیگر با
محب��ت و صمیمی��ت برخورد کنند عالوه بر(تمایل و اش��تیاق)در منظر لطف خدایند تا از
یکدیگر جدا شوند»[بحاراالنوار،ج،11ص.]86
ش��ایدحضرت(ع)این فرمایش علی(ع)را فصل الخطاب برخوردهای خویش با مردم قرار
داده بودند که«:با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر ُمردید،بر شما اشک ریزند و اگر زنده
ماندید،با اشتیاق به سوی شما آیند»[نهج البالغه،حکمت.]10
همانگون��ه ک��ه قرآن کریم نیز اجرایی ش��دن این ام��ور را در گرو ام��وری چون«:خوش
خلقی،مهربانی و خوش روی��ی»[آل عمران«،]159/تواضع وفروتنی»[مائده،54/فرقان،]63/
«جودوسخاوت»[دهر،8-9/بقره274،261/و،3آل عمران،92/اسراء]29/امکان پذیر می داند
که همگی بر سیره ی قرآن محور امام صادق(ع)نیز در ارتباطات اجتماعی منطبق است.
 4-3-11همگامی،همراهی و همیاری
یکی دیگر از شیوه ها و فنون اساسی در الگوی ارتباطات اجتماعی،در آموزه ها و نیز اندیشه
های قرآن محور امام صادق(ع)همگامی،همراهی و همیاری با آنان است[سبا.]24/این همان
امتیاز ارزش��مندی است که خداوند متعال به انسانها عطا نموده است و سایر موجودات از
آن بی بهره اند.تمایالت عالی انس��انی که از آن ها با تعابیری همچون:همگامی،همراهی و
همیاری و یا به بیانی دگردوس��تی،گره گشایی وگش��ایش بخشی به زندگی دیگران از آن
یاد میش��ود،عالوه بر برقراری رابطه ای مطلوب و تاثیرگذار در ارتباطات اجتماعی،س��بب
س��اختن جامعه ای س��الم و همگرا و نیز دفع نمودن هرگونه کناره گیری و عزلت نشینی
اس��ت و این همان اصل قرآنی اس��ت که پیرامون آن آمده است«:فاما الزبد فیذهب جفاء و
اما ما ینفع الناس فیمکث فی االرض کذلک یضرب اهلل االمثال؛...اما کف به کناری می افتد
و نابود می ش��ود ولی آنچه به مردم س��ود می رس��اند(مثل آب یا فلز خالص)در زمین می
ماند،خداوند متعال این چنین مثال می زند»[رعد.]17/
جایگاه این اصل مهم در اندیشه امام صادق(ع)تا آنجاست که میفرماید«:پیروان ما کسانی
هس��تند ک��ه در کارهای نیک پیش قدم هس��تند و از انجام اعمال بد خ��ودداری می کنند.
نیکویی را آش��کار می کنند و به کارهای خوب پیش��ی می گیرند به سبب عالقه ای که به
رحمت خداوند جلیل دارند،اینان از ما هس��تند و هر کجا که باش��یم با ما هس��تند»[اصول
کافی،ج،2ص.]178
س��پس فرمودند«:به یکدیگر ی��اری کنید،این فرموده ی پدرم محمد(ص)اس��ت:کمک به
مس��لمانان اجر عظیم ت��ر از یک ماه روزه و بیتوته در خانه ی خ��دا را دارد»[همان].و باز
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هم ادامه دادند که«:هرکس خواس��تار تکامل ایمان اس��ت،باید پایبند خدا و دوستی با مردم
باایمان باش��د،زیرا که ش��رط دوس��تی با خدا و پیامبر(ص)و ائمه طاهرین گره گشایی از
کار مومنین اس��ت»[همان].و نیز فرمودند«:هرکس،بن��ده ای را از رنج و گرفتاری(با رویی
گش��اده و خُ لقی خ��وش و مهربان)گش��ایش دهد،خداوند روز قیامت دلش را گش��ایش
میدهد»[همان،ص،]4پس«گره گش��ایی کنید در زندگی نیازمندان و اگر چنین نکنید قریب
است که نعمت از دستتان خارج شود»[االربلی،کشف الغمه،ج،2ص.]207
جایگاه این اصل مهم در آموزه های اس�لامی نیز تا آنجاس��ت که آمده اس��ت«:مهمترین
اعمال س��ه چیز اس��ت:یاد خداوند در همه حال و همیش��ه،رعایت انصاف درباره مردم و
همیاری و همگامی برادر مومن خویش در هر زمان» [االرش��اد،ج،2ص.]165و نیز«انس��ان
مومن نمی تواند در برابر نیازهای جامعه و مشکالت دیگر مومنان بی تفاوت باشد»[اصول
کافی،ج،2ص.]365و«به خدا سوگند،کس��ی مومن واقعی نخواهد بود مگر زمانیکه نسبت
ِ
احس��اس یگانگی،همراهی و همدردی داش��ته باشد»[محمدالدیلمی،اعالم
به دیگر مومنان
الدین،ص.]440پس«:ملع��ون ملع��ون من احتجب عن اخیه؛از رحم��ت خداوندی به دور
است،از رحمت خداوندی به دور است کسی که در موارد نیاز و گرفتاری دوست،خود را
پوشیده بدارد،بطوریکه دسترسی به او به آسانی ممکن نباشد»[وسائل الشیعه،ج،5ص.]563
ام��ام صادق(ع)نیز برای اصل همگامی،همراهی و همی��اری دیگر افراد در جامعه فرمایش
امام محمدباقر را توصیه و تاکید می کنند که«:همانا خداوند متعال از میان ارزشها و نیکیها
آن را دوس��ت دارد که س��ریعتر انجام پذیرد و مورد سس��تی و تعلل ق��رار نگیرد»[اصول
کافی،ج،2ص.]142و«کس��ی که تصمیم انجام کار نیکی را می گیرد،پس در آن شتاب کند
و سس��تی نورزد؛زیرا هر چیزی که در آن تاخیر صورت گیرد،مورد توجه و تزویر شیطان
قرار می گیرد»[همان،ص.]143
رعایت ای��ن اصل در ارتباطات اجتماعی نزد امام ص��ادق(ع)از چنان اهمیت و جایگاهی
برخوردار ب��ود که به یکی از یارانش جریان صورت گرفته میان ابوحمزه و امام باقر(ع)را
نقل کردند:ابوحمزه از پدرم پرسید:چه می فرمایید درباره ی مسلمانی که به لحاظ رفع نیاز
و حاجتش دیدن مسلمان دیگر می رود و او در منزل است،از او اجازه ی ورود می خواهد
ولی اجازه نمی دهد و حتی از خانه سر بیرون نمی آورد؟
پدرم فرمودند«:ای ابوحمزه،هر مسلمانی که به نیاز مسلمان دیگر پاسخ ندهد و چهره از او
پنه��ان بدارد،مورد لعنت خدا خواهد بود،تا زمانی که آن دو یکدیگر را مالقات کنند(یعنی
مس��لمان خواهان مالقات به درخواست خود برس��د)»[همان،ص.]365آن گاه ابوحمزه به
ام��ام باقر(ع)عرض کرد به راس��تی در لعنت خدا خواهد بود ت��ا زمانیکه مالقات صورت
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پذیرد!(هرچن��د این مالقات خیلی دیر انجام پذیرد یا اصال ص��ورت نگیرد!).امام باقر(ع)
فرمودند«:بلی ای ابوحمزه!»[همان].
در جای دیگر نیز آمده اس��ت:در پرس��ش و پاس��خی که میان امام صادق(ع)و ش��خصی
از ش��یعیان پیش آمده است،امام(ع)پرس��یدند:آیا در میان مردمی که می زیستی،این برنامه
وجود داش��ت که اگرفردی عبا و روپوش نداش��ت و نزد یکی از برادرانش عبایی اضافی
وجود داشت،آن را به برادر نیازمندش رد کند تا او هم از نداری بیرون آید؟او گفت:خیر.
امام(ع)فرمود:اگ��ر فردی از آنان پیراهن اضافی داش��ت،آیا آن را برای مادر نیازمندش می
فرستد؟باز پاس��خ داد:خیر.امام(ع)با دس��ت بر زانو می زند(و با ناراحتی)می فرماید«:آنان
برادر نیستند»[تنبیه الخواطر،ص.]330
از ای��ن دیدگاهه��ای توحیدی در برق��راری ارتباطات اجتماعی ام��ام صادق(ع)نمی توان
متعجب بود،زیرا حضرت(ع)به حق مصداق این آیه قرآن کریم است که«:و جعلنی مبارکا
این ما کنت؛و مرا وجودی پربرکت(گره گشا)قرار ده،در هر کجا باشم»[مریم.]31/
این مس��اله بطور بسیار زیبایی در رفتار عملی حضرت(ع) در جامعه نیز مشاهده می شود.
حضرت(ع)پس از کمکی که به یکی از نیازمندان جامعه میکند ،در پاس��خ به هش��ام که
از ایش��ان می پرس��د چرا با این همه کمک و خیری که به وی رس��اندی،حتی حاضر به
دیدار وی نشدی،فرمودند«:ترس��یدم که در وقت همراهی و همیاری او در راه رس��یدن به
نیازش،آثار ش��رمندگی را در چهره ی او ببینم»[بحاراالنوار،ج،49ص.]101سپس در ادامه
فرمودند:آیا سخن رسول خدا(ص)را نشنیده اید که فرمودند«:پاداش آن کس که کار نیکش
را برای همیاری مردم(برای حفظ حریم اخالص)می پوش��اند،معادل هفتاد حج مس��تحبی
است»[همان].
پ��درم نی��ز همواره توصی��ه می فرمودند ک��ه :وقتی نیازمندان به ش��ما رو م��ی آورند و
ی��ا ش��ما میخواهید آنان را ص��دا بزنید،بهترین نامه��ا و عناوین را درب��اره ی آنان به کار
گیری��د(و ب��ا عناوین و اوصاف زش��ت و بی ارزش و ب��ا بی احترامی با ایش��ان برخورد
نکنید)»[همان،ج،46ص.]295
ام��ام صادق(ع)در ادامه م��ی فرماید:پدرم با اینکه از نظر امکانات مالی،نس��بت به س��ایر
خویشاوندان،در سطح پایین تری قرار داشت و مخارج زندگی وی،سنگین تر از بقیه بود،هر
جمع��ه به نیازمندان انفاق می کرد و م��ی فرمود«:انفاق در روز جمعه،دارای ارجی افزونتر
است،چنانکه روزجمعه،خود بر سایر روزها برتری دارد»[بحاراالنوار،ج،46ص.]295
امام صادق(ع)با اندیشه و نیز سیره عملی خویش عالوه بر همگاهی،همراهی و همیاری با
مردم،سبب جذب دلهای آنان به اهل بیت نیز می شدند.چنانکه افراد بسیاری از این طریق
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به حق هدایت شدند و فهمیدند که اهل بیت شایسته ی زعامت و رهبری امت هستند.
نکت��ه ای که در این همدردی،همراهی و همیاری ها در اندیش��ه و س��یره عملی حضرت
صادق(ع)مش��اهده می شود،بسیار حائز اهمیت و درس آموز است و باید مورد توجه قرار
گیرد،ویژگی های منحصر به فردشان است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
 .1این کمک ها غالبا مخفیانه و پنهانی بود به طوریکه حضرت(ع)چهره خود را می پوشاند
تا از یکس��و،فرد مس��تمند احساس خواری و ش��رمندگی نکند و از سوی دیگر،روحیه ی
تملق و چاپلوسی در برابر امام(ع)ایجاد نشود.
 .2امام(ع)این عمل را به دست خویش انجام می دهد و از نزدیک با زندگی تهیدستان آشنا
می شود؛بطوریکه در موارد زیادی با آنان هم غذا شده،این عمل را یک کار افتخار آمیز می
داند و حتی همنشین شدن با آنها را از خدا طلب می کند.
 .3حضرت(ع)با همنش��ینی و برقراری رابطه ی نزدیک ب��ا خانواده های محروم،عالوه بر
اینک��ه از آنها دلجویی به عمل می آورد،با شناس��ایی محرومان واقع��ی،از به وجود آمدن
روحیه رفاه زدگی و تنبلی ودر نهایت از گداپروری
جلوگیری می کرد.
 .4امام صادق(ع)در امر انفاق،نه تنها از آنچه خود دوس��ت می داشت و مورد استفاده قرار
می داد به محرومان میبخشید،بلکه در موارد زیادی،دیگران را بر خود مقدم داشته و با این
کار،در حقیقت به فرمایش آیه ی شریف
«ل��ن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؛هرگز به نیکی دس��ت نخواهید یافت تا(زمانی که)
انفاق کنید از آنچه دوست می دارید» [آل عمران]92/عمل می کرد.
ب��ا این آموزه های نیک در الگوی ارتباط��ات اجتماعی امام صادق(ع)می توان دریافت که
عب��ادت تنها،ب��ه نماز خوان��دن و روزه گرفتن و به زیارت رفتن و انجام اعمال مس��تحبی
نیس��ت؛بلکه برآوردن نیازهای افراد با خُ لقی خوش،رویی گش��اده و مهربان که در جامعه
در کنار ما هستند و سخت به همگامی و همراهی و همیاری بدون منت ما نیازمند هستند
و گاه ش��اید ش��رم و حیا مانع از به زبان آوردن نیاز آنان است،از اهمیتی همسان با عبادت
برخوردار است.همانگونه که قرآن کریم نیز می فرماید«:نیکی(تنها)این نیست که به هنگام
نماز صورت خود را به سوی مشرق و مغرب کنید،بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و
روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با تمام عالقه
ای که به آن دارد،به خویشاوندان،یتیمان و از کارافتادگان و...انفاق کند و[»...بقره.]177/
یقین��ا امام صادق(ع)نی��ز این فرمایش قرآن��ی را در ارتباطات اجتماع��ی خویش پیرامون
همگامی،همراهی و همیاری عملی نموده اس��ت که«:وام��ا تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من

ربک ترجوها فقل لهم قوالمیس��ورا؛و هرگاه ازآنها(مستمندان)روی برتابی و انتظار رحمت
پروردگارت را داش��ته باشی(تا گشایشی در کارت پدید آید به آنها کمک کن)با گفتار نرم
و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو(و همراهی شان کن)»[اسراء.]28/
همچنانکه از دیدگاه روان شناس��ی نیز بیش��تر لذتهای انسانی ریشه در همگرایی های او
در برقراری ارتباطات اجتماعی دارد و خش��نودیهایی که ج��ز در ارتباط با دیگران تجربه
می کند،وابس��ته به کنش های او با دیگران است.نوعدوس��تی ومنفعت رساندن به دیگران
دراجتماع اس��ت که موجب ش��ادی و رضایتمندی انسانها می شود.به همین دلیل است که
اف��راد در جامعه و در برخی موارد با از خودگذش��تگی و ب��دون انتظار هیچگونه پاداش و
حتی سپاس��گذاری برای دیگران کار می کنند و در حقیقت به آنها کمک می کنند به طور
آش��کار در زندگ��ی اجتماعی از این عمل ب��ه دیگرگرایی یاد می ش��ود؛چرا که مردم می
خواهند برای هم مفید باش��ند و به رابطه های یکدیگر پاس��خ متقابل و نیک بدهند و این
رفتار«دیگرگرایی»ب��ه جای خودگرایی و همه چیز را برای خود خواس��تن،عالوه برایجاد
ارتباطات اجتماعی موثر،سبب آرامش روانی و به نوعی لذت بردن از زندگی نیز می شود.
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 5-3-11ثبت نگری و نیک اندیشی
در ارتباطاتی که ما با مردم اجتماع برقرار می کنیم مفاهیم مختلفی از سوی ما و آنان آفریده
یا به تعبیری رد و بدل می شود.کلمات و واژه هایی که به خودی خود بارِ معنایی الزم را
گاهی اوقات نمیرس��اند؛پس نیازمند توضیح و تفس��یر است و در فرایند تفسیری،عواملی
همچون بافت و ش��رایط سخن و نگرش��ها و فضاهای ذهنی گوینده،نقش دارد.بنابراین دو
طرف همواره یکدیگر را تفسیر می کنند.
از این روست که در اندیشه ی امام صادق(ع)،در الگوی ارتباطات اجتماعی،مثبت اندیشی
به عنوان یک شیوه و فن مهم برای ایجاد رابطه ای تاثیرگذار مورد توجه و تاکید قرار گرفته
اس��ت و از انس��انها می خواهد تا با مثبت نگری و نیک اندیشی،درهنگام برقراری ارتباط
بایکدیگر در اجتماع،همواره بهترین تفس��یر ازسخنان آنان را داشته باشند«:ضع امر اخیک
علی احسنه...و ال تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محمال؛کار
برادر(دینی)ات را بر زیباترین ش��کل بنا بگذار...و هرگز نسبت به سخن برادرت گمان بد
مب��ر،در حالیکه می توانی توجیه نیکی برای آن بیابی»[اصول کافی،ج،2ص.]362و س��پس
می فرمودند:پدرم امام محمدباقر(ع)چه نیک فرمودند که«:چه بسیارند مومنانی که شکیبایی
و نیک گمانی آنان را به پیروزی رسانده است»[مستدرک الوسائل،ج،2ص ]195و در ادامه
اظهار داشتند پدرم از پدرانش نقل کرد که«:هرکس به مردم نیک گمان باشد،محبت و مهر
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آنان را به دست خواهد آورد [همان،ج،5ص.]379
ایش��ان همچنین با انتقاد از منفی نگری و نهی از این عمل در ارتباطات اجتماعی،ضمن به
تصویر کش��یدن سیره پیامبران الهی و توصیه و تاکیدات قرآن کریم[نور،11-12/بقره-33/
،30حجرات]12/می کوشیدند تا بهترین راه نفوذ در برقراری یک ارتباط اجتماعی تاثیرگذار
را به آنان تعلیم دهند.چنانکه در روایت آمده است:ش��خصی از امام صادق(ع)پرسید«:حق
خداوند بر مردم چیست؟حضرت(ع)پاس��خ داد:با آگاهی و دانایی سخن گویند و از آنچه
کنند(حس��ن ظن به مردم داش��ته باشد)،در اینصورت حق خداوند را
نمی دانند خودداری
ُ
گزارده اند»[وسائل الشیعه،ج،18ص.]12
در روای��ت دیگری نیز امام صادق(ع)به نقل از امام باقر(ع)م��ی فرماید:در کتاب علی(ع)
این نکته را یافتم که رس��ول خدا(ص)بر منبر فرمود«:س��وگند به خدای یگانه!خیر دنیا و
آخرت هرگز به مومنی عطا نش��ده اس��ت مگر در قبال ُحس��نِ ظن و خوش گمانی او به
خداوند و امیدواری وی به لطف الهی و نیز گمان نیک بردن به برادران دینی خویش(مثبت
اندیش��ی)»[اصول کافی،ج،2ص.]72و نیز«:س��وگند به خدای یگانه!خداوند هیچ مومنی را
پس از توبه و استغفار،کیفر نمی کند مگر بخاطر بدگمانی وی به خداوند و نیز سوءظن و
بدرفتاری با خَ لق»[بحاراالنوار،ج،70ص.]394
از دیدگاه روان شناس��ی نی��ز منفی نگری،گاه به بیماری روان��ی تبدیل می گردد که آدمی
نسبت به گفتار و کردار هرکس فقط نقاط منفی را می نگرد وحتی عناصر مثبت را نیزمنفی
تفس��یرمیکند.امام صادق(ع)خاستگاههای مهم این حالت در افراد را به سبب ضعف ایمان
دانس��ته و از دیدگاه ق��رآن نیز این مس��اله از ویژگی منافقان است«:یحس��بون کل صیحه
علیهم؛هر فریادی را به زیان خویش می پندارند»[منافقون.]4/
 6-3-11اعتمادآفرینی و رازداری
بخشی از تعامل ما با دیگران در اجتماع را،مساله ی اعتمادآفرینی از یکسو و رازداری از
س��وی دیگر به عنوان یکی دیگر از ش��یوه ها و فنون اساسی در برقراری رابطه ی مثبت با
آنان در اندیشه امام صادق(ع)می توان دانست.
از ای��ن رو،در اندیش��ه امام صادق(ع)اعتماد حاصل نمی ش��ود،مگر با عناصری همچون:
راس��تگویی ،خیرخواه��ی و پرهیز از خودمحوری و خودبرتربین��ی؛ چرا که مردم از روی
رفتار و اخالق ماس��ت که می توانند ما را باور نمایند یا برعکس.همانگونه که قرآن کریم
نیزعالوه بر موارد فوق به رعایت اصل انصاف[انعام،152/نساء]135/در ارتباطات اجتماعی
نیز تاکید می فرماید.
پ��س به همین علت اس��ت ک��ه در آموزه ه��ای دینی نی��ز آموزش راس��تگویی پیش از
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سخنگویی سفارش شده است«:تعلم الصدق قبل الحدیث؛راستگویی را پیش از سخنگویی
بیاموزید»[اصول کافی،ج،2ص.]104و«الکذب باب من ابواب النفاق؛دروغ دری از درهای
نفاق اس��ت»[محمدی ری ش��هری،میزان الحکمه،ج،8ص،]340نیز«:ایاک��م و الکذب فانه
یهدی الی الفجور و هما فی النار؛از دروغ بپرهیزید،زیرا دروغ آدمی را به فسق و فجور می
ِ
،صاحب این دو صفت زشت،ورود در آتش جهنم است»[همان].
کشاند و سرانجامِ
امام صادق(ع)نیز فرمودند...«:دروغگویان جایگاهش��ان در پَست ترین جای جهنم است و
آنان را یاری کننده ای نخواهد بود»[اصول کافی،ج،2ص.]128
همچنین در این اندیش��ه خیرخواهی هم امری اس��ت که بای��د در ارتباطات اجتماعی آن
را م�لاک و مبنای عملکردها قرار داد«:من مش��ی فی حاجه اخیه فل��م یناصحه،کان کمن
حارب اهلل و رس��وله...ال یقبل اهلل عمل عبد و هو یضمر فی قلبه علی مومن س��وا؛هرکس
در راه نیازمندی برادر دینی اش قدم بردارد،ولی خیرخواه او نباش��د،مانند کس��ی است که
ب��ا خ��دا و پیامبرش جنگیده اس��ت.خداوندعمل بنده ای را که در دل��ش نیت بدی برای
مومنی باشد،قبول نمی کند»[بحاراالنوار،ج،75ص]66؛ چراکه تصور خیرخواهی و دلسوز
ب��ودن در رفتارهای م��ا در ارتباطات اجتماعی تحکیم اعتماد آن��ان را به دنبال دارد و اگر
در برخوردها حس غرور و خودبرتربینی را از طرف مقابل مش��اهده نمایند به واقع سلب
اعتماد برایشان حاصل شده است.
امام صادق(ع)پیرامون این مساله آموزه های پدر را به عنوان یک توصیه و دستورالعمل به
تصویر کشیدند که«:با منافقان -انسانهای دو چهره و زیانبار که آنچه با تو می گویند،سطحی
اس��ت و قلبا رازدار سخنانت نیس��تند و فقط با زبان و گفتار با تو اظهار دوستی می کنند-
دوس��تی و س��ازش مکن و محبت خالص و بی ش��ائبه ات را برای مومنان قرار ده و اگر
ش��خصی از یهود -که ناسازگاترین عناصر با مسلمانند -همنشین تو گردید،ولی رازدار در
حق تو و س��خنان تو بوده تو هم آداب همنش��ینی و دوستی را با وی به جای آور»[تحف
العقول،ص.]335و«:از دوستان متفرقه برحذر باش(و به آنان اطمینان نکن)مگر دوستی که
امین،رازدار و خداترس باشد»[همان،ص.]336
به همین س��بب اس��ت که امام صادق(ع)در ارتباطات اجتماع��ی خویش آنچنان صمیمانه
و ب��ه دور از خودخواه��ی برخورد می نمودند که همگان حتی دش��منان خویش را نیز به
شگفتی وا میداشتند.امام(ع)تنها جلب اعتماد و آفرینش را در برقراری ارتباطات کافی نمی
دانس��تند،بلکه در آموزه های اس�لامی خویش میکوشند تا این اصل مهم را به رازداری نیز
پیوند بزنند؛چرا که اعتقاد داشتند رازداری و پاسداشت اسرار نشانه امانتداری و ِخرد آدمی
است.آن سان که علی(ع)نیز فرمودند«:صدر العاقل صندوق سره؛سینه ی خردمند،صندوق

راز اوس��ت»[نهج البالغه،حکمت.]6حال اینکه انس��ان رازهای دیگ��ران را مانند رازهای
خویش دانس��ته و از افش��ا کردن آن به هر نحوی پرهیز نماید،تاثیر مهمی را در برقراری
ارتباطات اجتماعی سازنده به جای می گذارد.
امام صادق(ع)با مهم ش��مردن ای��ن امر خطاب به همگان به نقل از رس��ول خدا(ص)می
فرمودند«:المجالس باالمانه و افش��اء س��ر اخیک خیانه؛نشست ها و مجالس امانت است و
برمال نمودن راز برادرت خیانت»[اصول کافی،ج،2ص660؛وسائل الشیعه،ج،12ص.]307
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نتیجه گیری
ِ
ِ
جدید،دنیای پرش��تاب و تغییر،اغلب افراد احساس میکنند در سبک
دنیای
دریافتیم که در
زندگی روزمره با مسائل و مشکالتی مواجه شده اند که راه برون رفت از این شرایط آنها
را با وضعیت تعارض آمیز مواجه ساخته است.
در این میان از یکس��و َس��مت و س��وی تغییرات و تحوالت اجتماعی به ویژه در س��ایه
توس��عه روزافزون ش��اخه های مختل��ف علوم،امیدبخش توان افزایی بش��ر در مواجهه با
طبیعت زندگی اجتماعی می باشد که روز به روز ابعاد و زوایای نامکشوف عالم هستی به
ِ
احساس شیء گشتگی،بی یاوری،از
تس��خیر انسان در می آید ولی از سوی دیگر،همزمان
خودبیگانگی،تنهایی و گرفتاری در«قفس آهنین»خودساختهُ ،کنش��های ارتباطات انس��انی-
اجتماعی را آنچنان تحت تاثیر قرار داده اس��ت که به نظر می رسد شرایط ساختاری پیش
آمده فراتر از توان و ظرفیت های انسان های امروزی رقم خورده است؛بگونه ای که پدیده
ی«مجاورت بدون صمیمیت»از مختصات این جوامع در این امر است.
فض��ای تع��ارض آمیز و بدون ارتباطات انس��ان ها ب��ا یکدیگر در زندگی بش��ر با آمریت و
اجبار س��اختهای اجتماعی،روز ب��ه روز قدرت خالقه او را تحت تاثیر ق��رار میدهد و دراین
فضا،خودمختاری کارکردی وی با موانع محدود کننده ای برخورد می کند و آنچه که انس��ان
به طور مستقیم به آن آگاهی دارد و آنچه که میکوشد انجام دهد با بندهای نامرئی و مدارهای
ناپیدایی که در آن به سر می برند،بسته و مقید شده است و حوزه نگرش و نگاه بشر محدود
به مناظر بس��یار نزدیکتر اس��ت.این وضعیت به صورت تدریجی انسان فعال و اجتماعی را به
موجودی بی تفاوت،عاریتی و تماشاگر،تنها،مردم گریز و...تبدیل می کند.
فرآیند تبدیل ش��دن افراد به انس��ان هایی بی تفاوت و تماش��اگر و ع��اری از هرگونه رفتار
مطلوب اجتماعی در قالبها و س��اختارهای قبلی تش��کیل دهنده ُکنش انس��انی را در برقراری
ارتباطات اجتماعی در س��بک زندگی،درهم ریخته و احس��اس بی پناه��ی در میان انبوهی از
جمعیت که وی با آنها در تراکم اخالقی گرفتار آمده اس��ت را ش��دت می بخش��د و او را به
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عنوان موجودی«تنها در جمع»تبدیل می کند؛بگونه ای که تنها ارتباط یک انسان با دیگران در
اجتماع،براساس مقتضیات زمان ومکان است و بعبارت دیگرنگاه انسانها به یکدیگردر روابط
میان فردی،فرهنگی و...یک نگاه و رابطه ی ابزارمند است،نه نگاهی متاثر و برخاسته از جایگاه
و کرامت انسانی وی.
ای��ن در حالی اس��ت که دقت در محت��وای آموزه های دینی و از آن جمله اندیش��ه های امام
صادق(ع)در جهت الگوی ارتباطات اجتماعی در سبک زندگی،از این واقعیت پرده بر میدارد
که نگاه حضرت(ع)به مردم،حاکی از وجود مبانی خاص انسان شناسانه وناشی از نوع نگرش
خاص ایش��ان به جایگاه و ارزش انس��ان اس��ت و درحالیکه نظریات روان شناسی نوین پایه
های نظری و عملی و چگونگی برقراری یک ارتباط اجتماعی صحیح دیدگاههای گوناگونی
را مطرح نموده است،اندیش��ه ها و نیز سیره عملی امام صادق(ع)درعرصه برنامه ریزی جهت
ِ
ارتباطات اجتماعیِ صحیح،زیرساختی و زیربنایی کارآمدتر عمل نموده و این نظریات
برقراری
را بر پایه های فکری محکمی نیز استوار نموده است.
همانگونه که در اندیشه حضرت(ع)ارتباطات اجتماعی و تعامل بین انسانها در سبک زندگی،امری
ضروری است و از اهمیت باالیی برخوردار است.ایشان وجود بسترها و زیرساختهای مناسب
چون:خودس��ازی و رشد ش��خصیتی،باورمندی به نظارت دائمی پروردگار،اندیشیدن پیش از
س��خن گفتن،را در مهندسی الگوی ارتباطات اجتماعی خویش در روابط میان فردی،فرهنگی
و...به عنوان نخستین گام مورد تاکید و توجه قرار می دهد.
امام صادق(ع)در این مهندس��ی تنها به این امور بسنده ننموده اند،بلکه آنچنان جایگاهی برای
انسان قائل است که معتقدند آدمی در سبک زندگیش و هنگام برقراری ارتباطات اجتماعی،بایسته
اس��ت تا پایه ها و اصولی را بر رفتار خویش حاکم نماید؛همان پایه ها و اصولی که مبنای آن
را احترام به حقوق و کرامت انسانها و نیز مروت و مدارا با آنان تشکیل می دهد که توجه به
آن از آسیبهای رفتاری فرد درعدم توانایی ارتباطات اجتماعی به نحو چشمگیری می کاهد.
پ��س حضرت(ع)در مهندس��ی الگوی ارتباطات اجتماعی خویش در س��بک زندگی،با مردم
ش��یوه ها و فنون اساس��ی را نیز معرفی می کند،فنون و ش��یوه هایی که تنها جنبه ی تئوری
نداشته،بلکه در مرحله ی عمل نیز از آنچنان قابلیتی برخوردار است که با مراجعه به نظریات
اندیش��مندان روانش��ناس کنونی،به جایگاه و ارزش آن فرمایشات ُگهربار در(مهندسی الگوی
ارتباطات اجتماعی امام صادق(ع))به خوبی می توان پی برد.همان تکنیک هایی که بکارگیری
آن،ازبین بردن احس��اس تنهایی،بی تفاوتی اخالقی،فردیت ذره ای یا س��لولی،بی هویتی و بی
هدفی،بی اعتمادی اجتماعی و...به ارمغان خواهد آورد .بنابراین ش��ناخت درس��ت مهندسی
الگوی ارتباطات اجتماعی امام صادق در ابعاد بسترها و زیرساختها،اصول و پایه ها و نیز شیوه

ِ
بربسترسازی پایه های مس��تحکم ارتباطات اجتماعی،امنیت روحی
ها و فنون اساس��ی،عالوه
و روان��ی را نیز برای آنها به دنبال خواهد داش��ت .و خالص��ه آنکه فرهنگ الگویی ارتباطات
اجتماعی(میان فردی،میان فرهنگی،غیرکالمی) امام صادق(ع) در سبک زندگی ،به اقتضای دارا
بودن فرهنگی منطبق بر قرآن کریم و سیره و سنت نبوی،شایسته الگوگیری از ماندگارترین و
بهترین فرهنگ برقراری ارتباط با مردم در عرصه اجتماع اس��ت؛چرا که عالوه بر جامعیت و
پویایی،می تواند جهت ارتباطی پایا و مانا برای همیشه و همه ی اقشار باقی بماند.
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زهرا صادقيان

چکيده:
تاريخ پر فراز و نش��يب اسالم شاهد رويدادهای تلخ و ناگواری در طول تاريه بوده است
ک��ه يکی از اين رويدادها ظهور جريان وهابيت در س��ده دوازده��م هجری در قلب عالم
اسالم سرزمين عربستان است  .تفکری که با کج انديشی مسلمانان جهان و ديگر اديان را
دچار مش��کل کرده و چهره خشن وکريه از دين رحمت ارائه نموده به همين جهت است
که متفکرين اس�لامی بايد با تالش پيگير اين جريان منحرف را به مسلمانان جهان معرفی
کرده ومحور وحدت اس�لامی که همان اس�لام ناب محمدی براساس محبت و پيروی از
اهل بيت رس��ول گرامی اسالم(ص ّلی اهلل عليه وآله) استوار است در محافل علمی معرفی
و تبين نمايند.وتنها راه رسيدن به عزت وشوکت اسالم ومسلمانان لزوم پايبندی به اصول
ومبانی امامان معصوم و دوری از تفرقه است .
کلید واژه :سخنان امام جعفر صادق عليه السالم -سلفی گری – وهابيت – بدعت – غلو .
مقدمه
اس�لام مردم را به همبس��تگی و دوری از جدايی دعوت نموده است وقرآن کريم تفرقه و
چند دس��تگی را عامل دوری از راه مس��تقيم دين می داند .رسول گرامی اسالم پيوسته از

مختصری از زندگانی امام جعفر صادق عليه السالم
در زمان رحلت امام زين العابدين (ع) جعفر صادق (ع) وارد عنفوان جواني شد و حدود
نوزده سال از عمرش زير سايه ي پدر امام باقر (ع) سپري گشت و در طول اين مدت او نه
تنها شاهد تالشهاي پدر در تثبيت امامت بود ،بلکه حتي به عنوان بزرگترين پسر خانواده،
در همه اين فعاليتها ش��رکت فعال داشت چون پدرش رحلت کرد ،امام صادق (ع) سي و
يک ساله بود تقدير الهي چنين بود که او سي و چهار سال زعامت و سرپرستي شيعيان را
در دس��ت داش��ته باشد و دوران امامت او طوالني تر از هر امام ديگري است ،آن حضرت
در مدت عمر خود با شش زمامدار خودکامه اموي و عباسي معاصر بوده و خلفائي که بين
تاريخ والدت و وفات آن حضرت ،بودند ،به اين شرح است:
1ـ هش��ام بن عبدالملک2 ،ـ وليد بن يزيد بن عبدالملک3 ،ـ يزيد بن عبدالملک معروف
ب��ه ناق��ص4 ،ـ ابراهيم بن محمد ،ملق��ب به «حمار» (از بني اميه)5 ،ـ س��فاح6 ،ـ منصور
(عباسي) ،و پس از ده سال از خالفت منصور عباسي به درود حيات گفت (.علوی 1388 .
 .ص.)407
در عهد امامت امام شش��م در اثر انقالبات مردمي کش��ورهاي اسالمي و خصوص ًا انقالب
عظيمي که س��ياه جامگان خراس��ان ب��راي براندازي رژيم بني اميه ک��رده بودند ،جنگهاي
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لزوم پايبندی به اصول ومبانی سخن گفته و امت خود را از گرفتار شدن در دام دين سازان
و بدعت گذاران بيم می دهد  .اما ديری نگذش��ت که امت اس�لامی گرفتار انش��عاب شد
و ش��اخه های گو ناگون تق ِسم ش��دند و بر خالف توصيه های قران و رهنمودهای پيامبر
گرامی صل اهلل عليه و آله موج فرقه گرايی س��رار جامعه اس�لامی را فرا گرفت  .يکی از
اين رويدادهای پيدايش جريان س��لفيه که همان بس��تر وهابيت است و مدعی است که بر
اس��اس اسالم سلف صالح سخن می گويد و انحرافاتی که در طول قرن ها به وجود آمده
از رهگذر ش��ناخت سيره س��لف صالح می توان از ميان بردارد  .به همين جهت است که
دانش��مندان دلسوز بايد با تالش پی گير و بررسی افکار و انديشه واصول پيشوای مذهب
ابن تميميه دست يابند و بر همه مسلمانان آشکار کنند که ديدگاه او نه تنها منطبق بر اسالم
راستين نيست بلکه با سيره سلف صالح نيز ناسازگاری دارد سلفی گری وهابی  -مولف
اين کتاب س��يد حسن سقاف از دانشمندان س��نی شافعی و اهل اردن و نزديک به هشتاد
تاليف داردکه بيشتر آنان در نقد افکار سلفيان به نگارش در آمده است .
س��لفی گری و پاس��خ به ش��بهات – تاليف علی اصغر رضوانی زندگانی معلم کبير – اثر
حسين عماد زاده در سه فصل
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خونيني که منجر به سقوط رژيم و انقراض بني اميه گرديد و زمينه مناسبي که امام باقر (ع)
در بيس��ت سال زمان امامت خود با نشر حقايق اسالمي و معارف اهل بيت (ع) مهيا کرده
بود ،براي امام صادق (ع) امکانات بيش��تر و محيط مناسبي براي نشر تعاليم ديني پيدا شد
زيرا از يکسو در اثر انتشار احاديث امام باقر (ع) و تبليغات شاگردان مکتب وي ،مردم به
نيازمندي خود به معارف اسالمام مبارک امام ششم عليهالسالم جعفر فرزند محمد بن علي
بن حسين بن علي بن ابيطالب عليهمالسالم است و کنيهي او ابوعبداهلل و لقبش «صادق»
ميباشد (و القاب ديگري نيز ذکر کردهاند).ا مام صادق عليهالسالم روز جمعه هنگام طلوع
فجر ،هفدهم ماه ربيع األول س��ال هش��تاد هجري قمري در مدينه متولد شد .مادر گرامي
آن حضرت امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابيبکر (خليفهي اول) ميباشد65 .سال عمر
کرد که دوازده سال آن در زمان حيات جدش امام سجاد عليهالسالم بود و  31سال با پدر
بزرگوارش سپري نمود( .بستان آبادی  1385 .ص).
دين و ش��ريعت اس�لام در دوران امويه دستخوش عقايد و افکار متشتت شد و کار احکام
و مسائل شرعي به آنجا رسيد که هر کس به پيروي سقيفه بني ساعده فکري ورائي اظهار
کرد و باب اجتهاد بدين معني مس��دود گرديد که از قرآن و س��نت پيروي نميشد بلکه با
اس��تنباط و آراء خود نظر ميدادند و چون آراء مختلف قابل رعايت نبود کوش��يدند و هر
دس��ته به طرفداري مرد شاخصي قيام کردند تا يک پيشواي وجيه الملهاي انتخاب کنند و
از او پيروي نمايند.
در اين انقالب فکري که از انقالب سياسي منشعب گرديد اشخاصي در عرصه ظاهر شدند
ک��ه برخي به طرف��داري امويين و بعضي به حمايت بني عباس که خواه ناخواه آراء علمي
اصط��کاک ب��ا تمايالت آنها داش��ت روي کار آمدند و در مکه و مدينه  -دمش��ق  -عراق
 بص��ره عقايد مختلفي رخ داد .اهل مدين��ه و اهل کوفه هم به مذهب اهل حديث بودندولي اهل حديثي که از اهل بيت ميگرفتند  -کم کم به جائي کشيد که در هر شهري يک
پيش��وائي به وجود ميآمد و او عقيده و افکار خاصي داش��ت و م��ردم عامي از او پيروي
ميکردند و عواملي براي انتشار اين مذاهب با توسعه و مهاجرت افراد آن شهر بودند و در
نتيجه اين افکار و عقايد رخ داد و در عصر امام صادق حکومت داشت.
مالکي  -حنفي  -شافعي  -حنبلي  -که از مذاهب زير تحقق يافت و اين مذاهب تا زمان
امام صادق در جريان بود(.مغنه  .ترجمه جعفر غضبان  .ص)142
مذهب ش��افعي بين حنفي و مالکي در آراء و اجتهاد بود او ادله اربعه را قبول کرد ولي به
قياس عمل ميکرد.
پس از آنها احمد بن حنبل متولد  164متوفي  241در بغداد فقيه رس��مي دولت ش��ناخته

شد زيرا به شاگردي شافعي مفتخر بود و او به پنج اصل عقيده داشت  -کتاب  -سنت -
اجم��اع  -عق��ل  -قياس و اين مذهب رونقي نگرفت و به عالوه که پيروان او از منحرفين
اس�لام به شمار رفتند مانند ابنتيميه  -ابنقيم جوزي  -محمد بن عبدالوهاب که مؤسس
وهابيه نجد بوده و نتيجه قيام آنها س��لطنت س��عوديهاي حجاز ميباش��د و مذهب رسمي
امروز حجازيهاست.
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احمد بن حنبل رييس خط سلفی گری
احمد بن حنبلی بن هالل الش��يباني المروزي و منتهي ميشود نسبش به ذي الثديه ملعون
رئيس خوارج و او از ائمهي اربعه اهل تس��نن اس��ت تولدش در ماه ربيعاالول سنهي صد
و شصت و چهار بود و فوتش در يازدهم ربيع االول سنهي دويست و چهل و يک بود و
در مقبرهي دارالحرب بغداد دفن شد و در مقامع ميفرمايد قبرش در اين زمان بياثر است
چون در دجلهي بغداد منخس��ف شده و احمد از اصحاب امام شافعي و خواص او بود و
در مناقب ابنشهر آشوب از صاحب کتاب معرفة الرجال نقل کرده که گفت :عداوت احمد
حنبل اميرالمؤمنين (ع) را به جهت آن اس��ت که جدش ذوالثديه را حضرت اميرالمؤمنين
(ع) در نهروان به قتل رسانيد و احمد درک کرد چهار نفر از ائمهي معصومين را و در زمان
حضرت هادي (ع) از دنيا رفت  ( .بس��تان آبادی . 1385.ص) 217او اولين کس��ی بود که
با هجوم فلسفه و فرهنگ بيگانه از قبيل هند  ،يونان وايران به حوزه های اسالمی مواجه
ش��د  .به اين افتاد که حديث را از اين هجمه نجات دهد  .لذا به تفريط ش��ديد گرفتار شد
و به طور کلی عقل گرايی وعقالنيت را انکار کرد و راه ورود آن را به حديث بست بنابر
اين به مش��کالت بس��يار دشواری دچار گشت  .تکبه احمد بن حنبل توجه کردن به ظاهر
آيات و احاديث نبوی اس��ت در عقايد وعدم توجه به عقل ( .رضوانی  ، 1387 ،ص)18
وهابيون مذهب خود را سلف صالح میدانند و خود را سلفيه مینامند.
دکتر سيد عبد العزيز سيلی می نوسد  :سلف از چند جهت مورد بحث است :
 از ناحيه لفظی :بر جماعتی که در گذشته بودند اطالق می شود از ناحيه اصطالحی :بر جماعتی اطالق میش��ود که مذهبش در دين تقليد ش��ده و اثرشمتابعت ش��ود همانند ابو حنيفه .مالکی .ش��افعی و ابن حنبل که اعيان س��لف ما هستند و
صحابه و تابعين نيز برای آنان سلف اند.
 از ناحيه تاريخی  :برخی س��لفی را بهکس��انی اطالق می کنند که در قرن پنجم و چهارمه.ق زندگی می کردند.
-از ناحيه اعتقادی  :مراد از آن صحابه و تابعين و تابعبن تابعين است کسانی که به اصول
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سنت و راه های آن آگاهند .
آنان که پاسداران عقيدده و حاميان شریعت اند ( رضوانی .1387 .ص)17ابنتيميه،ادامه دهنده خط فکری احمد حنبل در سلفی گری بود او از بزرگترين علمای
حنبلی در قرن هفتم و هش��تم هجری اس��ت .ابنتيميه متولد حران در  10ربیع االول 611
هجری قمری و متوفی در دمشق در  20ذی القعده ( . 728شذارات الذهب  ،ج ، 6ص)80
و از خان��وادهای که دو تن از فقهای معروف حنبل��ی ،يعنی عموی وی ،فخرالدین ،و پدر
بزرگ پدی وی ،مجدالدين ،از آن برخاستهاند .او به علت عقايد و آرای مخالف معتقدات
فرقههای اسالمی ،مورد مخالفت علمای ديگر قرار گرفت تا جايی که مدتی در زندان بود
 .او از کس��انی که در طول چندين قرن مورد توجه خ��اص وهابيان قرار گرفته و برای او
ارزش فراوانی از نظر علمی قائلند و او کس��ی است که افکار وهابيون از او سرچشمه می
گيرد .
شرح حال محمد بن عبد الوهاب
محمد بن عبد الوهاب در سال  1111ه.ق متولد شد ودر سال  1206از دنيا رفت دوران
کودکی خود را در ش��هر خود عينيه در حجاز و به ويژه درنجد س��پری کرد برای تکميل
دروس خود وارد مدينه منوره شد .بعد به کشورهای اسالمی از قبيل بصره  .بغدادو ايران
مسافرت کرد (.رضوانی  . 1387.ص)181او به اميران مشرق که اهل درعيه بودند پيوست
و زمانی با آنان بود تا س��رانجام او را ياری رس��اندند و در رس��اندن دعوت او کوشيدند و
همين راابزاری کرد برا نيروی فرمانبراي خويش و گس��ترش پهنه فرمانروايش و توانست
بر تازيان و دش��ت نش��ينان چندان چيره شود که از آنان پيروی کنند و مفت ومجان سرباز
آنان گردند  .آنان باور کرده بودند که هر کس به آنچه محمد بن عبدالوهاب می گويداعتقاد
نداش��ته باش��د کافر و مش��رکی اس��ت که ريختن خون و بردن مالش حالل است يکی از
اميران��ی که ب��ه ياری او پرداخت محمد بن مس��عود – جد آل س��عود – امير درعيه بود.
(س��قاف  . 1387 .ص )61اولين کار او اين بود که حکم به کفر و ش��رک امير عينيه داد و
سپس آل سعود را برای حمله به عينيه تشويق کرد  .در اثر ان حمله تعداد زيادی کشته و
به نواميسشان هم تجاوز نمو دند اين گونه بود که وهابيون حرکت خود را بهاسم نصرت
خدا و ياری توحيد و محاربه با بدعت و شرک ومظاهر آن شروع کردند ( .رضوانی 1387.
ص )181او کس��ی اس��ت که با ادعای احيای توحيهد همان عقايد وافکار ابن تمييه را در
شبه جزيره عربستان پياده کرد بدين جهت به پاره ای از اعتقادات ابن تميميه با استفاده از
مناظرات رييس مذهب شيعه با ديگران ولی با اينگونه اعتقادات پاسخ می دهيم:
 -1ابن تميميه معتقد بود که مذهب سلف اثبات هر معنا و صفتی است که در قرآن برای
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خدا ثابت ش��ده اس��ت  :مانند فوقيت  ،تحتيت  ،اس��تواری بر عرش  ،وجه  ،دست ،و نيز
آنچه که در روايات به آن اش��اره ش��ده است  .ابن تميميه در کتاب الفتاوی می نويسد (( :
آنچه در کتاب وسنت ثابت شد وسلف از امت بر آن اجماع کردند حق است و اگر الزمه
آن نسبت جسميت به خداوند باشد اشکالی ندارد زيرا الزمه حق ،حق است »
شخصي از حضرت سؤال کرد :عقيده گروهي که ميگويند خدا جسم است چه ميدانيد؟
حض��رت در جواب فرمودند :منزه اس��ت آن خدايي که هيچ ک��س نميتواند بفهمد که او
چگونه است و چيزي مانند او نيست .او شنوا و بينا است و محدود و محسوس نيست و
حواس ظاهري بش��ر او را درک نميکند و چيزي بر او احاطه ندارد خدا جس��م و خط و
حد نيس��ت( .احتجاجات طبرسي (ره) هشام بن حکم ميگويد از جمله سؤاالتي است که
يکي از ماديون از محضر امام جعفرصادق عليهالسالم کرده است:
ماديگرا :دليل بر هستي آفريدگار جهان چيست؟
حضرت :دليل بر هس��تي آفريدگار جهان آفرينش جهان اس��ت ک��ه گواهي ميدهد آن را
آفرينندهاي هست هر گاه نظر کني به ساختماني بزرگ و محکمي ميبيني و ميداني که آن
را سازندهاي بنا کرده است هر چند آن بنا را نديده باشي.
ماديگرا :آن آفريدگار چيست؟
حضرت :آن آفريدگار مانند چيزهايي که در جهان تصور ميش��ود نيست .آفريدگار جهان
جس��م و صورت نيست و حواس ظاهري از درک وي عاجز است و نيروي و هميه آن را
نمييابد و روزگار و زمان آن را تغيير نميدهد و از بين نميبرد.
ماديگرا :چيزي را نميتوان تصور کرد مگر اينکه مخلوق باشد.
حض��رت :اگر چنين باش��د عقيده ما بر وجود آفري��دگار باطل خواهد بود و حال آنکه ما
عقي��ده داريم و اثبات ميکنيم که تمامي متصوران��ي که با نيروي خيالي و حواس ظاهري
درک ميشود همه آنها مخلوق است و عالوه بر آن نيز آفريدگار جهان از تصور دو جهت
خارج اس��ت .جهت اول انکار آفريدگار اس��ت و جهت دوم تش��بيه آن به مخلوقات .پس
ثابت ميشود اقرار به وجود خالقي بايد کرد که تمامي مخلوقات را آفريده و نيز بايد اقرار
نم��ود آفريدگار غي��ر از مخلوقات و مخلوقات غير از آفريدگار هس��تند و مثل و مانند او
نيس��تند؛ زيرا که همه مخلوقات داراي احوال گوناگونند از س��ياهي و سفيدي و بزرگي و
کوچکي و توانايي و ناتواني و غير اينها.
ماديگرا :پس با اين بيان شما آفريدگار جهان نيز محدود و معين است.
حض��رت :بيان ما آفريدگار را محدود نميکند بلکه او را ثابت ميکند زيرا که بين اثبات و
نفي مرتبه ديگري نيس��ت (يعني آن چيزي که مورد بحث ما اس��ت يا هست يا نيست غير
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اين دو را عقل نميپذيرد).
ماديگرا :شما در قرآن ميگوييد (الرحمن علي العرش استوي) معني آن چيست؟
حضرت :ما ميگوييم خداي جهان بر عرش هس��تي احاطه دارد و خدا غير از عرش است
و همين معني آيه (وسع کرسيه السماوات و االرض) را ميرساند و اقرار ميکنيم آنچه را
که خودش گفته و مينگريم آن را که عرش و کرس��ي شامل خدا باشد و نيز مينگريم آن
را که خدا احتياج به مکان داشته باشد بلکه تمام آفرينش محتاج اويند.
ماديگرا :اگر آفريدگار ش��ما اين چنين است پس چرا شما در وقت دعا کردن دستها را به
سوي آسمان بلند ميکنيد نه به سوي زمين؟
حضرت :خداوند جهان علم و احاطه و قدرتش از همه جهات بر همه مساوي است ولکن
خدا امر کرده که خداپرستان در وقت دعا دست به سوي آسمان بلند کنند که طرف عرش
و مرکز روزي و فرود آمدن برکات است و در اين خصوص روايات از رهبران ديني نقل
شده و تمام مسلمين در کتابها نوشتهاند.
ماديگرا :چرا آفريدگار زياده از يکي نيست؟
حضرت :اگر به گفتار تو آفريدگار جهان دوتا باشد يا هر دو قوي و قديمند و يا يکي قوي
و آن ديگري ضعيف اس��ت اگر هر دو قديم و قويند چرا مزاحم همديگر نيس��تند و يکي
آن ديگري را از بين نميبرد تا در ربوبيت يگانه باش��د و اگر يکي قوي و ديگري ضعيف
اس��ت پس ثابت ميش��ود که خدا يکي است و آن ضعيف خدا نيست و اگر بگويي که هر
دو از هر جهت با هم مساوي هستند.
حضرت :براي ظاهر نمودن حکمت خود و اجرا نمودن علم و تدبير خود.
ماديگرا :چطور خدا در همين دنيا پاداش نيکوکاران و کيفر بدکاران را قرار نداد؟
حضرت :اين دنيا س��راي آزمايش و جايگاه کردار و به دس��ت آوردن رحمت الهي است.
هيچ گاه جايگاه عمل محل پرداخت مزد نميشود .وقتي که همه عمل انجام يافت اجرت
داده ميشود.
ماديگرا :آيا از حکمت خدا اس��ت که از براي خود ش��يطان را دش��من آفريده و بر مردم
مسلط نموده است که مردم را به مخالفت خدا و به گناه کردن وادار ميکند و با حيلههاي
خ��ود ب��ر قلبها راه پيدا ميکند و آنان را به وسوس��ه مياندازد و در دينداري مردم را به
اشتباه انداخته و از خداشناسي محروم ميکند تا اينکه عده زيادي از مردم منکر خدا شده
و غيرخدا را پرس��تش ميکنند .چرا دشمن خود (شيطان) را بر بندگان خود مسلط کرده و
بر گمراه گرداندن آنان راه داده است؟
حضرت :خلقت اين دش��من (ش��يطان) و عداوت وي ضرري به درگاه خداوندي ندارد و
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از سلطنت الهي چيزي نميکاهد و دوستي او نيز به عظمت خدا چيزي نميافزايد .هراس
و ترس از دشمني الزم است که او داراي قدرتي ضرر رساننده و کوبنده باشد و ابليس را
خ��دا خلق کرد که عبادت کند و خدا هم ب��ر حال او دانا بود که چه اعمالي انجام خواهد
داد .مدتي با مالئک مش��غول عبادت ش��د تا با سجده کردن به آدم او را امتحان نمود و از
ش��قاوت و حس��دي که در سرشت او نهفته بود از امر خدا سرپيچي کرد .خدا هم او را از
درگاه قرب خود راند و از صف مالئکه بيرون کرد و در روي زمين ملعون و محروم ماند
و با آدم و فرزندان او بناي عداوت و دش��مني را گذاش��ت و بر آدميزاد قدرتي ندارد جز
وسوسه و خواندن به غير خدا و يا نافرماني و خود باز به ربوبيت خدا اقرار دارد.
ماديگرا :آيا سجده کردن به غير از خدا جايز است؟
حضرت :خير.
ماديگرا :پس چطور است که خدا امر کرد مالئکه را به حضرت آدم سجده کنند؟
حضرت :هر کسي که به امر خدا سجده کند در حقيقت به خدا سجده کرده است.
ماديگرا :ريشه کهانت را از کجا به دست آوردهاند؟
حض��رت :در زم��ان جاهليت و دوران فت��رت يعني در هنگام بين پيغمب��ر و پيغمبر ديگر
کهانت واقع ميش��د کاهن هر زمان زمامدار و به منزله حاکم آن زمان به ش��مار ميرفت.
م��ردم در تم��ام اموري که در بين خود واقع ميش��د به او مراجع��ه ميکردند و او هم در
بين آنها به وس��يلهاي مختلف حکم ميکرد .از قبيل بينش دقيق و زرنگي قلب و وسوس��ه
نفسي و قدرت رواني و القائات قلبي که به وسيله شياطين به دست ميآوردند و اما اخبار
آس��ماني را هم ش��ياطين در آن زماني که به آسمانها راه داشتند از عالم باال اخبار را شبيه
وحي ميشنيدند و حق را به باطل مخلوط کرده و به مردم ميرساندند ولي از هنگامي که
ش��ياطين از آس��مان به امر الهي رانده شدند کهانت قطع ش��د اما آنها اخبار بين مردم را از
قبيل دزد و قاتل و گمش��ده و خبرهاي دور را به کاهن ميرس��اندند و در بين شياطين نيز
مانند مردمان دروغگويان و راستگويان وجود دارد.
ماديگرا :ش��ياطين چگونه ميتوانس��تند به آس��مانها بروند و به دس��تور حضرت سليمان
عليهالسالم بناهايي بسازند که مردمان از ساختن امثال آن عاجز بودند؟
حضرت :شياطين مخلوق لطيف الجسمند و غذاي آنها از نسيم است و به همين جهت بود
که زمان قديم به آسمانها ميرفتند و به امر الهي به حضرت سليمان غليظ الجسم ميشدند
و کارهاي ساختماني و ساير اعمال را انجام ميدادند ( .مير عظيمی .1380 .ص .)161
 -2دفاع از خوارج
ابن تميميه در دفاع از خوارج می گويد  (( :خوارج از بزرگترين مردم از حيث نماز و روزه
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و قرائت قر آن می باشند که دارای لشکر و لشکر گاه بود ند آنان متدين به دين اسالم در
باطن و ظاهرند )) ( .رضوانی  . 1387 .ص) 175
 2-1تشابه بين وهابيان و خوارج
با مراجعه به تاريخ خوارج و برسی حاالت آن روشن می شود که اين دو فرقه در مواردی
شبيه يکديگرند که به برخی اشاره می کنيم :
همان گونه که خوارج آرای شاذ و خالف مشهور داشتند  :مثل قول به اين که در مرتکبگناه کبيره کافر است وهابيان نيز براين اعتقادند
خوارج معتقدند می توان دار االس�لام را در صورتی که س��اکنان آن مرتکب گناه کبيرهشوند دار الحرب ناميد وهابيان نيز اين گونه اند
 در سخت گيری در دين و جمود و تحجر در فهم آن شبيه هم بودند خوارج به کلمه((ال حکم اال اهلل)) تمس��ک کرده و امام علی را از حکم خلع نمودند وهابيون نيز با مالحظه
برخی از آيات و عدم توجه به برخی ديگر به تکفير مسلمانان حکم دادند
در احاديث می خوانيم آنان اهل اسالم را می کشند وبت پرستان را رها می کنند اين عملعينادر وهابيون مشاهده می شود .
عبد اهلل عمر در وصف خوارج می گويد  :اينان آياتی که در ش��ان کفار نازل گش��ته میگرفتند و بر مومنين حمل مي نمود اين عمل در وهابيون نيز هس��ت ( .رضوانی . 1387 .
ص ) 192.193
 -3جايگاه عقل نزد سلفيون
ابن تميميه می گويد  :کس��انی که ادعای تمجيد از عقل دارند در حقيقت ادعای تمجيد از
بتی دارند که آن را عقل می نامند  .هرگز عقل به تنهايی در هدايت و ارش��اد کافی نيس��ت
و گرنه خداوند رسوالن را نمی فرستاد .
قرآن کريم کسانی را که از عقل خود استفاده نمی کنند به عنوان بدترين چهار پایان تعبير
کرده است و می فرمايد :
« ان ش��ر ال��دواب عند اهلل الصم البکم الذين ال يعقل��ون )) همانا بد ترين چهار چايان نزد
خداوند اشخاص کر وگنگی هستند که تعقل نمی کنند( .سوره انفال .آيه .) 22
و در ج��ای ديگر ميفرمايد ( :ويجع��ل الرجس علی الذين ال يعقلون ) خدا پليدی را برای
کسانی قرار ميدهد که تعقل نمی کنند ( .سوره يونس  .آيه .)100
امام صادق می فرمايند  :به عقل اس��ت که بندگان خالق خود را ش��ناخته و مخلوق بودن
خود را می شناس��ند او مدبر آنان اس��ت و همه تحت تعبيراويند و تنها او باقی و بقيه فانی
اند ( .اصول کافی  .ج  . 1ص  . 29ح .) 34
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 -4رويت
از جمله مساينلی که از روزگاران کهن مورد بحث بوده و اختالف شديد واقع شده است
رويت خداوند متعال است  .آيا خداوند را در دنيا و آخرت با چشم سر می توان ديد؟
البانی در فتاوای خود می گويد  :ما اهل سنت بر اين باوريم که از جمله نعمت های خدا
ب��ر بندگانش آن اس��ت که روز قيامت برای بندگانش تجلی م��ی کند و او را خواهند ديد
همانگونه که ماه شب چهارده می بينيم (.الفتاوی االلبانی  .ص .) 142
عب��د العزيز بن باز مفتی عربس��تان می گويد  :کس��ی که منکر روي��ت خداوند متعال در
آخرت است پشت سر او نمی توان نماز گذارد و او نزد اهل سنت و جماعت کافر است
( .رضوانی  . 1387 .ص .)232
 4-1ش��يعه معتزله و اماميه معتقد به نفی رويت به ديده ظاهری هس��تند و به دليل قرآنی
وحديثی تمسک می جويند
خداوند می فرمايد  :ال تدرکه االبصار و هو لطيف الخبير ( او را هیچ چشمی درک نمیکند و حال آن که او بينندگان را مش��اهده می کند و او به همه چيز آگاه اس��ت )  ( .سوره
انعام  .آيه .) 103
اسمايل فضل می گويند  :از امام صادق عليه السالم سوال کردمآیا خداوند در روز قيامتديده می ش��ود ؟ حضرت فرمودند  :منزه اس��ت خداوند و بسیار از اين معنا باالتر است .
ای فضل ديدگان تنها چيز های را درک می کنند که رنگ وکيفیت داش��ته باش��د در حالی
که خداوند خالق رنگ ها و کيفيت ها است ( .بحا االنوار  .ج.4ص.)31
 -5غلو و شيوههاي مبارزه امام با غاليان
وهابيان و متعصبان از مخالفان ش��يعه بين ش��يعه و قاليان تفاوتی نمي گذارد به طوری که
زبيدی در تاج العروس می نويس��د  :اماميه فرقه ای از غاليان ش��يعه است  (.تاج العروس
 .ج. 8ص )194
برخود امام صادق با غاليان زمان خود بس��يار گس��ترده بوده که به روش های امام نظریمی افکنيم 
امام صادق (ع) به ياران و ش��يعيان خود س��فارش مينمود که در شناخت اهل بيت (ع) و
معارف ديني ،قرآن و س��نّت پيامبر را معيار قرار دهند .هر آنچه با آنها منطبق بود بپذيرند
وگرن��ه رد کنند .آن حضرت به ش��يعيان توصي��ه مينمود که درباره امام��ان غل ّو نکنند و
ميفرم��ود :هر آنچ��ه را غاليان درباره ما گفتهاند واقعيت ن��دارد و ما آن را قبول نداريم و
آنچه را که از زبان خودمان درباره جايگاه ما ش��نيديد بپذيريد .امام صادق (ع) به منظور
طرد افکار غاليان فرمود« :لعن اللهّ من قال فينا ما ال نقوله في انفسنا و لعن اللهّ من ازالنا عن
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العبودية للهّ الذي خلقنا و اليه مأبنا و معادنا و بيده نواصينا»...
همچنين آن حضرت به ش��يعيان سفارش کرد در پذيرش احاديث اهل بيت ،قرآن و سنّت
پيامبر را معيار قرار دهند؛ يعني آن دس��ته از احاديث را که موافق قرآن و س��نّت است اخذ
الس��نة او تجدون معه ش��اهدا ً من احاديثنا
کنند« :ال تقبلوا علينا حديث ًا اال ما وافق القرآن و
ّ
المتقدمه...؛[ ]2از ما حديثي را نپذيريد ،مگر آنکه موافق با کتاب و سنّت باشد يا از ديگر
احاديث ما شاهدي بر آن بيابيد».
توصيه امام (ع) بدان دليل بود که غالت ،حديث جعل ميکردند .از اين رو امام صادق (ع)
خطاب به مغيرة بن س��عد ،يکي از س��ران غالت فرمود« :همانا مغيرة بن سعد که خدايش
لعن��ت کند ،احاديث فراواني در کتابهاي اصحاب پدرم گنجانده (جعل کرده) که آنها را
بيان نکرده اس��ت .پس تقوا پيش��ه س��ازيد و چيزي را که مخالف قول خدا و سنّت پيامبر
است ،نپذيريد.]3[».
ه��م چني��ن امام صادق (ع) ب��ه ياران خود توصيه نمود که در ش��ناخت اص��ول عقايد و
آموزهه��اي دين��ي ،قرآن و س��نّت را معيار قرار دهن��د ،زيرا غاليان ،عقاي��د کاذب را ارائه
ميدادند و از آن تبليغ مينمودند.
در چنين فضايي بود که امام با غالت برخورد کرد و خطاب به آنان فرمود« :توبوا الي اللهّ
فس��اق ک ّفار مشرکون؛[ ]4به س��وي خدا برگرديد ،چون شما فاسق ،کافر و مشرک
فان ّهم ّ
هس��تيد» .و در جاي ديگر فرمود :اينها (غالت) چيزهاي ش��نيدهاند اما حقيقت آن را درک
نکردهاند ،چون در ش��ناخت حقايق ديني ،نظرهاي خود را مبنا قرار داده و به نيروي فکر
خود توسل جستهاند ...،علت اين کار ،تکذيب رسول خدا و افترا بر او و جرئت بر انجام
گناهان است.]5[».
ب��ه کارگيري اين ش��يوه (ارائه معيارها) موفقيتآميز بود ،زيرا موجب ش��د عقايد و افکار
غاليان زير س��ؤال برود .افزون بر آن ،اين ش��يوه جلوي جعل حديث را نيز گرفت .مهم تر
از همه آنکه باعث گرديد مردم در شناخت امامان و اصول عقايد کمتر دچار مشکل شوند.
اين همان هدفي بود که امام در صدد تحقق آن بود.
ش��يوه مبارزه امام صادق (ع) با غل ّو و غالت به ما ميآموزد که در ش��ناخت اهل بيت (ع)
از هرگون��ه اف��راط و تفريط پرهيز نموده و اعتدال را رعايت کنيم .نه آنها را از مقاماتي که
دارند باالتر ببريم و به مقام خدايي برسانيم و نه مقاماتي را که در آيات و روايات براي آنها
في رجالن :محب غال و مبغض
بيان شده انکار کنيم؛ چنانکه امام علي (ع) فرمود« :هلک ّ
قال؛[ ]6درباره من دو کس هالک ش��دند :يکي ،دوس��تي که از ح��دّ م گذراند و ديگري،
دشمني که از مقامم فرو کشاند».
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امامان ديگر نيز به شدت با غل ّو مبارزه مينمودند .عالمه مجلسي (ره) حدود هزار روايت
را از امام��ان در اينباره ذکر کرده اس��ت ]7[.عالمان و فقيهان ش��يعه ني��ز با غل ّو و غالت
برخورد و غاليان را نکوهش ميکردند .مرحوم شيخ مفيد ميفرمايد :اعتقاد ما درباره غالت
ي بدترند.]8[.
اين است که آنها کافرند و از يهود و نصار 
متأس��فانه امروزه يکي از آفات و آس��يبهاي جدّ ي جامعه ما ،غل ّو و غل ّوگرايي اس��ت که
در قالبه��اي مختلف ظهور ميکن��د .اگر از اين امر جلوگيري نش��ود ،معارف اهل بيت
(ع) آس��يب ميبيند و مردم در ش��ناخت شيعيان واقعي دچار مش��کل ميشوند .افزون بر
آن ،گس��ترش فرهنگ غل ّو آثار س��وء اعتقادي و سياسي ...در دين دارد که بسيار خطرناک
اس��تان همانطور که اش��اره ش��د ،در عصر امام صادق (ع) غل ّو و غالت ،رشد چشمگيري
پيدا کرد .اين مس��ئله ،هم موجب زير س��ؤال بردن جايگاه اهل بيت ميگرديد و هم مردم
را در تشخيص شيعيان واقعي از غير آن دچار مشکل ميکرد ،زيرا عقايد غالت با معارف
اهل بيت هم س��ويي نداش��ت ،رفتار آنان نيز با رفتار شيعيان واقعي ،متضاد بود .از اين رو
امام ص��ادق (ع) در کنار فعاليتهاي علمي ديگر ،با غالت و غل ّوگرايي مبارزه نمود ،زيرا
هرگون��ه ارتباط و مراوده با غالت ،اثرات س��وء اعتقادي و اجتماعي ...در پي داش��ت .به
همين دليل و براي حفظ ش��يعه اصيل و نهادين��ه کردن آن الزم بود امام صادق (ع) با آنها
مبارزه آش��کاري را ش��روع کند و افکار و نظريات باطلش��ان را از ساحت شيعه دور کند،
چرا که در غير اين صورت اثري از شيعه واقعي باقي نميماند و اين مذهب بازيچه دست
بوالهوساني ميشد که با تأثّر از فرهنگهاي مسيحي  -يهودي ،چهرهاي ديگر از شيعه ارائه
ميدادند (.جعفريان  .حيات فکری وسياسی امامان شيعه  .ص.)257
امام صادق (ع) با ش��يوههاي متعددي اقدام به اين امر نمود ،که در اينجا به بعضي از آنها
اشاره ميشود- .هشدار
تکذيب عقايد غالتتکفير و نفريننيرو سازيمعيارگراييهشدار
اولين اقدام امام ،هش��دار دادن به ش��يعيان بود که با غاليان قط��ع رابطه کنند ،زيرا هرگونه
ارتباطي با آنان پيآمد س��ويي داش��ت .آن حضرت خطاب به شيعيان فرمودند« :با غالت،
نشس��ت و برخاست نداشته باش��يد و با آنان هم غذا نشويد و دست دوستي به سوي آنها
دراز نکنيد و به مبادله فرهنگي و علمي با آنان نپردازيد(».ش��يخ طوس��ی  .اختيار المعرفه
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الرجال  .ج. 2ص.)586
ايشان به شيعيان سفارش مي نمودند که مواظب جوانان خويش باشند تا تحت تأثير افکار
و عقايد غالت قرار نگيرند« :احذروا علي ش��بابکم الغالة ال يفس��دهم .الغ ّ
شر خلق اهلل
الة ّ
يصغ��رون عظمة اهلل و يدّ عون الربوبيّة لعباد اهلل...؛(ش��يخ صدوق  .امالی  .ج . 2ص) 564
جوانتان را از غالت دور نگاه داريد تا آنان را فاسد نکنند .غالت ،بدترين خلق خدا هستند
که از عظمت خدا ميکاهند و بر بندگان او اثبات الوهيّت ميکنند».
ائمه اطهار (عليهم الس�لام) نيز در اين باره به مردم هش��دار ميدادند و از «غالت» بيزاري
مي جس��تند .امام علي (ع) فرمود :خداوندا! من از غ�لات بيزاري ميجويم؛ همانگونه که
ي بيزاري جس��ت .خدايا آنان را خوار گردان و احدي از آنها را
عيس��ي بن مريم از نصار 
ياري مکن .تکذيب عقايد غالت
ام��ام صادق (ع) در جهت مبارزه با غالت ،عقايد آنان را انکار ميکرد و با محکوم نمودن
آن ،ي��ک حرکت فکري مناس��ب را در راس��تاي تصحي��ح احاديث و عقايد ش��يعه به راه
«س��دَ ير َصيرفي» نزد امام صادق (ع) آمد و گفت :موالي
انداخت .بنا به نقل شهرس��تاني؛ ُ
من ،ش��يعيانتان درباره ش��ما دچار اختالف نظر ش��دهاند؛ گروهي ميگويند :هر چيزي که
امام براي هدايت مردم به آن احتياج دارد به گوش��ش گفته ميشود ،برخي ميگويند :به او
وحي ميشود ،عدهاي ميگويند :به قلبش الهام ميشود ،گروه ديگري ميگويند :در خواب
ميبيند و باالخره بعضي گفتهاند :از روي نوشتههاي پدرانش فتوا ميدهد؛ کداميک از اين
نظريات صحيح است؟
حجت خدا و امناي
امام (ع) فرمود :اي سدير! هيچ کدام از اين سخنان درست نيست .ما ّ
او بر برگزيدگانش هس��تيم و حالل و ح��رام را از کتاب خدا ميگيريم(.جعفريان  .حيات
فکري و سياسی امامان شيعه  .ص.)258
عيس��ي جرجان��ي ميگويد :به جعفر بن محم��د (ع) عرض کردم :آيا آنچ��ه را که از اين
جماعت ش��نيدهام به عرض برس��انم؟ فرمودن��د :بگو .گفتم« :فانّ طائف��ة منهم َعبَدوک و
اتّخ��ذوک الها م��ن دون اهلل و طائف ًة أُخري قالوا لک بالنّب ّوة ...قال :فبکي حتّي ابتُليت لحيتُ ُه
يدي(تاريخ
ثم قال :ان امکنَنَي اللهّ مِن هؤالء فلم اس��فک دمائهم س�� ّفک اللهّ دم ولدي علي ّ
جرح��ان  .ص )323-322گروه��ي از آنان تو را به جاي خدا عب��ادت ميکنند و گروهي
ديگر نس��بت پيامبري به تو ميدهند ...ميگويد :همين که امام اين مطلب را ش��نيد ،چندان
گريست که صورت مبارکش از اشک چشمش خيس شد .سپس فرمود :اگر خدا آنها را در
دسترس من قرار دهد و من خون آنان را نريزم ،خدا خون فرزندانم را به دست من بريزد».
مهدوي��ت امام باقر (ع) از جمله دس��تآويزهاي غالت در عص��ر امام صادق (ع) بود که

حضرت آن را انکار کرد(.شيخ طوسی  .اختيار المعرفه الرجال  .ص)300
امامان بزرگوار ،اعتقاد به نبوت ائمه معصومين (ع) را که از طرف غالت عنوان ش��ده بود،
انکار کردهاند .از امام صادق (ع) در اين زمينه نقل شده است که فرمود« :من قال :ان ّا انبياء
َف َعليه لعنة اهلل و من ّ
ش��ک في ذلک فعليه لعنة اللهّ ؛ (ش��يخ طوسی  .اختيار المعرفه الرجال .
ص.)300
خدا لعنت کند کس��اني را که ما را پيامبران خدا ميدانند و خدا لعنت کند کساني را که در
آن شک دارند».
يکي ديگر از عقايد افراطي غالت اين بود که لفظ «اله» را به امام اطالق کرده و ميگفتند:
الس��ماء ال ٌه و في االرض ال ٌه ،ق��ال :هو االمام» .امام صادق (ع) قائلين به اين
«هو الّذي في ّ
عقي��ده را بدتر از مجوس و يهود و نصاري و مش��رکان ،خواند( .ش��يخ طوس��ی  .اختيار
المعرفه الرجال  .ص.)301
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تکفير و نفري 
ن
يکي ديگر از ش��يوههاي مبارزه امام با غالت ،تکفير و نفرين آنان بود .امام با تکفير آنان،
هم عقايدش��ان را زير س��ؤال ميبرد و هم بدين وسيله خط ش��يعيان خود را از آنان جدا
ميساخت.
البته تکفير امام در دو مرحله صورت گرفت :نخس��ت ،رهبران غالت و س��پس افراد ديگر
را تکفي��ر نم��ود .اين روي کرد امام بدان دليل بود که رهبران غالت در گس��ترش فرهنگ
ِ
غالت ديگر از اهداف و
غل ّو بسيار مؤثر بودند .از سويي ،تکفير آنان موجب ميگرديد که
عقايد آنان فاصله بگيرند.
در مرحله دوم ،امام (ع) آن دس��ته از غالت را که هدايت نميش��دند و لجوج بودند تکفير
کرد .آن بزرگوار درباره «ابيالخطاب» ،يکي از س��ران غالت فرمود :لعنت خدا و فرشتگان
و همه مردم بر «ابي الخطاب» ...او کافر ،فاسق و مشرک است.
نيرو سازي
از جمله روشهاي امام صادق (ع) در برخورد با ُغالت ،نيرو س��ازي بود .امام ميدانست
مبارزه جدي با اين مس��ئله مهم نياز به نيروس��ازي و تربيت افراد دارد.از اين رو به تربيت
بعضي پرداخت تا مسير امام را ادامه دهند .در روايتي مستند از امام صادق (ع) آمده است
مفضل فرمود« :يا ّ
که آن حضرت با اش��اره به اصحاب ابي الخطاب به ّ
مفضل ال تقاعدوهم
و ال تواکلوه��م و ال تش��اربوهم و ال تصافحوهم و ال تواثروه��م؛[ ]1اي ّ
مفضل! با ُغالت
نشست و برخاست نکنيد و با آنان هم غذا نشويد و دست دوستي به سوي آنان دراز نکنيد
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و به مبادله فرهنگي و علمي با آنان نپردازيد».
گرچه از حديث فوق ،قطع رابطه ّ
مفضل با غالت برداشت ميشود ،اما امام با اين جمالت
گ س��ازي و رشد فکري ياران خود بود .شاگردان او نيز در مبارزه با غالت
در صدد فرهن 
موفق بودند ،زيرا آنان مس��ير امام را ادامه داده و با غاليان برخوردي جدّ ي داشتند .اين امر
از گس��ترش و اشاعه فرهنگ غلو جلوگيري کرد و باعث شد فعاليتهاي غاليان کمرنگ
شود.
همو در روايتي ديگر به بش��ار ش��عيري ،يکي ديگر از سران غالت فرمود« :او شيطان پسر
شيطان است و کارش به انحراف کشيدن شيعه است».
معيارگرايي
امام صادق (ع) به ياران و ش��يعيان خود س��فارش مينمود که در شناخت اهل بيت (ع) و
معارف ديني ،قرآن و س��نّت پيامبر را معيار قرار دهند .هر آنچه با آنها منطبق بود بپذيرند
وگرن��ه رد کنند .آن حضرت به ش��يعيان توصي��ه مينمود که درباره امام��ان غل ّو نکنند و
ميفرم��ود :هر آنچ��ه را غاليان درباره ما گفتهاند واقعيت ن��دارد و ما آن را قبول نداريم و
آنچه را که از زبان خودمان درباره جايگاه ما ش��نيديد بپذيريد .امام صادق (ع) به منظور
ط��رد افکار غالي��ان فرمود« :لعن اللهّ من قال فينا ما ال نقوله في انفس��نا و لعن اللهّ من ازالنا
عن العبودية للهّ الذي خلقنا و اليه مأبنا و معادنا و بيده نواصينا»(.ذهبی  .ميزان اعتدال  .ج3
.ص.) 99-98
همچنين آن حضرت به ش��يعيان سفارش کرد در پذيرش احاديث اهل بيت ،قرآن و سنّت
پيامبر را معيار قرار دهند؛ يعني آن دس��ته از احاديث را که موافق قرآن و س��نّت است اخذ
الس��نة او تجدون معه ش��اهدا ً من احاديثنا
کنند« :ال تقبلوا علينا حديث ًا اال ما وافق القرآن و
ّ
المتقدمه...؛(بحار االنوار  .ج  . 5ص )288-287از ما حديثي را نپذيريد ،مگر آنکه موافق
با کتاب و سنّت باشد يا از ديگر احاديث ما شاهدي بر آن بيابيد».
توصيه امام (ع) بدان دليل بود که غالت ،حديث جعل ميکردند .از اين رو امام صادق (ع)
خطاب به مغيرة بن س��عد ،يکي از س��ران غالت فرمود« :همانا مغيرة بن سعد که خدايش
لعن��ت کند ،احاديث فراواني در کتابهاي اصحاب پدرم گنجانده (جعل کرده) که آنها را
بيان نکرده اس��ت .پس تقوا پيش��ه س��ازيد و چيزي را که مخالف قول خدا و سنّت پيامبر
است ،نپذيريد( ».بحار االنوار  .ج  . 5ص.)288-287
ه��م چني��ن امام صادق (ع) ب��ه ياران خود توصيه نمود که در ش��ناخت اص��ول عقايد و
آموزهه��اي دين��ي ،قرآن و س��نّت را معيار قرار دهن��د ،زيرا غاليان ،عقاي��د کاذب را ارائه
ميدادند و از آن تبليغ مينمودند.

-6سنت و بدعت
يکی از کلمات پر کاربرد نزد وهابيان واژه بدعت اس��ت با مراجعه به فتاوای وهابيان پی
می بريم که بس��ياری از اعمالی که نزد مس��لمانان سنت اس��ت نزد آنان بدعت مطرح می
ش��ود اين به جهت تنگ نظری آنان است در مسئله فهم دين و شريعت يا اين که اغراض
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در چنين فضايي بود که امام با غالت برخورد کرد و خطاب به آنان فرمود« :توبوا الي اللهّ
فس��اق ک ّفار مشرکون؛(ذهبی  .ميزان اعتدال  .ج. 3ص ) 297به سوي خدا برگرديد،
فان ّهم ّ
چون ش��ما فاسق ،کافر و مشرک هس��تيد» .و در جاي ديگر فرمود :اينها (غالت) چيزهاي
شنيدهاند اما حقيقت آن را درک نکردهاند ،چون در شناخت حقايق ديني ،نظرهاي خود را
مبنا قرار داده و به نيروي فکر خود توس��ل جستهاند ...،علت اين کار ،تکذيب رسول خدا
و افترا بر او و جرئت بر انجام گناهان اس��ت(. ».جعفريان  .حيات فکري و سياسی امامان
شيعه  .ص.)258
ب��ه کارگيري اين ش��يوه (ارائه معيارها) موفقيتآميز بود ،زيرا موجب ش��د عقايد و افکار
غاليان زير س��ؤال برود .افزون بر آن ،اين ش��يوه جلوي جعل حديث را نيز گرفت .مهم تر
از همه آنکه باعث گرديد مردم در شناخت امامان و اصول عقايد کمتر دچار مشکل شوند.
اين همان هدفي بود که امام در صدد تحقق آن بود.
ش��يوه مبارزه امام صادق (ع) با غل ّو و غالت به ما ميآموزد که در ش��ناخت اهل بيت (ع)
از هرگون��ه اف��راط و تفريط پرهيز نموده و اعتدال را رعايت کنيم .نه آنها را از مقاماتي که
دارند باالتر ببريم و به مقام خدايي برسانيم و نه مقاماتي را که در آيات و روايات براي آنها
في رجالن :محب غال و مبغض
بيان شده انکار کنيم؛ چنانکه امام علي (ع) فرمود« :هلک ّ
قال؛( نهج البالغه  .کلمات قصار  .ص )117درباره من دو کس هالک شدند :يکي ،دوستي
که از حدّ م گذراند و ديگري ،دشمني که از مقامم فرو کشاند».
امامان ديگر نيز به شدت با غل ّو مبارزه مينمودند .عالمه مجلسي (ره) حدود هزار روايت
را از امام��ان در اينباره ذکر کرده اس��ت( .بحار االن��وار  .ج  . 5ص )365عالمان و فقيهان
ش��يعه ني��ز با غل ّو و غالت برخ��ورد و غالي��ان را نکوهش ميکردند .مرحوم ش��يخ مفيد
ي بدترند.
ميفرمايد :اعتقاد ما درباره غالت اين است که آنها کافرند و از يهود و نصار 
متأس��فانه امروزه يکي از آفات و آس��يبهاي جدّ ي جامعه ما ،غل ّو و غل ّوگرايي اس��ت که
در قالبهاي مختلف ظهور ميکند .اگر از اين امر جلوگيري نشود ،معارف اهل بيت (ع)
آس��يب ميبيند و مردم در شناخت ش��يعيان واقعي دچار مشکل ميش��وند .افزون بر آن،
گسترش فرهنگ غل ّو آثار سوء اعتقادي و سياسي ...در دين دارد که بسيار خطرناک است.
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سياسی خاصی وجود دارد .
 6-1فتاوای وهابيان در مصاديق شريعت
ش��ورای دائمی مفتيان می گويد :ذکر صلوات و سالم بر پيامبر(ص ّلی اهلل عليه وآله) قبلاز اذان وهمچني��ن جه��ر به صلوات بعد از اذان همراه با اذان از بدعت هايی اس��ت که در
دين حادث شده است (رضوانی . 1387.ص .)345
محمد بن عبد الوهاب از فرستادن درود بر پيامبر اکرم(ص ّلی اهلل عليه وآله) باز می داشت
و از شنيدن آن آزرده مي شدو در شب آدينه از اين که بر پيامبر(ص ّلی اهلل عليه وآله) درود
فرس��تند يا در گلدسته ها بر او بلند صلوات بفرستند جلوگيری می کردو هر که چنين می
کرد آزار می رساند و سخت کيفرش می داد و چه بسا جانش را می گرفت  .او می گفت
 :گناه نواختن رباب در خانه زن زناکار کمتر از کس��ی است که در گلدسته بر پيامبر(ص ّلی
اهلل عليه وآله) و خاندانش درود فرس��تد  .او اين چنين يارانش را می فريفت که همه اين
کارها برای پاسداشت از توحيد است .وی در کتاب دالئل الخيرات و ديگر کتابهاپيرامون
درود بر پيامبر را خوراک آتش کرد وخود را با اين س��خن می پوش��اند که درود بر پيامبر
بدعت است و او می خواهد توحيد را پاس دارد ( .سقاف .1387 .ص.)57
حضرت صادق عليهالس�لام روايت نمودهاند :که فرمود جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و
آله فرموده اس��ت هيچ قومي نيس��ت که در مجلسي جمع شوند و نام خدا را نبرند و درود
بر پيغمبر صلي اهلل عليه و آله نفرس��تند مگر آنکه اين مجلس روز قيامت مجلس حس��رت
و ندامت و وبال و خسران آنها گردد(.عماد زاده  .1362.ص.)191
 محمدبنعبدالوهاب در پاس��خ کس��انی که گويا درباره عظمت مقام پيامبر اکرم( صلي اهللعليهو آله ) س��ئوال کرده بودند چنين گفت« :عصايی خير من محمد الن عصائی انتفع بها
و لکن محمد قد مات!!» يعنی «عصای دست من بهتر از محمد(ص ّلی اهلل عليه وآله) است
زيرا از عصايم اس��تفاده میکنم اما محمد(ص ّلی اهلل عليه وآله) ُمرده است و نمیتوان از او
استفاده کرد!!» ( سقاف  . 1387 .ص ) 58
پيامبر صلي اهلل عليه فرمود  :هر کس مرا بعد از مرگم زيارت کند به مانند آن است که مرا
در زمان حياتم زيارت کرده است (.رضوانی)591. 1387 .
ابن الحاج می گويد :علمای ما از پنکه ها منع کرده اند زيرا قرار دادن آن ها در مس��اجدبدعت است ( .رضوانی  .1387.ص)352
س��فيان ثوري که از بنيانگذاران تصوف بشمار مي رود ،روزي بر امام صادق (ع) وارد شد
امام را ديد جامه اي س��پيد و لطيف بر تن کرده اس��ت ،به عنوان اعتراض گفت :اين جامه
سزاوار تو نيست ،تو نمي بايست خود را به زيورهاي دنيا آلوده سازي .
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ال و آج ً
امام به او فرمود« :اسمع مني وع ما اقول لک فانه خير لک عاج ً
ال ان انت مت علي
السنه و الحق و لم تمت علي بدعه».
خوب گوش کن که از براي دنيا وآخرت تو مفيد اس��ت ،اگر راس��تي اش��تباه کرده اي و
حقيقت نظر دين اسالم را درباره اين موضوع نمي داني ،سخن من براي تو بسيار سودمند
خواهد بود ،و اما اگر منظورت اين است که در اسالم بدعتي ايجاد کني حقايق را منحرف
و وارونه سازي مطلب ديگري است و اين سخنان به تو سودي نخواهد داشت.
ممکن است تو وضع ساده و فقيرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در زمان خودش
در نظر خود مجس��م س��ازي و فکر کن��ي که آن يک نوع تکلي��ف و وظيفه اي براي همه
مس��لمانان تا روز قيامت هس��ت اما من به تو مي گويم که رس��ول خدا (ص) در زماني و
محيطي زندگي مي کرد که فقر و س��ختي و تنگدس��تي بر آن مس��تولي بود عموم مردم از
داش��تن لوازم ض��روري زندگي محروم بودند ،وضع خاص زندگي رس��ول اکرم (ص) و
اصحاب آن حضرت مربوط به وضع عمومي آن روزگار بود.
اما اگر در عصري وس��ائل زندگي فراهم شد ،سزاوارترين مردم براي بهره بردن از نعمتها،
نيکان و صالحانند نه فاسقان و بدکاران ،مسلمانان نه کافران.
اي سفيان! تو چه چيز را بر من عيب شمردي؟ به خدا قسم من در عين اينکه مي بيني که
از نعمتهاي الهي استفاده مي کنم ،از زماني که به حد بلوغ رسيده ام شب و روز بر من نمي
گذرد مگر آنکه مراقب هستم که اگر حقي در مالم پيدا شد ،فورا ً آن را به موردش برسانم.
خالصه امام در پايان ،اين گروه صوفي را مخاطب ساخت و فرمود:
«فتادبوا ايها النفر باداب اهلل عزوجل للمومنين و اقتصروا علي امر اهلل و نهيه و دعوا عنکم ما
اشتبه عليکم م ّما ال علم لکم به ورود العلم الي اهله توجروا تعذروا عنداهلل تبارک و تعالي
و کونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه»..
از اين راه ناصواب دست برداريد و خود را به آداب واقعي اسالم تربيت کنيد از آنچه خدا
امر و نهي کرده تجاوز نکنيد و از پيش خود دس��تور نتراش��يد و در مسائلي که نمي دانيد،
مداخله نکنيد ،علم آن مسائل را از اهلش بخواهيد ،درصدد باشيد که ناسخ را از منسوخ و
محکم را از متشابه و حالل را از حرام باز شناسيد اين براي شما بهتر و آسانتر و از ناداني
دورتر است ،جهالت را رها کنيد که طرفدار جهالت زياد است به خالف دانش که طرفدار
کمي دارد  (.الهامی  .1371 .مجله درسهايی از مکتب اسالم  .ش.)372

نتيجه گيری
فرقه وهابيت و سلفيان درصد بسيار کمی را از مسلمانان را تشکيل می دهند که در مقابل
ديگر فرقه های س��نی وش��يعه ايستاده و آنان را تکفير می کنند و فقط خود را مسلمان می
دانند  .ترديدی نيس��ت اگر آيين وهابيت در نقطه ديگری از جهان اس�لام پديدار شده بود
هرگز به حضور فعال در جوامع اس�لامی دس��ت نمی يافت اما سيطره بر دو مکان شريف
مکه مکرمه ومدينه منوره همراه با عوالی ديگر چون توانايی عظيم مالی و ثروت سر شار از
فروش نفت و پيوند آشکار و نهان با قدرت های بزرگ استعماری به پيدايش جو مناسب
برای پيش��گامان وهابيت انجاميد و رهبری جهان اس�لام را در اختيار آنان نهاد  .و تنها راه
مقابله با اين فرقه اس��تفاده از قدرت انديش��مندان و سياست مداران دلسوز جامعه اسالمی
از طريق تفاهم بين گروه های گوناگون امت اسالمی است .
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منابع :
 قرآن نهج البالغه عالمه مجلسی  .بحار االنوار  .جلد 5 ذهبی  .ميزان االعتدال  .ج 3 محمد باقر بس��تان آبادی  . 1385 .چاپ س��پهر  .خانه ای ماذون در شرح حال چهاردهمعصوم
 حسين عماد زاده  . 1362 .زندگانی معلم کبير حضرت امام جعفر صادق حسين مظاهری  1385 .پيام آزادی  .زندگانی چهارده معصوم علی اصغر رضوانی  . 1387 .مسجد مقدس جمکران  .سلفی گری وپاسخ به شبهات حسين بن علی سقاف  1387 .آستان قدس رضوی  .سلفی گری وهابی  .ترجمه حميدرضا آژير
 حاج محمد هاشم خراسانی  . 1376 .منتخب التواريخ . سيد جواد مير عظيمی  . 1380 .علميه قم  .زندگانی حضرت امام جعفر صادق احمدمغنيه  .چاپخانه خاور  .امام جعفر صادق .مترجم سيد محمد غضبان رسول جعفريان  .حيات فکري و سياسی امامان شيعه -داوود الهامی  .مجاه درسهاي ازمکتب اسالم  .ش . 372فروردين 1371

زهرا صرامی

1

چکیده:
امامت امام همزمان با سال های پایانی حکومت بنی امیه و سال های آغازین حکومت بنی
عباس بود .عصر ایشان زمان جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق و مذاهب گوناگون
است.بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینهها از امام جعفر صادق(ع) نقل گردیده و مذهب
تشیع به نام مذهب جعفری خوانده میشود .
امام صادق(ع) را باید پایه گذار مکتب غنی جعفری دانس��ت .ایشان فقه و كالم و حديث
را با يك حركت علمي گسترده ،پر بار نمود.
مناظرات ایش��ان در ش��رایطی بود که بحث های علمی متداول بی��ن مکتب های مختلف
وجود داشت.
هدف در این تحقیق بیان این مناظرات گوناگون و بررسی آن هاست.

 .1کارشناس شیمی-دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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تشنگان حقیقت
تحقیقی پیرامون مناظرات مختلف در عصر امام صادق(ع)
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مقدمه:
امام صادق فرموده است:مباد مردم تو را به خود مغرور کنند که زیانش نه به آنان،بلکه به تو
می رسد.روز خود ر ا با فالن کار و فالن کار سپری مکن چه کسی (فرشته ای)با تو همراه
اس��ت می ش��مارد نیکی اندک را اندک مدان چه فردا آن را در جایی می بینی که شادمانت
م��ی کن��د .بدی اندک را اندک مدان .چه ف��ردا آن را در جایی می بینی که اندوهگینت می
کند.نیک��ی کن.هی��چ چیز را ندیده ام که همپای یک حس��نه بتواند گناه کهنه ای را تعقیب
کند و خود را بدان برساند .خداوند فرموده است:ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری
للذاکرین(/14هود)
ام��ام جعفر صادق (ع)بعد از مجلس درس روزانه خود به مناظره با افراد مختلف از جمله
خداناباوران میپرداخت .در متن بعضی از این مناظرات به مسایلی علمی همچون گردش
خون -که در آن زمان ناشناخته بوده -اشاره شدهاست.
عصر امام صادق (ع) عصر بس��یار حس��اس و مهمی بود،اگر وجود حضرت نبود ،مس��یر
اسالم ،مسیر دیگری میشد ،تحریفات و انحرافات به قدری بر تعالیم اسالم سایه گسترده
بود که نیاز به یک پاالیش جدی داشت.با توجه به این که در زمان امام صادق (ع) بیش از
یک قرن از رحلت پیامبر اکرم (ص) میگذشت ،مسلمانان از سنت اسالم و تفسیر صحیح
آیات دور ش��ده بودند ،و هر چه از عصر پیامبر (ص) میگذشت انشعابات بیشتر میشد،
در چنین شرایطی امام صادق (ع) اسالم ناب محمدی را به مردم شناساند.
ما نباید امام صادق (ع) را منحصر به جهان ش��یعه کنیم ،بلکه امام صادق (ع) بر روی غیر
شیعیان هم تأثیرگذار بودند ،این حرف از مناظراتی که با دیگران داشتند و آنها تصریح به
فضل و دانش امام میکردند روش��ن میشود ،این ها نشان میدهد که امام صادق (ع) امام
فرهنگی فضای عصر خود بودند.امام صادق (ع) درزمانی وارد فضای فرهنگی امت شدند
که دوره منع حدیث تمام میشود؛ بنابراین آن حضرت از این فضا حداکثر استفاده را کرده
و اصحاب را به کتابت حدیث تش��ویق میکنند و بس��یاری از کتابهای روایی ما در زمان
امام صادق (ع) تدوین شده است.
روش تحقیق ،کتابخانه ای است.
فصل اول
عصر حضرت امام صادق(ع)
ایام امامت حضرت جعفر بن محمد الصادق(ع)روزگار عجیبی بوده است.
عص��ر ام��ام صادق ( ع ) يکی از طوفاني ترين ادوار تاريخ اس�لام اس��ت که از يک س��و
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اغتشاش ها و انقالب های پياپی گروه های مختلف  ،به ويژه از طرف خون خواهان امام
حس��ين ( ع ) رخ مي داد  ،که انقالب “ابو س��لمه “ در کوفه و “ابو مسلم “ در خراسان و
ايران از مهم ترين آن ها بوده اس��ت  .و همين انقالب س��رانجام حکومت شوم بنی اميه را
برانداخت.
اما در نهایت بنی عباس با توطئه  ،به ناحق از انقالب بهره گرفته و حکومت و خالفت را
تصاحب کردند  .دوره انتقال حکومت هزار ماهه بنی اميه به بنی عباس طوفاني ترين و پر
هرج و مرج ترين دورانی بود که زندگی امام صادق ( ع ) را فراگرفته بود  .و از ديگر سو
عصر آن حضرت  ،عصر برخورد مکتب ها و ايدئولوژي های مختلف بود  ،که از برخورد
ملت های اس�لام با مردم کشورهای فتح شده و نيز روابط مراکز اسالمی با دنيای خارج ،
به وجود آمده و در مسلمانان نيز شور و هيجانی برای فهميدن و پژوهش پديد آورده بود.
عصری که کوچک ترین بی تفاوتی نس��بت به آن موجب نابودی دين هم از درون و هم
از بيرون مي شد .پيشوای ششم در گير و دار چنين بحرانی باید از يک سو به فکر نجات
افکار مس��لمان از الحاد و بي دينی و کفر و نيز مانع انحراف اصول و معارف اس�لامی از
مسير حقیقی آن باشد .و از توجيهات غلط و وارونه دستورات دين به وسيله خلفای وقت
جلوگيری کند.
بنی عباس پس از تحکيم پايه های حکومت و نفوذ خود  ،همان ش��يوه س��تم و فشار بنی
اميه را پيش گرفتند و حتی از آنان هم گوی سبقت را ربودند.کاری که امام حسين ( ع ) به
صورت قيام خونين انجام داد  ،اما صادق(ع)در لباس تدريس وساختن دانشگاهی اسالمی
انجام داد.تمامی ائمه (ع) نور واحدند.و هدف آن ها حفظ و نگهداری دین است.و در این
میان بنا بر ویژگی های عصر خود،قیام و قعود  ،در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند.
حدیث نبوی تایید فرموده است که اسالم به  73فرقه منشعب شدند و از این فرق در عصر
امام صادق(ع)بارزترین آن ها چهار فرقه بودند:
 -1مرجئه :که از فرق تسنن بودند و چون اشاعره پدید آمدند آن ها به نام مرجئه شهرت
یافتند.
 -2معتزل��ه :ای��ن طبقه در عصر امام صادق(ع)پدید آمدند عمروبن عبید و واصل بن عطاء
در حوزه حسن بصری عزلت گرفتند و ملقب به معتزله شدند.و برخی هم از زمان اعتزال
سعد بن ابی وقاص می دانند آن ها می گویند ان اهلل عزوجل شیء ال کاالشیاء
-3خوارج:ک��ه از حکمیت صفین پدید آمدند و آن ها هم فرقی ش��دند برخی غلو کردند
بعض��ی ب��ه طرف معاویه رفتن��د و گروهی از هر دو برگش��تند و باالخ��ره از همین فرقه
امیرالمومنین علی (ع)را شهید کردند.

 -4تشیع از زمان خود پیامبر بوده که برخی صحابه را شیعه می گفتند مانند سلمان ،ابوذر
و مقداد.
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شیوه برخورد با مخالفان
عصر امام صادق ،عصر برخورد اندیشه هاست.
عصر پیدایش فرق و مذاهب متنوع اس��ت در چنان ش��رایطی به وجود آمدن ش��بهات و
اشکاالت گوناگون امری عادی به حساب می آید.
به این دلیل بود که امام به دلیل معرفی اس�لام و مبانی تشیع ،مناظرات متعددی را با سران
و پیروان این فرقه ها و مسلک ها داشت.و مسلما در این مناظرات برتری مکتب اسالم و
پوچی مکتب های دیگر به اثبات می رسید.
از طرفی در این مناظرات ،بی نصیب بودن خلفا از دانش دین به عنوان رد داشتن کوچکترین
حقی برای حکومت کردن آن ها بر مردم است.در حدیثی از آن حضرت نقل شده که نخن
قوم فرض اهلل طاعتنا و انتم تاتمون بمن ال یعذر الناس بجهالته.
ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبری از آنان را فرض و الزم ساخته در حالی که شما از
کسی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت او در نزد خدا معذور نیستند
علل اصلی رونق بحث های کالمی در دوران امام صادق:
 -1پیدایش و رشد معتزله و اشاعره
-2فضای باز سیاسی
در فاصله ای که جنگ اموی و عباسی در گیر و دار بود حضرت امام صادق(ع)از موقعیت
اس��تفاده کرده آن چه از نش��ر احکام جلوگیری کرده بودند تجدید و در مدت بسیار کمی
فرهنگ اسالمی را میان مسلمانان دنیا منتشر ساختند.
 -3گسترش علوم و پیدایش آرای مختلف
 -4نقش شاگردان امام صادق
گروهی از روات بر تصدیق شش نفر از فقهای اصحاب امام جعفر صادق (ع)متفقند و آنان
عبارتند از :جمیل بن دراج،عبداهلل بن مس��کان،حماد بن عیس��ی،حماد بن عثمان،و ابان بن
عثمان و نیز تعدادی از اصحاب او از تابعین هستند مانند اسماعیل بن عبدالرحمن کوفی و
عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی(ع) ابن شهر آشوب می نویسد:در میان صحابه و رواه
علمی مکتب جعفری ش��ش نفر از فقها و ثقات و معتمدین اخبار بودند که هر یک از آن
ها به منزله یک پیشوای بزرگ علمی بود.گفتار و اخبار آن ها مورد تصدیق و اعتراف کلیه
ی معاصرین بود و در راس��تی آن ها اجتماع کرده اند.این ش��ش نفر عبارتند از :جمیل بن

بحث آزاد در فرهنگ شیعی امام صادق(ع)
فرهنگی که امام صادق(ع) برای مذهب شیعه به وجود آورد نسبت به فرهنگ های مذهبی
آن دوره،یک مزیت داش��ت و آن آزادی بحث،در آن فرهنگ بود و به همین جهت توسعه
یافت و پیش رفت.
محضر درس جعفر صادق(ع)یک جلسه بحث آزاد بود که در آن هر شاگرد می توانست به
استاد ایراد بگیرد و اگر بتواند نظریه اش را رد کند.امام صادق(ع) نظریه اش را به شاگردان
تحمیل نمی کرد و آن ها را آزاد می گذاش��ت که نظریه استاد را بپذیرند یا نپذیرند.آن چه
س��بب می شد که شاگردان امام صادق(ع)نظریه او را بپذیرند تاثیر درس استاد بود.آن چه
ش��اگردان امام صادق(ع)را به محضر درس او می کش��انید قوت کالم استاد،و ایمان او به
آن چه می گفت،بود و چون امام صادق(ع)به آن چه می گفت ایمان داش��ت،گفته اش در
ش��اگردان موثر واقع م��ی گردید.بر اثر همین آزادی بحث بود که فرهنگ ش��یعی قوت و
وسعت گرفت
رواه امام صادق(ع)
حض��رت امام صادق(ع) در حدود  4000راوی حدی��ث دارد که در عصر او کتبی تدوین
کردند و  400کتاب در فقه جعفری نوش��تند که به چهارصد اصل مش��هور اس��ت و کتب
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دراج،عبید بن مس��کان،عبداهلل بکیر،حماد بن عیسی،حماد بن عثمان،ابان بن عثمان در فقه
جعفری و بیان احکام اس�لامی هر روایت و خبری که از طرف این ها رس��یده باشد مورد
اعتماد و وثوق است.
هش��ام بن حکم از جوان ترین شاگردان ایشان و متبحرترین شاگرد امام صادق(ع)در علم
کالم ب��ود ک��ه اجازه ی مطلق برای ورود به علم کالم و جلس��ات مناظرات را داش��ت.و
حضرت او را در باال دست در سمت راست خود می نشاندند.
 -5نقش عمر بن عبد العزیز
-6گسترش قلمرو جغرافیایی
-7ظهور زنادقه و دهری مذهبان
مکتب جعفری:
در مدرس��ه علمیه جعفری بیش از بیس��ت هزار دانشجو تربیت ش��د که از کالس اول تا
آخرین حد اجتهاد و استنباط به رهبری امام (ع)پیمودند و آن ها جهان اسالمی را با علم و
دانش سیراب کردند.چهار هزار نفر آن ها در یک عصر شروع به تدریس و آموختن کرده
و یک قول متفقا گفتند:حدثنا جعفر بن محمد صادق(ع)

76

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

اربعه:کافی،کتاب من ال یحضره الفقیه،التهذیب،و االستبصار از آن اتخاذ شده.
از جمله روات امام صادق(ع)ابان بن تغلب است که  30000حدیث از پیشوای خود نقل
کرده است.
احتجاج شاگردان مکتب جعفری
الف -هشام بن حکم کسی که در مکتب جعفری در فن احتجاج بر همه مقدم بود.او شنید
در مس��جد بصره ،عمرو بن عبید در وجوب وج��ود امام در عالم تکوین خلط مبحث می
کند.
هش��ام گوید از کوفه حرکت کردم به طرف بصره.حلقه ای از دانش��مندان را دیدم که در
صدر مجلس آنان عمرو بن عبید نشس��ته بود.لباس س��یاهی در بر داش��ت.من در حلقه ی
مستمعین آزاد نشستم.و اجازه گرفتم سوال کنم.
هشام-پرسید آیا تو چشم داری ؟
عمرو-ای فرزند این چه سوالی است؟مگر نمی بینی که چشم دارم؟
آری می بینم ولی سوال من از این قبیل است-سوال کن اگر چه کودکانه استبا چشم چه می بینی؟با آن رنگ ها را می بینم و دوستان و آشنایان را می شناسم.آیا بینی داری؟آری اگر چه سوال تو عاقالنه نیستبا بینی چه می کنی؟درک بوهای خوب را از بد می کنمآیا دهان داری؟آری با آن مزه ها را می چشم و تلخ را از شیرین تشخیص می دهم.تو گوش داری؟آری با آن الحان و آوازها را می شنوم و آشنا رال از غیر جدا می کنمای عمرو آیا قلب هم داری؟آریبا قلب چه می کنی؟با قلب تمیز می دهم که هر چه که وارد اعضا می شود با آن عقل فکر می کنم ضروریاتیکه علم به آن ها به سبب حواس پیدا شده درک می کنم و علم به مجهوالتی پیدا می کنم
که حواس نمی تواند آن را به دست آورد.
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 چگونه این علم حاصل می شود؟مثال بویی را که مش��ام نمی تواند تش��خیص دهد چه بویی اس��ت ول��ی قلب می تواندتشخیص دهد
ای اس��تاد ب��ا وج��ود تعدد ح��واس ت��و از قلب ب��ی نیاز هس��تی؟چه حاجت��ی به آنداری؟
ای فرزند چون حواس خودشان مشخص نیستند ممیز و فرق گذارنده بین صالح و فسادمدرکات حس قلب اس��ت.و لذا باید قلب صالح و فس��اد و مدرکات حواس را تشخیص
دهد.
ای اس��تاد اگر جوارح با اس��تقالل تامی که دارند باز هم در مدرکات محتاج به پیشواییهستند که صحیح را از سقیم بشناسد چگونه جامعه ی بشری که هر فردی از آن در حواس
و احساسات خود غالب در اشتباه می روند نیازمند به پیشوایی آسمانی نیستند تا آن ها را
از شک و تردید حفظ کند؟
آیا تو هشام نیستی؟آریتو حتما هشام هستی زیرا این منطق غیر از منطق تربیتی جعفر بی محمد نیستهشام با این منطق ثابت کرد که محور جامعه بشر بر وجود امام استوار است.و امام به منزله
قلب در کشور تن است
ب -روزی ابن ابی العوجاءاز هشام بن حکم که هر دو از شاگردان امام جعفر صادق (ع)
هستند ،پرسید :آیا خداوند متعال حکیم و به همه ی امور و مسائل دانا است؟
پاسخ داد:آری ،او حکیم ترین حکیمان است.
پرسید :آیه قران “فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثالث و رباع فان خفتم”...که می
فرماید آن چه از زنان مورد عالقه ی ش��ما قرار گیرد می توانید تا چهار زن ازدواج نمائید
و اگر نتوانستید بین آن ها عدالت نمائید به یک نفر اکتفا کنید،آیا ضروری و حتمی است؟
هشام گفت:بله
س��پس پرسید:پس آیه ی قران “و لن تس��تطیعوا ان تعدلوا بین النساء”که می فرماید هرگز
نخواهید توانست بین زنان به عدالت رفتار نمائید ،آیا با آیه قبل منافات ندارد؟
هش��ام از دادن پاس��خ س��اکت مان��د و س��ریع به س��مت من��زل ام��ام صادق(ع)حرکت
نمود.
امام فرمود:چه عجب اکنون که موقع حج نیست چطور این جا آمده ای؟
هش��ام داستان را برای امام تعریف کرد.حضرت فرمود:در رابطه با آیه اول مقصود مخارج
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زن می باشد و آیه دوم مقصود عالقه و محبت است.که امکان ندارد مردی نسبت به تمام
همس��ران خود یک نوع ابراز عالقه کند.بنابراین در این جهت رعایت عدالت امکان ندارد
بر خالف آیه اول که امکان عدالت هست.و می توان برای هر کدام یک نوع لباس ،خوراک
و  ...خرید.
بعد از آن هش��ام از حضرت صادق(ع)خداحافظی کرد و چون نزد ابن ابی العوجاء آمد و
ج��واب حض��رت را بازگو کرد.ابن ابی العوجاء گفت به خدا قس��م این جواب از خودت
نمی باشد .
ب-گروهی از یاران و اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیس��ی،از علی بن حکم،از ابان
روایت کنند که گفت:احول مرا خبر داد که زید بن علی بن حسین (ع)زمانی که متواری و
پنهان بود مرا خواس��ت ،نزدش رفتم ،به من گفت :ای اباجعفر اگر از خانواده ما کسی نزد
ت��و آید آیا با او به جهت جنگ میروی ؟ب��ه او گفتم :اگر پدر یا برادرت مرا خواهند می
آورم،گفت:جان خود را بر جان من ترجیح میدهی؟گفتم :من یک جان بیش��تر ندارم،اگر
در زمین امام و حجتی جز تو باش��د ،هر کس از تو کناره گیرد نجات یافته ،و هر کس با
تو بیاید هالک گردیده است،و اگر خداوند را امام و حجتی در زمین نباشد،آن کس که از
تو کناره گیرد با آن که همراهیت نماید برابر اس��ت،گفت:ای اباجعفر من با پدرم س��ر یک
س��فره می نشس��تم و او پاره ی گوشت چرب را برایم لقمه می کرد،و لقمه ی داغ را برای
دلس��وزی به من س��رد می کرد،ولی از گرمی آتش دوزخ بر من دلسوزی نکرده است؟تو
را از روش دین��داری آگاه کرده و مرا آگاه ننموده اس��ت؟گفتم:فدایت گردم چون از آتش
دوزخ به تو دلس��وزی کرده خبرت نداده اس��ت زیرا خوف آن داشت که تو نپذیری و به
دوزخ روی ولی به من خبر داده که اگر بپذیرم نجات یابم و اگر نپذیرم از دوزخ رفتن من
باکی ندارد،سپس گفتم:فدایت گردم.شما برترید یا پیامبران؟گفت:پیامبران،گفتم:یعقوب به
یوسف می گوید:داستان خواب دیدنت را به برادرانت مگو،مبادا برایت نیرنگی بریزند،چرا
آنان را خبر نداد تا به او نیرنگ نزنند،بلکه آن را پنهان س��اخت؟همچنین پدر تو مطلب را
از تو پنهان کرد.زیرا بر تو بیم داش��ت.احول گوید:من به حج رفتم و گفتگوی خودم را با
زید به حضرت صادق علیه الس�لام عرض کردم،حضرت فرمود:راه پس و پیش و راست
و چپ و زیر و باال را بر او بستی و راهی برای او نگذاشتی.
فصل دوم
مناظرات مختلف امام صادق
بدیهی است که تنها می توان به نمونه ای از آن اشاره کرد.
مناظرات با ابو حنیفه:
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ابو حنیفه،پیش��وای یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهلس��نت ،شاگرد جعفر صادق بود.
مدت شاگردی او را دو سال دانستهاند.
الف-محمد بن عبید،از حماد،از محمد بن مس��لم نقل کرده است که گفته است:ابو حنیفه
بر امام صادق (ع)وارد ش��د و به ایش��ان گفت:پسرت موسی را دیدم که نماز می خواند و
م��ردم از جل��و او می گذرند ،اما او آنان را باز نمی دارد.در حالی که در این مس��ئله عیب
هایی اس��ت که هست.امام صادق فرمود:موس��ی را نزد من بخوان .چون به حضور آمد به
او گفت:پسرم،ابو حنیفه می گوید تو نماز میگذاری و در همان حال مردم از پیش تو می
گذرند اما آنان را باز نمی داری؟گفت :آری پدرم آن که برایش نماز می خواندم،بیش از آن
رهگذران به من نزدیک است .او خود می فرماید :و نحن اقرب الیه من حبل الورید.راوی
گوید:پس امام فرزند را در آغوش کشید و فرمود:ای مخزن رازها پدرو مادرم به فدای تو
باد.امام صادق(ع)آن گاه از ابو حنیفه پرس��ید :ای ابوحنیفه نزد ش��ما قتل سنگین تر است
یا زنا ؟گفت :قتل.فرمود :پس چگونه خداوند در قتل به دو ش��اهد و در زنا به چهار گواه
فرمان داده است؟چگونه این نکته به قیاس درک شود؟ای ابوحنیفه ،آیا ترک نماز سخت
تر اس��ت یا ترک روزه؟گفت:ترک نماز.فرمود:پس چگونه زن روزه خود را قضا کند ولی
نمازهای خود را قضا نکند؟چگونه این مسئله به قیاس درک شود؟ابوحنیفه،ای تیره بخت
،زنان در کار و کسب ناتوان ترند یا مردان؟گفت:زنان.فرمود:پس چگونه خداوند برای زن
یک سهم(از ارث)و برای مرد دو سهم قرار داده است؟چگونه این به قیاس درک شود؟
ای ابو حنیفه،وای بر تو!می گویی من به زودی همانند آن چه خداوند فرو فرس��تاده است
خواهم فرس��تاد؟گفت:پناه بر خدا که چنین سخنی بگویم.فرمود:اما تو و یارانت بی آن که
بدانید،همین سخن را می گویید.پس ابو حنیفه گفت :فدایت شوم.برایم حدیثی نقل کنیم.
فرمود :محمد بن علی از پدرش علی ابن ابی طالب نقل کرده است که فرموده است پیامبر
خدا فرموده اس��ت خداوند اهل بیت را از اعلی علیین س��تانده و سرشت شیعه ها را از ما
گرفته اس��ت و اگر همه آسمانیان و زمینیان بکوشند چیزی از این را تغییر دهند بدان توان
نخواهند یافت.راوی می گوید:پس ابو حنیفه سخت بگریست و یارانش سخت بگریستند.
آن گاه بیرون رفتند و آنان نیز بیرون رفتند.
ب -روزي ابوحنيف��ه  ،ب��راي مالقات ب��ا امام صادق (ع) در خانهي ام��ام آمد ،و اجازهي
مالق��ات خواس��ت امام اجازه ن��داد .ابوحنيفه گويد :دم در مقداري توق��ف کردم تا اينکه
عدهاي از مردم کوفه آمدند ،و اجازهي مالقات خواس��تند ،به آنها اجازه داد .من هم با آنها
داخل خانه شدم وقتي به حضورش رسيدم گفتم« :شايسته است که شما نمايندهاي به کوفه
بفرس��تيد و مردم آن س��امان را از ناسزا گفتن به اصحاب محمد نهي کنيد .بيش از ده هزار
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نفر در اين شهر به ياران پيامبر ناسزا ميگويند.
امام :مردم از من نميپذيرند.
ابوحنيفه :چگونه ممکن است سخن شما را نپذيرند در صورتي که شما فرزند پيامبر خدا
هستيد؟
ام��ام :تو خودت يکي از همان ها هس��تي ک��ه گوش به حرف من نميده��ي .مگر بدون
اجازهي من داخل خانه نشدي؟ و بدون اينکه بگويم ننشستي؟ و بياجازه شروع به سخن
گفتن ننمودي؟ شنيدهام که تو بر اساس قياس فتوا ميدهي
ابوحنيفه :آری
امام :واي بر تو اولين کس��ي که بر اين اس��اس نظر داد شيطان بود .وقتي که خداوند به او
دستور داد که به آدم سجده کند ،گفت :من سجده نميکنم ،زيرا که مرا از آتش آفريدي و
او را از خاک و آتش گراميتر از خاک است.
امام فرمود :ش��نيدهام که اين آيه را (ثم لتس��ئلن يومئذ عن النعيم) يعني (در روز قيامت به
طور حتم از نعمت ها سؤال ميشويد) چنين تفسير ميکني که :خداوند مردم را از غذاهاي
لذيذ و آبهاي خنک که در فصل تابستان ميخورند مؤاخذه و بازخواست ميکند.
ابوحنيفه گفت :درست است من اين آيه را اين طور تفسير کردهام.
ام��ام فرم��ود :اگر مردي تو را به خانهاش دعوت کند و ب��ا غذاي لذيذ و آب خنکي از تو
پذيراي��ي کند و بعد ب��راي اين پذيرايي به تو منت بگذارد ،دربارهي چنين کس��ي چگونه
قضاوت ميکني؟
ابوحنيفه گفت :ميگويم آدم بخيلي است.
ام��ام فرمود :آيا خداوند بخيل اس��ت تا اين که در روز قيام��ت در مورد غذاهايي که به ما
داده ما را بازخواست کند؟
ابوحنيفه گفت :پس مقصود از نعمتهايي که قرآن ميگويد انسان مؤاخذه ميشود چيست؟
ل بيت است.
امام فرمود :مقصود نعمت دوستي ما خاندان رسالت و اه 
مناظره با طبیب هندی:
طبیب:میل دارید از این مطالب که می دانم به شما بگویم.
امام:نه،من بهتر از این ها را دارم.
هندی پرس��ید :آن ها چیس��ت؟ امام فرمود:ما گرمی را به سردی و سردی را به گرمی و تر
را به خشک و خشک را به تر معالجه می کنیم و در عین حال به امید خدا هستیم و به آن
چه رس��ول خدا(ص)فرموده اس��ت عمل می کنیم .طبیب گفت:طب غیر از این ها نیست.
امام فرمود :از تو چیزی می پرسم چرا در سر انسان شصت استخوان ریز وجود دارد ،چرا
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موی س��ر انسان روی سر او بیرون می آید و چرا پیشانی خالی از مو شده،چرا در پیشانی
خطوط و ش��یارهایی هست،چرا روی چش��م ابرو قرار داده شده،چرا چشم انسان شبیه به
بادام است...،
طبیب هندی:نمی دانم.
امام:در س��ر شصت استخوان ریز هست به این جهت که یک چیز مجوف اگر بین قطعات
آن فاصله نباش��د.به زودی می ش��کند و اگر برای آن فاصله هایی قرار دهند و تقس��یماتی
داش��ته باشد،دیرتر از بین می رود و شکس��تگی پیدا نمی کند.موی سر به آن جهت باالی
سر است که بخار و چربی ها از مغز خارج شود و سردی و گرمی را از سر خارج کند و
آن که پیش��انی خالی از مو اس��ت به آن جهت است که نور را ابه مخزن نور چشم برساند.
خطوط و شیارهای پیشانی برای آن است که عرقی را که از سر می ریزد به قدری در خود
نگاه دارد که به چشم نریزد تا فرصت پاک کردن آن به انسان دست دهد و ابروان را روی
چشم قرار داده تا نور به قدر کفایت به چشم برسد.
مناظره با مادی گرایان:
در عصر امام صادق (ع)عقائد مادی ریشه ی استواری گرفته بود.
 -1ابن ابی العوجا
 -2ابن طالوت
 -3ابن اعمی
 -4ابن مقفع
تنها امام صادق بود که همچون سدی شکست ناپذیر در برابر ایرادها و اشکاالت این قوم
استقامت می ورزید.
مناظره با دانشمندی مادی
مادی:آیا ش��ما نمی گوئید که خدا فرموده:مرا بخوانید تا خواسته ی شما را انجام دهم؟در
صورت��ی که ما می بینیم،بیچاره،او را دعا می کند،ولی اجابت نمی کند،مظلوم،او را بر علیه
ظالم دعوت می کند،ولی او یاریش نمی کند؟
امام:هیچ کس نیس��ت که خدا را بخواند،مگر این که خدا دعای او را مستجاب می کند،اما
ظالم،دعای��ش مردود اس��ت تا توبه کن��د و اما غیر ظالم اگر اجاب��ت دعایش به صالح او
باش��د،دعایش را مس��تجاب می کند،و اگر به صالح او نباشد خداوند بالهایی را به طوری
که خودش هم متوجه نیس��ت از او دفع می کند،و پاداش فراوانی برای روز نیازش ذخیره
می کند.شخص با ایمان خداشناس گاه می شود در موردی که نمی داند در واقع به صالح
اوس��ت یا نه،دعا کردن برایش مش��کل است.گاه می شود انس��ان دعا می کند برای از بین
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رفتن کس��ی که بر اساس سنت تغییرناپذیر آفرینش هنوز هنگام از بین رفتنش نرسیده.گاه
می ش��ود دعا برای باران می کند و ش��اید در واقع باران آمدن در آن وقت صالح نیس��ت
چون خداوند به تدبیر جهان آگاه تر است.این امور و امثال آن که زیاد است در بسیاری از
موارد مانع اجابت دعا می گردد،خوب دقت کن.
ابوش��اکر دیصانی که از پیش��وایان مکتب مادی بود یک روز به حضور امام شرفیاب شد و
گفت:
پدران تو مردمی دانش��مند و درخش��ان ب��وده اند و مادران تو نیز از فک��ر و علم بهره ای
داشتند.ما اعتقاد داریم که جهان قدیم است،بی ابتداست.و شما که این جهان را حادث می
ش��مارید چه منطق معقولی دارید.امام با مهربانی تخم مرغی را برداش��ت و فرمود:نگاهش
کنید.در زیر این پوس��ت نقره فام دو مایع غلیظ تکوین ش��ده اس��ت که هرگز به هم نمی
آمیزند.
و ما امروز این را در زیر بال های گرم مرغی می گذاریم و در انتهای چندین روز طاووسی
رنگین پر و بال سر می کشد.
 چرا این طور استاین تخم مرغ تا دیروز وجود خارجی نداشت.آیا می توانیم این تخم مرغ یا آن طاووسرا ازلی و قدیم بنامیم.این جهان اگر قدیم بود باید اجزایش نیز از قدیم وجود می داشتند.
باید تخم مرغ همیشه تخم مرغ بود و طاووس نیز مستغنی از وجود تخم مرغ بال و پر می
افراشت.این جاست که به حدوث جهان پی می بریم.
این طور نیست؟
بله این طور است.با برهان خود این تیرگی را روشن فرمودی.و اکنون یک سوال دیگر :
چشمان ما می بیند گوش های ما می شنود معنی این حواس چیست؟این حواس ما را بهاین حقیقت نزدیک می سازند که مالک حقایق در جهان ادراک های مادی است.و آنچه را
با حواس خود نمی توانیم درک کنیم موهومی بیش نیستند آیا این طور نیست؟
این طور نیست.ابا شاکر !می دانی چرا؟آن چه را از حواس خمسه تعریف کرده ای آالتیبی حس و حال را یکی پس از دیگری ش��مرده ای.چش��م آلت دیدن است و گوش آلت
شنیدن و زبان آلت ذوق و بشره آلت لمس و بینی آلت استشمام است.آن چنان که ظلمت
را پی چراغ نشاید این آالت پنج گانه را نیز بی نیروی معنویش نمی توان به کار انداخت.
مناظره با جابر بن حیان
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ابوشاکر مردی بود منکر و بدون علم.اما بعضی از شاگردان امام صادق(ع)که از دانشمندان
به شمار می آمدند نیز با استاد بحث می کردند و یکی از آن ها جابر بن حیان بود.شاگردان
ام��ام جعفر صادق (ع)از این جهت با اس��تاد بحث می کردند ک��ه علوم را بهتر درک کند
و امام صادق(ع)در جهان اس�لامی اولین مدرس اس��ت که بحث را بین شاگرد و استاد یا
بین شاگردان برقرار نمود و این موضوع در اعصار بعد در مدارس اسالمی و باالخص در
مدارس شیعه جزء سنت شد و شاگردان بعد از هر درس،بین خود،مباحثه می کردند تا این
که درس استاد را بفهمند.
جابر:چرا پیامبر قبله مسلمین را تغییر داد؟
امام:پیامبر این کار را به دستور خدا انجام داد.
جابر:مگر خداوند دانای مطلق نیست؟
امام:چرا.
جابر:تغیی��ر دادن تصمی��م در زندگی ما ناش��ی از نادانی ما اس��ت.خداوند که دانای مطلق
است.و همه چیز را برای همیشه می داند.نباید تصمیم خود را تغییر دهد،پس با این که در
ابتدا دس��تور داده به طرف بیت المقدس مسلمانان نماز بخوانند چرا پس از مدتی تصمیم
خود را عوض کرد و دستور داد به طرف کعبه نماز بخوانند.
امام:ای جابر،یک کفه استدالل تو درست است،اما کفه دیگر نادرست،و از این بدتر،تو کفه
سومی را هیچ در نظر نگرفته ای.
جابر:کدام کفه؟
امام:مردم
تو متوجه نشده ای که خداوند قوانین را برای انسان وضع می کند ،نه جماد،زندگی جماد
یکنواخت اس��ت.و لذا قوانین مربوط به آن نیز ثابت اس��ت.ولی زندگی اجتماعی انس��ان
تغییرپذیر اس��ت و خداوند در هر دوران به اقتضاء وضع زندگی نوع بش��ر قوانین خاصی
به وس��یله پیامبران خود برای آن ها وضع کند.خداوند از ابتدا می دانس��ت که به مسلمانان
دس��تور می دهد که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند و نیز می دانست که پس از مدتی
قبله آن ها را تغییر می دهد.این من و تو هستیم که تصور می کنیم احکام خدا تغییر کرده
است ولی خود او می داند که قوانین او ثابت است.دو مثال می زنم تا آن چه را می گویم
بهتر درک کنی :مگس��ی که در نیمه بهار متولد می ش��ود اگر تا فصل زمستان زنده بماند و
مواجه با س��رمای زمس��تان گردد فکر می کند که قواعد جهان دگرگون شده،ولی آیا برای
من و تو هم مطلب چنین است؟
جابر:نه
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امام:من و تو چنین پیش بینی می کردیم که پس از تابستان،زمس��تان خواهد آمد،در نظر ما
هیچ گونه تغییر در قوانین جهان آفرینش به وجود نیامده.
مثال دیگر:
فرض می کنیم تو دادرای ملکی هس��تی و آن را در اختیار مردی می گذاری تا یک س��ال
ولی او نمی داند که مدت مباشرت او محدود است پس از گذشتن یک سال که می خواهی
ملک را از او بگیری تعجب می کند و فکر می کند که تصمیم تو عوض شده در صورتی
که تصمیم تو از ابتدا موقت بوده اس��ت.قوانین خداوند هم که در نظر ما متغایر یا متضاد
جلوه می کند همین طور است،ولی خداوند تمام قوانینی که باید مقرر نماید از ابتدا پیش
بینی کرده است و برای او تصمیم های متضاد مفهوم ندارد.
جابر:عقده ام گش��وده ش��د و تا امروز مس��ئله تغییر قبله برای من وزنه ای شده بود که بر
روحم سنگینی می کرد،ولی باز هم راجع به این موضوع پرسش دارم؟
امام:سوال کن
جابر:فلس��فه این که در ابتدا خداوند دس��تور داد که به سوی بیت المقدس نماز گذارند،و
سپس به سوی کعبه چیست؟
امام:هنگامی که پیامبر اس�لام رس��الت خود را شروع کرد مسلمین اندک بودند و ناتوان و
برعکس پیروان مکتب یهود،و مس��یح اکثریت داشتند و نیرومند....مخالفت کردن با آن ها
در موضوع قبله قطعا خش��م آن ها را برمی انگیخت و لذا خداوند به مس��لمین دستور داد
که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند تا این که یهودیان و مسیحیان که هر دو برای بیت
المقدس احترام فراوان قائلند،مسلمین را با نظر کینه ننگرند و آن ها را دشمن خود نخوانند
و در صدد محوشان برنیایند.
جابر:باید همین طور باش��د که می فرمائید نماز گزاردن مس��لمین به س��وی بیت المقدس
یهودیان و مس��یحیان را آرام کرد،ولی چرا کعبه به عنوان قبله انتخاب ش��د،آیا ممکن نبود
که مکانی دیگر انتخاب گردد؟
امام:وضع کعبه را پیش از فتح مکه به دست پیامبر اسالم می دانی؟
جابر:آری آن جا بت خانه بود.
امام:آن بت ها را که می پرستید
جابر:مردم جزیره العرب
امام:در جزیره العرب چه کسانی بت پرست نبودند؟
جابر:به جز یهودیان و افراد معدودی مسیحی،همه.
امام:تمام قبیله های عرب در کعبه بت داش��تند و روی این حس��اب کعبه برای تمام مردم

نتیجه:
مباحث علمی امام صادق(ع)دانش��گاهی بود به وس��عت تاریخ.امام ص��ادق نظریه اش را
به ش��اگردان تحمیل نمی کرد و آن ها را آزاد می گذاش��ت.امام صادق (ع)را اولین اس��تاد
می دانند که مباحثه را بین اس��تاد و ش��اگرد و بین ش��اگردان معمول ساخت.یکی دیگر از
مش��خصات مناظرات امام صادق(ع) این بود که بر تغییر گفت و گوی طرف روبرو اصرار
نمی شد.و اصل را بر روشنگری قرار می داد نه نتیجه گیری.بر اثر همین بحث آزاد بود که
فرهنگ شیعی قوت و وسعت یافت.
آزادی بحث و انتقاد در مس��ائل مذهبی یکی از ویژگی های اسالم است.بنابراین اگر ارائه
اندیشه ها وآموزه های دینی و پاسخگویی به شبهات و سوال ها بر اساس آگاهی کامل و
منطقی صورت گیرد.چهره ی زیبای حقایق آشکار شده و تشنگان یافتن حقیقت را سیراب
خواهد کرد.
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جزیره العرب محترم بود و هنگامی که پیامبر به مس��لمانان گفت که به س��وی کعبه نماز
بخوانند نه فقط از آن دستور حیرت نکردند بلکه می توانم بگویم که نماز خواندن به سوی
کعبه برای آن ها آسان تر از این شد که به سوی بیت المقدس بخوانند.
جابر:ولی اسالم محدود به جزیره العرب نشد و در شرق و غرب گسترش یافت.
امام:همین طور است.
جابر:کعبه برای کسانی که عرب نبودند احترام نداشت؟
امام:پس از این که پیامبر اسالم به فرمان خداوند کعبه را قبله مسلمین قرار داد ملت هایی
که عرب نبودند پس از اس�لام نس��بت به کعبه برای اسالم یک مرکزیت بزرگ روحانی به
وجود آورد که نظیر آن در هیچ یک از ادیان گذشته وجود نداشته است....
جابر:آیا مرکزیت کعبه برای نماز اهمیتش بیشتر است یا مرکزیت آن برای حج؟
امام:مرکزیت آن برای نماز زیرا بسیاری از مسلمانان نمی توانند حتی یک بار در تمام عمر
به مکه بروند،ولی هر مسلمان در هر نقطه از جهان که هست روزی پنج بار،به سوی کعبه
نماز می خواند و می توان گفت در هر ش��بانه روز پنج بار نگاه تمام مس��لمانان جهان در
کعبه به هم می رسد
این مرکزیت در هیچ یک از ادیان گذشته وجود نداشته و در آینده هم به وجود نمیآید......
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منابع :
 -1شرح زندگانی و سخنان ششمین امام شیعیان،جعفر بن محمد الصادق،علی پناه
 -2اختصاص،ابوعبداهلل محمد بن محمد شیخ مفید،ترجمه و تحقیق حسین صابری،شرکت
انتشارات علمی فرهنگی
 -3عبداهلل صالحی ،چهل داستان و چهل حدیث از امام جعفر صادق،
-4محمدی ری ش��هری،بحث آزاد در اسالم،نش��ر مرکز انتش��ارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم
 -5حسین عماد زاده،مجموعه زندگانی چهارده معصوم علیهم السالم،نشر طلوع
-6تحفه آثار،تلخیص و ترجمه بحار االنوار،به کوشش موسسه فرهنگی شمس الضحی،ج
5
-7مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق،ترجمه و اقتباس ذبیح اهلل منصوری
-8ترجمه و ش��رح اصول کافی تالیف صدرالدین محمد بن ابراهیم ش��یرازی،کتاب فضل
علم و کتاب حجت
-10رئیس مکتب تشیع صادق آل محمد(ع)،محمود داوری،انتشارات نور اسالم

فرزانه صفائی ،1طلعت صفایی

2

چکیده:
امام صادق(علیه الس�لام) در طول زندگانی گوهربار خو تالش های زیادی را برای ارشاد
و راهنمای��ی م��ردم به کار بس��تند و در این زمینه تتحمل رنجهای فروانی نیز داش��ند ولی
چ��ون هدف ایش��ان خدایی ب��ود و در همه مراح��ل خداوند رادر نظر م��ی گرفتند لذا با
تمامی مش��کالت جنگیده و در این راه س��ر بلند بیرون آمدند .ایجاد دانشگاه های اسالمی
با معیارهای اس�لامی امروزه یکی از ضرورتهای انکار پذیر اس��ت هر چند با مش��کالت
عدیده ای روبر ش��ویم و ما را افرادی غیر متمدن بدانند ولی ما درصدد هس��تیم تا بتوانیم
جامعه ای آرمانی ایجاد کنیم در این نوش��تار س��عی بر آن اس��ت بعض��ی از خصوصیات
دانشگاه امام صادق(علیه السالم) را مورد بررسی قرار دهیم
بررسی شرایط سیاسی فرهنگی دوران امامت امام صادق
دوران امـامت امام صادق (ع) از نظر سياس��ى و فرهنگى از حساسيّت و موقعيت ويژه اى
برخوردار بـود كـه در سـيـاس��ـتـهـا و موضع گیری های آن حـضـرت در ارتـبـاط بـا
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ
 .2کارمند موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
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مدلی برای ایجاد دانشگاه اسالمی بر مبنای
الگوی امام صادق(علیه السالم)
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جـريـان سـيـاسـى و مـسـائل فـرهـنـگـى نـقـش بـسزايى داشت  .در ذيل به تفكيك ـ
در حد گنجايش درس ـ به تش��ريح موقعيت سياسى ـ فرهنگى دوران امامت آن حضرت
مى پردازيم.
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الف ـ شرايط سياسى
جـامـعـه اسـالمـى در دوران امـامـت امـام صـادق (ع ) از نـظـر سـيـاسى ـ اجتماعى با
فراز نشيبها و تـحـوالت مـهـ ّمى رو به رو بود .اين دوره از تار يخ اسالم از نظر مورخان
 ،دوران بى ثباتى سياسى و بروز فتنه ها و آشوبها در جامعه اسالمى است .
اداره سـيـاس��ـى كـشـور اس��ـالمـى در نـيـمـه دوم قـرن نـخـس��ـت واوائل قرن دوم
هجرى در دس��ت غاصب و نااليق خاندان (س��فيان ) و (حكم ) بود .موضعگيرى صريح
و كـنـيـ��ه تـوزان��ه زمامداران اموى و كارگزاران آنان در برابر اس�لام ناب و جبهه امامت
 ،جناي��ات هـولناك و كم نظير آنان درحق آزاديخواهان و حق جويان ،بويژه خويش��ان و
خاندان پيامبال(ص ) ،ايـجـاد جـ ّو وحـش��ـت و اخـتناق در س��طح جامعه  ،وارد آوردن
فشار اقتصادى توانفرسا بر توده هاى مـردم  ،بـى كـفـايـتـى و خـود كـامـگـى و قـدرت
طـلبـ��ى زمـامـ��داران امـوى و  ...هـمـ��ه از عـوامل بود كه در دام��ن زدن به فتنه ها و
قيامهاى مردمى و تحوالت سياسى پى در پى در جامعه اسـالمـى بـويـژه درون دسـتـگـاه
خـالفـت مـؤ ثـر بـود ،كـه در نـهـايـت بـه اضمحالل و سرنگونى آن منتهى شد.
با س��قوط حكومت اموى در هيجدهمين س��ال امامت امام صادق (ع ) ،عباس��يان كه در
ّ
س��كه امـويـان بودند ،بر مسند خالفت تكيه زدند .آنان پس از استوار
حقيقت روى ديگر
س��اختن پايه هاى حكومت خود ،در مـقـابـل اس��ـالم عـلوى و رهـبـران آن و عـمـوم
مردم  ،همان سياستى را در پيش گرفتند كه بنى اميّه داشـتـنـد ،بـلكـه در بـعـضـى ابعاد
ظلم و جنايت  ،بر آنان نيز پيش��ى گرفتند .چندانكه برخى افرادى كه هر دو دوره را درك
كرده بودند چنين آرزو مى كردند:
يت َج ْو ُر بَنى َمروا ِن عا َدلَنا
يا ل َْ َ
ِ1
َو ا َ َّن َعدْ َل بَنِى ال ْ َعبّ ِ
اس فِى النّار.
اى كاش ،ستم مروانيان براى ما باز مى گشت و عدالت عباسيان در آتش مى افتاد
از جمله ويژگيهاى برجس��ته اين دوره كه بيانگر اوضاع سياسى ـ اجتماعى جامعه اسالمى
اس��ت  ،پـيـدايـش و گـسترش شورشها و قيامها عليه حكومتمداران است  .اين شورشها
و قيامها هر چند با انـگـيـره هـا و اهـداف گـونـاگـون اس�لامى و غير اسالمى انجام مى
 .1المحالسن و المساوى  ،ص  ، 246دارصادر (بيروت ) .

 .1ر  .ك  :االعـالم  ،ج  2بـيـروت  ،ص  154و كامل  ،ج  ، 5ص  ، 183دارصادر (بيروت ) .
 .2ر ك  :كامل  ،ج  ، 5ص  190ـ . 194
.3همان  ،ص . 235
 .4ر .ك  :مقاتل الطالبيين  ،ص  95ـ . 97
.5همان  ،ص  103ـ . 107
.6ر  .ك  :مـقـاتـل الطـالبـيـيـن  ،ص  111ـ  115و الفـخـرى  ،ابـن طـقطقى  ،ص  ، 138بيروت
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گرفت  ،ليكن شورش��گران و انقالبيون در ضدّ يت با دس��تگاه خالفت و س��رنگونى رژيم
غاصبانه و س��تمگرانه اموى و عباس��ى بـا يـكـديـگـر هـم عقيده بودند .اين شورش��ها و
قيامها فراوان است كه ما به تفكيك دو دوران به مهمترين آنها اشاره مى كنيم .
 -1قيامها در دوران امويان
ش��ـورش حـارت بـن س��ـريـج كـه از آزاديـخـواهـان بـود و در س��ـال  116هـجـرى
عـليـ��ه حـكـومـت مـروانـيان در خراس��ان قي��ام كرد و مردم را به كتاب خاد و س��نّت
پـيامبر(ص ) و بيعت براى (الرضا من آل مح ّمد) فرا خواند .قيام وى  ،شهرهاى فارياب ،
بلخ  ،جـوزجـان  ،طـالقـان مـرو و رود را در بـرگـرفـت و سـرانـجـام در سال  128در
1
مرو از نيروهاى حكومتى شكست خورد و كشته شد)28(..
مـردم آفـريـفـا كـه از س��ـتـم و احـجـاف حـكـمـرانـان هـش��ـام بـن عـبـدالملك به
س��توه آم��ده بودند ،در س��ـال  117هـجـرى دس��ـت بـه قـيـام زدنـ��د و در چـنـديـن
2
مـرحـله بـا نـيـروهـاى حـكـومـتـى درگـيـر شدند)29(..
قـيام زيدبن على كه در سال  121هجرى در كوفه رخ داد .بسيارى از آزاديخواهان گرد او
جمع شدند .وى انگيزه خود از قيام را دعوت به كتاب خدا و سنّت پيامبر(ص) ،مبارزه با
3
ستمگران و حمايت از ستمديدگان و دفاع از حريم مقدس امامت بيان كرد)30(..
زيـد با ياران وفادار خود به نبرد با نيروهاى حكومتى پرداخت و در جنگى نابرابر پس از
دو روز مـقـاومـت وبـه هـالكـت رس��ـانـدن گـروه زيـادى از لشـكـريـان دشـمـن بـه
4
شـهـادت رسيد)31(..
قـيـ��ام يـحـيـى بـن زيـد كه به انگيزه انتق��ام خون پدر و اداى تكليف در دوران وليدبن
5
يزيد به سال  125صورت گرفت )32(..
قي��ام عبداهلل ب��ن معاويه علوى كه در س��ال  127علي��ه حكومت يزيدبن ولي��د در كوفه
(الرضـا مـ��ن آل مـحـمـّد) فـرا مـ��ى خـوانـد .بـرخـى از
رخ داد .وى مـ��ردم را بـ��ه ّ
ش��ـخـصـيـتهاى برجس��ته هاشمى مثل س�� ّفاح  ،منصور و عيس��ى بن على از دعوت او
استقبال كردند و به يارى اش شتافتند .نهضت او تا دوران خالفت آخرين خليفه اموى ادامه
6
داشت )33(..
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 -2قيامها در دوران عباسيان
بن��ى عباس هر چند با تكيه بر ش��عارهاى علويان و حمايت مردمى كه از س��تم امويان به
س��توه آمده بـودنـد ،تـوانـس��ـتـنـد حـكـومـت را قـبـضـه كـنـنـ��د ،ليـكـن از آنـجـا
كـه س��ـنـگ بـنـاى حكومتش��ان بر بـاطـل بود ،در اندك زمانى پس از به قدرت رسيدن
 ،چه��ره ضد اس�لامى و ضد مردم خود را بر مـال كـردنـد كـ��ه ايـن كـار مـخـالفـتـهـا
و شـورش��ـهـاى مـردمـى را بـه دنبال داش��ت  .مهمترين اين قيامها در دوران امامت امام
صادق (ع) عبارت است از:
 ش��ورش مردم جزيره  ،در س��ال  133عليه حكومت نوپاى سفاح و خلع وى از خالفت1
و درگيرى با نيروهاى حكومتى .
 ش��ـورش مـردم مـوصـل  ،در س��ـال  133عـليـه سـفـاح و بـيـرون كـردن كـارگـزار2
وى از موصل و درگيرى و نبرد شديد با نيروهاى حكومتى .
زكـيـه كـه در سـال
 قـيـام مـحـمـدبـن عـبـداهلل بـن حـس��ـن مـعـروف بـه نـفـسّ
 141هـجـ��رى در مـديـنـ��ه رخ داد و گـروهـى زيـ��ادى از مـردم پـذيـراى دعـوت او
3
شدند..
 قـيـام ابـراهـيـم بـن عـبداهلل بن حس��ن كه به س��ال  145در بصره روى داد .وى پساز تس��لط بر بـصـره  ،نـمـايـنـدگـانى به اهواز ،فارس و واس��ط فرس��تاد و از اين مناطق
4
نيروهاى زيادى به نهضت وى پيوستند..
ابـراهـيـم در مـبـارزه اش عليه حكومت پيروزيهاى چش��مگيرى كس��ب كرد و تاپش��ت
5
دروازه هاى كوفه پيشرفت
اينها نمونه هايى از قيامها و شورشهايى بود كه در دوران امامت امام صادق(ع) رخ داده و
نشان دهنده وضعيت سياسى ـ اجتماعى جامعه اسالمى در اين دوره از تاريخ اسالم است .
ب ـ شرايط فرهنگى
دوران امـامـ��ت پـيـش��ـواى شـش��ـم از نـظـر فـرهـنـگـ��ى دوران تـحـول فـكـرى و
پيدايش و گسترش فرقه ها وگروههاى مختلف اعتقادى بود .در اين دوران كه نـسـلهـاى
جـديـدى از تـازه مـس��ـلمـانـان بـا مليتهاى گوناگون به ا ّمت بزرگ اس�لامى پيوس��ته
 .1ر .ك  :كامل  ،ج  ، 5ص . 434
.2ر  .ك :تاريخ يعقوبى  ،ج  ، 2ص . 357
 .3همان  ،ص . 376
 .4ر  .ك  :تـاريـخ يـعـقـوبـى  ،ج  ،32ص  377و كامل  ،ج  ،5ص 562
.5تاريخ يعقوبى  ،ج  ، 2ص . 378

 .1ر  .ك  :مروج ّ
الذهب  ،ج  ، 3ص  ، 33داراالهجره (قم).
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بـودنـ��د ،بـطـور طـبـيـعـى عـقـايد و يافته ه��اى علمى و فرهنگى خود را نيز به جهان
اس�لام وارد كردند؛ از س��وى ديگر شرايط سياس��ى ـ اجتماعى جامعه اسالمى  ،فتوحات
نظامى و گس��تردگى قلمرو مناطق تحت نفوذ اس�لام ايجاب مى كرد مس��لمانان با دنياى
خارج  ،روابطى گس��ترده برقرار كنند و با افكار و انديش��ه هاى فلسفى و كالمى بيگانگان
آشنا شوند.
ايـ��ن تـحـ ّول  ،بـر فـرهـنـگ جـامـعـه اس��ـالمـى و افـكـار مـس��ـلمـانـالن تـاءثـيـر
قـابـل توجهى گذاشت  .و باب بحث و جدال و مناقشات علمى بر روى بسيارى از حقايق
و معارف اسـالمـى گشوده شد .ليكن پيامدهاى منفى زيادى نيز به بار آورد كه نفوذ افكار
بيگانگان در مـيـان مـس��ـلمـانـان و در پى آن پديد آمدن ش��بهات و انحرافات فكرى و
اعتقادى ـ كه به عنوان يك خطر جدّ ى  ،اسالم را تهديد مى كرد ـ از جمله آنهاست .
فـاصـله زمـانـى بـيـش از يـك قـرن آغـاز ايـن دوره بـا ظـهـور اس��ـالم  ،و روى كـار
آمـدن نس��ل جديدى از تازه مس��لمانان  ،حاكميّت ج ّو اختناق و فشار از سوى حكمرانان
الس�لام از منصب رهبرى و
اموى و عباس��ى  ،ب��ر كـنـارى امـامـان مـعـصـوم عـليـهـم ّ
ارش��اد امت و تحريف و وارونه جلوه دادن بـس��ـيـارى از اصـول و مـعـارف اسـالمـى
تـوس��ـط قدرتمنداران اموى و عالمان در بارى و  ...ا ّمت اسـالمـى ايـن دوره را از نـظـر
آگـاهـى و شناخت نسبت به اسالم ناب و معارف آن در پايين ترين سـطـح خـود قـرار
داده بـود .اعـتـراف گـروهى از مردم ش��ام نزد سفاح  ،خليفه عباسى ـ مبنى بر ايـنـكه ما
تاكنون نمى دانستيم رسول خدا(ص ) بجز بنى اميّه  ،خويشانى هم دارد ،تا آنكه شما قيام
كرديد و مطلب براى ما آشكار شد 1)39(.ـ گواه روشنى براى حقيقت است .
ايـن زمـيـنـه هـا و عـوامـل  ،تـهـاجـم فـرهـنـگـى گـس��ـتـرده اى را عـليـه اس��ـالم
اصـيـل بـه دنـبـال داش��ـت  .كـشـمـكـشـهـاى عـلمـى و مـبـاحـثـات و مـنـاظـرات
پـيـرامـون مـس��ـائل اعـتـقـ��ادى مـوجـب پـيـدايـش و نـش��ـور و نـمـاى احـزاب و
گـروهـاى مـذهـبـى و غـيـر مـذهـبى از قبيل( :كيس��انيّه)( ،زيديّه)( ،غالت)( ،مرجئه)،
(معتزله)( ،خوارج)( ،زنادقه) و ...ش��د .هرگروه بـراى خـود ،مـدرس��ـه و تـشـكـيالتى
داشت و با گروههاى ديگر با مناظره و مجادله مى پرداخت  .متاءسفانه برخى از گروههاى
انحرافى  ،حمايتهاى دستگاه خالفت را نيز با خود داشتند.
از سوى ديگر ،پيدايش و گسترش روز افزون انديشه هاى ناسالم  ،عطش فراگيرى فرهنگ
و مـعـارف اصـيـل اس��ـالم را در مسلمانان واقعى افزوده زمينه نزديك شدن آنان بيش از

پيش به بيت امامت را فراهمى مى ساخت .
ايـنـهـا هـمـه مـس��ـائلى بـود كه اين دوران را از نظر فرهنگى در مقايس��ه با دورانهاى
پيش��ين  ،يك دورايـن بحرانى و استثنايى به شمار آورده  ،نهضت عليم بنيادين و گسترده
اى را از سوى امام جعفر صادق (ع ) ايجاب مى كرد.
عوامل زمينه ساز دانشگاه جعفرى
عـوامـل گـونـاگـونـى درپـيـدايـش و گـسـتـرش دانـشـگـاه بـزرگ جـعـفـرى نـقـش
داشـتـند كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره مى كنيم .
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عليهماالسالم
سجاد و امام باقر
 -1تالشهاى امام ّ
ّ
تـالشـهـاى طـاقـت فـرسـاى پـيـشـواى چـهـارم و پـنـجـم در آن شـرايـط سـخـت ،
زمـينه را براى تشكيل حوزه علمى و تربيتى امام صادق (ع) فراهم ساخت .
مس��تمر ،دركنار ف ّعاليّتها
امـام س��ـجـّاد(ع) در دوران امـامـت خود با كوش��ش و تالش
ّ
ايدئولوژي��ك و مـبـارزه بـا تـحـريـف و تغييرى كه به وس��يله حاكمان اموى در خطوط
اصلى ايدئولوژى اس�لامى پـديـد آمـده بـود ،كـار بـنـيـادى و در مـدت خـود را بـراى
ايـجـ��اد تـحـ��ول فـرهـنـگـى در جامعه اس�لامى آغاز كرد و موفق ش��د بذر تحرك و
س��ازندگى را در جامعه اسـتـا و مـنـحـطـّى كـه مـردم آن  ،سـاليان درازى براثر محروم
ب��ودن از هدايت و رهنمودهاى امامان مـعـصـوم در مـرداب انـديـش��ـه هـاى خـرافـى
و جـاهـلى غـرق شـده وازاس��ـالم اصـيـل فـاصـله گـرفـتـه بـودنـد ،بـكارد و از آنان
انسانهايى بسازد كه بتوانند بار سنگين رسـتـاخـيـز دوبـاره اسـالم را بـر دوش بـگـيـرنـد
و تـحـولى هـمـانـنـد تـحـ ّولى كـه رسول خدا(ص ) در متن جامعه جاهلى پديد آورد،
پديد آورند.
عناصر اصلى اين انقالب فرهنگى پس از واقعه عاشورا ،به دست امام سجاد(ع) پروده شد.
رمز عدم برخورد حا ّد و تند آن حضرت با خلفاى زمان خود همين اس��ت  .چرا كه اتّخاذ
سياست حا ّد در آن شـرايـط ،مـوجـب مى شد آن حضرت پيش از آن كه موفق به انجام
رسالت زيربنايى خود شود ،به شهادت برسد.
امـام بـاقـر(ع ) بـرنـامه بنيادى و ف ّعاليتهاى آرام پدربزرگوارش را در ش��عاعى گسترده تر
پـى گـرفـت ؛ در نـتيجه  ،زمينه براى گرايش افراد بيش��تر به دس��تگاه امامت فراهم شد؛
چندان كه وقتى كه گرامى وارد مس��جد پيامبر(ص) مى شد گروه زيادى از شيعيان گرد او
را گرفته از مسائل مختلف فقهى مى پرسيدند.

بـديـن تـرتـيـب  ،نـهـالى كـه در سـرزمـين كربال به دست حسين بن على (ع) كاشته و
عليهماالسالم به برگ و
سجاد و امام باقر
با خون آبيارى شد در دوران  53ساله امامت امام ّ
ّ
عـامـه مردم بر اثر تباهسازيها و ويرانگريهاى سردمداران
بار نشست ؛ هـر چـنـد هـنـوز
ّ
اموى از جبهه امامت دور بودند.

ویژگیهای دانشگاه اهل بیت علیهم السالم
 .1از ویژگیهای دانشگاه امام صادق (ع) که موجب تفاوت آن با سایر مکاتب بود ،این بود
که این دانشگاه در تعلیم دانش و معرفت دست به انتخاب دانشجویان نزده و فقط به تعالیم
عناصر دوستدار اهل بیت علیهم السالم نمیپرداخت؛ بلکه درهای آن به روی طالبان علم از
گرایشهای مختلف باز بود .ابوحنیفه که یکی از مخالفان راه و روش امام صادق علیه اسالم
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 -2آزادى نشر انديشه هاى گوناگون
در قـرن نـخـس��ـت هـجـرى ـ بـويـژه نـيـمـه اول آن ـ در داخـل كـش��ـور اسـالمـى
 ،در مـقـابـل جـبـهـه امـامت يك جبهه بيش��تر وجود نداش��ت و آن جبهه خالفت بود.
ساير جبهه هاى فكرى و سـيـاسـى اگـر هـم بـه وجود آمده بودند اسم و رسم و تابلويى
نداش��تند .ا ّما به تدريج  ،با گـذش��ـت زمـان وفـتح سرزمينهاى جديد و آشنايى مسلمانان
ب��ا مكتبها و مرامهاى گوناگون  ،جبهه هاى ديگرى نيز نمودار ش��د .پيدايش و گس��ترش
انديشه هاى مختلف فكرى بويژه تفكر ،ما ّدى و شـبـه الحـادى كـه به طور دائم سعى در
ايجاد شبهه و ابهام درمعارف و عقايد اسالمى داشتند و تـالشـهـاى خـود را در جـهـت
خـدش��ـه دار كـردن چـهـره اسـالم و مـتـزلزل سـاخـتـن مـبـانـى اعـتقادى مسلمانان ،
متمركز كرده بودند ،و نيز ف ّعاليتهاى روز افزون دس��ـتـگـاه خالفت در بكارگيرى و اجير
ك��ردن عالمان بى دين كه اس�لام و احكام آن را به اقتضاى سـياس��ت ملكدارى حاكمان
غاص��ب  ،تبيين وتفس��ير مى كردند ،همه او عواملى بود كه ام��ام صادق (ع) را به نهضتى
فرهنگى و جهادى علمى وادار كرد.
 -3اختالفات و كشمكشهاى دولتمردان بر سر قدرت
موج نا آرامى و قيامها و شورشهاى مردمى عليه سياستهاى امويان كه پس از شهادت زيدبن
عل��ى و فـرزنـدشيـحـيـى رو بـه فـزونـى نـهـاده بود و نيز منازعات و كشمكش��هاى
دولتمردان بر س��رقدرت  .از مس��ائلى بود كه آنان را به خود مش��غول ساخته حكومت و
دولتشان را به ناتوانى و آشفتگى كشانده بود ،و زمينه ساز جهاد علمى و فرهنگى پيشواى
ششم گشت .
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بوده و از کس��اتی اس��ت که در مسلک قیاس چنان پیش رفته که امام صادق و اصحاب آن
حضرت را انکار کرده و به بعضی از اصحاب آن حضرت مانند مؤمن الطاق اس��م ش��یطان
داده ،خود از کسانی است که در دانشگاه امام صادق(ع) تحصیل کرده و بسیاری از مسائل
را از امام صادق(ع) پرس��یده و از آن حضرت روایت کرده اس��ت .او در مدینه مدتی را با
امام صادق(ع) در ارتباط بوده اس��ت .وی خود از کس��انی بوده اس��ت که در قیام زید بن
علی یاور او بوده و در دعوت به قیام زید بن علی با او همکاری داش��ته و میگفته اس��ت
خروج زید برای جدال و نبرد با امویان مانند خروج رس��ول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) در
1
روز جنگ بدر است.
 .2دانش��گاه امام صادق(ع) بسیاری از رش��تههای معرفت اسالمی و علوم انسانی را در بر
داش��ته اس .آن حضرت اهمیت ویژهای به قرآن ،س��نت ،فقه ،تاریخ ،اصول ،عقیده ،کالم
و فلس��فه اسالمی میداده اس��ت .کما اینکه به علوم دیگری مانند :ستارهشناسی ،پزشکی،
جانورشناسی ،گیاه شناسی ،شیمی و فیزیک نیز اهمیت خاصی میداده است.
 .3دانش��گاه امام صادق(ع) هیچگاه وابسته به هیچکدام از دولتهای وقت چه دولت اموی
و چه دولت عباس��ی نبوده و هیچگاه به سیاست دولتهای حاکم آلوده نشده ،هیچگاه ابزار
خدمت حاکمان نگردیده بود ،بلکه امت اس�لام با دیدن اس��تقالل این دانشگاه ،تنها آن را
برآورنده آمال و آرزوهای خود میدانس��تند .چرا که میدیدند در رأس این دانش��گاه وارث
عل��م پیامب��ر اکرم(ص) ،بزرگ پرچم��دار تفکر محمدی ،امام ابوعب��داهلل جعفر بن محمد
صادق (ع) نشس��ته است .کس��ی که مرضع یریها و استقامت او مش��هور بوده و به خاطر
اخالق بلندی که داشته به صادق ملقب گردیده و هیچگاه در برابر سیاست حکام منحرف
از خودمستی و نرمش نشان نداده است.
از اینجاس��ت که دانش��گاه امام صادق(ع) حالت دژی سیاس��ی و فکری به خود گرفته که
طالبان حقیقت و کس��انی که احساس مسئولیت کرده و میخواستند از وادی گمراهیای که
جریانات فکری و سیاس��ی مختلف برای آنها به وجود آورده بودند رهایی یابند ،به آن دژ
مستحکم پناهنده شوند.
 .4دانش��گاه امام صادق(ع) ویژگی دیگری هم داش��ت؛ ،ش��یوه صحیح و عمیق فکری که
برنامه آماده سازی علمی آن مبتنی بر انباشتههای ذهنی نبوده ،بلکه مبتنی بر اندیشه ،تعمق،
اصالت و بالندگی تواناییهای علمی بوده و اینها را از مهمترین بنیانهای ش��یوه آموزش��ی و
پرورشی خود به شمار میآورده است.
 .5از این دانش��گاه س��مبلهای علم و تقوی و استقامت فارغ التحصیل شدند .کسانی که به
 .1حیاه االمامه محمد الباقر .75/1
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خدم��ات علم��ی و دینی به جامعه ،نوآوری در تخصصه��ای مختلف علمی و موفقیت در
عرصه دعوت و اصالح بین مردم در جامعه معروف ش��ده ،به گونهای که منتسب بودن به
دانشگاه امام صادق (ع) یکی از افتخارات بزرگ به حساب آمده و میبینیم عدد دانشجویان
این دانشگاه به چهار هزار نفر رسید.
 .6این دانش��گاه بعدها گسترش یافته و ش��عبههای مختلفی در کوفه ،بصره ،قم و مصر از
آن دایر گردید.
 .7امام صادق(ع) فعالیت خود در عرصه این دانشگاه را جدای از دیگر فعالیتهای خود در
حرکت انقالبی و س��یر تغییر و تحول جامعه قرار نداده بود بلکه این دانش��گاه نیز قسمتی
از برنامه اصالحی آن حضرت بوده اس��ت .چراکه این دانش��گاه به حق بستر مناسبی برای
تربی��ت افراد صالح و دنبال��ه مؤثر حرکت عا ّم آن حضرت برای تربیت ا ّمت بوده اس��ت.
به عالوه نتایج سیاس��ی مثبتی که این دانش��گاه در تربیت مهرههای مؤثر سیاس��ی داشته و
کادر علمیای که در مدرس��ه امام صادق(ع) تربیت شدند ،همان کسانی هستند که در تمام
خاص امام شرکت دارند.
فعالیتهای
ّ
 .8دانش��گاه امام صادق (ع) امتیاز مهم دیگری که داش��ت ،ارتباط مستقیم با منابع تشریف
و معرفت بوده که عبارت از قرآن کریم و س��نت ش��ریف نبوی است ،که در هیچ عصر و
زمانی مثل و مانندی برای آن یافت نمیشود.
از اینجاس��ت که میبینیم امام صادق(ع) اش��تیقا شدیدی داش��تند که در این دانشگاه در امر
تدوین حدیث و حفظ مضمون آن فعالیت گستردهای صورت گیرد .چرا که در گذشتهای
نه چندان دور حدیث ش��ریف نبوی ،دستخوش نابودی ،تحریف و استفاده ابزاری سیاسی
منحرف ،گشته و از تدوین آن منع میشد .البته به رغم همه شعارهایی که از سوی حکومتها
س��ر داده میش��د و هدف از منع تدوین حدیث را حراست قرآن از تحریف عنوان میکرد،
هیچ یک از ائمه معصومین (ع) به دستور منع تدوین حدیث اعتنایی نکردند.
البته پیداس��ت که هدف دراز مدت آنان از منع تدوین حدیث ،از بین بردن و نابود کردن
حریث ش��ریف نبوی اس��ت که در اکثر آن احادیث تأکید به ارتباط امت با اهل بیت (ع)
به چش��م میخورد .پس هدف حاکمان ،دور کردن مردم از اهل بیت(ع) بوده اس��ت؛ زیرا
هنگامی که حدیث شریف نبوی بر این ارتباط تأکید میکند ،مانع از دنباله روی مردم از هر
حاکم ستمگر یا مدّ عی سیاست باز خواهد شد.
امام صادق(ع) فرمودهاند:
به خدا سوگند که در نزد ما آنچنان دانشی است که ما به احدی محتاج نمیشویم ،ا ّما تمام
مردم به ما احتیاج دارندو ما کتابی به امالء رسول خدا(ص) و خط علی بن ابی طالب(ع)
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در دست دارین که طول آن هفتاد ذراع است و در آن تمام حالل و حرام خدا نوشته شده
1
است.
و نیز از آن حصرت روایت شده که فرمود:
دانش ما از قدیماالیّام بوده و تا ابد خواهد بود .دانش��ی که در کتاب نوش��ته ،در دلها حک
ش��ده و گوش��ها را نواخته استَ .جفر سرخَ ،جفر س��فید ،مصحف فاطمه(علیهاالسالم) و
صحیفه جامعه در نزد ماس��ت که در آن همه آنچه مردم بدان محتاج هس��تند جمع ش��ده
2
است.
 .9در دانش��گاه امام ص��ادق(ع) اهمیت فراوانی به تدوین و نگارش کتاب داده میش��ده و
یکی از ویژگیهای آن دانشگاه نشر و پرورش و پیشرفت علم و دانش و کتابت بوده است.
امام صادق(ع) دانش��جویان خود را به نوش��تن دس��تور میداد و ضرورت تدوین و نوشتن
کتاب را به آنان گوشزد میفرمود .میبینیم که آن حضرت فرمودهاند:
3
کتابهایتان را حفظ کنید ،چراکه شما به زودی به این کتابها احتیاج پیدا خواهید کرد.
آن حض��رت زراره را ک��ه یکی از اصحاب آن حضرت ب��ود و در امر علم حدیث فعالیت
فراوانی داشت ،این چنین تأکید فرمودهاند :خداوند زراره بن اعین را رحمت کند که اگر
زراره نبود ،احادیث پدر من منقرض میگردید.
آن حضرت درباره همین زراره و گروه دیگری از اصحاب خود چون ابوبصیر ،محمد بن
مسلم و برید عجلی چنین سخن رانده است:
«لوال هؤالء ما کان أحد یستنبط هذا الفقه ،هؤالء حفاظ الدین و أمناء أبی(علیه السالم علی
حالله و حرامه و هم السابقون الینا فی الدینا و اآلخره»؛
اگ��ر اینها نبودند ،هیچکس قدرت اس��تنباط این فقه را پیدا نمیک��رد ،اینان حافظان دین و
امینان پدرم بر حالل و حرام خدا بودهاند .آنها در دنیا و آخرت از کس��انی هس��تند که به
4
سمت ما آمده و از دیگران سبقت میگیرند.
امام صادق(ع) دانش��جویان خود را به خوب درس خواندن و مباحثه کردن دستور میداده
اس��ت .آن حض��رت به ّ
مفض��ل بن عمر فرموده اس��ت :دانش خود را بنوی��س و در میان
برادرانت چخش کن .و چون از دنیا بروی از خود برای فرزندانت کتاب به ارث و یادگار
بگذار ،که زمانی بر مردم خواهد رسید پرآشوب ،که مردم جز با کتابهایشان با چیز دیگری
 .1بصائر الدرجات .149/
 .2ارشاد  . 186/2به نقل از آن در مناقب آل ابی طالب  ،396/4احتجاج  ،134/2بحاراالنوار  26/47که در آن این عبارت اضافه
شده است از حضرت تفسیر این حدیث را سؤال کردند ،آن حضرت فرمودند غابر به معنای علم به آینده است.
 .3کافی .52/1
 .4وسائل الشیعه.59 – 57/8 ،

انس نگیرند.
بر همین اس��اس اس��ت که اصحاب امام ص��ادق(ع) به کتابت و تدوی��ن احادیث اهمیت
فوقالعاده��ای قائل بودند .تا جایی که اصول چهارصدگانه معروف ،به دس��ت آنان تدوین
گردید ،2که این اصول چهارصدگانه اولین مجموعههای حدیثی ش��یعه امامیه را تش��کیل
میداده است.
 .10از دیگر مش��خصات مدرس��ه امام صادق(ع) پرورش اندیش��ه اسالمی و تکامل آن در
تخصصهای علمی در رشتههای مختلف معرفت اسالمی است
ضمن
ّ
تخصص علمی در دانشگاه امام صادق(ع)
ّ
تخصص و نقش آن در بالندگی و تکامل
ام��ام صادق(ع) در این مرحله ،کامال ب��ه اهمیّت ّ
تخصصی شدن علوم نقش مه ّمی
اندیشه اسالمی آگاهی داشتند .آن حضرت میدانستند که ّ
در به کارگیری نیروهای زیادی که به دانشگاه آن حضرت مراجعه میکردند داشته ،و میتوان
تخصصی کردن ،آموزش دانشگاه را متن ّوع کرد و با این کار بر بار علمی دانشگاه افزود.
با ّ
تخصصهای علمی راهنمایی میکردهاند.
لذا است که امام (ع) دانشجویان خود را به سوی ّ
آن حضرت شخص ًا بر امر دانش آموزی آنان اشراف داشته و اشکاالتی که در ضمن کار به
وجود میآمد حل کرده و حرکت علمی دانشگاه را به پیش میبردهاند.
دستاوردهاى دانشگاه جعفرى
دانـش��ـگـاه بـزرگـى كـه بـه دس��ـت پـيـشـواى مـذهـب شيعه بنياد نهاده شد بركات و
دستاوردهاى ارزشمندى داشت كه در ضمن سه درس به مهمترين آنها اشاره مى كنيم.
1
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.1اصول کافی .52/1
.2وسائل الشیعه.59 – 57/18 ،
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الف ـ تربيت گروه زيادى از افراد مستعدّ
مهم دانشگاه جعفرى  ،پرورش تعدادى زيادى از افراد
از جـمـله بـركـات و دستاوردهاى ّ
حق طلب و دانشجو در رشته هاى مختلف علمى بود كه وجود بسيارى از آنان مايه افتخار
و سربلندى جهان اسالم بويژه جامعه تشيّع مى باشد.
دانـشـجـويـان دانـشـگـاه جـعـفـرى در زمـيـنـه مـسـائل تـربـيـتـى و خـودسـازى و
پـيـمـودن مـراحـل رشـد و كـمـاالت نـفـسـانـى و نـيـز فـراگـيـرى عـلوم مـخـتـلف
از محض��ر ام��ام صادق (ع) و انـتـقـال آنـهـا بـه ديـگـران ؛ هـمچنين مبارزه با خطوط و
جريانهاى فكرى و سياس��ى انحرافى و پاس��دارى از حريم امامت و اصول و ارزشهاى آن
گامهاى بلندى برداشتند .برخى از آنان آنچنان مـنـزلتـى پـيـدا كـردنـد كـه نـه تـنـهـا در
آن زمـان مش��علدار علم و هدايت بودند ،بلكه نظرات و ديدگاههاى علمى آنان هم اكنون
نيز مورد توجه مراكز بزرگ علمى و دانشگاهى جهان است و به عنوان پايه گذاران دانش
جديد شناخته مى شوند.
مـورخـ��ان و مـحـدثـ��ان  ،تـعـداد پـرورش يافتگان مكتب جعف��رى و راويان احاديث
ام��ام صادق (ع) را بـالغ بـ��ر چـهـار هـزار نـفـر ذكـر كـ��رده انـد1)68(.كـه از نـقـطـا
مـخـتـلف مـثـل خـراسـان  ،بـغـداد ،مـصـر ،دمـشـق  ،حمص  ،حضرموت  ،كوفه و ...
روى به مدينه آورده و در مـحـضـر پـيـش��ـواى شـشم علم مى آموختند .براساس نوشته
مورخان  ،بيشترين رقم شاگردان آن حـضـرت را مـردم حـجـاز و عـراق و كـمـتـريـن
رقـم را مـردم ش��ـام تش��كيل مى داد .علت اساسى آن را بايد سابقه فكرى و فرهنگى اين
مهم حكومت و نشر و گسترش
دو نقطه دانست  .مردم مدينه و كـوفـه ـ كـه دو مـركـز ّ
اس�لام و تشيع بشمار مى رفتند ـ آمادگى بـيـش��ـتـرى بـراى گـرايـش بـه اهـل بـيـت
و پـذيـرش حـقـيـقـت داش��ـتـنـد؛ در مـقـابـل  ،مـردم ش��ـام در طـول سـاليـان دراز
تـوس��ـط حـكـمـرانـان امـوى از اسـالم و معارف آن دور نـگهداشته شده بودند؛ از اين
رو ،در اين ناحيه بيش از ده نفر ،افتخار ش��اگردى پيشواى ششم و كسب فيض از محضر
2
مبارك آن حضرت را پيدا نكردند)69(..
تـش��ـكـيل حوزه گسترده علمى و تربيت جمع زيادى از دانشمندان  ،محدثان  ،فقيهان و
صاحبنظران در رشـتـه هـاى مختلف علمى با آن همه محدوديتها و فشارهاى سياسى كه
از س��وى دستگاه خالفت نسبت به پيشواى ششم اعمال مى شد ،از بزرگترين خدمات آن
حضرت در آن شرايط بشمار مى رود.
 .1براى آگاهى از نظرات آنان در باره تعداد راويان و دانشجويان  ،به االمام الصادق و المذاهب االربعه  ،ج  ، 1ص  67رجوع
كنيد .
 .2ر  .ك  :االمام الصادق و المذاهب االربعة  ،ج . 29 ، 2

.1ر  .ك  :رجال كشى  ،ج  ، 2ص  554ـ 556
 .2ر .ك  :همان  ،ص . 622
 .3ر  .ك  :همان  ،ص . 508
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البـتـه مـيزان كس��ب فيض و بهره گيرى افراد از نور دانش امامت و تغذيه آنان از س��فره
گس��ترده پـيـش��ـواى امـّت مـتفاوت بود و هر كس��ى به مقدار ظرفيّت  ،لياقت و آمادگى
خود از آن استفاده مى كرد.
تـعـدادى از شـاگردان امام (ع ) از محضر وى تنها بهره علمى بردند ،بدون آنكه جانشان
را با آب حـياتبخش دانشفراگرفته  ،شستش��و دهند .ابوحنيفه  ،مالك بن انس  ،س��فيان
ثورى  ،سفيان بن عيينه و دهها نفر ديگر از علماى عا ّمه جزو اين گروه بودند.
بـرخـى ديـگـر آمـادگـى بـيـش��ـتـرى داشـتـنـد و بـه مـوازات بـهـره هـاى عـلمـى و
نـقـ��ل روايـت از امـام (ع) در بـعد اعتقادى و تربيتى نيز پيش��رفتهايى نموده فكر وجان
خود را از س��ـر چش��مه زالل امامت س��يراب كردند و در آن ش��رايط حساس فرهنگى و
سياس��ى  ،راه حق و رش��د و كـمـال را پيموده وجود خويش را از انحراف و لغرش پاس
داشتند .بيشتر دانشجويان مكتب جعفرى را اين گروه تشكيل مى داند.
گـروه س�� ّوم افرادى بودند كه از محضر امام (ع) بيش��ترين استفاده را برده در بعد علمى و
علمى پـيـش��ـرفـتهاى شگرف و تحسين برانگيزى داش��تند .آنان در زمينه علمى به چنان
توانمندى دست يـافـتـنـد كـه امام (ع) ،بخشى از ف ّعاليتهاى علمى و مناظرات و مبارزات
1
فرهنگى خود با سران گـروهـهـاى مـخـالف را بـه ايـشان واگذار مى +++كرد)70(.++.
و با اعتماد و اطمينان خـاطـر از آنـان مـى خـواس��ـت كـه بـر كـرس��ـى فـتـوا تـكـيـه
زنـنـد و بـه مسائل و مراجعات دينى مردم پاسخ گويند 2)71(..دربعد اعتقادى  ،معنوى و
تربيتى نيز بـه حـدى از رش��ـد وكـمـال رس��ـيـده بـودنـد كـه امـام (ع ) آنـان را امـيـن
بـر حـالل و حـرام خـدا و وجـودشـان را مـايـه آبـرو و زيـنـت ديـن و بـرپـا دارنـده
3
عدل و داد و راستى مى دانست )72(..
اين گروه با بحثها و مناظره هاى علمى و اعتقادى فراوانى كه با گروههاى مختلف فكرى
داش��ته و نيز نوشته ها و تاءليفات ارزشمندى كه در موضوعات گوناگون فقهى  ،تفسيرى
 ،كالمى  ،اخالقى و  ...از خود برجاى گذاشتند ،حريم امامت را پاس داشتند و بزرگترين
خدمت را به مكتب جعفرى ارائه نمودند.
تـنـهـ��ا در فـقـه حـدود چـهـار صـدكـتـاب و رس��ـاله از چهار ص��د نفر از اين گروه
زبده و ممتاز از دانـشـجـويـان مـكـتـب جـعـفـرى نـگـاشـتـه شـد كـه در اصـطـالح
فـقـهـ��ا بـه (اصـول اربـعـمـاة )يـعـنـى ( اصـول چـهـارصد گانه ) معروف اس��ت كه
بعدها با كوشش فقهاى گرانقدرى مثل ثقة االسالم كلينى  ،شيخ طوسى و شيخ صدوق در
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كتابهاى ارزش��مند(:كافى)  ( ،اسـتـبـصـار)( ،تـهـديـب) و (مـن ال يـحـضـره الفـقـيـه)
گـرد آمـد و مـحـتـواى ايـن كـتـابـهـا را تشكيل داد.
شاگردان ممتاز دانشگاه جعفرى عالوه بر مهارتها و بايستگيهاى عمومى هر كدام در رشته
تخصص داش��تند؛ به عن��وان نمونه  :حمران بن اعين در
خاص��ى از دانشروز ،مهارت و ّ
دان��ش قرائ��ت قرآن ؛ ابـان بـن تـغلب در ادبيات ؛ زاره  ،محمد بن مس��لم و  ...در فقه و
حديث ؛ مؤ من طاق دردانش كالم و تفس��ير قرآن ؛ هش��ام بن حكم و هشام بن سالم در
كالم و عقايد؛ جابربن حيّان در علوم طبيعى و. ...
در خاتمه اين بحث به سخنانى از امام صادق (ع)
تـنـهـ��ا در فـقـه حـدود چـهـار صـدكـتـاب و رس��ـاله از چهار ص��د نفر از اين گروه
زبده و ممتاز از دانـشـجـويـان مـكـتـب جـعـفـرى نـگـاشـتـه شـد كـه در اصـطـالح
فـقـهـ��ا بـه (اصـول اربـعـمـاة )يـعـنـى ( اصـول چـهـارصد گانه ) معروف اس��ت كه
بعدها با كوشش فقهاى گرانقدرى مثل ثقة االسالم كلينى  ،شيخ طوسى و شيخ صدوق در
كتابهاى ارزشمند( :كافى)( ،اس��ـتـبـصـار)( ،تـهـديـب) و (مـن ال يـحـضـره الفـقـيـه)
گـرد آمـد و مـحـتـواى ايـن كـتـابـهـا را تشكيل داد.
شاگردان ممتاز دانشگاه جعفرى عالوه بر مهارتها و بايستگيهاى عمومى هر كدام در رشته
تخصص داش��تند؛ به عن��وان نمونه  :حمران بن اعين در
خاص��ى از دانشروز ،مهارت و ّ
دانش قرائت قرآن ؛ ابـان بـن تـغـلب در ادبـيات ؛ زاره  ،محمدبن مس��لم و  ...در فقه و
حديث ؛ مؤ من طاق دردانش كالم و تفسير قرآن ؛ هشام بن حكم و هشام بن سالم دركالم
و عقايد؛ جابربن حيّان در علوم طبيعى و. ...
در خاتم��ه اين بحث به س��خنانى از اماام صادق (ع ) در ب��اره اين گروه از اصحاب خود
تبرك مى جـوييم تا قدر و منزلت علمى و جايگاه معنوى آنان در ميان ديگر دانش��جويان
مكتب جعفرى روشنتر شود.
 -1در باره زاره  ،محمدبن مسلم  ،بريدبن معاويه و ليث بخترى :
(اوتـاد روى زمـيـن و سـرشـنـاس��ـان ديـن چـهـار نـفـرند :محمدبن مس��لم  ،بريدبن
1
معاويه  ،ليث بن بخترى مرادى و زرارة بن اعين )73(.).
و نيز فرمود:
(يـاران پـدرام ؛ زرارة بن اعين  ،محمدبن مسلم  ،ليث مرادى و بريد عجلى  ،مرده و زنده
ش��ان ماي��ه آبـرو و زيـنـت (مـا و ديـن) بـوده انـد .ايـنـ��ان بـرپـا دارنـده عدل و داد و
 .1رجال كشى  ،ج  ، 2ص . 507

صدق و راستى و از پيشروان و مقربانند)74(. ).
 -2در باره ابان بن تغلب  ،زمانى كه خبر رحلتش را دريافت كرد:
2
(به خدا سوگند ،مرگ ابان دل مرا به درد آورد)75(.).
 -3در شاءن داوودبن كثير رقّى:
(داوود نزد ما به منزله مقداد است براى رسول خدا (ص))
 -4در مرتبت عبداهلل ابى يعفور پس از درگذشت وى:
( ...او ب��ه رحمت حق پيوس��ت  ،در حال��ى كه به عهد و پيمان خويش ب��ا خدا ،پيامبر و
امام زمانش وفا كـرد .وى از دنـيـا رفـت در حـالى كـه آثـار پـس��ـنـديـده اى از خـود
بـر جـاى گـذاشـت ؛ كـوشـشـهـايـشـقـابـل سـتـايـش ،لغـرشـهـايـش بـخـشـوده و
خـود مـشـمـول لطـف و رحـمـت خـداى خـويـش قـرار گـرفـت  .خـدا و رسـول او
و پـيـشـوايـش از او خـش��ـنـود بـودنـد .سـوگـنـد بـه خـويـشـاونـدى ام بـا رسـول
خدا(ص) ،در زمان ما كس��ى مطيع تر از او در برابر خدا ،پيامبر وامامش نبود .او پيوس��ته
چـنـيـن بـود تـا خـدا بـه رحـمـت خـود او را قـبـض روح كـرد و بـه بـهـشـت منتقل
ساخت و در آنجا او را همنشين رسول خاد و امير مؤ منان قرار داد+++ 3)76(+).+...
 5ـ در باره هشام بن حكم :
(هـشـام ،خـواهان و جوينده حقّ ما ،پيشگام در (عمل به ) سخن ما ،تاءييد كننده صداقت
ما و به خاك مـالنـده دمـاغ بـاطـل و دش��ـمـنـان مـاس��ـت .هر كس از او پيروى كند و
پ��اى جاى پ��اى او بگذارد ،ازما پيروى كرده و هر كه با وى به مخالفت برخيزد و منكر او
4
شود ،در حقيقت به دشمن ما برخاسته و منكر ما شده است )77(.).
ب ـ تبيين فقه و تفسير قرآن به روش خاص شيعى
مهم دانش��گاه بزرگ جعفرى تبيين فقه اس�لامى
از بـركـات ارزش��مند و دس��تارودهاى ّ
ب��ه روش ناب مـحـمـّدى و تـفـس��ـيـر قـرآن كـريـم بـ��ه روال مـكـتـب اهـل بـيـت
عـليـهـم الس��ـّالم اس��ـت  .در ذيل در حدّ گنجايش درس به تبيين نقش امام صادق (ع )
در دو موضع ياد شده مى پردازيم .
 -1تبيين فقه به روش ناب مح ّمدى
براى آنكه نقش امام صادق (ع) درايفاى اين رسالت بزرگ و بنيادين بهتر روشن شود الزم
اس��ت مـقـدمـه اى را يـاد آور ش��ـويـم و آن ايـنكه  :اساس��ى ترين تفاوت ميان دستگاه
1
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خالفت اس�لامى با ديگر تش��كيالت حكومتى اين است كه دستگاه خالفت در اسالم يك
تش��كيالت سياسى صرف نيست ؛ بـلكـه يك تش��كيالت سياسى ـ مذهبى است  .عنوان
و لقب (خليفه) براى حاكم اس�لامى نش��ان دهنده ايـن حـقـيـقـت است كه وى بيش از
آنكه يك رهبر سياسى باشد جانشين پيامبر(ص) است  ،و پيامبر (ص) ،هم آورنده دين ،
پيشواى مذهب و آموزگار اخالق است و هم حاكم و رهبر سياسى ؛ بنابراين (خليفه ) در
اسالم  ،بجز سياست  ،متك ّفل امور دينى مردم و پيشواى مذهبى آنان نيز هست .
ايـن حـقـيـقـت مـس��ـلم  ،موجب آن ش��د كه پس از نخس��تين سلسله خلفاى اسالمى
،زمام��داران بع��دى كه از آگاهيهاى دينى  ،بس��يار كم نصي��ب و گاه بك ّلى بى بهره بودند،
در صدد برآيند كه اين كمبود را به وس��يله رجال دينى وابس��ته را بازهم تركيبى از دين و
سياست سازند.
مـهـم ديـگرى كه وجود عناصر شريعت مآب در دستگاه حكومت داشت  ،آن بود
فـايـده
ّ
كه اينان طبق ميل و فرمان زمامدار س��تم پيشه و مستبّد ،به آسانى مى توانستند احكام دين
را به اقتضاى مصالح حـكـومـتـى تـغـيـيـر دهـنـد و در پـوشـش��ـى از اس��ـتـنـبـاط و
اجـتـهـاد كـه بـراى مـردم عـادى قابل تشخيص نبود ،حكم خداى را به خاطر خدايگان
دگرگون سازند.
تـغـيـي��ر احكام الهى به نفع مصالح حكومتى و با تكيه بر راءى و اجتهاد ،باب خطر ناكى
بود كه پس از رحلت رس��ول خدا توسط خلفاى بناحق  ،بر روى فقه اسالمى گشوده شد
و از مسير آن  ،بسيارى از نظريات و فتاواى حكومتى تحت عنوان احكام الهى عبور كرد.
تـفـاوتـى كـه بين خلفاى نخستين و بعديها وجود دارد اين است كه پيشينيان  ،خود اين
كار را مى كردند ولى خلفاى بعدى توسط عالمان و فقيهان مزدور وابسته به حكومت .
محدثان و مورخان اس�لامى نمونه هاى زيادى از جعل حديث را كه غالب ًا دست قدرتهاى
1
سياسى در آن نمايان است  ،ذكر كرده اند)78(..
ايـن كـ��ار كـه تـا اواخـر قـرن اول هـجـرى بـيـش��ـتـر ش��ـكـل روايـت و حـديـث
داش��ـت  ،كـم كـم ش��ـكـل فـتـوا نـيـز يـافـت و در اواخـر دوران بـنـى امـيـّه و اوائل
حـكـومت بنى عباس فقهاى بس��يارى پديد آمدند كه با اس��تفاده از شيوه هاى بدعت آميز
همچون قـيـاس 2)79(.و اسـتـحـسـان  ،3)80(.احـكام اسالمى را طبق نظر خود كه همان
 .1براى آشنايى با نمونه هاى اين احاديث و نيز وضع كنندگان آنها به (االمام الصادق والمذاهب االربعه )  ،ج  ، 1ص 251
ـ  267رجوع كنيد .
 .2قـيـاس در اصـطالح فقهى عبارت است از سرايت دادن حكمى از يك موضوع به موضوع ديـگـر بـه اسـتـنـاد جـامـعـى
كـه بـيـن آن دو وجـود دارد .مـوضـوع نـخـسـتـيـن را اصل و موضوع دومين را فرع گويند(ر  .ك  :درآمدى بر حقوق
اسالمى  ،ج  ، 1ص )342
 .3اسـتـحـسان عبارت از :بترجيح يكى از دو قياس يا صرف نظر كردن از عموم يك قياس به واسطه قياس ديگر( .ر  .ك :

نظر قدرتمند حاكم بود صادر مى كردند)81(..
مدين��ه و كوف��ه دو پاي��گاه فقاه��ت :در دوران امام ص��ادق (ع) مدينه و كوف��ه دو مركز
مه��م فقاهت به ش��ـمـار مـ��ى رفـتـنـد .در ايـن مـيـ��ان مـديـنه به عن��وان پايگاه علم
ّ
و مرك��ز تجم��ع اصح��اب پيامب��ر(ص) وخـانـ��دان آن حـضـ��رت ونـيـزتـابعي��ن ،از
جاي��گاه ممت��ازى برخوردار بود و مردم از سرتاس��ر بالد اس��ـالمـى بـ��راى فـراگـيرى
روزم��ره وموردابت�لاى خ��ود بدانج��ا مراجع��ه م��ى كردن��د و از فقهاكس��ب
مس��ائل
ّ
تكلي��ف م��ى نمودند.آن��ان ني��ز طبق فت��وا و راءى خود ،مس��ائل را پاس��خ م��ى دادند.
مـهـم و اسـاس��ى كه بين فقهاى حجاز و عراق وجود داشت اين بود كه فقهاى
تـفـاوت
ّ
حجاز همچون مـالك  ،شـافـعـى و احـمـد حـنـبـل در فـتـواهـاى خود بيشتر بر احاديث
تكيه مى كردند ،از اين رو( ،اصـحـاب حـديـث) نـامـيـده شـدنـد؛ ولى فـقـهـاى عـراق
مـثـل ابـوحـنـيـفـه  ،ابـويـوس��ف قاضى  ،محمدبن حس��ن شيبانى و  ،...مبناى فتواهاى
خود را قياس و استحسان قرار داده بودند؛ از اين رو به (اصحاب راءى) معروف شدند .و
بدين ترتيب دو جناح عمده فقهى در جامعه اس�لامى پديد آمد .اختالف و كشمكش بين
اين دو جناح به حدّ ى شديد بود كه هر يك  ،ديگرى را متهم به بى دينى و كفر مى كرد.
دس��تگاه حكومت نيز به اقتضاى مصالح خود ،هم��واره بر اين اختالف دامن مى زد و هر
زمان  ،از جناحى جانبدارى مى كرد .البتّه هر يك از دو جناح يـادش��ـده در مـيـان خـود
بـه تـعـداد نـفـرات صـاحـبـنـظـر در مس��ائل فقهى  ،دچار اختالف و پراكندگى بودند.
هر فرد براى خود ،مكتب و مسلك خاصى داشت .
جـه��ت گيرى عمومى مس��لكهاى فقهى موجود،وابس��ته بودن همه آنها به دس��تگاههاى
حكومته��اى غاصب زمـان خ��ود و ضدّ يت با مكتب فقهى اهل بي��ت بود .اين فقيهان در
موارد بس��يارى حقيقت را فداى مصلحت دستگاه خالفت ساخته و در برابر بهاى ناچيزى
حكم خدا را تحريف و دگرگون مى كردند.
امـام صـادق (ع) و تـبـيـيـن گـسـتـرش فـقه ناب :در مقابل جريان فقهى وابسته ياد شده
 ،مس��لك اصـيـل و امـيـن ديـگـرى بـه مـرجـعـيّت الهى امام صادق (ع) در جريان بود
كه به هيچ تش��كيالت سياسى وابسته نبود و هيچ مصلحتى را بر مصلحت تبيين درست و
خداپسندانه احكام الهى مقدم نمى داشـت وبـه طور قهرى ،در هر قدم  ،رويا روى دستگاه
حكومت و فقاهت مزدورش قرار مى گرفت  ،از اين رو ،در بيشتر اوقات ،شكل پنهانى و
غير رس��مى داشت.امام صادق (ع) با تالشى پى گير ،فقه اسالمى ناب را به صورتى منظم
1
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و منسجم در آورد و براى آن اصول و مبانيى قرار داد كه منبع و مبناى بسيارى از قوانين و
مهم فقهى و اصولى
فروعات فقهى گرديد .هـم اكـنـون بـيـش از يـكـصـدوپـنجاه قاعده ّ
وجود دارد كه مورد اس��تناد فقهاى بزرگوار ش��يعه در اب��واب و كتابهاى مختلف فقهى و
اصولى قرار مى گيرد و هزاران مساءله و فـرع فـقهى از آنها استخراج مى شود .بيشتر اين
قواعد به وسيله امام صادق (ع) عرضه شده است  1)82(..او خود در اين زمينه مى فرمايد:
2
صو َل َو َع َليْ ُك ْم اَنْ تُ َف ِّر ُعوا))83(.
(اِنَّما َع َليْنا اَنْ ن ُ ْلقِ َى اِلَيْ ُك ُم ْا ُال ُ
وظـيـف��ه ما القا و عرضه اصول و قواعد ك ّلى براى شماس��ت ؛ ول��ى تفريع (طبيق آنها بر
موارد و مصاديق و استخراج فروع و احكام جزئى از آنها) به عهده شما خواهد بود.
بـر اثـر مـجـاهـدتهاى امام صادق (ع) در تبيين اسالم ناب و گسترش فقه شيعه  ،مذهب
شيعه را (مذهب جعفرى) و فقه آن را (فقه جعفرى ) مى نامند.
ف ّعاليتهاى امام (ع) در اين زمينه دو بعد داشت :
نخس��ت بيان حقيقت فقه اسالمى در ابواب مختلف عبادات و معامالت و پاسخ به نيازها،
پرسشها و مـراجـعـات امـت اسـالمـى بـه عـنوان تنها مرجع صالحيتدار و مورد اعتماد
مردم  .ديگر ،موضعگيرى عليه دستگاه خالفت و فقيهان وابسته به آن .
بـرنـابـرايـن (فـقه جعفرى) در برابر فقه ديگر فقيهان رسمى روزگار امام (ع ) ،فقط يك
اخـتـ�لاف عـقـيـده نـبـود ،بـلكـه در عـيـن حـ��ال  ،دو مـضـمـون مـتـعـرضـانـه را
نـيـز بـا خـود حمل مى كرد :نخست  ،اثبات بى نصيبى دستگاه حكومت از آگاهى دينى
و ناتوان��ى آن از داره ام��ور فـكـرى مـردم و در نـهايت  ،ع��دم صالحيتش براى تصدّ ى
مقام خالفت اس�لامى و ديگر مشخص س��اختن موارد تحريف در فقه رسمى كه ناشى از
مصلحت انديش��ى فقيهان در بيان اح��كام فقهى و مالحظه كارى آن��ان در برابر ّ
تحكم و
خواست قدرتهاى حاكم بود.
امـام صـادق (ع) بـا عـرضـه فـقـه ش��ـيـعـى و گـش��ـودن بـاب اجـتـهاد و باز داشتن
ي��اران خود از عمل به (قياس )( ،استحس��ان )( ،اخبار غي��ر صحيح ) و  ...عمال به مبارزه
با دس��تگاه خالفت و فقه حـكـومـتى برخاس��ت و بدين وسيله تمام تشكيالت مذهبى و
فقاهت رس��مى را ـ كه يك ركن مهم حكومت خلف به ش��مار م��ى آمد ـ تخطئه كرد و
دستگاه حكومت را از بعد مذهبى اش تهى ساخت .
پـيـشـواى شـش��ـم در كـشمكش اين دو جريان سياسى و فقاهتى  ،مرجعيّت الهى خود
و لزوم پيروى مردم از خاندان رسالت را چنين بيان مى كند:
 .1بـراى آگاهى بيشتر از اين قواعد به كتابهاى ( :القواعدالفقهيّه ) ميرزا حسن موسوى بجنودى و (اصطالحات االصول ) ،
على مشكينى رجوع كنيد .
 .2بحاراالنوار  ،ج  ، 2ص . 245

(ن َ ْح ُن َق ْو ٌم َف َر َ
اس ب ِ َجهالَتِه))84(.
ض اللُهّ طا َعتَنا َواَنْتُ ْم تَا ْءت َُّمونَ ب ِ َم ْن يُ ْع َذ ُر النّ ُ
مـا كـس��انى هستيم كه خداوند اطاعت ما را (بر همگان) واجب كرده است  .در حالى كه
شما از كسانى تبعيّت مى كنيد كه مردم به نادانى آنها معذور نيستند.
امـام (ع) دراين بيان  ،عالوه برآنكه خود رااز سوى خداوند(واجب االطاعه) معرفى كرده
است  ،به افـرادى كـه بـر اثـر جـهـالت  ،دچـار انـحـراف گـشـته  ،رهبرى و مرجعيّت
غير امامان معصوم را پذيرفته اند ،هش��دار داده كه چنين افرادى در پيش��گاه الهى معذور
نيستند.
منصور دوانيقى به نقش اين مبارزه غير مس��تقيم امام و خطر آن براى حكوت خود توجه
داش��ت  ،از اين رو ،بـراى جـلوگيرى از گس��ترش آن  ،دس��ت به اقداماتى زد :اوالً ،براى
ف ّعاليتهاى آموزشى و فـقـيـه امـام (ع ) مـحـدوديـتـهـايـى ايـجـاد كـرد :كـرسـى درس
آن حـضـ��رت را تـعـطـيـ��ل نـمـ��ود و دانـش پـژوهـان را از رف��ت و آمد به منزل آن
حضرت باز داش��ت  .تا آنجا كه در مـس��ـائل ضـرورى نـيـز مـثـل مـس��ـائل مـربـوط
بـه زنـاش��ـويـى  ،طـالق و امـثـال ايـنـهـا كـه بـراى مـس��ـلمـانـان پـيـش مـى آمـد،
دسـتـرسـى بـه آن حـضـرت بـس��ـيـار مـشـكـل بـود و افـراد نـاچـار بـودنـد بـدون
2
آگـاهـى از حـكـم شرعى مساءله  ،از همسر خود كناره بگيرند)85(..
مقر حكومت خود گ��رد آورد و آنان را به
ثـانـيـ�� ًا ،فقهاى مع��روف حجاز و عراق را در ّ
مناظره و مباحثه بـا پـيـش��ـواى شـش��ـم (ع) تـش��ـويـق كـرد .ابـوحـنـيـفـه در مـيـان
فـقـهـا ،در مـنـاظـره و جدل فردى بسيار قوى و چيره دست بود .چندانكه بعضى در باره
3
او گفته اند :اگر بگويد اين ديوار از طالت  ،توانايى اثبات آن را با دليل قياسى دارد)86(..
منصور ،وى را براى مناظره با امام صادق (ع) و محكوم كردن آن حضرت به عراق دعوت
كرد واز ويـى خـواس��ـت مـس��ـائل مـشـكـلى آمـاده كند و در يك جمع عمومى از امام
بپرس��د تا ش��ايد بدين وس��يله بـتـوانـد از گـس��ـتـرش روز افـزون (فـقـه جـعـفـرى)
جـلوگـيـرى كـنـد .ابـوحـنـيـفـه  ،چـهـل مـس��ـاءله مهم و مش��كل آماده كرد و از امام
(ع ) پرس��يد .امام (ع) به همه آنها پاس��خ گفت  ،ضمن آنـكـه در هـر مـس��ـاله اى نظر و
فت��واى فقهاى حجاز و عراق را ني��ز بيان مى كرد 4)87(..و بدين ترتيب اين توطئه منصور
نيز خنثى شد.
 -2تفسير قرآن به روال مكتب اهل بيت.
1
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 .1كافى  ،ج  ، 1ص . 186
 .2مناقب  ،ابن شهر آشوب  ،ج  ، 4ص . 238
 .3ر  .ك  :االمام الصادق و المذاهب االربعه  ،ج  ، 1ص . 315
 .4ر  .ك  :همان  ،ص . 53
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قرآن  ،اصيل ترين و معتبرترين منبعى است كه همه مسلمانان به ريسمان استوار آن چنگ
م��ى زنن��د و حـتـى مـخالفان اهل بيت براى كنار گذاردن آنان از صحنه سياس��ت پس از
تـاب اللهّ ) را سـر دادنـد و بـه بـهـانـه مـانـع
رحلت پيامبر (ص)،
شـعـار(حـس��ـْبـُنـا كـ ِ َ
َ
ش��ـدن احـاديـث رسـول خـدا(ص) از توجه مسلمانان به قرآن  ،اصحاب پيامبر(ص) را
از ضبط و تدوين احاديث باز داش��تند 1)88(.،غافل از آنكه با اتّخاذ چنين سياس��ى نه تنها
خدمت��ى به قرآن نكرده انـد ،بـلكـه بـزرگـتـريـن ضربه را به اين برترين كتاب آس��مانى
خواهند زد ،زيرا (قرآن) بدون (عترت) نمى تواند هدايت كننده  ،سازنده و راهگشا باشد.
مـهـم رس��ـول اكـرم (ص) بـه امـت در واپـس��ـيـن
اين تفكيك ناپذيرى در س��فارش
ّ
روزهـاى حـيـات پربركت خود نمايان است آنجا كه فرمود:
(اِن ّى تارِ ٌك ُ
تاب اللِهّ َع َّز َو َج َّل َو ِعتْ َرتى ا َ ْه َل بَيْتى  ،اَال َو ُه َما الْخَ لي َفتا ِن م ِ ْن ب َ ْعدى
فيك ُم ال ْ ِّث ْق َليْنِ كِ َ
َو ل َ ْن يَ ْفتَرِقا َحتّى يَرِدا َع َل َّى ال ْ َح َ
وض)
من دو چيز را گرانبها؛ كتاب خدا و عترت و خاندانم را در ميان شما به يادگار مى گذارم
؛ آن دو ،جانش��ينان پس از من هس��تند و از يكديگر جدا نمى ش��وند تا زمانى كه در كنار
حوض كوثر بر من وارد شوند.
ايـن س��ـخـن نـورانى پيامبر(ص) بيانگر اين است كه دانش قرآن نزد عترت پيامبر(ص)
است و بدون (عترت) نمى توان به حقيقت و ژرفاى قرآن دست يافت .
انـگـيـزه اصـلى حـكـومتمداران غاصب پس از رحلت رس��ول خدا(ص) از جدايى ميان
قرآن و عترت  ،خدمت به كتاب آسمانى نبود ،بلكه اين بود كه قرآن را از اهلش و مفسران
اصلى اش جدا كنند تا بـه راحـتـى بـتـوانـنـد احـكـام و دسـتـورهـاى آن را بـا تـكـيـه
بـر تـفـس��ـيـر بـه راءى مـثـل قـياس  ،استحسان و  ...برطبق مصالح و منافع حكومتى و
اعتقادى خود تفس��ير كنند .بنيانگذار جـمـهـورى اس��ـالمـى ايران  ،حضرت امام خمينى
س��ره) ،در مقدمه وصيت نامه سياس��ى ـ الهى خود در توضيح حديث ش��ريف ياد
(قدس
ّ
شده مى فرمايد:
مـس��ائل اس��ف انگيزى كه بايد براى آن خون گريه كرد ،پس از ش��هادت حضرت على
(ع) ش��روع ش��ـد .خـود خـواهـان و طـاغـوتيان  ،قرآن كريم را وس��يله اى كردند براى
حكومتهاى ضدّ قرآنى و مفسران حقيقى قرآن و آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآن را از
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سـ ّلم دريـافت كرده بودند و نداى ( :انى تارك فيكم الثقلين)
در گوشش��ان بود ،با بهانه هـاى مـخـتـلف و تـوطـئه هـاى از پـيـش تهيّه ش��ده آنان را
عقب زده و با قرآن در حقيقت  ،قرآن را كه بـراى بـشريت تا ورد به حوض  ،بزرگترين
 .1فرائد السمطين  ،جوينى خراسانى  ،ج  ، 2ص  ، 144بيروت .

 .1براى نمونه مى توان از تفسيرهاى  :برهان  ،نورالثقلين و مجمع البيان نام برد .
.2اصول كـافـى  ،ج  ، 1ص  . 229ذيـل سـخـن امـام (ع ) اشـاره بـه آيـه  91از سـوى نحل است كه مى فرمايدَ (:و ن ََّزلْنا
َع َليْ َ
تاب تِبْيان ًا ل ِ ُكل ِ َشيْى ءٍ)
ك ال ْ ِك َ
 .3همان
 .4زندگانی امام جعفر صادق(ع) ،رمضانعلی رفیعی ،صفحات  10- 6و 22-17
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دستور زندگانى ما ّدى و معنوى بود ،و هست  ،از صحنه خارج كردند. ...
ام��ام صادق (ع) در مبارزه با چنين توطئ��ه خطرناكى و قرار دادن قران در كنار عترت  ،به
تفس��ير به روش اهل بيت (ع ) همت گمارد ،بگونه اى كه بخش��ى اعظمى از روايات آن
حضرت به تفس��ير قـرآن اختصاص دارد .روايات رس��يده ا زامامان (ع ) بويژه از امام باقر
و امام صادق (ع) درزمينه تـفـس��ـيـر قـرآن بـقـدرى زيـاد اسـت كـه بـعضى از مفسران
1
 ،اساسى كارشان را در تفسير قرآن براحاديث قرار داده اند)89(..
اگـر كـس��ـى بـخـواهـد بـدانـد پـيـش��ـواى شـشـم (ع) ـ در مـقـابـل آراء و نـظـرات
مـخـالفـان خاندان پيامبر(ص) ـ چه نقش��ى ارزنده اى در تفس��ير قرآن به روال مـذهـب
اهـل بيت (ع) داش��ته  ،الزم اس��ت مرورى به تفسير شريف (مجمع البيان) بكند و آراء آن
حضرت را با آنچه كه محدثان و مفسران عا ّمه در باره آيه گفته اند مقايسه نمايد.
از مـيـ��ان پـرورش يـافـتـگـان مكتب جعفرى برخى ازآن��ان همچون  :حمران بن اعين
خاصى داش��ته ودراين باره داراى
واب��ان بن تغلب درزمينه تفس��ير و علوم قرآنى مهارت
ّ
تاءليفاتى بودند.
در پايان اين بحث  ،به دو سخن پيشواى ششم (ع) در زمينه آگاهيهاى آن حضرت از علوم
قرآنى تبرك مى جوييم .
الس��ماءِ َو خَ بَ ُر
عـ َل َم كِ َ
فى ف ي ِه خَ بَ ُر َّ
َ ( -1واللِهّ ا ِ ّنـ َى َال ْ
تاب اللِهّ م ِ ْن ا َ َّول ِ ِه اِلى آ ِخرِه َك َانَّ ُه فى َك ّ
خـ َبـ ُر مـا ُه َو كائ ِ ٌنَ ،
قال اللُهّ َع َّز َو َج َّل :في ِه تِبْ ُ
ا ْ َال ْر ِ
يان
بـ ُر مـا كـانَ َو َ
خـ َ
بـ ُر مـا كـانَ َ
خـ َ
ض َو َ
2
ُك ِّل َشيْئٍ ))90(.
سـوگـند به خدا! من دانش قرآن را از آغاز تا انجامش مى دانم  .گويى تمام مطالب و علوم
آن در مـشـت مـن اسـت  .در قـرآن خـبـر آسـمـان  ،خـبـر زمـيـن  ،خـبـر گـذشـتـه
و خبر آينده وجود دارد .خداى عزوجل مى فرمايد :در آن بيان هر چيزى هست .
 -2ام��ام (ع) پس از تالوت آيه  40از س��وره نمل مربوط به آص��ف بن برخيا كه عالم به
بخش��ى از كـتـاب بـود و بـه حـضرت س��ليمان گفت  :پيش از آنكه چشم بر هم زنى آن
(تخت بلقيس ) را نـزد تـو خـواهـم آورد ،انگش��تان دستشرا گشود و بر سينه اش نهاد
34
و فرمود :به خدا سوگند ،تمامى دانشهاى قرآن نزد ماست ()91

مدلی برای ایجاد دانشگاه اسالمی بر مبنای الگوی امام صادق(ع)
در این مدل دانش��گاه به دو قسمت درونی و بیرونی تقسیم می شود در درون بایستی این
شاخصه ها را داشته باشد
در این دانش��گاه گرایش های مختلف با تفکرات مختلف وجود داتش��ه باش��د و محدود
به نظریه خاصی نباش��د .تمامی علوم تدریس ش��ود و منوط به رش��ته خاصی نباشد و به
دانش��جویان نح��وه صحیح مطالعه کردن و فکر کردن را یاد بده��د نه اینکه چگونه تقلب
کند تا به اهداف خود دس��ت یابد .در پوس��ته بیرونی نیز این دانش��گاه سبب اصالح رفتار
اجتماعی می ش��ود دانش��جویان در راه اصالح جامعه قدم بر می دارند .این دانش��جویان
خدامت علمی متعددی را انجام می دهند به امید آنکه جامعه ما نیز بتواند نیروی پرو.رش
دهد که متعهد و دین دارد باشند و دارای اندیشه های واال باشند و برای رسیدن به اهداف
متعالی تالش کنند.
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سبك زندگي اسالمي در ارتباطات غيركالمي
با استفاده از احاديث امام جعفر صادق(ع)
اميد طاهرنژاد
چكيده:
س��بك زندگي ،الگوهايي براي روش زيستن اس��ت .نحوه ارتباط با ديگران ،يك جنبه از
هزاران جنبه ي س��بك زندگي را تش��كيل مي دهد .مردم به طور ميانگين  30درصد زمان
بيداري خود را صرف گفت و گو با يكديگر مي كنند كه بيش از نود درصد آن به شيوه ي
غيركالمي اس��ت .ارتباط غيركالمي خود شامل موارد متعددي از قبيل خنديدن ،گريستن،
لمس ،طنين صدا ،حركت و اشاره ،لباس ،زيورآالت ،محيط ،فاصله و ...مي شود؛ با استفاده
از هريك از انواع ارتباطات غيركالمي ،انس��ان مي تواند ضمن تس��هيل اجتماعي خود از
آن ه��ا به منظ��ور تأييد يا رد رفتار خاص ،كنترل ،تكرار ،تكذيب ،تكميل ،تش��ويق ،تنبيه،
سوگواري ،عبادي و ...بهره گيري نمايد .باتوجه به تأثير غيرقابل انكار ارتباطات غيركالمي،
در روابط اجتماعي انس��ان ،آيا دين اسالم و خاصتا س��خنان امام صادق(ع) در اين مورد،
حرف��ي براي گفت��ن دارد يا خير؟ اين پژوهش با ارائه چند نمون��ه از احاديث ،تعدادي از
مصاديق بكارگيري ارتباط غيركالمي در سخنان ايشان و كاركردهاي آنها را ذكر مي نمايد.
كليد واژه:
ارتباط غيركالمي ،زبان شفاهي ،پيام بر زبان نيامده ،امام جعفرصادق(ع) ،سبك زندگي.

بيان مسأله:
م��ردم ب��ه طور ميانگين  30درصد زمان بيداري خ��ود را صرف گفت و گو با يكديگر مي
كنن��د(.ري ام.بركو و همكاران ،1386 ،جلد ،1ص )5كه س��هم ارتباط غيركالمي در انتقال
پيام  65درصد اين گفتگوهاي روزانه مي باش��د .همانطور كه مش��اهده مي ش��ود بيش از
نيمي از ارتباطات روزمره انسان با ديگران ،از طريق ارتباط غيركالمي به وقوع مي پيوندد.
رفتار اجتماعي انس��ان اغلب س��خت تحت تأثير عوامل يا علل موقت و ناپايدار قرار مي
گيرد .وضعيتهاي خلقي مختلف(سرحال بودن يا نبودن) ،احساسات و هيجان ،خستگي،
بيماري و افس��ردگي همه مي توانند بر نحوه طرز رفتار اجتماعي ما تأثير بگذارند(ا.بارون،
 ،1389جلد ،1ص )71و روش زيس��تن يا همان س��بك زندگي ما ،در برقراري ارتباط با
ديگران را تنظيم نمايند.
بر اس��اس تحقيقات صورت گرفته بيش از شس��ت درصد ارتباط هاي انسان با ديگران يا
ارتباط ميان فردي بصورت غيركالمي رخ مي دهد؛ كه حاالت مختلف انس��ان ،مي تواند
اين ارتباطات را تسهيل كرده و يا آن ها را مختل نمايد.
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مقدمه:
بيش از نود درصد از ارتباطات افراد با يكديگر به ش��يوه ي غيركالمي اس��ت .از اين رو
بديهي خواهد بود كه ناديده انگاش��تن زبان بدن موجب مي ش��ود انس��ان روابط چندان
رضايت بخشي با ديگران نداشته باشد .در اصل زبان بدن يا ارتباط غيركالمي ،پيش از هر
چيز ،شما را در درك ديگران ياري مي كند(.كوييليام  ،1390 ،جلد ،1ص)124
ارتباط غير كالمي و بيان ش��ما بوسيله حركات بدن و حالت قيافه و ظاهر جسماني تان به
س��رعت تعيين مي كند كه آيا مورد پسند واقع مي ش��ويد؟ و مردم را متقاعد مي كنيد؟ و
مهمتر از همه اينكه مردم چه برداشتي از شما مي كنند! شما كمتر از ده ثانيه ،و بطور واقع
بينان��ه نزديك به چهار ثانيه وقت داريد كه اولين تأثير نيكو را روي مردم بگذاريد .جهاني
از تحقيقات به وضوح نش��ان مي دهد كه ش��ما در چهار ثانيه اول ديدارتان ،با كسي براي
نخس��تين بار ،به لحاظ شغلي و ش��خصيتي مورد قضاوت قرار مي گيريد(.هوگان ،1384 ،
جلد ،1ص .)31باتوجه به تأثير بس��زاي ارتباطات غيركالمي در روابط انس��اني ،كه بخشي
از روش زيستن انسان يا همان سبك زندگي ما مي باشد ،در اين پژوهش ابتدا به شناخت
مفهوم س��بك زندگي پرداخته و پس از آن با انواع ارتباطات غيركالمي آش��نا ش��ده و در
نهايت احاديث و رواياتي از امام جعفرصادق(ع) آورده خواهد ش��د كه در آن احاديث ،به
يكي از انواع ارتباطات غيركالمي اشاره شده است.

بردويس��ل در تصديق نقش حس��اس فرآيند هاي غيركالمي مي گويد« :هر شخص عادي
روزان��ه  10ت��ا  11دقيقه صحبت مي كن��د ،كه هر جمله او بطور متوس��ط  2.5ثانيه طول
م��ي كش��د ».او همچنين تخمين مي زند كه در يك برخ��ورد دو نفره معمولي 1/3 ،معاني
اجتماعي از طريق مؤلفه هاي كالمي و  2/3بقيه از طريق كانال غيركالمي منتقل مي شوند.
بنابراي��ن بخ��ش اعظمي از ارتباط از طريق كانال غيركالمي رد و بدل مي ش��ود(.هارجي،
 ،1384جلد ،1ص)49
همانطور كه مشاهده مي شود ،ارتباط غيركالمي بخشي اعظمي از سبك زندگي ما در طول
ش��بانه روز مي باش��د .در اين پژوهش برآنيم تا انواع ارتباط غيركالمي و تأثير آن ها را در
علم روانشناس��ي اجتماعي به بحث بنشينيم .و سپس با كنكاشي در احاديث معصومين(ع)
ب��ه عنوان يكي از منابع اس�لامي ،روش��ن كنيم ك��ه آيا ارتباط غيركالمي در س��خنان امام
جعفرصادق(ع) وجود دارد يا خير؟ و در صورت وجود مصاديق آن را بيابيم.
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مفهوم سبك زندگي:
سبك زندگي يا نوع زندگي ،در اصل الگوهايي براي روش زيستن هستند .آداب غذايي،
نحوه ارتباط انس��ان با ديگران ،نوع ظاهر و لباس ،الگوهاي مصرف انس��ان ،آداب مذهبي،
نحوه تكلم و مواردي از اين دس��ت ،همه جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي هس��تند كه
مي توان از آن ها تحت عنوان سبك زندگي نام برد.
در بحث از نوع زندگي ،چگونگي جريان حيات و شيوه زندگي انسان ها ،چه فردي و چه
گروهي ،مورد نظر قرار مي گيرد .عالوه بر اين ،اين واژه هم برخي اشكال حيات فردي و
اجتماعي و هم نوعي فعاليت را مي رساند .همچنين عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
را كه با مفهوم سطح زندگي مطرح نمي شوند ،را هم در بر مي گيرد .نظير چگونگي استفاده
از درآمد ،طول زمان كار ،طول سال هاي آموزش ،شيوه لباس پوشيدن ،تغذيه ،نحوه آرايش،
محل سكونت و رفتارهاي فرهنگي و ديني و( ...آلن ، 1366 ،جلد ،1ص)206
ما اگر از منظر معنويت نگاه كنيم  -كه هدف انسان ،رستگارى و فالح و نجاح است  -بايد
به س��بك زندگى اهميت دهيم؛ اگر به معنويت و رس��تگارى معنوى اعتقادى هم نداش��ته
باش��يم ،براى زندگى راحت ،زندگى برخ��وردار از امنيت روانى و اخالقى ،باز پرداختن به
سبك زندگى مهم است .بنابراين مسئله ،مسئلهى اساسى و مهمى است .بحث كنيم دربارهى
اينكه در زمينهى س��بك زندگى چه بايد گفت ،چه مي توان گفت .مواردي مثل مس��ئلهى
خانواده ،س��بك ازدواج ،نوع مسكن ،نوع لباس ،الگوى مصرف ،نوع خوراك ،نوع آشپزى،
تفريحات ،مسئلهى خط ،مسئلهى زبان ،مسئلهى كسب و كار ،رفتار ما در محل كار ،رفتار ما

در دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتار ما در فعاليت سياسى ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در
رس��انهاى كه در اختيار ماس��ت ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما با فرزند،
رفتار ما با رئيس ،رفتار ما با مرئوس ،رفتار ما با پليس ،رفتار ما با مأمور دولت ،سفرهاى ما،
نظافت و طهارت ما ،رفتار ما با دوست ،رفتار ما با دشمن ،رفتار ما با بيگانه؛ اين ها آن بخش
هاى اصلى تمدن است ،كه متن زندگى انسان(سبك زندگي) است(.خامنه اي)1391/7/23 ،
همانطور كه مش��اهده مي ش��ود ،ارتباط غيركالمي به عنوان بخشي از زندگي روزانه انسان
ها ،گوش��ه اي از سبك زندگي را مي س��ازد .اگر سبك زندگي انسان مطابق با ارزش ها و
هنجارهاي جامعه و اسالم باشد ،آنگاه است كه فرد به تعالي مادي و معنوي الزم در جامعه
خواهد رسيد .حال بايد ببينيم منظور از ارتباطات و ارتباطات غيركالمي چيست و انوع آن
را شناسايي كنيم.

تعريف ارتباطات غيركالمي :
كنش متقابل اجتماعي ش��امل شكل هاي متعدد ارتباط غيركالمي ـ مبادله اطالعات و معني
از طريق حالت هاي چهره ،اشارات يا حركات بدن ـ مي شود .ارتباط غيركالمي گاهي زبان
بدن ،ناميده مي شود كه گمراه كننده است؛ زيرا ما مشخصا از اين گونه اشارات غيركالمي
براي حذف ،تقويت ،يا بسط آنچه كه بصورت كالم گفته مي شود ،استفاده مي كنيم(.گيدنز،
 ،1374جلد ،1ص)101
در تعريفي «فراگرد ش��كل گيري ،مبادله و اش��تراك معنا با زبان هاي آوايي و غيرآوايي» را
ارتباطات غيركالمي ناميده اند .خنديدن ،گريس��تن ،طنين ص��دا ،بلندي و كوتاهي صدا ،و
ديگر موارد اين چنيني ،زبان آوايي است .مقصود از زبان غيرآوايي مواردي همچون فيزيك
بدن ،لمس ،حركت و اش��اره ،بو ،لباس و پوش��ش ،زيورآالت ،محيط ،زمان ،فضا و فاصله
است .موارد فوق در ارتباطات غيركالمي با محوريت بدن شكل مي گيرد( .رستگار،1388 ،
جلد ،1ص)176
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تعريف ارتباطات:
تعريف ارتباطات  :فرآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانه ،خواسته يا ناخواسته كه از طريق آن
احساسات و نظرات ،به شكل پيام هاي كالمي يا غيركالمي بيان مي گردد .مردم يك جامعه
در س��ه سطح ارتباطات درون فردي يا همان ارتباط با خود مانند تصميم گيري ،ارتباطات
ميان فردي يا همان ارتباط با ديگران و ارتباطات عمومي يا همان ارتباط جمعي ،با يكديگر
ارتباط برقرار مي كنند(.ري ام.بركو و همكاران ،1386 ،جلد ،1ص)5-6
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ارتباط غيركالمي در روانشناسي اجتماعي:
ش��ما وارد كالس درس مي ش��ويد ،يكي از همكالس��ي هايتان كه تاكنون با وي ارتباط
دوستانه اي نداشته ايد ،در هنگام دست دادن ،دست شما را مي فشارد؛ آيا او مي خواهد از
اين به بعد رابطه دوستانه اي با وي داشته باشيد؟ ممكن است از مصاحفه با شما ناخشنود
بوده و مي خواهد ديگر با وي دست ندهيد؟ و يا  . ...آري به هر حال در مثال فوق ،شما
از نح��وه برخورد همكالس��ي تان ،پيامهايي را دريافت مي نمايي��د ،اين همان تأثير ارتباط
غيركالمي است.
هنگام برخورد با افراد ،همواره مجموعه اي از اطالعات ،بصورت غيركالمي از آنها بدست
مي آوريم .نخست خصوصيات فيزيكي شخص ،همچون رنگ پوست ،قد يا فرم صورت
اس��ت كه خيلي س��ريع جلب نظر مي كند .دوم ويژگي هاي حركت��ي بدن(اعضاي بدن)
هس��تند كه مورد توجه قرار مي گيرند؛ مانند نوع حركات دس��ت در هنگام صحبت كردن.
خصوصيات ديگري هم وجود دارد كه براحتي مي توان شكل آن ها را عوض كرد؛ مانند
م��دل مو و نوع لباس ي��ا جواهرات .حتي مي توان از عوامل ف��وق ،جهت ارائه تصويري
خاص از يك فرد ،بهره جس��ت ،همچون مدير يك ش��ركت با لباس هاي خاص و كامال
مرت��ب .در آخر ويژگي هاي حركتي صورت همچ��ون لبخند يا اخم مورد توجه قرار مي
گي��رد .تركيب كلي��ه موارد مذكور ،منبع متنوع و تقريبا كامل��ي را براي قضاوت در اختيار
بينن��ده قرار مي دهد(.آر.هينت��ون ،1389 ،جلد ،1ص .)16آري اي��ن تركيب همان ارتباط
غيركالمي اس��ت كه هر فرد انس��اني مي تواند از آن براي تسهيل روابط اجتماعي خود با
ديگران بهره مند شود.
تحقيقي كه در مورد  300مدير ارشد انجام گرفته است ،نشان مي دهد بطور عمده قضاوت
اين مديران به هنگام استخدام متقاضيان يا ترفيع كارمندانشان ،بر اساس وضع ظاهري(زير
مجموع��ه اي از ارتباط غيركالم��ي) آن ها بود .هرچند عملكرد افراد اهميت داش��ت ،اما
مهمترين مس��أله آن بود كه چنانچه فردي از ظاهر مناس��بي برخوردار نباشد ،نمي تواند در
كارش پيشرفت كند(.كوييليام ،1390 ،جلد ،1ص)73
پژوهش ها نشان مي دهد اگر فردي كه تازه با او آشنا شده ايد ،داراي قامت بلندي است،
تماي��ل داريد او را باهوش و موفق قلمداد كنيد(.كوييليام ،1390 ،جلد ،1ص )129لذا مي
توان در ارتباطات غير كالمي «بدن» و زبان بدن را محور ارتباط دانس��ت .بنابراين شايسته
اس��ت جهت فهم بيشتر مطلب ،انواع ارتباطات غيركالمي را دسته بندي كرده و با هر يك
بصورت مختصر آشنا شويم.

كاركردهاي ارتباطات غيركالمي:
با استفاده از ارتباطات غيركالمي انسان مي تواند ضمن تسهيل اجتماعي خود ،از آن ها به
منظور تأييد يا رد رفتار خاص ،كنترل ،تكرار ،تكذيب ،تكميل ،تش��ويق ،تنبيه ،سوگواري،
نظامي ،انتظامي ،تفريحي ،ورزشي ،عبادي و ...استفاده نمايد.
ارتباطات غير كالمي در احاديث امام صادق(ع)
در س��خني از امام صادق(ع) پيرامون معنای آیه  24از س��وره اس��راء چنین آمده اس��ت:
هرگز با تندی و شدت به پدر و مادرت منگر و با نگاه خیره و پر توجه به آنان نظر مکن
مگ��ر آنکه که نگاهت از روی کمال رأفت و رحمت باش��د؛ مواظب باش صدایت بلندتر
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دسته بندي ارتباطات غيركالمي:
در مجموع ارتباطات غيركالمي انس��ان را مي توان در س��ه دسته كلي الف ـ بدني ب ـ
تن پوش ها و تن آراها و پ ـ فراتن ها ،جاي داد.
ال��ف -ارتباطات غير كالمي از طريق ب��دن :اين ارتباطات را مي توان به پنج زير مجموعه
تقس��يم كرد)1 :فيزيك بدن ،مواردي همچون هيكل ،قد ،رنگ پوست ،سن ،شكل و اندازه
اجزاي مختلف صورت ،چاقي يا الغري و جنس��يت)2 .لمس ،كه خود شامل لمس حرفه
اي ـ عمل��ي ،اجتماع��ي ـ مؤدبانه ،دوس��تانه ـ صميمي ،عاش��قانه ـ صميمي و جنس��ي ـ
نزديكي ،مي ش��ود)3 .حركت و اشاره ،مواردي همچون خاراندن ،دست كشيدن به اجزاي
صورت ،اشاره هاي سر و صورت ،عالئم اشاره اي با دست ،سالم و خداحافظي با دست
و سر)4 ،بو ،مواردي همچون داشتن بوي خاصي توسط افراد ،بصورت طبيعي و يا استفاده
از عطر و ادكالن ،به عنوان بوهاي مصنوعي؛ و )5زبان آوايي ،مواردي همچون س��كوت،
خنده ،گريه ،لهجه ،كيفيت و حالت صدا ،س��رعت بيان ،دامنه ،بلندي ،ريتم و طنين صدا.
(رستگار  ،1388 ،جلد ،1ص)178-188
ب -ارتباطات غير كالمي با استفاده از تن پوش ها و تن آراها :كه شامل مواردي همچون
لباس ،پوشش ،مصنوعات و زيور آالت مي باشد( .رستگار ،1388 ،جلد ،1ص.)189
پ -ارتباطات غير كالمي با اس��تفاده از فراتن :اين ن��و از ارتباطات غيركالمي به مواردي
عنوان مي ش��ود كه خارج از بدن آدمي اس��ت ولي بر ارتباطات غيركالمي آن ،تأثيرگذار
است .مواردي همچون محيط ،فضا و فاصله از زير مجموعه هاي اين بخش محسوب مي
ش��ود( .رس��تگار ،1388 ،جلد ،1ص )192در يك جمع بندي كلي مي توان نمودار زير را
پيرامون انواع ارتباطات غيركالمي به تصوير كشيد.
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از صدای آن ها نش��ود و دس��تت باالی دست آنها نرود و پیشاپیش پدر و مادرت راه نرو.
(فريد،1366 ،جلد  ، 3ص)341
امام صادق(ع) در اين حديث به نحوه نگاه كردن ،ميزان بلندي صدا و حركت دست فرزند
نس��بت به پدر و مادر اش��اره ميكند .از حديث مذكور ميتوان به تأثير بسزاي سه نوع از
انواع ارتباطات غيركالمي يعني نحوه نگاه ،اس��تفاده از دس��ت و بلندي صدا ،پي برد .امام
صادق(ع) اين موارد را نشانه احترام و يا عدم احترام به پدر و مادر مي داند.
حضرت امام صادق(ع) در س��خني پيرامون اس��تعمال بوي خوش توسط انسان و مشخصا
جنس بانوان ،در ش��رايط خاصي اش��اره كرده و به دليل ميزان تأثيرگذاري اين نوع ارتباط
غيركالمي در اجتماع ،مي گويد :هر زنی که خود را به عطر خوش��بو کند و از خانه بیرون
رود خداون��د و هفتاد هزار مالئکه او را لعنت کنند تا به خانه برگردد( .ابن بابویه،1364 ،
جلد ،1ص .)590همانطور كه در قسمت هاي پيشين اين پژوهش عنوان گرديد« ،بو» يكي
از انواع ارتباطات غيركالمي است كه در اين حديث به آن اشاره شده است.
مصاحفه يا دس��ت دادن نوعي ديگر از ارتباطات غيركالم اس��ت كه به گفته حضرت امام
صادق(ع) ،مصاحفه كردن افراد در جامعه موجب رفع كينه مي گردد .ايش��ان در خصوص
اين نوع از ارتباط غيركالمي ،مشخصا اين چنين گفته اند :با یکدیگر مصافحه کنید (دست
بدهی��د) زیرا مصافحه کینه را می برد(.كليني ،1369 ،جلد ،3ص ،)264حضرت صادق(ع)
در مورد مصاحفه پيامبراكرم(ص) با سايرين در اجتماع نيز مي گويد :پیامبر خدا با هرکسی
دس��ت می داد دس��تش را نمی کشید تا طرف مقابل دستش را بکش��د و از او جدا نماید.
(فیض کاشانی ،1376 ،جلد  ،3ص ،)388مضمون اخير در حديثي ديگر از امام صادق(ع)
اينگونه آمده است :رسول خدا (ص) نگاه كردنش را ميان اصحاب تقسيم مى كرد ،پس با
اين و آن برابر نگاه مى كرد ،و هرگز پاهايش را رسول خدا (ص) پيش اصحاب دراز نمى
كرد ،و اگر مردى با آن حضرت دس��ت مى داد رس��ول خدا (ص) دستش را رها نمىكرد
تا او رها كند ،چون اين مطلب را دانس��تند ،مردى كه با او دس��ت مى داد ،زود دس��تش را
مىكشيد(.كليني ،1369 ،جلد ،4ص.)496
در سه حديث باال از امام صادق(ع) ،سه نوع از انواع ارتباطات غيركالمي يعني لمس ،نوع
نگاه كردن و نوع نشس��تن در حضور جمع ،آمده است كه بيانگر اهميت و كاركرد هريك
در اجتماع مي باشد.
روزي فردي به نام احمد بن نعمان از امام صادق(ع) س��ئوال کرد که دختر بچه شش ساله
نزد من اس��ت و با من محرم نیس��ت ،ام��ام فرمود او را نبوس و در آغ��وش مگیر(.فريد،
،1366جلد ،3ص ،)89آري در اين حديث نيز امام صادق(ع) به بوسيدن و آغوش گرفتن

اشاره مي نمايد ،كه خود دو نوع از انواع ارتباطات غيركالمي مي باشد.
در كالم��ي ديگر از ام��ام جعفر صادق(ع) به نق��ل از امام علی(ع) ،پيرامون دس��توري از
پيامبراك��رم(ص) درخصوص نح��وه برخورد با كناهكاران آمده اس��ت :پغمبر اکرم (ص)
ام��ر فرمود که ما با گناهکاران عبوس و ترش روی برخ��ورد نماییم(.فريد،1366 ،جلد،3
ص ،)134بنابراين از كيفيت چهره افراد و كاركرد آن نيز در اين حديث سخن به ميان آمده
است .موضوع شكل ظاهري چهره و كاركرد آن ،موضوع مهم و پر اهميتي است ،بطوري
ك��ه در حديث��ي ديگر از امام جعفر صادق(ع) مي خوانيم :هر فرزندی که با دیده غضب و
خش��م به پدر و مادر خود ـ که در حق وی س��تم نموده اند ـ نگاه کند نمازش در پیشگاه
الهی نامقبول است(.فريد،1366 ،جلد ،2ص)262
خش��م كه نوعي از انوع حاالت ظاهري انس��ان ها مي باش��د ،از منظر امام صادق(ع) كليد
تمام بدي ها شمرده مي شود .امام صادق(ع) در اين خصوص فرموده اند :خشم ،كليد تمام
بديها و ُشرور است( .فريد،1366 ،جلد ،2ص)166

نتيجه گيري:
ب��ا توجه به نياز انس��ان براي برق��راري روابط اجتماعي و تأثير غير قاب��ل انكار ارتباطات
غيركالمي در اين روابط ،مي توان با بهره گيري صحيح از فنون زبان بدن ،س��بك زندگي
خ��ود را اص�لاح نموده و ميزان نفوذ و تأثيرگذاري خود در ديگران را افزايش داد .در اين
ميان نمونه هايي از احاديث امام جعفرصادق(ع) به عنوان شاهد مثال ،ذكر گرديد.
بر اس��اس پژوهش حاضر ،مش��خص گرديد كه ائمه اطهار(ع) و پيامبر گرامي اسالم(ص)
و خصوص��ا امام صادق(ع) ،پيرامون انواع ارتباط غيركالمي و همچنين كاركردهاي آن ها،
س��خنان و نظرات متعددي دارند .بر اين اس��اس مي توان گفت كه اسالم نيز از ميزان نفوذ
ارتباطات غيركالمي قافل نبوده و اين وظيفه مس��لمانان اس��ت كه با بازنگري در احاديث
پيامبر اس�لام(ص) ،ائمه اطهار(ع) و تفقه عميقتر در كالم اهلل ،كتابي در رش��ته روانشناسي
اجتماعي و در باب انواع ،ميزان نفوذ ،شرايط استفاده و ساير جنبه هاي ارتباط غيركالمي،

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

كاركرد ارتباطات غيركالمي در احاديث امام صادق(ع)
در احاديث باال كه نمونه هايي محدود از صدها حديث حضرت امام صادق(ع) مي باشد،
انواعي از ارتباطات غيركالمي آمده اس��ت ك��ه كاركردهايي از قبيل احترام يا عدم احترام،
تجلي��ل ،ابراز خش��م و ناراحتي ،ابراز محب��ت به فرزند ،عصبانيت و ت��رش رويي ،تنبيه،
نكوهش و سرزنش و توجه به پدر و مادر ،براي آن ها عنوان گرديده است.
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به رشته تحرير درآورند .لذا پيشنهاد ميشود با تشكيل كميته اي تخصصي از اساتيد علوم
روانشناس��ي ،روانشناسي اجتماعي ،جامعه شناس��ي ،به همراه اساتيد علوم اسالمي ،كتابي
تح��ت عنوان “مهارت ه��اي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي با نگاه به متون اس�لامي”
تأليف و به جويندگان راه علم ودانش ارائه گردد.
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نقد و مناظره در مکتب امام صادق (ع)

مریم عابدی

1

چکیده:
بحث کردن  ،مناظره و جدل اَحس��ن را عقل س��لیم می پذیرد ؛ زیرا فواید بسیاری دارد و
یکی از فایده های آن که بر ُعقالی عالم پوشیده نیست ،این است که انسان عالِم می تواند
علمش را به دیگران منتقل نماید و انس��ان جاهل اگر معاند نباش��د دارای علمی جدید می
شود .سیره و روش پیامبران و خصوص ًا پیامبر ختمی مرتبت هم بر طبق مقتضای عقل سلیم
می باشد.واین مقاله به نقد و مناظره در مکتب امام صادق (ع)می پردازد.
مقدمه:
ک بِ ِ
دع اِلی َس��بیلِ َربِّ َ
الح َس��نَ ِة َو جادِل ُهم
خداوند در قرآن می فرماید«:ا ُ ُ
الحک َم َة َو ال َمو ِع َظ ِة َ
حس ُن»ای پیامبر ،با حکمت و اندرزِ نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت کن
بِالَّتی ِه َی ا َ َ
و با آن ها به روش��ی که نیکوتر است مناظره کن( .سورۀ نحل آیۀ  ()126احتجاج طبرسی
جلد  1صفحه )6پیامبر می فرمایند :ما در تبلیغ دین خدا به زبان هفتاد پیامبر مجادله کننده
ای��م .امام��ان معصوم (ع) و فاطمۀ زهرا (س) که قرآن ناطق می باش��ند و به فرمان خدای
تعالی (در س��وره احزاب آیه  ) 21لقد کان فی رس��ول اهلل اس��وه حس��نه  ....مسلما برای
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه آموزش وپرورش(تعلیم وتربیت اسالمی) ،شاغل در آموزش وپرورش پرورش
ناحیه  6اصفهان
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ش��ما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوئی اس��ت  .به روش رسول خدا (ص) که یکی
از آن راهها جدل احس��ن می باش��د عمل کرده اند و در میان امامان شیعه امام صادق (ع)
به مناس��بت جایگاه زمانی خود مناظرات فراوانی انجام داده است که دقد در این جدلهای
احس��ن ما را به سوی حقیقت رهنمود می نماید .امام صادق (ع) افراد مخصوصی از قبیل
هشام بن حکم و مومن طاق و  ....را امر می فرمودند که با مخالفین بحث و گفتگو نمایند
و آنهائ��ی را که طال��ب هدایتند را هدایت کنند .کتابهای مناظ��ره و احتجاجات پیامبران و
ائمه معصومین و علمای طراز اول مذهب امامیه در این مختصر نمی گنجد .برای نمونه به
احتجاج طبرسی در دو مجلد که  1370صفحه است مراجعه کنید.
مناظرات امام صادق (ع):
مناظرات امام صادق (ع) با افراد بسیار و با عقاید و مذاهب گوناگون در علوم مختلف می
باش��د که چند نمونه از این مناظرات در رابطه با اثبات خدا ،وحدانیّت اهلل ،ح ّقانیت شیعه،
جبر و اختیار و  ...هستند.
زندیقی پرسید :چه دلیلی بر آفرینندۀ عالَم وجود دارد؟
امام صادق (ع) فرمود :افعال و کارهایی اس��ت که داللت بر صانع آن می کند .مگر وقتی
به س��اختمان استوار مرتفعی می نگرید ،ابتدا پ ِی به سازندۀ آن – هرچند او را ندیده باشی
– نمیبری؟
زندیق پرسید :او چیست؟
امام (ع) فرمود :او چیزی اس��ت ِخالف اش��یاء دیگر .به کالم س��ابق خود باز می گردم؛ او
وجب اثبات خود است ،او چیزی به حقیقت وجود است (یعنی ِ
ِ
صرف
چیزی اس��ت که ُم
است .چیستی و ماهیت ندارد که می پرسی چیست).
امام (ع) با نفی ماهیت از خدا راه اثبات و تنزیه را هموار کرد (.احتجاج طبرسی ج  1ص
)187
نـدانم چه ای هرچه هـستی تـویی» (فردوسی)
«خـداونـد بـاال و پـستی تـویـی
ام��ام ص��ادق (ع) به زندیقی که منکر خدا بود فرمود :آیا م��ی دانی که زمین زیر و باالیی
دارد؟
گفت :خیر نمی دانم و یقین ندارم که چه چیزهایی در آنجاس��ت ولی گمان می کنم آنجا
چیزی (یعنی خدا) نباشد.
حضرت فرمود :آیا به آسمان رفته ای؟
گفت :نه.
حضرت فرمود :آیا می دانی در آسمان ها چه چیز است؟
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گفت :نه نمی دانم.
امام (ع) فرمود :من از تو تعجب می کنم که به مشرق و مغرب و زی ِر زمین و باالی آسمان
ها نرفته ای و علم به آن ها نداری .چگونه به چیزی که علم نداری قضاوت می کنی و می
گویی در آنجا چیزی (خدا) وجود ندارد.
زندیق گفت :تا به حال کسی با من اینگونه صحبت نکرده بود.
حضرت فرمود :پس تو در وجود خدا شک داری؟
گفت :بله .من در وجود خدا شک دارم.
حضرت دالیل ُمتقن از خورشید و ماه و شب و روز بر وجود خدا آورد و آن زندیق ایمان
آورد (.مازندرانی ج  3ص )5
در بحث و مناظره شخصی از امام صادق (ع) سوال کرد  :چرا جائز نیست که خالق جهان
بیش از یک نفر باشد؟
امام (ع) فرمود  :س��خن تو از دو حالت خارج نیس��ت  :یا هر دو قدیم باش��ند در حالیکه
هر دو قوی باش��ند یا هر دو ضعیف باش��ند یا اینکه یکی قوی و دیگری ضعیف باش��د.
در ص��ورت اول اگ��ر هر دو قوی باش��ند چرا یک��ی از آنها دیگ��ری را از بین نمی برد تا
خودش پروردگار عالم باش��د و اگر فکر میکنی یکی از آنها قوی و دیگری ضعیف اس��ت
آنکه ضعیف اس��ت خدا نیس��ت و آنکه قوی است خداس��ت و اگر هردو ضعیف هستند
که هیچکدام خدا نیس��تند و اگر معتقدی که خدا دوتا اس��ت پس اگر از هر جهت یعنی از
جمیع جهات متفق باش��ند که توحید اثبات می گردد و اگر بگوئی دو خدا از هر لحاظ با
هم تفاوت دارند عالم وجود که همه و همه بر یک نظم واحد می باشند داللت بر وجود
مدبری واحد می کند زیرا اگر حتی در یک جهت با هم متفق نباش��ند از همان یک جهت
عالم فاس��د و خراب می گردد و چون عالم فاسد و خراب نیست و دارای نظم است خدا
یکی است (.برخی بزرگان دلیل فوق را یکی از بهترین دالیل اثبات توحید ذات می دانند
به شرط آنکه عمیقا در باره آن تفکر نمائیم)
امام صادق (ع) از ابو حنیفه پرس��ید  :نظر تو در باره کس��ی که در احرام حج دندان نیش
آهوئی را بشکند چیست ؟
ابوحنیفه گفت  :ای پس��ر دختر رس��ول خدا (ص) حکم شکس��تن دندان نیش آهو را در
حالت احرام نمی دانم.
حضرت (ع) فرمود  ( :تو که نمی دانی آهو دندان نیش ندارد چگونه در بین مردم قضاوت
می کنی )
ام��ام صادق (ع) به ابوحنیفه فرمود :آیا ت��و در دین قیاس می کنی .گفت  :بله من در دین
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قیاس می کنم خدا به ش��ما سالمتی دهد .حضرت فرمود  :از خدا بترس و با رای خودت
در دین قیاس مکن زیرا اول کس��ی که قیاس کرد شیطان بود هنگامی که گفت من بهتر از
آدم هس��تم پس در قیاس خود خطا کرد و گمراه ش��د ......حضرت فرمود  :به من خبر بده
به کلمه ای که اولش شرک و آخرش ایمان است.
ابوحنیفه گفت  :نمی دانم .
امام جعفر صادق (ع) فرمود :آن کلمه ال اله اال اهلل است زیرا اگر کسی بگوید هیچ خدائی
نیست سپس سکوت کند مشرک میشود .سپس امام (ع) فرمود  :وای بر تو گناه آدم کشی
نزد خدا بیشتر است یا زنا کردن.
ابوحنیفه گفت  :گناه آدم کشی بیشتر است.
ام��ام صادق (ع) فرمود  :پس چرا خدای تعالی برای قتل نفس دو ش��اهد می خواهد ولی
برای زنا کردن چهار شاهد میخواهد چگونه این مطلب قابل قیاس است ؟
امام (ع) فرمود  :نماز باالتر است نزد خدا یا روزه؟
ابوحنیفه گفت  :نماز باالتر است.
ام��ام (ع) فرمود  :پس چرا زنان وقتی حیض می ش��وند باید قضای روزه خود را به جای
آورند ولی نمازشان را نباید قضا کنند .ای بنده خدا تقوای الهی پیشه کن و با رای خودت
در دین قیاس مکن فرای قیامت ما و کسانی که با ما مخالفت کردند در مقابل خدای تعالی
می ایستیم ما می گوییم خدا و رسولش اینطور فرمودند و تو و اصحابت می گوئید چیزی
ش��نیدیم و طبق رای خود فتوی دادیم و عمل کردیم و خدا همانطور که شایسته است در
باره ما و ش��ما داوری می کند  (.فتواهای ابو حنیفه در کتب اهل س��نت موجود اس��ت به
کتاب تاریخ بغداد ذیل کلمه ابوحنیفه مراجعه کنید حدود  80صفحه در باره او بحث نموده
اس��ت و در همین کتاب حیاه الحیوان ج  2ص  224در ذیل کلمه قمری نماز خواندن به
فتوای ابو حنیفه را نقل می کند از کتاب ابن خلکان و ابن اثیر که هر سه بزرگان اهل سنت
هستند -1 :با آب خرما وضو صحیح است  -2 .پوست سگ دباغی شده که نجاست به
آن مالیده باشند را می توان در نماز پوشید -3 .نیت الزم نیست  -4 .به جای حمد و سوره
عربی می توان یک آیه به فارس��ی خواند یعنی بگوئیم دو برگ س��بز ترجمه مدها متان در
سوره الرحمن – ووووووووو) (.دمیری ج  2ص )4
امام صادق (ع) به حمران بن اعین و محمد بن نعمان و هش��ام بن س��الم و قیس ماصر می
فرماید :با مردی که از ش��ام آمده بحث و مناظره می کنند و همگی او را محکوم می کنند
بعد به هشام بن حکم که نوجوانی بود می فرماید با این شامی بحث کن.
هشام می پرسد آیا خدا دلیلی بر ما فرو فرستاده که حجت بر ما تمام شود ؟
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مرد شامی می گوید آری  ،آن دلیل و حجت رسول اهلل است.
هشام می پرسد بعد از رسول خدا (ص) حجت کیست ؟
شامی گفت کتاب و سنت .
هشام می گوید  :آیا کتاب و سنت برای رفع اختالف کافی است و می تواند رفع اختالف
از میان ما کند و ما را متفق سازد ؟
شامی می گوید  :بلی  ،کتاب و سنت برای از بین بردن اختالف برای ما بس است .
هش��ام گفت  :پس چرا ما و تو اکنون با هم اختالف داریم و گمان تو آن اس��ت که رای تو
طریق دین خداست و من رای تو را قبول ندارم چگونه قول خدا مختلف شد در حالی که
تو گفتی کتاب و سنت برای رفع اختالف کافی است .
شامی در حالی که متفکر بود خاموش ماند.
امام صادق (ع) فرمود  :چرا صحبت نمی کنی ؟
گف��ت اگر بگویم اختالف نداریم ک��ه دروغ گفته ام و حرف غلطی زده ام و اگر ادعا کنم
که کتاب و س��نت اختالف را از میان من و ش��ما برداش��ته است باطل گفته ام (.پس از آن
هش��ام برای او ثابت کرد یگانه چیزی که اختالف را از بین می برد امام معصوم (ع) است
و او شیعه شد)
ابوحنیفه با امام صادق (ع) غذا می خورد وقتی امام (ع) دست از غذا کشید گفت الحمدهلل
رب العالمین  ،خدایا این نعمت از تو و از پیامبر تو می باشد .
ابو حنیفه گفت  :یا اباعبداهلل آیا برای خدا شریک قرار دادی ؟ حضرت صادق (ع) فرمود
 :وای بر تو  ،خدای تعالی که در س��وره توبه آیه  74می فرماید وما نقموا الاّ ان اغنهم اهلل
و رس��وله من فضله -آنها (کافران ) بجای شکر گزاری از فضل خدا و رسولش که آنها را
بی نیاز کردند در مقام انتقام بر آمدند.
در س��وره توبه آیه  59می فرماید  :و لو انهم رضوا ما آتیهم اهلل و رس��وله و قالوا حسبنا اهلل
سیوتینا اهلل من فضله و رسوله – و اگر آنها به آنچه خدا و پیامبرش ( از صدقات ) به آنها
داده راضی می ش��وند و می گفتند آنچه خدا و پیامبرش از فضل خود به ما داده ما را بس
اس��ت (بهتر بود ) ابو حنیفه گفت  :به خدا قس��م مثل اینکه تا کنون این دو آیه را در قرآن
نخوانده بودم و نه تا به حال نش��نیده بودم  .امام صادق (ع) فرمود  :بلی من این دو آیه را
خوانده ام و ش��نیده ام ولی خدای تعالی در باره تو و امثال تو این دو آیه را نازل فرموده
 -1سوره محمد آیه  -24ام علی قلوب اقفالها – یا اینکه بر دلهای آنها قفل زده شده است
 -2 .سوره مطففین آیه  -14کلاّ بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون -چنین نیست بلکه
ظلمت و ظلم و بد کاریش��ان بر آنها غلبه کرده است (.بحاراالنوارج  47ص  -240به نقل
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از کنزالفوائد کراجکی ص  ) 196امام جعفر صادق (ع) از ابو حنیفه پرسید  :مرد ضعیف
تر است یا زن ؟
او گفت زن ضعیف تر است.
امام (ع) فرمود چرا زن که ضعیف تر اس��ت در ارث یک س��هم می برد و مرد دو سهم می
برد علتش این اس��ت که زن واجب النفقه مرد اس��ت ولی نفقه مرد بر زن واجب نیست .
امام (ع) فرمود :چرا زن هنگامی که آبستن می شود حیض نمی بیند؟
ابوحنیفه گفت نمی دانم.
امام (ع) فرمود  :از این رو خون حیض بند می آید که خدای تعالی آن خون را غذای فرزند
قرار می دهد .امام صادق (ع) فرمود  :اخبرنی عن قول اهلل و قدّ ر نا فیها الس��یر س��یروا فیها
لیالی و ایاما آمنین – س��وره س��با آیه  18خبر داده مرا از معنی این قول خدا که می فرماید
و مقدر فرمودیم در آن سیر کردن را سیر کنید در آن شبها و روزها در حالیکه ایمن باشید
 .این مکان کدام موضع است ؟
ابو حنیفه گفت ما بین مکه و مدینه است .
امام صادق (ع) روی با حاضران کرد و فرمود شما را به خدای سوگند می دهم که آیا در
میان مکه و مدینه س��یر ننموده اید و حال اینکه بر خون خویش از کش��ته شدن و بر اموال
خ��ود از راهزن��ان ایمن نب��وده اید پس از آن امام صادق (ع) فرمودن��د خبر ده مرا از قول
خدای تعالی و من دخله کان آمنا – س��وره آل عمران آیه  – 97و هر کس��ی درون آن شد
ایمن است کدام موضع است ؟
ابو حنیفه گفت این مکان بیت اهلل الحرام است .
آن حضرت با حاضران فرمود  :سوگند میدهم شما را به خداوند آیا میدانید که عبداهلل بن
زبیر و سعید بن جبیر داخل بیت اهلل شدند و از کشته شدن ایمن نشدند  .کتاب عوالم شیخ
عل��ی بحرانی جلد  –20/1ص  – 495ابوبکر حضری می گوید به امام صادق (ع) عرض
کردم جواب این دو سوال که از ابوحنیفه نمودید چیست ؟ امام (ع) فرمود آیه سیروا فیها
لیالی و ایاما آمنین – در زمان قائم ما اهل بیت اس��ت و من دخله کان آمنا پس هر کس با
حرت قائم (عج) بیعت کند و بر او داخل شود و دست او را مسح نماید و در میان اصحاب
او داخل شود او در امان است.
ابو حنیفه بر امام صادق (ع) وارد شد و به حضرت عرض کرد من پسرت موسی را دیدم
در حال��ی ک��ه نماز می خواند و مردم از جلوی او عبور می کردند و او مردم را از این کار
نهی نمی کرد پس نماز او ایراد دارد .
امام (ع) به ابو حنیفه فرمود :موس��ی را بخوان نزد من بیاید پس چون موسی نزد حضرت
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آمد امام (ع) فرمود ای پس��رم ابو حنیفه می گوی��د تو نماز میخواندی و مردم از مقابل تو
می گذشتند و تو آنها را نهی نمی کردی .
موس��ی بن جعفر (ع) گفت  :بلی ای پدر کس��ی که من برای او نماز می خوانم از مردم به
من نزدیکتر است  .خدای تعالی در قرآن می فرماید (سوره ق آیه )16نحن اقرب الیه من
حبل الورید – و ما از رگ گردن به او نزدیک تر هستیم .
امام صادق (ع) موس��ی بن جعفر (ع) را به خودش چس��باند و فرمود  :پدر و مادرم فدای
تو ای نگهدارنده اسرار.
(شیخ مفید،ص)189
ابو حنیفه از امام صادق (ع) س��وال کرد  :فدایت ش��وم به من خبر ده از قول خدای ع ّز و
ّجل – س��وره تکاثر آیه  8ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم  .حضرت فرمود نظر تو در باره این
آیه چیست؟ (در روز قیامت از نعیم پرسیده می شوید آن نعیم چیست؟)
ابوحنیفه گفت  -1 :امنیتی که شخص دارد  -2از سالمتی بدن  -3از غذائی که به او داده
شده است .
حضرت (ع) فرمود  :ای ابوحنیفه اگر خدا در روز قیامت تو را نگه دارد یا بازداش��ت کند
و از تمامی غذاهائی که خوردی و از تمامی نوش��یدنی هائی که نوشیدی سوال کند چقدر
ایستادن تو طول می کشد.
ابوحنیفه گفت فدایت شوم پس مقصود از نعیم چیست؟
امام (ع) فرمود :مقصود از نعیم ما اهل بیت هس��تیم که خدا بوس��یله ما مردم را از گمراهی
نجات می دهد و بواس��طه ما آنها را از کوری گمراهی بینا میکند و بوسیله ما از جهل آنها
را بیرون و علم به آنها می آموزد (.عوالم امام جعفر صادق (ع) ج  20/1ص )499
عبدالکریم بن عتبه می گوید روزی در مکه نزد امام صادق (ع) بودم که گروهی از معتزله
مانند عمرو بن عبید و واصل بن عطا و حفص بن س��الم و جماعتی از رئیس��ان آنها پس
از کشته شدن ولید خلیفه بنی مروان خدمت حرت آمدند و خیلی بحث کردند و کالم به
درازا کش��ید امام صادق (ع) فرمود  :سخن بس��یار گفتید یکی را انتخاب کنید تا از جانب
ش��ما سخن بگوید پس عمرو بن عبید انتخاب شد و گفت اهل شام خلیفه خود را کشتند
و ما می خواهیم با محمد بن عبداهلل بن حس��ن بیعت کنیم و به جنگ و جهاد بپردازیم و
بس��یار مایل هستیم که عقیده خود را به شما عرضه کنیم زیرا ما بسیار به شما نیازمندیم و
آن به جهت فضل شما و بسیاری شیعیان شما می باشد.
امام صادق (ع) فرمود  :آیا رای همه شما همان است که عمرو بن عبید گفت ؟
همه گفتند آری .
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ام��ام ص��ادق (ع) فرمود  :ای عمرو آیا امت قالده حکومت خود را بر گردن تو انداخته که
هر که را می خواهی به والیت برسانی.
عمرو گفت  :من خالفت را در شورائی میان مسلمین قرار می دهم.
امام (ع) فرمود  :میان فقیهان و اهل خیرشان.
عمرو گفت آری .
حضرت صادق (ع) فرمود  :میان قریش و غیر آنان ؟ میان عرب و عجم ؟
گفت آری .
ام��ام جعف��ر صادق (ع) فرمود بگو ببینم ای عمر آیا ابوبکر و عمر را می پذیری یا از آندو
تبری می جس��تی برای تو جایز بود که خالفشان رفتار کنی و گر نه با آندو مخالفت کرده
ّ
ای زیرا عمر بدون هیچ مش��اوره ای خالفت را به ابوبکر داده و با او بیعت نمود س��پس
ابوبکر نیز بدون مش��ورت خالفت را به عمر داد س��پس عمر آن را به شورا میان شش نفر
نهاد  .و احدی از انصار جزء این ش��ش نفر از قریش را در آن راه نداد  ،س��پس سفارش��ی
میان مردم کرد که من فکر نکنم نه تو و نه اصحابت ازآن خوششان بیاید .
عمرو گفت  :عمر چه کرد؟
امام (ع) فرمود به صهیب دس��تور داد تا س��ه روز نماز را بر مرد اقامه کند و فقط این شش
نفر مشاوره کنند  ،جز عبداهلل بن عمر که حق مشاوره با او دارند ولی او رای و نظر ندارد
و به جماعت حاضر از مهاجر و انصار گفت  :اگر پس از گذشت سه روز آن شش نفر از
کار فارغ نشدند همه را گردن زنید و اگر چهار تن از ایشان پیش از گذشت سه روز اجماع
کردند و دو نفر مالف بودند گردن دو نفر زده می شود آیا شما حاضرید امر خالفت را بنا
به رای عمر اینگونه به شورا میان مسلمانان قرار دهید ؟ گفتند نه حاضر نیسیتم.
امام (ع) فرمود  :ای عمرو دس��ت از اینکار بردار  ،فکر میکنی اگر با محمد بن عبداهلل بن
حسن بیعت کنی و تمام امت بر اینکار اجتماع کنند و پس از آن کارتان به مسئله مشرکین
نامس��لمانی که جزیه نمی دهند بکش��د آیا نزد تو و نزد اصحاب صاحب علمی اس��ت که
همانند رسول خدا (ص) در باره مشرکین در جزیه رفتار کند.
گفتند آری.
امام (ع) فرمود  :پس چه می کنید.
گفتند ابتدا ایشان را به اسالم می خوانیم و گر نه آنان را امر به پرداخت جزیه می کنیم.
حضرت (ع) فرمود :اگر مجوس و اهل کتاب بودند چه؟
گفتند هر چند مجوس بوده و اهل کتاب باشند.
امام (ع) فرمود :اگر بت پرست و بندگان آتش و حیوانات بوده و اهل کتاب نبودند چه ؟
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گفتند  :فرقی نمی کند همه یکسانند.
امام (ع) فرمود  :آیا از قرآن خبر داری؟
عمرو گفت آری .
حضرت فرمود  :در س��وره توبه آیه  29خدای تعالی بین اهل کتاب و س��ایر مشرکین فرق
گذاشته است آنگاه شما فرق نمی گذارید؟
گفتند آری.
حضرت (ع) فرمود از که این مطلب را گرفته ای؟
عمرو گفت از مردم شنیده ام که آنرا می گویند.
حضرت (ع) فرمود  :از این مطلب چشم پوشی می کنیم اگر جزیه ندادند و بر آنها غالب
شدی با غنیمت چه می کنی؟
گفت خمس آنرا خارج و بقیه چهار پنجم را میان جنگجویان تقسیم می کنم.
حضرت فرمود  :با س��یره رس��ول خ��دا مخالفت نموده ای زیرا اجتم��اع فقهای مدینه می
گویند رسول خدا با اعراب مصالحه کرد به شرطی که آنان را در سرزمینهای خودشان رها
سازند و اینان نیز هجرت نکنند و در صورت جنگ به کمک آن حضرت آمده و همراه او
بجنگند و هیچ غنیمتی بدیش��ان نرس��د و تو ( برضد رسول خدا ) میگوئی میان همه شان
تقسیم می کنم .
حضرت (ع) فرمود نظرت در مورد صدقه ( زکات ) چیست ؟
عمرو آیه  60سوره توبه که هشت گروه اهل زکات را نام میبرد خواند.
امام (ع) فرمود چگونه زکات را میان آنها تقسیم می کنی؟
عمرو گفت آنها را هشت قسمت می کنم و هر قسمت را به گروهی می دهم .
امام (ع) فرمود اگر گروهی ده هزار نفر بودند و گروهی یک نفر بود به ده هزار نفر و یک
نفر مساوی می دهی؟
گفت آری.
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمود  :در تمامی موارد با سیره رسول خدا مخالفت کردی
 .ای عمرو از خدا بترس زیرا رس��ول خدا (ص) فرمود  :هر که بر مردم شمش��یر کشیده و
ایش��ان را س��وی خود بخواند در حالیکه میان مسلمانان داناتر از او باشد یک چنین فردی
گمراه و زورگوست  .والسالم
ش��یوه مناظرات پیامبران الهی و امامان معصوم (ع) و فاطمه زهرا (س) و توقیات حضرت
صاحب الزمان (عج) که روش مناظره دارد هر انس��ان منصف دور از عناد و تعصب را به
دین مقدس اس�لام ( که حقیقت اعالی آن در ش��یعه اثنا عش��ری جلوه گر گشته است )

جذب می نماید (.عوالم امام جعفر صادق (ع)  ،صص  506تا  509جعفری  ،صص 276
تا ) 285
نتیجه گیری:
ام��ام صادق (ع) به دلیل علم خدادادی که داش��ت مانند ج��دش وپدرانش برای مناظره با
کس��انی که حقایق را نمی پذیرفتند یا در پذیرش حقیقت ها مش��کل داشتند شیوه هایی را
انتخاب می کرد که هم معقول بودند وهم علم ناقص بشر قدرت درک آنها را داشت ودر
این مناظراتی که در مقاله ی حاضر ذکر گردیده اس��ت به روش��نی می توان به این مطلب
پی برد.
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مریم عبادی زاده

1

چکیده:
ما جعفری مذهبیم .ما شیعه مذهبیم .نگاه به تاریخ زندگی ائمه معصوم واپسگرایی نیست،
بلکه استوار ساختن قدمهاست ،از آنچه پیش رو است و آینده نام دارد .در واقع با نگاه به
تاریخ و زندگی ائمه ،آنچه باعث توفیق آنان ش��ده اس��ت را ،امروز دوباره می توان به کار
بست؛ چرا که پیشوایان معصوم  ،واجد شرایط رهبری بعد از پیامبر(ص) بوده اند و آنچه
در ش��رایط مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه اسالمی به کار بسته اند ،قابل استفاده برای
تمام عصرها و حکومتهای اسالمی می باشد .از این روست که در این مقاله به کاووش در
زندگی امام صادق(ع) پرداخته خواهد ش��د .آنچه در زندگانی این امام همام انتخاب شده
است ،تاس��یس دانشگاه اسالمی توسط ایشان می باشد .هدف از بررسی چنین موضوعی،
اس��تفاده از مبانی اصلی در اداره اولین دانش��گاه اسالمی است .زیرا که این دانشگاه اگرچه
اولین دانش��گاه اس��ت ،اما ماندگارترین دانشگاه نیز می باش��د و اگرچه تاسیس آن به قرن
دوم هجری میرسد ،اما همچنان پابرجا و استوار به تعلیم شاگردان خود ادامه می دهد .امید
اس��ت آنچه در این تحقیق خواهد آمد را به کار بس��ته و بدین وسیله زمینه تداوم و اجرای
مکتب پیامبر(ص) ،در جامعه امروز فراهم آورده شود.
.1مدرسه علمیه ریحانه اصفهان

.1طلوع فجر
حضرت امام جعفر صادق(ع) در هفدهم ربيعاالول س��ال هشتاد و سه هجري در مدينهي
منوره تولد يافتند 1 .پدر ارجمندش��ان حضرت محمد ب��ن علي الباقر(ع) و مادر گرانقدر
.1امیر حسن احمدی ، )4831( ،آفتاب تشیع(نگرشی بر زندگانی رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) )  ،سرزمین
باران ،ص .21
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کلید واژگان:امام صادق(ع)  ،دانشگاه اسالمی ،عظمت علمی امام صادق(ع) .
مقدمه
امام��ان(ع)در هر عصر ،هرکدام با ش��رایط و وضع خاصی روب��ه رو بودند .امامی صلح را
انتخ��اب میکردن��د ،دیگری قیام را ،و امام دیگر با دعاو نیایش ،پاس��داری از دین را دنبال
میکردند و گاه دیگر امام با تاس��یس یک دانش��گاه بزرگ علوم و معارف اسالمی ،این کار
را دنبال می نمودند .این اختالف در انتخاب روش ،آنهم در یک مجموعه واحد ،ناشی از
تفاوت در اوضاع موجود در جامعه آنروز بوده اس��ت و هرگز ناش��ی از تفاوت در اهداف
امامان(ع) نبوده است .امام صادق(ع) نیز پیرو راه پیامبر(ع) و در جهت تداوم مکتب نبوی،
مکتب جعفری را تاس��یس نمودند .ایش��ان در این دانشگاه به تعلیم شاگردان بسیار زیادی
اهتمام نموده اند .از آنجا که ش��یعیان قائل به عصمت امامان خود هس��تند پس آنچه را که
ایش��ان در اعص��ار مختلف انجام داده اند را می توانن��د در تمام زمانها به کار برند .در این
مقاله س��عی شده اس��ت ،آنچه امام صادق(ع)در زمینه تعالیم افراد به کار بسته اند ،شناخته
شود ،تا بدین وسیله همه آن روشها ،در جامعه امروز مورد استفاده قرار گیرند .بنابر این،
پس از بیان مقدماتی از زندگانی امام صادق(ع) ،به عصر سیاسی و فرهنگی زندگانی امام،
عظمت علمی ایش��ان ،نحوه و علت تاسیس دانش��گاه جعفری و کالسهای این دانشگاه و
دروس به کارگرفته شده ،شاگردان و پاره ای از دیگر جزئیات پرداخته خواهد شد.
ای��ن مقاله با روش کتابخانه ای گرد آوری ش��ده و در گ��ردآوری آن از منابع زیادی بهره
گرفته شده است .از آن جمله می توان چند عنوان زیر را نام برد:
ترجمه جلد یازدهم بحاراالنوار از محمد باقر مجلس��ی ،آفتاب تشیع( نگرشی بر زندگانی
رئیس مذهب تش��یع حضرت امام جعفر صادق(ع) ) از امیر حس��ن احمدی ،تاریخ انبیا و
تاریخ چهارده معصوم(ع) از فرخ صدری ،االمام جعفر الصادق(ع) از احمد مغنیه ،صادق
آل محمد(ص) از محمود منشی و . ...
الزم به ذکر اس��ت که تمام��ی منابع مذک��ور ،در زمینه زندگانی امام ص��ادق(ع)  ،اهتمام
نموده اند.
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ایش��ان «ام فروه» دختر «قاس��م بن محمد ابيبکر» بودند 1.امام(ع) خود دربارهي مادرشان
فرم��وده بودند« :م��ادرم از بانوان پرهيزکار و با ايمان و نيک��وکار بود»  2 .براي پيبردن به
مقام دانش ایش��ان به نقل يک مورد بس��نده ميکنیم :شخصي به نام «عبداالعلي» ميگويد:
«امفروه را ديدم که در اطراف خانهي کعبه طواف ميکرد و لباس��ي پوش��يده بود که کسي
او را نشناس��د .هنگامي که خواست دس��ت خود را روي حجراالسود بگذارد ،دست چپ
را روي س��نگ گذاش��ت .مردي (که به نظر ميرسد از عامه بوده) به او گفت :دست چپ
را روي س��نگ گذاشتن برخالف سنت است و تو اشتباه کردي .امفروه گفت :الزم نيست
تو چيزي به ما بياموزي ،چرا که ما از دانش ش��ما بينياز هس��تيم»  .بنابراین مادر بزرگوار
حضرت امام صادق(ع) نیزاز موقعيت علمي وااليي که از خاندان وحي و رسالت فراگرفته
3
بود ،برخورداربودند.
ام��ام جعفر صادق(ع) از زمان کودکي هوش و ذکاوتي خارقالعاده داش��تند .به طوري که
حضرت محمد باقر(ع) و ام فروه اين کودک را در دو سالگي از لحاظ تدريس مورد توجه
قرار داده و مشترکا به وي درس و تعليم ميدادند 4 .امام طفلي بودند که با مصائب روزگار
بزرگ ميشدند .آري طفوليت ایشان بسيار جانگداز و افسردگي دورهي صباوتشان زياد و
در نهايت تلخي گذشت .يادبود خون حسين بن علي(ع) و فرزندان و آل ایشان و اسيران
اهلبيت رس��ول(ص) آن خانواده را در غم و اندوه و غصهي فراوان و اش��ک حس��رت
دائم گذارده بود .ایش��ان تا حدود پانزده س��الگی تحت نظر جدشان زينالعابدين علي بن
الحس��ين(ع) و پدرشان بودند و بين آن دو خورشيد جهانتاب وارد اجتماع گردیدند .اين
نوجوان عزيز از هر دو آن وجود مبارک استفادههاي شاياني نموده و به درجهاي که سينهي
پيرمردان و مردان کامل ،اس��تعداد ضبط آن همه علوم و اطالعات را نداش��ت ،نایل آمدند.
اين جوان بزرگوار نوزده س��ال ديگر از سنين عمر شريف خود را بعد از وفات جدشان با
پدر عظيمالش��ان خود امام باقر(ع) گذرانيدند و آن پدر بزرگوار علوم دين و ش��ئون دنيا و
5
زندگي را به او آموختند تا او را به حد اعالي دانش رسانيدند.
.2نامها و القاب امام صادق(ع)
ثمالي از حضرت علي بن الحس��ين(ع) و ايش��ان از پدرش و جدش نقل کردند ،که پيامبر

 .1امیر حسن احمدی ، )4831( ،آفتاب تشیع(نگرشی بر زندگانی رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) )  ،ص
.81
 .2مهدی رحیمی و عبداهلل طاهر خوانی ، )5831( ،برگزیدگان ، ،جلد ،2واحد کودکان و نوجوانان بنياد بعثت ،ص .51
 .3نور اهلل علیدوست خراسانی ، )8731( ،پرتویی از زندگانی امام صادق(ع)  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،ص .52 -42
 .4فرخ صدری ، )6831( ،تاریخ انبیا و تاریخ چهارده معصوم(ع)  ،نقش نگین ،ص .441
 .5احمد مغنيه ،اإلمام جعفر الصادق ،مترجم :سید جعفر غضبان ،چاپخانه خاور ،ص .66 -56

.1محمد باقر مجلسی ، )7731( ،ترجمه جلد یازدهم بحاراالنوار(در زندگانی :حضرت امام جعفر صادق)  ،مترجم :موسی

خسروی ،کتابفروشی اسالمیه ،تهران ،ص .9
 .2محمد باقر مجلسی ، )7731( ،ترجمه جلد یازدهم بحاراالنوار ،ص .9
 .3محمد حسین مظفر ، )6831( ،امام صادق(ع)  ،جلد ،2مترجم :سید محمد حسینی بهارانچی ،عطر عترت ،ص .814 -714
.4امیر حسن احمدی ، )4831( ،آفتاب تشیع(نگرشی بر زندگانی رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) )  ،ص
.81
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اکرم(ص) فرمودند « :وقتي پسرم جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب
متولد شد ،لقب او را صادق بگذاريد در آينده از فرزندانش يک نفر هم نام او ادعاي امامت
1
بدون حق ميکند او کذاب است (جعفر کذاب) » .
« ابوخالد گفت :به حضرت علي بن الحس��ين(ع) عرض کردم :امام بعد از ش��ما کيست؟
فرمودند :فرزندم محمد که دانش را ميشکافد .پس از او فرزندش جعفر است .نام او نزد
س��اکنان آسمان صادق است .عرض کردم :به چه علت اسم او صادق شد؟ فرمودند :چون
پنجمي��ن فرزن��دش بنام جعفر به دروغ ادعاي امامت ميکن��د او در نزد خدا جعفر کذاب
اس��ت که بر خداوند دروغ ميبندد ،دراين موقع اش��کهاي امام جاري شده وفرمودند :مثل
اينکه ميبينم همان جعفر کذاب خليفه ستمگر زمان را وادار ميکند که به جستجوي ولي
2
خدا و امام غائب که خدا حافظ اوست برآيند ،همانطور نيز شد» .
رسول خدا (ص)  ،آن حضرت را ملقب به صادق(ع) نمودند و فرمودند« :از صلب [امام]
محمد باقر کلمه ي حق و لسان صدق خارج خواهد گرديد ،سپس عبداهلل مسعود پرسید:
اي رسول خدا ،نام او چيست؟ رسول خدا(ص) فرمودند :نام او جعفر است و او در گفتار
و عمل صادق ميباش��د و هر که به او توهين کند مانند آن اس��ت که به من توهين نموده
3
باشد و هر که امامت او را رد کند ،پيامبري مرا رد نموده است» .
از کنيههاي ش��ريف ایش��ان :اباعبداهلل ،ابااس��ماعيل و ابوموس��ي بود ،که مشهورترين آنها
اباعبداهلل اس��ت .آن جناب ،القاب بس��ياري نیز داشتند که از آن جمله «صادق» « ،فاضل» ،
4
«طاهر» « ،کافل» « ،منجی»از همه برجستهترند.
.3عصر سیاسی امام صادق(ع)
 .1.3خلفاء هم عصر امام صادق(ع)
از میان خلفای اموی:
.1هشام بن عبدالملک ( 105 - 125ه ق) ،
 .2وليد بن يزيد بن عبدالملک ( 125 – 126ه ق) ،
.3يزيد بن وليد بن عبدالملک ( 126ه ق) ،
.4ابراهيم بن وليد بن عبدالملک ( 70روز از سال  126ه ق) ،
.5مروان بن محمد مشهور به مروان حمار ( 126 – 132ه ق) ،
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و از ميان خلفاي عباسي نيز:
.1عبداهلل بن محمد مشهور به سفاح ( 132 – 137ه ق) ،
1
.2ابوجعفر مشهور به منصور دوانيقي (. )137 - 158
 .2.3عصر امام صادق(ع) از لحاظ سیاسی و حکومتی
عصر امام صادق (ع) يکي از طوفانيترين ادوار تاريخ اسالم است ،اغتشاشها و انقالبهاي
پياپي گروههاي مختلف ،به ويژه از طرف خونخواهان امام حسين (ع) و انقالب «ابوسلمه»
در کوفه و «ابومسلم» در خراسان و ايران باعث شد تا حکومت شوم بنياميه بر افتد و مردم
از يوغ ستم و بيداد آنها رهائی یابند .در این میان بنی عباس با توطئه ،بناحق از انقالب بهره
گرفت و حکومت و خالفت را تصاحب نمود .دورهي انتقال حکومت هزار ماههي بنياميه
به بنيعباس طوفانيترين و پر هرج و مرجترين دوراني بود که زندگي امام صادق (ع) را
فرا گرفته بود .از ديگر س��و ،عصر آن حض��رت ،عصر برخورد مکتبها و ايدهئولوژيها و
عصر تضاد افکار فلسفي و کالمي مختلف بود که در نتیجه برخورد ملتهاي اسالم با مردم
کشورهاي فتح شده و نيز روابط مراکز اسالمي با دنياي خارج ،به وجود آمده بود .عصري
که کوچکترين کمکاري يا عدم بيداري و تحرک پاس��دار راس��تين اسالم ،يعني امام (ع)،
موجب نابودي دين و پوسيدگي تعليمات حياتبخش اسالم ،هم از درون و هم از بيرون
ميش��د .پيش��واي ششم در گير و دار چنين بحراني ميبايس��ت از يک سو به فکر نجات
افکار تودهي مس��لمان از الحاد و کفر و نيز مانع انحراف اصول و معارف اسالمي از مسير
راس��تين باشد ،و از توجيهات غلط و وارونهي دس��تورات دين به وسيلهي خلفاي وقت،
جلوگيري کند .عالوه بر اين ،با نقش��هاي دقيق و ماهرانه ،ش��يعه را از اضمحالل و نابودي
برهاند ،ش��يعهاي که در خفقان و ش��کنجهي حکومت پيشين ،آخرين رمقها را ميگذراند.
آري ،ش��يعه ميرفت که نابود شود ،يعني اسالم راستين به رنگ خلفا درآيد ،و به صورت
اس�لام بنياميهاي يا بنيعباسي خودنمايي کند .در چنين شرايط دشواري ،امام صادق(ع)
دس��ت همت به کمر زدند و به احياء و بازسازي معارف اسالمي پرداختند و مکتب علمي
عظيمي به وجود آوردند که محصول و بازده آن ،چهار هزار شاگرد متخصص در رشتههاي
گوناگون علوم بود ،و اينان در سراس��ر کش��ور پهناور اسالمي آن روز پخش شدند .بدین
س��ان نوسازي و احياگري تعليمات اسالمي ،سبب شد که امام صادق (ع) به عنوان رئيس
مذهب جعفري (تش��يع) مش��هور گردد .ليکن طولي نکش��يد که بنيعباس پس از تحکيم
پايههاي حکومت و نفوذ خود ،همان شيوهي ستم و فشار بنياميه را پيش گرفتند و حتي از
آنان هم گوي سبقت را ربودند .امام صادق (ع) همواره مبارزي خستگي ناپذير و انقالبي
.1سید محمد علوی ، )1388( ،زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،انتشارات نغمات ،ص .804 -407

.1احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،انتشارات آستان قدس رضوي ،ص
.161 -851
 .2قرآن کریم ،سوره یاسین ،آیه .11
 .3محمود منشی ، )7531( ،صادق آل محمد(ص)  ،اشرفي ،ص .841
.4حسین عمادزاده ،مجموعه زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،جلد ،2مکتب قرآن ،ص .552 -452
 ..5خلیل منصوری ،امام صادق(ع) و اولویت جهاد فرهنگی ،برگرفته از :ماهنامه کوثر ،شماره .04
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بودن��د و در ميدان فکر و عمل ،کاري که امام حس��ين (ع) به ص��ورت قيام خونين انجام
دادند ،ایشان در لباس تدريس و تأسيس مکتب و انسان سازي انجام دادند و به راستی که
1
جهادي راستين کردند.
.4دانشگاه اسالمی امام جعفر صادق(ع)
 .1.4استاد بزرگ دانشگاه اسالم ،امام صادق(ع) و عظمت علمی ایشان
2
«و هر چيز را فراهم کرديم ،در پيشوايي آشکار» .
 «قال جعفر بن محمد ...قال جعفر الصادق»...به روزگاري که نهضت علوم و معارف ،پهنهي اقاليم اس�لامي را فرا گرفته بود ،بر سراسر
حلقههاي علمي و حوزههاي تدريس ،نامي بلند حکومت ميکرد:
 «جعفر بن محمد» چنين گفت« ....جعفر صادق» چنين گفت....«جعفر بن محمد» که بود؟
آموزگاري بزرگ که سخن وي در زمينهي هر دانشي حجت بود و آوازهي فضيلت او پس
3
از وي نيز ،همچنان با سير در قرون در زير گنبد گيتي پيچيده است.
هيچ چيزي در عالم زندگي ،براي فرد و جمع بيش از علم مورد احتياج نيس��ت .با دانش
ميتوان به تمام اس��رار وجود راه يافت و با علم ميتوان بر کليه موجودات عالم و عناصر
وجود و مواليد عالم طبع ،دست احاطه و تسلط انداخت و فاقد علم از همه مزاياي زندگي
محروم اس��ت .در قرآن و حديث بيش از هر چيز توجه به علم و آموختن ش��ده و مدت
علم آموزی را از گهواره تا گور دانسته اند .علم دين را بايد از مکتب ربوبي به وسيله نبي
و وصي فراگرفت واديان آس��ماني ،از لحاظ علم و فضيلت و قانون گذاري بس��یار استوار
هس��تند 4 .اس�لام با دارا بودن دو ويژگي ،انعطاف و ش��ناخت کامل و جامع ،انسان را به
مقصود و هدف نهايياش رهنمون می س��ازد .به اين معنا که اس�لام به عنوان یک مکتب
براي راهنماييو رس��اندن انسان به کمال و پاسخگويي به همهي نيازهاي او ،دارايچنان
توانايي و کششی است ،که بتواند به تمام نيازها پاسخمناسب و راستين ارايه دهد و این در
5
حالی است که تمام مناسبات زماني ،مکاني و بالندگيجامعه و انسان را در نظر می گیرد.
پس از اميرالمؤمنين(ع) فرصتي براي نش��ر علم نش��د ،تا زمان امام س��جاد(ع) که گامهای
نخس��ت برای احیای قرآن و س��نت پیامبر(ص) برداشته ش��د .در این زمان امام سجاد(ع)
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مردمی را که بر اثر دور ماندن از حقایق اس�لام در جهل فرو رفته بودند را ،با اندک یاران
خ��ود و با فعالیتی آرام و مخفی تح��ت تعلیم و تربیت قرار دادند 1 .در زمان حضرت امام
محمد باقر(ع) ،زمينه حاضر شد تا افکار عمومي به قلم و دانش جلب گردد 2 .امام محمد
باقر(ع) از موقعيت زمان و از فرصت مناس��ب عصر اس��تفاده کردند .و جواناني را که لوح
خاطرش��ان آماده فراگرفتن دانش بود دعوت کردند و ش��روع به تدريس و تربيت و تعليم
آنان فرمودند ،تا در مکتب باقرالعلوم(ع) به کسب علم و دانش و رشد عقلي برسند و دامنه
3
علم و کمال خویش راگسترش دهند.
در ادامه این راه بس دشوار ،پس از امام محمد باقر(ع) ،حضرت صادق(ع) مکتب جعفري
را گشودند و حقايق علمي را به مردم آموختند و آن درجات و مقام روحاني و دقايق لطيفه
4
معنوي را که مولود و محصول علم و دانش است به مسلمين ارائه دادند.
ب��ه وجود آمدن چنين نهضت علمي ،در محيط آش��فته و تاريک آن عصر ،کار هر کس��ي
نبود ،فقط کس��ي شايس��تهي اين مقام بزرگ بود که مأموريت الهي داشته باشد و از جانب
خداوند پش��تيباني ش��ود ،تا بتواند به ني��روي الهام و پاکي نفس و تق��وا وجود خود را به
مب��دأ غيب ارتباط دهد ،حقاي��ق علمي را از درياي بيکران علم الهي بدس��ت آورد ،و در
دسترس استفادهي گوهر شناسان حقيقت قرار دهد .تنها وجود گرامي حضرت صادق (ع)
ميتوانس��تند چنين مقامي داشته باش��ند 5 .در مورد عظمت علمی امام صادق(ع) احادیث
زی��ادی وجود دارد .از آن جمله :عالء بن س��بابه ميگويد ،ام��ام صادق(ع) فرمودند« :من
آگاهم از آنچه در آس��مانها و زمين اس��ت و آنچه در بهشت و جهنم است ،و من آگاهم به
گذش��ته و به آينده تا روز قيامت .س��پس ادامه دادند :اين علم را از قرآن ميدانم ،به قرآن
تسلط دارم ،چون تسلط بر کف دستم .خداوند متعال در قرآن فرموده است که :قرآن بيان
کنندهي همه چيز است»  6.صفوان بن عيسي ميگويد« :امام صادق(ع) فرمودند :من علم
7
اولين و آخرين را ميدانم ،ميدانم آنچه در صلب پدرها و رحم مادرها است» .
تنها امام صادق (ع) بودند که با کناره گيري از سياست و جنجالهاي سياسي از آغاز امامت
در نش��ر معارف اس�لام و گسترش قوانين و احاديث راس��تين دين مبين و تبليغ احکام و
تعليم و تربيت مس��لمانان کمر همت بستند .زمان امام صادق (ع) در حقيقت عصر طاليي
 .1علی رفیعی ، )3831( ،تاریخ اسالم در عصر امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)  ،انتشرات تحسین ،ص.37
 .2حسین عمادزاده ،مجموعه زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،جلد ،2ص .552 -452
 .3حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،3گنجینه محمد ،ص .864
 .4حسین عمادزاده ،مجموعه زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،جلد ،2ص .552 -452
 .5احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .261 -161
.6حسین مظاهری ، )5831( ،زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،پیام آزادی ،ص .111
.7حسین مظاهری ، )5831( ،زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .111

 .1احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .261 -161
 .2جمعی از عالمان لبنان ، )3831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،عابد ،ص . 24
.3حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،2گنجینه محمد ،ص. 8 -7
 .4حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،2ص. 8 -7
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دانش و ترويج احکام و تربيت شاگرداني بود که هر يک مشعل نوراني علم را به گوشه و
کنار بردند و در «خودشناس��ي» و «خداشناس��ي» مانند استاد بزرگ و امام بزرگوار خود در
1
هدايت مردم کوشيدند.
روزگار ام��ام جعفر صادق(ع) از يک طرف به منزلهي عصر رش��د و ش��کوفايي علمي و
شکلگيري تمدن اسالمي در زمينههاي فرهنگي و فکري و از طرف ديگر به مثابهي تبادل
اطالعات ،عقايد و دانشها با ديگر ملل و امتها بود .در زمان ایشان «ترجمه» رشد قابل
توجهي يافت و بسياري از علوم ،دانش و فلسفههاي فکري از زبانهاي خارجي به عربي
ترجمه ش��د .مسلمانان با اس��تقبال از اين علوم و دانشها ،به آنان روي آوردند ،و آنها را
مورد بررس��ي و موش��کافي قرار دادند و چيزهايي به آنها اضافه کردند .در نتيجه مباني و
اصول اين علوم را قوي ساختند و دايرهي شمول آنها را توسعه دادند .بنابراين يک جنبش
2
علمي و فکري در جامعهي اسالمي به وجود آمد که بسيار فعال بود.
امام صادق(ع) در درس س��بک خاص خود را داش��تند ،که تمام طبقات مختلف از جمله:
عالم و عامي ،خورد و کالن ،زن و مرد ،وضيع و ش��ريف ،س��ياه و س��فيد ،خواجه و بنده
را ش��امل میش��د ،به طوري که يکي از بزرگان مينويسد« :بايد لقب بزرگترين انسان را به
امام شش��م داد .زيرا در سايه انس��انيت ،تمام طبقات را به فضيلت علمي خود مستفيض و
3
مستفيد ميداشت» .
ام��ام صادق(ع) منبع همهي علوم بودند و به طريقي��ت توحيد تدريس مي نمودند .وجود
مبارک امام صادق(ع) همچون اشعه ای درخشان در محيطي تاريک و پر آشوب پرتو افکن
گرديد و همانطور که نور ،پرده س��ياه را ميدرد و کنار ميزند ،امام صادق(ع) با افاضات
علمي خود پردههاي اوهام و افکار پليد و سخيف شرک و کفر و زندقه و الحاد و انحراف
و اعوجاج را يکي يکي پش��ت سرهم کنار زده و محيطي روشن و پرتو افکن و مدرسهاي
4
حيات بخش و فرحانگيز به وجود آوردند ،که دامنه آن تا امروز همچنان ادامه دارد.
امام صادق(ع) در بحثها اجازه آزادي و اظهار عقيده ،حتي عقايد متعصبانه و غرض آلود را
می دادند؛ دیگران را به سؤال کردن تشويق می کردند و از اين که گره و نکته اي در ذهن
آنان مبهم باقي بماند ،جلوگيري می نمودند .ایشان به جاي بحث هاي پيچيده و استفاده از
اصطالحات [مشکل علمي]  ،با آوردن نمونه هاي تجربي و تمثيلي و نيز ارائه ي استدالل
منطقي به پاس��خ دادن می پرداختند .از نمونه این بحثها می توان ،بحث امام صادق(ع) را
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با ابن ابی العوجا ذکر نمود .اين شيوه امام صادق(ع) در بحث کردن ،ابن ابي العوجا را به
تمجيد از امام واداش��ت و او به عقل و متانت و س��خنان معجزه آساي آن حضرت اعتراف
1
کرد.
در ای��ن میان ،برنامهي انقالب��ي و عميق امام صادق(ع)  ،آن ه��م در جامعهي منحطي که
ساليان دراز در جهت تباهسازي ،ويرانگري و انحراف آن فعاليت شده بود ،تاکتيکهاي دقيق
و آمادگيهایي اساسي الزم داشت 2 .بنابر این ،جنبش امام صادق(ع) در برنامهريزي و هدف
نهائي بر دو حقيقت استوار بود:
1بنياد افکندن پايگاههاي مردمي و تمرکز دادن بناي داخلي آن و نظارت در حدود رابطهي
مخصوص ايشان و پيروانشان ،چندان که بتوانند آن را پايگاه مرکزي قرار دهند و از خالل
آن ،پايگاه مزبور را تا داخل صفوف امت ادامه بخشند.
2به دست آوردن اطمينان و اعتماد امت به جنبش امام(ع) .بنابراین هر چند هدف بزرگ و
3
واال باشد ،راهي به توفيق ندارد مگر اين که از سوي مردم پشتيباني شود.
 .2.4تاسیس دانشگاه امام صادق(ع)
از اوايل قرن دوم هجري در مدينه طيبه مکتبي گشايش يافت که به سبب دارا بودن فنون
مختلفه و داش��تن س��بک کالسيک ،آن را اولين دانشگاه اسالمي ناميده اند 4 .البته باید این
نکته را نیز در نظر داشت که اولین دانشگاه در مکه بوده چرا که ،تعليم و تعلم از زمان خود
پيغمبر(ص) ،به صورت تفسير آيات قرآن توسط خود ایشان و احاديث نبوي در غياب آن
حضرت وجود داش��ته اس��ت .اما از آنجا که منظور از دانشگاه نوع خاصی از آن است ،ما
نیز اولین دانشگاه اسالمی را در مدینه و توسط امام صادق(ع) در نظر میگیریم .پس از آن
کوفه و بصره و بغداد و اندلس و اشبيليه و غرناطه و مصر و افريقيه و فارس و خراسان و
5
عراق يکي پس از ديگري مدرسهها و مسجدهایی ساختند.
البت��ه مدارس دیگری نیز ایجاد ش��دند .از جمله :هم��ه روزه کاروانهائي از نقاط مختلف
ب��راي دي��دار امام صادق(ع) و اس��تفاده از آن حضرت به مدين��ه ميآمدند و همين توجه
قلبي مردم ،منصور را به وحش��ت ميانداخت .منصور نميتوانست دانشگاه امام صادق(ع)
را براي مقاصد سياس��ي خود ،آلت دس��ت قرار دهد و يا آن را به همکاري با خود وادار
نمايد .اين مدرسه از روز نخست مبارز ه با ستمکاران سرلوحهي تعاليم خود قرار داده بود.
.1طاهره عظیم زاده طهرانی ،ابن ابی العوجا و امام صادق(ع) .
 .2سید علی حسینی خامنه ای ، )5831( ،پیشوای صادق ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،تهران ،ص .91
 .3عادل ادیب ، )1631( ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ،مترجم :اسداهلل مبشري ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،ص .981 -881
 .4حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،2ص .991
 .5حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،2ص.59

 .1سید محمد حسن موسوی کاشانی ، )9731( ،بر امام صادق(ع) چه گذشت؟  ،دارالکتب االسالميه ،ص.001 -99
.2احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .361 -261
.3جمعی از عالمان لبنان ، )3831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،ص .05
.4عادل ادیب ، )1631( ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ،مترجم :اسداهلل مبشري ،ص .191
.5جمعی از عالمان لبنان ، )3831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،ص .05
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همين امر باعث آن ش��د که «منصور دوانيق��ي» ،تمام نيروهاي خود را براي درهم کوبيدن
و نابود کردن امام صادق(ع) و دانشگاه او بسيج نمايد 1 .بنابراین همزمان با نهضت علمي
و پيش��رفت دانش به وسيلهي حضرت صادق (ع) در مدينه ،منصور ،به فکر ايجاد مکتب
ديگري افتاد که هم بتواند در برابر مکتب جعفري استقالل علمي داشته باشد و هم مردم را
س��رگرم نمايد و از خوشهچيني از محضر امام (ع) باز دارد .بدين جهت منصور مدرسهاي
در محلهي «کرخ» بغداد تأسيس نمود .منصور در اين مدرسه از وجود ابوحنيفه در مسائل
فقهي اس��تفاده نمود و کتب علمي و فلس��في را هم دس��تور داد از هند و يونان آوردند و
ترجمه نمودند ،و نيز مالک را  -که رئيس فرقهي مالکي است  -بر مسند فقه نشاند ،ولي
2
اين مکتبها نتوانستند وظيفهي ارشاد خود را چنانکه بايد انجام دهند.
اين که ما از مدرس��هي امام صادق(ع) صحبت ميکنيم ،بدان معنا نیس��ت که امام(ع) تنها
مجتهد بودند و نظر اجتهادی داش��تند ،بلکه بدان معنا اس��ت که ایشان واسطهاي بودند که
رسالت اهل بيت(ع) و روايتهاي آن را به نسلهاي بعدي منتقل کنند و از اين طريق خود
مسلمانان فتواها را از آنها استنباط نمایند و بر اين علوم اعتماد کنند 3 .و نیز هدف امام(ع)
در آن زمان ،در پش��ت روش علني و ظهور فعاليت علمي و فکري ایش��ان  ،چارهي جهل
امت از جهت عقيده به مکتب و نظام بود ،و ايستادگي در برابر امواج کفرآميز و شبهههاي
گمراه کننده و حل مش��کلهائي که از تأثير انحراف ناشي شده بودند 4 .مدرسهي ایشان و
برنامههاي آن ،امتداد حرکت پيامبر(ص) بود و تالش��ي در جهت کشف اسرار وحي قرآن
و مضامين آن بود .امام صادق(ع) اهداف زير را دنبال مي نمودند:
1حمايت از عقيده توحید و جلوگیری از انحرافات در آن
5
2فعالیتهای فرهنگی و علمی به جهت گسترش اسالم
در زمان امام صادق(ع) فکر و انديش��ه و مباحث علمي رش��د وافري يافتند و مس��لمانان
در زمينههاي پزش��کي ،ستارهشناسي ،شيمي ،فيزيک ،رياضيات و بسياري ديگر از علوم و
دانشها وارد شدند .همين طور فلسفه ،منطق ،اصول انديشه و اعتقادات از يوناني ،فارسي
و ديگر زبانها به عربي ترجمه شد و مسلمانان با شيوهي جديدي از تفکر ،عقيده و فلسفه
آش��نا ش��دند .اين تهاجم و تبادل مواهب تمدن ،اثري بر جامعهي اس�لامي نگذاشت مگر
در انديش��ه و اعتقادات اس�لامي؛ که جرياني از ش��رک و الحاد در جامعهي اسالمي ايجاد
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کرد و گروههاي مختلف نظرياتي و کالمي نامناس��ب به وجود آورد ،که رويارويي علمي
و عقيدتي در خور توجه اسالم را برانگيخت .اسالم توانست بعد از يک مبارزهي طوالني،
هجوم آن را متوقف و بياس��اس بودن آن را ثابت کند .در کنار اين تبادل افکار و عقايد و
مواهب تمدن ،جامعهي اس�لامي در زمان امام صادق(ع) ش��اهد رشد و پيشرفت بزرگي
شد و مس��ائل جديد سياسي ،اقتصادي و اجتماعي مطرح شد که براي تعيين موضعگيري
اس�لامي دربارهي آنها به تفس��ير ش��ريعت نياز بود .در نتيجه نظريات و مذاهب فقهي به
1
وجود آمد.
دانشگاه امام جعفرصادق(ع) در حقیقت پايگاه حقيقي اسالم بود و سبب شد ،حضرت در
جهان به نام رييس مذهب ش��يعه يعني مذهب آل محمد(ص) شناخته شود 2 .مذهب امام
صادق(ع) را بدان جهت مذهب جعفري گذاش��تهاند که به ایشان منتسب ميشود .شيعيان
به ایشان و به امامان و پدران و فرزندانشان اقتدا ميکنند .این مذهب به نام مذهب دوازده
امامي نیز معروف اس��ت که دوازده امام طاهر از س�لالهي اهل بيت پيامبر(ص) را ش��امل
ميشود .شيعه ،قرآن و سنت را دو منبع مهم شريعت ميداند؛ هر چند که به عقل و اجماع
فقيهان و نقش ثانويه در اس��تنباط احکام اهميت ميدهند ،اما بهتر آن اس��ت که کارها بر
اساس انطباق با قرآن و سنت انجام شود و به خروج از آنها اجبار نگردد .مذهب جعفري
به گشايش باب اجتهاد و استنباط [احکام] اعتقاد دارد و در اين ميان عالمان ،فيلسوفان ،و
فقيهان ش��يعهي جعفري در غني ساختن فکر اسالمي و مؤثر کردن احکام شريعت و دفاع
3
از آن سهم بزرگي داشتند.
مدرس��ه تاسیس شده توس��ط امام صادق(ع) ،يک مخزن و منبع علمي و يک کانون ثروت
و مکنت دانش و بينش بود که افراد بزرگ و دانش��مندان سترک و کثيري را به سوي خود
جلب کرد ،جاحظ در مورد امام می گويد« :امام صادق (ع) چشمههاي دانش و حکمت را
در روي زمين ش��کافت و براي مردم درهايي از دانش گش��ود که پيش از او معهود نبود و
جهان از دانش وي سرشار گرديد»  4.ابوزهره مينويسد « :علماي اسالم با تمام اختالف
نظرها و تعدد مشربهايش��ان ،در فردي غير از امام صادق(ع) و علم او اتفاق نظر ندارند»
 .از اين رو ،بزرگان اهل سنت همچون ابوحنيفه براي شاگردي در محضر حضرت حاضر
ميش��دند و به اين افتخار ميباليدند 5 .به طوري که ابوحنيفه میگوید « :اگر من دو س��ال
.1جمعی از عالمان لبنان ، )3831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،ص.34 -24
 .2سید جواد میر عظیمی ، )0831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،مجمع متوسلين به آل محمد (عليهم السالم) ،
ص .901
 .3جمعی از عالمان لبنان ، )3831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،ص .45 -35
.4عادل ادیب ، )1631( ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ،مترجم :اسداهلل مبشري ،ص .191
.5مهدی لطفی ،امام صادق(ع) از دیدگاه اهل سنت ،مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما ،ص.24

.1حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،1گنجينه محمد ،ص .991
 .2احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .361
 .3مهدی لطفی ،امام صادق(ع) از دیدگاه اهل سنت ،مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما ،ص.24
.4سید جواد میر عظیمی ، )0831( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،ص .111
 .5حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،1ص.322
 .6محمد باقر مدرس بستان آبادی ، )5831( ،خانه های ماذون در شرح حال چهارده معصوم(ع)  ،شرکت چاپ و نشر بين
الملل وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير ،ص .912
 .7محمد باقر مدرس بستان آبادی ، )5831( ،خانه های ماذون در شرح حال چهارده معصوم(ع)  ،ص .912
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جعفر بن محمد را درک نکرده بودم هالک ميش��دم .يعني هم به لغزش و اش��تباه علمي
درمانده و هم ديگران در فضيلت علمي از من پيشقدم ميشدند و من مستهلک در صف
علماي معاصر ميگش��تم»  1.وی در جایی دیگر در مورد امام صادق (ع)می گوید « :من
فقيهتر از جعفر الصادق کس��ي را نديدهام و نميشناس��م»  2.مالک ابنانس ،س��فيان ثوري،
س��فيان بن عينه ،يحيي بن سعيد انصاري ،يحيي بن سعيد القطان ،ايوب سجستاني و ديگر
بزرگان اهل س��نت نیز در محضر حضرت گرد ميآمدند و از خرمن دانش ايشان بهرهمند
3
ميشدند.
برت��ري مکتب امام جعفرصادق(ع) نس��بت به مکاتب ديگر و دانش��گاههاي امروزي و يا
گذشته به اين دليل است که مکتب امام صادق(ع) در آزادي عقيده و انديشه داراي روش
خاصي بوده است 4 .در آموزش و پرورش امام ششم اشتباهات و خطيئات وجود نداشت،
بلکه حکما و علماي بعدي هم اشتباهات قدما را از روي تعليمات امام صادق(ع) اصالح
5
نمودند.
امام صادق (ع) تأکيد داشتند که درسهايشان نوشته شود تا براي نسل آينده ذخيره گردد.
وي به شاگردان خود ميفرمودند « :احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون اليها؛ نوشتهها
و کتابه��اي خود را محفوظ نگاه داريد ،زيرا در آين��ده به آنها نياز پيدا ميکنيد»  6 .مفضل
نق��ل ميکن��د که امام صادق(ع) به من فرمودند « :اکتب و بث علمک في اخوانک فان مت
فاورث کتبک ببنيک فانه يأتي علي الناس زمان هرج ال يأنس��ون في اال بکتبکم؛ بنويس و
علمت را در ميان برادرانت منتشر ساز و چون مرگ تو فرا رسد آنها را براي پسرانت ارث
بگذار ،زيرا زماني بيس��امان و پرآشوب فرا ميرسد که در آن زمان مردم جز با کتابهاي
7
شما انس نگيرند» .
 .3.4دروس دانشگاه امام صادق(ع)
حکمت سرحلقه همه علوم است و کليه علوم از اين علم سرچشمه گرفته است .آنچه بشر
دربارهي آن فکر ميکند و ميفهمد و درک مينمايد که به نام علم و کشف ناميده شده يا
در ماده اس��ت يا بين ماده و معني اس��ت يا به کلي از ماده دور است و به تصور عقل بايد
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ادراک و تجزي��ه و تحليل گردد .اولي را علوم طبيعي و اس��فل و دومي را علوم رياضي و
س��ومي را علوم الهي و اعال گفتهاند .پس کليه علوم تربيتي از حکمت سرچش��مه ميگيرد
و به اصول و فروع علمي تقس��يم و تعبير ميش��ود .علم ،علم است و دانش کشف حقايق
اس��ت .قديم و جديد و نو و کهنه ندارد .نهايت مقدار و ميزان ادراکات بش��ر در هر عصر،
به اختالف ش��رايط زمان و مکان بوده و به وجود و عدم وسايل و سالح عصري تجزيه و
1
تحليل و شدت و ضعف می يابد.
ام��ام جعفرصادق(ع) موجودات را از نظر تکوین خودش��ان در خواص طبيعي به صورت
طاه��ر و باطن موجوديت مورد بحث قرار م��ی دادند و براي هر يک از آن مواد و عناصر
و موالي��د مس��ائلي طرح ميکردند و روي طبقهبندي و کلي��ات بحث ميفرمودند و نتيجه
ميگرفتند که همه در محور توحيد و خداشناس��ي و تس��بيح و تحميد و تهليل و تقديس
حق دور ميزدند .و حتي جماد و نبات و حيوان در ترکيب و تجزيه و خواص و غيره در
2
حال عبادت او اطاعت تکويني ميباشند.
علوم��ي ک��ه امام صادق(ع) موض��وع بحث قرار داده بودند در درجه اول فقه و تفس��ير و
الهيات و علل الشرايع و احکام و توحيد الهي بود و ظهور و بروز اين علوم در عمل صالح
و تقوي منعکس ميش��د و اس��رار طبيعت و عجايب کون و اطوار مختلف و دستهجات و
طبق��ات نباتات و تکامل انواع حيوانات و تحليل اجس��ام م��ادي و ترکيب عنصري آنها و
مجاري افالک و سيارات و ثوابت و غرائب و عجائب عالم وجود و ترکيب انسان و منافع
اعضاي او و تحوالت مزاجي او و آنچه در عالم کون و فس��اد موجود اس��ت ،همه آنها را
نماينده توحيد و دليل حکمت و تدبير الهي ميدانستند و روي مباني وجودي و خواص و
3
آثار و عوامل موجوديت آنها بحث ميفرمودند.
در رش��تهي فلسفه و حکمت حضرت صادق (ع) هميشه با اصحاب و حتي کساني که از
دين و اعتقاد به خدا دور بودند مناظراتي داشته اند .نمونهاي از بيانات امام(ع) که در اثبات
وجود خداوند حکيم اس��ت ،به يکي از ش��اگردان و اصحاب خود به نام «مفضل بن عمر»
می باشد که در کتابي به نام «توحيد مفضل» هم اکنون در دست است .مناظرات امام صادق
(ع) با طبيب هندي که موضوع کتاب «اهليلجه» است نيز نکات حکمتآموز بسياري دارد،
4
که گوشهاي از درياي بيکران علم امام صادق (ع) است.
گس��تاولوبون ،مستشرق معروف فرانسوي ميگويد « :مسلمين در تمام علوم و فنون تا آن
.1حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،3ص.6
.2حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،1ص.322
 .3حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،1ص.322
.4احمد احمدی بیرجندی ، )6831( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ص .461 -361

درجه بر نصاري مزيت داش��تند که با وجود تعديات و فش��ارهاي س��خت ،در هر پيشه و
1
شغلي در درجهي اول قرار گرفته بودند» .
سيد محمد صادق(ع)  ،استاد دانشکده ادبيات در قاهره ميگويد:
« بيت جعفر صادق(ع) مثل يک دانش��گاه همواره از بزرگان و علما در رشتههاي مختلف
عل��وم چون حديث ،تفس��ير و حکمت پر بود .در مجلس درس��ش بي��ش از دو هزار نفر
و گاهي چهار هزار نفر از علماي مش��هور حاضر ميش��دند .ش��اگردانش تمام درسها و
احاديث او را در مجموعهاي از کتابها جمعآوري کردهاند که به مثابه دايرة المعارفي براي
2
مذهب شيعه يا مذهب جعفري شمرده ميشود» .

.1محمود داوري ، )4831( ،صميمانه با اهل بيت(ع) (صادق آل محمد رئيس مکتب تشيع)  ،نوراسالم  ،ص.44 -34
 .2مهدی لطفی ،امام صادق(ع) از دیدگاه اهل سنت ،ص.24
 .3حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،2ص .991
 .4حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،3ص.764
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 .4.4مکان تشکیل کالسهای دانشگاه امام صادق(ع)
باید در نظر گرفت که در آن دوره مدرسه و مسجد از هم قابل تفکيک نبوده اند و همواره
عل��م و دي��ن به هم آميخته بوده اند و غير قابل انفکاک و تجزيه اند ،لذا امام محمدباقر(ع)
3
و امام صادق(ع)  ،مسجد پيامبر(ص) را ،محل تدريس خويش قرار دادند.
 .5.4زمان تشکیل کالسهای دانشگاه امام صادق(ع)
کالسهاي اين دانش��گاه مجالس��ي بود که پس از نماز صبح تشکيل ميشده يا بعد از نماز
4
ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در سفر و حضر دائر و برقرار بوده است.
 .6.4کالس اول ،دوم...... ،
حض��رت امام جعفر صادق(ع) براي رس��اندن معاني از حروف و الفاظ و کلمات ش��روع
فرمودن��د .چ��را که اين کلم��ات نماينده معاني هس��تند و حروف و الفاظ واس��طه انتقال
احساس��ات و ادراکات می باش��ند .آموزنده مدرس��ه جعفري از حروف و کلمات شروع
کردند تا معاني و احساس��ات را به مردم تعليم دهدن��د و اين آغاز ادب و آداب و ادبيات
اس��ت .از طرف ديگر در مرحله و کالس باالتر از اعداد ش��روع نمودند ،تا حاصل جمع
و تفري��ق و ضرب و تقس��يم و جذر و کعب و جب��ر و مثلثات را به دیگران بیاموزند و آن
را مقدمه رياضيات قرار دادند و علوم رياضي و فلکي را به مس��لمين آموختند .در کالس
های باالتر ،رش��ته ديگر اعداد و حروف را با هم به مقايس��ه و مقابل��ه قرار داده و تبديل
ع��دد به حروف و تبديل حروف به اعداد و تعيين جداول و اعمال اصلي حس��اب و جبر
را به دانش آموزان آموختند ،تا از علوم غريبه و رمل و جفر و طلسمات و اوفاق و اقسام

حروف سخن گفته و علوم مختلفه غريبه رياضي را تعليم فرمایند .با اين مقدمات ابتدائي،
در کش��ف علوم طبيعي و طب از راه گياهشناس��ي و جانورشناسي پرداخته و در فلزات و
اجسام و عناصر راهنمائي فرمودند و امکان تبديل جسم به نيرو را و فلز به فلز ديگري را
1
بیان می کردند.
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نتیجه گیری
پيش��وايان معصوم در س��خت ترين شرايط لحظه اي از روش��نگري باز نايستادند و به هر
وس��يله ممکن به نشر فرهنگ اسالم پرداختند ،تاسيس دانشگاه اسالمی به دست امام باقر
(ع) آغ��از ،و توس��ط امام صادق (ع) تکميل گرديد ،زيرا در عص��ر وي بني اميه ک ً
ال نابود
گرديدند و بني عباس که خود دش��من خون آش��ام اهلبيت بودند به جهت تازه کار بودن
و نداش��تن اس��تقرار سياسي ،نتوانستند س��د مهمي در برابر آن حضرت ايجاد کنند ،از اين
رهگذر امام صادق(ع) ،توانس��تند دانش��گاه خود را آنچنان بارور س��ازند که حتي در قرن
بيس��تم نظير آنرا در جهان تس��خير فضا سراغ نداريم .تعداد رش��ته هاي علومي که در آن
دانش��گاه تدريس مي ش��د به  500رشته مي رسيد ،و تعداد شاگردان آنرا چهار هزار نفر و
گاه بیشتر دانسته اند .در اینجا باید توجه نمود ،که ما به عنوان شیعه امامیه آنچه را که امام
صادق(ع) به کار بسته اند ،باید مورد استفاده قرار دهیم ،تا همواره بتوانیم آنچه را که اسالم
در آن زمان بدان توفیق یافته است را امروز نیز به دست آوریم و بدین وسیله نام اسالم را
بیش از پیش بلند و پرآوازه نمائیم.
منابع
.1قرآن مجید.
.2احمدی امیر حس��ن  ، )1384( ،آفتاب تشیع(نگرش��ی بر زندگانی رئیس مذهب تش��یع
حضرت امام جعفر صادق(ع) )  ،ناشر :سرزمین باران.
.3احمدی بیرجندی احمد  ، )1386( ،چهارده اختر تابناک :زندگانی چهارده معصوم(ع) ،
ناشر :انتشارات آستان قدس رضوي.
.4ادیب عادل  ، )1361( ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ،مترجم :اسداهلل مبشري ،ناشر :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.
.5جمعی از عالمان لبنان ، )1383( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع) ،ناشر :عابد.
.6خامنه ای سید علی حسینی  ، )1385( ،پیشوای صادق ،ناشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
.1حسین عمادزاده ، )2631( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد ،1ص .21 -11
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تهران.
.7داوري محم��ود  ، )1384( ،صميمان��ه با اهل بيت(ع) (ص��ادق آل محمد رئيس مکتب
تشيع)  ،ناشر :نوراسالم
.8رحیم��ی مه��دی و طاهر خوانی عب��داهلل  ، )1385( ،برگزیدگان ، ،جلد ،2ناش��ر :واحد
کودکان و نوجوانان بنياد بعثت.
.9رفیعی علی  ، )1383( ،تاریخ اس�لام در عصر امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)  ،ناش��ر:
انتشرات تحسین.
.10صدری فرخ  ، )1386( ،تاریخ انبیا و تاریخ چهارده معصوم(ع)  ،ناشر :نقش نگین.
.11عظیم زاده طهرانی طاهره  ،ابن ابی العوجا و امام صادق(ع) .
.12مدرس بس��تان آبادی محمد باقر  ، )1385( ،خانه های ماذون در ش��رح حال چهارده
معصوم(ع)  ،ناشر :شرکت چاپ و نشر بين الملل وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير.
.13علوی سید محمد  ، )1388( ،زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ناشر :انتشارات نغمات.
.14علیدوست خراسانی نور اهلل  ، )1378( ،پرتویی از زندگانی امام صادق(ع)  ،ناشر :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.
.15عمادزاده حسین  ،مجموعه زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،جلد ،2ناشر :مکتب قرآن.
.16عمادزاده حسین  ، )1362( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد،1
ناشر :گنجينه محمد.
.17عمادزاده حسین  ، )1362( ،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد،2
ناشر :گنجینه محمد.
.18عمادزاده حسین  ، )1362( ،زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،جلد،3
ناشر :گنجینه محمد.
.19لطفی مهدی  ،امام صادق(ع) از دیدگاه اهل س��نت ،ناش��ر :مرکز پژوهش هاي اسالمي
صدا و سيما.
.20مغنيه احمد ،اإلمام جعفر الصادق ،مترجم :سید جعفر غضبان ،ناشر :چاپخانه خاور.
.21مجلس��ی محمد باقر  ، )1377( ،ترجمه جلد یازدهم بحاراالنوار(در زندگانی :حضرت
امام جعفر صادق(ع)  ،مترجم :موسی خسروی ،ناشر :کتابفروشی اسالمیه ،تهران.
.22مظاهری حسین  ، )1385( ،زندگانی چهارده معصوم(ع)  ،ناشر :پیام آزادی.
.23مظفر محمد حس��ین  ، )1386( ،امام صادق(ع)  ،جلد ،2مترجم :س��ید محمد حسینی
بهارانچی ،ناشر :عطر عترت.
.24منشی محمود  ، )1357( ،صادق آل محمد(ص)  ،ناشر :اشرفي.

.25منصوری خلیل  ،امام صادق(ع) و اولویت جهاد فرهنگی ،برگرفته از :ماهنامه کوثر.
.26موس��وی کاشانی سید محمد حسن  ، )1379( ،بر امام صادق(ع) چه گذشت؟  ،ناشر:
دارالکتب االسالميه.
.27میر عظیمی سید جواد  ، )1380( ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق(ع)  ،ناشر :مجمع
متوسلين به آل محمد (عليهم السالم).
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تربیت فرزند از دیدگاه امام صادق علیه السالم

چکیده
تربیت فراهم کردن زمینه ای برای ش��کوفایی اس��تعدادها و به فعلیت رساندن یک موجود
اس��ت .از جمله اموری است که خانواده و به خصوص والدین بیشتر از همه عهده دار آن
هس��تند .می توان گفت یکی از مباحث مهم در اس�لام است که باید مورد توجه قرارگیرد.
در عصر حاضر به علت تهاجم های فرهنگی و کارکرد رس��انه های غربی الزم اس��ت که
اهتمام بیش��تری در نحوه تربیت فرزندان به ش��یوه های اس�لامی صورت گیرد که در این
پژوهش سعی شده است بیشتر از روایات و کتب اسالمی به مسئله تربیت فرزند پرداخته
شود .اطالعاتی که والدین دارند بر اساس القائات محیطی و تعصبات والدین به آنها رسیده
و باید توجه داش��ت که این اطالعات ممکن است نادرست و همراه خطا باشد .سال های
نخس��تین عمر مناس��ب ترین موقعیت برای تربیت فرزندان اس��ت زیرا فطرت آنان دست
نخورده اس��ت و زمینه پذیرش کام ً
ال مساعد اس��ت .محیط ،اولین معمای کودک است که
تم��ام القائات فکری و فرهنگی و آموزش��ی خود را به ک��ودک ارائه می کند ،زیرا که پس
از س��ه چهار سال ،وقتی با کودک س��خن می گوییم مالحظه می کنیم که کودک ،درست
ب��ه زبانی س��خن می گوید که والدین ،اطرافیان و به طور کل��ی محیط تربیتی او ،به او القا
 .1مدرسه علمیه ریحانه شهرستان اصفهان
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فریده عباسی

1

147

کرده است که در اینجا نقش والدین پررنگ تر است ،آنها باید دقت کنند که با عمل خود
تربی��ت کنند نه فقط با زب��ان والدین موثر ترین نقش را در ش��کل گیری تربیت فرزندان
دارند ،مس��ئولیت هایی در این زمینه دارند که اشاره به آنها ضروری است از جمله :اظهار
محبت و بازی با کودک ،تربیت دینی کودک ،توجه به مس��ائل جنسی و تنبیه و تشویق که
بی توجهی به هر کدام از وظایف از س��وی والدین عواقب و آثار س��وئی به همراه دارد که
جزئی از شخصیت آن فرزند می شود .باید بدانیم که کودکان ما بیشتر از آنچه به آن بگوییم
از رفتار و اعمال ما الگوبرداری می کنند و به راحتی می توان گفت کودکان خود وجودی
ما هستند قبل از آنکه به پرورش و تأدیب آنها بپردازیم ،به پرورش خود بپردازیم و سپس
اقدام به پرورش کودکانمان کنیم.
کلید واژگان :تربیت فرزند ،والدین ،تربیت دینی ،امام صادق علیه السالم.
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مقدمه
فرزند از کودکی نیازمند به تربیت دینی و اس�لامی اس��ت و نباید تربیت را حفظ در آداب
معاش��رت و چگونگی خوردن و خوابیدن دانست بلکه تربیت لحظه به لحظه عمر و همه
ابعاد زندگی انس��ان را در بر خواهد گرفت و از جمله مس��ائلی اس��ت که خانواده به ویژه
والدین و بیش��تر از همه عهده دار آن هس��تند؛ بنابراین یکی از مباحث مهم در اسالم است
که باید مورد توجه قرار گیرد .به دلیل وجود انبوهی از کتب روانشناس��ی غربی و یا کتبی
ک��ه صرف�� ًا در زمینه های تربیت��ی و رفتاری از منظر علمی در بی��ن منابع و متون روایی و
راهکارهای اس�لامی اس��ت میان منابع موجود اندک است ضرورت پرداختن به این بحث
روشن می گردد .هدف از پرداختن به این موضوع را می توان بررسی کتب شیعی و روایی
که تربت کودک را از منظر امام صادق علیه الس�لام مورد ارزیابی قرار داده اس��ت و جمع
آوری این مطالب برای بدس��ت آوردن یک مجموعه منسجم برای تربیت کودک در حیطه
ی توصیه های دینی و اخالقی امام صادق علیه الس�لام دانس��ت .مقاله ی حاضر از شش
قس��مت تشکیل شده است که قسمت اول به بررس��ی جایگاه و مفهوم تربیت می پردازد.
قس��مت دوم عوامل موثر در تربیت اس��ت که فطرت ،وراثت و محیط خانواده بحث می
کند .در قس��مت س��وم به مس��ئولیت و نقش والدین در تربیت پرداخته است .در قسمت
چهارم به برش��مردن وظایف والدین در دوران قبل از تولد و تأثیر هر یک در سرنوش��ت
کودک می پردازد .قس��مت پنجم ش��امل وظایف والدین در دوران بعد از تولد است مانند
شیر دادن ،بازی با کودک و محبت و ابراز دوستی ،قسمت ششم نیز از روش های تربیت
از جمله تنبیه و تش��ویق ،تربیت دینی و تربیت جنس��ی بحث می کند .پژوهش حاضر این
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مس��أله را مورد بررس��ی قرار می دهد که تربیت فرزند از دیدگاه امام صادق علیه الس�لام
چیس��ت؟ امام صادق علیه السالم در زمینه تربیت دینی و اخالقی کودکان چه توصیه ها و
رهنمودهایی دانشته اند؟ این پژوهش در مرحله ی جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل
داده ها از روش کتابخانه ای استفاده کرده است .نوآوری که این تحقیق به دنیال آن است،
بازکاوی و بررس��ی مجدد روایات و دس��تور العمل های اسالمی بویژه احادیث و روایات
امام صادق علیه الس�لام در جهت پرورش صحیح اخالقی و دینی کودکان و جمع آوری
راهکارهای موثر در تربیت فرزندان تا در یک مجموعه ای واضح و روش��ن این موارد در
دس��ترس عالقه مندان قرار گیرد .در این تحقیق به کتبی که احادیث و روایات و آیات را
جمع آوری کرده و بر طبق آن الگوهای تربیتی ادامه داده ،به بررس��ی این کتب می پردازد
که از آن جمله می توان به کتاب ابراهیم امینی با عنوان آئین تربیت ،دانش��مند فقید آقای
محمد تقی فلس��فی در کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت ،محمد محمدی ری شهری با
عنوان حکمت نامه ی کودک و بانو غرویان با موضوع تربیت فرزند اش��اره کرد .در زمینه
تربیت کودک آثار فراوانی موجود اس��ت که یا به صورت پراکنده و یا به صورت منس��جم
به این بحث پرداخته شده است اما متأسفانه کتبی که از شیوه های اسالمی یا روان شناسی
اسالمی استفاده کرده باشند بسیار محدودند.
 -1جایگاه تربیت
 -1-1مفهوم تربیت
تربیت مصدر باب تفعیل از ماده (ربی ،یربی) به معنی رش��د اس��ت و تربیت به معنی رشد
دادن ،مرح��وم دهخدا در لغتنامه تربیت را به این معانی آورده اس��ت :پروردن ،پروراندن،
پرورش کودک تا بالغ شود -پروردن و آموختن و ویژگی های تربیت آن است که هر سه
حوزه جس��م و عقل و قلب آدمی را در برگرفته اس��ت .معنای اصطالحی تربیت عبارت
اس��ت از رش��د دادن یا فراهم کردن زمینه ی رشد یا شکوفایی استعدادها و رساندن قوای
نهفته یک موجود به فعلیت .تربیت اختصاص به انس��ان ندارد و در مورد هر موجودی که
قابلیت رشد داشته باشد بکار می رود و اگر در مورد انسان بکار رود کلیه ی ابعاد وجودی
وی را شامل می شود .در قرآن واژه «تزکیه» فراگیرترین واژه هایی است که قرآن در مورد
تربیت اخالقی به کار برده است.
تعریفی دیگر از تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای
انس��ان در جهت کمال مطلق شکوفا شود .انسان موجودی است با استعدادهای شگرف و
گرانقدر چنانکه از رس��ول اکرم (ص) روایت ش��ده که فرمودند« :مردم چون معادن طال و
نقره اند» با این تعبیر باید آنچه را که مانع ش��کوفایی استعدادهای انسان است ،رفع کرد و

زمینه های مس��اعد را فراهم کرده تا استعدادهای انسان به فعلیت رسد و انسان متصف به
کماالت الهی شود.1
پس علم با بعد واالیی که دارد مقدم نیست بلکه غایت تربیت و خواسته شرایع و تکالیف
الهی اس��ت و این علم جز از طریق تزکیه نفس میس��ر نمی گردد .در قرآن تعلیم و تربیت
(تزکیه) در کنار هم آمده اند و گاه تعلیم بر تزکیه مقدم است و گاه بر عکس.2
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 -2-1موضوع و قلمرو تربیت
هر علمی موضوعی دارد که در آن علم از مس��ائل مربوط به آن موضوع بحث می ش��ود.
موضوع تربیت و اخالق (انس��ان) است .انس��ان از دیدگاه اسالم و مکاتب الهی دارای دو
بعد جس��مانی و روحانی اس��ت که هر کدام قابلیت تربیت را دارد .انسان از هنگام انعقاد
نطفه تا بزرگسالی در بعد جسمانی رشد می یاد و در بعد معنوی نیز احساسات ،عواطف،
فکر ،عقل ،ایمان و اخالق او همواره در حال تربیت اس��ت و تربیت بعد معنوی اس��ت که
شخصیت واقعی انسان را تشکیل می دهد و حامل ارزشهای اخالقی است.
تربیت اس�لامی تمام ابعاد وجود انس��ان را در زمینه های م��ادی ،معنوی ،عقلی ،عاطفی،
اخالقی ،عرفانی ،فردی و اجتماعی در بر می گیرد و اخالق همان ملکه نفس��انی است که
از دیدگاه اس�لامی بر ایمان و تعبد و تس��لیم در برابر آفریدگار جهان متکی است و بدین
ترتیب جوهره ی آن یک حقیقت بیش نیس��ت .اما در عینیبت و عمل جلوه های مختلفی
دارد و در هر یک از روابط انس��ان قابل تصور اس��ت .مانند رابطه ی انسان با خدا ،با خود
و با مردم.
 – 3-1نقش تربیت و اخالق در ساختار شخصیت انسان
نقش تربیت ش��کوفا سازی شخصیت واقعی انسان و به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای
نهفته اوس��ت و بدون تربیت ،آدمی ش��خصیت واقعی خود را ب��از نمی یابد و از حقیقت
انسان و هویت مستقل خویش آگاه نمی گردد و آنچه خارج از این حوزه یافته است خود
انسانی او نیست و بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم حقیقی تواند شد و آدمی چیزی جز آنچه
تربیت از او می سازد نیست .تربیت و اخالق انسان است که می تواند روح ملکوتی انسان
را به اوج کمال برساند و چهره واقعی انسان را به نمایش گذارد و احیای شخصیت انسان
و فالح و رس��تگاری او به فضایل اخالقی اس��ت و سقوط و تباهی شخصیت او به رذایل
 .1استاد تهرانی ،سیری در تربیت اسالمی.
 .2بقره ،129 .جمعه .2

اخالق��ی .پس تربیت اخالق با مفهوم دینی و الهی آن ،احیاگر ش��خصیت و هویت واقعی
انسانی و به اوج رساننده ی کماالت معنوی اوست.

 -2عوامل موثر در تربیت
 -1-2فطرت
فطرت های اولیه ی انس��ان سرمایه هایی است که خداوند حکیم به منظور تأمین سعادت
بشر در نهاد هر کودک به وجود آورده و او را با همان سرمایه ها آفریده است .اگر فطرت
از کودک��ی با پرورش��های صحیح و حمای��ت های عالمانه تقویت ش��ود از قوه به فعلیت
در آید ،در پرتو آن اس��اس س��عادت کودک پی ریزی می ش��ود و تا پایان زندگی ضامن

 .1سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک ،چاپ هفتم ،زمستان  ،1384انتشارات میثم تمار ،ص .28
 .2محمد ،محمدی ری ش��هری ،حکمت نامه ی کودک ،همکار و مترجم :عباس پس��ندیده ،قم ،دارالحدیث ،1385 ،ص،135
غررالحکم ،حدیث .5036

151

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

 -4-1ضرورت تسریع در تربیت فرزندان
برای موجوداتی که در طریق تغییر ،تحول ،رش��د و تکامل هس��تند معموالً موسم مناسبی
وجود دارد که در آن به بهترین و مناسبترین رشد خود می رسند و آثار مورد انتظار از آنها
تجلی می یابد .گلها در موسم بهار می رویند ،چشمه ها در فصل زمستان جاری می شوند
و ...تربیت فرزند نیز موس��م مناسب خود را دارد که در آن بهتر و آسانتر به بار می نشیند.
موس��م مناس��ب تربیت ،در اوایل زندگی یعنی دوره کودکی ،نوجوان��ی و عنفوان جوانی
است ،آنگاه که فرزند هنوز قلبی آسمانی و بی آالیش دارد ،آنگاه که هنوز هواهای نفسانی
و خواهشهای غیر انسانی به سرزمین وجود او هجوم نیاورده است .از سوی دیگر والدین
به عنوان مهمترین مربیان فرزندان خود نیز همیش��ه فرصت و حوصله تربیت – که امری
ظریف و در عین حال پیچیده اس��ت را ندارد زی��را آنگاه که بهار عمر والدین به روزهای
آخر رسید و ضعف و سستی بر آنان مستولی گشت توان تربیت و راهنمایی مفید را نداشته
و از ایفای نقش مربیگری برای فرزندان عاجز می گردند.
فرزند در دس��تان والدین امانت الهی می باش��د ،پس ضرورت دارد که از آن امانت به نحو
احس��ن و طبق راهنمایی های مذهب حراست و نگهداری شود و آن را صحیح و سالم به
صاحب اصلی یعنی خداوند تحویل داد .خوب تربیت کردن آنها در پیشگاه خداوند پاداش
خوب دارد و بد تربیت کردن آنها هم پاداش بد در پی دارد.1
امام صادق علیه السالم فرمود« :بهترین چیزی که پدران برای پسرانشان به ارث می گذارند
تربیت است ،نه مال ،چرا که مال می رود و تربیت می ماند.2

خوشبختی او خواهد بود .کودک قبل از آنکه عقلش به فعلیت برسد و قادر به درک مطالب
علمی گردد ،فطرت توحیدی و عواطف اخالقی در ضمیر او فعلیت دارد و برای پذیرش
تربیت آماده اس��ت .الزم اس��ت پدر و مادر به ارزش این فرصت مهم متوجه باش��ند و از
بیداری فطرت ایمانی و احساس��ات کودک حداکثر اس��تفاده را بنمایند و از اوان طفولیت،
در روان وی ایمان به خدا و س��جایای اخالقی را پرورش دهند و پیش از آنکه عقلش به
خوبی ش��کفته ش��ود و در راه تحصیل علم و درک حقایق عقالنی قدم بر دارد ،طفلی پاک
نهاد و با ایمان ،خوش اخالق و مورد اعتماد بار آمده است.1
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 -2-2وراثت
از مدتها پیش دانشمندان به دنبال تحقیقاتی که انجام داده اند پی بردند که موجودات زنده
اعم از گیاهان ،اشجار ،حیوانات و انسانها بسیار از خصوصیات و اوصاف ظاهری و باطنی
خود را به نسل بعد منتقل می کنند.2
همانطور که صفات نیک و بد همه مانند رنگ پوس��ت ،ساختار بدن ،قیافه و دیگر ویژگی
ها قابل انتقال اس��ت؛ بنابراین در ماه ها قبل از بارداری باید به خودس��ازی و پیشرفت در
امور معنوی پرداخت تا زمینه های طبیعی تربیت مذهبی و معنوی فرزندان فراهم گردد و
در مقابل ،زمینه های انتقال بیماری های روحی به کودک فراهم نیاید.3
امام صادق (ع) فرمود «همانا خداوند برای رحم ،چهار ظرف آفریده است .از این رو آنچه
[از نطفه که] در ظرف نخس��تین قرار گیرد ،برای پدر اس��ت و آنچه در دو بین قرار گیرد،
برای مادر اس��ت و آنچه در س��ومین قرار گیرد برای عموهاست و آنچه در چهارمین قرار
گیرد برای دایی هاست.»4
ام��ام صادق (ع) فرمود« :همان��ا خداوند -تبارک و تعالی -هر گاه اراده کند که کس��ی را
بیافریند همه ی صورت های بین او تا آدم را جمع می کند ،س��پس او را بر صورت یکی
از آنان می آفریند ،پس هرگز کس��ی درباره ی خود نگوید :این نه ش��بیه من است ،نه شبیه
هیچ یک از نیاکان من.»5
 .1محم��د تقی فلس��فی ،کودک از نظر وراثت و تربیت«،بخش دوم» ،تلخیص :محم��د رضا جوادی ،چاپ دوم  ،1386تهران،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ص.61 ،11
 .2غالمحسین ،رحیمی اصفهانی ،وظایف والدین و فرزندان در برابر یکدیگر ،یاران قم ،انتشارات عسکریه ،چاپ اول ،1380
ص.62
 .3محمد علی ،قاسمی ،سرچشمه ی تربیت ،چاپ پنجم ،نورالزهراء ،قم ،1392 ،ص.86
.4محمد ،محمدی ری ش��هری ،حکمت نامه ی کودک ،همکار و مترجم :عباس پس��ندیده ،ق��م ،دارالحدیث ،1385 ،ص،43
کافی ج ،6ص.17
.5صدوق ،قمی ،من الیحضره الفقیه ،ترجمه علی اکبر غفاری و محمد جواد صدر بالغی ،صدوق ،ج ،3ص.484

امام صادق (ع) – در زیارت اربعین س��ید الش��هدا« :پدر و مادرم فدای تو ،ای فرزند پیامبر
خدا! گواهی می دهم که تو نوری در پشت های بزرگوار و رحم های پاک بودی ،آلودگی
های جاهلیت تو را نیالود و ناپاکی ها ،لباسش را بر تو نپوشاند.»1

 -3مسئولیت والدین در تربیت
کودک در اوائل وجود ،هنوز ش��کل نگرفته و برای هر یک از س��عادت و شقاوت قابلیت
دارد می تواند یک انس��ان کامل گردد و یا به صورت یک حیوان پس��ت و فرومایه درآید
و این کار بزرگ بر عهده پدر و مادر نهاده ش��ده اس��ت .بزرگترین خدمتی که پدر و مادر
می توانند نسبت به فرزندشان انجام دهند این است که فردی خوش اخالق ،مهربان ،دانا،
درس��تکار ،با ایمان و وظیفه ش��ناس پرورش دهند .کودکان امروز پدران و مادران آینده و
مربیان فرزندان خود خواهند ش��د و تربیت های خ��وب یا بد خود را به فرزندان خویش
منتقل خواهند ساخت و بنابراین پدران و مادران با خواست خود می توانند اجتماع آینده
را اصالح کنند یا به فساد و تباهی بکشند و به همین جهت نسبت به اجتماع هم مسئولیت
بزرگی دارند .کس��انی که پدر و مادر می ش��وند مس��ئولیت بس��یار س��نگینی را بر دوش
 .1محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه ی کودک ،ص ،47تهذیب االحکام ،ج ،6ص.114
.2بانو غرویان ،تربیت فرزند ،چاپ اول ،تابستان  ،1374موسسه انتشارات نبوی ،قم ،ص.29-30
 .3ابراهیم ،مظاهری ،با فرزندان در سایه قرآن ،بازنویس :یوسف غالمی ،چاپ اول  ،1376انتشارات ظفر ،ص.46
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 -3-2محیط خانواده
خانواده اولین کانون پرورش��ی کودک اس��ت و پدر و مادر اولین مربیانی هستند که نقش
مس��تقیم در تعلیم و تربیت کودک دارند ،به خصوص مادر که در هفت س��ال اولیه زندگی
مهمترین نقش را در پرورش او به عهده دارد همانگونه که اخالق فردی هر یک از والدین،
اهمیت بسزایی در تربیت فرزندان دارد ،اخالق خانوادگی و جو و فضای کلی محیط خانه
نیز در این زمینه موثر اس��ت .اگر جو خانواده ،جوی فاس��د و به دور از اخالق اسالمی و
انسانی باشد ،فرزندان نیز متناسب با همین محیط رشد می کنند و بعکس اگر محیط خانه،
محیطی سالم ،انسانی ،اسالمی و اخالقی باشد ناخودآگاه اثر وضعی خود را روی فرزندان
خواهد گذاش��ت و آنها از پرورش صحیحی برخوردار خواهند بود .2پیامبر اکرم (ص) در
م��ورد تأثی��ر خانواده بر تربیت فرزند می فرماید« :هر ن��وزادی بر فطرت توحید متولد می
ش��ود ،پدر و مادرند که او را به یهودیّت یا نصرانیّت متمایل و از راه فطرت ،منصرف می
سازند.»3
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می گیرند و در برابر خدا و خلق و فرزندانشان مسئول می شوند اگر درست انجام وظیفه
کردند بزرگترین خدمت را نس��بت به آنها انج��ام داده اند و در دنیا و آخرت پاداش نیک
خواهند دید و اگر در این باره کوتاهی نمایند هم خودشان متضرر خواهند شد هم نسبت
به فرزندانش��ان و اجتماع آینده ،مرتکب خیانت و گناه نابخش��ودنی می شوند ،1پس الزم
اس��ت والدین با آموزش های صحیح و پرورش استعدادهای ذاتی که از ناحیه خداوند در
نهاد فرزندان به ودیعه نهاده شده با الهام گرفتن از دستورات دینی آنان را در مسیر تکامل
مادی و معنوی قرار دهند.2
امام صادق (ع) می فرماید« :بنده مومن ،همواره برای خانواده اش ،دانش و تربیت شایسته
به ارث می گذارد تا همه را وارد بهشت سازد ،به گونه ای که بهشت نه کوچکشان ،نه از
بزرگش��ان ،نه از خادمشان ،نه از پناهنده شان خالی نباشد .نیز بنده ی نافرمان [خدا] برای
خانواده اش تربیت ناشایست به ارث می گذارد تا همه ی آنان را وارد دوزخ سازد به گونه
ای که [دوزخ] نه از کوچگ خانواده اش نه از بزرگش��ان ،نه از خادمش��ان و نه از همسایه
ش��ان تهی نباش��د »3همچنین می فرمایند« :بهترین چیزی که پدران برای پسرانشان به ارث
می گذارند تربیت است ،نه مال؛ چرا که مال می رود و تربیت می ماند.»4
 -1-3پیش از تولد
1-1-3انتخاب همسر
برای فرزند خواهی رهنمودهای بس��یار قابل توجهی از ناحیه دین مقدس اسالم به پیروان
خود داده ش��ده اس��ت از جمله ی آنها انتخاب همس��ر می باشد که انس��ان با چه افرادی
ازدواج کند و در نتیجه فرزندان خوب و صالح و س��المی داش��ته باشد .این مسئله هم در
مرد قابل توجه اس��ت و هم در زن .آئین مقدس اسالم در آغاز به پیروان خود دستور داده
که با همکیشان خود وصلت کنند آن هم با فردی متدین ،صالح و عفیف.5
پیامبر اس�لام و جانش��ینان معصوم ایش��ان ،ازدواج با یک سلس��له از زنها نکوهیده اند از
جمله می فرمایند« :ازدواج با زنهای احمق بپرهیزید ،چون مصاحبتش��ان مصیبت اس��ت و
فرزندانشان ضایع.»6
چون زن و ش��وهر هر دو در س��اختار جس��می و روحی فرزند تأثیر دارند لذا در انتخاب
 .1ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،چاپ هفدهم ،پاییز  ،1381چاپخانه  :صاحب کوثر ،ص.14 ،11
 .2غالمحسین ،رحیمی اصفهانی ،وظایف والدین و فرزندان در برابر یکدیگر ص.52
 .3محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه ی کودک ،ص ،135دعائم االسالم :ج ،1ص.82
 .4همان ،ص ،135غررالحکم ،ح.5036
.5سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک ،چاپ هفتم ،زمستان  ،1384انتشارات میثم تمار ،ص.15
 .6شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،مترجم :علی افراسیابی ،مکتبه االسالمیه ،تهران1403 ،هـ .ق ،ج ،20ص.84

همس��ر ،دین حساسیت ظریفی را نش��ان داده است .همان خصوصیات و ویژگی هایی که
درباره ی زن بیان داش��ته در خصوص مرد نی��ز عنایت کرده و از جمله آنها هم کفو بودن
در مس��ائل و ابعاد گوناگون می باش��د .هم کفو بودن در دین ،اخالق ،تحصیل و اصالت
خانوادگی اس��ت و اهتمام اس�لام بیشتر به دیندار بودن می باش��د .امام صادق (ع) فرمود:
«با ش��راب خوار مجالس��ت نکنید و به او زن ندهید و از او دختر نگیرید .»1هم چنین می
فرمایند« :هر کس عزیز خود را به ازدواج مرد شرابخوار در آورد ،قطع رحم کرده است.»2
 2-1-3وراثت
خداون��د در ق��رآن می فرماید« :زمین پاک و نیکو گیاه��ش به اذن خدا نیکو برآید و زمین
خشن و ناپاک جز گیاه اندک و کم ثمر بیرون نیاورده و نیز می فرماید« :زنان شما ،کشتزار
شمایند.»3
لطافت این آیه در این است که باغبان را هشدار داده تا بذر سالم خود را در هر زمین غیر

 3-1-3آداب همبستری
امام صادق (ع) می فرماید :برای دور س��اختن ش��یطان ازخود و فرزندانتان این گونه دعا
کنید« :پروردگارا! به عنوان امانت این همس��ر را بر گزیدم و با کلمات تو او را بر خویش
حالل س��اختم ،پس اگر از او فرزندی برایم مقدر کرده ای ،او را با برکت ،پرهیزگار و از
 .1شیخ محمد ،عاملی  ،وسائل الشیعه ،ج ،14ص.249
.2همان ،ج ،20ص.79
 .3اعراف ،آیه  ،58بقره ،آیه .223
 .4ابراهیم ،مظاهری ،با فرزندان در سایه قرآن ،ص.44 ،40
تهران ،ج ،23ص.14
االسالمیه،
 .5عالمه محمد باقر ،مجلسی ،بحار االنوار ،دارالکتب
َ

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مس��تعد نکارد و عوامل موثر در ضایع شدن شناسایی کند و شرایط ثمر دادن را خوب در
نظر داشته باشد .هیچ یک از دانشمندان ،نقش وراثت را در تربیت انکار نکرده اند .اختالف
نظ��ری که وجود دارد در کیفیت اثرگذاری آن اس��ت .طبیعی اس��ت که از پدر و مادر کم
خرد و بدخلق هیچ گاه فرزندی خردمند و خوش خلق به وجود نمی آید مگر آن که طفل
آنان در این صفات از نسلهای گذشته ی خود چیزی کسب کرده باشد .4روایات اهل بیت
علیهم الس�لام نیز به طور آش��کار بر این مطلب تأکید کرده اند .امام صادق (ع) از رس��ول
اکرم (ص) روایت کرده اس��ت که فرمود« :از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا هم نش��ینی با
احمق مایه ی اندوه و بالء و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.5
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شیعیان خاندان پیامبر (ص) قرار بده و در او بهره و نصیبی برای شیطان قرار مده.»1
امام صادق(ع) می فرماید« :دشمن ما اهل بیت نیست ،مگر کسی که فرزند زنا یا ایام حیض
باش��د.»2در حدیثی دیگر امام صادق به ش��خصی بنام عذا فرمودند :آیا این ناهنجار آفریده
شدگان را می بینی ؟ گفتم آری ،امام فرمود« :اینان کسانی هستند که پدرانشان با همسران
خود در دوران آلودگی آنان آمیزش می کردند.»3
ه��م چنین می فرمایند« :نزدیکی در خانه ای که کودکی در آنجاس��ت و آنها را می بیند یا
صدای آنان را می ش��نود س��بب می شود که کودک بیننده زناکار گردد 4و یا فرزندی که از
ایشان تشکیل می شود زناکار گردد» و نیز می فرمایند« :مرد وقتی نزد خانواده اش می رود
و می ترس��د که شیطان سهیم شود بگوید« :بسم اهلل و از شیطان به خدا پناه برد .»5بنابراین
آنچه در زمان نزدیکی از ذهن زوجین می گذرد با حالت نطفه و تخمک ارتباط مس��تقیم
دارد.
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 4-1-3دوران بارداری
هر چند جنین از یک س��لول آمیخته از نطفه مرد و زن بوجود می آید ولی تردیدی نیست
که با قرار گرفتن نطفه در رحم زن رابطه ی وراثتی و س��ازندگی پدر با وی قطع می ش��ود
و این مادر اس��ت که کودک را می س��ازد .چنان که پیامبر اکرم (ص) می فرماید« :شقی و
بدبخت کسی است که در رحم مادر بدبخت شده و سعادتمند کسی می باشد که در رحم
مادر سعادتمند گشته است.»6
حاالت جسمانی و روانی مادر در دوران بارداری نیز نقش موثری در شکل گیری روحیات
فرزند دارد ،چرا که جنین در درون رحم مادر همانند یک عضو در پیکر مادر است ،همان
گونه که تغییرات جس��می و مواد مورد تغذیه مادر ،تاثیر مستقیم روی جنین دارد ،اخالق،
تحوالت روحی و افکار او نیز در جس��م و جان کودک اثر می گذارد همان طور که ضربه
های جسمی بر مادر چه بسا موجب سقط جنین می شود ،ضربه ها و فشارهای روحی و
اخالقی نیز ممکن است چنان تاثیری بر روی جنین داشته باشد که موجبات سقوط معنوی
واخالقی او را در آینده فراهم س��ازد .البته پدران نیز در این زمینه وظیفه خطیری را بعهده
 .1محمد علی ،قاسمی ،سرچشمه ی تربیت ،ص ،127الکافی ،ج ،5ص.500
.2صدوق ،قمی ،من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.96
 .3عالمه ،محمد باقر ،مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،81ص.86
.4محمد علی ،قاسمی ،سرچشمه ی تربیت ،ص ،150مستدرک الوسائل ،ج ،14ص.228
 .5شیخ محمد ،عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،14ص ،96باب .68
 .6غالمحسین ،رحیمی اصفهانی ،وظایف والدین و فرزندان در برابر یکدیگر ،ص ،68بحار ج ،3ص.44

دارند که باید گفت مهمتر از مسئولیت مادران می باشد.1

 -2-3بعد از تولد
 1-2-3نامگذاری
از اولین روزی که کودک قدم به دنیا می گذارد .در اس�لام عنایت شده که تا سه روز اسم
کودک گذاش��ته شود .سیره ی پیامبر اکرم (ص) این بوده که هنگام نامگذاری کودک ابتدا
.1بانو غرویان ،تربیت فرزند ،ص.31 ،30
 .2امینی ،ابراهیم ،آئین تربیت ،ص.36
 .3سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.22-23
 .4پیام آزادی ،حدیث تربیت کودک از سخنان چهارده معصوم ،چاپخانه طلوع آزادی ،پیام آزادی ،دی ماه  ،1361ص.28
 .5ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص.39
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 5-1-3تأثیر غذای مادر بر سالمتی جنین
کودک عضو رسمی بدن مادر نیست اما به هر حال از خون مادر و غذای او تغذیه می کند
و پرورش می یابد .غذای یک خانم آبس��تن باید به طوری غنی و کامل باش��د که از یک
ط��رف احتیاجات غذایی بدن خودش را تأمین کند و از طرف دیگر مواد غذایی مورد نیاز
کودک را در اختیارش قرار دهد.2
در این دوران پدر و مادر باید به این مراقبتها اهمیت بیش��تری بدهند .یکی از این مس��ائل،
تغذیه پدر و مادر از غذاهای پاک و حالل است .لقمه ی ناپاک و حرام در گوشت و خون
والدی��ن نفوذ ک��رده و از طریق آمیزش به جنین انتقال می یابد .پ��در هر چه پرهیزگارتر،
فرزند شایسته تر ،سالم تر و صالح تر و در مرحله دوم این مادر است که باید مراقبت های
ویژه از جنین داشته باشد.3
امام صادق (ص) بچه ی زیبایی را دید ،فرمود شایس��ته است پدر این کودک در شب هم
بس��تری میوه ی به خورده باش��د .در روایت دیگری درباره ی به فرمودند« :این میوه را به
زنان باردار خود بخورانید اطفال شما را زیبا می کند.»4
وض��ع تغذیه مادر ،در ایام بارداری ،حتی در اخالق و مقدار هوش و اس��تعداد کودک نیز
تأثیر دارد زیرا اعصاب و مغز کودک از غذای مادر درس��ت می ش��ود و هر نوع غذایی اثر
مخصوص دارد .اسالم نیز تصریح کرده که غذای مادر در پرورش اخالقی کودک نیز موثر
می باش��د .چگونگی تغذیه مادر در چگونگی ش��یر او نیز اثر دارد چون شیر هم از غذای
مادر درس��ت می شود .اسالم نیز به این مطلب توجه داشته که غذای مادر در شیر او تأثیر
دارد.5

اذان به گوش راس��ت او و س��پس اقامه به گوش چپ او می خواند و آنگاه نام کودک را
می نهاد .اس�لام یکی از وظایف پدر و مادر را نس��بت به فرزند انتخاب نام نیک قرار داده
اس��ت .1امام صادق (ع) فرمودند« :اولین قدم خوبی که انس��ان بر می دارد این است که نام
نیک بر فرزند خود بگذارد ،پس در این کار نیک کوتاهی نکنید.2
از طرف دیگر انتخاب نام نیک اثر بزرگ اجتماعی دارد .نامگذاری است که اهداف و افکار
و آرمان های پدر و مادر را آش��کار می نماید و آنها و فرزندانش��ان را رسم ًا به جمعیتها و
مرامهای گوناگون وابس��ته و ملحق می س��ازد .اگر پدر و مادر دیندار باشند نام پیغمبران و
امامان و بزرگان دین انتخاب می کنند.3
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 2-2-3شیر دادن
از آنجا که کودک در ایام ش��یرخوارگی از ش��یره جسم و جان مادر او تزاق می کند بدون
تردید ش��یر در تحول و دگرگونی جس��م و روح وی اثرات غیر قابل انکاری می گذارد و
بسا فطرت و طبیعت کودک را زیر و رو می نماید .سفارش شده که کودک از هر دو پستان
ش��یر بدهید تا شیرتان خشک نشود و به پستان درد مبتال نگردید .4زنی می گوید حضرت
صادق (ع) به من فرمود« :بچه ات را از یک پستان شیر نده بلکه از هر دو پستان شیر بده
تا برایش غذا و شراب کاملی باشد.»5
همانطوری که کم خردی ،زش��تی و زیبایی و با طهارت بودن زن از طریق ش��یر در کودک
اثر می گذارد ،انحراف فکری و ناپاکی شیر و زن نیز در کودک موثر خواهد بود .حضرت
صادق (ع) فرمود« :برای کودک از زن مجوس در خواست شیر دادن [به فرزند] نکن ،ولی
از زن یهودی و مسیحی درخواست کن .البته نباید شراب شراب بنوشند و باید از این کار،
بازداشته شوند .شیر دایه ی احمق و زشت رو ،مناسب نیست؛ ولی شیر زن پاکیزه ی زیبا
خوب است.»6
عبی��داهلل حلبی می گوید :به امام صادق (ع) عرض کردم آیا جایز اس��ت زنی را که از زنا
زاده ش��ده اس��ت ،به عنوان دایه انتخاب کنم؟ فرمود« :نه او و نه از دخترش ،درخواس��ت
شیر نکن.»7
 .1سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.31
.2شیخ محمد ،عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،21ص.389
 .3ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص.88
 .4غالمحسین ،رحیمی اصفهانی ،وظایف فرزندان و والدین در برابر یکدیگر ،ص.70
 .5شیخ محمد ،عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،15ص.176
 .6محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه ی کودک ،ص ،125تهذیب االحکام ،ج ،8ص.110
.7غالمحسین ،رحیمی اصفهانی ،وظایف والدین و فرزندان در برابر یکدیگر ،ص ،71الکافی ،ج ،6ص.42

 4-2-3از شیر گرفتن
 .1مرکز تحقیقات اسالمی استراسبورگ ،مترجم :ذبیح اهلل منصوری ،چاپ نهم  ،1361سازمان انتشارات جاوید ،ص.358-362
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 3-2-3کودکان شیرخوار را در طرف چپ خود بخوابانید
یک��ی از مظاهر نبوغ علمی امام جعفر صادق (ع) توصیه او به مادران بود تا اینکه کودکان
شیرخوار را در طرف چپ خود بخوابانند .این توصیه قرن ها چون یک سفارش زائد یابی
مورد جلوه میکرد و علتش این بود که هیچکس به فایده این سفارش پی نمی برد .در نیمه
قرن نوزدهم میالدی در ایالت نیویورک چند زایش��گاه وابس��ته به مرکز تحقیق مربوط به
نوزادن و شیرخوران دانشگاه کورنیل تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند .از گزارشهایی
که در طی یک مدت طوالنی از طرف آن دکترها به مرکز تحقیق میرسد این نتیجه بدست
می آید که در روزهای اول بعد از تولد وقتی نوزاد در طرف چپ مادر میخوابد آسوده تر
از آن اس��ت که در طرف راس��ت بخوابد و اگر او را در طرف راست بخوابانند در فواصل
نزدیک از خواب بیدار می ش��ود و ش��یون می کند .بعد از آزمایش های متعدد دانشمندان
دانشگاه کورنیل دانستند که طفل در شکم مادر نه فقط عادت به شنیدن ضربان قلب او می
کند بلکه آن ضربان به حیات وی نیز وابس��تگی دارد و هرگاه ضربان ادامه نیابد ،طفل در
شکم مادر از گرسنگی میمیرد .عادتی که جنین ،قبل از تولد به شنیدن صدای ضربان قلب
مادر دارد طوری در وی نافذ می شود که بعد از تولد هم اگر صدای قرعه های قلب مادر
را نشود احساس اضطراب می نماید.
در ش��یرخوارگاههای وابس��ته به مرکز تحقیق چند بار یک آزماش را انجام دادند :عده ای
از ن��وزادان را در اطاقی ق��رار دادند که در آنجا صدای قرعات مصنوعی قلب مادر بگوش
کودکان نمیرس��د و عده ای را هم در اطاقی قرار دادند که نوزادن در آنجا صدای قرعات
مصنوعی قلب مادر را می شنیدند .هر دفعه که این آزمایش را کردند معلوم شد در اطاقی
که آنجا قرعات مصنوعی قلب مادر ش��نیده می ش��ود وزن کودکان ،س��ریع تر از کودکان
اطاق دیگر زیاد می ش��ود در صورتی که غذایی که به کودکان دو اطاق داده می ش��ود از
حیث نوع ،مش��ابه بود .اما در اطاقی که این صدا شنیده می شود کودکان با اشتهای زیادتر
غ��ذا می خوردند و ک��ودکان اطاقی که صدای قرعات مصنوعی قلب مادر در آنجا بگوش
نمیرس��د کم اشتها می ش��وند .دکتر لی سالک برای مادران توضیح داد که در تاریکی شب
راهنمای کودک برای نوش��یدن شیر از پس��تان مادر ،قرعات قلب وی می باشد و طفل که
صدای تپش قلب مادر را می شنود مستقیم و بدون تردید پستانش را پیدا می کند و دهان
را بر آن می گذارد.1

کودک را دو سال تمام باید شیر داد .دو سال شیر خوردن حق طبیعی هر کودکی است که
خداوند بزرگ برایش مقرر داش��ته اس��ت .خدا در قرآن مجید می فرماید« :مادران دو سال
تمام به بچه های خود شیر می دهند .»1و اگر مادر بخواهد زودتر از دو سال بچه را از شیر
بگیرد مانعی ندارد به ش��رطی که حداقل  21ماه او را ش��یر داده باشد .حضرت صادق (ع)
فرمود« :حداقل دوران شیرخوارگی بیست و یک ماه است .اگر زودتر از این مقدار بچه را
از ش��یر باز گیرند به او س��تم کرده اند .»2همچنین همراه بودن مادر در این مدت با کودک
الزامی است ،به غیر از زمانی که کودک در خواب است ،مادر خوب است همیشه فرزند را
در کنار خود داش��ته باشد .پس از سپری شدن دوران شیرخوارگی ،مراقبتها و تربیت های
ویژه ای را می طلبد و پدر و مادر در زمانی که کودک هوشیاری الزم رسیده است باید در
اعمال و رفتار خود در محیط خانه محتاط و جانبدار باشند.3
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 5-2-3بازی کودک
بازی یک امر طبیعی و همانند نفس کشیدن برای کودک ضرروت دارد .در سالهای پیش از
دبستان بزرگترین سرگرمی و مشغله ی کودک ،بازی است ،بعد از آن تدریج ًا روبه نقصان
می رود و کارهای اساسی تر جای آنرا می گیرد .کودک برای بازی کردن دلیل ندارد اما به
هر حال نمی تواند بازی نکند .کودک یک موجود زنده اس��ت و هر موجود زنده ای باید
فعال باش��د ،بازی هم برای کودک یک نوع فعالیت و کار می باش��د ،بازی نکردن کودک
عالمت بیماری و ناتوانی اوست .اسالم نیز به نیاز طبیعی کودک توجه داشته و دستور می
دهد او را آزاد بگذارند تا بازی کند.4
امام صادق (ع) فرمودند« :فرزندت را رها کن تا هفت س��ال بازی کند و هفت سال [دوم]
او را تربیت کند و هفت سال [سوم] او را با خودت همراه کن .اگر رستگار شد چه خوب؛
در غیر این صورت ،از کسانی است که هیچ خیری در آنها نیست.»5
بازی برای کودک یک ورزش طبیعی است ،عضالت او را تقویت می کند .هوش و قوای
عقالنی او را بکار می اندازد و نیرو می بخش��د .عواطف و احساس��ات اجتماعی کودک را
بیدار ساخته او را به سوی زندگی اجتماعی و قبول مسئولیتها سوق می دهد.
در مورد ارزش اخالقی (معنوی) بازی می توان گفت در جریان بازی کودک یاد می گیرد
 .1بقره ،آیه .233
 .2ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص ،83وسائل ،ج ،15ص.177
 .3سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک :ص.27
.4امینی ،ابراهیم ،آئین تربیت ،ص.150
 .5محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه ی کودک ،ص ،243مکارم االخالق ،ج ،1ص.477

که چه جیز خوب و چه چیز بد است .کودک در می یابد که اگر بخواهد در بازی فرد قابل
قبولی به حساب آید ،باید صادق ،امین ،عادل ،منضبط ،درستکار ،مسلط به خود و ....باشد.

 7-2-3محبت و ابراز دوستی
پایه حیات بشری بسته به محبت است ،محبت است که یک عمر انسان را در حفاظ خود
محکم و س��الم نگه می دارد و در سرنوش��ت او نقش مهمی را ایفا می کند و ریشه عمیق
روانی و روحی دارد.4
امام صادق (ع) فرمود« :فطرت آدمی چنان س��اخته ش��ده که هر کس به او نیکی کند ،او را
دوست بداردو هر که با او بد کند دشمن بدارد .»5همان طور که کودک احتیاج به غذا دارد
به محبت و نوازش نیز نیازمند اس��ت .کودک نمی فهمد که در کاخ زندگی می کند یا در
می فهمد که محبوب دیگران اس��ت یا نه .با احس��اس محبوبیت
کوخ ،اما به خوبی
می تواند آرام و راحت به رشد و نمو خویش ادامه دهد و در صفات عالی انسانیت تکامل
یابد .محبت ریش��ه ی اخالق نیک اس��ت :در پرتو محبت می توان احساسات و عواطف
 .1همان( ،مترجم ،عباس پسندیده ،ص.262 ،259
 .2همان ،ص ،251من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.483
 .3ابراهیم ،امینی ،آیئن تربیت ،ص.159
 .4سید مجتبی ،موسوی زنجانرودی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.35
 .5همان ،ص ،35وسائل ،ج ،4ص.74
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 6-2-3بازی والدین با کودک
ب��رای کودک خیلی مهم اس��ت که پدر و مادرش در دنیای او وارد ش��وند .چون والدین،
مهمترین افراد برای کودک هس��تند ،بازی کردن آنها با کودک موجب تکریم کودک و باال
رفتن عزت نفس او گش��ته ،احس��اس خود ارزشمندی و کرامت نفس را برای وی بوجود
می آورد همچنین رابطه کودک با والدین را تحکیم می کند و در صمیمی شدن رابطه نقش
اساسی دارد.1
پیامبر خدا (ص) فرمود« :نزد هر کس کودکی هس��ت ،باید با او کودکی کند .»2در خاتمه
تذک��ر این مطلب الزم اس��ت که گرچه ک��ودک احتیاج به بازی دارد ام��ا مدت بازی باید
مح��دود باش��د .باید دوران موقت ب��ازی کودک را طوری ترتیب داد ک��ه خود به خود به
فعالیت های اجتماعی و کارهای س��ودمند تولیدی عالقمند گردد و در دوران دوم زندگی
بازی را رها کند و به کارهای جدی و سودمند بپردازد و اجازه ندهد که خوی بازیگری و
بطالت بر کودک غلبه کند و تا آخر عمر بازیگر بماند.3
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کودک را به خوبی پرورش داد و از او انسانی شایسته ساخت .کودکی که از محبت اشباع
ش��ده ،چون طعم شیرین محبت را چشیده ،حاضر است این آب حیات را به دیگران ایثار
کن��د .او ب��ا مردم چنان رفتار می کند که دیگران با او رفتار نموده اند .کودکی که در محیط
مهر و محبت پرورش یافته بهتر می تواند با مش��کالت دوران بلوغ و تغییرات جس��می و
روانی رو به رو گردد .دین مقدس اسالم که به مسائل تربیتی عنایت کامل داشته ،در مورد
محبت سفارش های فراوان به عمل آورده است.1
امام صادق (ع) فرمودند« :خدا بنده اش را به واسطه ی شدت محبتی که نسبت به فرزندش
دارد م��ورد مرحمت قرار خواهد داد .»2در این مورد نیز مانند س��ایر موارد اعتدال و میانه
روی مدنظر باید باشد و چنان نباشد که محبت موجب جرات و جسارت کودک نسبت به
پدر و مادر و یا دیگران باشد .امام صادق (ع) می فرمایند« :بدترین پدران -والدین -کسانی
هس��تند که نس��بت به فرزند در محبت افراط کنند و بدترین فرزند کسی است که کوتاهی
او نسبت به والدین به عاق شدن منجر شود».
ام��ام صادق (ع) در م��ورد قلمرو محبت به فرزن��دان می فرمایند :پ��درم فرمود« :به خدا
سوگند ،من نسبت به یکی از فرزندانم تظاهر می کنم و او را بر زانویم می نشانم و بسیار
به او محبت می کنم و بس��یار از او تش��کر می کنم .هر چند حق با فرزند دیگر من اس،
لیک��ن ب��ه خاطر حفاظت کردن وی از او و دیگران ،چنی��ن می کنم تا کاری را که برادران
یوس��ف با او کردند ،اینان با وی نکنند .خداوند ،س��وره ی یوسف را فرو نفرستاده است،
مگر نمونه ای برای آنکه برخی از ما نسبت به برخی دیگر ،حسادت نورزد ،همانگونه که
برادران یوسف بر اوحسادت ورزیدند و ستم نمودند.3
 8-2-3تربیت خوب
فرزند در دستان والدین امانت الهی می باشد پس ضرورت ایجاب می کند که از آن امانت
به نحو احس��ن و طبق راهنماییهای مذهب ،حراس��ت و نگهداری ش��ود و آن را صحیح
و س��الم به صاحب اصلی یعنی خداوند تحویل داد .خوب تربیت کردن آنها در پیش��گاه
خداوند پاداش خوب دارد و بد تربیت کردن آنها پاداش بد.4
ام��ام صادق (ع) فرمود« :لقمان به فرزندش فرمود« :فرزند! اگر کودکی را تربیت کردی در
بزرگی از آن بهره خواهی برد و کسی که به تربیت کودک توجه کند به او کمک کرده است
و کسی که به او کمک کند علم و دانش او را عهده دار شده است و کسی که علم او را به
 .1امینی ،ابراهیم ،آئین تربیت ،ص.118-119
 .2بانو غرویان ،تربیت فرزند ،ص ،112میزان الحکمه ،ج ،10ص.699
 .3محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،219بحار االنوار ،ج ،74ص.78
 .4سید مجتبی ،موسوی زنجارودی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.28

 .1محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،135بحار االنوار ،ج ،13ص.419
 .2سید مجتبی ،موسوی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.42
.3محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،179الکافی ،ج ،5ص.62
 .4بانو غرویان ،تربیت فرزند ،ص.17
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عهده گرفته تالش و کوشش او را افزون نموده ،سود آنرا بوسیله ی آن درک کرده است.»1
کودک روحیه ی بس��یار حس��اس و ظریفی دارد .اطراف او پر از انس��انهای مختلف و با
اخالق متفاوت و گوناگون و رفتارهای ناهمگون می باش��د ،امکان دریافت همه نوع رفتار
و ک��ردار و گفتار اطرافیان را دارد .هدف اس�لام از تربی��ت فرزندان ،تربیت خوب و نیک
آنهاس��ت .خوبی ها و نیکی ها که خود اسالم بیان داشته است در راستای مذهب و تعالی
روحی و معنوی و دینی باید باشد نه چیز دیگر و امتیاز اسالم در میان سایر مکتبها به همین
امر تربیت معطوف اس��ت و فلس��فه ی وجودی اسالم نیز بر طبق فرمایش پیامبر (ص) در
همین امر خالصه می شود که فرمود« :من برای تکامل بخشیدن به اخالق و خوی خوب
بشریت مبعوث گشته ام.»2
همچنین از حضرت صادق (ع) در تفس��یر این آیه« :ای کس��انی که ایمان آورده اید خود
و اهل خود (زن و فرزند) را از آتش (قیامت و عذاب آن) بترس��انید» وارد ش��ده است که:
«کاره��ای شایس��ته انجام دهید و اهل خانه خود (زن و فرزن��دان) را نیز به این امور تذکر
دهید و آنها را در جهت اطاعت و بندگی خداوند تأدیب و تربیت کنید.»3
پس هرگز نباید پنداشت که مسئولیت شما صرف ًا اداره زندگی مادی و مراقبت های جسمی
کودک اس��ت بلکه باالتر از جس��م که مهمتر اس��ت تربیت و تأمین نیازهای روح و روان
کودک است که اساس شخصیت و حقیقت انسانیت انسان نیز همین روح اوست.4
 3-3روشهای تربیت
 1-3-3با عمل تربیت کنید و نه با زبان
آنچه در تربیت کودک ،اهمیت قراوارن دارد ،رفتار والدین در منزل اس��ت چرا که کودک
در واقع یک مقلد کامل از پدر و مادر است .ذهن کودک در ابتدا پاک و بدور از هر گونه
نقش است ،او دقیق ًا به اعمال پدر و مادر و به رفتار سایر نزدیکان و اطرافیان خود نگاه می
کند ،آنچه آنان انجام می دهند ،فرا گرفته ،عم ً
ال خود انجام می دهد ،اینجاست که رفتار و
حرکات پدر و مادر در کیفیت تربیت فرزند بس��یار مهم است و والدین بایستی بدین نکته
توج��ه نماین��د که اگر دهها بار فرزند خود را از ارتکاب عمل��ی نهی نمایند اما خود حتی
یکبار آنرا انجام دهند کافی است که کودک امر و نهی پدر و مادر را نادیده گرفته آن عمل
را انجام دهد چرا که کودک آنچه را نباید بیاموزد در رفتار خود والدین عم ً
ال مشاهده کرده
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است .تربیت زبانی و نصیحت با زبان هرگز کافی نیست.1
ام��ام صادق(ع) فرم��ود« :مردم را از راه عمل -و نه از راه گفتار و بیان تنها – س��وی حق
دعوت کنید .»2بس��یاری از پدران و مادران تربیت را به پند و اندرز و امر و نهی میدانند و
کودک خردسال را قابل تربیت نمی دانند ،می گویند هنوز بچه است و چیزی سرش نمی
شود .تربیت را زمانی آغاز می کنند که بچه به سن رشد و تمیز رسیده باشد و به اصطالح
خوب و بد را بفهمد .در صورتی که این عقیده کام ً
ال اش��تباه اس��ت .کودک از همان آغاز
والدت مشغول شکل گرفتن و پرورش یافتن و تربیت شدن است.
کودک وجود بی شکل خود را با الگوی پدر و مادر تطبیق می سازد ،او به کردار می نگرد
و ب��ه گفتار و پند و ان��درز چندان توجهی ندارد .اگر کردار با گفت��ار مطابق بود کردار را
ترجیج خواهد داد بنابراین بر پدران و مادران مس��ؤول و آگاه الزم است که ابتدا خودشان
را اصالح نمایند و اگر در اعمال و رفتارش��ان عیبی هس��ت آنرا برطرف سازند .خودشان
را به صورت یک انس��ان خوب و کامل بسازند و سپس به تولید نسل و پرورش انسانهای
دیگر بپردازند.3
دکتر جاللی می نویسد« :کسانی قادرند کودکان را تربیت صحیح هیجانی و عاطفی بدهند
که خود در دوره ی طفولیت و در طول عمر تربیت صحیح اخذ کرده باشند .هر آنکس که
تربیت کودک را بر عهده دارد باید گاه به گاه صفات خود را بررسی کند ،وظایف خود را
در ذهن مرور دهد و کمبودهای خود را برطرف نماید.4
 2-3-3تنبیه و تشویق
انس��ان برای تربیت ش��دن هم نیاز به تنبیه دارد و هم نیاز به نوازش و تشویق دارد .روح و
تمایالت انس��ان بسیار لطیف و روان و ش��کل پذیر است .همچون آب که در هز مسیری
ممکن اس��ت به جریان افتد و به هر جایی نفوذ کند و در هر سراش��یبی به حرکت در آید.
اینجاس��ت که باید برای آب بستر ساخت و اگر در مواردی خواست که از بستر و مجرای
خ��ود خارج ش��ود و طغیان نماید باید با قوت هر چ��ه تمام تر جلوی آنرا گرفت و آنرا با
سنگهای سخت و سدهای مستحکم روبرو ساخت تا تغییر مسیر دهد و از مجرای درست
خود منحرف نگردد .لذا کودک را نیز بایس��تی در مواردی خاص با س��ختی و خش��ونت
روبرو س��اخت تا طعم تلخ تنبیه را بچش��د و متوجه شود که بین کارهای مختلف او را از
 .1همان ،ص.28
 .2محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،181بحار االنوار ،ج ،70ص.303
.3امینی ،ابراهیم ،آئین تربیت ،ص.20-22
 .4مهدی ،جاللی ،روان شناسی کودک ،چاپ یازدهم ،ص.296-297

.5بانوغرویان ،تربیت فرزند ،ص.150-151
 .6علی ،قائمی ،حدود آزادی در تربیت ،ص.321
 .7ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص ،320وسائل الشیعه ،ج ،18ص.581
.8مهدی  ،جاللی ،روانشناسی کودک ،چاپ یازدهم ،ص.424
 .9محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،191تهذیب االحکام ،ج.113 ،8
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نظر آثار و نتایج تفاوت است :برخی کارهای او آثار نیک به دنبال دارد و تشویق آور است
و پاره ای رفتارهای او اثر نامطلوب به دنبال دارد و تنبیه س��از است و خدا خشنودی پدر
و مادر و یا سایر اطرافیان را فراهم می سازد.5
در برخی از موارد ،تنبیه به خاطر یک تخلف ش��رعی است .از نظر اسالم ما برای کودکان
حد نداریم ،ولی آنچنان هم نیس��ت که اگر طفل گناه کبیره ای را مرتکب شد از او صرف
نظر نمائیم .مس��ئله تأدیب و تنبیه او بر اساس ضوابطی که در شرع معین شده بجای خود
وجود دارد.6
حضرت صادق (ع) فرمود« :تأدیب کودک و خدمتکار (در مورد ضرورت) از پنج یا شش
ض��رب نباید تجاوز کند ،خیلی هم محکم نزنید .»7خالصه آنکه تنبیه محرک قوی اس��ت.
یعنی هم عمل را تشدید می کند و هم جهت رفتار را معلوم می دارد .ولی این محرک مانند
تیغ دو لب است که اگر بر حسب نقشه و تفکر بکار نرود مضر است و برای اینکه به طور
صحیح از آن استفاده شود باید با توجه کامل و مهارت زیاد به کار رود .موقعیت هایی که
آزردگی در خود آنهاس��ت محرک های قوی و طبیعی هس��تند و نتایجی که از آنها بدست
می آید نسبت ًا به طور آزاد و بدون ضرر هستند در صورتی که اگر آزردگی از طرف دیگران
صورت گیرد نتایج مطلوب ندارد .بر طبق این نظر بهتر است والدین از بگارگیری تنبیه به
طور مس��تقیم پرهیز کنند و بگذارند آثار و عواقب آزاردهنده ی خود خطای کودک ،او را
تنبیه کند .مث ً
ال اگر کودک از دس��ت زدن و نزدیک ش��دن به بخاری پرهیز نکند بگذارید با
رعایت احتیاط دستش قدری بسوزد و این تنبیه از تنبیه شما موثرتر است.8
به نقل از یونس بن رباط از امام صادق (ع) :پیامبر خدا فرمود« :خدا رحمت کند کسی را
ک��ه فرزندش را بر فرمانبری از وی یاری کند» .پرس��یدند :چگونه او را بر فرمانبری یاری
م��ی کن��د؟ فرمود« :آنچه در توانش بوده ،بپذیرد و از آنچه در توانش نیس��ت ،بگذرد و به
آنچ��ه نمی تواند ،واندارد و بر او س��خت نگیرد که چی��زی میان او و ورود در قلمروی از
قلمروهای کفر نیس��ت ،مگر اینکه نافرمانی [والدین] و یا پرس��یدن ارتباط خویش��اوندی
شود.»9
بر این اساس والدین باید به هنگام پشیمانی فرزندان از خطاها معذورشان را بپذیرند و بی
سبب آنان را تنبیه نکنند و بلکه با تشویق و صبر ،آنان را صالح دعوت نمایند.
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 3-3-3کودک وعقاید دینی
توج��ه به خدا و دین ریش��ه ی فطری دارد و از نهاد انس��ان مایه م��ی گیرد .خدا در قرآن
می فرماید« :توجهت را به سوی دین مستقیم معطوف دار ،دینی که فطرت خدائی است و
آفرینش انسان را بر آن پایه گذاری کرده است.»1
پدر و مادر وظیفه دارند که محیط مناس��بی برای فرزن��د خویش بوجود آورند تا عقایدی
ک��ه در فطرت او نهاده ش��ده تدریج ًا ظهور و بروز نمایند و تکام��ل یابد .کودک از همان
خردسالی به یک قدرت و نیروی مافوقی که می تواند نیازمندیهایش را برطرف سازد طبع ًا
توجه دارد ،اما درک او به حدی نیس��ت که بتواند توجه خویش را بیان کند .اما تدریج ًا به
مرحله ی ظهور و بروز می رس��د .2در روایتی از امام صادق (ع) آمده است« :قبل از اینکه
مرجئه (و گروه های انحرافی دیگر) بر ش��ما س��بقت گیرند ،فرزندان خردسال خود را با
«حدیث» آشنا سازید و روایات اسالمی را به آنان بیاموزید.»3
کودکان از س��نین چهار س��ال به باال ،صدها از این قبیل سواالت دارند :خدا کجاست؟ چه
شکلی دارد؟ آیا خدا مرا دوست دارد؟ و ....از این سواالت پیداست که فطرت خداپرستی
آنها بیدار گشته است .پدر و مادر باید به تمام سواالت کودک پاسخ دهند و اال روح تحقیق
و کنجکاوی او خاموش خواهد ش��د .پاسخ ها باید صحیح ،کوتاه و قابل فهم کودک باشد
و به نس��بت ترقی کودک پاس��خ ها هم باید عمیق تر باشد .باید از گفتن مطالب سنگین و
خسته کننده جدا ً اجتناب کنند که نه تنها سودی ندارد بلکه برای کودک مالل آور خواهد
بود .تعلیمات دینی باید خیلی طبیعی و مطابق فهم و اس��تعداد کودکان باش��د که البته از بر
کردن و خواندن اش��عار س��اده و کوتاه دینی مخصوص ًا سرودها برای کودکان مفید و لذت
بخش است.4
امام صادق (ع) فرمود« :وقتی بچه س��ه س��اله شده کلمه ی «ال اله اال اهلل » را یادش بدهید،
سپس او را رها کنید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد ،آنگاه «محمد رسول
اهلل» را یادش بدهید .س��پس تا س��ن چهار سالگی او را رها س��ازید ،در سن چهار سالگی
صلوات بر محمد را یادش بدهید.»5
 4-3-3کودک و تکالیف دینی
درس��ت اس��ت که پس��ر بعد از پانزده سال و دختر بعد از نه س��ال به تکلیف می رسند و
 .1روم ،آیه .30
 .2ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص.317
 .3محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه کودک ،ص ،151میزان الحکمه ،ج ،10ص.72
 .4ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص.319
.5حسن بن فضل ،طبرسی ،مکارم االخالق ،مترجم ابراهیم میر باقری ،تهران ،1382ج1ف ص.254

 .1ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص ،322وسائل الشیعه ،ج ،3ص.13
.2همان ،ص.322
 .3بانو غرویان ،تربیت فرزند ،ص ،142میزان الحکمه ،ج ،10ص.722
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قبل از آن تکلیفی ندارند ،اما انجام تکالیف دینی را نمی توان تا سن بلوغ تأخیر انداخت.
باید انس��ان از کودکی به انجام عبادات و تکالیف دینی عادت کند تا در س��ن بلوغ به آنها
رغبت داش��ته باشد .امام صادق (ع) فرمود« :وقتی بچه هفت ساله شد به او بگویید دست
و صورتش را بش��وید و نماز بخواند .ولی هنگامی که نه ساله شد وضوی کامل و صحیح
را به او یاد بدهید و دستور اکید بدهید که نماز بخواند و در صورت ضرورت با کتک می
توانید او را به نماز خواندن وادار کنید .»1بر پدر و مادر الزم اس��ت که خودشان یا بوسیله
یکی از فرزندان بزرگترش��ان تدریج ًا و به صورت تفریح حمد و سوره را به او یاد بدهند.
بقیه اذکار نماز را با همین منوال تدریج ًا به او بیاموزند.
وقتی نماز را یاد گرفتند و شش یا هفت ساله شدند .پدر و مادر به آنها دستور می دهند که
مرتب نمازت را بخوان و اوقات نماز را به تذکر می دهند .اول خودش��ان مهیای نماز می
شوند و به کودکان نیز تذکر می دهند که وقت نماز رسیده است .وقتی نه ساله شدند بطور
قاطع و جدی آنها را به نماز خواندن وادار کنند و به این کار تشویق کنند و در صورتی که
در نماز سستی می کند ،اول با پند و اندرز سپس با عقاب و خطاب و در صورت لزوم با
تنبیه و کتک به نماز خواندن وادارش کنند.2
امام صادق علیه الس�لام در روایتی راجع به تمرین دادن کودکان نابالغ به روزه گیری می
فرمایند« :ما فرزندانمان را وقتی به س��ن هفت س��الگی می رسند ،امر به روزه می کنیم که
هر چقدر از روز را می توانند روزه بگیرند ،خواه نصف روز باش��د ،خواه بیش��تر و خواه
کمتر ،البته هنگامی که تش��نگی و گرس��نگی بر آنان غلبه می کند ،افطار می کنند این کار
برای این است که آنان به روزه گرفتن عادت نمایند و طاقت پیدا کنند ،پس شما هم وقتی
کودکانتان به سن  9سالگی می رسند آنان را وادار کنید که هر قدر می توانند روزه بگیرند
و اگر عطش و تشنگی بر آنان غلبه کرد افطار نمایند.»3
 5-3-3مسائل جنسی
غرایز جنسی یکی از غرایز نیرومند و حساس انسان می باشد .این غریزه در کودکان نابالغ
نی��ز وجود دارد اما به صورت مبهم و تاری��ک و منبع لذائذ توجه دارد اما نمی داند از چه
راهی می توان آنها را بدس��ت آورد .کودک تقریب ًا تا س��ن ده سالگی با همین حال زندگی
می کند و غریزه ی جنسی او کام ً
ال بیدار نشده و به حالت ابهام می باشد .اما از سن دوازده
سالگی تا پانزده سالگی با سرعت بیشتری پرورش می یابد و شکل می گیرد و تقریب ًا بیدار
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می گردد .خداوند متعال غریزه جنس��ی کودکان را در سنین قبل از بلوغ به حالت خفتگی
و ابهام نهاده است؛ بنابراین پدر و مادر باید از هر عملی که ممکن است غریزه ی جنسی
فرزندانش��ان را تحریک و بیدار س��ازد جدا ً اجتناب نمایند و برایش��ان شرایطی را بوجود
آورند که بر طبق ناموس خلقت تدریج ًا پرورش یابند و بزرگ ش��وند .کودکان پنج ش��ش
سال به باال را با هم تنها نگذارید ،به کودکان اجازه ندهید که در رختخواب دراز بکشند و
بیدار بمانند ،رختخواب بچه ها را از هم جدا کنید زیرا ممکن است در اثر تماس تحریک
شوند .کودکان را در رختخواب خودتان نخوابانید مخصوص ًا کودک جنس مخالف را ،مادر
حق ندارد که بدنش را به بدن دختر شش ساله اش بمالد 1امام جعفر صادق (ع) از پدرانش
نقل کرده که فرمودند« :زنها و بچه های ده س��اله باید رختخوابش��ان جدا باش��د .»2و نیز
فرمودند« :مادری که بدنش را به بدن دختر شش ساله اش بمالد خود نوعی از زناست.»3
هم چنین می فرمایند« :مرد نباید دختر بچه ی شش ساله را ببوسد ،زن هم نباید پسر بچه
ی هفت ساله را ببوسد.»4
زن و شوهری که بچه دارند ،نمی توانند مانند سابق آزاد و بی قید و بند باشند .امام صادق
علیه السالم فرمود« :مرد نباید با همسرش مقاربت کند در حالی که کودکی در اتاق هست،
زیرا این عمل باعث زنا خواهد شد.»5
بهر حال پدر و مادر اگر به اهمیت موضوع واقف باش��ند و برای خویش مس��ئولیتی قائل
ش��وند می توانند مش��کل را حل نمایند .این موضوع به قدری اهمیت داش��ته که خداوند
کریم در قرآن می فرماید« :غالمان و بچه های نابالغ در س��ه وقت حق ندارند بدون اجازه
وارد اتاق خواب ش��ما شوند .اول -ساعت قبل از نماز صبح .دوم -بعد از ظهرها هنگامی
که لباستان را در آورده اید .سوم -بعد از نماز عشاء و موقع خفتن .این سه وقت به منزله
ی عورت است ،کسی حق ندارد بدون اجازه وارد خوابگاه شما شود.»6
 6-3-3علم آموزی
س��عادت و نیکبختی انس��ان در آینده و در هر موقعیتی که باشد بستگی به دانش و علم او
دارد .عنایت و توجه اس�لام در عصر خود به علم و علم آموزی از اهمیت و عظمت این
دین آس��مانی خبر می دهد .در هیچ کتابی به اندازه کتاب آسمانی اسالم و کتب روایتی و
 .1ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص.337-339
 .2همان ،ص ،339وسائل الشیعه ،ج ،14ص.268
 .3همان ،ص ،339وسائل الشیعه ،ج ،14ص.170
.4همان ،ص ،340وسائل الشیعه ،ج ،14ص.170
.5محمد ،محمدی ری شهری ،حکمت نامه ی کودک ،ص ،201کافی ،ج ،5ص.499
 .6نور ،آیه .58

نتیجه گیری
فرزندان این نوگالن نش��کفته مانند قاب س��فید شیش��ه ای می مانند که هیچ نقشی در آن
نقاشی نشده است و مادران و پدران هستند که این قاب سفید را نقاشی می کنند .پس باید
بس��یار مواظب باش��یم که همواره چه چیزی برای قاب ترسیم می کنیم زیرا هر چه نقاشی
ش��ود پاک کردن آن بسیار دشوار و ش��اید غیر ممکن باشد ،پس باید سعی کنیم بهترین و
زیباترین نقش ها را روی آن حک کنیم؛ بنابراین الزم است والدین با آموزش های صحیح
و پرورش اس��تعدادهای ذاتی که از ناحیه ی خداوند در نهاد فرزندان به ودیعه نهاده شده،
با الهام گرفتن از دس��تورات دینی آنان را در مس��یر تکامل م��ادی و معنوی قرار دهند .از
طرفی باید این را بدانیم که کودکان ما بیشتر از آنچه که به آنها بگوییم از رفتار و اعمال ما

 .1سید مجتبی ،موسوی زنجارودی ،تربیت مذهبی کودک ،ص.72-73
.2احمد ،مهدوی دامغانی ،عبدالعزیز محمد نسفی ،کاشف الحقایق امام جعفر صادق (ع) ،ص ،122بحار االنوار ،ج ،79ص.116
 .3ابراهیم ،امینی ،آئین تربیت ،ص ،345بحار االنوار ،ج ،1ص.169
 .4محمد ،محمدی ری شهری ،میزان الحکمه ،مترجم :حمیدرضا شیخی ،چاپ اول1377 ،ه .ش ،دارالحدیث قم ،ص ،3073
باب .10496
.5همان ،باب .10497
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حدیث��ی به علم بها و ارزش نداده اند .لذا بهتری��ن زمان فراگیری علم و دانش اندوزی از
زمان هفت سالگی کودک در اسالم معرفی شده است .پدران و مادران باید این فرصت را
گرانبها بدانند و این مجال را از فرزندان دریغ نکنند.1
امام صادق (ع) فرمودند« :فرزند در هفت س��الگی خواندن و نوش��تن را فرا گیرد و هفت
س��ال نیز به فراگیری حالل و حرام بپردازد .»2پدران و مادرانی که به تربیت فرزند اهمیت
م��ی دهند بدانند که باید فرزند خود را نزد عالمی بفرس��تند که او نس��بت به دین آگاهی
کاملی دارد و می تواند فرزندشان را به سر منزل مقصود برساند .امام صادق (ع) فرمودند:
فرس��تادن یک فرزند نزد عالم ،بهتر از هفتاد فرزند اس��ت که در رکاب امام زمان بجنگد».
همچنین می فرمایند« :لقمان به فرزندش فرمود :پس��رم! مقداری از س��اعت های ش��بانه
روزت را برای مطالعه و تحصیل دانش اختصاص بده زیرا اگر مطالعه را ترک کنی علومت
را ضایع خواهی کرد.»3
ام��ام ص��ادق (ع) می فرماید« :کودک تا هفت س��ال بازی می کند ،هفت س��ال درس می
خواند و نوش��تن می آموزد و هفت س��ال حالل و حرام و احکام دین را فرا می گیرد .امام
علی (ع) می فرماید :هر که در کودکی نیاموزد ،در بزرگس��الی پیشرفت نکند .4پیامبر اکرم
(ص) می فرماید :بازیگوش��ی (ش��یطنت) بچه در دوران کودکیش موجب افزایش عقل او
در بزرگسالیش می باشد.5

الگو برداری می کنند و می توان گفت کودکان خود وجودی ما هستند پس قبل از آنکه به
تأدی��ب و پرورش آنها بپردازیم به پرورش خودمان بپردازیم و پس از آن اقدام به پرورش
کودکانمان نمائیم.
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منابع
*قرآن کریم
امینی ،ابراهیم( ،)1381آئین تربیت (چاپ هفدهم) ،تهران ،انتشارات اسالمی.
پی��ام آزادی ،حدیث تربیت کودک از س��خنان چه��ارده معصوم(1361دیماه) ،چاپخانه ی
طلوع آزادی ،پیام آزادی
استاد تهرانی ،سیری در تربیت اسالمی.
جاللی ،مهدوی ،روانشانی کودک (چاپ یازدهم).
رحیمی اصفهانی ،غالمحسین ( ،)1380وظایف والدین و فرزندان در برابر یکدیگر ،یاران
قم ،انتشارات عسکریه (چاپ اول).
غرویان ،بانو( ،)1374تربیت فرزند (چاپ اول) ،موسسه انتشارات نبوی ،قم.
فلس��فی ،محمد تقی( ،)1386کودک از نظر وراثت و تربیت«بخش دوم» ،تلخیص :محمد
رضا جوادی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی( ،چاپ دوم).
قاسمی ،محمد علی( ،)1392سرچشمه ی تربیت( چاپ پنجم) نورالزهراء ،قم.
قائمی ،علی ،حدود آزادی در تربیت.
مرکز مطالعات اس�لامی استراس��بورگ ( ،)1361مترجم :ذبی��ح اهلل منصوری(چاپ نهم)،
سازمان انتشارات جاوید.
مظاهری ،ابراهیم( ،)1376با فرزندان در س��ایه قرآن ،بازنویس :یوسف غالمی ،انتشارات
ظفر(چاپ اول).
موسوی زنجانرودی ( ،)1384تربیت مذهبی کودک (چاپ هفتم) ،انتشارات میثم تمار.
حر عاملی ،ش��یخ محمد( 1403هـ .ق) ،وس��ائل الش��یعه ،مترجم :علی افراسیابی ،مکتبه
االسالمیه ،تهران.
طبرس��ی ،حس��ن بن فضل ( ،)1382حس��ن بن فضل ،مکارم االخ�لاق ،مترجم :ابراهیم
میرباقری ،تهران.
قم��ی ،صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ترجمه علی اکبر غفاری و محمد جواد صدر بالغی،
صدوق.
مجلسی ،عالمه محمد باقر ،بحار االنوار ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.

محم��دی ری ش��هری ،محمد ( ،)1385حکم��ت نامه کودک ،هم��کار و مترجم :عباس
پسندیده ،قم ،دار الحدیث.
_  ،میزان الحکم( ،)1377مترجم :حمیدرضا شیخی (چاپ اول) ،دارالحدیث قم.
مشکینی ،علی(آذر ماه  ،)1352ازدواج در اسالم ،مترجم :اسد آباد احمد جنتی.
مهدوی دامغانی ،احمد نس��فی ،عبدالعزیز محمد ،کاشف الحقایق ،امام جعفر صادق علیه
السالم.
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راضيه علي اکبري

1

چکيده
امروزه موضوع سبک زندگي يكي از مهمترین مسائل مورد بررسي در تمام جوامع بوده و
نش��ان از فرهنگ ملت ها دارد .مکاتب دینی و غیر دینی به گونهای می کوش��ند تا طرحی
برای س��بک زندگی انس��انها تنظیم هس��تند .اما ارائهی بهترین طرح س��بک زندگي برای
بش��ر ،تنها از کس��انی بر می آید که به فکر مصالح انس��ان بوده و تمام تالششان در جهت
س��عادت بشر خالصه ش��ود .مصداق کامل این افراد ،ائمه معصومین علیهم السالم هستند
که حیاتش��ان را وقف هدایت و س��عادت بش��ر نمودند؛ امام جعفر صادق علیه السالم نیز
با توجه به فرصت هایی که در زمان امامت ایش��ان وجود داش��ت ،تمام تالش خود را در
جهت تبيين ابعاد مختلف اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی س��بک زندگی
اس�لامی مصروف و بدین طریق راه س��عادت را برای مردم هموار نمود .یکی از مس��ائلی
که حضرت صادق علیه السالم در نهادینه سازی آن در سبک زندگی مسلمانان تالش می
فرمود «فرهنگ س��ازی وحدت» میان مس��لمانان اس��ت .مطالعه و بررسی های انجام شده
نش��ان می دهد امام صادق علیه الس�لام همواره به دنبال ایجاد فرهنگ وحدت اسالمی در
جامعه بود .اما در عصر کنونی تالش در برقراری این امر الهی ،بیش از پیش ضرورت دارد،
 .1مدرس و پژوهشگر دانشگاه اديان و مذاهب قم

چرا که قدرت هاي اس��تعماري جهان علیه مسلمانان در حال توطئه اند و هیچ چیز مانند
تش��كيل جبهه متحد و مقتدر مس��لمانان ،نمی تواند در برابر آنان صف آرای کند .از اینرو
مجموعه حاضر به روش کتابخانه ای ،میكوش��د با بهرهگیری از سبک زندگی امام صادق
علیه السالم ،به تبیین راه کارهای ایشان در ایجاد فرهنگ وحدت اسالمی پرداخته و با این
هدف که نمونه الگوی عملی سبک زندگی را معرفی نماید.
واژگان كليدی :حضرت امام صادق علیه الس�لام ،س��بک زندگي اس�لامی ،وحدت امت
اسالمی ،مذاهب اسالمی.
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مقدمه
یکی از مهمترین چالش هایی که ادیان در جهان معاصر با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند
نحوه ی تعامل با تحوالت س��ریع فرهنگی -اجتماعی ،به خصوص مدرنیته و تمدن است.
ادیان مختلف امروزه با این پرس��ش مواجه اند که در دنیای به ش��دت متحول امروز ،آیا
همچنان می توانند انتظارات پیروان خود را برآورده س��ازند؟ اولین قدم در پاسخگویی به
این پرس��ش ،بررس��ی نقش و میزان کاربرد دین در فرآیند زندگی بشر است .در این میان،
برخ��ی حس��اب دین را از زندگی جدا ک��رده و در پی یک زندگی بدون اعتقاد س��کوالر
لیبرالیس��تی و التقاطی رفته اند .اما غافل از اینکه زندگی بدون اعتقاد ،یک زندگی حیوانی
است و هر چقدر افراد بیشتر قدرتمند شوند سبعیت و درندگی آنها بیشتر می شود نمونه
عملی آن عملکرد نظام سلطه و استکبار در سطح جهان است .آنها با قدرت پوشالی خود
بدنبال چپاول بیش��تر ملتها و کشتار وحشیانه انسان ها به اسم آزادی و حقوق بشر هستند.
این تناقض در رفتار و گفتار غرب ،ناشی از بی اعتقادی به منبع عظیم وحی الهی و رسالت
پیامبران است .در نقطه مقابل این روش ،سبک زندگی اسالمی قرار دارد که الهام گرفته از
آموزه های اسالمی است.
دین اس�لام تنها دینی است که مدعی پاسخگویی تمام نیازهای انسان در همه اعصار بوده
و خاستگاه اصلی فرهنگ زندگی را اعتقاد و ایمان می داند در سیر تحوالت جهان معاصر،
ِ
نخست رسیدن به تمدن نوین از دیدگاه اسالم ،تحکیم مبانی اعتقادی و معرفت دینی
بُعد
اس��ت که اخالق و رفتار فردی و اجتماعی افراد از آن سرچش��مه می گیرد .گرچه س��بک
زندگی اس�لامی بیش��تر به جنبه عینی و رفتاری افراد می پردازد ،اما نقش اصلی را مبانی
اعتق��ادی و باوره��ای دینی افراد ایف��ا می کنند ،چرا که نمی توان هی��چ رفتاری را با قطع
نظر از انگیزه ها ،نیت ها و مبانی معرفت ش��ناختی فرد به اسالمی یا غیر اسالمی بودن آن
متصف ساخت .بنابراین می توان گفت موضوع اصلی سبک زندگی اسالمی ،ایمان و مبانی
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معرفتی دین مبین اسالم است که گرایشها ،باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان از
آن نشات می گیرد.
تفاوت مبنایی فرهنگ اسالمي و غیر از زریق مقایسه سبک زندگی روشن می شود سبک
زندگ��ی در فرهنگ اس�لامی برگرفته از اندیش��ه توحیدی بوده و نظ��ام عملی زندگی نیز
مبتنی بر شریعت ،سیره و سنت ائمه اطهار-ع -می باشد ،اما در سبک غیراسالمی ،فرهنگ
زندگی برگرفته از نظریه های اجتماعی و نظام عملی فرد در جامعه اس��ت .س��بک زندگی
امام صادق علیه الس�لام نیز انضباط رفتاری اس��ت که تحت آرم��ان عالی «عبودیت» قرار
دارد .کس��ی که عبودیت و بندگی را مقصد حیات خود میبیند نمیتواند نسبت به طریقه
زندگی خود بیتفاوت باش��د .بلکه همه ش��ئون زندگی خود را از مس��ائل فردی گرفته تا
مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی در مسیر بندگی قرار میدهد ،به گونه ای که همه زندگی
را صبغه الهی میبخشد.
موض��وع س��بک زندگي به جهت اهمیت ف��وق العاده ای که دارد ،چندی پیش از س��وي
رهبر معظم انقالب به عنوان يک دغدغه مهم فراگیر مطرح ش��د و ایش��ان «تقویت ایمان
و اعتقادات» را الزمه ی ش��کلگیری س��بک زندگی اس�لامی بیان نموده و فرمودند« :ما
ميخواهيم ملتي باشيم که مسلماني را نه فقط در ادعا ،بلکه در عمل ثابت کنيم و به احکام
الهي عمل کنيم .ما مي خواهيم جامعه مان ،جامعه مسلمان و اسالمي باشد .نميخواهيم بافته
ها و پندارهاي متفکرين مادي و سياس��تمداران غربي را در زندگي به عنوان دس��تورالعمل
بپذيريم؛ بلکه ميخواهيم حکم خدا را بپذيريم( ».بیانات رهبر انقالب ،مورخ )1388/11 /6؛
بنابر اين بیانات و با در نظر گرفتن وضع کنوني جامعه ،مي توان بررس��ی و ترویج مبانی
س��بک زندگی اس�لامی– در نقطه مقابل سکوالریزه کردن س��بک زندگی -را بهترین راه
تحقق سبک زندگی اسالمی دانست.
.1مس��ئله تحقیق :بررس��ی موضوع وحدت امت اسالمی در سبک زندگی امام صادق علیه
الس�لام به این معنی اس��ت که با تحلیل و بررس��ی گفتار و رفتار این امام همام در رابطه
با مس��لمانان غیر ش��یعی ،طریقه برخورد حضرت با این افراد و همچنین توصیه هایی که
به ش��یعیان در رابطه با تعامل با برادران اهل س��نت وجود دارد مورد الگوسازی واقع شود
تا ش��یعیان هم آن س��بک را در زندگی خود به کار گیرند .مهم ترين بخش طراحي سبک
زندگي اس�لامی ،الگوسازی آن است .زیرا هنگامي که موضوعي بخواهد در جامعه محقق
ش��ود در قدم اول بايد بتواند مولفه های اصلی و مهم ترين مفاهيم و کليد واژه هاي خود
را از طریق الگوی فراگیر تدوين و ارائه کند .ارائه الگوی عملی ،نقاط اتصال بين مباني و
مصاديق اس��ت که اگر اين قسمت به خوبي طراحي نشود ،حرف هاي مبتني بر آن رفتار،
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ب��ه صورت کلي و مبهم مطرح مي ش��ود و قابليت بهره برداري ب��راي عموم مردم جامعه
را ندارد .چرا که همواره ارزشها مبتني بر الکوهاس��ت و اين دو رابطهاي تنگاتنگ با هم
دارند .از اينرو ،براي اينکه وحدت بخشی مسلمانان در سبک صحيح زندگي اسالمي را
تحقق بخش��یم ،این موضوع را با تأکید بر س��بک زندگی امام صادق علیه السالم تبیین می
نماییم.
.2ضرورت تحقيق :امروزه از یک سو جوامع انسانی دغدغه انتخاب بهترین سبک زندگی
را دارند ،و هر فردی به حسب مقاصد دنیوی یا معنوی و با پیروی از رهبران فکری خود،
به انتخاب سبک زندگی اقدام می نماید و از سوی دیگر به جهت نقش شگرف نوع سبک
زندگی در تعالی و س��قوط انس��ان ها و ملت ها ،فرق انحرافی و در بُعد کالن ،اس��تکبار
جهانی با هدف اس��تعمار و اس��تثمار ملت ها به ویژه ملت های مسلمان باالخص ايرانيان،
س��عی در تحمیل و ترویج الگوی س��بک زندگی س��کوالر و ملحدانه و مبتذل در جامعه
اسالمی دارند و اين موضوع به جهت اهمیت بسیار ،دغدغه مقام معظم رهبری نیز گردیده
اس��ت و معظم له در س��خنان خود(مورخ )91/7/23تأکید بسیاری به ترویج سبک زندگی
اس�لامی بر مبنای آموزه های اس�لامی نموده اند؛ ضرورت دیگر اینکه متأسفانه در سطح
جامعه مش��اهده می ش��ود زندگی های امروز بیش از آنکه برگرفته از آموزه های اسالمي
باش��د ،متأثر از فضاس��ازی رسانه های غربی اس��ت که این معضل ،چالشهایی را به همراه
دارد .از جمله ایجاد تفرقه میان مسلمانان و گسترش فردگرایی در جامعه؛ در حالی که امر
وحدت ،در آموزه های اسالمی و سبک زندگی دینی بسیار مورد سفارش قرار گرفته است.
بر این اس��اس بررسي س��بک زندگی امام صادق علیه السالم ،به عنوان پیشگام تقریب ،در
ایجاد وحدت میان مسلمانان امری اجتناب ناپذیر است ،که اين مجموعه به آن مي پردازد.
.3بررسی منابع و پیشینه موضوع:
الف .سبک زندگی
پیشینه طرح موضوع سبک زندگی در مطالعات دینی:
مطالعات با اصطالح «س��بک زندگی» شایع نیس��ت ،اما تألیفاتی در رابطه با آداب و شیوه
زندگی در مطالعات دینی وجود دارد که مربوط به سبک زندگی است .در این زمینه به غیر
از کتب س��نن النبی ،نهج البالغه و صحیفه سجادیه ،از جمله کتب دانشمندان مسلمان می
توان به موارد ذیل اشاره نمود:
«حلیه المتقین» تألیف عالمه مجلس��ی« ،احکام الش��ریعه» تألیف شیخ حر عاملی« ،مفاتیح
الحیات» تألیف آیت اهلل جوادی آملی«،هدف زندگی از دیدگاه اسالم» تألیف شهید مرتضی
مطهری« ،هدف و فلس��فه زندگ��ی» تألیف محمدتقی جعفری« ،حق��وق متقابل والدین و
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فرزن��دان» تألیف عبدالکریم پاک نیا« ،رضایت از زندگی از دیدگاه احادیث» تألیف عباس
پس��ندیده« ،زندگی در پرتو اخالق» و «یکصد و پنجاه درس زندگی» تألیفات ناصر مکارم
ش��یرازی« ،هدف و مقصد زندگی اس�لامی» تألیف علی نقی فقیهی« ،نقش دعا در زندگی
اجتماع��ی» تألیف عبداهلل امیدی فر .با وجود این کتب و کتاب های بس��یار دیگری که در
موضوع چگونگی زندگی به چاپ رس��یده اند ،اما طبق تتبع نگارنده ،تا کنون کتاب ،مقاله
يا اثري که به صورت مستقل و کاربردي به موضوع بررسي سبک زندگي امام صادق علیه
السالم بپردازد وجود ندارد ،بنابراين به جهت اهميت موضوع و عدم وجود منبعي مستقيم
و مستدل در اين راستا ،نگارنده به اين امر اهتمام ورزيده است.
پیشینه طرح اصطالح سبک زندگی به صورت علمی:
طرح علمی این موضوع برای نخس��تین بار ،از س��وی آلفرد آدلر بود و سپس پیروان او آن
را گس��ترش دادند؛ آن ها سبک زندگی را تعریف کرده ،شکل گیری آن در دوران کودکی
و نگارش های اصلی س��بک زندگی و وظایف اصلی زندگی و تعامل آن ها با یکدیگر را
به تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت س��بک زندگی نش��ان دادند ،مفاهیم ارزشی
و انسان شناختی و فلسفی را مطرح کرده و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر
کشیدند .به طور کلی اخیرا رابطه دین با زندگی ،مورد توجه بسیاری از محققان غربی قرار
گرفته است ،از جمله:
پاول ،ای .اف 1کتابی با نام «زندگی خوب و انسان خوشبخت» منتشر کرد که به نقش دین
در موضوعات جزئی زندگی پرداخت.
تیموتی ،ج .کتابی نوشت و نقش دین در زندگی روزمره مردم انگلیس را بررسی نمود.
اینجلس ،ج 2.رابطه فرهنگ و زندگی روزمره را بحث و بررسی نمود.
دکتر گانگ شو 3به تفصیل به چالش های عینی و مستقیم زندگی در خانواده ها می پردازد
و آن را در چارچوب نظریه درمانی روان نمایشگری ،مورد بررسی قرار می دهد.
بوسنیتز ،ن  4.به مطالعه اهداف هدایت شده زندگی پرداخت.
بولن ،ال .ای 5.به زندگی به عنوان یک تکنیک نگاه کرد و آن را بررسی و مطالعه نمود.
هم اکنون نیز سایت فعالی با نام «نهضت سبک زندگی» در اینترنت فعال است.
س��ایت دیگری که منسوب به هنری استین و دیگر پیروان آدلر است ،با نام «درخت سبک
Pavll,E,F.1
.Inglis.D .2
.Shu.G .3
.Busenitz,N .4
. Bullen,L ,A .5
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زندگی» فعال است.
ب :وحدت اسالمی
با توجه به اهميت موضوع وحدت در طول تاريخ اس�لام ،علماء و دانش��مندان از مس��ئله
تقریب غافل نبوده اند و به خصوص در سده اخير آثار فراواني در اين باره به رشته تحرير
درآمده که همه آنها قابل تقدير اس��ت .مانند وحدت اس�لامی و تقریب مذاهب ،آیت اهلل
محمد علی تس��خیری؛ امامان شیعه و وحدت اس�لامی ،علی آقانوری؛ همبستگي مذاهب
اسالمي ،عبدالکريم بي آزار ش��يرازي؛تعامل مذهبي ،احمد مبلغي؛ ملف التقريب و مسيره
التقريب ،محمدعلي آذرشب؛
.4روش تحقي��ق :به منظور دس��تيابي به س��بک زندگی امام صادق علیه الس�لام در ایجاد
وحدت امت اس�لامی» ،بررس��ي اسناد و مدارک و نتايج تحقيقات و پژوهشهاي علمي مد
نظر بوده و با مالحظه مقاالت و کتب مکتوب منتش��ر ش��ده ،اين موضوع مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته است .لذا روش تحقيق ،روش اسنادی با رویکرد تبلیغی  -تحلیلی است.
بنابراین سبک زندگی ،صرفا بحث کتابخانه ای یا آرشیوی نیست ،بلکه می خواهد در تمام
ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان ،حضوری پیوسته و مؤثر داشته باشد.
.5س��ؤال تحقيق :س��ؤال اصلي« :شیوه ی فرهنگ سازی وحدت توس��ط امام صادق علیه
الس�لام چگونه بود؟»؛ سؤاالت فرعي :سبک زندگي چیست؟ وحدت به چه معنی است؟
راه کارهای امام صادق علیه الس�لام در س��بک زندگی خود در جهت ایجاد وحدت میان
مس��لمانان چه بوده است؟ امام صادق علیه السالم چگونه سبک زندگی خود و پیروانشان
را به سمت وحدت اسالمی جهت دهی نمودند؟
.6فرضیه :امام صادق علیه الس�لام به علت ش��رایط مناسب سیاسی زمان خود ،توانست با
گفتارها و رفتارهای خویش در تمام ابعاد ،الگوی عملی س��بک زندگی اس�لامی را که به
س��عادت انسان منتهی می ش��ود ترس��یم نماید .از میان آن ابعاد ،آنچه امروزه از ضرورت
بیش��تری برخوردار اس��ت تعامل شیعیان با اهل سنت اس��ت که این مقاله با این فرضیه به
نگارش درآمده که« :امام صادق علیه الس�لام در س��بک زندگی خود در پی ایجاد وحدت
میان مس��لمانان بود» .چگونگی این س��بک و راهکارهای حضرت در این مجموعه مورد
تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
.7اهداف تحقيق:مهمترین اهداف مقاله عبارتند از«.1 :بررسي سبک زندگي امام صادق علیه
السالم در زمینه وحدت»؛.2ترویج و گسترش فرهنگ وحدت در جامعه اسالمی؛ .3ارتقاء
دانش عمومی نسبت به آموزه های اسالمی در گسترش وحدت میان مسلمانان؛ .4استفاده
کاربردی از زندگی امام صادق علیه السالم.

اميد مي رود مجموعه پیش رو در راس��تاي تحقق اهداف فوق ،با ارائه ي الگوی س��بک
زندگي اس�لامی ،گامي در راستاي عملی شدن منويات مؤکد مقام عظماي واليت -حفظه
اهلل -بردارد .إنشاءاهلل
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فصل اول .مفهوم شناسی
.1تعریف سبک زندگی
ماهیت علوم انس��انی به ویژه علوم اجتماعی ،به دلیل سروکار داشتن با انسان و رفتارهای
او و نیز چند الیه بودن واقعیت اجتماعی ،به گونه ای اس��ت که اندیشمندان این عرصه را
برای ارائه تعریف های یکس��ان از مفاهیم مورد بحث ،دچار س��رگردانی می سازد« .سبک
زندگی» 1در ادبیات موجود علوم اجتماعی ،مفهومی به نس��بت جدید اس��ت؛ تا جایی که
پدیداری شدن سبک زندگی ،در شمار ویژگی های جامعه مدرن متأخر ،شمرده شده .البته
اگر سبک زندگی را در مفهومی تحت اللفظی و خنثی بررسی کنیم ،تلقی آن به عنوان امری
نوظهور ،اندکی شگفت خواهد بود؛ زیرا زندگی افراد بشر در زمان ها و جوامع گوناگون،
همواره بر اساس قواعد و مناسبات معیّن نظم و نسق یافته و می تواند واجد سبک ،قلمداد
ش��ود .روشن اس��ت که در ادبیات علوم اجتماعی ،مفهوم سبک زندگی ،محتوایی فراتر از
این دارد ،و به دلیل همین محتوای مشخص ،از اصلی ترین نشانه های تحوالت اجتماعی
و فرهنگی جامعه غربی در چند دهه اخیر به شمار می رود.
س��بک زندگی ب��ه عنوان یکی از مفاهی��م و اصطالحات به کار رفت��ه در علوم اجتماعی،
پیون��دی تنگاتنگ با مجموع��ه ای از مفاهیم مانند فرهنگ ،جامع��ه ،رفتار و معنا(نگرش،
ارزش و هنج��ار) ،اخالق ،ایدئولوژی ،ش��خصیت ،هویت ،خالقیت ،تولید ،مصرف ،طبقه
اجتماعی ،س��لیقه ،منزلت و مشروعیت دارد( .هندری ،1381 ،ص  .)228در زبان فارسی،
واژه «س��بک» در روند مفهومی خود ،ابتدا و به صورت غالب در س��بک شناس��ی ادبی و
هنری به کار می رفت(،دهخدا ،1339،ذیل واژه «سبک» و آذرنوش ،1385 ،ص )294ولی
ب��ه تدریج ،در دیگر حوزه ها نیز کاربرد یافته اس��ت؛ ب��ه معنی هماهنگی کامل میان الفاظ
و اندیش��ه ،و زندگی ب��ه معنای حیات(محجوب،1376 ،ص ،)13و نیز به معنای س��یمای
فکر انس��ان و راهی مطمئن برای شناخت خلق و خوی انس��ان(زرین کوب ،1354 ،ج،2
ص  )678و روش نوعی زندگی فرد و یا ش��یوه زندگی ،که منعکس کننده ی گرایش��ها و
ارزشهای یک فرد یا گروه است ،می باشد(مهدوي کني ،1387،ص  .)51این واژه در زبان
عربی به معنای «گداختن و قالب گیری کردن زر و نقره» آمده اس��ت( ،ابن منظور،1405 ،
Life Style .1
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ذیل واژه «سبک»).
سبک زندگی در اصطالح تعاریف بسیاری دارد ،از جمله« :ارزشها و رسمهای مشترکی که
به گروه ،احساس هویت جمعی میبخشد» (توسلی، 1373،ص .)62در نظر برخی ،اموری
را ش��امل می ش��ود که به زندگی انس��ان ،اعم از بعد فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی او
تعلق دارد ،اموری نظیر بینش��ها (ادراکات و معتقدات) و گرایش��ها (ارزش ها ،تمایالت و
ترجیحات) که اموری ذهنی هس��تند و رفتارهای بیرونی(آداب معاشرت و اعمال فردی و
اجتماعی) ،جایگاه اجتماعی و داراییها که س��بک زندگی انسان را شکل می دهند ،از اینرو
کاربرد سبک زندگی تقریبا برای همه چیز مورد استفاده قرار میگیرد(هندری ، 1381 ،ص
 .)228برخی قائلند که س��بک زندگی اس��تقرار معیارهای هویتی را در چارچوب زمان و
مکان ممکن می س��ازد(.فاضلی ،1382،ص  )63و در بیش��تر مواقع افراد یک جامعه سبک
زندگی مش��ترکی دارند و سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنشهای
اش��خاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض ،نیات ،معانی و تفاس��یر فرد در جریان
عمل روزمره و زندگی روزانه است( .رضوی زاده،1386،ص.)16
سبک زندگی را می توان به نگرش های هنجاری مرتبط با مصرف تعریف نمود .به عبارتی،
فرهنگ مصرف جامعه نشات گرفته از ارزش ها ،سلیقه ها و باورهای افراد است .فعالیت
های فرهنگی در هر سطح و از هر نوعی که باشند در قالب محصول عینی یا فیزیکی مثل
کتاب ،فیلم ،روزنامه که کاالی فرهنگی نامیده می ش��ود یا در قالب محصول ذهنی یا غیر
ملموس(غیرمادی) مثل آموزش نویس��ندگی که خدمات فرهنگی نامیده می ش��ود ،متجلی
میگردند .کاالهای فرهنگی مولد یا حامل اندیش��ه هس��تند و زبان ی��ا بیانی نمادین دارند
(خادمیان ،1387 ،ص .)13معموالً محققان و نویسندگان برای بررسی سبک های مختلف
زندگی به ش��اخص سازی در زمینه مصرف مادی ،فرهنگی و نحوه گذران اوقات فراغت
مب��ادرت می ورزند (چاووش��یان،1381 ،ص45؛ فاضلی،1382،ص .)16طبق این تقس��یم
بندی می توان به دو نوع س��بک زندگی اس�لامی(یا مذهبی یا بومی) و غربی اشاره نمود.
بنابراین بر اساس این تقسیم بندی ،سبک زندگی ارتباط وثیقی با مفهوم هویت می یابد و
باعث می شود دو هویت جداگانه بر اساس غالب بودن هر کدام از مولفههای هویت ساز
ش��کل بگیرد .هویتی که بر خواس��ته از ارزش ها و باورهای مذهبی و دینی می باشد و یا
هویتی که در سبک زندگی غربی متجلی می شود و منتج از قبول الگوها و ارزشهای غربی
درباره نحوه پوشش ،خوراک ،کار و فراغت است.
.2هدف زندگی
بر اس��اس پژوهشهاي متعدد انجام ش��ده ،آنچه انسان امروزي را بيشتر رنج ميدهد خأل
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وجودي و احس��اس بيمعنايي در زندگي اس��ت (علمي،1380،ص .)61همين احس��اس
پوچي كه در واقع ،ناش��ي از فراموش��ي خدا به عنوان مبدأ و مقصد زندگي اس��ت ،سبب
ش��ده انس��ان کنونی هنگامي كه به پايان زندگي ميانديشد آينده را تاريك و مبهم ببيند و
از آن هراسان گردد .حال آنكه دين با فراهم نمودن يك نظام فكري و عقيدتي منسجم در
چهارچوب مبدأ و معاد و دیگر عقاید ،واقعيتهاي زندگي را براي انسان قابل فهم كرده و
باعث ميشود كه فرد احساس هدفمندي و معناداري در اين جهان داشته باشد.
از اینرو س��بک زندگى ،تابع تفسیر انس��ان از زندگى است .ابتدا باید هدفى ترسیم شود و
با ایمان به آن هدف ،حرکت صورت بگیرد .بدون ایمان ،پیش��رفت هم امکانپذیر نیست.
آن چه بدان ایمان حاصل می ش��ود ،می تواند لیبرالیسم ،کاپیتالیسم ،کمونیسم ،فاشیسم ،یا
توحید ناب باش��د؛ ناگزیر باید ایمان به یک اعتقادي در طريق زندگي افراد وجود داش��ته
باش��د و ب��ه دنبال آن تمام فعاليت ه��ا صورت پذيرد .بنابراین مس��ئلهى ایمان و هدف از
زندگي ،از اهميت فوق العاده اي در انتخاب س��بک زندگي برخوردار اس��ت(بيانات مقام
معظم رهبري ،مورخ.)91/7 /23
هدف حقیقت مطلوبي است که اشتیاق وصول به آن ،محرک انسان است به انجام کارها و
انتخاب وسیلههایی که آن حقیقت را قابل وصول مینماید(جعفری ،1408 ،ج ،1ص.)80
عدم توجه به هدف دار بودن حیات ،زندگی بی معنی خواهد شد .هدف ،زندگی را تحت
تأثی��ر قرار داده و به زندگی «جهت و معنی» میده��د .انتخاب هدف نهایی به جهان بینی
هرکس بس��تگی دارد و جهانبینی ریش��ه اصلی انتخاب هدف زندگی است .از اين جهت
قرآن کریم به بیان این حقیقت میپردازد که حیات این دنیا نمیتواند ایدهآل تلقی ش��ود،
زیرا این دنیا ،در عین جاذبه داش��تن ،حقیقتی ابتدائی اس��ت نه متعالی و نهائی؛ لذا قرآن از
ای��ن گونه حیات تعابیری همچون متاع فریبنده ،له��و و بیهوده ،بازی ،متاع اندک و ...دارد
که در سورهها و آیات متعدد بیان شده است(آل عمران ،185/انعام ،32/توبه ،38/رعد،26/
عنکبوت ،64 /محمد ،36 /حدید .)20/وحال آن که دنیا وس��یله رسیدن به هدف متعالی و
دس��تیابی به حیات حقیقی و ابدی در جوار رحمت حق مي باش��د و اگر انسان آن را به
الحیَوان» تلقی
عنوان شایس��تهترین گذرگاه برای حیات واقع��ی «أَال َو ا ِ َّن الدّ ا َر اآل ِخ َر َه لَهِ َی َ
کن��د ،در عالیترین ه��دف گام خواهد گذاش��ت»(جعفری ، 1359 ،ص .)123این هدف
نهای��ی از دیدگاه قرآن «تقرب به خداوند» اس��ت و اینکه قرآن ،عبادت را به عنوان هدف
خلقت بیان میکند(ذاريات ،)56/از آن جهت است که عبادت رابطه انسان را با خدا محکم
س��اخته ،زندگی او را خدا محور میس��ازد و چنین زندگی موجب تقرب انس��ان به خدا
میشود .قرب به خدا تا بدان جا پیش میرود که خداوند مي فرمايد«:بنده من! مرا اطاعت
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کن تا تو را مانند خود قرار دهم؛ من به هر چیز میگویم «باش» می شود ،تو را هم چنین
قرار میدهم که به هر چه گویی «باش» میشود (فیض کاشانی ،1358 ،ج ،2ص .)610
.3اسالمی بودن سبک زندگي
س��بک زندگي اسالمي دو اصل دارد :بينش اس�لامي و منش اسالمي» .بينش ،همان مباني
اعتقادي و باورهاي اس�لامي سبک زندگي را تشکيل ميدهد و منش دو بعد مباني اخالقي
و ارزشهاي اس�لامي و حقوقي را شامل ميشوند که اين دو با هم به اعمال و رفتار افراد
معني ميبخشد .در اين صورت هسته مركزي سبک اسالمي را توحيد و خداباوري تشكيل
ميدهد كه شالودة دين اسالم است و با ساير اعتقادات اسالمي زنجيرهاي از آداب را پديد
ميآورد كه خود بُعدي از هستي اجتماعي ميشود .مفهوم اسالمی بودن ،انعکاس «مجموعه
عقای��د ،اخ�لاق ،قوانین و مقرراتی اس��ت که ب��رای اداره امور جامعه انس��انی و پرورش
انس��ان ها باش��د»(جوادي آملي ،1372،ص  .)93در حقیقت دين راه زندگي ای است كه
آدمي در دنيا آن را مي پيمايد (طباطبائي ،1372،ص  .)134و معرفت و نهضت همه جانبه
به سوي تكامل است كه چهار بُعد دارد :اصالح فكر و عقيده ،پرورش اصول عالي اخالق
انسانيُ ،حسن روابط افراد اجتماع ،حذف هر گونه تبعيضهاي ناروا .هر ديني از دو بخش
تشكيل مي گردد.1 :عقايدي كه حكم اساس دين را دارد ،مانند اعتقاد به توحيد و معاد؛.2
برنامة حركت به س��وي هدف كه احكام و تكاليف ناميده مي ش��ود و اخالقيات و احكام
فقهي را تشكيل مي دهد(مصباح يزدي ،1370 ،ج  ،1ص  28و .)29
 .4سبک زندگی قرآنی
قرآن کريم س��بک زندگي ايده آل اس�لامي را با عنوان «حيات طيبه» مطرح ميکند .اگرجه
اصط�لاح آن تنه��ا يک بار در قرآن مجيد ،به صراحت بیان ش��ده ولی در جاي جاي قرآن
اشارات بسياري به آن شده است :در آيه  97سوره نحل فرمودهَ « :م ْن َع ِم َل َصالِح ًا َمن َذ َکر
��و ُمؤْ م ِ ٌن َف َلنُ ْحيي َّن ُه َحيا ًة َطيبَ ًة َولَنَ ْجزِي َّن ُه ْم أَ ْج َر ُهم ب ِ َأ ْح َس��نِ َما َکانُوا ْ ي ْع َم ُلونَ ؛ هر
أَ ْو أُنثَ��ي َو ُه َ
کس ،از مرد يا زن ،کار شايس��ته کند و مؤمن باشد ،قطع ًا او را با زندگي پاکيزه اي ،حيات
مي بخشيم و مسلم ًا به آنان بهتر از آنچه انجام مي دادند ،پاداش خواهيم داد» .حيات طيبه،
پيراس��ته از هر ناپسندي و بدي است؛ چرا که در محضر او و در مقام قرب خداوندي ،که
هدف عالی زندگی اس��ت جایي براي اين امور نيس��ت .ازاین رو ،برخی «حيات طيبه» را
رزق و روزي حالل ،زندگي ش��رافتمندانه همراه با قناعت و خشنودي ،بهشت پر طراوت
و زندگي خوش در آنجا و زندگي خوشبختانه در بهشت برزخي تفسیر کرده اند(.طبرسي،
 ،1333ج  ،7ص 734ـ)735؛ برخ��ي ديگ��ر حيات طيبه را عب��ادت همراه با روزي حالل
و توفي��ق بر اطاع��ت فرمان خدا و مانند آن می دانند(.مکارم ش��يرازي ،1369،ج  ،11ص
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 .)394امي��ر مؤمنان(ع) حياه طيبه را قناعت معنا می کنند( .نهج البالغه ،کلمه قصار .)229
از دیدگاه عالمه طباطبايي ،آيه ش��ريفه داللت دارد که خداوند س��بحان ،انسان با ايماني را
که عمل شايس��ته انجام مي دهد با زندگي جديدي که غير از زندگي معمول مردم اس��ت،
اکرام مي کند و آثار زندگي حقيقي که همان علم و قدرت است با اين زندگي جديد همراه
اس��ت و اين قدرت باعث مي گردد چنين فرد مؤمني ،چيزها را چنان که هس��تند ببينيد؛
يعني ميتواند امور را به دو قس��م حق و باطل تقس��يم کند .سپس با قلبش از امور باطل که
در معرض فنا هستند که همان زندگي دنيوي است روي گردان مي شود و چون از بند اين
تعلقات دنيوي رها شد ،شيطان نمي تواند او را ذليل خود سازد و در بند خود گرفتار آرد.
(طباطبايي ،1372،ج  ،12ذيل آيه  97نحل) .اين ش��يوه همان سبک زندگي ايده آل قرآني
اس��ت که منزه از هر نظ��ر ،پاكيزه از آلودگيها ،ظلمها ،خيانتها ،عداوتها ،دش��منيها،
اسارتها ،ذلتها و انواع نگرانيها و هرگونه چيزي كه آب زالل زندگي را در كام انسان
ناگوار ميسازد ،است(مكارم شيرازي ،1369،ج،11ص.)394
.5وحدت:
در لغت به يگانه(ابن منظور ،1405 ،ج ،15ص .232و راغب اصفهاني،بي تا  ،ص ،)857
و همبستگي ،همدستي ،يکي بودن و يکدلي معنا شده است(عميد ،1386 ،ص  .)113اين
کلمه در مقابل دو واژهي مذموم اختالف و تفرقه قرار دارد .اختالف به معناي ،ناسازگاري
داشتن ،با يکديگر خالف نمودن ،مخالف هم بودن ،و تفرقه به معناي ،جدا کردن ،جدايي
انداختن ،پراکنده نمودن به کار ميرود(دهخدا ،1339 ،ج ، 4ذيل کلمه تفرقه) .در اصطالح،
معاني متعدد براي «اتحاد» بيان ش��ده که در بعضي معاني به صورت حقيقت و در بعضي
ديگر به صورت مجاز به کار رفته است .اتحاد حقيقي به دوصورت است:
 )1چيزي به چيزي ديگر تبديل شود بدون اينکه استحاله پيدا کند
 )2دوچيز ،يکي شود ويگانه گردد ،بدون اينکه چيزي به آن اضافه و يا کم شود .البته اتحاد
حقيقي به اين دو صورت غير قابل تحقق اس��ت.اما اتحاد به معني مجازي به س��ه صورت
قابل تصوراست
 )1چيزي به چيزي ديگر استحاله پيدا کند.
 )2دو چيز با هم ترکيب و تأليف پيدا کند.
 )3ميان چند چيز در اموري اش��تراک وجود داش��ته باش��د(تهانوي ،1996 ،ج ،1ص )91؛
که همین معنی آخر در تقریب کاربرد دارد .اما برخی از اندیش��مندان نیز ،تعریفی متفاوت
از وحدت ارائه داده اند و آن را مقوله ای رفتاری و منش��ی ،و به معنی س��جایا و صفات،
رفتارها و منش ها ،پای بندی های پایدار و اخالق برجس��ته معرفی کرده اند(آل کاش��ف
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العطاء ،1404 ،ص .)36
الزم به ذکر اس��ت که معني مورد نظر این رس��اله از اتحاد اس�لامي مترادف کلمه تقريب
اس��ت ،بدين معني كه امت اس�لامي با حفظ مذاهب خودشان و بر محور مشترکات ديني
مث��ل اصل توحيد ،قرآن کريم ،پيامبر اس�لام -صلياللهعليهوآله -و س��نت نبوي در مقابل
خطرات که اصل اسالم و تمام مسلمانان را تهديد ميکند ،اتحاد و همبستگي داشته باشند،
و از اختالف هاي مذهبي ،سياسي و نژادي و زباني پرهيزکنند.
اما این ترادف به معنی تساوی نیست ،و تفاوت هایی در این دو وجود دارد ،از جمله اینکه
اصطالح «اتحاد امت اس�لامي» عامتر بوده و جنبه سياس��ي ـ اجتماعي و عملي دارد ،اما
اصطالح «تقريب مذاهب اسالمي» جنبه علمي و نظري داشته و بيشتر در ميان عالمان ديني
مطرح بوده اس��ت ،که س��عي و تالش دارند تا بر اساس مناظرات وگفتگوهايي علمي و با
رعايت روش هاي علمي و اخالقي ،زمينه هرچه بيشتر آشنائي مذاهب اسالمي از اصول و
فروع يکديگر را آماده نمايند و در رفع سوء تفاهمات مذهبي بکوشند(جناتي ،1381 ،ص
 .)۵۰۲به بياني دیگر ،وحدت ناظر به بعد سياسي ،و تقريب ناظر به بعد علمي و فرهنگي
مي باشد(جناتي،1381 ،ص.)۵۰۳
اس�لام ،دینی اجتماعی اس��ت و همگان را به اتحاد فراخوانده اس��ت؛ ق��رآن مجید نیز به
صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم با واژگان چ��ون «امه واحده»« ،فألف بی��ن قلوبکم»« ،ال
السبل»« ،تفریقا بین المومنین»« ،شیعا»« ،اختلفوا» و «تفرقوا»،
تفرقوا»« ،ال تنازعوا»« ،ال تتبعوا ّ
هش��دارها و امیدهایی را برای تحقق وحدت بیان کرده است(اس��حاقی،1386 ،ص .) 30
از اين باب در کاربردهاي مختلف ،وحدت را با اضافه واژه اس�لامي ،به صورت «وحدت
اسالمي» به کار ميبرند.
اقسام وحدت در قرآن را می توان در ذیل چند عنوان آورد:
َّ��اس إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك�� ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش�� ُعوبًا َو َقبَائ ِ َل
.1وحدت بش��ريت«:يَا أَيُّ َها الن ُ
َ
َ
ير :اي مردم ،ما شما را از نري و ماده اي
لِتَ َعا َر ُفوا إ ِ َّن أ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ أتْ َقا ُك ْم إ ِ َّن اللهَّ َ َعل ِ ٌ
يم خَ ب ِ ٌ
بيافريديم و ش��ما را جماعتها و قبيلهها کرديم تا يکديگر را بشناسيد ،هر آينه گرامي ترين
ش��ما نزد خدا پرهيزگارترين شماست ،خدا دانا و کاردان است»(حجرات .)13 /هدف اين
آيه شريفه اين است که اختالفات قبيله اي ،قومي و ملي را به راه صحيح وحدت بکشاند.
.2وح��دت ادي��ان توحي��دي« :ان الدين عنداهلل االس�لام :همانا دين نزد خدا دين اس�لام
اس��ت»(آل عمران .)19 /مراد از اس�لام در اين آيه ،حقيقت اسالم ،که حقيقت همه اديان
است می باشد ،بنابراين اين نوع وحدت ،وحدت اديان آسماني است که مرز بين متدینان
و بت پرس��تان و مش��رکان است .در جاي ديگر هم فرموده است« :ل ِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا م ِ ُ
نك ْم ِش ْر َع ًة
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اجا َول َ ْو َشاء اللُهّ ل َ َج َع َل ُك ْم أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة:براي هرگروهي از شما شريعت و روشي نهاديم
َومِنْ َه ً
و اگر خدا مي خواست همه شما را يک امت واحده قرار مي داد»(مائده.)48 /
.3وحدت امت اسالم« :إ ِ َّن َه ِذه ِ أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َوأَنَا َرب ُّ ُك ْم َفا ْعبُدُ و ِن :اين شريعت شماست
شريعتي يگانه و من پروردگار شمايم مرا بپرستيد»(انبياء .)92 /از آنجا کهامت اسالم موحد
و خدا پرس��ت و پيرو يک پيغمبر و يک ش��ريعت هستند ،پس مسلمانان همه امت واحده
اند و ارکان این وحدت ،تمسک به اصول قطعي اسالمي و مسئوليت مشترک است(واعظ
زاده خراساني  ،1374 ،ص .) 78
با وجود سفارش الهی بر وحدت ،اگر پیروان مذاهب اسالمي بدانند در صورت عدم فرمان
پذیری ،امکان دارد دشمنان اسالم در جهت نابودی اسالم و مسلمین ،با يکديگر همکاري
کنند ،تقریب را بر تعصب ورزی و پایداری در اختالفات مذهبی ترجيح مي دهند(غزالي،
 ،1382ص  ،) 76و ب��ه رغم اختالف مذاهب ،حمايت و پش��تيباني خود را از هر اقدام يا
تالش��ي که در خدمت به وحدت و تقريب مذاهب اسالمي است ،دريغ نمی دارند(جمعي
از انديشمندان ،1384 ،مقدمه ).
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فصل دوم :راه بردهای امام صادق علیه السالم در فرهنگ سازی وحدت
وحدت اجتماعي مس��لمانان و پرهيز از تفرقه از جمله خواس��تههاي موکد قرآني است و
پيامبر اس�لام (ص) در س��يره و س��خن خويش فراوان بر اين مهم توجه و تاکيد داشتهاند
و مس��ئله وحدت را جزء مأموريتهاي اصلي و اولويتها برنامهي خود قرار داده بودند.
امامان ش��يعه نيز گامهاي بلندي را در اين راس��تا برداش��تند و راه تحقق اتحاد و همدلي
مس��لمانان را براي آيندگان هموار نمودند امروزه به دليل وجود افکار و عقايد مختلف در
درون امت اس�لام از يک سو و وجود دشمنان داخلي و خارجي که درصد ايجاد اختالف
و شکاف بين گروهها و فرق اسالمي هستند از سوي ديگر اين ضرورت را ايجاب ميکند
که مسلمانان بيش از گذشته به مسئله وحدت و همبستگي و انسجام امت اسالم بينديشند.
در این قس��مت برخی از راه بردهایی که امام صادق علیه السالم در سبک زندگی خود در
جهت فرهنگ سازی وحدت به کار می بستند را بررسی می نماییم:
 .1نماز جماعت
گذشته از روايات بي شماري که همگان را به نماز جماعت مسلمين و عدم غفلت از اين
اجتماعات فرا ميخواندند روايات و احاديث بسياري نيز اختصاص ًا از پيروان مذهب تشيع
ميخواهد که در نماز جماعت اهل س��نّت ش��رکت نمايند اين قبيل روايات را ميتوان به
عنوان حکم ثانوي و از باب تقيّه مداراتي پذيرفت و بدانها عمل نمود چرا که گزارشات
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از س��يره عملي ائمه عليه الس�لام و اصحابشان نيز نش��ان از حضور ايشان در اجتماعات
عب��ادي مخالفين دارد و در اینجا به بيان نمونههايي از سفارش��ات امام صادق (ع) در اين
باره ميپردازيم:
در ي��ک روايت صحيح ،حماد ب��ن عثمان از امام صادق (ع) نق��ل ميکند که فرمود« :من
الص ّ
ّ
ف اال ّول :کس��ي با
ص ّلي معهم في
الصف األ ّول فکأن ّما ص ّلي مع رس��ول اهلل (ص) في ّ
آنان در صف اول نماز بخواند همانند آن است که در صف ا ّول نماز جماعت رسول خدا
(ص) نمازگزارد»(ن��وري ،1407 ،ج  ،6ص 457؛ مجلس��ي ،1403 ،ج  ،85ص  .)98امام
عليه الس�لام در روايت ديگر به اس��حاق بن عمار ميفرمايد« :يا اسحاق أتصلي معهم في
الص ّ
ف االول کالش��اهر سيفه في
المس��جد قلت نعم قال صل معهم فانّ المص ّلي معهم في ّ
سبيل اهلل»(حر عاملي ،1403،ج  ،8ص  )301و نيز حضرت در روايتي پيرامون تعامل نيکو
با اهل س��نّت به پيروان خود ميفرمايد« :اتّق��وا اهلل و ال تحملوا النّاس علي أکتافکم انّ اهلل
يقول في کتابه و قولوا للنّاس حس��ن ًا قال عليه السالم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم
و ص ّلوا معهم في مساجدهم(نوري ،1407 ،ج  ،8ص .)314
در روايت��ي صحيح ،حف��ص بن بختري از امام صادق (ع) نقل ميکند که آن امام فرمودند:
��ب لک
حس ُ
حس ُ
��ب لک إذا دخلت معهم و إن کنت ال تقتدي بهم ُح ِس َ
��ب لک مثل ما يُ َ
«يُ َ
إذا کنت مع من تقتدي به :زماني که داخل در نماز جماعت آنان (اهل س��نت) ش��دي اگر
چه به آنها اقتدا هم نکني اجر و حس��ابي که ميبري همانند فردي اس��ت که به جماعت
اقتدا کرده باشد»(صدوق ، 1404 ،ج  ،1ص  .)383يکي از اصحاب امام صادق (ع) به آن
حضرت گفت :امام جماعت ما از مخالفان مذهبي و به ش��يعيان دشمني ميکند( .برخورد
ما چگونه باش��د؟) امام به او فرمود« :و ما عليک من قوله واهلل لئن کنت صادق ًا ألنت أحقّ
بالمس��جد منه فکن أ ّول داخلٍ و آخر خار ٍج و أحسن خلقک مع النّاس و قل خيراً :آن چه
ميگويد به خود نگيريد به خدا سوگند ،اگر تو راستگو باشي ،از او به مسجد سزاوارتري.
پس اولين کسي باش بدان وارد شده و آخرين کسي باش که از آن خارج ميشود .اخالق
و رفتار خود را با مردم نيکو کن و به نيکويي حرف بزن»(طوسي ،1426 ،ج  ،3ص .)55
* و در روايتي از امام صادق(ع) سؤال شد :آيا ازدواج و اقامه جماعت با مخالفان مذهبي
صحيح اس��ت يا نه؟ امام فرمودند :اگر چه اين کار براي ش��ما س��خت و مشکل است اما
بدانيد که پيامبر(ص) با کس��اني که ش��ما آنها را قبول نداريد ازدواج کرد و علي(ع) نيز
پش��ت س��ر خلفا نماز خواند( معزي ماليري ،1371 ،ج ،8ص .)383از امام موس��ي کاظم
(ع) نيز روايت ش��ده که فرمود« :صلي حس��ن و حسين خلف مردان و نحن نص ّلي معهم:
امام حس��ن و امام حسين(ع)در نماز جماعت مروان ش��رکت و به او اقتدا کردند ما نيز با
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آنان (اهل س��نت) نماز ميخوانيم»(حر عاملي ،1403 ،ج  ،8ص  ،301مجلسي ،1403 ،ج
 ،85ص .)73
از روايات فوق که ش��ک و ترديدي در صحت س��ندي آنها نيست ميتوان فهميد امامان
عليهم السالم و اصحاب ايشان همپاي اهل سنت در نماز جماعت آنان شرکت مينمودند
و اي��ن حضور به خاطر خوف و تقيه سياس��ي و محدود ب��ه عصر و زمانهي خاصي نبوده
است بلکه راه و روشي ثابت و دائمي در جهت وحدت و يکپارچگي و دوستي و همدلي
مس��لمانان ب��ا يکديگر صورت ميگرفته اس��ت چنانچه در عصر امام علي (ع) ما ش��اهد
حضور بيس��ت و پنج س��الهي آن حضرت در نماز جمعه و جماعت خلفا بوده ايم بدون
اي��ن که خوف و اضطرار و يا اجباري در ميان باش��د .ام��ا نکته مهمي که در بحث اقتدا به
جماعت مخالفين مطرح اس��ت اين که ما هيچ اسناد و ش��واهد روايي و تاريخي قطعی و
معتبری را نميتوان بيابيم مبني بر اينکه امامان و يا اصحابشان پس از اقتدا به نماز مخالفين
نمازهاي خود را قضا کرده باش��ند هر چند از برخي روايات لزوم قضاي نماز پس از اقتدا
ب��ه جماعت مخالفين فهيمده ميش��ود(حر عامل��ي ،1403 ،ج  ،5ص  ،383ص  )385اما
برخي مراجع اين روايات را خالي از اش��کال س��ندي نميدانن��د و برآنند که اين روايات
توان مقابله با روايات صحيح و بي شماري که بر صحت اقامه جماعت با مخالفان و عدم
اعاده نماز داللت ميکنند را ندارند .بر اس��اس پارهاي روايات نيز ميتوان بر عدم صحت
اقامهي جماعت با فرقهها و گروههاي منحرف و فاسق و يا معاندي مثل غالت ،ناصبيها
و ...ک��ه از حوزه مس��لماني خارجند حکم نمود(معزي مالي��ري ،1371 ،ج  ،7ص ،296
 )293البته رواياتي را ميتوان يافت که با اين دسته از روايات در تقابلند نظير اين روايت
از امام باقر (ع) که ميفرمايد« :اش��کالي نيس��ت در اين که بر ناصبي در نماز اقتدا نمايي و
در نمازهاي جهري ،حمد و س��وره را قرائت نکني؛ چرا که قرائت وي کافي اس��ت(معزي
ماليري ،1371 ،ج  ،8ص  .)298بر اس��اس اين روايت اقتدا به نماز فرد ناصبي صحيح و
اعاده آن الزم نيست .اما قدر متيقن از روايات وارده در اعاده نماز پس از اقتدا به جماعت
مخالفين آن اس��ت که بايد صف مخالفان مذهبي را از فرقههاي منحرف و فاس��ق و معاند
جدا کرد و حکم به وجوب يا اس��تحباب اعاده نماز را مربوط اين دسته و گروهها (فساق،
فجار ،معاندین و )...دانست.
ّ
.2فريضهي الهی حج
ح��ج يک��ي از عبادتهاي اجتماعي بزرگ و از مهمترين مظاهر و ارکان دين مبين اس�لام
است و آن را ميتوان به عنوان عامل مهم وحدت و هم گرائي مذهبي ،اجتماعي و عاطفي
مس��لمين به حساب آورد حج از جمله فرايضي است که بسيار مورد توجه و تأکيد اسالم
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واقع ش��ده و س��فارش قرآن و روايات معصومين عليهم السالم در اين باره وصف ناپذير
اس��ت .امام صادق علیه الس�لام نیز در جهت فرهنگ سازی وحدت ،سفارس ویژه ای به
شرکت در مراسم حج داشتند.
در وجوب اين فريضه همين بس که ترک بدون عذر آن برابر با کفر قلمداد ميش��ود چرا
َّاس ِح ُّج الْبَيْ ِ
که خداوند در آيه  97از سوره آل عمران ميفرمايدَ « :وللِِهّ َع َلى الن ِ
اع
استَ َط َ
ت َمنِ ْ
إِلَيْ ِه َس��بِي ً
ال َو َمن َك َف َر َفإ ِ َّن اهلل َغن ِ ٌّي َع ِ��ن ال ْ َعال َ ِمين» .حج و زيارت خانه خدا بر مردم واجب
است و بر هر کسي که توانائي يافته و برآن راه يابد و هر که به آن کافر شود تنها به خود
زيان رس��انيده که خداوند از اطاعت خلق بي نياز اس��ت .در وجوب اين فريضهي الهي به
احاديث فراواني ميتوان استدالل کرد براي نمونه :امام صادق عليه السالم ميفرمايد« :من
ٌ
مرض ال يطيق فيه
حجة االس�لام لم يمنعه من ذلک حاج ٌة تجحف به ،أو
مات و لم َّ
يحج ّ
الحج ،أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّ ًا :کسي که بميرد و حج واجب خود را بجا
ّ
نياورد در غير از گرفتاري ش��ديد يا بيماري س��خت يا ممانعت حاکمي ،به دين يهوديان و
نصارا از دنيا خواهد رفت»(حر عاملي ،1403 ،ج  ،8ص .)19
يکي از داليل مهم تش��ريع حج بعد اجتماعي آن است .اجتماع ميليوني مسلمانان از اقصي
نقاط دنيا با رنگ ،زبان و نژاد و مليت مختلف در يک نقطه معين و انجام اعمال قانونمند و
مش��ترک و همسو حول محور توحيد و آشنايي و تفاهم آنان با همديگر که حاصل ارتباط
و تعامل بيش��تر آنان اس��ت همه اينها فراهم کننده شرايط براي وحدت و همدلي و وفاق
بين پيروان مذاهب مختلف خواهند بود و به دنبال تحقق اين وحدت و يکپارچگي در بين
امت اسالم است که مسلمانان با منافع و مصالح بيشتري دست مييابند.
در روايتي هشام بن حکم از امام صادق (ع) علت مکلف شدن مسلمانان به حج و طواف
کعبه را پرسيد .حضرت در پاسخ فرمودند« :انّ اهلل خلق الخلق ...وامرهم و نهاهم بما يکون
م��ن ام��ر ّ
الطاعة في الدّ ين و مصلحتهم من امر دنياهم فعجل فيه االجتماع من ّ
المش��رق و
المغ��رب ليتعارف��وا و ليتربَّح ّ
المکاري
کل قوم من التّجارات من بلد الي بلد و لينتفع بذلک ُ
و الج ّمال و لتعرف آثار رس��ول اهلل صلي اهلل عليه و آله و تعرف أخبا ُر ُه و يذکر و ال ينس��ي
ِ
کل قوم إن ّم��ا يتک ّلمون علي بالدهم و ما فيها هلکوا و َحر ِ
و ل��و کان ّ
س��قطت
ِبت البالد و
الجلب و االرباح و َع ِم ِ
فوا علي ذلک فذلک ِع ّلة الحج :خداوند خاليق را
ُ
يت األخبار و لم تَقِ ُ
آفريد و آنان را امر و نهي فرمود به آن چه که مربوط به طاعت در دين و مصلحت دنيوي
آنان اس��ت و پس در حج زمينه اجتماع مردم از مش��رق و مغرب را قرار داد تا يکديگر را
بشناسند (به وحدت و همدلي و وفاق دست يافته در رفع مشکالت و گرفتاريها همديگر
تالش نمايند) تا قوم و دستهاي با سفر از شهري به شهر ديگر از تجارت خود سود ببرند
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و از اين راه ش��ترداران و کرايه دهندگان مرکب نفع برند و نيز آثار رس��ول خدا (ص) (راه
و روش آن حضرت) ش��ناخته ش��ود و يادآوري گردند و فراموش نشوند و اگر هر قوم و
گروهي در بالد خودشان و پيرامون آن چه در آن جا بود گفتگو ميکردند هالک ميشدند
و شهرها از بين ميرفت و منافع و بهرهها ساقط ميشد و خبرها به دست مردم نميرسيد
و مردم آگاه از وقايع نميشدند پس علت حج اين است»(صدوق ،1386 ،ج  ،2ص.)405
اين روايت امام صادق (ع) حاوي چند نکته مهم اس��ت -1 .عمل به فريضهي حج مالک
دينداري افراد اس��ت  -2فلسفه تش��ريع حج به خاطر منافع و مصالح اخروي و دنيوي آن
بوده است  -3در فريضه حج مسلمانان نسبت به همديگر شناخت پيدا ميکنند و در سايه
آن به وحدت و يکپارچگي و وفاق دست مييابند بنابراين حج فرصت مناسبي است براي
تفاهم و آش��نايي و ارتباط بيش��تر مس��لمانان با همديگر  -4بسياري از کشورها و مردم از
اين سفر بهره اقتصادي فراواني ميبرند  -5مسلمانان در ايام حج به رايزني و تبادل فکري
فرهنگي با همديگر ميپردازند و به ش��ناخت بيش��تر از دين دس��ت مييابند و در ضمن
آن آثار و اخبار (س��يره و س��نت) پيامبر (ص) در جامعه احياء ميش��ود -6 .مسلمانان از
نواقص و مشکالت و نابسامانيها و چالشهاي مهم سياسي و اجتماعي جهان اسالم مطلع
ميشوند و در صدد رفع آنها بر ميآيند.
يک��ي از مصاال��ح و فوايد بزرگ حج که در س��ايه حضور انبوه و متحد مس��لمانان تحقق
مييابد ،قوام و پايداري دين اس��ت .امام صادق (ع) در اين باره ميفرمايد« :ال يزال الدين
قائم ًا ما قا َم ِ
ت الکعبة»(کليني ،1388 ،ج  ،4ص  )271يعني مادامي که کعبه پابرجاس��ت (و
مردم دس��ته جمعي در حج شرکت ميکنند) دين اسالم نيز پابرجا و استوار است .ابان بن
«ج َع َل اللُهّ ال ْ َك ْعبَ َة
تغلب ميگويد از امام صادق (ع) دربارهي اين آيه پرسيدم که ميفرمايدَ :
َّاس َو َّ
ت ال ْ َح َرا َم قِيَا ًما لِّلن ِ
الش ْه َر ال ْ َح َرا َم( »...مائده )97 /حضرت در جواب فرمودند :جعلها
الْبَيْ َ
اهلل لدينهم و معايشهم(مجلسي ،1403 ،ج  ،96ص  )65يعني خداوند کعبه را مايه استحکام
و پايداري دين و دنياي مردم قرار داده است شکی نیست که استواری دین اسالم و معاش
مردم در دنیا در سایۀ وحدت و همدلی و آرامش و امنیت میسر خواهد شد.
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيه فوق (مائده )97 /مينويسد« :خداوند متعال کعبه
مقرر نمود و از سوي برخي ماهها را حرام نمود
را مورد احترام قرارداد و آن را بيت الحرام ّ
و به وس��يله تشريع فريضهي حج در ماه «ذيحجة الحرام» بين ماههاي حرام و بيت الحرام
ارتب��اط ايجاد کرد ...و «بيت الح��رام» را قبله گاه مردم نمود تا در نماز دل و روي خود را
متوجه آن کنند و اموات و ذبيحههاي خود را به س��وي آن متوجه سازند و در هر حال آن
ّ
را م��ورد احت��رام قرار دهند و در نتيجه جامعهاي متحد و يکپارچه را تش��کيل دهند و در
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س��ايه اين اتحاد و همبستگي دينشان زنده و پايدار بماند و از اقطار مختلف عالم و مناطق
دوردس��ت براي انجام اين فريضه سفر نمايند تا به چشم خود شاهد مصالح و منافع خود
باشد( ».طباطبايي ،1372 ،ج  ،6ص .)209
بنابراین فلس��فه تش��ريع اجتماعات عبادي (جمعه ،جماعت و بخصوص فريضه حج) در
اس�لام ،ايجاد اتحاد و همبس��تگي اجتماعي و برقراري اخوت ديني ميان مسلمانان و تبع
آن دوري از تفرقه و جدايي اجتماعي بوده اس��ت .اهل بيت عليهم السالم براي تحقق اين
هدف مهم همگان به خصوص ش��يعيان را به حضور مس��تمر در اين اجتماعات که نوع ًا
هم از س��وي مخالفان آنها برگزار ميشده دعوت ميکردند و خود نيز بدان پايبند بودند.
روايات بس��ياري از امام صادق عليه الس�لام در اين باره وارد شده و اختصاص ًا از شيعيان
خواس��ته ش��ده که در مراسم عبادي -اجتماعي مخالفان ش��رکت فعال داشته باشند و اين
توصيههاي ايش��ان بدون هيچ خوف و اضطراري و صرف ًا جهت تحکيم وحدت و همدلي
و تقريب مذهبي ميان مس��لمانان و جلوگیری از تعطیلی این تعالیم وحدت بخش صورت
میگرفته است.
.3رعایت اخالق اسالمی
اسالم تنها دين جامع و کاملي است که قوانين آن ميتواند پاسخ گوي تمام نيازهاي بشري
در ابعاد مختلف زندگي مادي و معنوي در همهي زمانها باشد داشتن نظام اخالقي يکي از
امتيازات بزرگ دين اسالم است هر فردي که به قرآن کريم و مجموعه کتب روايي شيعه و
اهل سنت مراجعه مينمايد با اوامر و نواهي فراواني (پيرامون مسائل اخالقي و اجتماعي)
مواجه ميش��ود که از مؤمنين خواسته ش��ده خود را متصف به صفات نيکو و پسنديدهاي
همچون صبر ،گذشت و ايثار ،مهرباني ،تواضع ،وقار ،مدارا ،عدالت ،صداقت ،انفاق و غيره
نمايند در مقابل از برخي صفات ناپسند و نکوهيدهاي همچون غضب ،بدبيني و بدگماني،
ناسزاگويي ،تکبر ،اهانت ،حسادت ،بخل ،غيبت و غيره پرهيز نمايند .هر کدام از اين اوامر
و نواهي جداي از اين که اس��باب رشد و بالندگي معنوي انسانها را فراهم ميکنند ،زمينه
ساز تشکيل جامعهاي متحد توام با الفت و دوستي و وفاق و عاري از هر گونه اختالف و
نزاع و دشمني نيز خواهند بود اما جاي بسي تأسف دارد که از گذشته تاکنون گره بسياري
از گرفتاري ها ،مناقشات ،سؤتفاهمات ،کدروتها و دشمنيها و خونريزيها و ...به دليل
دوري از همين دس��تورات حيات بخش اس�لام و عدم ش��ناخت کامل و صحيح پيروان
مذاهب از حقايق دين و آموزهها را آن بوده و هس��ت .اگر مسلمانان با رجوع به توصيهها
و بازنگري در آموزههاي اخالقي و اجتماعي اس�لام آنها را س��رلوحه زندگاني خود قرار
دهند بس��ياري از مشکالت امت اسالم برطرف خواهد شد .امام صادق (ع) رئیس مذهب
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تشيع که سهم وااليي را در تفسير و تبيين کالم وحي و سنت نبوي داشته اند ،در راستاي
اهداف وحدت طلبانهي خود و تشکيل جامعهاي ايده آل و مطلوب همواره مسلمانان را به
دستورات ارزشمند و نيکو نظير؛ صبر و حلم ،تواضع ،عدالت ،انفاق و صدقه ،راستگويي و
صداقت ،وفاي به عهد و امانت داري ،عفو و گذشت ،خوش اخالقي و خوش رويي ،رفق
و م��دارا ،کمک به همنوع ،اخوت و برادري دين��ي ،صلهي ارحام و دهها فضیلت اخالقی
ديگر س��فارش نمودهاند و در جهت پيش��گيري از اختالف و تفرقه و عداوت و نزاع در
جامعهي اسالمي ،مسلمانان را از صفات مذموم و ناپسندي همانند تمسخر و تحقير ،تکبر
و غرور ،تهمت و افترا ،حس��ادت ،غضب ،سب و لعن ،غيبت و تهمت ،تکفير مؤمنين و...
نهي نموده اند.
اسالم براي تعميق و تحکيم روابط دوستانه و محبت آميز مسلمانان با يکديگر و ايجاد الفت
و آش��تي در ميان آنان و همچنين براي قوام و اس��تحکام هر چه بيشتر مراودات مسلمانان،
انجام برخي اعمال در قالب مس��تحبات را در هنگام برخورد و معاش��رت با دیگران مورد
تأکيد و س��فارش قرار داده اس��ت .مانند س�لام کردن به همديگر ،مصافحه کردن ،معانقه
نمودن ،جوياي احوال همديگر ،تبسم و گشاده رويي هنگام زيارت يکديگر ،سخنان نيکو
و خ��وش ب��ه زبان جاري نمودن و مواردي از اين قبيل ک��ه رعايت اين اوصاف حميده و
پس��نديده عالوه بر ایجاد پيوند دوس��تي و صميميت ميان مس��لمانان در کاهش يا از ميان
برداش��تن بس��ياري از کينهها و کدورتها در جامعه اسالمی نيز مؤثر خواهد بود .پيرامون
هر يک از اوصاف فوق احاديث بسياري در منابع شيعه و اهل سنت آمده و نمونههايي در
روايات امام صادق (ع) وجود دارد که مجال ذکر آن ها در این مجموعه محدود نیست.
 .4اخوت و برادري ديني
اخوت و برادري مس��لمانان يک اصل قرآني اس��ت .خداوند در قرآن کريم مسلمانان را به
عن��وان برادر ديني همديگر مورد خطاب قرار ميدهد آن جا که ميفرمايد« :ان ّما المؤمنون
اخوه»(حجرات )10 /؛ در اين آيه براي نش��ان دادن نهايت دوس��تي و صميميّت و وفاق و
همدلي مسلمانان با همديگر از تعبير زيبا و عاطفي اخوت و برادري براي آنان استفاده نموده
است .پيامبر اسالم (ص) در دوران رسالت خويش کوشش فراواني را در نهادينه کردن اين
اصل مهم در جامعهي عصر خود که تنها به پيوندهاي نسبي توجه ميشد ،نمودند .برقراري
عقد اخوت و برادري ديني بين اصحاب در مدينه با هدف تحکيم روابط عاطفي و دوستانه
ميان آنان گام عملي و بلند پيامبر (ص) در اين مس��ير بوده اس��ت و در همين راستا بود که
آن حض��رت (ص) تنه��ا مالک تمايز و برتري افراد را در تقوا و پرهيزکاري آنان ميديدند
نه در رنگ و نژاد و قبيله و نسب و ...ائهم هدي عليهم السالم نيز با تأسي بر قرآن و سيره
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و س��نت نبي مکرم اسالم (ص) در سخنان وحدت بخش خود فراوان از تعابيري همچون
«المسلم اخو المسلم» يا «المؤمن اخو المؤمن» استفاده مينمودند به خصوص هنگامي که
در مقام بيان حقوق و وظايف مسلمانان نسبت به همديگر بودهاند چرا که الزمه اين اخوت
و برادري مس��ئوليت پذيري در قبال حقوق يکايک مس��لمانان است .در زير نمونههايي از
روايات صادقين (ع) را در اين باره مورد بررسي قرار ميدهيم:
ام��ام صادق عليه الس�لام ميفرمايند« :المومن أخو المؤمن کالجس��د الواحد ،اذا اش��تکي
ش��يئ ًا منه وجد ألم ذلک في سائر جس��ده ،و أرواحهما من روح واحدة»(کليني ،1388 ،ج
 ،2ص  )166مؤم��ن برادر مؤمن اس��ت و مثل پيکر واحدي هس��تند زماني که عضوي از
آنها دردمند ش��ود اعضاي ديگر را نيز قرار و آرامي نيس��ت و ارواح آنان از روح واحدي
اس��ت .اين روايت حاوي چند نکته است :اول اين که بين مؤمنان همواره پيوند برادري و
اخوت برقرار است دوم اينکه اين روايت مؤمنان را به منزله يک پيکر دانسته است و اين
نش��ان از عمق روابط دوستانه و صميمانه بين مس��لمانان است سوم اين که بر اساس اين
روايت مؤمنين همواره در مش��کالت يار و همدم يکديگرند و خود را در درد و ناراحتي
س��اير برادران ديني شريک ميدانند و دشمن آنان را دشمن خود ميدانند .امام صادق (ع)
در رواي��ت ديگري ميفرمايند« :اتّق��وا اهلل و کونوا إخو ًة ب��رر ًة متحابّين في اهلل متواصلين
متراحمي��ن تزاوروا و تالقوا و تذاکروا و أحيوا أمرنا»(مجلس��ي ،1403 ،ج  ،71ص )352
هميش��ه خداون��د را در نظر گرفت��ه و براي رضاي او همديگر را دوس��ت بداريد و پيوند
برادري داش��ته باشيد به همديگر ترحم کرده به ديدار يکديگر برويد به یاد يکديگر باشيد
و ب��ا اين کارها مکتب ما را زنده نگه داريد اين روايت نکاتي را پيرامون اخوت و برادري
مس��لمانان بيان ميکند :اول اينکه دوستي مسلمانان بايد تنها براي رضاي حق تعالي باشد
دوم؛ با تقواي الهي ايست که دوستيها و محبتها استحکام و تداوم مييابد .و دشمنيها
از ميان ميرود ،سوم؛ رابطه برادري بين مسلمانان با به ياد هم بودن و خير خواه همديگر
بودن و ...مس��تحکم خواهد ش��د .چهارم احس��اس اخوت و برادري مسلمانان زمينه ساز
وحدت و باعث زنده ماندن مکتب اسالم و اهل بيت (ع) خواهد شد.
امام صادق عليه السالم در جاي ديگري ميفرمايند« :المسلم أخو المسلم هو عينه و مِرآتُ ُه
و دلي ُل ُه ال يخون ُ ُه و ال يخد ُع ُه و ال يظلمه و ال يکذب ُ ُه و يغتاب ُ ُه»(کليني ،1388 ،ج  ،2ص ،166
ح  )5مسلمان برادر مسلمان است و به منزله چشم و آينهي و راهنماي اوست و هيچ گاه
ب��ه او خيانت نميکند ،او را فريب نميده��د و به او ظلم نميکند و به او دروغ نميگويد
و غيبت او را نميکند .در اين روايت که نظير آن نيز در منابع اهل س��نت از پيامبر اس�لام
(ص) نقل ش��ده امام صادق (ع) با تصريح به اخوت و برادري و ارتباط بس��يار دوستانه و
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نزديک ميان مس��لمانان اين برادري و ارتب��اط را بدور از برخي از برخورد ها و رفتارهاي
ناشايست و ناپسند اخالقي دانسته اند .مؤمن برادر مؤمن است ،به او دشنام نميدهد ،او را
محروم نميس��ازد و به او بدگمان نميشود .در برخي از روايات باال عنوان مؤمن به جاي
مس��لم بکار رفته اس��ت که بايد گفت به لحاظ اعتقادي و معنايي مغايرتي بين اين دو واژه
نيست چرا که طبق آيات و روايات اساس اين دو کلمه همان پذيرش توحيد ،نبوت و معاد
و عمل به ضروريات ديني اس��ت(آل کاشف الغطاء ،1339 ،ص  )211و به لحاظ تاريخي
نيز اس��تعمال اين دو واژه به عصر پيامبر (ص) باز ميگردد پيامبر اس�لام (ص) بارها اين
دو واژه را در خطاب به پيروان خودش��ان بکار ميبردند .عالوه بر اينها از محتواي کلي
روايات اهل بيت پيرامون صفات مؤمنين ،آداب معاشرت با مؤمنان و ...ميتوان فهميد که
مراد آن حضرات از عنوان مؤمن تمامي مسلمانان بوده است نه فقط پيروان مذهب تشيع.
سيرهي عملي امام صادق عليه السالم نيز حکايت از آن دارد که آن بزرگوار بر اساس اصل
اخوت و برادري ديني براي تمام مس��لمانان عصر خود از حقوق مس��اوي و برابري قائل
بودند و در روابط و تعامالتش با مس��لمانان هيچ��گاه خود را درگير برخي تبعيضات و يا
مرزبنديهاي اجتماعي نکردند و همواره بر روابط دوستانه و صميمانه با اهل سنت اصرار
داشتند و به طور مداوم برادران اهل سنت را در مسجد ،کالس درس ،منزل ،کوچه و بازار
مالقات ميکردند حتي گاه بر س��ر يک س��فره غذا تناول ميکردن��د و به پيروان خود نيز
توصيه مينمودند که راه و روش آنان را بپيمايند در همين ارتباط معاويه بن وهب ميگويد
به امام صادق (ع) عرض کردم ما با ديگر مس��لمانان که با ما در معاش��رت هستند و شيعه
نيستند به چه صورت رفتار کنيم؟ حضرت فرمودند به امامان خود نگاه کنيد و به مثل آنان
با مخالفين خود رفتار نمائيد به خداوند قسم امامان شما از بيماران آنها عيادت ميکنند به
تشييع جنازههاي آنها ميروند و بر له يا عليه آنان نزد قاضي شهادت ميدهند و به امانت
آنه��ا خيان��ت نميکنند(کليني ،1388 ،ج  ،2ص  .)636اين روايت و نظاير آن حکايت از
آن دارند که هيچ گونه اختالفي در س��يره قولي و عملي امامان عليهم الس�لام در عقيده به
اخوت و برادري مس��لمانان وجود نداشته اس��ت و آن حضرات با اين گونه سفارشات و
عملکردها و دعوت به روابط حس��نه با ديگر مس��لمانان در پي ساختن جامعهاي اسالمي
متحد و يکپارچه و متشکل از تمامي مسلمانان بودهاند.
.5پرهيز از سب و لعن
«لع��ن» در لغ��ت به معانى ط��رد و دور كردن (اب��ن فارس،1422،ذیل لغ��ت لعن) ،راندن
همراه با ناخش��نودى و ناراحتى(راغب اصفهانى ،بی تا ،ص  ،)471دورى از رحمت آمده
است(طريحى ،بی تا ،ج  ،6ص  ،)309و لعن از سوى خداوند به معناى طرد و دور كردن
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از رحمت و از جانب مردم به معناى دعا و س��ب و نفرين براى دورى از رحمت الهى و
گرفتار شدن به عذاب و عقوبت اخروى مي باشد (ابن اثير ،1343،ج  ،4ص « .)255سب»
در لغت به معنى دش��نام دردناك(راغب اصفهانى ،بی تا ،ص  ،)225آن است كه چيزى به
صورت تنقيص و تضعيف توصيف ش��ود(طريحى ،بی تا ،ج  ،6ص  ،)68ريش��ه آن قطع
اس��ت كه شتم و دش��نام از او گرفته ش��ده و هيچ چيز قطع كنندهتر از دشنام  نيست(ابن
فارس ،1422ذیل واژه) .البته لعن از جانب مردم مايه تنفر و برائت از ملعون هم میباشد.
اما سب دشنام و سخن زشتي است كه موجب تنقيص و تضعيف میشود .بنابراين ماهيت
سب و دشنام ،نيز بيزارى و تن ّفر وجود دارد .در قرآن
سب با لعن تفاوت دارد؛ اگر چه در ّ
واژه لَعن از جانب خداوند  37مرتبه و از جانب مردم يك مرتبه به كار رفته است .بررسى
اين آيات نشان میدهد كه لعن در برخى موارد مشروع است ،اما واژه سب در قرآن كريم
يك بار به كار به صورت نهی به کار رفته اس��ت« :و ال تس��بّوا الذين يدعون من دون اهلل
فيسبّوا اهلل عدوا ً بغير علم :دشنام ندهيد كسانى كه غير خدا را میخوانند ـ چرا كه آنان نيز
ـ ممكن است حضرت حق را از روى دشمنى و بدون علم دشنام دهند»( انعام.)108 /
سب و لعن صحابه
این پدیده از آنجا که ظن اهل س��نّت اين اس��ت كه شیعیان همواره به ّ
پیامبر(ص) مي پردازند و اين يکي از بزرگترين ش��عائر و نشانههاي تشيع است ،اهانت به
سب (به معناي
مقدس��ات اهل سنت محسوب می ش��ود .ا ّما جاي هيچ ترديدي نيست که ّ
دش��نام) در مذهب شيعه جايي ندارد .ش��اهد این ادعا فرمایش امیرالمومنین علي(ع) (در
جنگ ص ّفين به آن دسته از شيعيان که به شاميان دشنام ميدادند) است« :من خوش ندارم
که شما بسيار لعن نموده و دشنام گوييد ولي اگر رفتارشان را وصف و سيره و کردار آنان
را ذکر کنيد س��خن درست تر و عذر آورانه تري گفته ايد»(نهج البالغه،خطبه  .)206طبق
این کالم ،ناس��زاگويي به عنوان رفتاري اجتماعي در برخورد بادش��منان و مخالفان ،مغاير
موازين اخالقي است؛
اين بدان معنا نيس��ت که احدي از ش��يعيان برخي از صحابه را دش��نام نداده اند ،ا ّما بايد
توس��ط هيچ
ّ
توجه داش��ت که چنين کاري جز در ميان برخي عوام ش��يعه واقع نش��ده ،و ّ
يک از پيش��وايان و عالمان مذهب تأييد نگرديده اس��ت .بيانصاف��ي خواهد بود اگر اين
کار را به تمام ش��یعیان نس��بت دهيم .اما آنچه ش��يعه بدان باور دارد عدم عدالت مطلق
صحابه(افضلی ،1385،ص  ) 74و اين واقعيت تاريخي اس��ت که همة کساني که با پيامبر
(ص) ديدار ،و تظاهر به اس�لام کردند واقع ًا مس��لمان و مخلص نبودند .بلکه در ميان آنان
منافقيني نيز وجود داشتند(موسس��ه آموزشی – پژوهشی مذاهب اسالمی ،1383 ،ص )31
که در زمان پيامبر(ص) يا پس از آن حضرت دش��مني خود با اس�لام را آشکار نمودند .از
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آنجا كه اش��كال عمده ي اهل س��نت كه آن را اساسي ترين مانع وحدت نیز مي دارند ،بي
احترامي شيعيان نسبت به صحابه است ،و از آن طرف هم اهل بیت علیهم السالم از جمله
امام صادق (ع) س��فارش به احترام به یکدیگر دارند ،الزم اس��ت شیعیان از این سبک اهل
بیت علیهم السالم الگو گرفته و هر نوع اهانت به اهل سنت را کنار بگذارند.
س��ب و ناس��زاگويي از جمله عوامل بروز فتنه و نزاع و دشمني در جامعه اسالمي هستند
ّ
ريش��هي اين امور ناخوشايند و مذموم که منجر به تيرگي روابط و کينهها و کدورتها در
بين افراد جامعه ميش��ود در واقع به عدم کنترل زبان باز ميگردد .در اين خصوص آيات
فراواني در قرآن همگان را به رعايت احترام يکديگر در کالم که همان کنترل زبان اس��ت
دعوت نمودهاند نظير س��فارش به س��خن نيکو گفتن (اس��را  ،)53 /مجادله احسن(نحل/
س��ب
 ،)125پرهيز از لغويات(مؤمنون  ،)3 /پرهيز از دش��نام و ناس��زا و در موارد ديگر.
ّ
مؤمنين از منظر قرآن و روايات عملی بس��یار مذموم و به ش��دّ ت از آن نهي شده است .در
ين يَدْ ُعونَ مِن ُدو ِن اللِهّ َفيَ ُسبُّوا ْ اللَهّ َعدْ ًوا بِغَيْ ِر
آيه  107انعام که ذکر آن گذشت( َو َال ت َُسبُّوا ْ الَّ ِذ َ
ِع ْل ٍم ) از مس��لمانان خواس��ته شده که از دشنام به مشرکان و بتهاي آنها پرهيز کنند چرا
که با اين عمل مش��رکان نيز در صدد مقابله به مثل برآمده و به س��احت قدس باری تعالی
اهانت خواهند کرد از اين آيه ميتوان فهميد که دشنام و ناسزاگويي باعث شعله ور شدن
فتنه و نزاع در جامعه ميشود و همان طور که عموميت تعليل در عبارت «کذالک زينا لکل
امة عملهم» ميرساند ،مسلمانان بايد از هر گونه دشنام و اهانتي نسبت به مقدسات ديگران
(چه مس��لمانان چه مشرکان) بپرهيزند .س��يرهي امام صادق عليه السالم نيز بر همين مبني
اس��توار بوده ايشان ناسزاگويي و پرخاشگري را عملي ناشايست قلمداد کرده و مسلمانان
را به دوري از آنها دعوت ميکردند.
پيرام��ون نهي از رذیله ی س��ب احاديث فراواني در منابع روايي آم��ده نمونههايي از اين
احادي��ث را مورد توجه قرار ميدهيم :امام باقر (ع) در تفس��ير آيه « َو ُقولُوا ْ لِلن ِ
َّاس ُح ْس��ن ًا»
باب ّ
الط ّعان
الس ّ
ميفرمايند« :قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لکم فإنّ اهلل يبغض ال ّل ّعان ّ
الس��ائل الملحف :...با مردم آن گونه سخن بگوييد که ميپسنديد
علي المؤمنين
ّ
المتفحش ّ
با ش��ما گفته ش��ود که خداوند کس��ي را که اهل لعنت ،نفرين ،طعنه به مؤمنان و ناسزاگو
و گداي س��مج را دش��من ميدارد ( »...نوري ،1407 ،ج  ،12ص  .)82حضرت در روايت
ديگ��ري ميفرمايند« :انّ ال ّلعنَ َة إذا خرجت مِن فِي صاحبها تر ّددت فإن وجدت مس��اغ ًا و
إلاّ رجعت علي صاحبها :هنگامي که لعنت از دهان فردي بيرون آيد و ميان او و ش��خص
مقابل تردد ميکند ،حال اگر آن شخص لعن شده مستحق لعن باشد به او تعلق ميگيرد و
اگر نباشد به صاحبش بر ميگردد»(کليني ،1388 ،ج  ،2ص .)360
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امام صادق(ع) در حديثي به ش��يعيان ميفرمايند« :معاشر الشيعه ،کونوا لنا زينا و ال تکونوا
لنا شينا ،قولوا للناس حسنا و احفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبح القول :اي گروه
شيعه ،موجب زينت ما باشيد و مايه عيب جويي از ما نباشيد .با مردم نيکويي سخن بگوئيد
و زب��ان خود را از س��خنان بيه��وده و قبيح حفظ نمائيد» (ص��دوق ،1362 ،ص 400؛ حر
عاملي ،1403 ،ج  ،12ص  .)193منظور امام (ع) در اين روايت اين است که شيعيان بايد
سب نسبت به ديگران بخصوص
با کنترل زبانشان از سخنان زشت و ناپسند و سخيف مثل ّ
برادران اهل س��نت ،آبروي مکتب اهل بيت (ع) را در جامعه حفظ نمايند .امام صادق (ع)
ّ
در روايت ديگري ميفرمايند« :انّ من عالمات ش��رک ّ
يشک فيه أن يکون
الشيطان الّذي ال
فحاش ًا ال يبالي ما قال و ال ما قيل فيه :از جمله عالمتهاي شراکت شيطان در نطفهي انسان
ّ
فحاش باشد و از آن چه ميگويد و به او
که ش��کي هم در آن نيست اين اس��ت که انسان ّ
گفته ميش��ود باکي نداشته باشد»(کليني ،1388 ،ج  ،2ص  ..)323حضرت از پيامبر اسالم
شر عباداهلل من تکره مجالسته لفحشه»(کليني،1388 ،
(ص) نقل ميکند که فرمودند« :انّ من ّ
ج  ،2ص  .)325آن حضرت همچنين در مورد بد زباني ميفرمايند« :من خاف النّاس لسانه
فهو في النّار :کسي که مردم از زبان او بترسند ،جايگاه او آتش خواهد بود»(کليني،1388 ،
ج  ،2ص  .)327عمرو بن نعمان ميگويد :ش��خصي ب��ا امام صادق (ع) در بازار کفاشها
ميرفت .غالم همراه امام ،عقب افتاده بود آن مرد چند بار س��ر برگرداند و او را نيافت و
بار چهارم که او را ديد ،ناس��زايي به او گفت و نس��بت ناروايي به مادرش داد .امام از فرط
ناراحتي به صورت خودش��ان سيلي زدند و فرمودند :من تا به حال گمان ميکردم تو اهل
ورع و تقوا هستي و اکنون معلوم شد که تقوا نداري .او در جواب گفت :فدايت شوم ،مادر
او مش��رک بوده است حضرت فرمودند «آيا نميداني هر امتي براي خودشان آييني جهت
نکاح دارند و ملتزم به نکاح خود هستند؟ ديگر به همراهم نيا!» (کليني ،1388 ،ج  ،2ص
324؛ ورام بن ابي فراس ،1376 ،ج  ،2ص .)206
بنا به تصريح رواياتی که بيان آنها گذش��ت هر گونه دش��نام دادن و ناسزاگويي در مورد
افراد جامعه چه مس��لمان و چه غير مس��لمان عملي نکوهيده و قبيح است به خصوص در
مورد مسلمانان که حرمت آن بر کسي پوشيده نيست .روايات فراواني که پيرامون دشنام و
فحاش��ي در منابع آمده به جهت اثر تربيتي نامطلوبی اس��ت که ميتواند براي فرد و جامعه
ّ
به دنبال داش��ته باشد .لذا ش��دت نهي از آن بيشتر و به حدي است که حتي روايات آن را
نسبت به مشرکان نيز پرهيز دادهاند .نظير روايت فوق که از سخن امام صادق (ع) اين نهي
اس��تفاده ميشود .از عموميت و محتواي کلي اين روايات به ويژه کاربرد کلمه «الناس» در
بس��ياري از آنها ميتوان فهميد که مراد روايات تنها نهی از دش��نام به فرد مسلمان نبوده
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اس��ت بلکه اس�لام دشنام را در مورد هرفردی ولو غیر مس��لمان عملی قبیح و مذموم می
شمارد .اما از آنجا که هدف مهم اهل بيت عليهم السالم به تبعيت از قرآن و سنّت محقق
س��اختن جامعهاي متحد و يکپارچه و به دور از تفرقه و اختالف بوده اس��ت قطع ًا رواج
س��ب ،پرخاشگري و خشونت در جامعهي اسالمي بين دس��تهها و گروهها مختلف بنا به
فرمودۀ ایش��ان عداوت و دشمني را موجب خواهد شد که در اين صورت تحقق وحدت
را در بين امت اس�لام با مش��کل بزرگي مواجه خواهد ساخت .لذا امامان شيعه با بصيرت
و دور انديشي که داشتهاند در سيره و سخن خود مسلمانان را نسبت به اين موانع و امور
ناخوش��ايند هشدار داده اند .و حتي براي حفظ وحدت مسلمانان ،به پیروان خود سفارش
مینمودند که در برابر بی ادبی ها و جسارتهای مخالفین صبر و صعه صدر داشته باشند
امام صادق (ع) در روایتی به ش��یعیان خود امر فرمودند که «اگر در جایی مرا مورد دش��نام
قرار دادند با آنان درگیر نشوید و عکس العملی از خودتان نشان ندهید»(مجلسی،1403 ،
ج  ،47ص .)145
اما در اینجا الزم است جایگاه تبري در شيعه نیز مورد بررسی قرار گیرد .از نگاه شيعه سب
و لعن يك اصل اس��تثنايى است ،از اين رو شايسته است حريم افراد و گروهها نگه داشته
ش��ود و تنها كسانى كه اس��تحقاق آن را دارند آن گونه كه جايز است و در قرآن بيان شده
مورد لعن قرار گيرند .علماى ش��يعه با بهره گيرى از قرآن و س��نّت و تبيين معيارهاى لعن
تنها كسانى را مستحق لعن میدانند كه معيارهاى قرآنى بر آنان منطبق باشد؛ همان طورى
ك��ه خداوند در آيات فراوانى چني��ن افرادى را لعن نموده اس��ت« :اولئك عليهم لعنه اهلل
و المالئك��ه و الناس اجمعين :آنان مش��مول لعنت خدا ،فرش��تگان و تم��ام مردم خواهند
بود»(بقره .)161/بنابراين لعن س��ران گمراه ظلم و س��تم ،جايز است؛ البته صرف گمان در
اين مس��أله كفايت نمیكند بلكه پس از تحقيق و يقين جايز میباش��د .از اين رو میتوان
گفت لعن هيچ كس جايز نيست مگر آن كه آن را صاحب شريعت تجويز كرده باشد.
حب و بغض درراه خدا اين نيست
در این رابطه عالمه سيدمحسن امين مي گويد« :معناي ّ
که با مس��لمانان دش��مني ورزيم و رابطه خود را با آنان قطع کنيم بلکه معناي آن اين است
که اگر کس��ي عمل زشتي مرتکب ش��د از عملش ناراحت شويم و او را از اين عمل نهي
وسب ولعن به خرج دهيم که اين کارها
کنيم نه اينکه با او خش��ونت ،عداوت ،قس��اوت،
ّ
موجب تکرار و اصرار بر عمل زش��تي اس��ت که ما او را از آن نهي کرده ايم و باعث مي
شود که او نيز مقابله به مثل کند در نتيجه براي خود و ديگران ضررها و مفاسد عظيم پديد
آوريم»(امين ،بی تا ،ص  .)۱5از آنجا که گرایش به عدل و احسان و تنفر از ظلم و زشتی
یک امر فطری است به عالوه قرآن هم از گرایش به ستمگران نهی کرده است« :و ال ترکنوا
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الی الذین ظلموا فتمس��کم النار :و بر ظالمان تکیه ننمایید ،که موجب می ش��ود آتش شما
را فرابگیرد»(هود)113 /؛ از این جا معلوم می شود که نهی از سب و لعن مربوط به نحوه
برخورد و رفتار اس��ت ،نه مربوط به گرایش های درونی فرد مسلمان(اس��کندری،1383،
ص .) 65
از س��وي ديگر بدون ش��ک تبري يکي از اساس��ي ترين معتقدات شيعه است که به معني
دوري جس��تن از كافران و مش��ركان ،از دشمنان خدا و رس��ول -صلي اهلل عليه و آله ،-از
مبغضان اهل بيت –عليهم الس�لام -و كس��اني كه دش��مني با اس�لام و مسلمين دارند و
مخالفت با آنان اس��ت؛ در اين زمينه نقل نکته يکي از نويسندگان وهابي که کتابي در نقد
تفکرات محمد بن عبدالوهاب دارد ،خالي از لطف نيست .حسن بن فرحان مالکي ،که از
پرورش يافتگان مکتب وهابيت مي باش��د ،مي گويد چون من با جديت به بررس��ي تاريخ
پرداخت��ه و ب��ه حقانيت امام علي و اهل بيت او علیهم الس�لام و نهايت مظلوميت آنها در
فرهنگ اسالمي پي بردم ،چاره اي جز نقد تاريخ ندارم .چرا که بايد ستمکاري را محکوم
کنيم ،خواه بر اهل بيت باشد يا ديگران .به دليل اينکه نصوص مقدس کتاب خدا – که منبع
اصلي تمام مسلمانان است -ستمگري را نکوهيده است(فرحان مالکي ،1387 ،ص .)31
بنابراين فریضه تبری و بیزاری جستن از اهل باطل و گمراهان و معاندان در قرآن کریم به
مسلمانان سفارش شده است(مجادله 22 /؛ ممتحنه 1 /و  6و  4؛ توبه 113 /و  114؛ بقره/
 165تا ) 167؛ و این نکته الزم به ذکر است که فلسفه لعن بر ظالمان ،که بارزترین مصداق
تبری به عنوان یک فریضه قرآنی اس��ت ،پایه گذار یک سیستم اخالقي است که نفوس را
در جاده ی حق و دوری از باطل تقویت می کند .بنابراين مناس��ب است مسلمانان در اين
مورد تفکر کنند که آیا مخالفت تقریب با لعن ،به معنای تصحیح اعمال دشمنان اهل بیت
– عليهم السالم -و خوب دانستن آنهاست؟ یا به معنی جستجو نکردن در پرونده دشمنان
و س��کوت درباره سیره ی آنهاست؟ یا بدین معناس��ت که در برخورد با پیروان آنها نباید
احساساتشان را تحریک نمود تا باعث فتنههای اجتماعی نشود؟(اسکندری ،1383ص 91
) قطعا مورد سوم مورد نظر است .بدين جهت که لعن ،به معنی نفرت از ظلم هم با اصل
تبري تناسب دارد و هم نمی توان از جهت عقلی آن را قبیح دانست؛
محل نزاع تش��يع و تس��نن در سب و لعن اين است که اصل لعن ،بنا بر تکرار آن در قرآن
و روایات ،جایز اس��ت؛ اما متعلق لعن ،يعني جایز بودن یا جایز نبودن لعن مس��لمان و نیز
ش��خص معین محل نزاع اس��ت .در اين زمينه به عقیده برخی ،لعن افراد جایز نیست؛ چرا
که ممکن است در پايان عمر توبه کرده باشد و با بخشش الهی از دنیا رفته باشد(ابن تیمیه،
ب��ی ت��ا ،ج  ، 4ص  .) 260برخی دیگر خالف اين نظ��ر را قائلند چرا که اوال :میزان ،حال
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کنونی افراد است؛ ثانیا :برخی بر این توهم اند که لعنت کسی که نام اسالم بر اوست جایز
نیس��ت ،در حالی که خداوند در قرآن برخی از مس��لمانان را لعن کرده است ،مانند کسانی
که افتراء به زنان پاکدامن می زنند يا مسلماناني که ظالم اند ،و این آیات درباره مسلمانان
و اهل قبله وارد شده است(ابن ابی الحدید ،بی تا  ،ج  ، 11ص .)22
بنابراین لعن در مورد افراد خاص -،که گناهش��ان قطعی است -به معنی بیزاری جستن و
ابراز تنفر از گناه وي ،نوعی تبری بوده و جایز اس��ت (غضنفری1388 ،ص  .) 175بدين
جهت که همان خدایی که س��ب را جایز ندانسته (ال تس��بوا) ،خودش افرادی را در قرآن
م��ورد لعن قرار داده(انع��ام 108 /؛ احزاب 66/و  68و  57؛ محمد 25 /؛ توبه 67 /؛ فتح/
 6؛ بق��ره 89 /و  158و  160؛ ه��ود 18 /؛ رعد 25 /؛ مومن 55 /؛ آل عمران 81 /؛ قصص/
 42؛ اسراء ) 60/و مسلمانان هم لعن را به همان معنی که خدا اراده فرموده جایز یا واجب
می دانند .و اگر کسی لعن به یکی از طوایفی که خدا مورد لعن قرار داده را تجویز ننمود،
مخالف��ت با قرآن نموده و هر کس با قرآن مخالفت نماید مس��لمان نیس��ت(زند کرمانی،
 ،1379ص .) 83
راهکارهای پیشنهادی
در انتهای این پژوهش به برخی از راه کارهای کاربردی گس��ترش س��بک زندگی اسالمی
در جامعه اشاره می شود:
 تالش برنامه س��ازان رسانه در ایجاد شناخت بهتر سبک زندگی ائمه معصومین –علیهمالس�لام ، -و به ویژه گسترش سبک زندگی امام صادق علیه السالم با در نظر داشتن سیره
تربیتی آن حضرت.
 حض��ور کاربردی طالب حوزه های علمیه در متن جامعه در تمامی ایام س��ال(نه صرفاایام محرم و رمضان) برای جهت دهی به زندگی افراد در مس��یر قرآن کریم و س��یره ائمه
معصومین -علیهم السالم.-
 تولید بس��ته های فرهنگی و طراحی بروش��ور و نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهرهابرای اطالع رس��انی کاربردی و م��وردی آموزه های قرآن کریم و س��یره اهل بیت علیهم
السالم در سبک زندگی اسالمی.
 برگزاری نشس��ت های متعدد علمی -فرهنگی با حضور متخصصان و اقش��ار مختلفمردم برای تحلیل و بررس��ی رویکرد غربی در س��بک زندگی و همچنین پاس��خگویی به
شبهات مطرح در این زمینه.
 زدودن باورهای غلط غربی از ذهن افراد با ارائه بحث های اسالمی و تقویت هوشیاریجمعی در درک موقعیت ها.

 عدم تس��لیم در برابر سیاس��ت های ویرانگر و اس��ارت بار و مقاصد سیاسی و شخصیغرب.
 ت�لاش در جه��ت تقویت فرهنگ کار گروه��ی در میان مردم ،با ایج��اد فراخوان هایگروهی.
 تش��ویق مشارکت اجتماعی در اهتمام به تاکیدات رهبری در ارائه سبک زندگی اسالمیو تبدیل موضوع بفضای گفتمان جامعه.
 تقویت انس با قرآن و اهل بیت علیهم الس�لام در جامعه از طریق برنامه های رسانه ایو اهمیت ویژه آموزش و پرورش به این موضوع.
 -الگودهی از سبک زندگی امام صادق –علیه السالم -در راستای فرهنگ سازی وحدت.
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نتیجه گیری
امروزه موضوع س��بک زندگی به جهت س��رعت و گستره وسیع تغییر و تحول در زندگی
امروزی و همچنین کثرت الگوهای مورد توجه جامعه برای زیس��تن ،از اهمیت بس��یاری
برخوردار است .سبکی شدن زندگی ،نتیجه دگرگونی گسترده در زندگی و کثرت الگوهای
آن است .از پی آمدهای پرهیز ناپذیر سلطه چنین فرهنگی در جامعه ،گسترش اصول غیر
ارزش��ی لذت گرایانه ،نوجویانه و مصرف گرایانه است .انس��ان مسلمان میتواند زندگی
خود را بر مدلهای مختلفی منطبق گرداند ،اما از میان همه مدلها ،س��بکي را که بیشترین
بندگی در آن نهفته و هماهنگی بیش��تری با هدف قرب الهی داشته باشد در زندگی فردی
و اجتماع��ی خود مطلوب میداند؛ چرا ک��ه باید به مالحظه مقاصد عالی و اهداف بزرگ،
ش��یوهها و آدابی را برای زندگی برگزیند .بیش��ک کسی که به دنبال چنين هدف مقدسي
است نمیتواند نسبت به روش زندگی بیتفاوت باشد و آداب متناسب با هدف را بر خود
الزام میکند و التزامات رفتاری و انضباط خاصی را در زندگي پدید میآورد .سبک زندگی
همان روش اس�لامی و انضباط رفتاریای اس��ت که تحت آرمان عالی عبودیت قرار دارد
و همه ش��ئون زندگی از نماز و عبادت تا کس��ب و کار و تحصیل و تفریح و معاش��رت و
بهداشت و خوراک و معماری و هنر و سخن گفتن و تولید و مصرف و آراستگی ظاهری
و ...را در مسیر بندگی قرار داده و صبغه الهی میبخشد.
مقاله حاضر س��بک زندگی امام صادق علیه الس�لام را در موضوع خاص فرهنگ س��ازی
وحدت به عنوان الگوی زندگی مس��لمانان معرفی نمود .س��بکی که ابعاد عبادی ،اخالقی
و اجتماعی را ش��امل می ش��ود و بخص��وص در زمینه اخالقی تربیت��ی در جامعه کنونی
نیاز بس��یاری به بهره گیری از آن وجود دارد .چرا که متأس��فانه در جهان معاصر ،غرب با

نظريههاى استعمارى و شعار پيشرفت فناورى و صنعتى و مدزنیته ،توانسته برخی جوامع
را از انس��جام خود جدا سازد و آنان را مورد هجوم تفرقه قرار دهد و روحيه فردگرایی را
گسترش داد و كار را تا جايى به پيش برد كه میان مسلمانان هیچ الفتی نماند .آنچه مىتواند
از هجوم اين نوع فرهنگ بر ديگر جوامع بکاهد ،الگوس��ازی بهترین س��بک ها در زندگی
اسالمی است که الزم است به عنوان فرهنگ خودى جامعه اسالمی مان ترویج شود و این
مقاله س��عی داش��ت تا با بررسی سبک امام صادق علیه السالم در برخورد با دیگر مذاهب
اس�لامی ،ایش��ان را بعنوان الگوی عملی در این مسیر معرفی نماید؛ انشاءاهلل توانسته باشد
عجل لولیک الفرج.
این هدف را تحقق بخشد .به امید ظهور آن مصلح جهانی:ال ّلهم ّ

200

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

منابع
*قرآن مجید.
*نهج البالغه.
.1آذرنوش ،آذرتاش( ،)1385فرهنگ معاصر عربی – فارسی ،تهران :نی.
.2آل کاش��ف الغطاء ،محمد حسین( ، )1339اصل الشيعه و اصولها ،قم :انتشارات آل بیت
علیهمالسالم.
.3آل کاشف الغطاء ،محمد حسین (« ،)1404کیف یتحد المسلمون» حول الوحده االسالمیه،
افکار و دراسات ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
.4ابن ابىالحدید ،عبدالحمید بن هبة اللهّ ،شرح نهج البالغه ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،
بىجا ،داراالحیاء الکتب العربیة ،بى تا .
.5ابن اثیر ،مبارك بن محمد( ،)1343نهایه ،قاهره :مکتبه االسالمیه.
.6ابن تیمیه ،تقیالدین احمد(بي تا) ،مجموع فتاوی شیخ االسالم ،جمع و ترتیب عبدالرحمن
بنمحمد بنقاسم ،الرباط :مکتبة المعارف.
.7ابن شعبه الحرانى( ،)1363تحف العقول ،قم :انتشارات علميه االسالميه.
.8ابن فارس ،احمد بن فارس بن زکریا( ،)1422معجم مقایس اهل اللغة ،بیروت :دار احیا
التراث العربی.
.9ابن منظور ،محمد بن مکرم( ،)1405لسان العرب ،قم :نشر ادب حوزه.
.10اس��حاقی ،سید حسین( ،)1386نس��یم همبستگی ،قم :مرکز پژوهش های اسالمی صدا
و سیما.
.11اسکندری ،مصطفی( ،)1383بارخوانی اندیشه تقریب ،قم :دارالغدیر.
.12افضلی ،س��یدمحمد مهدی( ،)1385از مواخات تا تکفیر ،اندیش��ه تقریب ،س��ال دوم،

201

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

شماره هشتم ،پاییز.
.13امین ،محسن(بي تا) ،حق اليقين في لزوم التأليف بين المسلمين.
.14توسلی ،غالمعباس( ،)1373نظریه های جامعه شناسی ،چاپ چهارم ،تهران :سمت.
.15تهانوي ،محمد علي بن علي( ،)1996موس��وعه کش��اف اصطالحات الفنون و العلوم،
لبنان :ناشرون.
.16جعفري ،محمدتقي( ،)1408ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،قم :موسسه تحقيقات و نشر
معارف اهل البيت (ع).
 ،)1359 ( .17فلسفه و هدف زندگی ،تهران :انشارات صدر.
.18جمعي از انديشمندان( ،)1384استراتژي تقريب مذاهب اسالمي ،تهران :مجمع جهاني
تقريب مذاهب اسالمي.
.19جناتی ،ابراهیم( ،)1381همبستگی مذاهب اسالمی ،قم :انصاریان.
.20جوادي آملي ،عبداهلل( ،)1372شريعت در آينه معرفت ،قم :موسسه فرهنگي رجاء.
.21چاوش��یان ،حسن(«،)1382س��بک زندگی و هویت اجتماعی ،مصرف و انتخاب های
ذوقی به عنوان ش��الوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته» ،پایان نامه دکترای
جامعه شناسی ،دانشگاه تهران :دانشکده علوم اجتماعی.
.22حر عاملی ،محمدبن حسن( ،)1403وسائل الشیعه ،بي جا :داراالحياء تراث العربي.
.23خادمیان ،طلیعه(« ،)1387سبک زندگی و مصرف فرهنگی؛ مطالعه ای در حوزه جامعه
شناسی فرهنگی و دیباچه ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان» ،تهران :نشر جهان کتاب.
.24دهخدا ،علی اکبر( ،)1339لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران.
.25راغب اصفهانی(بي تا) ،مف��ردات الفاظ القرآن ،تحقیق صفوان عدنان داوودی ،بي جا،
بي نا.
.26رضوی زاده ،نورالدین( ،)1386بررسی تاثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی ساکنان
تهران ،تهران :نشر پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسالمی.
.27زرین کوب ،عبدالحسین( ،)1354نقد ادبی ،تهران :امیرکبیر.
.28زند کرمانی محمدباقر( ،)1379نشانه های والیت ،اصفهان :حجت.
29صدوق ،محمد )1362( ،امالي ،بیروت :مؤسسة االعلمى للمطبوعات.
30صدوق،محمد )1386(،علل الشرائع ،نجف االشرف :المکتبة الحیدریه.
31صدوق،محم��د( ،)1404من الیحض��ره الفقیه ،تحقی��ق على اکبر غف��ارى ،قم :جامعة
المدرسین ،چاپ دوم.
.32طباطبائی ،محمد حسین( ،)1372الميزان ،چاپ پنجم ،تهران :دارالكتب اإلسالميه.

202

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

 .33طبرس��ی ،أبوعلی فضل بن حس��ن( ، )1333مجمعالبیان فى تفسیر القرآن ،لبنان :صیدا
مطبعه العرفان.
.34طریحی ،فخرالدین(بیتا) ،مجمع البحرین ،بیجا ،المکتبة المرتضویه.
.35طوسی ،محمدبن حسن ، )1426( ،تهذیب األحکام ،موسسه االعلمي للمطبوعات .
.36علمي ،قربان(« ،)1380نقش دين و اعتقادات ديني در بهداشت روان» ،مجموعه چكيده
مقاالت همايش نقش دين در بهداش��ت روان ،تهران :دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات
بهداشتي درماني ايران.
.37عميد،حسن( ،)1386فرهنگ عميد،تهران :اميرکبير.
.38غزالی ،محمد( ،)1382مباني وحدت فکري ،فقهي و فرهنگي مس��لمانان ،تهران :نش��ر
احسان.
.39غضنفری ،علی( ،)1388مبانی تشیع در منابع تسنن ،قم :اسوه.
.40فاضلی ،محمد( ،)1382مصرف و سبک زندگی ،قم :انتشارات صبح صادق.
.41کلین��ى ،محمد ب��ن یعقوب رازى( ،)1388کاف��ى ،تحقیق على اکبر غف��ارى ،بى جا،
دارالکتب االسالمیة ،چاپ سوم.
.42فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی( ،)1358علم الیقین فی اصول الدین ،قم :بیدارفر.،
.43مالکي ،حسن بن فرحان( ،)1387مبلغ ،نه پيامبر ،مترجم سيد يوسف مرتضوي ،قم:نشر
اديان،چاپ دوم.
.44مجلسى ،محمد باقر( ،)1403بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء ،چاپ دوم.
.45محجوب ،محمدجعفر( ،)1376س��بک خراس��انی در شعر فارس��ی ،تهران :دانشسرای
عالی.
.46مصباح يزدي ،مح ّمد تقي( ،)1370آموزش عقايد ،تهران :س��ازمان تبليغات اس�لامي،
چاپ هفتم.
.47معزي ماليري ،اس��ماعیل بن قاس��م( ،)1371جامع احاديث الشيعه ،تهران :انتشارات
سازمان تبلیغات اسالمی .
.48مفید ،محمد بن محمد( ،)1380االرشاد ،محقق :محمدباقر بهبودی ،مترجم :محمد باقر
ساعدی خراسانی ،تهران :اسالميه.
.49مكارم شيرازى ،ناصر( ،)1369تفسیر نمونه ،چاپ هشتم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
.50موسس��ه آموزشی – پژوهش��ی مذاهب اسالمی( ،)1383پاس��خ به پرسش ها( ،)3قم:
ناشر:مولف.
.51مهدوي کني ،محمد سعيد( ،)1387دين و سبک زندگي ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)

.52نوري ،ميرزاحسين( ،)1407مستدرك الوسائل ،قم :مؤسسه آل البيت.
.53واعظ زاده خراسانی ،محمد( ،)1374نداي وحدت ،تهران:مجمع جهاني تقريب مذاهب.
.54ورام ،بن ابي فراس( ،)1376مجموعه ورام ،قم :مكتبه الفقيه.
.55هندری ،ال.بی و دیگران( ،)1381اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان

203

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

نماز از منظر امام صادق (ع)

204

زهرا قائدی

1

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

چکیده
نماز ،س��تون دین اس��ت ،و اوج بندگی انس��ان که ب��ا دانائی و توانائ��ی و تعالی او همراه
اس��ت ،که در قالب نماز ش��کل میگیرد ،و مجموعة آداب و اح��کام نماز ،این عبادت را
وس��یلة ارتباط انس��ان ضعیف با آفریدگار توانای جوان هس��تی میگرداند .در قرآن کریم
که مجموعهیی از راهنمایی و دس��تورالعملهای زندگی س��عادتمندانه بشریت آمده است.
خداوند مهربان دربارة نماز ،این عبادت بزرگ بیش از  122آیه نازل فرموده اس��ت و طی
آن اهمی��ت و احکام و مس��ائل مهم نماز را مطرح نموده اس��ت .همة امام��ان دربارة نماز
س��خن گفتهاند و خود در سراس��ر عمر نماز خواندند ،آداب و احکام و خصوصیات الزم
نم��از را با عبادتهای مختلف در موارد متعدد و با بیانهای گوناگون بیان فرمودهاند ،امام
جعفر صادق (ع) فرموده است :محبوبترین اعمال بندگان در پیشگاه خداوند نماز است،
نماز عبادتی اس��ت که همة پیغمبران آن را به عنوان آخرین س��فارش برای همة پیروان و
اف��راد امت خویش بیان فرمودهاند .در باب اهمیت این فضیلت الهی میتوان تأثیر مثبت و
س��ازندهی نماز را روی افراد که نماز میخوانند ،آداب و شرایط آن را انجام میدهند و از
نماز خویش ،بهرههای اخالقی و معنوی بدس��ت آورند ،مش��اهده نمود و همچنین این در
حالی است که افراد و اجتماعهایی که با نماز و خدا و دین سروکار ندارند و به آلودگیها
 .1مدرسه علمیه ریحانه

و نابسامانیها و بدبختیهایی مبتال شدهاند ،جای شک و تردیدی نیست .در نماز انسان با
خدای خویش س��خن میگوید ،و او راه مستقیم و سعادت را میطلبد ،میخواهد که او را
از راه مغضوب و منفور بازدارد ،به یاری او میایستد و مینشیند ،به ذات مقدس پروردگار
خود پناه میبرد و خالصه با پیوستگی با خدا عهد اطاعت و عصیان از گناه میبندد.
کلید واژگان :نماز ،ارزش ،امام.

معنای لغوی و اصطالحی نماز
واژه نماز در لغت به معنای پرستش ،سجود ،بندگی و اطاعت ،خم شدن برای اظهار بندگی
و اطاعت ذکر شده است و در اصطالح « تنهی عن الفحشا و المنکر » از فحشا و منکر باز
می دارد و نمازی که از فحشا و منکر باز ندارد عدمش بهتر از وجود آن است.
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مقدمه:
نماز به معنی پرستش ،اطاعت و خم شدن برای اظهار بندگی است و همچنین بهترین ذکر
و یاد خداوند ،مؤثرترین عامل س��ازندگی انسان اس��ت و خودداری از انجام آن زیانهای
دنیایی و آخرتی در پی خواهد داشت.
در اس�لام آیات و روایات فراوانی پیرامون نماز آورده شده است و از همة عبادات ،روزه،
زکات ،خمس ،نماز برجس��تهترین اس��ت و برای آن توجه ویژة جداگانه باز شده است و
حتی اولین چیزی که پس از مرگ از مس��لمان میپرس��ند نماز است .بدین جهت خداوند
متعال فرموده اس��ت :هر کس از ذکر من ش��انه خالی کند ،زندگی او در دنیا به غم و اندوه
و اضطراب و پریش��انی و تنگی و س��ختی مبتال خواهد شد و در روز قیامت هم او را کور
و نابینا محشور خواهیم کرد.
در این مقاله ،ارزش ،اهمیت و عظمت بزرگ الهی نماز را از منظر امام صادق (ع) به عنوان
پیش��گامان در این امر الهی را مورد بررسی قرار میدهد ،تا نشان دهندة این باشد که نماز،
مشکلگشا و اثر سازندگی فوقالعادهای خواهد داشت که موجب تحرک و تحول عمیقی
میگردد و نظام زندگی را در سطح بلندی از پیشرفت و تمدن انسانی قرار میدهد.
روش تحقی��ق در زمینة جمعآوری اطالعات ،کتابخان��های بوده و فیشبرداری به صورت
دستی انجام شده است.
این موضوع در کتابهای با ارزش و قدیمی مانند :احمد صادقی اردستانی ،جلوههای نماز
در قرآن و حدیث ،عبدالرزاق گیالنی :مصباح الشریعه و محمد محمدی ری شهری :میزان
الحکمه ،میرزا جواد آقا ملکی تبریزی :اسرار الصاله مطرح شده است.
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ممکن است از «صلی» گرفته شده باشد  « .صلیت العود علی النار » عود بر آتش گذاشتم
 .واز «مصلی » و «وصله» به معنای زیارت باشد  .چنان که از حضرت علی (ع) در تفسیر
«قدقامت الصلوه » روایتشده که فرمودند  :یعنی حان وقت الزیاره  :هنگام دیدار و زیارت
شده  .یا به معنی رحمت باشد و این معجون خدایی با همه این معنی ها مناسبت دارد .
اهمیت نماز
به سوی خداوند روی می آوریم  ،او را با احترام زیاد می خوانیم  .با دست و زبان  ،با قد
و قامت با رکوع و س��جود و خالصه با همه وجود  ،در برابر ذات مقدس پروردگار عالم
سر تسلیم فرود می آوریم  .به این گفتارها و رفتارها  ،نماز گفته می شود .
نماز ستون دین است و اوج بندگی انسان که با دانایی و توانایی و تعالی او همراه است  .و
در قالب نماز شکل می گیرد و مجموعه آداب و احکام نماز  ،این عبارت را وسیله ارتباط
انسان ضعیف با آفریدگار توانای جهان هستی می گرداند .
امام صادق (ع)فرموده است  :نماز عبادتی است که همه پیغمبران آن را  ،به عنوان آخرین
سفارش برای همه پیروان و افراد امت خویش بیان کرده اند.
در اول ق��رآن کری��م  ،پس از ایمان و اعتقاد به وجود مقدس پروردگار عالم  ،اولین علمی
که مورد س��تایش قرار گرفته اس��ت نماز است و آنطور که از احادیث متعددی بدست می
آید  ،در روز قیامت اولین عملی که مورد پرسش قرار می گیرد  ،نماز خواهد بود .
و همچنی��ن نماز با اصول دین اس�لام پیون��د محکمی دارد و نماز وس��یلت نزدیکی هر
پرهیزگار به خدا است.
زیرا در نماز خوانده می ش��ود که از طرفی دو اصل اعتقادی هر مس��لمانی را که تشکیل
می دهد و همچنین محتوای س��وره حمد  ،هم وزن و هم س��نگ با کل قرآن کریم شمرده
شده است.
و همچنین جهت دیگر نماز این اس��ت که این عبارت در برابر نعمت های بی شماری که
خداوند  ،به ما ارزانی داشته سپاسگذاری و نمک شناسی و خالصه شکر نعمت محسوب
می شود و هر شکر نعمتی هم نعمت ها را افزون می گرداند و هر کس دارای وجدان پاک
و فطرت سلیم باشد  ،نعمت را پاس می دارد و در برابر آن اقدام علمی صورت می دهد .
وهر چه هم احساس و احسان کننده بزرگتر باشد  ،قهرا ً سپاس آن هم بزرگتر می باشد .
اسرار و فلسفه نماز
برای دانستن این موضوع از نماز  ،حقیقت آن است و نه شکلی تهی از حقیقت  ،آیات و
روایات بسنده است.
انسان در همه حال و به خصوص در وقتی که گرفتار مشکالت می شود و همه ی درهای
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امید به روی خود بس��ته می بیند  ،ب��ه پناهگاهی احتیاج دارد که بدان پناه جوید  ،درد دل
کند و راز و نیاز گذارد و اگر انسان به حال خود رها باشد یا اشخاص و عوامل ناصالحی
او به پناهگاه ناامن و نامطمئنی راهنمایی کنند بس��یار می ش��ود که «انسان حقیقت جو» راه
را اشتباهی می رود .
چنانچه این اش��تباه برای افراد زیادی پیش آمده و نیروها و استعدادهای پر ارزش خود را
به هدر داده اند .
قرآن کریم فرموده است  :وال تقربو الصلوه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون.
هنگامی که مس��تید نزدیک نماز نروید تا آنگاه که بدانید چه می گویید  .علت « تا بدانید
چه می گویید » با شکل تهی از حقیقت سازگار نیست .
إن الصلوه تنهای عن الفحشا و المنکر  :نماز است که از فحشا و منکر باز می دارد .
که باز داشتن از فحشا و منکر جز در حقیقت آن یافت نمی شود .
 -1اطاعت خداوند
هر آئین و مذهبی دس��تورها و مقرراتی دارد که پیروان آن به اطاعت و انجام آن مقررات
خواهند داش��ت  .خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است  :هر چه در کره زمین وجود
دارد  ،برای ش��ما به وجود آورده ام و در جای دیگر هم فرموده اس��ت  :جن و انس��ان را
نیافریدیم  .مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .
روی این حساب  ،ما نماز می خوانیم  ،که عبادت خداوند را صورت دهیم و عبادت انجام
می دهیم که به اطاعت پروردگار عالم گردن نهاده باش��یم و نماز و عبادت و اطاعت ما ،
بدین خاطر صورت می گیرد  ،که بتوانیم در پرتو رش��د و سازندگی آنها به فلسفه خلقت
و تکامل معنوی و انسانی خویشتن دست یابیم .
خدا به نماز احتیاج دارد؟
اینکه دستور داده شده ما نماز بخوانیم و در گرما و سرما و سفر و سختی ها این عبادت
را ازد ست ندهیم آیا خداوند به نماز خواندن ما احتیاج دارد؟
ش��اید چنین موضوعی به ذهن هیچ مس��لمانی  ،خطور نکند که خداوند به نماز ما احتیاج
دارد  ،به همین علت چند دلیل روشن برای چنین گمانی را که دردو دل دارند مورد مطالعه
قرار می دهیم .
 -1بی نیازی خداوند
همه توجه داریم  ،که هر شبانه روز حداقل گاهی بیست مرتبه سوره حمد را در نماز می
خوانیم «الحمدهلل » یعنی خداوند عالم بزرگوار و کامل و بی نیاز است و همه نیازمندان به
او روی می آورند  .از آنجا که خداوند دستور می دهد  ،در راه دینداری خود مال صرف
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کنید و از بخل آز پرهیز داش��ته باش��ید و در ادامه می فرماید خداوند بی نیازاس��ت  ،بلکه
همه شما محتاج او هستید .
حضرت فاطمه زهرا (س) فرموده است  :خداوند متعال جهان هستی را با اراده و خواست
خود بوجود آورده اس��ت  ،بدون اینکه نیازی به وجود آن داشته باشد و بدون اینکه فایده
و نفع��ی از آن منظور دارد  .آری پروردگار جهان هس��تی از عب��ادت و اطاعت همه کس
و همه چیز بی نیاز اس��ت و « ُملاّ ی رومی » هم با اس��تمرار از آیات قرآن و احادیث دینی
سروده است :
بلکه تا بر بندگان  ،جوری کنم
من نکردم خلق  ،تا سودی کند
 -2همه محتاج او
در ای��ن که هم��ه ما محتاج ذات مقدس خداوند هس��تیم  ،هیچکس کوچکترین تردیدی
نم��ی تواند به خود راه دهد اینک��ه می گوئیم همه  ،منظور همه موجودات جهان خلقت ،
از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان ها میباشد  ،که همیشه و در همه حال  ،چه در
حال س�لامت و چه در حال بیماری ،کوچکی و بزرگی ،دارائی و ناداری  ،ش��ب و روز و
هم��ه لحظه ها  ،به لطف و عنایت خداوند نیازمندیم و اگر لحظه ای ش��عاع فیض حق از
وجود ما قطع شود  ،هیچ چیز باقی نماند .
خداوند متعال در قرآن کریم فرموده اس��ت :ای انس��ان ها ! همه شما نیازمند به پروردگار
خود هستید و فقط بی نیاز واقعی و شایسته خداوند است .
امام زین العابدین (ع) در دعای ابوحمزه ثمالی به درگاه خداوند عرضه می دارد  :ای خدا
! کجا نیک و خیری توانم یافت در صورتی که همه خیرها و نیکی ها نزد توس��ت ! و در
کجا راه نجاتی توانم جست در حالی که جز به لطف تو راه نجاتی امکان ندارد ! ای خدا
! نه آن کسی که صالح و نیکوکار است  ،از لطف و یاری و رحمت تو بی نیاز است و نه
آنکه بدکار و لغزش کار اس��ت و به راه رضایت و خش��نودی تو قدم گذاشته است  .همه
محتاج به قدرت و رحمت تو می باشند.
بنابراین همه موجودات نیازمند و در عین حال  ،نش��انه های روشن وجود پروردگار عالم
هستند .
 -3به هنگام گرفتاری
اگر چه همه موجودات و به خصوص همه انس��ان ها در همه لحظه های حیاتی خویش
محتاج ذات مقدس پروردگار عالم هستند  ،و اگر نعمت های بزرگ خداوند مانند  :آب ،
هوا  ،غذا و سایر نعمت ها از آنان سلب گردد  ،گاهی لحظه ای زنده نمی مانند و خالصه
در حال نعمت و س�لامت  ،ممکن اس��ت نیاز خود را به خداوند فراموش کنند  .اما آنگاه
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که به درد و بیماری و سختی و گرفتاری مبتال شدند همگان دست نیاز به درگاه بی نیاز بر
می آورند  ،و آخرین پناهگاه مشکل گشای خود را خداوند مهربان می دانند .
چرا به سوی قبله و عربی نماز می خوانیم ؟
اگر خدا در همه جا حضور دارد و دانای به همه چیز است  .چرا فقط باید به سوی قبله
و با زبان عربی نماز را بخوانیم ؟ این دو سوال برای بسیاری پیش آمده و خواستار روشن
شدن آن هستند .
 -1روی نمودن به س��وی قبله آنطور که قرآن کریم و احادیث اس�لامی دستور داده اند ،
همه مس��لمانان در هر نقطه از عالم که زندگی می کنند به هنگام خواندن نماز باید رو به
قبله قرار گیرند  .قرآن کریم فرموده است  :حیث ما کنتم و قولوا وجوهکم شطره.
برای مومن معرفت به اینکه همه مکان ها نس��بت به وج��ود و احاطه خداوند متعال برابر
است و تمام سمت و سوها در این باره یکی است و لکن برای او در هر جهانی نسبت به
اهل آن صورتی نیز هست ضروری است و لطف بزرگش اقتضا کرده است که بدن هایمان
را از هم ش��رف توجه به س��ودی خود بی بهره نگذارد چنان که دل هایمان را وانگذارده
است  .پس خانه اش در این زمین را نیز به ما شناساند تا در درون و بیرون و با دل و تن
رویمان به س��وی او باش��د  .تمام س��پاس بخاطر این لطف بزرگش بر او باد آنچنان که او
سزاوار این سپاس است و به آنچه که در خودر اوست و چنان گمان نکنی که دلیل بر روی
به قبله کردن دل نیست زیرا تو اگر به قرآن  ،سنت و عقل مراجعه کرده باشی  ،همه را در
لزوم آن یک زبان  ،بلکه با اهمیت تر است بلکه به این مسائل ظاهری برای حرکت دادن
بسوی امور قلبی و باطنی دستور داده شده است و شاید حکمت اساسی در دستور به « رو
به قبله بودن» انضباط و جوارح و آرام گرفتن آن با ثابت ماندن در یک جهت باش��د تا بر
دل ستم نکند  ،زیرا هر گاه بدن بر دل ستم کند و در حرکت هایش به هر سویی منحرف
شود  ،دل هم به دنبالش رفته و آنگاه به این خاطر از سمت خدا بر می گردد .
پ��س اساس�� ًا همه نقل هایی که به ذکر خدا و پروای خ��دا روی کردن به او دالت می کند
همه آنها دلیلی بر لزوم توجه قلبی است .
و بدان چنان که رو به قبله بودن ظاهری خدا با روی گرداندن از دیگر جهت ها به سوی
خانه خداوند تحقق نمی یابد  ،همچنین رویکرد دل جز با بازگش��ت و فارغ ش��دن ازغیر
خدا و فراموش کردنشان در برابر او کامل نمی شود  .امام صادق (ع) فرموده اند  :هنگامی
که رو به قبله ایس��تادی  ،از دنیا و آنچه در آن اس��ت از آفریدگان و آنچه ایش��ان بدان می
پردازن��د ناامی��د ش��و و دلت را از هر چه تو را از خدا باز م��ی دارد تهی کند و با درونت
عظمت و بزرگی خدا را به عیان ببین و ایس��تادنت در پیش��گاهش را به یاد آر خداوند «
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هنالک تتلو کل نفس ما أسلفت و ر ّدوا إلی اهلل موالهم الحق ».
آنجا هر کس آنچه را که پیش فرس��تاده بیازماید  ،س��ود و زیان آن را باز یابد و به س��وی
خداوند راستینشان بازگردانده شود و بر قدم امید و هراس توقف کن.
 -2به زبان عربی
قرآن کریم به زبان عربی نازل ش��ده و طبق احادیث��ی که در اختیار داریم امام صادق (ع)
فرموده اس��ت  :با زبان عربی س��خن بگویید ،زیرا زبان عربی کالمی اس��ت که خداوند به
وسیله آن با بندگان خود سخن می گوید.
بنابراین  ،زبان وحی زبان عربی اس��ت  .قرآن کریم به زبان عربی اس��ت  .پیامبر (ص) و
امام��ان معصوم (ع) با زبان عربی س��خن می گفتند و نماز ه��م باید به زبان عربی خوانده
شود .
ام��ا نکته مهم این اس��ت که زب��ان عربی به خص��وص برای خواندن نم��از ،رمز وحدت
مس��لمانان و زبان بین المللی اس��ت که تا در سراسر جهان ترک  ،انگلیسی  ،فرانسوری و
 ...و هر ملتی که دارای هر زبان و لهجه ای است همگان به هنگام نماز  ،با یک زبان خدا
را بخوانند  ،به سوی یک جهت حرکت کنند و همه یک هدف را که همان توحید صراط
مستقیم و اطاعت خداوند است  ،دنبال نمایند .
و همچنین اگر کس��ی در ش��رایطی است که واقع ًا یاد گرفتن نماز به زبان عربی برای او به
هی��چ ش��کلی امکان ندارد و جز به زبان یا لهجه خود نمی توان��د نماز را بخواند  ،باید به
همان ترتیبی که می تواند نماز را بخواند و پیامبر اسالم (ص ) می فرمایند  :هر کس یک
نماز خود را از دست بدهد  ،مثل این است که یکی از اعضای خانواده و همه دارایی خود
را از دست داده است .
جنبه های تربیتی نماز
درباره تربیت و پرورش انس��ان در پرتو نماز در برابر پروردگار جهان س��خن فراوان می
توان گفت اما بطور خالصه سه جنبه تربیتی نماز را که روی فرد و جامعه بوجود می آید
مطالعه می کنیم :
 -1تهذیب اخالق
درباره این جهت که افراد و اجتماع هایی که با نماز و خدا و دین سرو کاری ندارند و به
آلودگی ها و نابسامانی ها و بدبختی ها مبتال شده اند  ،هیچگونه شک و تردیدی نیست .
ازسوی دیگر تاثیر مثبت و سازنده نماز را روی افرادی که نماز می خوانند  ،آداب و شرایط
آن را به خوبی انجام می دهند و از نماز خویش بهره های اخالقی و معنوی بدست آورده
اند  ،مشاهده کردهایم .
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در نماز انس��ان با خداوند خویش س��خن می گوید از او راه مستقیم و سعادت می خواند
و خالصه با پیوس��تگی با خداوند در قرآن کریم فرموده است  :بوسیله نماز و روزه کمک
بگیرید.
این کمک گرفتن می توند در انسان اراده محکم  ،روحیه ای قوی و معرفت عمیقی بوجود
آورد و انس��ان را به شعور و فهم بهتری دست یابد از طریق ارزش های اخالقی و فضائل
معنوی بدین جهت اس��ت امام صادق (ع) فرموده است  :تخلقوا با أخالق اهلل  ،خود را به
اخالق و خصلت های الهی زیبنده گردانید .
 -2روح خوشبینی
روح بدبین��ی ،یکی از بیماری های اخالقی و روانی جامعه کنونی اس��ت  .چنین بیماری
دردناکی از روحی سرچش��مه می گیرد که به جهل و نادانی  ،تزلزل اخالقی و عدم توازن
روحی آلوده باشد .
در حدیث اسالمی هم  ،روح بدبینی یک بیماری خطرناک و فاجعه آور معرفی شده و امام
علی (ع) فرموده اس��ت ش��خص شرور و بد ذات  ،به هیچکس نظر خوش و خیری ندارد
 ،زیرا بر اس��اس طبع و فکر آلوده خود به دیگران می نگرد و آئینه ناپاک درون خویش را
وسیله سنجش دیگران قرار میدهد.
 -3تکرار نمازها
موضوع تکرار نمازها هم در طی شبانه روز  ،که انسان در مراحل مختلف و متعدد ارتباط
خوی��ش را با خداون��د برقرار می نماید  ،برای تهذیب اخالقی و اجتماعی  ،نقش بس��یار
ارزنده ای خواهد داشت  .استاد عفیف عبدالفتاح طباره می نویسد  :تکرار نمودن نمازهای
پنج گانه در ش��بانه روز  ،ش��خص نماز گزار را در یک حالت روحی توجه و بیداری قرار
م��ی دهد  .تا وقتی نماز را انجام داد  ،برای خواندن نماز دیگری در حال آمادگی و انتظار
قرار گیرد  .وخود این حالت انتظار هم از نظر اس�لام یک نوع نماز و عبادت محس��وب
می شود  ،زیرا پیامبر اسالم (ص) فرمودند  :شما در حالی که در انتظار بسر می برید  ،در
حال نماز خواهید بود .
نماز با معرفت
نم��از باید با فهم و معرفت خوانده ش��ود  .برای ای��ن منظور در احادیث دینی و راهنمای
فقهی دو گونه دستور وارد شده  ،که بخش عمده آن مربوط به قبل از انجام نماز می شود
و در حال نماز هم تدابیری الزم اس��ت  ،تا این عبادت بزرگ و این مناجات با معبود  ،با
معرفت الزم و محتوای سازنده و تکامل بخش صورت گیرد .
 -1مراحل قبل از نماز
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آنطور که اخبار و احادیث دینی و آداب و احکام فقهی بیان می دارند  .قبل از اینکه نماز
را شروع کنیم باید این مسائل و مراحل را رعایت کنیم .
 -1-1وقت شناسی
ش��ناختن وق��ت نماز و زم��ان معینی که نماز باید در آن صورت گی��رد  ،یکی از کارهای
مقدماتی واجب نماز اس��ت  .زیرا طبق دستورهای اسالمی  ،هر نماز واجبی باید در وقت
معین خود انجام ش��ود و تا وقت نماز نرس��یده باشد  ،نماز خواندن باطل و بیهوده است .
امام صادق (ع) من صلی فی غیره وقت َ ،فال َصاله ل َ ُه  .کسی که نماز خود را قبل از وقت
تعیین شده بخواند نماز او باطل است .
و همچنی��ن می فرمایند  ،هر نمازی دو وق��ت دارد  ،اول و آخر  .اول وقت بهترین وقت
آن اس��ت  .هیچکس نباید بدون علتی نماز را به آخر وقت موکول کند و آخر وقت فقط
برای بیمار و علیل و کسی که عذری دارد قرار داده شده است  .اول وقت مایه خشنودی
خداست و آخر وقت باعث آمرزش خدا .
بنابراین وقت شناسی برای یک نماز ضرورت است  .جستجو الزم دارد  ،مطالعه و آشنایی
با آثار فضایی و ابزارهای علمی را می طلبد و این نحوه شناخت آن هم قبل از شروع نماز
روحیه کاوش و وقت را در انسان به وجود می آورد  .تا نماز را با شناخت و معرفت دانایی
آغاز گردد  .و همچنین آخرین وصیت امام صادق (ع) باغ و مال و فرزند و همس��ر و ...
نبود  .اهتمام به نماز بود و آن را مالک و معیار ش��فاعت خویش برای ش��یعیان بیان فرمود
و به یقین خواندن در اول وقت یکی از نشانه های اهمیت دادن به نماز است .
 1-2انتظار برای نماز
چنانکه امکان باش��د مناسب است انسان اندکی قبل از وقت و شروع نماز به مسجد برود
 ،به انتظار بنشیند و خود را برای خواندن نماز آماده کند .
ابوبصی��ر م��ی گوی��د  :درباره علت تعظیم و احت��رام از امام صادق (ع) س��وال کردم  ،آن
حضرت فرمود  :خداوند خود را به احترام مس��جدها دس��تور داده  ،چون مسجدها  ،خانه
های خداوند در روی زمین می باشند .
بنابراین در وقت قبل از نماز به مسجد رفتن و انتظار شروع شدن نماز را کشیدن غیر ازاین
که احترام مس��جد صورت گرفته و عبادت محس��وب می شود  .باعث می شود نماز را با
حال و حوصله مناسب انجام دهیم و به معرفت و بصیرت بیشتری برسیم .
 1-3اذان
اذان عبادتی است که به منظور اعالم وقت نماز  ،تشریع شده او از مقدمات استحبابی نماز
هم به شمار می رود  ،و جمالت و عبارات از آن حامل یک سلسله مفاهیم اعتقادی است
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که شنونده هر فراز از اذان خود را با پیام آن مرتبط و عقاید خود را بازنگری می کند .
امام صادق (ع) فرمودند  :وقتی جبرئیل دستور اذان را برای پیغمبر (ص) آورد  ،سر رسول
خدا (ص) روی دامن علی (ع) قرار داشت و آن حضرت در استراحت به سر می برد  ،در
آن هنگام جبرئیل اذان و اقامه گفت  .وقتی رسول خدا (ص) بیدار شد  ،فرمود ای علی !
پیام را شنیدی ؟ امام علی گفت  :آری ! پیغمبر (ص) فرمود  :آیا اذان و اقامه هم به خاطر
سپردی ؟ علی پاسخ داد  :آری ! آنگاه پیغمبر (ص) به علی (ع) دستور داد  :بالل – موذن
رسول خدا (ص) را دعوت کند و نحوه گفتن اذان و اقمه را به او آموزش دهد  ،که علی
این دس��تور خدا و رس��ول را به به بالل آموزش داد و همچنین فرمودند :کس��ی که اذان
بگوید  ،تا آن شعاعی که صدای او می رسد  ،هر کس صدای او را می شنود برای او طلب
مغفرت می کند و هر چیزی هم صدای او را احس��اس می کند  ،بر عمل نیک او گواهی
می دهد  .و همچنین فرمودند  :به یقین از جمله کس��انی که در روز قیامت  ،س��ر و گردن
بلند برافراشته تری از دیگران دارند  ،موذن های می باشند.
 -2در حال نماز
پس از طی مراحل مقدماتی نماز که زمینه های مناسبی برای شناخت و معرفت می تواند
قرار گیرد  ،نوبت به آداب در حال نماز  ،خشوع  ،حضور قلب و حالی است که می تواند
معرفت نس��بت به ذات مقدس پروردگار عالم را در نهاد انس��ان پدید آورد و نماز را در
سطح بلند و پر محتوی و سازنده قرار دهد که تقریب ًا خالصه آن آداب را مطالعه می کنیم .
 2-1حضور قلب
افع��ال نماز بمنزله ظرفی اس��ت که هدف نماز در آن جای گرفته اس��ت  .بنابراین به جا
آوردن نماز در حال غفلت از هدف آن  ،ظرفی را ماند که بی محتوا اس��ت و همانطور که
انسان به ظرف خالی توجه ندارد  ،خدا را به نمازی که در آن توجه به هدف نباشد عنایتی
نیست.
امام صادق (ع)  :هر که نماز گذارد و به نمازش رو کند و با خودش حرف نزند و در آن
س��هو و غفلت نکند مادامی که بنده به نماز رو دارد  ،خداوند به او رو می کند  ،گاه باش��د
که نیمی از نماز یا یک س��وم آن یا یک چهارمش و یا یک پنجم آن به درگاه خدا باال می
رود  .به نمازهای مستحب از آن رو دستور داده شده است تا آن مقدار از نمازهای واجب
را که پذیرفته نشده تکمیل و جبران کند .
 -2-2غذای روح
بهره روح همان خش��وع و تقوی و توجه به خداوند در ارتباط و اتصال با نور درخش��ان
خدا است  .امام صادق (ع) فرموده است  ،إذا کنت فی صالتک فعلتک بالخشوع و االقبال

214

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

علی صالتک  ،فإن اهلل تعالی یقول الذینهم فی صالتهم خاشعون .
هر گاه به نماز ایستادی  ،خشوع و حضور قلب در نماز خود را داشته باش  .زیرا خداوند
فرموده  :آنان که در نمازخود خشوع دارند  ،اهل رستگاهری و سعادت می باشند .
واجبات نماز
پیش از ده آیه در قرآن کریم با واژه های  :نماز را به پا دارید  ،مسلمانان را به انجام نماز
دس��تور می دهد و طی دهها آیه دیگر احکام و خصوصیات این عبادت بزرگ بیان ش��ده
است .
عالمان و فقهای دین وشیعه اقدام ها و اعمالی را که نماز را تشکیل می دهد تحت عنوان
واجبات نماز یازده مورد شمرده اند :
 -1نیّت
نیت آن اس��ت که تصمیم بگیری دستور خدا را در مورد نماز امتنان کرده آن را کامل بجا
آوری و از آنچه باعث نقض و بطالن نماز اس��ت خود را نگهداری و همه این ها را برای
خدا و به امید پاداش و ترس از عقاب و آرزوی قرب او انجام دهی و از اینکه با تمام بی
ادبی ها و کثر سرکشی هایت به تو اجازه مناجات داده و منتش را برگردن بگیری  .و این
مناجات را ارج بنه و بنگر با چه کس��ی مناجات می کندی و با او چگونه سخن می گویی
و به او چه می گویی .
امام جعفر صادق (ع)  :به روایت می کند که خداوند فرموده اس��ت  :أنا خیر شریک  ،من
أشرک معی غیری فی عمل لسم أقبله اال ما کان لی خالص ًا.
من ش��ریک خوبی هس��تم  ،هر کس در عبادت خود کسی را با مان شریک گرداند .من آن
عمل را نمی پذیریم  ،بلکه سهم خود را هم به آن شریک واگذار می کنم  ،زیرا من عملی
را می پذیرم که بطور خالص و فقط برای من انجام گرفته است.
 -2تکبیره االحرام
به اهلل اکبری که نماز با آن ش��روع می ش��ود  ،تکبیره االحرام ( یعنی اهلل اکبری که انسان را
از غیر خدا و غیر نماز محروم می کند ) گفته می شود .
اهلل اکبر یعنی خداوند از هر کس��ی و هر چیزی بزرگتر اس��ت و حتی از این که به تعریف
و توصیف هم در آید  ،بزرگتر خواهد بود  .به هنگام تکبیره االحرام بدن باید آرام باشد و
مستحب است دستها تا مقابل گوش باال بریم .
در کتاب مصباح الشریعه از امام صادق (ع) روایت شده :
چون تکبیر می گویی جز عظمت خدا آنچه را که ما بین آسمان ها و زمین است  ،کوچک
ش��مر زیرا که خ��دای تعالی هنگامی که بنده ای را تکبیر گوی��ان می بیند در حالی که در
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قبلش چیزی هس��ت که با حقیقت تکبیر مخالف است می فرماید  :ای دروغگو مرا فریب
می دهی  ،قسم به عزت و جاللم از حالوت و شیرینی یارم محرومت میکنم و از مناجاتم
منعت نمایم .
پس ای نماز گزار قلبت را به هنگام نماز مالحظه کن اگر حالوت نماز و شادی و بهجت
حاصل از آن را در خود احساس می کنی و قلبت از مناجات با او مسرور و از سخن گفتن
با او غرق در لذت است بدان که خدایت تکبیر تو را تصدیق کرده و گرنه بدان لذت بردن
از مناجات و احس��اس نکردن ش��یرینی عبادت خود دلیلی است بر اینکه خدایت تکذیب
کرده و از باب رحمتش رانده است .
 -3قیام
قیام و ایس��تادن برای خواندن حمد و س��وره  ،یکی دیگر از واجبات نماز اس��ت  .بر این
اساس وقتی حمد و سوره می خوانیم  ،هم باید در حال ایستاده باشیم و هم بدن باید آرام
و با حرکت باشد  .در نماز سر قیام باید رعایت شود .
 -1قیام هنگام گفتن اهلل اکبر اول نماز
 -2قیام و سکوت بعد از سوره قل هوا ...و قبل خم شدن برای رکوع
 -3قیام و ایس��تاده بودن در حال خواندن حمد و سوره “رکن “ نیست  ،یعنی اگر ر حالی
ک��ه جمله های نماز را می خوانیم بدون توج��ه بدن حرکت کند  ،ایرادی برای نماز پیش
نخواهد آمد.
ام��ام صادق (ع) پدرم به هنگام نماز بگونه ای بود که چون به نماز بر می خواس��ت مانند
س��اقه درخت بود که اص ً
ال حرکت نمی کرد مگر قس��مت هایی از بدن او که در وزش باد
به حرکت در می آمد .
 -4رکوع
ش��اید مناس��ب باشد که با آن بزرگداشت خدای واال از اینکه کسی توانایی قیام به بزرگی
او را داش��ته باش��د قصد کند و قصدش از باال بردن دس��ت نیز دینداری ازاین باور است .
آن��گاه که از حالت قیام به رکوع و از حال توانایی و قدرت و اراده به حالت فروتنی بیفتد
و ب��ا ای��ن خضوع در برابر خداوند و مراعات ادب کند و ذکر رکوع را بگوید در حالی که
از تسبیح او تنزیه پروردگار از داشتن شریک در اراده را قصد می کند .
امام صادق (ع)  :بنده ای برای خداوند واال به راستی رکوع نمی کند مگر اینکه خداوند او
را به نور زیبایی اش می آراید و در سایه ی کبریایش قرار می دهد و لباس برگزیدگانش
را به او می پوش��اند و نخس��ت رکوع است و پس س��جده و هر که تحسین را انجام داد ،
شایس��ته روحی شد و در رکوع ادب اس��ت و در سجده ها قرب  ،و آنکه ادب را رعایت
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نمی کند  .شایس��ته قرب نمی ش��ود  .پس همچون کس��ی که با دلش برای خدای بزرگ
خضوع می کند رکوع کن  .خاکساری که تحت سلطنت او هراسان است و دست هایش را
به خاطر خداوند آرام کرده است چونان آرامش ترسانی که به آنچه از فواید رکوع کنندگان
از دستش رفته اندوهگین است .
 -5سجود
هر رکعت نماز پس از انجام رکوع  ،دو س��جده دارد که برای انجام باید هفت عضو بدن
روی زمین صاف و هموار قرار گیرد .سجده اهل معرفت و اصحاب قلوب چشم فروبستن
از غیر و رخت بربس��تن از جمیع کثرات حتی کثرت اس��ماء و صفات و فنای در حضرت
ذات است .
امام صادق (ع)  :به خدا سوگند هیچگاه زیان نکرده آنکه حقیقت سجده ها را ادا کرده –
اگرچه در عمرش یکبار باش��دو رستگار نشد آنکه در چنین حالی با پروردگارش خلوت
کرد و چونان کس��انی که فراز آنچه خداوند برای س��اجدان از انس بدست آمده و آسایش
آینده آماده کرده غافل و سرگرم شد هیچگاه از خدا دور نمی شود آنکه تقربش در سجده
ه��ا را به خوبی انج��ام داده و برای آنکه بی ادبی کرده و با دل بس��تن به دیگران در حال
سجده به او بی احترامی کرده  ،هیچگاه قربی به سوی او نخواهد بود .
امام صادق (ع) می فرماید  :به خدا قس��م اگر کس��ی در طول عمر خود یکبار س��جده ای
حقیقی به جا آورد  ،زیان نمی بیند و کسی که در حال سجده پروردگارش را بفریبد چنان
اس��ت که خود را می فریبد و اگر از انس دنیا و آس��ایش آخرت که خداوند برای س��جده
کنندگان فراهم کرده  ،غافل ش��ود  ،هرگز رس��تگار نخواهد شد  .کسی که در حال سجده
ب��ه نیک تقرب جوید  ،هرگز از خدا دور نش��ود و آنکس که ش��رط ادب بجا نیاورد و با
دلبستگی به غیر خدا حرمت سجده را ضایع کند  ،هر گز به خدا نزدیک نشود  .پس مانند
کس��ی س��جده کن که در پیشگاه خدا فروتنی پیش��ه کرده  ،می داند از خاکی آفریده شده
که لگدکوب مردم اس��ت و از نطفه ای ترکیب یافته ک��ه همه از آن متنفرند  .مقصود خدا
از س��جودکنندگان این اس��ت که با قلب روح و ضمیر به او تقرب جویند  ،نزدیکی به هر
چیز موجب دوری از دیگران است  ،نمی بینی که در ظاهر تا همه چیز از چشمانت غایب
نش��ود حال س��جده فراهم نمی شود ؟ در باطن نیز تا قلبت به غیر خدا تعلق داشته باشد ؛
ب��ه هم��ان چیز نزدیک و از خدا دوری  .قرآن کریم می فرماید  :خدا در درون یک نفر دو
قلب قرار نداده .
 -6قرائت
اگر نماز را از دریچه ای بنگریم که رابطه ی بین بنده و موالاست و اینکه هر نماز میثاقی
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نو و عهدی اس��ت جدید با خدا که پا از دائره بندگیش فراتر نگذاریم  :ش��اید مهم ترین
قس��مت نماز قرائت حمد وسوره بخصوص حمد باشد  .چه معانی و مفاهیم عمیق که در
این جمالت کوتاه نهفته  ،البته جای تعریف نیس��ت چه اینکه کالم خداست و همین بس
برای آنکه از هر تعریف بی نیاز باش��د لذا درک معانی این قس��مت نماز عامل موثری در
حضور قلب و دیگر شرایط نماز است .
امام صادق (ع)  :هر کس قرآن خواند و به آن فروتن نش��د و دلش نازک نش��د و در دلش
اندوه و ترس��ی نجوشید  ،عظمت شان خداوند را خوار ش��مرده و زیانی آشکار اندوخته
است .
 -7تشهد
تشهد یعنی شهادت دادن و شخص نماز گذار باید بعد از سجده دوم در رکعت دوم همه
نمازهای واجب آن انجام دهد  .پس اگر نمازت را آن گونه که شایس��ته است یعنی همان
صورتی که اگر یک بار توانسته باشی نماز بخوانی تا ابد رستگاری  .امام صادق (ع)  :تشهد
 ،ثناگویی خداس��ت پس در نهان بندهی خدا باش و در عمل برای او خضوع کن همچنان
که در ادعا بنده او هستی .
 -8سالم
چون از تشهد فارغ شدی خود را در محضر حضرت رسول اکرم و فرشتگان مقرب خدا
و جمیع انبیاء و ائمه و فرشتگان محافظت که مامور شمردن اعمال تو هستند  ،فرض کن .
امام صادق (ع)  :معنی س�لام در آخر نماز امان و امنیت اس��ت یعنی کسی که با خضوع و
خشوع قلب دستور خدا و سنت پیامبرش را بجا آورده و از بالی دنیا در امان و از عذاب
آخرت رسته است.
س�لام یکی از اسماء خداس��ت که آن را به ودیعه به مخلوقاتش سپرده تا در داد و ستدها
و امانتداریه��ا و در رواب��ط با هم برای تایید و تصدیق هم نش��ینی ها و حجت آفرینش و
معاشرتشان به کار برند.
 -9ذکر
جمل��ه هایی را که در رکعت س��وم و چهارم نمازهای واجب بای��د خواند  ،به آن ذکر و
تسبیحات  4گانه گفته می شود  .این تسبیح ها که می توان آن را سه مرتبه خواند  ،بدین
ترتیب است .
سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله االاهلل و اهلل اکبر
یعنی  ،خداوند متعال پاک و پیراس��ته اس��ت و حمد و ثنا مخصوص اوس��ت و نیس��ت
خداوندی الیق پرس��تش مگر او  ،که بی همتا و بزرگتر از آن اس��ت که تعریف و توصیف
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شود .
 -10ترتیب
منظور از ترتیب که از جمله واجبات نماز می باشد  ،این است که اعمال نماز را به همان
ترتیبی که دس��تور داده ش��ده بخوانیم  .هر عملی را در جای خود انجام دهیم و مث ً
ال سوره
را جلوتر از حمد و سجود را قبل از رکوع انجام ندهیم  ،زیرا این جابجایی اعمال موجب
باطل شدن نماز می گردد .
 -11مواالت
م��واالت  ،یعنی دنبال هم انج��ام دادن اعمال نماز  ،بطوری که در میان اعمال نماز فاصله
واقع نشود که نماز از حالت معمولی خارج کند  .زیرا اگر درمیان اعمال نماز فاصله واقع
نشود  .که نماز را از حالت معمولی خارج کند زیرا اگر در میان اعمال و جمله های نماز
فاصله زیاد و غیرمعمولی بوجود آید ،نماز باطل می شود .
نمازهای واجب
نمازهای واجب در هر ش��بانه روز پنج نماز اس��ت که تعداد رکعت های آن هفده رکعت
می باش��د هش��ام بن حکم می گوید  :از امام جعفر صادق (ع) سوال کردم ؟ چرا باید نماز
بخوانیم  ،در صورتی که نماز خواندن قسمتی از وقت مردم را می گیرد و از کار و فعالیت
خ��ود ب��از می مانند  .اضافه بر ای��ن گاهی نماز خواندن ( بخاطر س��رما و نبودن امکانات
) برای جس��م م��ردم زحمت و ناراحتی فراهم می کند  .امام ص��ادق (ع) فرمودند  :نماز
خوان��دن علت های فراوانی دارد  .اما یک جهت آن دین اس��ت که اگر مردم بدون توجه
به خدا رها باش��ند و از پیغمبر (ص) هم یاری نکنند  .از این غافل و بی خبر می مانند و
جز کتابی در دست نمی ماند و در نتیجه همان راه خدا فراموش و گمراهی که ملت های
دیگر رفتند گرفتار می شوند زیرا امت های گذشته افرادی را هم به راه و رسم غلط خود
فراخواندند ودر این راه باطل افرادی رابه قتل رساندند و زندگی آنان از هم پاشید و به راه
س��قوط و هالکت درغلتیدند  .بنابراین هر مسلمان به تکلیف رسیده ای باید تعدادی نماز
واجب بخواند که در رساله های عملی آن را شش نماز دانسته اند که به طور خالصه آنها
را توضیح می دهیم .
 -1نمازهای شبانه روزی
مس��لمانان در مدت  13س��ال که در مکه زندگی می کردند و نیز تا مدتی هم که به مدینه
هجرت کردند و در آن ش��هر می زیس��تند در هر نوبت  2رکعت و در هر ش��بانه روز 10
رکعت نماز واجب می خواندند که در مدینه پیغمبر هفت رکعت به نمازهای واجب اضافه
کرد  .بدین ترتیب  2رکعت به ظهر  2 .رکعت عصر  1رکعت مغرب و  2رکعت به عش��ا
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اضافه کردند .
و اما نماز صبح را به همان صورت  2رکعتی که فرمان الهی در مکه بود باقی گذاشت زیرا
به هنگام نماز صبح فرش��تگان نگهبان شب برای عروج به آسمان عجله دارند و فرشتگان
روز همه برای آمدن به زمین ش��تاب دارند و هر  2دس��ته فرشتگان در نماز پیامبر حضور
دارند و عظمت نماز صبح بسیار زیاد است .
 -2نماز آیات
یکی دیگر از نمازهای واجب ،نماز آیات اس��ت .آیه ،یعنی نش��انه و آیات یعنی نشانهها و
چون این نماز را وقتی باید خواند که آثار و نش��انههایی در پهنة عالم هس��تی رخ میدهد،
به آن نماز آیات گفته میشود.
ش��هید ثان��ی به هنگام نماز آیات ،ح��وادث هولناک آخرت از قبیل زلزل��ه ،گرفتگی ماه و
خورشید ،تاریکی و ترس خالیق از عذاب و عقوبت الهی را به یاد آر.
دعا و تفرج بس��یار کن با خوف و خضوع و خش��وع ،رهایی از آن گرفتاریها را از خدا
بخواه و خواهش کن که تو را از آن ظلمت برهاند ،به نور رهنمونت شده و از لغزشهایت
چشم بپوشد .
امام جعفر صادق (ع) مروری اس��ت که ،امید و خوف در دل هیچ بندهای جمع نمیش��ود
مگر اینکه از برای او بهش��ت واجب ش��ود ،پس هر گاه نماز کنی روی خود را به س��وی
خداوند ر ّد و قبول کن به درستی که هیچ بندهای نیست که در وقت نماز و دعا و بالهای
طبیع��ی خود را به س��وی خدا کند مگر اینکه خدا دله��ای بندگان مؤمن خود را به رو به
او میکند.
 -3نماز طواف
نماز طواف یکی از نمازهای واجب اس��ت و بر کس��انی که به مکه میروند  7بار به دور
خانة خدا میگردند ،بدون فاصله باید این نماز را بخوانند .این نماز همانند نماز صبح فقط
نیّت به نیّت طواف است و در پشت مقام ابراهیم باید خوانده شود .
امام صادق (ع) ،چون ارادة حج کردی قلبت را برای خدا از هر ش��اغلی و حجاجی خالی
کن و تمام امور را به خالقت واگذار کن و در جمیع حرکات و س��کنات خود بر او توکل
ک��ن و تس��لیم قض��ا و قدر و حکمش باش و دنیا و ما فیها را ره��ا کن و حقوقی را که از
مخلوق بر گردن داری را ادا کن.
قرآن کریم هم فرموده است :از مقام ابراهیم (ع) جایی را برای نماز خواندن خود ،انتخاب
نمائید.
 -4نماز میّت
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برای هر مس��لمانی که از دنیا برود و  6س��ال تمام داشته باشد واجب است افراد زنده نماز
میت بخوانند .نماز میت بعد از غس��ل کفن حنوط خوانده شود و  4تفاوت با نماز واجب
دارد.
-1برای خواندن نماز نیازی به غسل و وضو ندارد.
 -2یک رکعت است ایستاده ،قرائت رکوع ،سجود ،تشهد و سالم ندارد.
 -3نماز میت واجب کفایی است و بهتر است جماعت خوانده شود.
اما دربارهی پاداش کسی که بر میّت مسلمان نماز میخواند امام صادق (ع) میفرمایند:
ما مِن مؤمن یصلی علی الجنایز .الاّ اوجب اهلل له الجنه.
هر ش��خص مؤمن بر جنازههای مس��لمانان نماز بخواند ،خداوند بهش��ت را بر او واجب
میگرداند.
 -4نماز میت حمد و سوره ندارد بلکه با  5دعا و تکبیر است.
وهمچنین امام صادق (ع) فرمودند :هر گاه شخص مؤمنی بمیرد و چهل مؤمن بر جنازه او
حضور یابند و بگویند« :ال ّلهم ال تعلم منه اال خیراً ،و أنت أعلم به مِنّا».
یعنی پروردگارا ! ما را از این میت جز خیر و خوبی س��راغ نداریم و تو نیز از ما به وضع
او آگاهتر هستی .خداوند متعال میگوید :من شهادت شما را میپذیرم و گناهانی را هم که
خود در او سراغ داشتم مورد آمرزش قرار دادم.
 -5نماز قضای پدر
نمازهای قضا ش��دة پدر ،ه��م چنین روزههایی را که او انجام نداده بر پس��ر بزرگتر وی
واجب است آن را بعد از مرگ پدر انجام دهد یا کسی را برای آن اجیر نماید.
امام صادق (ع) میفرماید :اگر مردی بمیرد و نماز و روزة قضا بر عهدة او باشد ،کسی که
از دیگران به او نزدیکتر است (پسر بزرگتر) باید آن را انجام دهد و همچنین میفرمایند:
اگر مردی بمیرد و دارای قرآن و شمش��یر و انگش��تر و لباس باش��د ،اینها متعلق به پس��ر
بزرگتر است.
حق پدری اهمیت فراوانی دارد و نمیشود آن را با معیارهای مادی سنجید.
روش امام صادق (ع) هم این بود که پیوس��ته هر ش��ب  2رکعت نماز برای فرزند خود ،و
هر روز دو رکعت نماز برای پدر و مادر خود انجام میداد.
نمازهای مستحبی
میخواهی��م تعدادی دیگر از نمازها را که واجب نیس��تند ،اما ه��ر کدام دارای ارزشها و
تأثیرهای سازندة اخالقی و اجتماعی میباشند ،مورد مطالعه قرار میدهیم.
-1نماز جمعه
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ای کسانی که ایمان آوردهاید ! چون برای نماز جمعه ندا داده شد بسوی ذکر خدا بشتابید
و داد و ستد را واگذارید که این اگر بدانید بهتر است .
روز جمعه طبق اخبار و احادیث فراون اسالمی ،از اوقات و ساعات برگزیده است .جمعه
«ج َمع» گرفته ش��ده اس��ت .بدی��ن لحاظ ،مهمترین وظیفهای ک��ه امروز در جامعه
از مارة َ
اس�لامی به عنوان یک اقدام عبادی و سیاسی باید شکل گیرد ،برقراری نماز پر صالبت و
چشمگیر جمعه خواهد بود و همچنین خداوند نماز جمعه را مهمترین طاعت و موجب
قربت در این روز قرار داده و در قرآن مجیدش آن را ذکر نامیده و این تنها نمازی اس��ت
که خدا آن را ذکر نامیده و میفرمایند :
امام صادق (ع) راجع به گوش دادن به خطبه میفرمایند:
«إذا خط��ب االم ی��وم الجمعه فال ینبغی الحد أن تبلکم حتّی یفرغ اإلم من خطبه و اذا فرغ
االم من الخطبتین تکلم ما بینه و بین أن تقام الصاله.
«وقتی امام در روز جمعه خطبه میخواند هیچ کس نباید سخن بگوید تا امام خطبهاش را
تمام کند و وقتی امام در روز جمعه خطبه میخواند ،هیچکس نباید س��خن بگوید تا امام
خطبهاش را تمام کند».
و همچنی��ن امام ص��ادق (ع) میفرمایند :پیامبر خدا (ص) فرموده اس��ت :هر واعظی قبله
است ،یعنی وقتی امام در روز جمعه برای مردم خطبه میخواند مردم باید رو به او باشند .
امروزه نماز جمعه به عنوان یک تشکل عظیم اسالمی در سراسر جهان ،مورد اهمیت تلقی
میشود و هدف حمله قرار میگیرد .از سوی همة مسلمانان در سراسر عالم برای شکوه و
عظمت و محتوای بیشتر بخشیدن بدان ،باید کوشش حساب شده تری بکار گرفته شود.
 -2نماز شب
و در پارهای از شب با خواندن نماز شب و نیز آن هنگام ستارگان در صبحدم پنهان شدند
با خواندن نافلة صبح خدا را تسبیح کنیم .
و پاس��ی از ش��ب را نماز بگزار و در آن پروردگارت را سجده کن و شب هنگام که زمان
طوالنی است او را تسبیح گوی و به پاکی یاد کن .
بخش دیگر نمازهای مستحبی ،نافلة شب است ،که تعداد آن یازده رکعت میباشد و باید
در فاصلة بعد از نیمه شب ،تا قبل از اذان صبح خوانده شود.
هشت رکعت این نمازها ،نافلههای شب نام دارد ،که با همین نیّت و دو رکعت دو رکعت
خوانده میشود .دو رکعت آن هم «شفع» نامیده میشود و آخرین نماز هم که یک رکعت
است «نماز وتر» نام دارد .
امام صادق (ع) :شرافت مؤمن در نماز شب اوست و عزت مؤمن در خودداری او از لطمه
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زدن به آبروی مردم.
 -2-1ارزش نماز شب
طبق این دستورهای قرآن کریم ،امامان معصوم (ع) خود نماز شب را به عنوان یک عبادت
مه��م پر ارزش م��ورد عمل قرار میدادن��د و دربارة ارزش و عظم��ت آن هم توصیهها و
روایات فراوانی کردهاند که تعدادی از آن را مورد دقّت قرار میدهیم:
قال الصادق علیه الس�لام :نماز ش��ب را از دست ندهید ،زیرا زیان دیده کسی است ،که از
نماز شب محروم بماند.
ما من عملٍ حس��ن یعلمه العبد االوله ثواب فی القرآن اال صاله الیل :فإن اهلل لم یبین ثوابها
لعظی��م خطرها عنده :فقال «تتجافی حبوبه��م عن المضاجع  ...فال تعلم نفس ما اخفی لهم
قره اعین جزاء بما کانو یکسبون ».
من ّ
هر کار نیکی که بنده میکند ،در قرآن برایش ثوابی ذکر ش��ده اس��ت مگر نماز شب که از
بس نزد خدا پر اهمیت اس��ت ثواب آن را معلوم نکرده اس��ت و فرموده «پهلوهایش��ان را
از بس��ترها دور میکنند و هیچکس نمیداند به پاداش آنچه میکردهاند چه مایة ش��ادمانی
برایشان نهفته شده است».
برای شما الزم است نماز شب بخوانید زیرا این عبادت سنت پیغمبر شما و شیوة صالحین
قبل از شماست و بیماری و درد را هم از وجود شما برطرف میگرداند.
-3سبب صفا و نورانیت و زیبایی میشود
قال صادق :خواندن نماز شب ،سبب نورانیت صورت ،زدودن غم و غصه و تقویت بینایی
چشم میگردد .
برخی از اصحاب ابی عبدا ...فرمودهاند :بر ش��ما باد به نماز در ش��ب زیرا آن سنت پیامبر
ش��ما و عمل افراد صالح قبل از ش��ما بوده .نماز شب مرض را از جساد دور میکند و نیز
فرمودند :نماز شب صورت را نورانی و بوی را خوش نموده و مو.جب جلب روزی است
.
نماز عیدین
ش��هید ثانی (قدس س��ره) میفرماید :در مورد نماز عیدین در قلبت این را حاضر کن که
امروز روز تقسیم جوائز و پخش ارحمت و بخشش هدیه کسانی است که قربانی یا روزة
آنها قبول ش��ده و خالئقش��ان را به درستی بجا آوردهاند .پس در نمازت خشوع بسیار کن
و در ح��ال نماز و قبل از آن و بعد از آن تضرع بس��وی خدا ک��ن که اعمالت را بپذیرد و
تمهیداتت را ببخش��د و حیا کن از اینکه اعمالت رد شود و خجلت داشته باش از اینکه از
درگاه طردت کنند و رسوایت سازد.

این روز عید کس��انی نیس��ت که لباس نو بپوش��ند بلکه فقط برای کسانی عید است که از
وعید عذاب در امان باش��ند و از حسابرس��ی دقیق و تهدید س��الم بمانند و با اعمال صالح
خود شایستة برتری و افزایش احسان خدا شوند .
و همچنین قنوت نماز عیدین از بیان امام جعفر صادق (ع) انتخاب کردهاند.
و همچنین نمازهای دیگر از قبیل ،نماز حاجت ،نماز ش��کر ،نماز مس��افرت ،نماز ازدواج،
نم��از آرامش ،نماز اس��تعاذه ،نماز حضرت فاطمه (س) ،نماز جعفر طیار و  ...هس��تند که
عالقمندان میتوانند به مقالهها و یا کتبهای نمازهای مستحبی مراجعه نمایند .
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نتیجه:
انس��ان در همه حال و به خصوص وقتی که گرفتار مش��کالت میشود و همة درهای امید
را به روی خود بسته میبیند ،به پناهگاهی احتیاج دارد که بدان پناه جوید ،درد و دل کند
و راز و نیاز گذارد و اگر انس��ان به حال خود رها باش��د ،اش��خاص و عوامل ناصالحی او
را به پناهگاه ناامن و نامطمئنی راهنمایی میکنند که باعث میش��ود انسان حقیقت جو راه
را اش��تباه رود .پس برای اینکه انس��ان در این دنیا سر درگم و گمراه نشود که در چه دینی
اس��ت و پروردگارش کیس��ت و نداند به کجا خواهد رفت ،یک سری اعمال از قبیل نماز
که مهمترین آن اس��ت که وس��یلت نزدیکی هر پرهیزگار به خداست را واجب کرده است
و هر آئین و مذهبی دستورها و مقرراتی دارد که پیروان آن به اطاعت و انجام آن مقررات
خواهند داش��ت .به همین دلیل ما مسلمانها نماز میخوانیم که عبادت خداوند را صورت
دهیم و عبادت انجام دهیم که به اطاعت پروردگار عالم گردن نهاده باشیم و نماز و عبادت
و اطاعت ما ،بدین خاطر صورت گیرد که بتوانیم در پرتو رش��د و س��ازندگی آن به فلسفة
خلقت و تکامل معنوی و انسانی خویش دست یابیم.
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چکیده:
گرای��ش ب��ه الگ��و و تأثیر پذی��ری از آن در ام��ور مختل��ف زندگی ف��ردی و اجتماعی،
از جمل��ه گرایشه��ای فط��ری انس��ان اس��ت و فط��رت كم��ال ج��وی انس��ان او را
وا م��یدارد ت��ا ب��رای رس��یدن ب��ه ه��دف و كم��ال از بهتری��ن الگوه��ا اس��تفاده كند.
از طرف��ی ق��رآن كریم ،ك��ه كتاب هدایت و پاس��خگو ب��ه نیازها و خواس��تههای فطری
انسانهاست ،به نیاز مهم بشر (نیاز به الگو) پاسخ گفته است و پیامبران ،پیشوایان معصوم:
و اولیأ الهی را الگوی خوبی برای انس��انها معرفی كرده و تأكید فرموده كه در تمام امور
فردی و اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و ...از آنها تأثیر و سرمش��ق بگیرند .چنان كه قرآن
سوه َح َسنَه (احزاب )21/برای شما در زندگی
كریم میفرماید« :ل َ َقد كان َ ل َ ُكم فی َرسول ِاللهّ ِا ُ َ
رسول خدا سرمشق نیكویی بود »...پیامبر اكرمامامان معصوم :و اولیأ الهی در تمام زندگی،
در روحیات عالی ،ش��كیبایی ،هوش��یاری ،صداقت ،درای��ت ،مدیریت ،اخالص ،توجه به
خدا ،تس��لط بر حوادث ،تس��لیم نشدن در برابر سختیها و مشكالت ،قیام در برابر ظلم و
ستم ،مبارزه با جهل و شرك و ...سرمشق و الگوی خوبی هستند .بنابراین ،هر كس از این
بزرگواران در امور مختلف و متعدد زندگی فردی و اجتماعی خود پیروی و الگو برداری
كند ،میتواند با توكل به خدا و استعانت از او در مراحل زندگی در دنیا و آخرت سرافراز
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باشد.از این رو مجموعه حاضر تالشی جهت شناساندن ذره ای از دریای معارف و فضایل
حضرت امام صادق علیه الس�لام و همچنین برخورد کریمانه ایشان با اصحاب وشاگردان
وحتی کس��انی که ایشان را نمی شناختند اس��ت به این امید که از ایشان و همچنین دیگر
امامان معصوم که همگی مظهر علم واخالق و فضیلت بودند ،در زندگی فردی ،خانوادگی
و اجتماعی الگو بپذیریم انش��اءاهلل.برای جمع آوری این مجموعه از روش کتاب خانه ای
استفاده شده است.و با مراجعه به کتب و منابع دیجیتالی مطالب فیش برداری شده است.
کلید واژگان :امام صادق علیه السالم ،الگو پذیری ،اخالق
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مقدمه
از آنجا که انس��ان برای تکمیل تعلیمات خویش وپیمودن راه س��عادت به الگو نیاز دارد تا
برنامه ها و روش های او راسرمشق قرار دهد قرآن کریم در بسیاری از موارد از الگو های
الیق وشایسته ای که در این جهان وجود داشته نمونه وشاهد می آورد.
برای مثال رسول گرامی اسالم را به عنوان الگو یاد کرده و می فرماید»:برای شما در زندگی
رسول خداسرمشق نیکویی بودبرای آنها که امید به رحمت خداوند در روز رستاخیز دارند
وخدا را بسیار یاد می کنند».
بهترین الگو برای تمام بشر در تمام مراحل زندگی شخص پیامبر صلی اهلل واله وسلم است
از این رو امامان معصوم علیهم السالم را که جانشین آن حضرت هستند و هر یک در زمان
خود نمونه ی اخالق تقوا و فضیلت بودند باید سرمش��ق والگوی خود قرار دهیم از اوامر
ودس��تورات آنان پیروی کنیم وروش آنان را دنبال کنیم.زیرا سراس��ر زندگی آنان برای ما
الگو و هر عمل آنان برای ما حجت است چرا که آنان به آنچه امر می کردند یا از آن نهی
می کردند خود پایبند بودند.
به هیچ کار نیک ومعروفی امر نمی کردند جز اینکه خود قبل از دیگران به آن پایبند بودند
همچنی��ن از هیچ کار زش��ت ومنک��ری نهی نمی کردند مگر اینکه خ��ود از آن دوری می
گزیدند.
آش��نایی با زندگی پیشوایان اس�لام بخصوص آن بخش از مواردی که شامل ویژگی های
اخالقی آنان که مربوط به ساختار فکری و رفتاری پیروان والیت ودوست داران اهل بیت
علیهم السالم می باشد در راه استیالی اهداف بلند شیعی از ضرورت های مهم است.
همچنین اگر زندگی اجتماعی ،خانوادگی وحتی انفرادی همراه با اخالق باش��د برخوردار
شادی نشاط و شادابی خواهد بود .جامعه و خانواده ای که اخالق را مراعات نکنند نشاط
و شادابی از آن رخت بر خواهد بست.

از این رو در اینجا به چند نمونه از ویژگی های اخالقی و رفتاری امام صادق علیه السالم
اش��اره می کنیم به این امید که قدم های بلندی در راه استیالی اهداف بلند شیعی برداریم
انشاءاهلل :

محضر خدا
نماز امام صادق همراه با خش��وع بود که قرآن از آن س��تایش میکند* :قد افلح المؤمنون
الذینهم فی صالتهم خاش��عون* آن مؤمنانی که در نمازشان خشوع دارند رستگارند.هنگام
آماده شدن برای نماز رنگ رخسار دگرگون می شد،ستون های بدن از خوف خدا به لرزه
در می آمد.در مورد خشوع می فرمایند :هنگامی که به نماز می ایستی باحضور قلب باش
و با تمام توجه نماز بگذار .امام صادق علیه السالم سفارش می کند در هر نمازی که اقامه
می کنی بر این اندیشه باش که این آخرین نماز است.
نماز اولین واجب از فروعات دینی اس��ت که در دین اس�لام مقرر ش��ده است واز آقازین
روز های تشریع آن هم بصورت جماعت برگزار شده است.اولین نماز جماعت با شرکت
دو نفر رس��ول خدا صلی اهلل علیه واله و صلم و حضرت علی علیه الس�لام و یا س��ه نفر
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والدت نور
اگر چه بسیاری از نویسندگان والدت جعفر ابن محمد علیهم السالم را سال هشتاد هجری
می نویسند اما بیشتر محققان والدت حضرت را روز هفدهم ربیع االول سال هشتاد وسه
می نگارند.
در ای��ن روز خورش��ید والیت تاب��ش دیگر نموده با لبخندی زیبا ب��ر چهره ی جامعه ی
بش��ریت گلی از گلهای باغس��تان فاطمه را در خانه ی باقر العلوم وام فروه به بار نش��انید.
در این روز کودکی به دامان ام فروه لبخند زد که وارث رسالت رسول خدا صلی اهلل علیه
واله وس��لم ش��د و به گونه ای نقش ایفا نمود که مرام رسول اهلل صلی اهلل علیه واله وسلم
"مذهب جعفری" نام گرفت.
خدای س��بحان هنگامی که نام فرزندان فاطمه سالم اهلل علیها را انتخاب می کند ،نام آنان
را در لوحی نهاده توسط جبرئیل در اختیار فاطمه مادرشان قرار می دهد.
کنیه معروف امام صادق ابو عبداهلل است که کنیه امام حسین علیه السالم نیز می باشد لیکن
کنیه های دیگری مانند ابو اسماعیل وابو موسی در مورد حضرت گفته شده.
معروف ترین لقب آن حضرت «صادق» می باش��د اما عنوان های زیبای دیگری نیز مانند:
صابر ،فاضل ،قاهر ،کامل ،منجی ،فاطر ،قائم ،کامل و طاهر از القاب آن حضرت است.

حض��رت محمد صلی اهلل علیه واله و س��لم ،امام علی علیه الس�لام و بانو خدیجه کبری
تشکیل شده است.
امام صادق علیه الس�لام از رسول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم روایت می کند شخصی
نابینا به رسول اهلل عدض کرد من در بعضی از اوقات صدای اذان دا می شنوم لیکن کسی
نیس��ت که مرا کمک کند تا به مس��جد بیایم ،حضرت فرمودند :از منزل خود تا مس��جد
ریسمانی وصل کن تا به وسیله آن به مسجد بیایی.
حتی امام صادق علیه السالم در مورد شرکت در نماز جماعت اهل سنت فرمود«:کسی که
با آنان نماز بخواند همانند این اس��ت که در صف اول نماز جماعت رس��ول اهلل صلی اهلل
علیه و اله و سلم شرکت نموده باشد.
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روزه
روزه داری یکی از بهترین راههای کنترل خواهش های نفسانی است .نقش مهم روزه در
پاکی انس��انها س��بب شده که دین اسالم بر روی این موضوع پافشاری کند و به این خاطر
پیامبران و امامان بسیاری از ایام عمر را روزه می گرفتند.
در سیره امام صادق نیز اینگونه آمده است که بیشتر روز ها روزه دار بودند.
گذشت
از جمله اخالق پس��ندیده و ارزش های واالی انس��انی چش��م پوشی از خطای دیگران و
گذش��تن از حق خود اس��ت و این خصلت را تنها انسان های بزرگ و وارسته دارا هستند.
عترت رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و اله وسلم مظهر عفو و گذشت و آینه تمام نمای ارزش
های انس��انی هس��تند ،صادق آل محمد علیه الس�لام از معرفی عترت و خویشتن در این
راستا این گونه سخن می گوید«:مروت و جوانمردی ما گذشت و عفو از کسانی است که
بر حقوق ما ستم روا می دارند».
این نوع عفو و گذشت سیره و الگو بر همگان است .این سخن امام صادق در مورد کسی
اس��ت که در س��فر حج هزار دینار از او گم می شود ،وی که امام همام را نمی شناخته به
حضرت گمانه زنی نموده در هنگامی که امام در مس��جد نبوی مش��غول نماز بود به وی
مراجعه نموده و از حضرت دینار های خود را مطالبه می کند .حضرت از وی می پرس��د
چند دینار بوده می گوید هزار دینار ،حضرت هزار دینار را به وی می پردازد .وی هنگامی
که بر می گردد دینار های خود را پیدا می کند سپس مجددا به مسجد باز می گردد تا هزار
دینار امام را به وی برگرداند امام به وی میگوید ما چیزی را که دادیم پس نمی گیریم .وی

می پرسد این شخص کیست؟ می گویند جعفر صادق علیه السالم است آنگاه آن مرد می
گویداز همانند این شخص جز این انتظاری نیست.
پرهیز از تشریفات
امام صادق علیه السالم داخل حمام می شوند حمامی به جهت رعایت ادب و احترام به شخصیت
آن بزرگوار خواس��ت که حمام را برای آن حضرت قرق کند ،به امام عرض کرد :آیا اجازه می
فرمایید حمام را خلوت کنم؟ این فرمایش امام بدان جهت بود که امام علیه السالم فرمود نیازی
به این کار نیست ،زیرا مؤمن از این تکلفات و زیاده روی ها به دور است.
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کسب وکار
خداوند متعال س��یر تکاملی جهان و موجودات آن را بر اس��اس تحرک و کار و کوش��ش
اس��توار نموده است .دین متعال اسالم نیز که قوانینش بر بنای محکم فطرت بنا شده است
به کسب وکار ارج می نهد و پیروان خود را به کار و فعالیت وا می دارد.
امام صادق به هش��ام فرمود:ای هش��ام اگر روزی دیدی که دو صف (لشکر اسالم و لشکر
کفر) به هم رس��یدند وتو باید به صف مس��لمین بپیوندی و جه��اد کنی ،همین روز دنبال
روزی رفتن را ترک مکن.
از زراره روایت شده است:شخصی حضور امام صادق علیه السالم رسید و عرض کرد من
نمی توانم با دس��ت هایم چیزی بردارم ،به همین خاطر از کار کردن و عملگی محرومم.
تجارت هم نمی دانم و با این حال محتاجم.
حضرت فرمود :برو کار کن و بار را با س��رت حمل کن و از مردم بی نیاز ش��و ،زیرا که
رس��ول خداصلی اهلل علیه و اله و س��لم سنگی را بر گردنش حمل کرد و در یکی از دیوار
های باغ خود قرار داد که هم اکنون س��نگ در جای خود موجود اس��ت و(از نظر بزرگی)
معلوم نیست که عمق آن چقدر است.
ش��خصی امام صادق علیه الس�لام را مش��اهده کرد که در مزرعه خویش مشغول بیل زدن
است و عرق زیادی کرده است آن چنان که پیراهن آن حضرت خیس شده است .شخص
با دیدن این منظره به ایشان گفت :اجازه بدهید من این کار را انجام دهم تا شما استراحت
فرمائید .امام علیه الس�لام فرمودند :دوست دارم که مردم برای بدست آوردن روزی خود
در برابر آفتاب اذیت ببینند.
در یکی از روزهای بس��یار گرم مدینه فردی در میان کوچه ای با امام صادق علیه الس�لام
رو برو ش��د او که آن حضرت را می ش��ناخت نزدیک شد و به حضرت گفت :شما با این

مقام و منزلتی که نزد خدا دارید و با نس��بتی که با رس��ول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم
دارید چرا در این روز گرم در چنین حالی از خانه بیرون آمدید؟ حضرت فرمود :در طلب
روزی خویش بیرون آمدم تا به مانند تو محتاج نباشم.
علم و دانش
اه��ل بی��ت مظهر دانش الهی بودند وبا اذن خدا از همه چیز و همه جا ،گذش��ته و آینده با
خبر می شدند.
امام صادق علیه السالم فرمود :در نزد ما آگاهی هایی است که هیچ فرشته مقرب و پیامبر
مرسل و حتی مؤمنی که قلب او را خدا امتحان نموده بر نمی تابد.
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لباس پوشیدن
در لباس پوش��يدن ه��م ظاهر را حفظ ميکرد و هم توانايي مال��ي را و ميفرمود« :بهترين
لب��اس در هر زمان ،لباس معمول مردم همان زمان اس��ت ».هم لباس نو ميپوش��يد و هم
لباس وصلهدار .هم لباسگران قيمت ميپوشيد و هم لباس کم بها و ميفرمود« :اگر کهنه
نباش��د ،نو هم نيس��ت ».لباس کم بها و زبر را زير و لباس نرم و گران قيمت را روي آن
ميپوش��يد و چون «سفيان ثوري» زاهد به وياعتراض کرد که «پدرت علي (عليه السالم)
لباسي چنين و گرانبها نميپوشيد» فرمود« :زمان علي (عليه السالم) زمان فقر و نداري بود
و اکنون همه چيز فراوان است .پوشيدن آن لباس در اين زمان لباس شهرت است و حرام
خداوند زيبا است و زيبايي را دوست دارد و چو ن به بندهاش نعمتي ميدهد ،دوست دارد
بندهاش آن را آشکار کند.
س��پس آس��تين را باال زد و لباس زير را که زبر و خشن بود ،نشانداد و فرمود« :لباس زبر
و خش��ن را براي خدا پوشيدهام و لباسروئين را که نو و گرانبها استبراي شما ».هنگام
ج برد س��بز ميپوش��يد و به گاه نماز پيراهن زبر وخشن و پشمين.
احرام وانجام فريضه ح 
لباس س��فيد را بس��يار دوست داشت و چون به ديدنديگران ميرفت آن را برتن ميکرد.
نعلين زرد ميپوشيد و به کفشزرد رنگ و سفيد عالقهمند بود.
مهمان نوازی
در س��يره انسانهاي واال مهمان نوازي به عنوان يک ارزش الهي و انساني جلوه گر است.
درمورد امام مجتبي عليهالس�لام مهمان نوازي و س��فره حضرت زبان زد همگان اس��ت.
درمورد امام سجاد عليهالسالم آمده است که ديگ غذا را که آماده ساخت ،از همه مهمانان

و ديگران پذيرايي نمود ،حتي براي شخص حضرت يک پرس غذا هم باقي نماند.
اينک اين صفت پس��نديده درمورد امام صادق عليهالس�لام اين گونه از رفتار وي متجلي
است که حضرت با رويي گشاده و روحي سخي مهمان را ميپذيرد و از آنان نيکو پذيرايي
مينمايد و به آنان اصرار ميورزد تا بدون هيچ گونه ش��رم و حيا به مقدار کافي از س��فره
حضرت بهره مند شوند .و حتي به مهمانان اظهار ميدارد کسي ما را بيشتر دوست دارد که
از اين سفره بيشتر تناول کند و بيشتر بهره مند شود ،اشد کم حبا لنا اشدکم اکال.
و کان يأمر في کل يوم بوضع عشر ثبنات من الطعام ،يتغدي علي کل ثبنة عشرة« .حضرت
هر روز دستور ميداد ده ظرف غذا که در هر کدام ده نفر صبحانه ميخورند براي ديگران
صبحانه فراهم کنند ».روح مهمان نوازي و س��خي حضرت اين گونه الگوي عالقه مندان
است.
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کمک به فقرا
ما عذب اهلل امة اال عند استهانتهم بحقوق فقراء اخوانهم.
خداوند متعال هيچ امتي را جز به س��بک شمردنش��ان حقوق فقراي برادرانش��ان ،عذاب
نفرمود.
روزي معلي بن خنيس امام صادق عليه السالم را در هواي باراني ديد که با انباني بر دوش،
به س��وي ظله بني س��اعده به راه افتاده است که در بين راه چيزي به زمين افتاد و حضرت
با ذکر الهي از پروردگار متعال خواست که آنرا به او برگرداند؛ از اينرو معلي نزد حضرت
آمد و وقتي امام عليه الس�لام معلي را ديد ،از او خواس��ت که در تاريکي ش��ب دستش را
روي زمين گذاشته و اگر چيزي را يافت ،به حضرت بدهد.
معلي دس��ت روي زمين گذاش��ت و نان خش��کي را پيدا کرد و به حضرت داد و از امام
خواس��ت که اجازه ده��د آن انبان را او حمل کند و ليکن حض��رت فرمود« :من به اينکار
سزاوارتر از شما هستم و ليکن با من بيا».
معلي با امام به راه افتاد و ناگهان به عده اي در حال خواب در ظله ي بني ساعده برخورد
کردن��د و حض��رت قرص ناني بر بالين ه��ر کدام گذارد؛ در اينحال معلي پرس��يد« :جانم
فدايتان؛ آيا ايشان حق را مي شناسند؟»
امام فرمود« :نه خير؛ اگر حق را مي شناختند ،برايشان نمک نيز مي آوردم».
شمه ای از عبودیت امام
«مال��ک» پيش��واي بزرگ فرقهي مالکي ميگفت« :مدتي ن��زد جعفر بن محمد رفت و آمد
ميکردم ،او را همواره در يکي از سه حالت ميديدم:

يا نماز ميخواند ،يا روزه بود و يا قرآن تالوت ميکرد و هرگز او را نديدم که بدون وضو
حديث نقل کند.
در عل��م و عب��ادت و پرهي��زکاري ،برتر از جعفر ب��ن محمد هيچ چش��مي نديده و هيچ
گوش��ي نش��نيده و به قلب هيچ بشري خطور نکرده است .او بزرگترين عبادت کنندگان و
پرهيزکاران بود و در زمرهي آناني بود که پيوس��ته از خداوند متعال در خوف و خش��يت
بودند».
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بهترین معلم دنیا
دوران  34س��اله امامت امام صادق علیه الس�لام فرصتی طالیی بود تا تشنه کامان معارف
ناب الهی را از سرچش��مه زالل وحی س��یراب س��ازد .و در این خالل ،برخورد های آن
حضرت با گروه های دگر اندیش سازنده و آموزنده بود.
هنگامی که مفضل علیه زندیقی عتاب آمیز صحبت کرد آن زندیق نتوانست تعجب خود را
پنهان کند و گفت :گمان نمی برم شما از حلقه شاگردان جعفر صادق باشید چرا که ایشان
رفتاری بس مالیم تر و خوشایند تر از این جوش و خروش شما دارد.
آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد کریمانه را دارد به یقین با اصحاب وش��اگردان
خویش رفتاری واالتر از این خواهد داش��ت .او سال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر قرار
گرفت و هزاران شاگرد را در مکتب خود تربیت کرد.
تشویق و تکریم شاگردان
تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه الس�لام نش��ان می دهد که آن حضرت جه در حضور
و جه در غیاب ش��اگردان و یاران شایس��ته خود نس��بت به آنان تعبیرات زیبایی دارد که
نشانگرتشویق آنها و احترام به آن ها است .به عنوان مثال ابان ابن تغلب می گوید از پدرم
شنی دم که می گفت :به اتفاق پدرم خدمت امام صادق رسیدیم همین که نگاه امام به پدرم
افتاد دستور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او خوش آمد
گفت .و یا هش��ام بن محمد الس��ائب الکلبی که امام علیه السالم نسبت به او بسیار عنایت
داش��ت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می ش��د امام صادق علیه الس�لام او را نزد
خود می نشاند وبا او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت.
انس با شاگردان
منظور از انس با ش��اگردان مراوده ،دید و بازدید و ش��رکت در مجالس آن هاست .به این
معنی که آن حضرت دیدار با ایش��ان را دوس��ت می داش��ته و دوری آنان باعث دلتنگی

حضرت می شد.
غبس��ه می گوید از امام صادق علیه الس�لام شنیدم که می فرمود :من از دست مردم مدینه
و تنهایی خودم به خدا ش��کایت می کنم تا این که ش��ما بر ما وارد ش��وید و از ورود شما
ش��ادمان می ش��وم .ای کاش این طاغیه (منصور دوانقی) مرا آزاد می گذاشت که خانه ای
بگیرم و در آن سکونت کنم و شما را نیز همراه خود در آن جای دهم.
با خطاب به ابوحمزه می گفت :ای ابوحمزه از دیدار شما آرام می شوم .و یا وقتی که عقبة
ابن خالد و عثمان ابن عمران بر حضرت صادق علیه الس�لام وارد ش��دند حضرت فرمود
خوش آمدید ،خوش آمدید ،ای کس��انی که ما را دوست دارند وما آن ها را دوست داریم
و سپس فرمود «:جعلکم اهلل معنا فی الدنیا و االخرة».
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لباس کهنه
نگاهم را از او بر نميداش��تم .دوست داش��تم همينطور سخن بگويد .سخنانش شيرين و
جذاب و سراس��ر حکمت ب��ود .موقع صحبت به همه نگاه ميک��رد و نگاهش را يک جا
متمرکز نميکرد.
غرق در ش��نيدن صحبت هاي گهربارش بودم که ناگهان چش��مم به يقهي پيراهنش افتاد.
تمام هوش و حواسم متوجه آن شد.
هر بار که رويش را به طرف من بر ميگرداند نگاهم را از آن نقطه بر ميداش��تم تا مس��ير
نگاه مرا تشخيص ندهد .اما او نيز از نگاههاي من متوجه شده بود که چه چيزي توجه مرا
جلب کرده اس��ت .اين را از چش��مانش خواندم .حاضران پس از اتمام سخنانش يکيک
برخاستند و رفتند ،من نيز برخاستم .گفت :تو بمان.
نشستم و گفتم :در خدمتم.
 چرا اين طور با تعجب نگاهم ميکردي ،چيزي شده؟ اي آقا ،جسارت نباشد ،ولي به يقه پيراهنتان نگاه ميکردم ،خيلي تعجب کردم که شماپيراهن وصلهدار پوشيدهايد ،آن هم وصله در يقهاش که کامال نمايان است.
 به نظرت اشکال دارد؟  -چه عرض کنم ،شما هر چه باشد استاد ما هستيد و شاگردانزيادي به حضورتان ميرس��ند .با اين پيراهن در جلو مردم ظاهر شدن شايد خوب نباشد،
از آن گذشته شما که ميتوانيد پيراهن تازهاي بخريد.
امام صادق عليهالسالم لبخند زد و کتابي که کنار دستش بود به من داد و گفت «بخوان
و ببين چه نوشته است» .
کتاب را برداشتم و ورق زدم .چشمم به نوشتهاي افتاد .امام گفت «همانجا را بخوان» نوشته بود:
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«ايمان ندارد کسي که حيا ندارد ،مال ندارد کسي که در معاش خود تقدير و اندازه نگه ندارد و
نو ندارد کسي که کهنه ندارد. »...
بعد از خواندن ،به امام نگاه کردم و گفتم «اگر خسته نيستيد برايم توضيح دهيد که منظور از اينها
چيست ،بيشتر بدانم بهتر است»  .آن گاه امام با حوصله به توضيح آن مطالب پرداخت و مرا کامال
متوجه کرد.
وقتي از حضورش خداحافظي کردم از خجالت عرق شرم بر پيشانيام نشسته بود .من کجا و
نصيحت امام کجا؟
او همهي سخنان و حرکاتش براي ما درس بود ،حتي وقتي لباس کهنهاي پوشيده بود.
به سخن آمدن گوشت تذکيه نشده سعد اسکاف ميگويد :روزي همراه امام صادق عليهالسالم
بودم که مردي از اهالي جبل ،وارد شد ،و هدايايي نيز با خود آورده بود ،که در ميان آنها کيسهاي
پر از گوشت خشک ،همراه با سبزي خشک بود .حضرت آن را بيرون آورد و فرمود« :اينها را
بگير و به سگها بده».
آن مرد گفت« :چرا؟» حضرت فرمود« :چون تذکيه نشده است».
آن مرد گفت« :آن را از مرد مسلماني خريدهام که ميگفت تذکيه شده است».
امام صادق عليهالس�لام گوشتها را به کيسه برگرداند و چيزهايي گفت که نفهميديم .بعد به آن
مرد گفت« :برخيز و آن را به اين اطاق ببر و در گوشهاي قرار بده».آن مرد نيز چنان نمود .ناگهان
گوشت به سخن در آمد و گفت «اي ابوعبداهلل! امام و فرزندان انبياء مانند مرا نميخوردند چون
من تذکيه نشدهام».
پس آن مرد ،کيسه را برداشت و از اطاق بيرون آمد .آنگاه حضرت پرسيد:
«آن گوشت چه ميگفت؟» او گفت« :آنچه که شما خبر داده بوديد را بيان کرد و گفت که تذکيه
نشدهام».
حضرت فرمود« :اي ابوهارون! آيا نميداني آنچه را که مردم نميدانند ما عالم به آن هس��تيم؟»
گفتم« :بلي».
پس آن مرد گوشت را برداشت و جلو سنگ انداخت.
فقط خدا
«ابن ابييعفور» گويد :جعفر بن محمد علیه السالم را ديدم که با حالتي معنوي دستها را به سوي
آسمان بلند کرده بود و در حالي که از سوز دل اشک ميريخت اين دعا را ميخواند:
«رب ال تکلني الي نفسي طرفة عين ابدا ،الاقل من ذلک و ال اکثر».
«بار پروردگارا! مرا به اندازهي يک چشم بر هم زدن به حال خود رها مکن».

سپس به من فرمود« :خداوند به اندازهي کمتر از يک چشم بر هم زدن يونس پيغمبر را به حال
خود واگذاش��ت و او مرتکب گناه دوري از قومش شد و از همين رو مدتها دچار گرفتاري در
شکم ماهي شد».
عرض کردم« :مگر کار يونس عليهالسالم به کفر منجر شده بود؟»
فرمود« :نه ،ولي بدان ،هر آن کس که خداوند او را به حال خود رها کند هالک شده است.
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کار و تالش و دستگيري از مستمندان
امام صادق(ع) نه تنها ديگران را دعوت به کار و تالش ميکرد ،بلکهخود نيز با وجود مجالس
درس و مناظرات و ...در روزهاي دا غ تابستان ،در مزرعهاش کار ميکرد .يکي از ياران حضرت
ميگويد :آنحضرت را در باغش ديدم ،پيراهن زبر و خشن برتن و بيل در دست،باغ را آبياري
ميکرد و عرق از سر و صورتش ميريخت ،گفتم :اجازهدهيد من کار کنم .فرمود :من کسي را
دارم که اين کارها را بکند ولي دوس��ت دارم مرد در راه به دس��ت آوردن روزي حالل از گرمي
آفتابآزار ببيند و خداوند ببيند که من در پي روزي حالل هستم.
ت خداوند تاکيد داشت.لذا وقتي کار پرداز او که با
حضرت در تجارت نيز چنين بود و بر رضاي 
سرمايه ي امام براي تجارت به مصر رفت و با سودي کالن برگشت ،امام از او پرسيد :اين همه
سود را چگونه به دست آوردهاي؟ او گفت :چون مردم نيازمند کاالي ما بودند ،ماهم به قيمت
گزاف فروختيم .امام فرمود :سبحان اهلل!
عليه مس��لمانان همپيمان ش��ديد که کااليتان را جز در برابر هر دينار س��رمايه يک دينار سود
نفروش��يد! امام اصل سرمايه را برداشت و سودش را نپذيرفت و فرمود :اي مصادف! چکاچک
شمشيرها از کسب روزي حالل آسانتر است..
حقيقت اين اس��ت که امام(ع) درنهايت عالقه به کار و تالش ،هرگز فريفته درخشش درهم و
دينار نميشد و ميدانست که بهترين کار از نظر خداوند تقسيم دارايي خود با نيازمندان است،
حقيقت��ي که ما هرگز از عمق جان بدان ايمان عملي نداش��ته و نداريم .امام خود درباره باغش
ميفرمود :وقتي خرماها ميرس��د ،ميگويم ديوارها رابش��کافند تا مردم وارد شوند و بخورند.
ف خرما که بر سرهر يک ده نفر بتوانند بنشينند ،آماده سازند تا وقتي ده
همچنين ميگويم ده ظر 
نفر خوردند ،ده نفر ديگر بيايند و هر يک ،يک مد خرما بخورند .آنگاه ميخواهم براي تمام
همس��ايگان باغ (پيرمرد ،پيرزن،مريض ،کودک و هرکس ديگر که توان آمدن به باغ را نداشته)،
ي مانده محصول را به مدينه
يک مد خرما ببرند .پس مزد باغبان و کارگران و ...را ميدهم و باق 
آورده بين نيازمندان تقسيم ميکنم و دست آخر از محصول چهار هزار ديناري ،چهارصد درهم
برايمميماند..

از غنا بپرهيزيد
حضرت امام صادق عليهالسالم فرمود :اگر خدا براي بندهاش خير بخواهد ،دلي متوجه به خدا به
او ميدهد و توفيق خواستار شدن زوجهي صالحه و شايسته.
و از عبداهلل بن ابيبکر بن محمد در حديثي طوالني نقل ميکند که گفت:
شنيدم که کنيز همسايهام ميخواند و ميزند؛ ساعتي ايستاده و گوش کردم ،سپس رفتم .هنگام
شب خدمت حضرت صادق عليهالسالم رفتم ،هنگامي که با من روبرو شد فرمود :از غنا بپرهيزيد،
از غنا بپرهيزيد؛ از گفتار باطل بپرهيزيد .پس من فهميدم که منظور حضرت من هستم.
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بخشش و سخاوت
امام صادق (ع) به ُمع ّلى مىفرمود :با صله و بخشش ،عالقه و محبت مردم را به سوى خود جلب
كن؛ زيرا خداوند عطا و بخش��ش را رمز مهر و محبت و تنگ نظرى و بخل را كليد عداوت و
دش��منى قرار داده است .به خدا سوگند! اينكه ش��ما چيزى از من بخواهيد و من آن را به شما
بدهم ،نزد من دوست داشتنىتر از آن است كه چيزى از من نخواهيد و من هم چيزى به شما
ندهم و در نهايت ،نسبت به من احساس كينه و دشمنى كنید .امام هديهها و بخششهاى زياد
و كالن به مردم مىداد ،بطوريكه شخص بينوا پس از دريافت صله و عطاى امام احساس نياز و
تنگدستى نمىكرد  .اينك فرازهائى از آن را مىآوريم .روزى امام يكجا مبلغ چهارصد درهم به
بينوائى داد و او آن مبلغ راگرفت و سپاس گويان رفت .امام به خدمتكارش فرمود كه آن بينوا را
دوباره پيش امام بياورد.
مرد بينوا عرضه داشت :اى سرور من! از شما كمك خواستم ،شما هم كه داديد .دوباره مرا براى
چه خواستيد؟ امام :رسول خدا فرمود« :بهترين صدقه ،احسان ،صله و بخشش آن است كه طرف
را بى نياز كند» ،و ما آنقدر نداديم كه تو كام ً
ال غنى و بىنياز گردى .بيا ،اين نگين انگش��ترى را
هم بگير و دقت كن كه براى آن ده هزار درهم قيمت گذاش��ته ش��ده است؛ اگر روزى نياز پيدا
كردى آن را به همين قيمت بفروش .به گمان من امام صادق (ع) براى اينكه آن مرد ،مرحمتى
امام را سپاس گفت و شكر گزارى نمود لذا دوباره صله ديگر به او داد؛ زيرا زبان شكر و سپاس
از انگيزههاى افزايش نعمت است .در موردى ديگر ،امام به سائلى كه ابتدائ ًا فقط سه حبه انگور
داده بود ،بعد به وى دو مشت پر و سپس بيست درهم و در آخر يك پيراهن افزون داد .چون او
با دريافت اولين صله و احسان ،حمد خدا را بجاى آورده و قانع شده بود ،امام هم آنقدر به او
صله داد كه او از ستايش و دعا براى امام خسته شد و باز ایستاد.
منابع:
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.20واح��د تحقیقاتی گل نرگس ،عجایب و معجزات ش��گفت انگی��زی از زندگی امام صادق
،1386،ناشر :شاکر.
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محمد کارکنان نصرآبادی

1

چکیده:
مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیش��مندان ب��وده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه
اندیشه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد .عدالت را میتوان بعنوان بزرگترین
ه��دف از تش��کیل حکومت تلقی ک��رد  .عدالت به قدری با اهمیت بوده و به سرنوش��ت
ملتها و دولتها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن
را نادیده نگرفته و حتی حکومتها نیز سعی بر آن داشتهاند که خود و نظامشان را معتقد
به آن دانسته و هدف خود را عدالت بیان نمایند.
امام صادق(ع) به عنوان شش��مین پیش��وای ش��یعیان عدالت را به عنوان مهمترین مس��ئله
زندگی بشر مطرح نموده است .عدالت ،انصاف و برابری از نظر ایشان به عنوان مهمترین
ش��اخص های توسعه و رفاه اجتماعی می باش��د که باید مورد توجه مسئولین ،حاکمان و
مردم قرار گیرد.

 .1دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
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مقدمه:
امام صادق علیهالس�لام ضمن این که امام ششم ش��یعیان است و مذهب شیعه به این امام
منتسب است ولی از دیدگاه غیرشیعیان وغیر مسلمانان نیز ،از بزرگترین دانشمندان جهان
اسالم به شمار می رود .تبیین دیدگاه های آن حضرت در زمینه های مختلف و با رویکرد
ام��روزی ،هم به لح��اظ نظری و هم از بعد عملی ،می تواند در اندیش��ه و عملکرد امروز
ش��یعیان به خصوص در حوزه های سیاس��ی اجتماعی مؤثر باشد .در این نوشتار به تبیین
مفهوم عدالت از دیدگاه ایشان پرداخته شده است.
الف -عدالت:
بر اس��اس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معني اس��تقامت بوده ،در ش��ريعت و دین
عبارت اس��ت از اس��تقامت ب��ر طريق حق و با اجتن��اب از آنچه محظور(ممنوع) اس��ت(
رضايي��ان .)37 :1384 ،همچنی��ن در فرهنگ آکس��فورد ،عدالت بر حف��ظ اصول قانوني،
اجتماعي و اخالقي ،از طريق اعمال اقتدار يا قدرت داللت دارد(تایلور.)3 :2003،
اس��تاد ش��هید مطهري ،چهار معني يا چهار کاربرد را براي کلمه عدل مدنظر قرار مي دهد:
)1موزون بودن)2 ،تس��اوي و نفي هر گونه تبعيض)3 ،رعايت حقوق افراد و دادن حق به
صاحب حق)4 ،رعايت استحقاقها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود يا کمال
وجود دارد (مطهري)949 :1377،
 مفهوم عدالت در اندیشه سنتی:مفهوم عدالت را مانند بس��یاری از مفاهیم فلس��فی و علمی برای اولینبار فیلسوفان یونان
باستان مورد بررسی علمی و استداللی قرار دادند .بهطور کلی در اندیشه سنتی رویکردهای
زیر پیرامون عدالت اجتماعی وجود دارد :
۱ـ عدالت اجتماعی به مثابه تناسب
در ای��ن تعری��ف عدالت به معنی قرار گرفتن در جایگاه خاص خود آمده اس��ت به همین
خاطر افالطون عدالت را حد وسط سه قوه خرد ،اراده و شهوت میدانست .جایگاه خاص
در این تعریف جایگاهی اس��ت که در آن یک قوه به حد افراط یا حد تفریط مورد توجه
یا تحقیر قرار نگیرد .برداش��ت اجتماعی از این نظریه نیز به معنی قرار گرفتن افراد جامعه
در طبقات خاص خود ،فرمانروایان ،نگهبانان و توده می باشد.
۲ـ عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و لیاقت :
ریشه این برداشت از عدالت به ارسطو بر میگردد که معتقد بود عدالت متناسب با طبیعت
اس��ت .ارسطو در چارچوب چنین اندیش��های به دو مفهوم از عدالت در روابط اجتماعی
میان انس��انها اش��اره میکند  :یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی یا جبرانی.
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منظ��ور از مفهوم اول چگونگی توزی��ع منابع و مواهب طبیع��ی و اجتماعی میان اعضای
جامعه اس��ت که باید بر حس��ب منزلت و مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و منظور از
مفهوم دوم رعایت تساوی در داد و ستد به معنای عام کلمه است( غنی نژاد .)۱۶ : ۱۳۸۶ :
3ـ عدالت اجتماعی به مثابه رعایت تناسبها ،استحقاقها و شایستگیها
این تلقی و برداش��ت نیز بیشتر در آراء اندیشمندان مسلمان مد نظر قرار گرفته است .این
گروه معتقد بودند که عدالت اجتماعی به معنی “اعطای کل ذی حق حقه” میباش��د یعنی
امکانات متناسب با استعدادها و تواناییها و شایستگیها ،فرصتها و امکانات باید توزیع
گردد .خواجه نصیر الدین طوس��ی عدالت را در آن میدانس��ت که ه��ر صنفی از جایگاه
مس��تحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف دیگر نباشد و مرتبه اهل مدینه هر
یکی بر یکی بر قدر استحفاق و استعداد باشد( غنی نژاد .) ۱۶ : ۱۳۸۶ :
انواع عدالت:
 -1عدالت توزیعی:
چند دهه پيش روانشناسي به نام “جي استيسي آدامز” نظريه برابري اش را ارائه كرد و در
اين نظريه نش��ان داد كه افراد مايلاند ،در قبال انجام كار پاداش منصفانهاي دريافت كنند؛
به عبارت ديگر به اندازه همكارانش��ان از پاداش��هاي انجام كار بهرهمند شوند .برابري طبق
نظر آدامز زماني حاصل مي ش��ود كه كاركنان احساس كنند كه نسبتهاي وروديها (تالشها)
به خروجيهايشان (پاداشها) با همين نسبتها در همكارانشان برابر باشد.
عدال��ت توزيعي بيانگر ادراک افراد از ميزان رعايت عدالت در توزيع و تخصيص منابع و
پاداشهاس��ت .به بيان ديگر ،حدي که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط مي دانند ،داللت
دارد(رضائيان.)43 :1384 ،
نیروی انسانی كه احساس نابرابري و بی عدالتی ميكنند ،با واكنشهاي منفي از جمله امتناع
از تالش ،كم كاري و رفتارهاي ضعيف ش��هروندي سازماني و در شكل حاد آن استعفا از
كار به اين نابرابري پاسخ مي دهند .به لحاظ تاريخي ،نظريه برابري متمركز بر عدالت درك
شده از مقدار پاداشهاي توزيع شده بين افراد است .اين نوع عدالت كاربردهاي زيادي در
محيط س��ازماني داشته اس��ت و محققان ،رابطه اين عدالت را با متغيرهاي زيادي همچون
كيفي��ت و كميت كار بررس��ي كردهان��د .بنابراین به خاطر تمركز اي��ن عدالت بر پيامدها،
پيشبيني شده است كه اين شکل از عدالت عمدت ًا مرتبط با واكنشهاي شناختي ،عاطفي و
رفتاري باش��د .بنابراين زماني كه يك پيامد خاص ناعادالنه درك مي شود ،اين بي عدالتي
مي بايس��ت احساسات ش��خص( مثل عصبانيت ،رضايت خاطر ،احساس غرور يا گناه)،
شناختها (مثل شناخت تحريفي ورودي ها وخروجي هاي خود يا ديگران) ونهايت ًا رفتارش
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(مثل عملكرد يا ترك شغل) را تحت تأثير قرار دهد.
 -2عدالت رويه اي یا اجرایی:
عدال��ت رويه اي با ادراک اف��راد از عادالنه بودن رويه هاي جاري در تصميم گيري براي
جبران خدماتش��ان نه با توزيع واقعي درآمدها س��ر و کار دارد؛ مانند رويه هاي جاري در
ارزيابي عملکرد افراد در س��طوح متفاوت جامعه يا س��ازمان ،نحوه برخورد با شکايتها و
نزاعها ،و نحوه توزيع درآمدها ميان افراد(کانوسکی و فولگر.)32 :1989،
در بحث از عدالت رويه اي نيز مانند نظريه برابري ،ادراکات انس��انها نقش مهمي دارند و
واکنش افراد جامعه نسبت به رويه ها به چگونگي ادراکشان از رويه ها ،نه ماهيت واقعي
آنها ،بس��تگي دارد .زيرا از نظر روان ش��ناختي ،انسانها بر اساس واقعيات رفتار نمي کنند،
بلکه بر اساس ادراک خود از واقعيت ،واکنش نشان مي دهند (رضائيان.)49 :1384 ،
به نظر “لونتال” ش��ش قانون وجود دارد كه در هنگام کاربرد ،رويههاي عادالنهاي بهوجود
مي آورند:
 قانون ثبات :حالتي كه تخصيص رويه ها بايستي براي همه در طي زمان ثابت باشد. قانون جلوگيري از تعصب و غرض ورزي :حالتي كه از كس��ب منافع ش��خصي تصميمگيران بايستي در طول فرايند تخصيص ممانعت به عمل آيد.
 قانون درستي :اشاره به سودمندي اطالعات مورد استفاده در فرايند تخصيص دارد. قانون توانايي اصالح :به وجود فرصتهايي براي تغيير يك تصميم ناعادالنه اشاره دارد. قانون نمايندگي :حالتي كه نيازها ،ارزشها و چشم اندازهاي همه بخشهاي متأثر ،توسطفرايند تخصيص بايستي در نظر گرفته شود.
 قان��ون اخالق��ي :مطابق با اين قانون فرايند تخصيص بايس��تي با ارزش��هاي اخالقي ووجداني سازگار باشد.
-3عدالت تعاملي
نوع س��وم از عدالت  ،عدالت تعاملي ناميده مي ش��ود .عدالت تعاملي شامل روشي است
كه عدالت سازماني توسط سرپرستان به زيردستان منتقل مي شوداين نوع عدالت مرتبط با
جنبه هاي فرايند ارتباطات(همچون ادب ،صداقت و احترام) بين فرستنده و گيرنده عدالت
است .به خاطر اينكه عدالت تعاملي توسط رفتار مديريت تعيين مي شود ،اين نوع عدالت
مرتبط با واكنش��هاي ش��ناختي ،احساسي و رفتاري نس��بت به مديريت يا به عبارت ديگر
سرپرست است .بنابراين زماني كه كارمندي احساس بي عدالتي تعاملي مي كند به احتمال
زياد اين کارمند واکنش منفي به سرپرستش به جاي سازمان نشان مي دهد .از اين رو پيش
بيني ميش��ود كه كارمند از سرپرست مس��تقيمش به جاي سازمان در كل ناراضي باشد و
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كارمند تعهد كمتري نسبت به سرپرست تا سازمان درخود احساس كند(اسکاندورا:1999،
 .)45همچنين نگرش��هاي منفي وي عمدت ًا نس��بت به سرپرست اس��ت و قسمت كمي از
اين نگرش هاي منفي به س��ازمان برميگردد .به نظ��ر "مورمن" عدالت توزيعي ،رويه اي
و عدالت تعاملي ،همبس��ته اس��ت و هر کدام جنبه هاي متمايزي از عدالت سازمانياند .به
نظر وي عدالت س��ازماني به صورت مجم��وع عدالت توزيعي ،رويه اي و تعاملي تعريف
ميشود.
عدالت در دیدگاه امام صادق(ع):
از دیدگاه امام صادق علیهالس�لام عدالت از جمله نیازهای ضروری زندگی انس��ان است
که ش��اید تنها نیاز اجتماعی مقدم بر آن ،امنیت باشد .همچنین عدالت بعد از خود فراخی
و آس��ایش زندگی را به همراه می آورد .بدین ترتیب س��ه نیاز «امنیت ،عدالت و آسایش»
به ترتیب اولویت در س��خن امام صادق علیهالس�لام معنی پیدا می کنند با این احتمال که
ممکن اس��ت مقصود امام صادق علیهالسالم از ذکر امنیت در ابتدا ،صرف ًا تقدم زمانی بوده
باش��د .باید گفت که عدالت نقطه مرکزی اس��ت که یک مقدمه و یک نتیجه دارد ،مقدمه
آن امنیت و نتیجه و پیامد آن در نهایت رفاه و آس��ایش اس��ت .نکته مهم دیگر عدالت ،که
مورد توجه امام صادق علیهالس�لام قرار گرفته ،نقش دانش و معرفت در عدالت است .از
آن جا که عدل و عدالت مقوله عمیق و پیچیده ای اس��ت و تحقق آن در جوامع به دانش
و معرف��ت نیاز دارد این امر نیز در دیدگاه امام صادق علیهالس�لام مورد توجه قرار گرفته
است(مجلسی.)258 :1362 ،
 اهمیت عدالت:ام��ام صادق علیهالس�لام تالش می کند متناس��ب با فرهنگ دینی و قاب��ل فهم برای مردم
مسلمان زمان خود ،اهمیت عدالت را بیان کند .از دیدگاه آن حضرت شدیدترین عذاب و
بیشترین حسرت روز قیامت برای کسانی است که عدالت را توصیف می کنند و در مورد
آن س��خن می رانند ولی به عدالت عمل نمی کنن��د .آن حضرت چنین افرادی را مصداق
کس��انی می داند که طبق آیه قرآن روز قیامت ،به هم��راه گمراهان به روی به آتش جهنم
افکنده می ش��وند .همچنان که از س��وی دیگر خداوند حاکم عادل را بدون حس��اب وارد
بهش��ت می کند .امام صادق علیهالس�لام توصیه می کند که عدالت بورزید زیرا دوری از
عدالت عیب محسوب میشود .این سخن در نظریه سیاسی عدالت و در یک نظام سیاسی،
یک س��خن راهبردی اس��ت و ارزش و اهمیت باالیی دارد ،زیرا بدین معنی است که نظام
سیاس��ی به مثابۀ سیستم منسجم و پیچیده ،بدون عدالت دارای عیب و نقص است و نمی
تواند کار ویژۀ خود را انجام دهد .همچنین به تعبیر امام صادق علیهالس�لام تحقق عدالت
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در جامعه ،گواراتر از آبی است که تشنه ای از آن بهره مند میشود .به عبارت دیگر جامعه
تش��نه و خواهان عدالت اس��ت ،و زمانی این نیاز برآورده میشود که عدالت در آن تحقق
یابد(کلینی.)145:
در خصوص ارائه تصویری از عدالت و فواید بی شمار آن برای جوامع بشری ،امام صادق
علیهالس�لام تالش کرده این تصویر را با تمثیل نش��ان دهد ،و لذت و پیامدهای مثبت آن
را برای جوامع بشری به چیزهایی تشبیه کند که برای انسان – آن زمان – ملومس و قابل
درک باش��د ،بر این اساس ،عدل را ش��یرین تر از عسل ،لطیف تر و مالیم تر از سرشیر و
خامه ،و مطبوع تر از بوی مشک – ناب ترین عطر – می داند(حکیمی.)333 :1367 ،
یکی از مهمترین پیامدهای سیاس��ی اجتماعی عدل ،نجات از تنگناها و وسعت و گشایش
اس��ت ،این امر در عرصه های مختلف و اجزای گوناگون نظام سیاسی ،نهادهای اجتماعی
و زندگی فردی افراد اتفاق می افتد ،و این ناظر به این سخن امام صادق علیهالسالم است
که اگر عدالت اجرا شود مردم بی نیاز می گردند(شیخ طوسی .)53 :1368 ،این بی نیازی
فقط در عرصه های مادی نیس��ت ،بلکه مهمتر از آن امور سیاس��ی اجتماعی را در بر می
گیرد و موجب میشود جامعه از پرداخت هزینه های سنگین روحی ،روانی ،زمانی و  ...بی
نیاز گردد .چون امور به سهولت در مجرای خود جاری خواهند بود ،و این به معنی همان
گش��ایش و وسعت مورد نظر امام است که حتی اگر عدالت به میزان اندکی هم اجرا شود
به همان نسبت گشایش و فراخی در پی خواهد داشت(حرعاملی.)153 :1367 ،
پرس��ش دیگری که مطرح میش��ود این ک��ه درزبان عربی نقطه مقاب��ل «عدل» و«عدالت»
چیست؟ معموالً مفاهیم «ظلم» و «جور» را نقطه مقابل یا فقدان عدل دانسته اند که به نظر
می رس��د چندان دقیق نیس��ت ،به همین دلیل اس��حاق بن حنین در ترجمه کتاب «اخالق
نیکوماخوس» ارس��طو ،از کلمه «ال عدل» استفاده کرده اس��ت که این با معنای فارسی آن
«بیداد» س��ازگارتر است ،اگر عدالت را از حد اعالی آن تا کمترین سطح به صورت طیف
در نظر بگیریم ،نقطه صفر فقدان عدالت محسوب میشود و هر چه از نقطه صفر در طرف
مقاب��ل به پیش برویم ظلم و جور که اقدامات��ی متعمدانه و جهت تصاحب ناروای حقوق
دیگران یا آزار واذیت مردم اس��ت آغاز میشود ،در این صورت «بیداد»« ،نه عدل» ،و «بی
عدالتی یا فقدان عدالت» ،با ظلم و جور تفاوت خواهند داش��ت ،اگر چه خود نوع خفیفی
از ظلم خواهد بود ،چون پیامدهای ظالمانه به دنبال خواهد داشت ،امام صادق علیهالسالم
تعبیری دارند که می تواند «فقدان عدالت» را روشن سازد و آن مفهوم «ضایع کردن» است
که می تواند به معنای عام ،ضایع کردن منابع ،فرصت ها ،نعمت ها ،امکانات ،عمر ،وقت و
زمان و  ...را شامل شود ،و این ضایع ساختن زمانی اتفاق می افتد که عدل و عدالت وجود
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نداش��ته باش��ند ،اگر چه حاکمان و مدیران ،تعمدی در ظلم و جور و پایمال کردن حقوق،
فرصت ها ،امکانات و وقت مردم نداش��ته باشند ،اما به دلیل فقدان عدالت ،شرایطی پیش
می آید که خودبه خود ،حقوق ،فرصت ها ،امکانات و عمر و وقت مردم ضایع میش��ود
و تل��ف م��ی گردد ،یعنی تا حدی نتیجه ظلم و جور حاصل میش��ود بدون این که تعمدا ً
بخواهند ظلم کنند ،و این نتیجه «فقدان عدالت» است به ظلم و ستم ،جدول فقدان عدالت
ای بی کفایتی ناش��ی می ش��وند که دولت دارند عدالت را محقق س��ازند ولی توان آن را
ندارند ،و نتیجۀ این ناتوانی دولت های مبنی بر ظلم خواهند بود که امام صادق علیهالسالم
از رأی آنان مفهوم «ضایع کردن» را اس��تفاده می کنند ،در حالیکه ظلم و س��تم از حاکمان
ناش��ی میشود که تعمدا ً در صدد ظلم برمی آیند .به همین دلیل امام صادق علیهالسالم بر
حذر می دارد که هرکس نمی تواند عدالت را محقق س��ازد نباید هیچ مس��ئولیتی از امور
مس��لمین را به عهده بگیرد چون موجب ضایع ش��دن آن میش��ود و گناه بزرگی است و
خداوند خود او را ضایع می گرداند(حکیمی.)352 :1367 ،
 برابری در اندیشه امام(ع):اگرچه این سخن که «مردم همانند دندانه های شانه برابرند» به تواتر از پیامبر اکر صلیاهلل
علیه و آله وس��لم نقل شده اس��ت ،امام صادق علیهالسالم نیز آن را فرموده اند وطبع ًا باور
داش��ته اند .برابری یکی از مؤلفه های مهم عدالت اس��ت ،اگرچه وجود برخی نابرابری ها
الزمه جوامع انس��انی اس��ت ولی به اجمال باید گفت آن دسته از نابرابری ها مشروعند که
عادالنه بوده و نتیجه میزان تالش ،قابلیت و توان افراد باش��ند ،از س��وی دیگر تمام افراد
جامعه در قبال حقوق اساس��ی ،قوانین اجتماعی ،و فرصت های موجود ،برابرند و فضایل
معنوی و تقوای ایش��ان هیچ تاثیری در آن ندارد .امام صادق علیهالسالم تمام مردم را برابر
می دانست و فضایل و تقوای آنان را امری بین شخص آن ها و خدایشان قلمداد می کرد،
همانن��د فرزندان یک متوفی ،که در تقس��یم میراث؛فضل ،تق��وی ،رتبه و برتری هیچکدام
مالک برخورداری بیشتر نیست و سهم همگان یکسان است .امام صادق علیهالسالم تأکید
م��ی کن��د که روش پیامبر اک��رم صلیاهلل علیه و آله وس��لم نیز از آغاز همی��ن گونه بوده
است(شیخ طوسی .)49 :1368 ،آن حضرت حدیثی قدسی نقل می کند که پروردگار عالم
فرموده ده فریضه واجب کرده ام که اگر به آن عمل کنند عامالن آن را در ملکوت خود و
بهش��ت جای خواهد داد ،یکی از آن ها این اس��ت که هر مؤمنی با سایرین در دین و دنیا
برابر باش��د و به عدالت گردن نهد(نوری .)333 :1340،برابری انس��ان ها با یکدیگر طبع ًا
یک امر سیاسی اجتماعی است که به نسبت پیچیدگی جوامع ،به نظام ها پیچیده نیاز دارد
و طبع ًا با چالش ها و موانع خاص خود نیز مواجه میشود .اگر چه اجرای عدالت ممکن
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اس��ت دش��وار به نظر آید و تحقق آن تنگناها و مشکالتی به خصوص برای برخی از افراد
ایجاد کند اما اگر این دشواری ها تحمل شود و جامعه در جهت تحقق عدالت گام بردارد
در نهایت و در س��طح کالن ،جامعه با گش��ایش و روانی مواجه میش��ود و به نفع همگان
خواهد بود.
 انصاف در اندیشه امام(ع)انصاف از جمله مفاهیم مهم مرتبط با عدالت است که در متون اسالمی به طور مکرر به آن
اش��اره شده اس��ت .مهمترین تفاوت انصاف با عدالت – که نگارنده هم از فرمایشات امام
علی علی در این باب ،و هم از س��خنان امام صادق علیهالسالم استنباط کرده این است که
عدالت یک امر بیرونی و مرتبط با اجماع اس��ت و انصاف به درون افراد مربوط میشود و
مبدأ و منشأ آن از درون فرد به بیرون از خودش ،یعنی مردم به عنوان مقصد انصاف است.
از دیدگاه امام صادق علیهالس�لام ،به انصاف با مردم رفتار کردن برترین و مهمترین عمل
اس��ت و ش��اخص آن در حوزه های مختلف و مصادیق گوناگون این است که فرد به هر
آنچه برای خود راضی شود برای دیگران نیز راضی شود(علیخانی.)270 :1386،
عدالت؛ شاخص حکومت
عدالت و جور در مقیاس نظام سیاس��ی ،تبعات گس��ترده ای برای جامعه در پی دارد ،یکی
از مواردی که در یک نظام سیاس��ی عادالنه یا ظالمانه مورد توجه امام صادق علیهالس�لام
قرار گرفته افرادی هستند که به آن حکومت گردن می نهند ،دیدگاه امام صادق علیهالسالم
این است که کسی که تسلیم حکومت جور و امام جائر میشود دین ندارد ،و این احتماالً
مربوط به زمانی اس��ت که فرد با رضا و رغبت به حکومت جورگردن می نهد ،یا این که
م��ی تواند اطاعت نکند ولی اطاعت می کند ،البت��ه موارد اضطرار تخصیص می خورد .از
سوی دیگر ،کسی که به حکومت عدل و حاکم و امام عادل گردن می نهد هیچ وقت دچار
درماندگی نمیش��ود ،انگاه امام افراد تحت حکومت رهبر عادل را کس��انی می داند که به
مصادق آیه قرآن ،از ظلمات خارج شده و در نور قرار دارند ،همچنانکه کسانی که والیت
آن ها را حاکم و امام جائر بر عهده دارد ،کسانی هستند که از نور خارج شده و به ظلمات
وارد شده اند و این ها شایسته عذاب و آتش در روز قیامت هستند
ام��ام صادق علیهالس�لام از یک نکت��ه مهم نیز غافل نمی مان��د و آن نقش عموم مردم در
حاکمیت حکومت عدل یا جور اس��ت ،در این میان مردم دو نوع نقش می توانند داش��ته
باشند ،نخست این که در بین خودشان جور بورزند که با استناد امام صادق علیهالسالم به
آیه قرآن« ،خوردن اموال یکدیگر به ناحق» یکی از مصادیق آن هاست ،و دوم این که حکام
را یاری کنند یا زمینه را برای ایجاد و رشد حکومت های جائر و ناعادل فراهم سازند ،که

از جمله مصادیق آن ،تقویت حاکمان جور ،قضاوت خواس��تن از آنان ،و ارجاع دعاوی به
آنان است که قرآن نیز آن را منع کرده است  .البته این امر مربوط به شرایط زمانی و جامعه
ای بوده که امکان ارجاع دعاوی به چند مرجع وجود داش��ته اس��ت ،و در ش��رایط امروز
جامعه ،طبع ًا واکنش های دیگری باید نشان داد تا مقصود حدیث و آیه برآورده شود .مگر
این که در «یتحاکموا الی الطاغوت» معنای دیگری داشته باشد(حکیمی.)408 :1367،
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منابع:
قرآن کریمابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،ترجمه سید هاشم رسولی محالتی،،تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران.
ارس��طو ،االخالق ،اس��حق بن حنین ،تحقیق و ش��رح؛ عبدالرحمن بدوی ،کویت :وکالةالمطبوعات.
رالز جان (  ) ۱۳۸۳عدالت به مثابه انصاف ،ترجمه عرفان ثابتی ،تهران  :ققنوسالحر العاملی ،محمد بن الحسن( ،)1367وسائل الشیعه ،ترجمه عبدالرحیم ربانی شیرازی،تهران :دارالکتب االسالمیه
حکیمی ،محمد رضا( ،)1367الحیاة ،تهران :دفتر نشرفرهنگ اسالمیرضائيان ،علي (« ،)1384انتظار عدالت و عدالت در سازمان» ،تهران ،انتشارات سمت.الطوسی ،محمد بن الحسن( ،)1365تهذیب األحکام ،تهران :دارالکتب االسالمیهالطوسی ،محمد بن الحسن( ،)1368اختیار معرفة الرجال ،تنقیح ،حسن مصطفوی ،مشهد:دانشگاه مشهد
علیخان��ی ،علی اکبر( ،)1386سیاس��ت نب��وی ،تهران :پژوهش��کده مطالعات فرهنگی واجتماعی.1386 ،
غنی نژاد ،موسی (  ) ۱۳۸۶عدالت ،عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد .اینترنت.الکلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه.المجلسی ،محمد باقر( ،)1362بحاراالنوار ،تهران :دارالکتب االسالمیهمطهري ،مرتضي (» ،)1377مجموعه آثار« ،صدرا ،قم.نیلی و دیگران (  .) ۱۳۸۶اقتصاد و عدالت اجتماعی ،تهران  :نشر نی.واعظی،اجمد( ،)1388نقد و بررس��ی نظریه های عدالت ،قم ،موسسه آموزشی پژوهشیامام خمینی(ره)
-النوری ،الحسین( ،)1340مستدرک الوسائل ،تهران :کتابفروشی اسالمی

محمد کارکنان نصر آبادی
2
معصومه بلوری برزی
3
حسن والیتی پور

1

چکیده:
امام صادق (ع) پیشوای ششم شیعه در احیاء و انتشار حقیقت اسالم نقش مهمی دارد .در
مباحث اخالقی  -تربیتی مانند سایر موضوعات ،تعالیم ارزنده بسیاری بوسیله آن حضرت
و شاگردانش آشکار و منتشر گردید .ایشان انسان را با لذات قابل صالح و فساد دانسته و
او را در برابر عدل و ظلم مختار می داند و ب عقیده آن حضرت روح انس��ان آماده اس��ت
که تحت تربیت صحیح و تهذیب اخالق قرار گرفته و راه عقلی موافق با عدالت را انتخاب
کند و به آنجا برس��د که بین خود و دیگران فرق نگذارد و آنچه برای خود دوس��ت بدارد
برای دیگران نیز دوست بدارد و آنچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد.
حضرت صادق (ع) دارای سیرت عالیه و قلب روشن به نور الهی بود و در احسان ،انفاق
 .1دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 .2کارشناس پژوهشی دانشگاه کاشان
 .3دبیر رشته ادبیات فارسی ،آموزش و پرورش کاشان
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تحلیلی بر سیره امام جعفر صادق (ع) در مکتب اخالقی
و تربیتی
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و اجابت تقاضای نیازمندان مانند اجداد خود رفتار می کرد .در این نوشتار با بررسی تعالیم
اخالقی و تربیتی که از امام صادق (ع) نقل شده به خوبی روشن می شود که تا چه اندازه
بر آراء و نظرات اخالقی مکتب های مختلف برتری دارد.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،امام صادق(ع) ،تعالیم تربیتی – اخالقی
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مقدمه:
تاریخ اخالق به معنای وجدان اخالقی و س��اده ای که اجماال انس��ان را با نجام کار نیک
وامیدارد نه قوانین اخالقی یا علم اخالق مانند بسیاری از نهادهای اجتماعی با تاریخ بشر
همزمان و همراه اس��ت چه اصول و ریش��ه های اخالق ار فطرت بش��ر الهام می گیرد و
بموازات نظورات و تحوالت در ش��ئون زندگی انسان دستورهای اخالقی و سپس قوانین
و بعد علم اخالق بوجود آمد .در محیطی که اس�لام طلوع کرده مدرس��ه و مکتب فلسفی
نبوده و سخن از تعلیمات اخالقی به آن صورت که در فلسفه و علم اخالق گفته می شود
اصال» بمیان نیامد ،محور ش��عر جاهلیت (قبل از اسالم) تعالیم اخالقی نبوده است  .اسالم
آم��د و بر منبع وحی برای اعراب محروم و س��پس برای همه م��ردم جهان تعالیم اخالقی
سرشاری ارمغان آورد.
پیامبر اس�لام در جامعه نو بنیان مسلمین دس��تورات اخالقی را به ارمغان آورد و پایه یک
تحول عمیق معنوی و اخالقی را گذارد و آنچه در سعادت فردی و اجتماعی انسان ترقی
الزم اس��ت بیان نموده و در س��ر لوحه تعلیمات خود قرار داد تا آنجا که هدف بعثت خود
را در آش��نا کردن مردم با آداب انس��انیت و اخالق بشری خالصه کرد(.انی بعثت ال تمم
مکارم االخالق)
مطالعه تاریخ اس�لام و رفتار مس��لمانان از همان روز اول بخوبی نشان می دهد که تا چه
حد این تعلیمات در مردم نفوذ کرد .عمل مس��لمین در جنگ ها و قراردادها در معامالت
و رواب��ط با خودی و بیگانه نمونه های بارز و آش��کاری از درس��های اخالقی این مکتب
فضیلت را بر ما روشن می نماید.
مکارم اخالق امام صادق (ع):
امام صادق (ع) پیش��وای ششم ش��یعه در احیا و انتشار حقیقت اسالم نقش مهمی دارد در
مباحث اخالقی  -تربیتی مانند سایر موضوعات تعالیم ارزنده بسیار بوسیله آن حضرت و
شاگردانش آشکار و منتشر گردید .ایشان بدون آنکه اصطالحات مشکل حکمت عملی را
بکار برد و در تنگنای استدالل خشک برهانی قرار گیرد با استمداد از مکتب وحی ،حقایق
اخالق را بطور روشن و واضح بیان میفرمایند.
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حضرت امام صادق (ع) در کلیه صفات حس��نه و سجایای اخالقی مانند آباء خود سرآمد
روزگار و منحصر بفرد بوده و اصوال» وجود امام مستلزم دارا بودن تمام فضائل نفسانی از
علم و حلم و زهد و شهامت و سایر خصال ستوده است و بطریکه تاریخ اسالم نشان می
دهد حضرتش در مکارم اخالق بی نظیر و آوازه ش��هرتش بتمام نقاط عالم اسالمی رسیده
اس��ت .او مظهر تقوا و پارس��ایی و دریای علم و حکمت و دارای نفوذ کالم و قدرت بیان
بود که همه را مجذوب کالم خود می س��اخت همچنین در حلم و حس��ن خلق و تحمل
و بردباری در برابر نامالیمات و مصائب روزگار چون کوهی آهنین استوار و پابرجا بود.
ایش��ان دارای س��یرت عالیه و قلب روش��ن بنور الهی بود و در احس��ان و انفاق و اجابت
تقاضای نیازمندان مانند اجداد خود رفتار می کرد.
ام��ام صادق (ع) در زهد و پرهیزگاری نیز که تنها وس��یله تقرب بدرگاه کبریایی خداوند
اس��ت نمونه و سرمشق بود بزرق و برق دنیا اعتنایی نداشت و تمایالت شهوانی منصرف
بود .غذای او س��اده و محدود و لباس��ش ساده و خشن بود اما باقتضای زمان در بیرون از
منزل لباس لطیف و خز می پوشید.
عاطفه و گذشت امام (ع) به حدی بود که اوهام بشری گنجایش تصور چنان بزرگواری را
ندارد .مردی خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد :پس��ر عم شما برای شما هر چه دلش
خواس��ت ناس��زا گفت! حضرت بجای اینکه خشمگین شود به کنیز خود فرمود آب وضو
حاضر کن ،آنگاه وضو گرفته و مشغول نماز شد .راوی گوید :من پیش خود فکر کردم که
امام پس از نماز ش��خص ناس��زا گو را نفرین خواهد نمود ولیکن آنحضر پس از خواندن
دو رکعت نماز عرض کرد :پروردگارا! این حق من بود بخشیدم ولی جود و کرم تو از من
بیش��تر اس��ت تو هم او را ببخش و بکردارش کیفر مفرما .سپس برای او دعا می کرد و من
از مشاهده آنحال تعجب می نمودم.
علم آن حضرت که میزانش خارج از حد بیان و تقریر است زیرا او موجد مکتب جعفری
و مج��دد ش��رع مصطفوی ،و بنیان گ��ذار علوم عقلی و نقلی و موجب پیش��رفت علوم و
صنایع دیگر اس��ت که دانشمندان و مکتشفین و مخترعین اسالمی عموما» از خرمن دانش
آن بزرگ��وار خوش��ه چینی کرده و از دریای متالطم و م��واج علم او که از جانب خداوند
افاضه شده بود جواهر گرانبهایی بدست آورده اند که بعدها کاخ رفیع البنیان تمدن بشری
را پی ریزی نموده اند.
سیره و تعلیمات اخالقی امام صادق(ع) :
قوانین عالیه اسالم عالوه بر جنبه حقوقی ،در درجه اول بر موضوعات اخالقی تاکید نموده
اند و اصوالً ارسال پیامبران و انزال کتابهای آسمانی از ناحیه خداوند برای هدایت و تربیت
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اخالقی بشر است چنانچه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
بعثت ال تمم مکارم االخالق :من برای اتمام مکارم اخالق مبعوث شده ام.
احادی��ث و اخبار زیادی در فضیلت علم وجود دارد ولی علمی که مقرون بتقوی و تزکیه
نفس نباشد فاقد ارزش حقیقی خواهد بود.
در تم��ام ممال��ک دنیا آموزش را بر پرورش مقدم می دارن��د و در محاورالت و مکاتبات
جمله آموزش و پرورش را بکار می برند اما دین اسالم به تربیت نفوس بشر از نظر اخالق
امیت بسیاری قائل شده و تزکیه نفس را مقدم بر علم و دانش می داند.
بر خالف روش تمام دنیا از نظر اسالم اول پرورش است بعد آموزش .زیرا اگر علم بدون
اخالق و تزکیه نفس باش��د نه تنها بحال فرد و جامعه س��ودمند نخواهد بود بلکه موجب
اضمحالل و نابودی بشریت خواهد گردید.
بدین جهت امام صادق (ع) پیش از شروع هر درسی شاگردان خود را بصداقت و درستی
و فضیلت و تقوی می خواند و بکسب معنویات و تحکیم مبانی اخالقی سفارش می نمود
و میفرم��ود ای اصح��اب من ،علم را با فضیلت بیاموزید زی��را علم با حلم مفید تر و بهتر
است.
امام صادق (ع) عالوه بر دس��تورات اخالقی که در مورد تهذیب نفس بطور انفراد بمردم
می آموخت رعایت مسائل اجتماعی را هم که از وظایف هر مسلمان حقیقی است به آنان
توصیه می فرمود زیرا همانگونه که در آیه کریمه  :انما المومنون اخوه  .بصریح شده برادر
یکدیگرند و رعایت حق برادری بر هر یک از آنان الزم است)1( .
حقوق مسلمین از دیدگاه امام صادق(ع):
امام صادق (ع) برای برادری مومنین هفت حق قائل ش��ده و ضمن تعلیمات اخالقی خود
به هر یک از مسلمانان چنین فرموده است:
ان تحب له ما تحب لنفس��ک و تکره له ما تکره لنفس��ک :هر چه برای خود می پسندیبرای برادر ایمانی خود بخواه و هر چه را برای خود نمی پسندی آنرا برای او هم مپسند.
 ان تجتن��ب س��خطه و تتبع مرضاته و تطیع امره  :از خش��م و غض��ب او دوری کنی وموجبات رضایت او را فراهم کنی و امر او را بخاطر ایمان او اطاعت کنی
ان تعینه بنفس��ک و مالک و لس��انک و یدک و رجلک :او را بجان و مال و زبان و دستو پایت کمک کنی.
 ان تکون عینه و دلیله و مراته :تو باید درباره برادر دینی خود آینه سر تا پا نمای او باشی. ان ال تشبع و یجوع و ال تروی و زظما و ال تلبس و یعری :تو سیر بناشی در حالیکه اوگرسنه است و سیراب نباشی در حالیکه او تشنه باشد و البسه گوناگون نپوشی در حالیکه
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او پوششی نداشته باشد.
 ان یکون لک خادم و لیس الخیک خادم فوجب ان تبعث خادمک فیغسل ثیابه و یصنعطعامه و تمهد فراش��ه :اگر تو خدمتکاری داری و او ندارد واجب است که را بمنزل برادر
دینی خود بفرستی تا لباسهای او را بشوید و غذایش را طبخ کند و فراش او را بگستراند).
 ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضه و تشیع جنازته و اذا علمت ان لو حاجه تبادرال قضائها  .فاذا فعلت ذالک وصلت و ال یتک بوالیته و والیته بوالیتک)2(.
هفتمین حق برادر مومن بر تو اینس��ت که سوگند او را بپذیری و دعوتش را اجابت کنی،
اگر بیمار ش��د او را عیادت کنی و پس از مرگ در تش��ییع جنازه اش ش��رکت کنی و اگر
بدان��ی که او را حاجتی اس��ت در بر آوردن آن بکوش��ی و اگر این ن��کات را درباره برادر
مس��لمانت رعایت نمایی دوس��تی خود را بدوستی او و متقابال دوستی او را بدوستی خود
محکم پیوند داده ای.
سیره تربیتی امام صادق (ع):
از دیدگاه امام صادق (ع) علم اصل هر صفت نیکوست و منتهای هر جایگاه رفیع .از این
رو پیامبر فرموده است:کس��ب علم بر هر فرد مس��لمان چه زن چه مرد واجب است ونیز
فرمود:دانش بجویید اگر چه در چین باشد.آن دانش علم خودشناسی است و در آن معرفت
خداوند نهفته است.رس��ول خدا فرمود:هر کس خود را بشناس��د خ��دای خود را خواهد
ش��ناخت.ودیگر آنکه بر تو باد به جس��تجوی که عمل جز با آن صحیح نباشد آن اخالص
اس��ت.و نیز فرمود:پناه می برم به خدای از علمی که س��ودی نرساند و این علمی است که
از اخالص تهی است.بدان که علم اندک عمل بسیار می طلبد.زیرایک روز دانش اندوزی
مستلزم یک عمر عمل به ان است.
برای رس��یدن به خدا طریقی جز طریق علم و دانش نیس��ت .علم زینت انس��ان در دنیا و
آخرت است و راه گشای او به بهشت است و انسلن را به رضوان خدا واصل می کند.عالم
واقعی کس��ی اس��ت که اعمال وی گواه بر دانش او شیوه زندگی و ستوده باشد و صداقت
و تقوای او تصدیق کننده وی باشند نه زبان آوری توام با نادانی و جدال و ادعاهای عاری
از ارزش و دانش.
امام صادق(ع) فرمودند طالبان علم سه گروهند ،تو انان را به ذات و صفاتشان بشناس:گروهی
برای کارهای جاهالنه و بحث های خصومت انگیز درس می خوانند.گروهی برای گردن
فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند و گروه س��وم علم را برای فهمیدن و تعقل کردن فرا
می گیرند.گروه اول با س��خنان خود مردم را م��ی آزارند و در بحث های علمی مجادله و
لجاجت میکنند اینان درس می خوانند تا در مجالس عمومی با حضور مردم سخن بگویند
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معلومات خود را به رخ این و آن بکش��ند و با نیروی دانش دگران را شکس��ت دهند و
برتری خود را اثبات نمایند .گروه دوم وقتی با امثال خود مواجه می ش��وند نکبر می کنند
و بر اثر غرور علمی آنان را با دیده تحقیر می نگرند و موقعی که با ثروتمندان پس��ت تر
از خود برخورد می نمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملق می گویند تا توجه آنان
را به خود جلب کنند و از ثروتش��ان بهره مند گردند.واضح اس��ت که تنها گروه س��وم در
تحصیل علم هدف صحیح و منزه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی
نای��ل گردند ولی گروه اول و دوم گرچه درس م��ی خوانند و از پی تحصیل می روند اما
اخالق بد و رفتار ناپسندشان سد راه سعادت آنهاست و نمس توانند از معلومات خویش
به شایستگی استفاده نمایند.
در جای دیگر می فرمایند:کس��ی که تحصیل علم میکند برای آنکه به مردمان فخر فروشی
نماید یا به جنگ بیسوادان برود و آنان را شکست دهد یا آنکه بوسیله علم مردم را به خود
متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم جایگاه چنین انسانی در آتش است.
بنابراین در سیره تربیتی امام صادق(ع) موارد ذیل قابل تأمل می باشد:
 -1ضرورت تربیت فرزند صالح:
تربیت ،مجموعه روش ها و راهکارهایی اس��ت که از آغاز زندگانی انس��ان ،به کار گرفته
شده است تا او در مسیر صحیح رشد و ترقی قرار گیرد و در پرتو این آموزش ها ،بتواند
خود را از انحراف نجات دهد و راه سعادت و کمال را در پیش گیرد.
یر ُ
الصال ِ ِح...؛ میراث
الولَ��دُ َّ
اث اللِهّ مِن َعب ِده ِ ال ُمؤمِنِ َ
امام صادق(علیه الس�لام) فرمودن��د :م ِ َ
خداوند به بنده مؤمنش فرزند صالح است.
 -2ضرورت مهرورزی و توجه به عواطف کودکانه:
رشد معنوی و تربیت اخالقی مستلزم پرورش سالم عواطف کودک است .در این زمینه نیز
روایات بسیاری وارد شده است؛ امام صادق(علیه السالم) فرموده اند:
رح ُم ال َعبدُ ل ِ ِش َّ��دة ِ ُح ِّب ِه ل ِ َول َ ِده؛ همانا پروردگار بنده اش را به دلیل زیادی مهرورزی
ا ِ َّن اللهّ لَیَ َ
نسبت به کودک خود می بخشاید.
 -3توجه عاطفی بیشتر به دختر
اس�لام بین دختر و پس��ر فرق نمی گذارد و مالک برتری را در تقوا می داند ،و خداوند به
هر کس بخواهد دختر و به هر کس که خواس��ت پس��ر می دهد .مهم این است که فرزند،
سالم و صالح باشد .قرآن کریم می فرماید:
ب ل ِ َمن یَ َش��ا ُء ُّ
یر؛
« یَ َه ُ
الذ ُکو َر اَو یُ َز ِّو ُج ُهم ُذ ْک َران ًا َو اِنَاث ًا َو یَج َع ُل َمن یَ َش��ا ُء َعقِیم ًا اِنَّ ُه َعل ِ ٌ
یم َق ِد ٌ
خداوند به هر که بخواهد دختر و به هر که بخواهد پس��ر می دهد و یا پس��ر و دختر را با

نتیجه گیری:
از بررسي منابع روايي و تاريخي در سيره امام صادق (ع) چنين به دست ميآيد كه تعليم
اخ�لاق ،دان��ش و تربيت ديني م��ردم دارای اهداف عمده ای بوده اس��ت .در بُعد تربيتي
مس��ائلي همچون اصول اعتقادي دين و مذهب ،احكام و قوانين ش��رعي و رش��د اخالق
مورد توجه بوده اس��ت .در زمينه اهداف آموزشي نيز ميتوان به مسائلي همچون پرورش
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هم به وی عطا می کند و آن که را بخواهد نازا می نماید .به درستی که او دانای تواناست»
امام صادق(علیه السالم) فرمود:
الح َسنَ ِ
ات و یُ ُ
ات َو البَنُ ُ
سأل َعنِ النِع َم ِة؛ دختران نیکی
البَنَ ُ
ات َح َسنَ ٌ
ون نِع َم ٌة َو اِنَّما یُث ُ
َاب َع َلی َ
و پسران نعمت اند و همانا بر نیکی ها پاداش داده و از نعمت ها سؤال می شود.
اس�لام با در نظر داش��تن روحیات لطیف دخت��ر ،به والدین دس��تور داده که در برخی از
رفتارهای خانوادگی مانند تقسیم هدایا ،دختران را مقدم شمارند
 -4آموزش های دینی و تقویت مبانی اعتقادی کودک
ب��دون تردی��د ،یادگیری از مهم ترین فرایندهای روانی اس��ت که زمینه های آن از س��نین
کودکی ش��کل می گیرد و به تدریج با باال رفتن س��ن کودک ،اس��تعدادهای او نیز بیش��تر
شکوفا می شود .کودک به دلیل وجود حس قوی تقلید ،تالش می کند تا رفتاری همسان
با والدین خود بازسازی کند .وجود این حس ،به او کمک فراوانی در یادگیری می نماید.
والدین نیز می باید از این حس قوی به س��ود فرزند خود بهره برداری کنند و با آموزش
های ابتدایی ،کم کم زمینه های آش��نایی ب��ا تعالیم دینی و مبانی اعتقادی ،به ویژه نماز ،را
در او به وجود آورند.
از دیدگاه امام صادق (ع) هنگامی که کودک به س��ه س��الگی رس��ید ال اله اال اللهّ را به او
بیاموزید و او را رها کنید ( همین مقدار کافی است) .وقتی هفت ماه دیگر گذشت محمد
رسول اللهّ (صلی اهلل علیه وآله) را به او آموزش دهید و سپس او را رها کنید تا چهار ساله
شود .آن گاه صلوات فرستادن را به او بیاموزید .در پنج سالگی به او سمت راست و چپ
را آموزش دهید و قبله را نش��ان او داده و بگویید سجده کند .آن گاه او را تا شش سالگی
واگذارید .فقط پیش روی او نماز بخوانید و رکوع و سجود را یادش دهید تا هفت سالش
هم تمام شود .وقتی هفت سالگی را پشت سر گذاشت ،وضو ساختن را به او تعلیم دهید و
به او بگویید نماز بخواند ،تا هنگامی که نه ساله شد وضو و نماز را به نیکی آموخته باشد.
و هنگام��ی ک��ه آن دو را به خوبی یاد گرفت خدا پدر و م��ادر او را به خاطر این آموزش
شان خواهد آمرزید.

استعدادها ،آموزش علوم گوناگون و خلق آثار علمي تمدن اشاره نمود.
م��ا با ارائه الگوهای مثب��ت و تربیت و پرورش مذهبی کودکان  ،همچنین با افزایش دانش
و آگاهی نوجوانان با س��یره ائمه اطهار می توانیم گامی در تحقق اهداف ایش��ان برداشته و
جامعه ای اسالمی را ترویج دهیم.
منابع:
( )1کمپانی ،فضل اهلل ( ، )1351حضرت امام صادق (ع)،تهران ،دارالکتب االسالمیه
( )2وسائل الشیعه ج 2.باب وجوب ادا الحق المومن .بنقل مولف کتاب زندگانی حضرت
امام جعفر صادق(ع)
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علیرضا کتابی

1

چکیده:
مفه��وم ه��ای ذهنی،نقط��ه ی آغازین باورهایی هس��تند که سرچش��مه ی ش��کل گیری
گفتارها(س��یره نظری)و رفتارهای(سیره عملی)انسان است.در صورتی که این مفهوم ها به
صورتی آشکار و در ساختاری سازگار،طراحی و ترسیم شوند،رفتارها با نظمی قابل پیش
بینی و با س��رعتهای مناسب ش��کل گرفته و زمینه شکوفایی،پیشرفت و موفقیت را فراهم
می آورند.
حال در اینجا مقصود از این مس��اله(مفاهیم ذهنی)«اقتصاد از منظر امام صادق(ع)»اس��ت.
در این امر به پاره ای از توصیه ها،دستورالعملها،اخالقیات،ش��یوه ها و روش��های زندگی
همچون:تولید و کسب درآمد،کار و کوشش،تالش و معاش،حد تالش انسان،اهتمام به امر
دارای��ی و آفات آن،پرداخت صدقات،عدالت و توس��عه ی اقتصادی،ویژگی های ثروت و
توزیع آن،میانه روی در توزیع،فقرزدایی،تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده با رعایت اصل
صرفه جویی،اعتدال و میانه روی و...برخورد می نماییم.اما بررسی هریک از عناوین مطرح
شده خود رساله و نوشتاری مستقل در زمینه ی اقتصاد از منظر امام صادق(ع)محسوب می
( .1کارشناس ارشد جامعه شناسی)

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

«اقتصاد از منظر امام صادق(ع)»با محوریت:تدبیر در اقتصاد
و معیشت خانواده
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شود که نویسنده به لحاظ وضعیت جامعه ی حاضر در چشم و هم چشمی های بی مورد
و رواج فرهنگ تجمل گرایی و مصرف زدگی و در نهایت اس��راف و تبذیر،تنها به تدبیر
در اقتصاد و معیشت خانواده در سیره عملی -نظری در سبک زندگی امام صادق(ع)جهت
کاربردی نمودن آن توصیه های ارزشمند و حکیمانه اشاره خواهد نمود.
بر این اساس با چنین بینشی و بلحاظ حفظ و انسجام ساختارمنطقی پژوهش و نیز رعایت
پیش نیازها و زنجیره های بحث پس از شناسایی واژگان اصلی و مرتبط و نیز ناهمگون به
گستره ی تدبیر در اقتصاد و معیشت،اهمیت،مبانی،بایستگی و ارزش،معیارها و اهداف در
تدبیر اقتصاد و معیشت خانواده با رجوع به رهیافت های ظریف و ارزشی امام صادق(ع)
در دو س��یره عملی -نظری اشاره گردید.سپس جلوه های تدبیر دراقتصاد ومعیشت در دو
بُعد کالن و خُ رد و در نهایت تاثیر و نقش تربیتی این مساله باز هم با تکیه بر سیره عملی
و نیز آراء و اندیشه های این مربی توانمند مورد واکاوی قرار گرفت.
تعیین واحدمحتوای سخنان و رفتارهای امام صادق(ع)در سبک زندگی حضرت(ع)جهت
الگوبرداری انسان در جامعه حاضر.
پژوهش حاضر کتابخانه ای و از نوع توصیفی و تحلیل اس��نادی اس��ت.به این شکل که از
منابع دس��ت اول(قرآن کریم و آثار منتس��ب به دیدگاه،سیره و معارف امام صادق(ع)و نیز
سایر منابع مرتبط(روان شناسی،جامعه شناسی)بهره گرفته شده است.
در پایان چنین نتیجه گیری حاصل شد که،اصول و پارادایم ها(مهمترین قاعده های مکتب
هس��تند که از درون آن باید روش مناس��ب برای اداره زندگی بشر استخراج شود)پیرامون
اقتصاد در س��بک زندگی امام صادق(ع)با رویکرد تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده یک
گزاره آزمون پذیر یا فرضیه ای در حوزه ی آزمایش و خطا نیس��ت،بلکه س��یره عملی و
اندیش��ه های ناب و ارزش��ی فرهیخت��ه ای چون امام صادق(ع)در س��بک زندگی،اصولی
حکیمانه،واقع بینانه،تعادلی برای رفاه و س��عادت خانواده و جهانشمول و نیز ثابت و تغییر
ناپذیر جهت اِعمال شیوه های مدیریتی بخش معیشتی -اقتصادی خانواده می باشد؛چرا که
این سیره و اندیشه خود تاثیر پذیرفته از واپسین کتابی(قرآن کریم)است که تمامی کوشش
آن تنظیم مفهوم های ذهنی بلحاظ هدایت بش��ری اس��ت،پس بدین س��بب سبک زندگی
ایشان بهترین گزینه ممکن دراین راستا جهت تعمیم و الگوبرداری است.
واژگان کلیدی :سبک زندگی،اقتصاد،منظر،امام صادق(ع)،تدبیر،معیشت خانواده.

الف.مفهوم شناسی
جهت تبیین و درک بهتر بحث اصلی نوشتار،نخس��ت به بررس��ی واژه ها پرداخته خواهد
شد:
)1اصلی
 -سبک زندگی:مفهوم«سبک زندگی»()Life Styleاز زمره مفاهیمی است که پژوهشگران
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مقدمه
موضوع«اقتصاد و معیش��ت در حوزه ی خانواده»از دیرب��از یکی از مهمترین دغدغه های
بش��ری بوده چرا که واضح و روشن اس��ت که آسایش و آرامش زندگی خانوادگی تا حد
فراوانی مرهون موضوع«اقتصاد و معیشت»
بوده و تا این مس��اله تامین نش��ود،اعضای خانواده روی خوشی و راحتی را نخواهند دید.
چه بس��یار آش��فتگی های روانی و بروز کینه ها که در اثر نابسامانیهای مالی و اقتصادی به
س��احت مقدس خانواده راه یافته و حریت و آزادی و توا ِن انجام بس��یاری از کارها را از
آنها گرفته است.
ح��ال اگ��ر بپذیریم خانه با هر محیط دیگر متفاوت و خان��واده متمایز از هر جمع دیگری
اس��ت و هیچ عاملی نباید امنیت و س��کونت آن را آشفته س��ازد،باید برنامه یا برنامه هایی
تدوین و طراحی شود تا براساس آن بتوان دست کم درباره کاهش معضالت و گرفتاریها
در این باره اقدام کرد.
برخی براین عقیده اند که در راستای دستیابی به این هدف یعنی تدبیر در اقتصاد و معیشت
خانواده،اجبارها و الزام ها و بایدها و نبایدها تا اندازه ی فراوانی می تواند در سبک زندگی
راهگشا و کارگشا باشد.الزام ها و اجبارها یا تهدید و تحمیل هایی که نه تنها زمان زیادی
پاسخگوی مس��ائل ومشکالت بنیادی اقتصاد و معیشت خانواده نیست،بلکه در درازمدت
نیز به اصل و کیان خانواده خدش��ه وارد ساخته و اصل تمرکز و نیروی مثبت اعضای این
نهاد را نیز قطعا به تحلیل و ضعف خواهد برد.
حال بدیهی اس��ت که خانواده دراین مس��یر نیز نیازمند آیین نامه های رفتاری ونیز دایره
المعارفهای منس��جمی در س��بک زندگی اس��ت که حکایتگر تدبیر در موضوع اقتصاد و
معیشت زندگی برای وی باشند.بر این اساس،شریعت اسالم و از آن جمله امام صادق(ع)
همچون س��ایر ائم��ه ی معصومین(ع)همواره به منزله ی یک معل��م و مراقب در خانواده
نقشی موثر را در این زمینه نیز(تدبیر در اقتصاد و معیشت)ایفا کرده اند که درطی پژوهش
به شکل مبسوط و تفصیلی بدان پرداخته خواهد شد.
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حوزه جامعه شناس��ی و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره ای از واقعیتهای فرهنگی جامعه
آن را مطرح و به کار می برند و دامنه بکارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات
فرهنگ��ی رواج زی��ادی یافته اس��ت،تا حدی که بعض��ی معتقدند که این مفه��وم قابلیت
جانش��ینی بس��یاری از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را داراس��ت و میتواند به نحو
دقی��ق تری،گویای واقعیت پیچیده ی رفتارها و حتی نگرش های فرهنگی و اجتماعی در
جامعه ی امروز ما باشد و حتی برخی اندیشمندان بکارگیری آن به جای مفاهیم فراگیری
چ��ون قومیت و ملیت را مطرح کرده اند.س��بک زندگی در رش��ته مطالع��ات فرهنگی به
مجموعه رفتارها،مدلها و الگوهای کنش های هر فرد اطالق می ش��ود که معطوف به ابعاد
هنجاری،رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی او باش��د و نش��ان دهنده ی کم و کیف نظام
باوره��ا و کنش ها و واکنش های فرد و جامعه می باش��د.به عبارتی دیگر،س��بک زندگی
دالل��ت ب��ر ماهیت و محتوای روابط تعامالت و کنش های اش��خاص و آحاد مردم در هر
جامعه را دارد[معاف،تبیین شاخص های سبک زندگی اسالمی -غربی،ص.]2
 اقتصاد:اصوال واژه ی«اقتصاد»که از واژه ی عربی«قصد»گرفته ش��ده است،به معنای میانهروی و اعتدال است.بر
این اس��اس در اصلِ این واژه،توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید و به ش��کل تضمین
قرار گرفته است.
درفرهنگ لغت نیز این واژه را چنین معنا کرده اند«:دانش بررس��ی تولید ثروت و مصرف
کااله��ا و خدمات و س��ازمان دادن ب��ه ثروت،صنعت و منابع مالی و اس��تفاده ی بهینه از
اندیشه ها ،صرفه جویی»[انوری،فرهنگ روز سخن،ص.]87
در اصطالح هم اقتصاد علم و روش��ی اس��ت برای استفاده بهینه از منابع با حداکثر فایده و
کمترین هزینه،
اقتصاد بهترین و ممکن ترین راه برای رسیدن به رفاه و منابع مادی است.
به تعبیر دیگر،اقتصاد دانش��ی اس��ت که به بررس��ی رفتارهای اقتصادی افراد در ارتباط با
ه��م و با طبیعت و س��ایر امکانات اقتص��ادی و نیز مردم با دول��ت و برعکس می پردازد.
ن��وع رفتارهای انس��ان در عرصه ی اقتص��اد،از باورهای او به جهان،خ��دای متعال،جهان
آخرت،مفهوم سعادت و...ناشی می شود.
حال مقصود ازاقتصاد دراین پژوهش،آن دس��ته از اندیشه ها(سیره نظری)ورفتارهای(سیره
عملی)معتدل و میانه
روی است که از منظر امام صادق(ع)در چارچوب هنجارها،ارزش های اخالقی و الگوهای
عملی منس��جم و هدفمند از س��وی خانواده ها در راستای ش��کوفایی و سعادتمندی نسل
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خویش و نیز نسلهای آتی بکار گرفته می شود.
 معیش��ت:درفرهنگ لغت واژه ی«معیش��ت»اینگونه معنا شده است.1«:آنچه با آن گذرانزندگی می کنند،معاش
.2زندگی»[فرهن��گ روز س��خن،ص.]1166در اصط�لاح نی��ز از اصول مهم اس�لامی در
مصرف،تدبی��ر امور اقتصادی و انضباط مالی«تقدیر معیشت»اس��ت.اگرچه به نظر میرس��د
تقدیر معیشت،افزون بر عرصه ی اقتصاد دیگر عرصه ها
را نیز شامل می گردد همچون:آموزش و پرورش،سیاست،فرهنگ و نیز برنامه ریزی دولت
در این زمینه ها که خود از مصرف نابجا جلوگیری می کند.اما بحث در اینجا پیرامون تدبیر
در اقتصاد خانواده است.
تقدی��ر معیش��ت در واق��ع برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه و س��اماندهی به مس��ائل
اقتصادی است تا استفاده از
امکان��ات مالی برای تامین نیازها و رفاه نس��بی،هرچه بیش��تر و بهتر انجام گیرد.روش��ن
اس��ت که نبود تدابی��ر الزم در تخصیص درآم��د و مصرف،اتالف س��رمایه های مادی و
هدر رفتن نیروهای انس��انی را باعث می ش��ود و دس��تیابی به رفاه و آسایش را -بویژه در
صورت محدودیت درآمد و امکانات -دش��وار یا ناممکن می س��ازد.اهمیت این موضوع
در بُع��د اقتص��ادی و ب��ه تب��ع آن در دیگر ابعاد زندگی،تا آن جاس��ت ک��ه در روایات از
آن به عنوان«نیمی از ابزار تامین زندگی»و نش��انه ایمان و کمال ش��خص یاد ش��ده است.
امام علی(ع)می فرمایند«:التقدیر نصف المعیش��ه؛تقدیر و اندازه گیری،نیمی از وس��یله ی
زندگی اس��ت»[ابن شعبه حرانی،تحف العقول،ص.]105نیز می فرماید«:قوام العیش حسن
التقدیرومالکه حس��ن التدبیر؛اس��تواری زندگی به حس��ن تقدیر اس��ت ومالک آن،تدبیر
نیک»[االمدی،غررالحکم،ص.]354
ام��ام صادق(ع)نی��ز فرمودند«:الکم��ال کل الکمال فی ثالثه:التفقه ف��ی الدین و الصبر علی
النائبه و تقدیر المعیشه؛تمامی کماالت در سه چیز جمع اند:فهم عمیق در دین،شکیبایی بر
مصیبت و تقدیر معیشت»[شیخ کلینی،اصول کافی،ج،1ص.]32از مجموع آموزه های دینی
چنین بر می آید که تقدیر معیشت،دس��ت کم بر س��ه پایه ی بنیادین توجه به نیازمندیهای
جس��می و روحی و اولویت بندی آن،تناس��ب درآمد با هزینه ها و نیز ش��رایط اقتصادی
جامعه و عموم مردم استوار است و تخصیص درآمد بایستی براساس این سه محور،تدبیر
و ساماندهی گردد[ایروانی،اکبرنیا
و دیگران،اصالح الگوی مصرف از نگاه اسالم،ص.]103
)2همگون،ناهمگون
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در مناب��ع اس�لامی در رابطه با اقتصاد و معیش��ت خانواده،گاه ب��ه مفاهیمی همگون و
نزدیک همچون:اعتدال،
حد وسط و میانه روی،صرفه جویی،مصرف صحیح،بجا و درست،قناعت و از طرف دیگر
به واژگانی متضاد چون:
اسراف،تبذیر و افراط برخورد می نماییم که در اینجا برحسب ضرورت به تبیین این واژه
های همگون یا متضاد
خواهیم پرداخت:
 اعتدال:در لغت اعتدال را چنین معنا کرده اند«:دوری از افراط و تفریط،میانه روی»[فرهنگروز سخن،ص.]79و
در اصطالح نیز این مفهوم از آنجایی که از ریشه عدل گرفته شده است،بمعنای«حد وسط
و میانه یا میانه روی
میان دو حالت از نظر چند و چونی»است[ابن منظور،لسان العرب،ج،11ص.]433
 صرفه جویی:پیرامون واژه صرفه جویی در فرهنگهای لغت چنین آمده اس��ت«:در خرجاندازه نگه داشتن،پول رابجا خرج کردن،اقتصاد،پس انداز،صرفه جو،مقتصد،آن که در خرج
کردن اندازه نگه دارد،پس اندازنده»[دهخدا،
لغت نامه،ج،3ص«.]1175اندازه نگه داشتن درخرج،پس اندازکردن،اقتصاد»[معین،فرهنگ
فارسی،ج،4ص.]195
 مص��رف:در فرهنگ لغت این واژه چنین معنا ش��ده است«:اس��تفاده ک��ردن از چیزی یابه��ره ب��رداری کردن از آنکه ب��ا کاهش یا اس��تهالک آن چیز همراه اس��ت»[فرهنگ روز
س��خن،ص.]1154در اصطالح نیز مصرف یعنی اس��تفاده از کاالها ب��ه منظور رفع نیازها
و امیال مصرف اس��ت؛در این تعریف،مصرف نه تنها ش��امل خرید کاالهای مادی،بلکه در
برگیرنده ی خدمات نیز هس��ت؛به تعبیر دیگر،مصرف،استفاده و کاربرد کاالها و خدمات
برای رفع نیازهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است.
 قناعت:قناعت در لغت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کاالی مورد نیاز و رضایت بهچیزی که نصیب شخصی می شود،است[غررالحکم،ص.]198در احادیث کلمه ی قناعت
به معنای مطلق رضایت به کار رفته است.بنابراین معنای قناعت همان رضایت است.همین
مفهوم در معنای اصطالحی در علم اخالق نیز آمده اس��ت.قناعت در مقابل صفت حرص
اس��ت،صفتی که موجب می ش��ود ش��خص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده کند و زاید بر
آن را نطلبد.قناعت چون باعث اکتفا به مقدار کم و رضایت به آنچه هست می شود،آدمی
را توان��ا می کند ت��ا در تحصیل آخرت بکوش��د[طریحی،مجمع البحری��ن،ج،4ص.]384
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قناعت«بسنده کردن به آنچه بود و بیشتر را طلب ناکردن»نیز تعبیر شده است[النراقی،جامع
السعادات،ص.]101
بدون شک قناعت یکی از عوامل کلیدی در تدبیر اقتصاد و معیشت خانواده است که
سبب کنترل خواسته ها و بسنده کردن به قدر ضرورت و نیاز است و به بیانی«قناعت یعنی
مدیریت تمایالت و خواهش ها و کسب مناعت طبع»[القشیری،رساله قشیریه،ص.]240
 اس��راف و تبذیر:اس��راف مص��در باب افع��ال از ثالثی مجرد«سرف»اس��ت و به معنایتجاوز کردن از اندازه و اعتدال می باش��د.در تعری��ف اصطالحی این واژه نیز چنین آمده
است«:تجاوز از حد،در هر فعلی که آدمی انجام میدهد،هرچند بیشتر درباره ی خرج کردن
و مصرف بکار میرود،اما گاه به اعتبار اندازه و کمیت گفته می ش��ود اس��راف شد و گاه به
اعتبار چگونگی و کیفیت»[قمی،س��فینه البحار،ج،1ص.]616ب��ه تعبیر دیگر تجاوز از حد
یا در خصوصیات نفس��انی و اخالقی اس��ت که موجب سلب تعادل انسان در معنویات و
شخصیت باطنی او می گردد و
یا در افعال خارجی است که ازمهم ترین آن مسائل،تعلق داشتن ومصرف کردن اوست که
این هم منشا نفسانی دارد.
حال تبذیر از ریش��ه«بذر»به معنای پراکنده س��اختن به ویژه در مورد پاشیدن دانه بکار می
رود و تبذی��ر یعن��ی مصرف اموال بصورت غیرمنطقی که معادل آن در فارس��ی«ریخت و
پاش»است[مصطفوی،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ج،1ص.]238
تفاوت تبذیر با اسراف در این است که«اسراف یعنی خروج از حد اعتدال بی آنکه در ظاهر
چیزی ضایع شده باشد،مانند خوردن غذای گران قیمتی که با بهای آن بتوان عده ی زیادی
را آبرومندانه تغذیه کرد،اما تبذیر یعنی اتالف و تضییع اموال،مثل اینکه برای دو نفر،غذای
ده نفر تهیه ش��ود و باقیمانده را دور بریزند» [مکارم شیرازی،تفس��یر نمونه،ج،12ص.]97
به دیگر سخن«،اس��راف»زیاده روی در مورد بایس��ته و«تبذیر»صرف مال به نحو ناشایسته
اس��ت[جمعی از نویسندگان،موسوعه نصره النعیم،ج،9ص.]414اما گاه این دو واژه به یک
معنا بکار می روند و به عنوان تاکید پش��ت س��ر هم می آیند،مانند آنچه حضرت علی(ع)
میفرماید«:اال ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیرواسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا ویضعه
فی االخره...؛بدانید که بخشش اموال درغیرجایگاه شایسته اش
تبذیر و اسراف است که آدمی را در دنیا(به ظاهر)سرافراز و در آخرت خوار می کند»[نهج
البالغه،خطبه.]126
 اف��راط و تفریط«:فرط»ب��ه معنای«خ��روج از ح��د معین»اس��ت،هرگاه ای��ن خروج درجه��ت زیاده از اندازه و پیش��ی گرفتن باش��د«،افراط»و اگر در جانب کوتاهی و سس��تی

باشد«تفریط»است[لسان العرب،ج،7ص.]336
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ب.گستره ی تدبیر در اقتصاد و معیشت در سبک زندگی افراد
موض��وع تدبیر در س��بک زندگ��ی که با واژگانی چون صرف��ه جویی،اعتدال،پرهیز از
افراط و تفریط و نیز اس��راف و تبذیر س��نخیت و همگونی دارد،مانند دیگر مفاهیم از معنا
و مفهومی فراگیر و گس��ترده برخوردار است،که تنها ویژه خانواده،فرد و یا گروهی خاص
نیست بلکه این مساله دامنه ای گسترده دارد و قابلیت عرضه در میان سایر اقشار و از آن
جمله مس��ئوالن و در عرصه اجتماع و حتی فراتر را نیز دارا میباش��د؛بنابراین بایس��ت این
بحث را در دو گستره پیگیری نمود:
)1ملی
نباشد جز از نیکیت رهنمای
میانه گزینی بمانی به جای
دل از بیشی گنج،بی رنج کن[فردوسی،ص]202
هزینه به اندازه ی گنج کن
روش��ن اس��ت که مساله اقتصاد سهم بسزایی در ایجاد آس��ایش و آرامش یک خانواده بر
عهده دارد و تا مس��ائل اقتصادی تامین نشود،اعضای خانواده در آرامش و آسودگی خاطر
به س��ر نخواهند برد و این امر محقق نخواهد شد،مگر با اتخاذ و اِعمال روش هایی مبتنی
بر ُحس��ن تدبیر.چنانکه روان شناس��ان نیز عقیده دارند،بس��یاری از درگیریها و نابسامانیها
در درون خانواده،نتیجه عدم تامین مس��ائل مالی اس��ت.پس اگ��ر در درون خانواده،برنامه
ای مدون و منس��جم،همراه با اعتدال و قناعت توس��ط اعضای اصلی آن یعنی پدر و مادر
در جهت مس��ائل مالی و اس��تفاده بهینه و صحی��ح از آنها،ریخته نش��ود،قطعا خانواده در
انج��ام بس��یاری از امور موفق نخواهد ش��د.چنانکه در این زمینه در آموزه های اس�لامی
آمده اس��ت«:هرکس به اندکی از حالل(مقدار م��ال و دارائی موجود جهت مصرف)راضی
باشد،زندگی خود را به آرامی خواهد گذرانید و خاندانش در تنعم زندگی خواهند کرد و
خداوند او را به درد و داروی دنیا بی نیاز خواهد کرد و او را از جهان،سالم بیرون خواهد
برد و در«دارالسالم»جای خواهد داد»[عاملی،مسنداالمام الرضا،ج،1ص.]269
که ورای تو هیچ نعمت نیست
ای قناعت توانگرم گردان
[سعدی شیرازی،ص.]193
بنابراین انتخاب ش��یوه معتدل و گزین��ش راه میانگین و به عبارتی تدبیر در اقتصاد و امور
معیشت وهمچنین
مبنا قرار دادن تناسب درآمد در زندگی با هزینه ها یکی از سالمترین برنامه های اقتصادی
در امور زندگی اس��ت.چنانکه امام صادق(ع)با تکیه بر قرآن کریم میفرماید«:لینفق ذو سعه
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من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اهلل ال یکلف اهلل لنفسا اال ما آتاها»[طالق.]7/
پس در پرتو عامل انتخاب یک برنامه صحیح و اقتصادی جهت تدبیر در اقتصاد و معیشت
زندگی،آدمی از تحرک صحیح اقتصادی و تالش معاش برای اداره ی خانواده
برخوردار گش��ته و از حرص و آثار رنج آوری چون:چش��م و هم چش��می های نابجا،باال
رفتن توقعات بی جای اعضای خانواده و ضعف بنیه ی دفاعی آنها در برابر مشکالت و...
بطور چش��مگیری می کاهد؛چراکه تجربه ثابت کرده است،فرزندانی که در ایام کودکی به
علت عدم تدبیر والدین در اقتصاد و معیش��ت خانواده هر چه خواس��ته اند،فورا برایش��ان
تهیه ش��ده اس��ت،کم کم با این روحیه خو گرفته و در بزرگس��الی همواره انس��انهایی کم
طاقت،زودرن��ج و احیانا خودخواه هس��تند که در برابر نامالیمات زندگ��ی توان مقابله با
مش��کالت را نداش��ته و احس��اس بی هویتی نموده و حتی انگیزه ی کافی برای تالش و
کوش��ش در خود نمی بینند و در بیش��تر مواقع قادر به شکوفایی استعدادهای درونی خود
نمیباشند و همواره انتظارخدمت بدون قیدوشرط دیگران را درسرخود می پرورانند.
در پی��ش گرفتن تدبیر در اقتصاد و معیش��ت،در س��بک زندگ��ی تنها منحصر به فرد و
خان��واده نبوده،بلک��ه این امر در درون محی��ط اجتماع نی��ز از ارزش و اهمیت فراوانتری
برخوردار اس��ت؛چرا که«الناس علی دی��ن ملوکهم».همانگونه که مق��ام معظم رهبری نیز
در پی��ام نوروزی س��ال،88بر ض��رورت این امر تاکی��د نموده و آن را یک اقدام اساس��ی
جهت پیش��رفت و عدالت،مبارزه با اس��راف و جلوگیری از ولخرج��ی ها و تضییع اموال
دانسته«:ما باید الگوی مصرف را اصالح کنیم،باید به سمت اصالح الگوی مصرف حرکت
کنیم،مسئولین کشوردر درجه اول واشخاص و شخصیت ها در رتبه های مختلف اجتماعی
و آح��اد مردم از فقیر و غنی باید به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصالح
کنند و[»...پیام نوروزی رهبر معظم انقالب،فروردین .]88
اهمیت رعایت تدبیر در اس��تفاده از اموال عمومی و دولتی تا آنجاس��ت که آن هنگام که
امام صادق(ع)رفتار ش��عارگونه ی عباس��یان پیش از رسیدن به قدرت و اتالف بیت المال
پ��س از قدرت را مش��اهده نمودند،کالم ام��ام علی(ع)مبنی بر دق��ت در هزینه های بیت
المال خطاب به کارگزاران را به آنان یادآور ش��دند«:ادقوا اقالمکم و قاربوا بین س��طورکم
و ایاک��م و االکثار فان اموال المس��لمین ال تحتمل االضرار؛نوک قلمها را باریک بتراش��ید
و فاصل��ه ی س��طرها را ک��م کنید و از زی��اده روی درهزینه نمودن بیت الم��ال بپرهیزید
زیرا اموال مسلمانان نباید متحمل ضرر ش��ود»[عالمه مجلسی،بحاراالنوار،ج،41ص]105
و نیز فرمودند«:من ولی ش��یئا من امور المس��لمین فضیعهم ضیعه اهلل عزوجل؛آن کس که
سرپرس��تی کاری ازکارهای مس��لمانان رابپذیرد و آن را ضایع وتباه کند،خداوند او را تباه
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گرداند»[حکیمی،الحیاه،ج،6ص.]352
پس وقتی سیره معصوم نسبت به چیزهایی چون تیز کردن نوک قلم بیت المال،نهایت دقت
در اس��تفاده از کاغذ بیت المال و...که ظاهرا خیلی کم اهمیت به نظر می آید،حساس��یت و
دقت نظر فراوان نشان می دهد،تمام اینها هشدار به کارمندان،مسئولین و کارگزاران دولت
اس�لامی اس��ت که مراقب باش��ید در نحوه ی اس��تفاده از امکانات و منابعی که به عنوان
امانتی چند روزه در اختیار شماس��ت و به زودی باید در پیشگاه خداوند سبحان پاسخگو
باشید،پس زیاده روی نکنید؛چرا که اسراف در مورد بیت المال قبح و زشتی بیشتر و
عقوبت باالتری را به همراه دارد«:و ان المسرفین هم اصحاب النار؛اسراف کنندگان اصحاب
آتش هستند»[غافر.]43/
)2فراملی
زمانیک��ه ی��ک ملت،مبتال به بیماری عدم تدبی��ر در اقتصاد و به نوع��ی به مصرف گرایی
افراطی آن هم بیش از حد و اندازه شود،روح تالش،خالقیت و نوآوری از جامعه رخت بر
بسته،در اینصورت است که جامعه تبدیل به یک جامعه ی بیمار و وابسته به سایر کشورها
شده و هویت فرهنگ ملی آن جامعه نیز دچار بحران میشود.در چنین جامعه ای،که تجمل
گرایی،عدم تدبیر،و...بیش از اندازه رواج پیدا کرده،رشد اقتصادی متوقف شده و در نتیجه
توس��عه ی تولید و رش��د جای خود را به توسعه ی مصرف گرایی می دهد.در این حالت
پیدایش سرمایه داری پدید می آید که آنان برای هدف خویش به شعار تولید بیشتر،فروش
بیشتر و حتی سرمایه گذاری بیشتر و مجددا تولید بیشتر می اندیشند و...و به عبارت دیگر
در یک چرخه،هدف فروش کاالهای بیشتر و در نتیجه سود بیشترحتی با کیفیت کاالهایی
پایین تر است.
پس در چنین حالتی،آن کش��ور با فقدان مهارت استعدادهای اقتصادی مواجه گشته و تنها
به فکر اندوختن و رفع نیازمندیهای خویش است و در چنین شرایطی است که تنها متکی
به س��ایر کشورها شده و رایج کردن مصرف گرایی از عمده برنامه های آنان می شود.پس
جامعه ای با چنین مش��خصاتی،چاره ای جز همکاری با اجانب و آنانی که خواهان ترقی
آن جامع��ه نیس��تند را ندارد؛چرا که به واقع آنان تدبیر در اقتصاد را در س��طوح گوناگون
فردی،خانوادگی،اجتماعی و...به ورطه ی فراموش��ی س��پرده اند.حال آنکه اسالم و آموزه
ه��ای عملی-نظری امام صادق(ع)پیرامون اقتصاد و مباحث مرتبط با آن به ما این اجازه را
نمی دهد که خود را خوار و ذلیل دشمنان خود نماییم و به ما دستور می دهد«:انما ینهیکم
اهلل ع��ن الذین قاتلوکم فی الدین»[ممتحنه.]9/و نیز امام(ع)به نقل از جدش��ان علی(ع)نیز
فرمودند«:کار این امت به خیر(و خوشی)اس��ت،تا آن زمان که لباس عجم(اشراف خارجی
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و غیرعرب)نپوش��ند و خوراکهای عجم نخورند و چون چنین کنند خدا آنان را خوار می
کند»[الحیاه،ج،5ص.]314
چو دست از جمله شستی رو که رستی
طمع در هر چه بستی پای بستی
نتیجه خواریش غمخواری آرد
طمع بسیار کردن خواری آرد
[اوحدی مراغه ای،ص]213
«احمد بابامیس��که»یکی از رهبران سیاهپوس��ت در رابطه با در پیش گرفتن رویه مصرف
گرایی به لحاظ عدم توجه به تدبیر در اقتصاد،ضمن یک نامه سرگش��اده به سران کشورها
می نویسد«:غرب ما را مثل خودش نمیکند،بلکه فقط ما را فاسد و ضایع میکند»[مجموعه
مقاالت بزرگداشت امام خمینی،ج،1ص.]109
و حقیق��ت نی��ز جز این نیس��ت که عدم انتخاب ش��یوه ی معتدل و گزین��ش راه میانگین
در امور معیش��ت چه در بُعد فردی،خانوادگی و...س��بب می شود که کشورهای خصوصا
مس��لمان نیازمند س��رمایه داری فرهنگ غرب ش��ده و آن��ان به راحت��ی میتوانند ازطریق
رسانه ها کاالهای خود را بدون هیچ زحمتی با سود فراوان به سایرکشورها تحمیل نمایند
و این امر درحالی اس��ت که آنها هر روز توس��عه یافته تر می شوند و کشورهای دیگر تنها
به مصرف کردن می پردازند.
ج.سبک زندگی و اهمیت تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده
اهمیت پرداختن به موضوع«تدبیر دراقتصاد ومعیش��ت خانواده»به عنوان بخشی از اقتصاد
در س��بک زندگی امام صادق(ع)ریش��ه در اهمیت نهاد خانواده از دیدگاه ایشان دارد.نهاد
مقدس خانواده،رکن بنیادین اجتماع بش��ری و محمل فرهنگ های گوناگون است تا آنجا
که سعادت و شقاوت امتها،مرهون رشادت و ضاللت خانواده می باشد.اولین شرط داشتن
جامعه ای س��الم و پویا،س�لامت و پایداری خانواده اس��ت.همه ی دستاوردهای علمی و
هنری بش��ر در س��ایه ی خانواده های سالم و امن پدید آمده اس��ت.عالوه بر این،کارآیی
و ارزش عل��م و هنر نیز در صورت برپایی خانواده اس��ت و بدون خانواده،نه تنها هویت
انس��انی بشر نابود می ش��ود،بلکه همه ی تالش های فردی و اجتماعی نیز در حقیقت بی
ثمر و نافرجام خواهد ماند.از این روس��ت،ملت هایی که در آس��تانه ی فروپاشی خانواده
ق��رار گرفت��ه اند،در ص��دد حفظ این نهاد مهم برآم��ده و با خانواده ه��ای جایگزین نظیر
خان��واده های تک نفره،خانواده های هم جنس(زندگی هم جنس بازان)و ش��بیه به این،با
این بحران جدی مقابله می کنند،غافل از آنکه خانواده از نظر جامعه ش��ناختی باید در هر
ش��رایطی سه کارکرد اصلی خود را حفظ کند«.طبق نظریه های قدیمی که هنوز هم اعتبار
دارند،خانواده س��ه وظیفه ی عمده دارد:یکی مس��ائل جنسی است که در خانواده باید حل
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ش��ود،دیگر فعالیت خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی و باالخره پرورش کودکان است
که از وظایف مهم خانواده بش��مار می آید»[فرجاد،آسیب شناسی اجتماعی،ص،]20که در
اینجا مقصود بخشی از بُعد دوم یعنی اتخاذ نمودن شیوه معتدل و میانه رو در امور معیشت
خانواده اس��ت؛چرا که تدبیر عاقالنه در این مساله یکی از سالمترین برنامه های اقتصادی
در امور زندگی است.
از ای��ن رو در منظر امام صادق(ع)نیز خانواده بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی،می تواند
در این زمینه -تدبیر در اقتصاد ومعیش��ت -منبع بزرگ بهره وری باشد،زیرا برنامه های به
جا،منظ��م و ب��ه موقع خانواده در این مقوله با رعایت اص��ل اعتدال و میانه روی موجبات
افزای��ش هم��ه جانبه بهره وری را فراهم می آورد و این خود به طور تسلس��لی میتواند بر
گروههای س��نی جوان تر و نس��ل های آت��ی و نیز آموزش و آماده س��ازی آنان هم تاثیر
بگذارد،یعنی سیکلی مثبت جریان پیدا می کند[بحاراالنوار،ج،8ص.]93
ازاین دیدگاه ازآنجا که خانواده مهمترین منبع الهام،شکلگیری شخصیت،رفتاروهنجارهای
اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی میباش��د،با حرکت مطلوب و س��ازمان یافته ی خود میتواند
الگوهای مناسب مصرفی،اقتصادی،تربیتی،
معیش��تی و...را در اعضای خ��ود ایجاد کند و بدین گونه میزان به��ره وری عمومی را در
س��طح خرد و کالن افزایش دهد.از این رو،هرگونه سرمایه گذاری روی خانواده و تقویت
نهادهای آن میتواند نتایجی مثبت و موثر به دنبال
داشته باشد،یعنی کارآیی و بهره دهی خانواده را در ابعاد مختلف باال برد و چه سرمایه ای
قوی تر از آموزه ها و
آراء و اندیش��ه های ائمه ی اطهار(ع)و از آن جمله امام صادق(ع)در جهت الگوبرداری از
تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده.
د.مبانی تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده در سبک زندگی افراد
در تعالیم عملی -نظری امام صادق(ع)پیرامون اقتصاد با رویکرد تدبیر در معیشت خانواده
که برگرفته از آموزه های اسالمی است،بشر نیازمند آگاهی هایی است که روابط زندگی این
حیات را با عوالم نامشهود نمایان سازد و در این گستره،طرح و برنامه مخصوص به خود
را می طلبد.در این وسعت است که نیاز آدمی به دین مطرح می شود.بنابراین انسان،نیازمند
هدایت دین در همه ی ش��ئون زندگی است.حال ممکن است گفته شود،استفاده از آگاهی
ها به دلیل آرمانی بودن و ایده آل بودن صاحبان(ائمه ی معصومین)آنها قابل تعمیم با شیوه
رفتار انس��ان امروزی،آن هم در مساله ای چون تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده نیست.
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در پاس��خ به این ایراد باید گفت:استفاده از الگوهای آرمانی برای تحلیل رفتارها،ضرورتی
علمی اس��ت و غرض از این کار،به هیچ وجه،عمومیت داش��تن این الگوها نیس��ت؛بلکه
منظور،برگرفتن چارچوبی منطقی برای تجزیه و تحلیل رفتارها و پیامدهای آنها جهت یک
زندگی انسانی است.
لذا اهمیت استفاده از این آرمان تا حدی است که«ماکس وبر و فرتیزمک الپ نیز این امر را
یک حقیقت می دانند که در ساختارها و مدلها و موضوعات علوم اجتماعی،اقتصادی و...
باید از آن آرمانها مدد جست و زندگی روزمره انسانها باید با یاری از این آرمانها گذرانده
شود»[زریباف،تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی اقتصاد،ص.]380
بنابراین انس��ان مس��لمان در هیچ زمانی از این امر یعنی استفاده از دین و آرمانهای آن در
ابعاد گوناگون اعم از اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و...بی نیاز نیست،پس:
.1همانگونه که در بحث اهمیت تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده در تعالیم امام صادق(ع)
ِ
محوری این مساله اتخاذ شیوه ی صحیح،میانه و معتدل در امور معیشت
اشاره شد،مفهومِ
به منظور اس��تفاده صحیح از کاالها و خدمات و ب��رای رفع نیازهای اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی خانواده از یکس��و و انطباق آن با موازین دینی،عقلی و منطقی از س��وی دیگر،در
جهت استفاده بهینه و مبتنی بر منافع ملی است.همچنین نکته ی حائز اهمیت در این بینش
نیز آن است که مبنا و منشا حقانیت تدبیردراقتصاد و معیشت و استفاده اصولی از امکانات
فرمایش��ات و قوانین دینی و نیز س��یره ی عملی -نظری امام صادق(ع)است که تعیین می
کند که تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده چگونه اس��ت؟و زیر بنای آن چیست و به چه
دلیل آن را باید مدنظر قرار داد؟
پس اصول اس�لامی امام صادق(ع)اس��ت ک��ه تعیین می کند،تدبیر در اقتصاد و معیش��ت
چیس��ت و در صورت عدم رعایت این امر از س��وی خانواده عالوه بر آس��یب های مادی
در زندگ��ی دنیوی چه عقوبتی را در بر خواهد داش��ت«:کلوا م��ن طیبات ما رزقناکم و ال
تطقوا فیه،فیحل علیکم غضبی...؛از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما قرار داده ایم،بخورید
و در آن زی��اده روی مکنید(و از حالل به ح��رام نگرایید)که به غضب من گرفتار خواهید
شد[»...طه.]81/
بنابراین اگر تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده به شکل صحیح صورت بگیرد و هر چیز
به اندازه و حد خود مورد بهره برداری قرار گیرد و همگان خود را ملزم به اجرای منشور
اس�لامی اعم از قرآن،سنت پیامبراکرم(ص)و س��یره ی ائمه معصومین و امام صادق(ع)در
رابط��ه با این امر نمایند و در همه امور ب��ا تکیه بر میانه روی و اعتدال رفتار نمایند،تدابیر
کلی و حقیقی آفرینش برای انسان اتفاق می افتد و«العدل حیاه االحکام»شکل می گیرد[ب
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حاراالنوار،ج،75ص]373؛چراکه خلقت هس��تی برپایه عدل شکل گرفته است و به آن نیز
دس��تور داده شده اس��ت«:ان اهلل یامر بالعدل»[نحل]90/و کتب آسمانی و بیان شرع نیز بر
مبنای آن و در جهت تحقق آن است،همانطور که قرآن کریم می فرماید«:و تمت کلمه ربک
صدقا و عدال ال مبدل کلمات؛و کالم پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید،هیچ کس
نمی تواند کلمات او را دگرگون سازد[»...انعام.]115/
.2ش��کی نیست ادراکات عقلی،منشا اساس��ی ترین معرفتهای بشری است.بدون عقل دین
ن��ه قابل اثبات و نه قابل درک اس��ت.عقل یک ارزش بنیادین اس��ت و حتی امور تعبدی
اس�لام،نیز مبنای عقلی دارند؛چراکه عقل،پایه ی اس�لام اس��ت و خود نیز در سایه اسالم
رشد کرده است.در اسالم،حتی اعتبار ادله ی نقلی و مرجعیت دینی نیز با عقل،اثبات و یا
تایید می شوند و شرط«عدم مخالفت با عقل»جزء شروط اعتبار گزاره های دینی ماست و
معتقدیم گزاره ای مخالف با عقل در سراس��ر قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر(ص)و ائمه
ی معصومین(ع)وجود ندارد.از اینرو آدمی در این مساله نیز با عقل خویش در می یابد که
باید در زندگی خانوادگی خویش برنامه ای منس��جم و هدفمند،جهت اس��تفاده صحیح از
امکانات و نعمتها تنظیم نماید و به تعبیری تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده را در زندگی
نهادینه س��ازد و در این میان،میانه روی و قناعت و صرفه جویی را درسرلوحه برنامه های
خویش قرار دهد«:و کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین؛و بخورید و بیاشامید
و اس��راف نکنید(صرفه جویی پیشه کنید)که خدا مس��رفین را دوست ندارد»[اعراف.]31/
هم��ان طور ک��ه امام کاظم(ع)به نقل از پدر بزرگوارش��ان ام��ام صادق(ع)می فرمایند«:هر
کس میانه رو و قانع باش��د،نعمت در دس��ت او باقی می ماند و هرکسی به تبذیر و اسراف
بپردازد،نعمت او زایل می شود»[تحف العقول،ص.]297
وحقیقت هم جزاین نیس��ت که هرخانواده ای تدبیر دراقتصاد و معیش��ت را در زندگیش
درپیش نگیرد،سرانجام دچار مشکل شده و نعمتها از آن روی گردانیده و سرانجام محتاج
و نیازمند دیگران شده و در نتیجه در جامعه خوار و بی ارزش می گردد.
هرکه دارد کفاف عیش چنان که نباش��د به دیگری محتاج کلبه ای نیز باش��دش که از
آن،هر دمش کسی کند اخراج[ابن یمین،ص.]190
و چ��ه زیبا حضرت علی(ع)در ای��ن زمینه خطاب به خانواده ها م��ی فرمایند«:اندازه نگه
داش��تن(در مصرف)،نیمی از درست زندگی کردن اس��ت»[غررالحکم،ص]158و نیزآمده
است«:کس��یکه میانه رو باش��د،فقیرنخواهد ش��د و آماده برخورد با پیش آمدهای روزگار
است»[غررالحکم،ص.]296
ه.سبک زندگی و بایستگی و ارزش اندازه داری در اقتصاد و معیشت خانواده
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امروزه تجمل گرایی بی حد و اندازه و به تبع آن مصرف گرایی بی رویه،در تمامی زمینه
ها چه در س��طح فردی -خانوادگی و یا اجتماعی در س��بک زندگی،پدیده ای بین المللی
است و اندیشمندان در ابعاد خرد و کالن به فکر راهبردهایی در زمینه ی کنترل این مساله
هس��تند.چنان که در جوامع پیشرفته نیز مقدار زیادی وقت،انرژی،پول،خالقیت و نوآوری
برای تمامی این امور و ظواهر،صرف می شود.همچنین این مساله تا آنجا پیش رفته است
که به یک آسیب اجتماعی نیز تبدیل شده است؛و به همین لحاظ است که ذهن بسیاری از
جامعه شناسان،اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر را به خود مشغول ساخته است و آنها
در صدد راه حلی جهت رفع این مشکل هستند.
ای��ن در حالی اس��ت که مراعات اصل تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خان��واده و به تعبیری
اص��ل اندازه داری و میان��ه روی در امور زندگی از مهمترین تعالیم قرآن،پیامبراکرم و ائمه
ه��دی(ع)و از آن جمله امام صادق(ع)در مس��یر تحقق ش��کوفایی اقتص��اد خانواده و نیز
بخش��یدن س��یر منطقی به عدالت اقتصادی محسوب می گردد و به کرات به شیوه صحیح
بهره وری از نعمتها و تضییع نکردن آنها به همگان و از آن جمله اعضای خانواده توصیه
و تاکید ش��ده اس��ت؛چراکه حد مطلوب بهره مندی و اس��تفاده از نعمتهای الهی به همراه
رعایت اعتدال و قدر کفایت و تدبیر در آن سبب بقای نعمت و پدید آورنده ی زمینه های
مناسب جهت رشد صفات و کماالت معنوی افراد در خانواده در نظر گرفته شده است:امام
صادق(ع)در بیان این مس��اله خطاب به یکی از کنیزان خانه که در اس��تفاده از نعمتها،زیاده
روی م��ی کرد با اس��تناد به آیه ای از قرآن کریم فرمودن��د...«:ال تحرموا طیبات ما احل اهلل
لکم و ال تعتدوا؛چیزهای پاکیزه را که خداوند حالل کرده اس��ت حرام نکنید و در استفاده
از اندازه نگذرید(جانب اعتدال را رعایت نمایید)[»...مائده«،]87/چرا که اگر شما از آن بی
نیازید،هستند کسانیکه بدان نیازمندند به آنان بخورانید»[اصول کافی،ج،6ص،]297این کار
ش��ما اسراف است و اسراف حرام اس��ت و باز هم با استناد به آیه ای دیگر از قرآن کریم
فرمودند«:بندگان(خداوند رحمان)کس��انی اند که در خرج کردن برای هر چیز،نه اس��راف
م��ی کنند و نه(بر نان خوران خویش)تنگ می گیرند و ب��ا میانه روی(به زندگی خویش)
قوام می بخش��د»[فرقان.]67/در ادامه فرمودن��د مگر نمی دانید که«:الیصلح المومن االعلی
ثالث خصال:التفقه فی الدین وحس��ن التقدیر فی المعیش��ه و الصبر علی النائبه؛صالح کار
مومن تنها در س��ه خصلت است:ژرف شناختن دین،اندازه داری درست در زندگی و صبر
در مشکالت»[تحف العقول،ص.]263
و چه پرمعنا پیامبراکرم(ص)هم در این زمینه فرمودند«:ایاکم و السرف فی المال و النفقه و
علیکم باالقتصاد،فما افتقر قوم قط اقتصدوا؛از اسراف در خرج کردن مال بپرهیزید،و بر شما

باد میانه روی و صرفه جویی که میانه روان هرگز فقیر نخواهند شد»[شیخ طبرسی،مجمع
البی��ان،ج،8ص.]394و امام علی(ع)نی��ز فرمودند«:لن یهلک م��ن اقتصد؛آنکه به حد میانه
بسنده کند،هرگز هالک نمیگردد» [بحاراالنوار،ج،77ص.]214و امام حسن عسگری نیز در
این زمینه فرمودند «:علیک باالقتصاد و ایاک و االسراف...؛بر تو باد به میانه روی و دوری
جویی از اسراف»[سفینه البحار،ج،1ص.]616
نباید فشاند و نباید فشرد
هزینه چنان کن که بایدت کرد
چه خواهی که یابی ز خلق آفرین
ز کار زمانه میانه گزین
پسند آیدش گردش روزگار
کسی کو میانه گزیند ز کار
تن خویش را آفرین گسترید
ستوده کسی کو میانه گزید
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و.معیارها و اهداف در تدبیر معیشت و اقتصاد خانواده در سبک زندگی متعالی
بدیهی اس��ت معیار و اصل در اموال و امکانات خدادادی،بهره برداری همگانی اس��ت و
خانواده هایی که در س��بک زندگیش��ان این منابع را با عدم تدبیر در اقتصاد و معیش��ت،از
اعت��دال خ��ارج می کنن��د و تنها به خود منحصر م��ی کنند و در این راه فخرفروش��ی نیز
می نمایند،از جمله انس��انهای بی تدبیر،مس��رف و زیانکار محس��وب می شوند.چنانکه از
منظ��ر امام صادق(ع)«:آنچه بر س��ر ناداران،نیازمندان،گرس��نگان و برهن��گان می آید،همه
و هم��ه بر اث��ر جنایت ای��ن گروه(اغنی��ا و توانگ��ران مسرف)است»[حرعاملی،وس��ائل
الش��یعه،ج،6ص4؛الحیاه،ج،4ص.]394امام ص��ادق(ع)از انحص��ار نک��ردن ام��وال ب��ه
خوی��ش به عن��وان کمترین حقی که یک مومن نس��بت به برادرش دارد،نی��ز یاد می کند
و م��ی فرماید«:م��ا ادنی حق المومن علی اخیه؟قال:ان ال یس��تاثر علیه بم��ا هو احوج الیه
منه»[بحاراالن��وار،ج،74ص.]391و در ادام��ه فرمودند«:این اموال زی��ادی را که خداوند به
ش��ما داده،برای این اس��ت که در آن جهت و راهی که خدا خواس��ته به کار برید و نداده
است که گنج و انباش��ته کنید»[اصول کافی،ج،4ص32؛الحیاه،ج،4ص]162و به فرموده ی
معصوم(ع)«:من یس��تاثر من االموال یهلک»[تحف العقول،ص.]155پس بر اس��اس تعالیم
واالی امام صادق(ع)خانواده ها باید در معیشت و اقتصاد خویش دارای معیارها و اهدافی
باش��ند که در آن تنها به خود نیندیشند،بلکه به خانواده های دیگردرجامعه و نیازهای آنان
نی��ز بارعایت اصل اعتدال و میانه روی و اندازه داری توجه داش��ته باش��ند و این نکته را
مدنظ��ر خویش قرار دهند که عدم تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خان��واده در حقیقت ظلم
و تجاوز به حقوق س��ایر خانواده ها در اجتماع نیز هس��ت،نه اسراف در اموال خانوادگی
خودش��ان،که امام صادق(ع)نیز می فرمایند«:المال،م��ال اهلل...جوز لهم ان یاکلوا قصدا...؛...
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مال،ما ِل خداست و خدا اجازه داده است تا مردمان در حد میانه از آن
اس��تفاده کنند»[الحیاه،ج،3ص.]97پس بنا به این فرمایشات حکیمانه«:مال و امکانات از آ ِن
خداست،انسان مجاز است به نحو متعادل از آنها بهره ببرد،هرنوع مصرف بی رویه و خارج
از حد اعتدال ممنوع است[همان،ص.]93
بنابراین خانواده هایی که در س��بک زندگیش��ان به خروج از دای��ره ی تدبیر در اقتصاد و
معیش��ت م��ی پردازند و تفکرات مادی آنان غالب به تفکرات معنوی ش��ان می ش��ود،در
نتیجه،مح��دود ب��ه دنیا گرایی ش��ده و تنها به فکر خانواده ی خویش هس��تند و در چنین
صورت��ی ع��ده ای از حد خویش فراتر به مصرف نعمته��ا روی آورده و در مقابل گروهی
از خان��واده ه��ا فقیر و حتی ازعهده اساس��ی ترین نیازهای طبیعی زندگیش��ان نیز بر نمی
آیند؛چراکه در جامعه بین مصرف گرایی و انحصارگرایی و رفاه طلبی از یکسو و از سوی
دیگر فقر،نابرابری و تبعیض رابطه ای محس��وس مش��اهده می شود؛به دیگر سخن،با این
عمل فاصله ی بین اقشار اجتماعی با اعمال چنین روشی با شتاب روز افزون بیشتر خواهد
شد و در نتیجه موقعیت ها و فرصت های یکسان در اختیار همگان قرار نخواهد گرفت تا
خانواده ها بر حسب میزان تالش و پشتکار خود درآمد و رفاه داشته باشند.
پ��س براس��اس این بین��ش باید موقعیت ها و فرصت ها در به��ره برداری از نعمتها به
طور یکس��ان در اختیار همگان قرار گیرد.چرا که در صورت تحقق اصل تدبیر در اقتصاد
و معیش��ت از س��وی خانواده ها عالوه بر موفقیت و سعادتمندی در زندگی خویش،رشد
اقتصادی در جامعه هم محقق شده و خود به خود جامعه شاهدعدالت اقتصادی می گردد
و از آفات گوناگون و آسیب های انحصاری مصون می ماند.چنانکه آمده است:
«میان��ه روی ک��م را زی��اد و اسراف(س��رمایه و امکانات)ف��راوان را ناب��ود م��ی
کند»[بحاراالنوار،ج،4ص.]35
بنابرای��ن حقیقت آن اس��ت که اهداف تدبیر در اقتصاد و معیش��ت از س��وی خانواده ها
ع�لاوه بر از بین بردن تجم��ل گرایی که زمینه را برای انجام بس��یاری از گناهان همچون
غرور،حسد،طمع،ش��هوت پرس��تی و...آماده می سازد،س��بب از بین بردن فقرمطلق،ایجاد
توازن نس��بی بین اقشار اجتماعی،رشداقتصادی،تزکیه باطنی افراد درجهت کمک اقتصادی
به دیگران،جلوگیری از هدر رفتن و اتالف منابع مهم کش��ور،کاهش هزینه ها در س��طوح
مختلف و عدم انحصارگرایی نعمت ها و...خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده تا آنجا نیکوس��ت که این
امر منجر به تقتیر نش��ود،تقتیر نقطه ی مقابل اسراف و به معنای محدود کردن بیش از حد
مصرف یا س��خت گیری در هزینه ی زندگی و مخارج اس��ت ک��ه از نظر امام صادق(ع)
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مورد نکوهش و مذمت ش��دید اس��ت.چرا که مبنا قرار دادن این ش��یوه در تدبیر اقتصاد و
معیشت خانواده به واقع انحراف از روش منطقی و معقول(اعتدال در مصرف و هزینه ها)
می باشد،زیرا روح این امر نشات یافته از بخل شدید و حرص و طمع زیاد به جمع مال و
ثروت است و نشانه ی کوته نظری و پَستی یک فرد در ریاست خانواده است که استفاده
از نعمتها و امکانات الهی را نسبت به خود یا خانواده اش به بهانه تدبیر در امور اقتصادی
و معیشتی خانواده دریغ داشته و بر آنها سختگیری می نماید.
سخن ارزشمند ششمین پیشوای معصوم حضرت صادق(ع)ناظربه این قِسم ازسختگیری و
اعمال محدودیت است،آنجا که می فرماید«:کفی بالمرء اثما یضیع من یعول فیه؛همین گناه
برای مرد بس که نان خور عیال خ��ود را ضایع کند»[حیدر،االمام الصادق،ج،2ص.]348و
در روایتی دیگر به مردان فشرده دست هشدار میدهد که«:ان عیال الرجل اسراوه فمن انعم
علیه اهلل قلیو س��و علی اسرائه،فان لم یفعل یوشک ان ترول تلک النعمه عنه؛همانا خانواده
مرد اس��یران اویند،هرکس خداوند به او نعمتی عنایت کرده بر عیال خود ببخش��د،اگر این
کار را نکند چه بس��ا این نعمت از کف او برود»[همان].همچنین در آموزه های حکیمانه
دیگری نیز از معصومین(ع)آمده است«:شایس��ته اس��ت که مرد در زندگی خود توس��عه و
گش��ایش ایجاد کند تا آرزوی مرگ او را نکنند»[وس��ائل الش��یعه،ج،15ص]249و نیز«:بر
صاحبان نعمت واجب اس��ت که بر افراد تحت سرپرس��تی خود،توسعه دهند و به زندگی
آنان گشایش بخشند»[اصول کافی،ج،4ص.]11
ز.سبک زندگی و جلوه های تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده
ب��ا دقت در مجموعه ی منابع اس�لامی و گفتار و کردار ام��ام صادق(ع)پیرامون تدبیر در
اقتصاد و معیشت خانواده با جلوه های ویژه ای در سبک زندگی در دو سطح کالن و خرد
مواجه می شویم:
)1کالن
تردیدی نیس��ت که ش��رایط و اوضاع و احوال زندگی بش��ری در دنیای امروز با گذشته
تفاوت بس��یار فاحشی نموده اس��ت و اعضای خانواده برای ادامه زندگی به تغییر و تنوع
نیاز دارند؛مسافرت به شهرهای مختلف،تعویض خانه،خریدن لوازم زندگی و پوشاک و....
ح��ال در تعالی��م ائمه ی معصومی��ن و نیز فرهنگ عملی -نظری ام��ام صادق(ع)به مردان
به عنوان رئیس و سرپرس��ت خانواده توصیه ش��ده اس��ت که در حد توانایی در برآورده
س��اختن نیازهای خانواده خویش کوش��ا باش��د«:صاحب النعمه یجب علیه التوس��عه عن
عیاله»[هم��ان].و در روایت��ی دیگرامام ص��ادق(ع)در میزان اهمیت و اجر این مس��اله می
فرمایند«:الکاد علی عیاله کالمجاهده فی سبیل اهلل؛کسی که در طلب روزی خانواده ی خود
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کار می کند و به سعی و کوشش تن می دهد،مانند مجادهدی است که در راه خدا جهاد می
کند»[همان،ج،5ص.]88چنان که در سیره ی عملی حضرت(ع)آمده است«:ابو َعمرو شیبانی
می گوید:امام صادق(ع)را دیدم که بیلی در دست و جامه خشنی در بر داشت در محوطه
ی(باغ)...خود،کار می کرد و عرق از پشتش میریخت.گفتم:بیل را به من بدهید تا کار شما
را انجام دهم.فرمود:دوس��ت دارم،مرد در راه بدس��ت آوردن مع��اش خانواده،آزارحرارت
آفت��اب را تحمل کند»[اصول کافی،ج،5ص.]72صادق آل محمد(ص)در سفارش��ی دیگر
تاکی��د فرم��ود«:کار و تالش برای مخارج خود و زن و فرزن��د و صله ی رحم و صدقه و
مخارج حج و عمره،دنیاطلبی نیست»[همان،ص.]72
ام��ا ب��رآوردن نیازهای خانواده و تامین رفاه و آس��ایش توس��ط پدر خانواده برای س��ایر
اعضا،هرگز بدان معنا نیس��ت که وی از حد و اندازه ی متعارف و معقول و به تعبیری از
تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده چشم پوشی نماید و بگذرد و در راه تامین این مساله
ت��ا آنجای��ی پیش رود که هزینه های زندگی باال رود و همه ی افراد خانواده دچار زحمت
و مش��قت ش��وند؛همانگونه که امام صادق(ع)کالم جد بزرگوارش امام س��جاد(ع)را نقل
فرمودند که«:لینفق الرجل بالقصد و بلغه الکفاف و...؛مرد باید در خرج کردن میانه رو باشد
و به اندازه ی کفاف بسنده کند»[همان،ص.]52
بدان دلیل که خیراالمور،اوسطها
چو اختیار وسط راست در جمیع امور
[ابن یمین،ص.]189
همچنین به موازات سرپرستی مرد خانواده در رابطه با تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده
و مس��ئولیت او در خصوص کس��ب درآمد،زن نیز معموال تدبیر در مدیریت امور داخلی
خان��ه را برعهده دارد و مس��ئولیت های مهمی هم متوجه اوس��ت.یکی از جنبه های مهم
مدیریت زن،تنظیم دخل و خرج برای تامین مایحتاج اعضای خانواده است.بنابراین اگرچه
رکن مهمی از تدبیر در اقتصاد خانواده به مرد س��پرده ش��ده است،اما رکن دیگر این کنترل
در اختیار زن است.
تعالی��م واالی ام��ام صادق(ع)همانگون��ه که مرد را موظف به کس��ب و کار و توس��عه ی
زندگی،تدبی��ر در اقتصاد،حفظ اعتدال در خ��رج کردن برای اهل و عیال خود می داند،زن
را هم موظف به امانتداری در اموال ش��وهر،اعتدال،میانه روی و ُحس��ن تدبیر در مصرف
می ش��مارد؛بگونه ای که ایش��ان برخالف نکوهش از فش��رده دس��ت ب��ودن مردان،این
عمل(فش��رده دس��ت بودن)را در زنان ُحسن و به سود مرد ش��مرده و فرمودند«:و هرگاه
بخیل باش��د،مال خود و ش��وهرش را حفظ می کند»[بحاراالنوار،ج،75ص.]90و نیز آمده
اس��ت«:هیچکس نمی تواند دارای یک زندگی حقیقی باش��د،مگراینکه مسئولیت وفای به

274

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

عهد را احساس کند و مجدانه بکوشد بر طبق آن به عمل بپردازد»[همان ،ج،78ص.]152
قرآن کریم نیز میفرماید«:بندگان شایس��ته کسانی هستند که به هنگام خرج،اسراف و بخل
نورزند»[فرقان.]67/
در این راس��تا بنابر فرمایش��ات امام صادق(ع)،زن باید با در پیش گرفتن استراتژی ُحسن
تدبی��ر در اقتصاد و معیش��ت خانواده،به آنچه همس��رش برای ص��رف مخارج و مصارف
خانوادگی به وی می دهد،راضی باشد و با توقعات بی جا همسرش را عذاب ندهد؛چراکه
بی توجهی به میزان درآمد خانواده،حیات اقتصادی آن خانواده را مختل کرده و دستخوش
نابس��امانی های فراوانی می کند.چنانکه در آموزه های اس�لامی نیز توصیه شده است«:من
رض��ی ع��ن اهلل تعالی بالقلیل من الرزق،رضی اهلل عنه بالقلیل من العمل؛کس��یکه به روزی
اندک از خداوندخشنود
باشد،خداوند از او به عمل کم خشنود خواهد شد»[بحاراالنوار،ج،10ص.]82
پس زن و مرد باید در کنار یکدیگر با رعایت اندازه نگه داشتن در هزینه های زندگی،حساب
کردن امور و برقراری هماهنگی میان نیازها و چگونگی برآوردن آنها به رعایت اصل اعتدال
در همه ی امور جهت تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده مبادرت ورزند و مش��مول این
حدیث از پیامبراکرم(ص)واقع نشوند که...«:گروههایی از امت من،دعایشان مستجاب نمی
ش��ود...و مردی که خدا مال فراوانی را روزی او س��ازد و او آن مال را خرج(و ولخرجی)
کند،س��پس رو به دعا آورد و بگوید:پروردگارا به م��ن روزی بده!خداوند بزرگ به چنین
کس��ی میگوید:مگر به تو روزیی گس��ترده ندادم،چرا -چنانکه به تو امر کردم -میانه روی
نکردی و به اس��راف پرداختی،در صورتیکه من تو را از اس��راف نهی کرده بودم؟»[اصول
کافی،ج،5ص.]67چرا که بعضا پیش می آید که خانواده با عدم تدبیر در اقتصاد و معیشت
خویش از این مس��اله تخطی کرده و به جای اس��تفاده عاقالنه و اعتدال آمیز از هر مس��اله
ای،راه تجمل پرس��تی و اس��راف و تبذیر را در پیش می گیرند.چنانکه مالحظه می ش��ود
بالفاصله در قرآن آمده اس��ت«خدا مسرفان را دوس��ت ندارد»[اعراف.]31/بنابراین باید به
این دس��تور امام صادق(ع)که در باب چگونگی هزینه های خانواده س��وال ش��ده اس��ت
عم��ل نمود که فرمودند«:میانه روی!همانا میانه روی کاری اس��ت محبوب خدای بزرگ و
اسرافکاری مبغوض الهی است،
حتی دور افکندن هس��ته ی خرما(یا دیگر میوه ها)زیرا که آن برای کاری سودمند است،و
حتی دور ریختن زیادی(و باقیمانده در ظرف)آب آشامیدنی»[اصول کافی،ج،4ص52؛وسائل
الش��یعه،ج،15ص257؛الحیاه،ج،4ص.]232از حضرت(ع)حد این مساله را پرسیدند،ایشان
فرمودند«:مردم در حد میانه اس��تفاده کنند[»...الحیاه،ج،3ص.]97چنانکه در دستور دیگری
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نیز ازمعصوم آمده اس��ت«:حد وس��ط بین دو چیزی که ناپس��ند اس��ت(افراط و تفریط)را
رعای��ت نمایید؛پ��س در هزینه گ��ذاری و خرج کردن بدون زیاده روی یا خس��ت ورزی
باشید؛یعنی در حد قوام و اعتدال که قابل دوام نیز باشد»[سفینه البحار،ج،1ص.]616
بنابراین یک خانواده منضبط و اقتصادی با حسن تدبیر در اقتصاد و معیشت در مصرف و
تخصیص درآمد خود دارای برنامه هس��تند؛چراکه عقالنیت اقتصادی آنها حکم میکند که
از مازاد درآمد در زمان حال،توشه ای برای آینده ی خود و فرزندانشان ذخیره کنند تا در
آینده ای نه چندان دور،به مشقت و زحمت نیفتند.
برای دگر روز،چیزی بنه
بخور و بپوش و بنوش و بده
مصیبت بود پیری و نیستی[فردوسی،ص.]204
مبادا که در دهر دیر ایستی
)2خرد
مهم ترین جلوه های تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده دربُعد خرد با توجه به س��یره و
اندیشه های امام
صادق(ع)در سبک زندگی عبارتست از:
 تغذیه:برخ��ی از خان��واده ها چنی��ن تصور می کنند ک��ه از بقیه ی خان��واده ها،برتر وباالتر هس��تند پس به خود این حق را میدهند که هرکاری دلش��ان خواست انجام دهند و
از ه��ر محدوده ای که در مورد هر امری تعیین ش��ده،تجاوز نمایند؛چراکه به این وس��یله
قصدخودنمایی نسبت به دیگران را دارند.چنانکه در سرمقاله ی روزنامه
کیهان در تاریخ1381/4/29آمده اس��ت...:غروب گرم یکی از روزهای تابس��تان،در محله
ای...مهمانی رنگارنگ و جالیی صورت گرفته اس��ت...که در آن سبدهای بزرگ ُگل لبریز
از گلهای فانتزی فصل،نظیر:لی لیوم،لیسین توسن،آلوستومریا و مگنولیا و...مشهود است،در
کنار ُگلها میزهایی لبریز از میوه های فصل که پُر از انواع نوشیدنی و بستنی و پیش غذاهای
مخصوص نیز هس��ت خودنمای��ی می کند،همچنین چهار میزعمود ب��ر هم برای غذاهای
ایرانی،یک میز زاویه دار برای غذاهای فرنگی و چهار میز عمود هم مخصوص نوش��یدنی
های شب،ساالد و دسر پس از غذا،برپاست.
در گوشه ای دیگر چهار منقل بزرگ برای پخت انواع کبابها تدارک دیده شده است،فهرست
غذاهای س��فارش داده شده شامل36نوع غذای ایرانی17،نوع غذای خارجی12،نوع ساالد
و15نوع دسر است و...
حال در گوش��ه ای دیگر گزارش��ی مس��تند و تصویری از صحنه ی دلخراش زنی که در
بیرون یک قصابی ایس��تاده اس��ت و چهره ی خود را با گوشه ی چادرش پوشانده است و
نمی داند چگونه باید برای چهار فرزند کوچک و بی سرپرس��ت خود آن هم به توصیه ی
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پزش��ک مقداری گوشت تهیه نماید و...و هر روز گزارشاتی این چنین در گوشه و کنار از
نوع اول و دوم شنیده می شود.
درحقیقت گروه نخست مصداق این سخن رسول اکرم(ص)هستند که«:هرگونه خوراکی
را که دلشان می خواهد،می
خورند و هرگونه جامه ای را که دلشان می خواهد میپوشند و هرگونه مرکبی را که دلشان
می خواهد،س��وار می شوند(و برده ی امیال خویش هستند)حال آنکه خداوند به آنان نگاه
نمی کند،مگر آنکه روش خود را تغییر دهند»[تحف العقول،ص.]33
که تمکین تن نور جان کاهدت
مرو در پی هر چه دل خواهدت
[ابن یمین،ص]194
حال آنکه غافلند که قرآن کریم نیز به ایش��ان دس��تور می دهد که...«:و کلوا و اش��ربوا و
ال تس��رفوا انه ال یحب المسرفین؛بخورید و بیاش��امید و اسراف نکنید که خدا مسرفین را
دوست ندارد»[اعراف.]31/
که پر معده باشد ز حکمت تهی
ندارند تن پروران آگهی
[ابن یمین،ص]194
بنابراین،خانواده ها نباید همواره در پی خواسته ها و شهوات خویش باشند و خدا و خلق
را فراموش نمایند،چرا که به زودی آنان درباره چگونگی بهره برداریش��ان از نعمتها مورد
سوال و بازخواس��ت قرار خواهند گرفت.چنانکه امام صادق(ع)نیز در یک تصویرپردازی
قرآنی از صحنه ی رس��تاخیز به غفلت آدمیان و س��رگرم شدن آنها به زیاده طلبی و افزون
گرای��ی توجه می دهد و س��پس یادآوری می نماید که ب��ه فرموده ی حق تعالی بندگان به
زودی درباره نعمتها مورد سوال واقع می شوند«:کال لو تعلمون علم الیقین.لترون الجحیم.
ثم لترونها عین الیقین.ثم لتس��ئلن یومئذ عن النعیم؛چنین نیست اگر به صورت علم الیقینی
آگاهی کسب کنید.هر آینه دوزخ را خواهید دید.سپس آن را بصورت عین الیقین مشاهده
خواهید کرد.سپس درباره نعمتها مورد سوال و بازخواست قرار خواهید گرفت»[تکاثر.]5-8/
س��وال از نعمتها که در آیات آمده س��وال از نحوه اس��تفاده انسان از آن ها می باشد،نه این
ک��ه از چه نوع نعمتی بوده اس��ت[عالمه طباطبایی،المیزان،ج،20صص.]812-815بنابراین
براس��اس اندیش��ه ی قرآنی امام صادق(ع)انس��انها نم��ی توانند هرگونه ک��ه بخواهند از
نعمت ها استفاده کنند و این امر در مورد خانواده ها نیز صادق است.
پ��س خانواده ها باید در س��بک زندگیش��ان با اتخاذ ش��یوه صحیح و معت��دل و پرهیز از
زی��اده روی در اس��تفاده از تمامی نعمت ه��ا و از آن جمله حتی در خوردن و آش��امیدن
نی��ز ح��دود تعادل را رعایت نمایند هرچند خود مالک آنها باش��ند و به تعبیر دیگر حدود
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انس��انیت را نس��بت به این امور رعایت نمایند؛چراکه عالوه بر اینکه توجه به این مس��اله
س��بب دوام عمر و سالمت جسم اس��ت،از توصیه ها و تاکیدات اسالمی می باشد.چنانکه
ام��ام صادق(ع)به نقل از پیامبراکرم(ص)م��ی فرمودند«:از پرخوری دوری گزینید که قلب
را مس��موم میس��ازد و اندامها را در طاعت خداوند ُکند میکند و گوش دل را از ش��نیدن
موعظه ب��از م��ی دارد»[بحاراالنوار،ج،77ص.]82همچنین این همان اصل انس��انی،علمی
و ارزش��مندی اس��ت که پیرامون آن توصیه ش��ده اس��ت«:لو ان الناس قصدوا فی المطعم
الستقامت ابدانهم؛اگر مردمان حد میانه را در خوراک رعایت میکردند،بدنهایشان پایدار می
ماند»[همان،ج،66ص.]334و نیز«:من اقتصرفی اکله کثرت صحته و صلحت فکرته؛هرکس
در خوراک خود کمترمصرف کند،سالمتی او افزونترو فکر او بازتر خواهد بود»[غررالحکم
و دررالکلم،ص.]288و«:کم خوری،عفاف است و پرخوری،اسراف»[همان،ص.]234
و امام صادق(ع)نیز برنامه ای را جهت تدبیر در اقتصاد خانواده در بعد مصرف صحیح در
خوردنیها ارائه
میدهد و میفرماید...«:پس هنگامی که یکی از شما غذایی می خورد،باید یک سوم شکمش
را به خوراک اختصاص دهد،یک سوم را به نوشیدنی و یک سوم را به نفس و دم.بنابراین
مبادا خود را همچون خوکهای پرواری برای کشتن فربه سازید»[اصول کافی،ج،6ص.]270
بنابراین امام صادق(ع)چه در س��یره نظری و چه عملی افراد،استفاده از هر چیز را بیش از
حد نیاز معقول روا نمی دارد و اگر این امر بیش از حد نیاز باش��د یعنی بش��کل اسراف و
زیاده روی در آید،از نظر این بزرگوار هم چون پدران حکیمش مردود اس��ت؛چراکه اصل
اسالمی اندیشه های ایشان درطرزنگرش به کاالها و لوازم نگاهی
عدالت گرایانه اس��ت که با این نگاه به مبارزه ریش��ه دار با فاصله های نابجا و تفاوتهای
مصرفی می پردازد.
چنانکه می فرماید:خ��دای بزرگ فرمودند«:آفریدگان عیال منند،پ��س محبوبترین آنان در
نزد من کس��ی است که به آفریدگان مهربانتر و در رفع نیازمندیهایشان کوشا باشد»[اصول
کافی،ج،2ص.]199
نه چندان که از ضعف جانت برآید
ن��ه چن��دان خ��ور که از دهانت برآی��د
[گلستان سعدی،ص]97
 پوشاک:مخارج پوشاک از مخارج مهم شخصی است.پوشاک وسیله ی محافظت بدن ازس��رما و گرما،پوشش ظاهری اعضای آن و مایه ی حفظ آبرو و حرمت اجتماعی و اظهار
نعمتهای الهی است.ازس��وی دیگر،پوشاک،نیازانس��ان به زیبایی را برآورده می سازد؛پس
تامین پوش��اک مناس��ب و در حد اعتدال،الزمه ی نش��اط و س�لامت زندگی خانوادگی
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اس��ت.چنانکه امام صادق(ع)میفرماید...«:فایاک ان تتزین اال فی احس��ن زی قومک...؛اگر
خویش را آراس��تی همواره در بهترین طرز پوش��اک مردم(جامعه)خ��ود را بیارای»[اصول
کافی،ج،6ص.]440این مس��اله به زیبایی در س��یره عملی امام صادق(ع)نیز گزارش ش��ده
اس��ت؛بگونه ای که امام رضا(ع)می فرمایند«:جدم امام صادق(ع)لباس خوب می پوشید...
و هرگاه از مس��جد خارج می ش��د،جایگاه او بوی خوش می داد»[الحیاه،ج،6ص.]137اما
ش��کی نیست عدم اعتدال در هزینه های پوشاک بویژه زیاده روی برخاسته ازحس تفاخر
وتکبر از سوی برخی خانواده ها،مشکالت اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
صادق(ع)حس��ن تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خان��واده در این زمینه
پس در فرهنگ امام
ُ
نیز(پوش��اک)ایجاب م��ی کن��د ک��ه با رعای��ت اعت��دال و میان��ه روی و دوری از تجمل
گراییُ ،مدپرستی و اسراف صورت گیرد،چنانکه از باب نمونه در روایتی از امام صادق(ع)
آمده اس��ت که:شخصی به نام اسحاق بن عمار از ایشان حکم تهیه ی سی لباس برای یک
فرد را سوال نمودند.امام(ع)در پاسخ نخست از اسراف منع نمودند و سپس نسبت به تعداد
لباس��ها واکنش نشان ندادند،بلکه اس��راف را منع نمودند و فرمودند«:اسراف عبارتست از
آن اس��ت که لباس نو(آبرومندانه)را در جایی بپوشی که در آنجا باید لباس فرسوده(لباس
کار)بپوشید»[اصول کافی،ج،3ص.]441چنانکه در قرآن کریم نیز آمده است«:خذوا زینتکم
عند کل مس��جد؛درهرعبادتگاهی جامه ی خود به تن کنید»[اعراف.]30/از امام صادق(ع)
در مورد تفس��یر این آیه از قرآن س��وال ش��د؟حضرت فرمودند:این زینت به معنای جامه
اس��ت؛یعنی برای رفتن به مسجد پوشیدن لباس الزم است نه زیور و زینت و اسرافکاری
در سیمای ظاهری.
چنانکه امام علی(ع)نیز در این زمینه فرمودند...«:للمس��رف ثالث عالمات....:یلبس ما لیس
له...؛به مقداری که حق ندارد بپوش��د،می پوشد و[»...شیخ صدوق،الخصال،ج،1ص.]98و
باز هم از امام صادق(ع)آمده اس��ت...«:اموال،مال خداس��ت که آنها را نزد مردم به ودیعت
نهاده است و اجازه داده است تا درحد میانه لباس بر تن کنند و...و افزون برآن(حد میانه)
را به بینوایان دین باور بدهند و به زندگی از هم پاش��یده ی آنان س��امان بخشند.آنکس که
چنین رفتاری داشته باشد،آنچه را می خورد و می پوشد حالل است و هرکس از این(حد
میانگین)فراتر رود،به حرام و ممنوع دست زده است.سپس امام(ع)فرمود:اسراف نکنید که
خداوند مسرفان را دوست ندارد»[عیاشی،تفسیر عیاشی،ج،2ص.]13
 ل��وازم منزل :امروزه گروهی از خانواده ها نیز می پندارند داش��تن لوازم لوکس منزل بهش��کل خارجی و آن هم در حد افراط نش��انه ی ش��خصیت آنان است و برای تهیه ی آن
دس��ت به هرکاری می زنند.مثال وام می گیرند،از پولهای با بهره ی باال(آنهم به ش��کلی که
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در دین مبین اس�لام از آن نهی ش��ده است)اس��تفاده می کنند و خود را مقروض و مدیون
دیگران می نمایند تا بلکه از قافله ی تجدد و تمدن و به بیانی مد جا نمانند.
دو تای جامه اگر کهنه است،اگر نو
دو قرص نان اگر از گندم است،اگر از جو
که کس نگوید از اینجای خیز و آنجا
به چار گوش��ه ی ایوان خود به خاطرجمع
رو[ابن یمین،ص]190
ح��ال آنک��ه قرآن کریم م��ی فرماید...«:ازحد مگذرید که خدا از حد گذرنده را دوس��ت
نمیدارد»[مائده]87/و نیز می فرماید:
«والتکونواالی الذین ظلموا فتمسکم النار؛بسوی ستمگران(اسرافکنندگان)مگراییدکه آتش
شما را خواهد سوخت»[هود.]113/
در حقیقت براساس سیره عملی -نظری امام صادق(ع)گرایش به مصرف زیاد و اسراف در
این راه،به لحاظ عدم تدبیر در اقتصاد و معیش��ت آدمی را به ستم می کشاند؛چرا که بینش
ایشان،بینش��ی اسالمی -نبوی است که در آن مادرش زهرا(س)با چه اسباب و لوازم ساده
ای با وجود آنهمه تجمالتی که در خانواده های ثروتمند آن روزگار مرس��وم بود،به خانه
ی بخت رفتند؛به نحوی که پیامبر(ص)فرمودند«:خدایا به مردمی که بیش��تر ظروف آنان از
سفال است،برکت عطا کن»[االربلی،کشف الغمه،ج،1ص.]359
پیرام��ون س��یره ی عمل��ی امام صادق(ع)در این زمینه آمده اس��ت ایش��ان به خانه ای
ن��گاه کرد که اس��باب و لوازم بی��ش از حد نیاز در آنج��ا بود،پس فرمود«:بس��تری برای
مرد،بس��تری برای همسرش و بستری برای مهمانش؛پس بستر چهارم برای شیطان خواهد
بود»[الخصال،ج،1ص.]120
ب��ا توجه به این دو حدیث گرانقدر می توان نتای��ج تربیتی و اجتماعی ذیل را در رابطه با
اتخاذ تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده استنباط نمود:
.1از لحاظ اقتصادی،مصرف کردن بیش از نیاز را منع می کند.
.2از لح��اظ اخالقی،به تصحیح اموال اخالقی و فرهنگی م��ی پردازد،بدینگونه که زندگی
اس��راف آمیز را شیطانی میخواند و از این راه جنگی بر ضد عرف جاری تکاثری و اترافی
و اخالق و اوهام اشرافی و ولخرجیهای مسرفانه
و زیانبار به راه می اندازد.
 مسکن:مس��کن باید از مقدار بسنده برای سکنی و از حد«کفاف»تجاوز نکند و به چیزیبیش از«محل سکونت بودن»نرسد؛هر چند این مقدار بر حسب افراد و خانواده ها و محیط
های معیش��ت و س��طح درآمد افراد و نیز حالت حاکم بر زندگی آنها متفاوت میش��ود،اما
باز هم با این وجود،الزم اس��ت که مقدار تفاوت از حدود اقتصادی و میانه روی اس�لامی
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و ت��وازن اجتماع��ی و تواضع انس��انی و به عبارتی تدبیر در این مس��اله نیز که اس�لام به
شدیدترین وجه درباره ی مراعات آنها تاکید کرده است،تجاوز نکند.
دو بسازد،به عقل خام بود
هر که را خانه ای تمام بود
حق«ال تسرفوا»به جای آورد[اوحدی
روی در گفته ی خدای آور
مراغه ای،ص.]206
بنابراین تمام آیاتی که اسراف را در همه ی امور منع و تکبر و اتراف را طرد می کند و از
تجاوز و طغیان باز میدارد[واقعه،45/حدید،7/بقره،267/دهر،]12/همه به منظور آن اس��ت
که عدم اعتدال در مصرف را در همه اش��کال آن -چه کمی و چه کیفی -محدود س��ازد و
ب��ه همینگونه آیات و روایاتی که زمین را از آن همه ی مردم می داند و موهبتهای الهی را
مخصوص همگان معرفی میکند نیز،اس��تهالک ومصرف و بهره مندی را محدود میسازد و
اقتضای بوجودآمدن زمی��ن را برای همه ی مردم،بدون انحصارطلبی،زیاده خواهی،غصب
و...میداند که بگونه ای مناس��ب بتواند در دس��ترس عموم بندگان خدا قرار گیرد نه آنکه
ای��ن امر تنها مختص به توانگران و عده ای فرصت طلب باش��د که از این طریق مبادرت
به گرانفروش��ی و احتکار نمایند و تنها عده ای از خانواده ها به ش��کلی بس��یار تجملی از
آن اس��تفاده نمایند و با دس��تاویز قرار دادن این آیه از قرآن کریم بر ظلم و س��تم خویش
پرده پوش��ی نمایند که«:من حرم زینه اهلل التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؛چه کس��ی
زینت��ی را ک��ه خدا برای بندگانش پدید آورده اس��ت و رزق و روزی پاکیزه را حرام کرده
است»[هود.]113/
چنانکه امام صادق(ع)نیز فرمودند:بی تردید اینان مصداق همان آیه از قرآن کریم هستند که
می فرماید«:ان اهلل ال یظلم الناس شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون؛بدرستی که خداوند بر
مردمان هیچ ستمی نمی کند و این خود مردمند که بر خود،ستم روا میدارند»[یونس.]44/
هرچند دربس��یاری از احادیث بزرگی و وس��عت خانه مورد ستایش قرار گرفته است و از
اسباب سعادت شمرده
شده است«:من س��عاده المسلم،المسکن الواسع»[وسائل الش��یعه،ج،3ص.]558اما تفقه در
احادیث و تعایم دینی و فهم
درس��ت آنها در س��یره عملی -نظری امام صادق(ع)ما را به مس��ائلی راهنمایی می کند که
بزرگی خانه،مطلوب و س��توده اس��ت؛به شرطی که حالل باشد و اگر از حالل باشد،بسیار
بزرگ نخواهد بود؛چرا که مال حالل چنین بس��یار و فراوان نمیباش��د و در ضمن ستایش
این مس��اله زمانی نیکوس��ت که وسعت خانه وسیله ای برای دس��ت یافتن صاحب خانه
به هدفهای شایس��ته ی خانوادگی و اجتماعی ش��ود؛نه مایه ی فخر فروش��ی و مباهات و
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شکس��تن دل دیگران و نماد این سخن امام صادق(ع)به نقل از پیامبراکرم(ص)واقع شوند
که...«:هرکس بنایی را برای خودنمایی و تمایل گرایی بسازد،او را در قیامت به هفت طبقه
ی زمین می برد،سپس بصورت گردنبندی آتشین بر گردن او در می آید و همراه با آن در
آتش افکنده میگردد»[همان].
پیرامون این حدیث از امام(ع)سوال شد که منظور از خودنمایی و تمایل گرایی در ساخت
خانه در این حدیث از پیامبر(ص)چیس��ت؟امام(ع)فرمود«:مقصود این اس��ت که شخص
بیش از اندازه کفاف مسکن بسازد و یا برای اینکه به آن ببالد»[همان].
و در جای دیگر نیز اشاره فرمودند«:هر بنایی که بیش از کفاف و بسندگی باشد -،در روز
قیامت -وبال و عقوبتی برای
صاحب آن خواهد بود»[همان،ص.]587
 وس��ایل نقلیه:امروزه مس��اله ی عدم رعایت اعتدال و میانه روی در اقتصاد و معیش��تخانواده تنها منحصر به خوراک،پوشاک،مس��کن و...نشده است،بلکه قضیه از این حد هم
فراتر رفته و بعضا برخی از خانواده ها از روی چشم و هم چشمی یا رقابت و یا مواردی
از این قبیل س��عی در تهیه ماش��ینهای مدل باال و آنچنانی می کنند و این امر درحالی است
که درآموزه های اسالمی و امام صادق(ع)نیز به رعایت آن توصیه های فراوانی شده است.
چنان که امام هادی(ع)به یکی از یاران خویش که در تهیه ی مرکبی س��واری زیاده روی
کرده بود،فرمودند:
«این کار تو اس��راف است و آن مرکب را رها کن»[س��فینه البحار،ج،1ص.]615و درجای
دیگر امام صادق(ع)نیز می فرمایند:
«خداوند روا داش��ته اس��ت که مردم،بصورتی مقتصدانه از مرکب اس��تفاده کنند...اما نباید
در این امر از حدی که مجاز دانس��ته ش��ده است،فراتر عمل نمود...پس هرکس از این حد
تجاوز کند،عملش حرام اس��ت»[همان،ص.]616آنگونه که در سیره ی عملی ایشان نسبت
به نکوهش از اس��راف و زیاده روی در این مس��اله آمده اس��ت:ابابصیر از امام صادق(ع)
پرسید:دوس��تی دارم که خانه ای دارد،به ارزش چهارهزار درهم،کنیزی دارد و غالمی دارد
و...قصد دارد اس��بی به قیمت ده هزار درهم برای سوار شدنش بخرد.آیا این عمل درست
اس��ت؟امام صادق(ع)فرمودند«:آیا خیال می کنی که چون خدا به کس��ی مالی دهد...به او
اجازه می دهد که اسبی را به ده هزار درهم برای سوار شدن خود بخرد؟در صورتیکه اسبی
به بهای بیست درهم برای او کافی باشد[»...اصول کافی،ج،3ص]562
بدل در هیچ نگذار از دو گیتی[اوحدی
نصیب خویش بردار از دو گیتی
مراغه ای،ص.]213
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هرچند ممکن اس��ت در آن روزگار وس��ایل نقلیه به شکل امروزی موجود نبوده،و برخی
آن را تنه��ا در حد یک ش��عار اغ��راق آمیز تصور کنند،اما نکته ی حائز اهمیت در ُحس��ن
تدبیر دستورات و رهنمون این بزرگواران این است که بشر همواره بگونه ای میل به زیاده
خواهی را در خود به همراه دارد و ممکن اس��ت در هر زمانی این امر به تناس��ب امکانات
رفاهی حاضر کم یا زیاد ش��ود و حتی این عمل به عنوان رفتاری شایس��ته در نظر همگان
جل��وه نماید و کم کم به ش��کل فرهنگ به جامعه نیز تس��ری یابد و ب��ه فرموده ی قرآن
کریم«:کذلک زین المسرفین ما کانوا یعلمون؛اینگونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده
شده است»[دهر]12/در آیند.
پ��س خان��واده ها باید در ای��ن زمینه نیز حد اعت��دال و به تعبیری تدبی��ر در این زمینه را
نیز رعایت نموده و خرید ماش��ینهای آنچنانی را برای خویش تش��خص و پیشرفت تلقی
ننمایند؛چراک��ه هرچ��ه آنان در صدد جلب دنیا و رفاه زدگی باشند،مش��کالت و س��ختی
هایش��ان بیشتر شده و از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب می گردند و براساس تعالیم
امام صادق(ع)باید بپذیرند که خوشبختی تنها به داشتن ماشین و خانه و اینگونه تجمالت
نیست،و چه بس��ا خانواده هایی که از کمترین امکانات برخوردارند اما فرزندان موفقی به
جامعه تحویل می دهند و همواره در آسایش و امنیت به سر می برند.
 تفریح و س��رگرمی:عالوه بر جلوه های پیش��ین تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده درس��یره عملی -نظری امام صادق(ع)می توان به تفریح و س��رگرمی های س��ازنده به عنوان
نمونه ی دیگری که در بینش ایشان از آن غفلت نشده،یاد کرد.چراکه در اندیشه ی اسالمی
حضرت(ع)لذتهای حالل و اس��تفاده از نعمتها عاملی س��ازنده جهت روح و حفظ تعادل
آدمی به ش��مار آمده است.چنانکه در قرآن کریم نیز به این مساله با نگاهی انسان شناسانه
و در حد اعتدال و جمع بین دنیا و آخرت اش��اره نموده اس��ت که جهت اس��تفاده از دنیا
ونعمات آن و به بیانی استفاده از تفریح و سرگرمی تنها در چارچوب میانه روی و اعتدال
مجاز هستید.امام صادق(ع)در این زمینه به نقل از جدشان فرمودند«:مومن ساعات زندگی
خود را به سه بخش تقسیم می کند:قسمتی را به مناجات با پروردگارش می گذراند،بخش
دیگر را در طریق اصالح معاش زندگیش به کار می گیرد و قسمتی را برای بهره گیری از
لذتهای حالل و زیبنده(تفریح و سرگرمی سازنده)»[اصول کافی،ج،4ص.]197
بنابراین در تنظیم برنامه خانواده،لحاظ نمودن تفریح و س��رگرمی جهت تفاهم و نزدیکی
بیشتر آنان به یکدیگر از آموزه های توحیدی امام صادق(ع)است؛چرا که انسان بر اثر کار
و فعالیت زیاد از حد دچار خستگی و کسالت شده و از زندگی لذت نخواهد برد و یکی از
مشکالت زندگی امروز نیز همین امر است که افراد سخت مشغول کارند و برای سالمت

ح.تاثیر و نقش تربیتی تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده در سبک زندگی
که آفتاب معیشت بدل شود به سحاب
فراخ دستی از اندازه ی تو مبر بیرون
[ابن یمین،ص.]189
ستیغ بلند این تربیت سازنده در منظر امام صادق(ع)(تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده)،در
س��بک زندگی استوار س��ازی اصل نظم و اعتدال در زندگی آدمی است،زیرا برنامه ریزی
حاک��م بر زندگ��ی خانوادگی،هرگاه بر ش��الوده میانه روی و مراعات حدود باش��د و در
جهت«قوامیت مال»قرار داشته باشد باعث رفاه افراد خانواده و بی نیازی آنان و حتی امنیت
اقتصادی اجتماع نیز خواهد شد«:و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک
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روحی خود،چاره ای نمی اندیشند و تنها به فکر پول در آوردن می باشند.
حال آنکه آنان سخت در اشتباهند و خانواده برای تفاهم بیشتر و تکمیل سعادت خود،باید
مدتی را با هم بگذرانند و چه بهتر که این مدت توام با س��اعات تفریح باش��د.و این امر را
مدنظر قرار دهند که تفریحات با اس��تناد به آیات قرآن و دس��تورات ائمه معصومین(ع)و
از آن جمله امام صادق(ع)در چارچوب لذتهای حالل و ش��رعی نه تنها مانعی ندارد،بلکه
عاملی جهت سعادت آنها نیز خواهد بود؛چنانکه رفتن فراوان،به سفرهای زیارتی و بازدید
از اماکن مذهبی در دستورهای آنان است که این تفریحات از سرگرمی های سازنده آدمی
به حس��اب آمده و تردیدی نیس��ت که این فعالیت ها نش��اط روحی غیر قابل وصفی را
برای انس��ان ایجاد می نماید که در هیچ کتابی یا دس��تور العمل دیگری نمی توان یافت؛نه
اینکه انس��ان تنها اس��تفاده از تفریحات و س��رگرمی ها را در رفتن به سفرهای خارجی با
هزین��ه های هنگفت بدان��د یا در جاهایی که برای آدمی نه تنه��ا معرفت زا و درس آموز
نیست،بلکه انسان را دچار گناه و سایر عقوبت ها نیز نماید.
بنابرای��ن دراینگونه تفریحات و س��رگرمیها،با رعایت حد و حدود و نیز تدبیر و داش��تن
برنامه ای منظم در خرج و مخارج نه به شکل اسرافگرایانه و خارج از حدود و ضوابط شرعی
باید عمل نماید؛چرا که اسراف عقال و شرعا در هر جایگاهی مذموم است و به فرموده ی
امام سجاد(ع)«:در هیچ اسرافی نیس��ت که حقی ضایع نشود»[بحاراالنوار،ج،72ص.]192
چنانکه ایشان از این مساله -اسراف وتبذیر -به خدا پناه برده ومیفرماید«:و نعوذبک
من تناول االس��راف؛به تو پناه می برم ای پروردگار از اقدام در اس��راف و زیاده روی در
امور زندگی»[دعای هشتم،صحیفه سجادیه،ص.]187و نیز می فرماید«:خدایا مرا از اسراف
و زیاده روی بازدار و به انفاق و میانه روی تعدیل فرمای و نیک اندازه گرفتن خرج را به
من بیاموز و مرا به لطف خود از چنگ تبذیر باز دار»[همان،دعای.]20
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قواما»[فرقان]67/و براس��اس این سیره و اندیشه توحیدی هرگاه تدبیر در برنامه ریزی ها
در درون خانواده پیرامون اقتصاد و معیش��ت برخالف آنچه ذکر شده باشد،موجب سقوط
مالی میشود[،تحف العقول،ص224؛الحیاه،
ج،5ص]91چنان که امام علی(ع)نیز می فرماید«:هرکس میانه روی را بخوبی(دقیق)رعایت
نکند،اس��راف او را تباه سازد»[غررالحکم،ص.]274قرآن کریم نیز می فرماید...«:و ال تجعل
یدک مغلوله الی عنقک و ال تبس��طها کل البس��ط فتقعد ملوما محسورا؛هرگز دستت را بر
گردنت زنجیر مکن(و ترک انفاق و بخشش منما)و بیش از حد(نیز)دست خود را مگشای
تا مورد سرزنش قرار گیری(و به هالکت افتی)و از کار فرو مانی»[اسراء.]29/
به واقع نیز چنین اس��ت که در اثر مراعات و تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده در شیوه
زندگی،راه اعتدال پیش می آید و آن راهی اس��ت که خانواده را نجات می دهد و تس��لط
کامل ایش��ان را بر مال و ضروریات مادی و اقتصادی ش��ان تثبیت می کند،بدون آنکه مال
و ضروریات،آنها را در بند کش��د.در نتیجه خانواده با ُحس��ن تدبیر از اسارت استهالک و
مصرف نادرست و طغیان ُکشنده و همچنین آثار شوم و منفی فقر و مسکنت و تباهی نسل
بعد خالص می شود.
نباید فراموش کرد که شکل راستین اندازه داری در اقتصاد و معیشت خانواده این است که
زندگی اش��رافی و اس��رافی به زندگی قوامی و مقتصدانه بدل شود،و اندازه داری و انظباط
بر همه موارد مصرف با برنامه ریزیصحیح در زندگی حاکم باش��د؛تا مصرف کردن و بهره
مند شدن از مواهب و امکانات موجود -از نظر کمی و
کیفی -با واقعیت زندگی فطری انس��ان هماهنگ گردد.این هماهنگی برای خانواده،جز از
راه اندازه داری و میانه روی،و کوشش جدی برای تحقق بخشی به اصل تدبیر در اقتصاد
و معیشت،ش��دنی نیست؛چرا که اگر در این راس��تا خواهش های نفس هریک از اعضای
خانواده به کنترل عقل و شرع در نیاید،ایشان را در دام نیازهای غیر واقعی،هوسها و امیال
افراطی گرفتار می سازد«:ان النفس الماره بالسوء،اال ما رحم ربی»[یوسف.]53/
بر طریق اقتصاد آهنگ باید کردنت
از در افراط و از تفریط بودن محترز
[ابن یمین،ص]191
توجه به اهمیت تربیتی و س��ازنده ی شیوه معتدل و گزینش راه میانگین در اقتصاد و امور
معیش��ت آمیخته ش��دن با روح این تعلیم االهی،بر فراگی��ری و پذیرش دو موضوع مبتنی
است:
.1در هم تنیدگی ابعاد مادی و روحی وجود انسان،به این معنی که مسائل معیشت و اقتصاد-
از نظر کمی و کیفی -با تار و پود وجود انس��ان،همواره در حال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
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اس��ت.از این رو،نموده��ای اقتصادی و ح��االت زندگی و چگونگی مصرف،پیوس��ته بر
خصوصیات نفسی و حاالت روحی و اخالقی انسان اثر می گذارد و به آن شکل میدهد«:و
ام��ا من خاف مقام ربه و نهی النفس عن اله��وی فان الجنه هی الماوی»[نازعات.]40-41/
چنانکه
پیامبراکرم(ص)نیز میفرمایند«:از جمله آثار فهم(دینی)تو این اس��ت که با مدارا و(مالحظه)
زندگی کنی»[اصول کافی،ج،2صص.]55-56امام س��جاد(ع)نیز با اس��تناد به فرمایش پدر
بزرگوارش��ان می فرماید(«:و در توصیف پرهیزگاران)از نشانه های هر کدامشان این است
ک��ه او را در دی��ن(و دینداری و عمل به دین)نیرومند می بین��ی...و در حال توانگری،میانه
رو[»...فیض االس�لام،ترجمه و شرح نهج البالغه،ص.]616و نیز«:تدبیر نیکو با کفاف،برای
تو بسنده تر اس��ت از بسیار با اسراف»[تحف العقول،ص.]59همچنین«:کسی مزه ایمان را
نمی چشد،مگر آنکه از سه خصلت بهره مند باشد:فهم درست دین،بردباری در مصیبت ها
و اندازه داری نیکو در معاش»[همان].در این باره ش��خصی از امام صادق(ع)پیرامون تدبیر
در اقتصاد و معیش��ت س��وال کردند.حضرت(ع)فرمودند که«:مومن بخوبی به مردم یاری
می رس��اند،کم هزینه اس��ت و خوش تدبیر در زندگی[»...وسائل الشیعه،ج،11ص.]150و
نیز«:اگ��ر کس��ی هرچ��ه دارد در راه خدا انفاق کن��د کار خوبی نکرده اس��ت و به توفیقی
دس��ت نیافته است،مگرخدا نفرموده اس��ت که:خود را با دستهای خود به هالکت نیندازید
و نیکوی��ی کنید که خدا نیکوکاران را دوس��ت دارد،یعنی صفت مقتصدان و میانه روانه را
درخرج کردن(زندگی) دوست دارد»[تفسیرعیاشی،ج،1ص.]87
از سویی نیز طبیعی است که فطرت آدمی در دو بعد مادی و معنوی بر مبنای قصد و میانه
روی س��اخته ش��ده اس��ت و پیمودن راه میانه نقش اصلی را در همه ابعاد زندگی به خود
انسان واگذار می کند تا بنا بر فطرت
خ��ود به عمل برخیزد و انس��ان توفی��ق آن را بیابد که آزادانه بیندیش��د و تصمیم بگیرد و
به خواس��ت خود عمل کند.تجاوز از این خصلت فطری انس��ان را به تباهی و سقوط می
کشاند.
پ��س تمامی این احادیث از س��وی ائمه ی اطهار(ع)و نیز ام��ام صادق(ع)ما را به این امر
رهنمون می کند که اصالت اقتصاد در معیشت و روش صحیح در خرج کردن زندگی،سبب
عدم تنگدس��تی شخص انفاق گر در زندگی و نیز جلوگیری از نابودی وی خواهد گشت
و از س��ویی ضامن ایجاد تعادل شخصیت افراد خانواده و ایجاد موازنه در واقعیت اجتماع
نیز خواهد ش��د.چرا که فقر،ش��خصیت را خُ رد می کند و اس��تعدادهای او را از میان می
برد؛چنانکه امام صادق(ع)فرمودند«:قال لقمان...:و زفت المرارات کلها،فما ذقت ش��یئا امر
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من الفقر؛لقمان گفت..:مزه ی تمام تلخیها را چشیدم،لیکن چیزی تلخ تر از فقر به ذائقه ام
نرسید»[بحاراالنوار،ج،13ص421؛الحیاه،ج،4ص.]280
و بازهم فرمودند«:خیر و نیکی سالمتی و بی نیازی است و شرو بدی،بیماری و فقر است...و
قبر(مردن و زیر خاک رفتن)از فقر بهتر است»[اصول کافی،ج،8ص121؛الحیاه،ج،4ص]281
و بدینگونه آفت های خواری،نادانی و عقب ماندگی را بر سر
اجتماع نیز فرو می ریزد.تکاثر نیز مایه های اخالقی فرد و جامعه را می سوزاند.
پس همه ی این امور،مایه ی تباهی فرد و جامعه خواهد ش��د و دارویی برای این درد بی
درمان جز پیمودن راه میانه و مراعات اقتصاد و میانه روی در همه ی سطوح و از آن جمله
خانواده نیست،زیرا از راه میانه روی شخص و جامعه به موجودیتی متوازن دست می یابند.
میانه روی تنها راهی است که به وسیله آن اموال جنبه قوامی پیدا میکنند و قوام و استواری
زندگی فرد و اجتماع جز به اعتدال و اقتصاد تحقق پیدا نمی کند،چنانکه
ام��ام صادق(ع)پیرام��ون ای��ن ام��ر فرمودند«:الق��وام و ض��ده المکاثره؛ق��وام(و رعایت
حد قوامی در اموال و اس��تفاده از آنها،از لش��کریان عقل اس��ت)و زیاده داش��تن و زیاده
خواس��تن ضد آن اس��ت(یعنی از لش��کریان جهل و از ش��اخه های نادانی است)»[اصول
کافی،ج،1ص22؛الحیاه،ج،3ص.]90
.2پس باید خانواده ها در تدبیر اقتصاد و معیشت زندگی خویش توجه نمایند که پی ریخته
ش��دن فطرت و طبیعت آنان بر اعتدال و تمای��ل به میانه روی،و زیانمندی افراط و تفریط
برای ایشان و نقش بنیادین اندازه داری در معیشت که اینها همه شرایط زندگی ظاهری و
مادی آنان را با واقعیت سرش��ت انس��انی هماهنگ می کند و در نتیجه ی این امور زندگی
خانوادگی ش��ان نیز از قوام مادی و معنوی و از همگرایی معیش��تی و اخالقی برخوردار
خواهد گش��ت.چنانکه کالم امام صادق(ع)از فرمایش جدشان امام سجاد(ع)نشات گرفته
است که«:خداوندا!(زندگی روحی و مادی)مرا با بخشیدن و میانه روی کردن در مصرف،بر
پای دار»[تحف العقول،ص.]133
بنابراین،تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده در س��بک زندگیش��ان از عوامل نجات فرد و
سپس جامعه است و نقش و تاثیر بسزایی را در سالمت و بهداشت روح و روان آدمی،به
جای می گذارد؛بگونه ای که از آثار مهم مرکزیت تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده ایجاد
روحی��ه ی برادری و تقویت آن در اجتماع نی��ز خواهد بود،چرا که اگر این امر -تدبیر در
اقتصاد -از سوی خانواده محقق شود،افراد در اجتماع نیز به حقوق خویش دست خواهند
یافت پس نسبت به یکدیگر احساس رافت و مهربانی خواهند داشت و بدینگونه علتهای
کینه،اخت�لاف و قطع روابط از میان می رود و عوامل روانی ایجاد اختالل ها نیز از جامعه

ریشه کن می شود.
و حقیق��ت نیز جز این نیس��ت ک��ه انحراف از میانه روی،روحیه ی تنف��ر و کینه توزی به
یکدیگ��ر را بر مردم تحمیل می کند و امنیت اجتماعی از میان رفته،امت گرفتار بحرانهای
س��خت میشود.چنانکه آمده اس��ت«:نیرومند و صاحب مقام دنیا،دنیا را ذلیل و خوار را می
خورد و بزرگ دنیا کوچک را،در این صورت،دنیا،مردم خود را از سپردن راه میانه منحرف
کرده است»[همان،ص.]57
پس پیمودن راه میانه به س��بب تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده،موجب نفوذ دین در
میان توده ها و کمک
به اجتماع برای اجرای احکام و مقررات دینی می شود،زیرا که دیگر آن دو مانع بزرگ(فقر
و تکاثر)نمی توانند راه دینداری و متعهد بودن مردم را سد کنند.
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نتیجه گیری
ه��دف اصلی پژوهش پی��ش رو تحلیل«اقتصاد از منظر ام��ام صادق(ع)»با محوریت تدبیر
در اقتصاد و معیش��ت خانواده بود.به همین منظورکوش��یدیم با تکیه بر این سیره(عملی)و
اندیشه(نظری)نظام مند وثمربخش تاحدودی به رفع چالشها و آسیبهای اقتصادی خانواده
ها در س��بک زندگیشان سامان ببخش��یم چرا که گسست زیان آور برنامه های اقتصادی و
معیش��تی خانواده امروز که برگرفته از فرهنگ تجمل گرایی و بدون ضابطه اس��ت تا حد
فراوانی بر بحران های اجتماعی نیز سایه افکنده است.
ح��ال رهنمودهای عملی -نظری حکیمانه ی امام ص��ادق(ع)در این خصوص -اقتصاد و
معیش��ت خانواده -و پیرامون سبک زندگی که نشان از«درک حقیقت»و به دنبال آن«طرح
واقعیت»است،برای خانواده بسیار سودمند و ثمربخش است؛چرا که از دیدگاه ایشان حدود
و قلمرو اقتصاد و معیشت خانواده با آنچه امروز متداول است،متفاوت می باشد و در این
جهان بینی به طور کلی هدف از زندگی برای هر خانواده،تکامل و در مسیر خداگونه شدن
و تعالی برای سعادتمندی اخروی است نه پارادایم های لذت بخش و زودگذر.
این مقاله نشان داد که در سبک زندگی چگونه می توان از اصول مکتبی در سیره و اندیشه
امام صادق(ع)در تدبیر اقتصاد و معیش��ت چارچوبهای راهبردی را اس��تخراج و نیز مدل
سازی کرد؛چرا که در تمامی این تدبیرها از نخستین قاعده یعنی اهمیت تا طرح و گستره
و مبانی و بایستگی و ارزش و نیز جلوه ها و تاثیر سخن به میان آمده است،پس اساسا هر
قاعده و پارادایم در این مکتب(سیره عملی -نظری امام صادق)سرچشمه و اثر در زندگی
عملی خانواده ها دارد که میتوان با بهره گیری به جا و به موقع از دس��تورالعملهای جهان
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شمول،اثرگذار و نیز اثرپذیر ایشان بر بخش های مختلف زندگی را درک نمود و چه بسا
آثار آن نیز بر جامعه،قابل طرح و سنجش باشد.
و در نهایت می توان با قاطعیت اظهار داش��ت که دکترین عملی -نظری امام صادق(ع)در
این باره(تدبیر در اقتصاد و معیشت خانواده)پیرامون سبک زندگی،نخست با انتخاب گزینه
هایی نش��ات یافته از قوانین متعارف که از س��ویی از مبانی فلسفی ویژه برخوردار بوده و
از طرف دیگر با خداشناس��ی نیز س��ازگار می باشد،زمینه و راه را بر هرگونه شک و شبهه
یا بحث و جدل در درون خانواده ناتمام می گذارد و س��پس به لحاظ دارا بودن معیش��تی
مبتن��ی بر اعت��دال و میانه روی برای خان��واده ی امروز کاربردی و عملی اس��ت؛چرا که
ش��اخص های مطرح در فرهنگ ایشان پیرامون اقتصاد و معیشت خانواده،به عنوان بخشی
از اقتصاد در سیره نظری -عملی ایشان نه به شکل بسیط و یکسونگر است و نه فقط جنبه
مادی و جسمانی افراد را مورد مالحظه قرار می دهد،بلکه افزون بر سنجش ابعاد مادی،به
جنبه هایی که مربوط به رش��د و تکامل روح افراد و پرورش حقیقتهای اخالقی و تعهد و
مس��ئولیت پذیری عالوه بر حوزه درون سازمانی خانواده،حتی در برابر جامعه و نیز خالق
خود و انسانهای دیگر هم می باشد،توجه دارد.
پیشنهادات و راهکارها
.1بایس��ته است که خانواده ها در س��بک زندگیشان از همان آغاز شیوه های صحیح تدبیر
در اقتصاد و معیش��ت را به فرزندان خود بیاموزند؛چرا که خانواده اولین محیط آموزشی و
تربیتی است که می تواند در این زمینه به بهترین نحو برنامه ریزی نماید.
.2استفاده از نیروهای متخصص و توانمند در مهدهای کودک جهت آگاه سازی کودکان با
استفاده از ادبیات مخصوص به این سطح سنی و همراه نمودن این مفاهیم با تصویرسازی.
.3آم��وزش و پ��رورش نیز می تواند از طریق گنجاندن مفاهیم مرتبط با این مس��اله،صرفه
جویی،میانه روی،اعتدال و دوری از افراط،اس��راف و تبذیر و...در کتب درسی با روشهای
صحیح آموزشی اقدام نماید.
.4برنامه ریزی خرد و کالن توسط سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از متولیان فرهنگی.
.5رس��انه های جمعی نیزمی توانند از طریق پخ��ش و افزایش برنامه های مربوط به تدبیر
در اقتصاد و معیشت خانواده به فرهنگ سازی نسبت به سایر گروههای جامعه بپردازند.
.6رس��انه های ارتباطی با استفاده از ابزارهای مدرن به اطالع رسانی در مورد مصارف غیر
ضروری در درون خانواده ها با دقت در هزینه ها و نکوهش مصرف زدگی بپردازند.
.7تبیین دقیق موضوع حس��ن تدبیر در اقتصاد و معیش��ت خانواده با س��اخت برنامه های

اخالقی همچون س��اده زیس��تی با قابلیت ب��اور پذیری و نیز نکوه��ش مظاهر و مصادیق
مصرف گرایی و مصرف محوری بیهوده از سوی خانواده های مسرف و تجمل گرا.
.8آگاهی بخش��ی نسبت به نس��لهای آینده در خصوص عدم تدبیر در اقتصاد و معیشت و
در نتیجه سرنوشت....
.9تهی��ه ویژه برنامه هایی در خصوص مقایس��ه خانواده های ایران��ی باتدبیر و هدفمند،و
بالعکس در خصوص اقتصاد و معیشت با حضور کارشناسان و متخصصان.
.10آموزش شیوه های صحیح تدبیر در خانواده با ارائه و ترویج الگوهای رفتاری متناسب
با ارزش��های اسالمی،نه ترویج مصرف گرایی و تجمل پرستی در مراسمات شادی،ترحیم
و...با پخش سریالها و برنامه های رسانه ملی.
.11معرفی خانواده های موفق و ساده زیست که با برنامه ریزی صحیح در سبک زندگیشان
درآموزش کودکان و فرزندان خود،به جامعه در راستای اقتصاد و معیشت خانواده خدمت
نموده اند و به تعبیری نسبت به مسئولیتهای نسل فعلی در قبال نسلهای بعدی در خصوص
حفظ و نگهداری منابع ملی و...حساس بوده اند.
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دکتر مریم کتابی
چکیده
بازبینی منش��ور و س��اختار و نیز عملکرد سازمان ملل متحد در پی تازه های قرن بیست و
یکم،حکایت از پایان عصر آرمان وجامعه آرمانی اس��ت.چرا که سیاست بین الملل در این
عصر(مدرن)،برمحوریت وبرجستگی کشورهای
بزرگ استوار بوده اس��ت که همگی دارای الگوی رفتاری مشابه براساس نظم هدفمند در
راستای هژمونی بر جهان در ابعاد گوناگون سیاسی،فرهنگی و اقتصادی هستند.
ام��ا آنچ��ه از اهمیت فراوان��ی برخوردار میباش��د،آگاهی به این نکته ی باریک اس��ت که
تش��کیل جامعه ی مطلوب و آرمانی همیش��ه مورد توجه اس�لام بوده است؛بگونه ای که
این مس��اله دراندیشه اجتماعی وتاریخی ش��یعه،از مدینه الرسول آغاز شده است و پس از
ایشان،حضرت علی(ع)و سپس هریک از ائمه بزرگوار از این مساله غافل نماندند و راه را
تا س��رحد ممکن ادامه داده اند تا زمانیکه تاریخ حیات بش��ری به انتهای خودنزدیک شود
و آخرین پیش��وای معصوم و آرمان متجس��م،زمام قدرت و حاکمیت را در دس��ت گیرد و
مدین��ه الرس��ول پایان تاریخ را بر پا نماید و دو آرم��ان متحقق را در امتداد و انتهای تاریخ
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تحلیل و بررسی جامعه در عصر ظهور
در اندیشه امام صادق(ع)
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امت اس�لام به یکدیگر پیوند دهد.جامعه ای که براس��اس اسناد و شواهد معتبر سرشار از
صلح،آرامش،امنیت،آزادی،توسعه،پیشرفت،وحدت،دانایی،آگاهی،تکامل،رفاه،آسایش و...و
در نهایت تحقق رضایتمندی جهانش��مولی اس��ت که در آن،کرامت انس��انی تامین شود و
همگی اعضایش در مسیر رشد مادی و معنوی و به دور از هرگونه مناقشه و برتری طلبی
گام بردارند.
در ای��ن راس��تا بازخوان��ی بر«تحلیل و بررس��ی جامعه در عص��ر ظهور در اندیش��ه امام
صادق(ع)»دس��تاویز نگارش این تحقیق ش��د که ابتدا به ضرورت ش��ناخت سیمای عصر
ظهور و س��پس ش��اخصه های اصلی جامع��ه ی پیش از ظهور به لح��اظ اهمیت موضوع
پرداخته شد و در ادامه به تحلیل مبحث اصلی نوشتار در سه بُع ِد سیاست،فرهنگ و اقتصاد
اشاره شده است.
نکته ی ش��ایان توجه این اس��ت که در هر قس��مت ابتدا مختصرا به وضعیت موجود در
عصرکنونی و چالشهای آن و در ادامه به واکاوی عصر ظهور در اندیشه ی امام صادق(ع)
پرداخت��ه ش��ده اس��ت و در حقیقت پیام اصل��ی و نتیجه ای که از ای��ن پژوهش دریافت
میش��ود،آن است که ساختارتوحیدی،مبانی بینشی و ارزشی،شاخصه ها،مولفه ها،کارآمدی
و جامعیت در تمامی ابعاد سیاس��ی،فرهنگی و اقتصادی عص��ر ظهور نه تنها می تواند در
آینده گفتمان غالب و رایج در س��طح جهان باشد،بلکه این مساله ممکن و قابل وصول نیز
هس��ت؛چرا که امکان حرکت انس��انها را از واقعیتهای موجود به واقعیتهای برین با هدف
تکامل به س��مت جامعه ی آرمانی سوق می دهد و همچنین رضایت جهانشمول را نیز به
همراه خود دارد.
واژگان کلی��دی :عصرظهور،حضرت مهدی(عج)،جامعه آرمانی،جهانشمول،اندیش��ه،امام
صادق(ع)
مقدمه
تا آنجا که در حافظه ی تاریخ به یاد مانده است،هیچگاه انسان از اندیشه و رویای بهزیستن
فارغ نبوده و همیشه،نگاه او برای یافتن آینده ای بهتر و سامان یافته تر،دور دستها را نظاره
کرده است.
رویای مزبور،در زندگانی انسان بگونه های مختلفی تبلور یافته است و بارزترین نمونه از
آن را در اندیشهی
«مدینه فاضله»و«حیات طیبه»می یابیم.آرمان ش��هر زمینی که در آن از نابس��امانی و دغدغه
های جوامع موجود،اثر و نش��انی نباشد.بهش��ت موعود زمینی،عالوه بر بهش��ت آس��مانی

رویای همیش��گی انس��ان بوده اس��ت و گمان نمی رود که تا پایان تاری��خ نیز،تغییری بر
آن رود.اما همین اندیش��ه ،خود در می��ان اوراق تاریخ،تعینات گوناگونی یافته و هریک از
اندیش��ه وران بزرگ تاریخ،تصویری ویژه از آن بر صفحه ی ضمیر انسانها نقش کرده اند.
گذشته از تصاویر مختلف آنان در این رابطه یک امر در وهله ی نخست مسلم می نماید و
آن،عظمت و اهمیتی است که این موضوع،در مجموعه ی تفکرات و آرزوهای بشر داشته
و جایگاه ویژه و ممتازی که در نمودار اندیشه ی وی به خود اختصاص داده است.موضوع
مورد بحث ما در این نوشتار،تحریری است دوباره بر همان داستان پرتامل،منتهی،تحریری
از نگاه مذهب و اندیش��ه های دینی.آنچه در این مجال،در پی آن هستیم«ترس��یم س��یمای
عصر ظهور در اندیش��ه امام صادق(ع)»است.در واقع،می خواهیم بدانیم رویای«آرمان شهر
زمینی(عصر ظهور)»در جدول تعالیم امام صادق(ع)از چه جایگاه،موقعیت،ش��اخصه،مولفه
و سیمایی برخوردار است؟
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الف.ضرورت شناخت عصر ظهور
می دانیم که مهدی باوری س��رمایه ی هنگفت اعتقادی و منبع سرشار تامین انرژی روحی
و اندیش��ه ای امید آفرین و آرمان س��از برای امت اسالمی به شمار می آید.دقیقا از این رو
است که شیادان و فرصت طلبان بسیاری در طول تاریخ در طمع خام افتاده اند که از ارادت
ِ
ورزی عاشقانه ی توده های مسلمان به ساحت قدس مهدوی،
س��وء اس��تفاده کرده،ناآگاهی ایش��ان را دست مایه ی نیل به اهداف ش��وم و مطامع پَست
خویش سازند.بدین سبب،
در طول س��ده های گذش��ته -و به ویژه دو قرن اخیر -ش��اهد ظه��ور متمهدیان(مدعیان
دروغین مهدویت)متعددی در آفریقا،شبه قاره ی هند،حجاز،ایران و...بوده ایم.عوام فریبان
و دین فروش��انی که هریک،گوش��ه ای از جهان اسالم را به آش��وب کشانده اند.رخنه در
صفوف مس��لمانان و کینه در قلوب مومنان،میراث ش��ومی بود که اینان برای امت اسالمی
بر جای نهاده اند.
ش��اید بخاطر بروز و ظهور چنین رفتارهایی اس��ت که برخی اعتقادات خود را نس��بت به
آمدن و ظهور مصلح جهانی یا از دست داده اند یا این باور برایشان کمرنگ شده است؛چه
رسد به ترسیم جامعه آرمانی و زیبای عصر ظهور؟
ب��ر این پایه اولین ضرورت ترس��یم عصر ظهور گامی در جه��ت آفت زدایی از پیکره این
مس��اله است که ویژگی برجس��ته ی آن بازدارندگی از یاس و سرخوردگی است و فایده
بعدی آن،آس��ان نمودن تحمل طوالن��ی مدت غیبت کبری برای منتظران و محقق ش��دن
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ب.شاخصه های اصلی دوران پیش از ظهور
آنچه هم اکنون در جهان می گذرد از جنبه های گوناگون با سیمای عصر ظهور در تعارض
اس��ت.بگونه ای که حرکت بر مدار ارزش��های غیردینی،محوری اصولی و اساس��ی برای
اکثریت جوامع ش��ده اس��ت؛چرا که جهان امروز در اختیار کس��انی است که تمام کوشش
آنان مبتنی بر«خودمحوری»است.اصل«تنازع بقا»و همراه بودن«قدرت و حقیقت»از اصولی
است که پایه رفتار سیاسی،فرهنگی و اقتصادی این افراد را تشکیل می دهد.
نکته قابل تامل آن اس��ت که اخبار و روایات نیز بیانگر نفاق،هرج و مرج،بی دینی،چیرگی
بی عدالتی و ناامنی،
فساد و فقر،تبعیض و نابرابری و...به عنوان شاخصه های اصلی دوران پیش از ظهور است.
چنانکه امام صادق با استشهاد به فرمایش امام علی(ع)سیمای دوران پیش از ظهور را چنین
ترسیم مینماید:
«هیچک��س کلم��ه اهلل را بر زبان نمی راند مگر در نهان.دینداری چنان رو به کاس��تی آورد
که دیگر ش��عار توحید،ال اله اال اهلل شنیده نخواهد شد.در آن سالها مکر و حیله،راستگویی
و دروغ در هم آمیزد.حقوق خدای س��بحان زیرپا گذاش��ته ش��ود و کالم خدا -قرآن -را
آل��ت ترانه خوانی و لهو و لعب قرار دهند.نه بزرگ بر کوچک رحم آورد و نه کوچک بر
بزرگ شفقت روا دارد.شیعیان به جان یکدیگر بیفتند.دلهای مومنان بر اثر سختی و فشار و
گرس��نگی و کشتار،میراندن سنتها و رواج بدعت ها و ترک فریضه ای چون امربه معروف
و نهی از منکر،خواهد ُمرد.ثلثی از مردمان کش��ته ش��وند و ثلثی خود بمیرند و تنها ثلثی بر
جای مانند.منافقان و ش��قاوت پیش��گان بر مس��ند حکومت تکیه زنند و زمام امور جوامع
را به دس��ت گیرند.امت اس�لام چون قوم بنی اسرائیل -و بلکه سخت تر از آن -سرگردان
و حیران شوند.ش��هرهای زیادی براثر طوفان و سیل،آتش س��وزی،زلزله و لشکرکشیها و
جنگهای خونین با ساکنانشان از بین می روند.
مردمان نماز را بی مقدار سازند و امانت را حرمت ننهند و کبایر را حالل بشمارند و خائن
را بر امانت بگمارند.امیران فاجر،وزیران کاذب و امینان خائن ش��وند...قاریان پُرش��مار و
عالمان کم ش��مار،منابر بلند،مساجد آرایه بس��ته و زراندود،حدود الهی تعطیل،شرابخواری
اف��زون و عهدش��کنی رایج گردد.زنان در بازرگانی هم دوش ش��وی خویش ش��وند و بر
باره ها نشینند و به شمایل مردان در آیند.مردان زنانگی کنند و زکات را غرامت و امانت را
غنیمت ش��مارند.مرد از همسر خویش اطاعت کند و در نتیجه پدر را از خانه براند و مادر

 .1عالمه مجلسی،بحاراالنوار،ج ،52ص380
.2همان،ص92
 .3همان،ج،78ص380
 .4همان،ج،23ص37
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را رنجه س��ازد.مردان به مردان و زنان به زنان بسنده کنند.منبریان زیاد شوند و دانشمندان
به حکومتیان نزدیک گردند و برای خوش��ایند آنان و زراندوزی خویش،حالل را حرام و
حرام را حالل کنند و بر پایه ی هوس،فتوا دهند».1
با این که اخبار و روایات بیانگر هرج و مرج و چیرگی بی عدالتی و ناامنی در عصر پیش
از ظهور اس��ت،ولی به نظر می رس��د این ش��رایط به صورت مطلق در همه جهان حاکم
نباش��د.لذا این باور انحرافی که می بایس��تی برای ش��تاب بخش��یدن به ظهور حضرت،به
افزایش فس��اد و ناامنی کمک کرد،کامال مردود و مخالف اس�لام است.مگر نه اینکه خود
امام عصر(عج)،حضورخود را درعصر غیبت به خورش��ید پشت ابر تشبیه می نماید،2یا در
روایتی دیگر می فرماید«:به درستی که من مایه امان اهل زمین هستم؛هم چنانکه ستارگان
3
مایه ی امنیت اهل آسمانها هستند»
به هرحال دهها روایت از پیامبر و امامان وارد شده که خود و اهل بیت را،مایه امان ساکنان
4
زمین به شمار آورده اند.
ج.عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)
 )1سیاسی
در این قس��مت به ترس��یم عصر ظهور در بُعد سیاسی در اندیش��ه امام صادق(ع)خواهیم
پرداخت.
 )1-1وضعیت موجود
ما در دورانی به سر می بریم که مردم جهان انتظار دارند دولتها،به ویژه دولتهای نیرومند و
پیشرفته و به اصطالح مدرن،اصول حقوق بین الملل ومعیارهای جهانی حقوق بشررامحترم
ش��مارند وازآنه��ا پیروی کنند.اعتراض ه��ا و مخالفت های هزاران نفر در گوش��ه و کنار
جهان،حتی در داخل آمریکا و انگلیس،نش��ان می دهد که م��ردم جهان،نه تنها از جنگ و
سلطه بیزارند،بلکه عالقه و اصرار دارند مشارکت و حضور بیشتری در اداره ی امور بین
المللی داشته باشند و از این راه،دولتها را به رعایت بیشتر و بهتر حقوق شهروندان وادارند.
اما بررس��یها نشان میدهد بازیگران نظام بین المللی در کشورهای سلطه گر اندیشه ای جز
این را دارند.
چنانکه با تحول در عرصه بین المللی نظام جهانی شده،ش��اهد نهادها و بازیگران جدیدی
با اس��تراتژیهای خاص خودش��ان هس��تیم.این بازیگران،آفرینن��دگان هنجارهای ناهنجار
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جدیدی هستند که رفتار دولتها در حوزه های امنیتی را از خود متاثر خواهند نمود.از نظر
تع��داد بازیگران،نظام بین المللی کنونی«تک -چندقطبی» 1اس��ت که خود به خود موجب
نضج«سیستم مداخله گر» 2به عنوان عامل اخاللگر و تشویشگر معادالت امنیتی می گردد.
از باب نمونه کارشناسان پیش بینی می نمایند قرن جدید به مراتب آمریکایی تر ازگذشته
خواهد بود.آمریکا حس��اس ترین دولت جهت آزمایش ان��گاره های جهانی و ذینفعترین
کشور به لحاظ تسلط کامل بر همه ی امور است.چنانکه تالشهای مصمم و کامال آگاهانه
اش در سطح بین الملل زمینه های الزم برای حفظ برتری را تقویت نموده است.
آمریکا با بکارگیری اس��تراتژی«برتری درهمه سطوح»از مدتها قبل مشغول افزایش توانایی
خ��ود در عرصه اطالعات،آگاهی جهان��ی،ورود و دخالت در کلیه امور بین المللی،توانایی
وارد کردن ضربه دقیق و میان بُرد،دفاع همه جانبه موش��کی و ضد موشکی،توانایی جنگی
همه جانبه بر زمین،دریا،هوا و فضا و بازدارندگی اتم و حمایت لجستیکی از کلیه اقدامات
فوق می باش��د و همه چیز حکایت از آن دارد که29قدرت س��اختاری آمریکا باعث شده
اس��ت،این ایالت به عامل کلیدی و اجتناب ناپذیر در عرصه سیاست جهانی تبدیل شود و
تمام این مس��ائل نشان از مرحله ی جدیدی از تجاوز طلبی در سیاستهای آمریکا با هدف
هژمونی بر سپهر سیاست دنیا می باشد.
نهایتا اینکه،این قدرت با استیالی جهانی به دنبال این است که رفتارهای هژمونی اش را در
نقاطی که از نظر ژئواس��تراتژی و منابع طبیعی با اهمیت هستند تحت کنترل خود درآورده
ام��ا از آنج��ا که در نظام کنونی اصل حاکمیت میل کش��ورها بصورت ی��ک نهاد مهم بین
المللی و از اصول پایه ای حقوق بین الملل در آمده اس��ت سلطه کشورهای قوی بر دیگر
کش��ورها از ش��کل خشن اش��غال نظامی و مداخله فیزیکی بیرون آمده و شکل ظریفی به
خود گرفته است.دولت آمریکا برای استیالی خود و مهار مخالفان،اهداف خود را از کانال
س��ازمانهای بین المللی و ش��رکتهای چند ملیتی به پیش میبرد.سازمانهای بین المللی نیز
تنها در صورتی که ابزاردست آمریکا باشند،مورد استفاده قرار میگیرند و چنانچه با اهداف
این کش��ور هماهنگ و همس��و نباش��ند،آنها را دور می زند.مثال س��ازمانهایی چون دیوان
بین المللی الهه چون دامنه اختیارات آمریکا را کم و محدود می کند این کشور از پیوستن
ب��ه آنها خ��ودداری می کند .3بطوریکه برخ��ی بر آنند در قرن بیس��ت و یکم این امید که
نهاده��ای بین المللی در راس��تای برقراری امنیت،صلح و آرام��ش حرکت کنند در بهترین
حالت خود آرزو و خیالی بیش نخواهد بود.
.1محمدرضا تاجیک،فرآیند جهانی شدن و فراگشت جامعه ایرانی،ص305
 .2جیمز بیلیس،جهانی شدن سیاست،ج،1صص47-49
 .3همان،ص285

 .1نور55/
.2سیدهاشم بحرانی،البرهان فی تفسیر القرآن،ج،3ص150
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 )2-1تحقق نظام توحیدی در جهان
حاکمیت انس��انهای به اصطالح مدرن با غالب ساختن ِخردابزاری خویش عرصه جامعه و
سیاس��ت را جوالنگاه خواسته ها و خواهشهای خود قرار داده اند و در این راستا حکم به
جدایی عرصه دینی و سیاس��ت نموده اند.ثم��ره چنین تفکیکی بحران معنا درعصر مدرن
اس��ت که به دلیل تعارض و تضاد آن با ساختار وجودی انسان مشکالت بسیاری را پدید
آورده است.
حاکمی��ت در عصر مدرن ب��ا تفکیک این دو عرصه از یکدیگر زمین��ه تضاد درونی را در
انس��انها دامن میزند.از یکسو نفی دین در ُکل موجب نقصان هویت وجودی انسان عصر
جدید می گردد و از س��وی دیگر حکم به تفکیک دین و سیاست،به رغم پذیرش دین در
عرصه خصوصی،موجب تضاد درونی هویت انس��ان مدرن می ش��ود.اما برخالف مکاتب
عصر مدرن،از منظر اس�لام حیات فردی اجتماعی انس��انها در هم تنیده است و خداوند با
زمینه س��ازی سعادت نهایی انسانها و از باب لطف خویش دستورالعمل الهی برای زندگی
فردی -اجتماعی عرضه کرده اس��ت.همانگونه که قرار است یک نظام توحیدی به رهبری
حض��رت مهدی(عج)در جهان محقق ش��ود.چرا که تحقق نظام توحیدی و جهان ش��مول
مهدوی و نیز وجود ایشان لطفی الهی است که با هدایت خویش و اجرای احکام الهی در
عرصه فردی و اجتماعی جامعه را به س��وی س��عادت رهنمون می شود.از این رو ویژگی
جامعه اس�لامی عصر مهدوی و سیمای حاکم بر آن،برخالف نگرش عصر جدید تاکید بر
فضیلت و سعادت می باشد.این در حالی است که امروزه اداره جهان،تنها از راه تسلط عده
ای و کس��ب منافع آنان قابل رویت اس��ت.اما باالخره خداوند پیروزی نهایی جبهه ی حق
و حاکمیت یک نظام توحیدی را که به بش��ر نوید داده است را در جامعه محقق می نماید
و امام صادق(ع)نیز این مس��اله را با اس��تناد به آیات قرآن کریم به تصویر میکشد«:خدا به
کس��انی از ش��ما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند،وعده داده است که حتما آنان
را در زمین جانشین(خود)قرار دهد».1در تفسیر این آیه آمده است«:و این هنگامی رخ دهد
که از اسالم جز اسمی و از قرآن جز خطی بر جای نماند و حجت خدا بنابر مصلحتی که
بر وی آش��کار گردد،از دیده ها پنهان ش��ود؛زیرا فتنه چنان در قلب ها جای گیرد که حتی
نزدیک ترین مردمان به وی،سرس��خت ترین دش��منان حضرت گردند.در این زمان،خدال
تعالی با یارانی که هرگز دیده نش��ده اند،به کمکش خواهند ش��تافت و دین پیامبرش را به
دست او بر همه ی ادیان پیروز خواهد کرد،هر چند که کافران را خوش نیاید».2
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«و خواستیم برکسانیکه در زمین فرو دست شده بودند،منت نهیم و آنان را پیشوایان(مردم)
گردانیم و ایشان را در وارث(زمین) کنیم».1
 )3-1حاکمیت مهدوی و اداره جهان
حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)در حالی تحقق خواهد یافت که به س��بب مشکالت
دائمی جهان(جنگها ،عداوتها ،کینهها ،نابرابریها ،نابسامانیها ،ظلمها و ستمها) ،نیازها
واحتیاجات ضروری بشر(در زمینه اقتصاد ،سرمایه ،ارتباطات ،بهداشت ،فقرمادی و معنوی
و ،)...الزامات و بایستههای جهان(همگونی و نزدیکی فرهنگ ها و علوم ،تربیت اخالقی،
حاکمیت سیاس��ت فاضله و )...و ایدهها و آرمانهای همیش��گی(صلح ،دوس��تی ،عدالت،
نیک��ی ،آرام��ش و )...به لحاظ تامین منافع ش��خصی و گروهی ع��ده ای خاص ،جهان از
مش��کالت فراوانی رنج می برد؛ چرا که طبیعت��ا در چنین وضعیتی حکومت ها از کارکرد
اصلی خود غافل ش��ده و این س��لطه و اجبار ناحق س��بب ایجاد فری��ب افکار عمومی و
س��تیزش ها و کش��مکش های مداوم و در یک کالم باعث تضعیف نقش حکومت ش��ده
اس��ت و نکته ی مهم این است که تاکنون حکومتهای گوناگونی ظهور کرده اند،ولی هیچ
یک نتوانس��ته اند چهره ی موفقیت آمیزی از خود نش��ان دهند.حال آنکه تحقق حکومت
جهانی حضرت مهدی(عج)درست در زمانی خواهد بود که همه ی حکومتها ناکارآمدی
و ناشایستگی خود را نشان دادهاند.
لذا در عصر ظهور حضرت مهدی(عج) از آنجا که حکومت ایشان در سایه حاکمیت نظام
الهی شکل گرفته است و سیاست فاضله را راهبرد اصلی کار خویش قرار داده است ،پس
وعده حکومت آرمانی را محقق میگرداند
ام��ام ص��ادق(ع)در این باره می فرماین��د« :امر ظهور واقع نمی ش��ود،مگر بعد از آنکه هر
طبقه ای به حکومت برسند و دیگر طبقه ای در روی زمین باقی نباشد که حکومت نکرده
باش��د تا دیگرکس��ی نتواند ادعا کند که اگر زمام اموربه دس��ت ما میرسید،عدالت را پیاده
2
میکردیم!آنگاه حضرت مهدی قیام کرده و حق و عدالت را پیاده میکند»
 )4-1ساختار نظام جهانی مهدوی
تحق��ق ای��ده ی نظام جهانی مهدوی و قوام آن بر پایه ی مبانی فکری و فلس��فی منوط به
ارکان و ساختاری مناسب است که برخی از آنها عبارتند از:
 )1-4-1حاکمیت خداوند سبحان
3
امام صادق(ع)میفرماید« :اهلل خالق کل ش��ی؛ خداوند آفریدگار هر چیز اس��ت»  .در این
 .1قصص5/
.2بحاراالنوار،ج،78ص165
.3بحاراالنوار،ج،47ص37

 .1نساء126/
 .2انعام165/
 .3بحاراالنوار،ج،47ص71
 .4نهج البالغه،خطبه3
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اندیش��ه حاکمیت بر جهان هس��تی نیز ،تنها از آن خداست .در واقع ،اراده الهی بر سراسر
گیتی حاکم و ادامهی هس��تی به مدد فیض او وابس��ته اس��ت.به بیان دیگر ،جهان و تمامی
ارکان و عناصرش در ی ِد قدرت الیزال الهی قرار دارد« :و کان اهلل بکل شی محیط؛ خداوند
به همهی اش��یای عالم مسلط است» 1و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم
کرده و اداره ،جامعهی بش��ری را به وی س��پرده است« :هو الذی جعلکم خالئف االرض؛
او خدایی اس��ت که شما را جانشین خود قرار داد» 2یعنی اینکه خداوند سبحان ،حاکمیت
خویش در تدبیر جامعه را به انس��ان به عنوان جانش��ینش واگذاشته که آن نیز ،تجلی اراده
خداس��ت.در حقیقت،حاکمیت خدا بر روی زمین به دست رهبر برگزیدهی الهی صورت
می گیرد که خود او نیز،از س��وی امت به جایگاه و منصب رهبری دس��ت یافته است .در
چنین نظامی ،عقالنیت ،معنویت و عدالت ،جامعه را به جهانی در مس��یر کمال تبدیل می
کند.
 )2-4-1امامت و رهبری
مهم ترین ویژگی امامت و رهبری در چارچوب چنین ساختاری -نظام جهانی مهدوی-
برگزی��ده الهی بودن اس��ت.همانگونه که ام��ام صادق(ع)به نقل از پدرانش��ان در این باره
فرمودند«:و خلف فیکم ما خلفت االنبیاء فی اممهم ،اذلم یترکوهم همال ،بغیر طریق واضح
و ال علم قائم؛ او نیز چون پیامبران امتهای دیرین برای شما میراثی گذاشت ،زیرا که ایشان
3
امت خود را وانگذاردند ،مگر به رهنمون راهی روشن و نشانه ای معین»
ب��ه ع�لاوه امامت و رهب��ری از ویژگیهای دیگری برخوردار اس��ت .از جمله :مرکز
وحدت و یکپارچگی ،زعامت معنوی و سیاس��ی ،اس��اس و پایه فعالیت بش��ریت ،هسته
مرکزی نظم اجتماعی ،مشروعیت بیعت مردمی و اسوه فردی و جمعی.
همچنی��ن رهب��ری و امامت در نظام جهان اس�لام نیز ،مح��ور و قطب ایدئولوژیک به
شمار میرود .همانگونه که علی(ع)فرمود« :اما واهلل لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم
ان محلی منها محل القطب من الرحی،ینحدر عنی الس��یل و ال یرقی الی الطیر؛آگاه باش��ید
به خدا سوگند که فالن(ابابکر)خالفت را چون جامه ای بر تن کرد و قطعا می دانست که
4
جایگاه من نسبت به حکومت اسالمی آنان چونان محور است در رابطه با آسیاب»
 )3-4-1امت واحده
در اندیشه امام صادق(ع)در نظام مهدوی که اسالم وعده ی تحقق آن را داده است،انسانها
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در دوران بل��وغ و ش��کوفایی عقلی و معن��وی قرار میگیرند و به مرحل��ه ی واالی تعالی
1
خواهند رسید و بالفعل از ارزشهای واقعی انسانی برخوردار خواهند شد.
جامعه جهانی مهدوی،در این اندیشه جامعه ای همگون و متکامل است و در آن استعدادها
و ارزشهای انس��انی شکوفا میگردد .نیازهای اساسی فطری برآورده میشود و از همهی
ابزارها برای تحقق صلح و عدالت بهره می گیرند و به این دالیل است که امام صادق(ع)
پیرامون این مساله به کالم حق تعالی اشاره می کند«:و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم
فاتقون؛و این امت ش��ما امت واحدی اس��ت و من پروردگار شما هستم.پس از مخالفت با
2
فرمان من بپرهیزید»
 )4-4-1قانون واحد جهانی
حدیث ثقلین گویای آن اس��ت که راز دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی،پیروی و اقتدا
به قانون خوب(کتاب اهلل)و مجری خوب(اهل البیتی)است.اگر چه ،جامعه بشری از نقصان
رنج برده اس��ت ،ولی رنج فقدان مجریان صالح ،همواره عمیق تر بوده اس��ت .در اندیشه
ام��ام صادق(ع)نیز تهیه قانونی که در جامع��ه جهانی مهدوی در عصر ظهور حاکمیت می
یابد ،عقل که قادر به ترسیم حدود و تعیین همه جانبه مسائل انسان نیست ،دخالتی ندارد،
بلکه این قانون ،قانون ش��رع اس��ت که از س��وی خداوندی که به همهی نیازهای انسانی
آگاهی دارد ،نازل ش��ده اس��ت و از این رو همه جانبه اس��ت و کامال با فطرت انس��انها
س��ازگار است .3در دوره تحقق جهانی حکومت حضرت مهدی(ع) ،قانون تمام و کمال یا
درحقیقت،سیستم حقوقی اسالم به اجرا در می آید که همه در برابر آن یکسان اند و برای
هر شخصی به اندازه توان و استعداد،حقوقی و و ظایفی تعیین شده است.4
 )5-1وضعیت،نوع و گستره ی حکومت مهدوی
اص��وال در چگونگی فهم وضعیت ،نوع و گس��تره حکومت مهدوی درعصرظهور ،دو راه
را میتوان در پیش گرفت :راه نخس��ت ،تفح��ص در روایات دربارهی عصر ظهورحضرت
مهدی(عج) است و راه دوم ،مراجعه به سیره نظری و عملی پیامبر(ص) و دیگر معصومین
اس��ت که در اینجا مقصود امام صادق(ع)اس��ت؛ چرا که همه ی آن بزرگواران در سیره و
سنت دارای یک شیوه اند .زیرا همه از نوری یکتا آفریده شده و ترجمان وحی می باشند.
از س��ویی ،حکوم��ت آرمانی امام عصر(ع��ج) در واقع ،ادامه تالشه��ای اصالح طلبانهی
امامان معصوم به ویژه برای به ثمر رساندن حکومت نافرجام امام علی(ع)است که به دلیل
 .1بحاراالنوار،ج،47ص78
 .2مومنون52/
 .3بحاراالنوار،ج،47ص290
 .4همان

 .1همان،ج،13ص184
.2همان،ص123
 .3محمد صدر،تاریخ پس از ظهور،صص279-280
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فش��ار خودکامگان مس��لط و گمراهی مردم ادامه نیافت.از سوی دیگر ،مراجعه به سیره و
س��نت سیاس��ی -اجتماعی امام صادق(ع) با وجود عدم تشکیل حکومت ،رافع پاره ای از
ابهام ها و کمبودهایی اس��ت که امروزه در فهم دقیق وضعیت س��یمای عصر ظهور با آنها
مواجه هستیم.
حال با بررس��ی اسناد و شواهد،گس��تره ی حکومت حضرت مهدی(عج)را از برنامه های
الهی برای دوران پس از ظهور بخوبی می توان درک کرد.چرا که همانطور که دوران پیش
از ظهور دارای خطوط و برنامه هایی کلی اس��ت،روزگار پس از ظهور نیز قطعا به همین
منوال اس��ت.در حقیقت برنامه الهی برای تکامل انس��ان با به نتیجه رسیدن برنامه الهی در
پیش از ظهور پایان نمی پذیرد،بلکه این برنامه همواره تا انتهای عمر بشر همراه اوست.
پیرامون گس��ترهی حکومت مهدوی ،امام ص��ادق(ع) فرمودند،پدرم از پدرانش و آنان نیز
از پیامبر(ص) نقل کردند که« :وقتی قائم آل محمد ظهور کند ،س��لطه و نفوذش به ش��رق
و غرب جهان خواهد رس��ید 1»...و در جای دیگر نی��ز فرمودند« :در هنگامه ظهور مهدی
موعود...خداوند دروازه های روم ،چین ،ترک ،دیلم ،سند ،هند ،کابل شاه و خزر را خواهد
2
گشود»...
در روایتی نیز آمده اس��ت« :به هرجاییکه ذوالقرنین(بزرگترین فرمانروایی که تاریخ گذشته
بشریت را به خود دیده است)قدم نهاده است،امام مهدی(عج)نیز گام می نهد».3
تعیین قلمرو و فتوحات در این روایت به معنی آن است که ایشان دستاوردی بسیار بیشتر
از ذوالقرنین خواهد داشت.پس احادیث و روایات مطرح شده و...دالیل کافی برای اثبات
گستره جهانی بودن حکومت مهدوی می باشد.
 )6-1سیمای حکومتی حضرت مهدی(عج)در عصر ظهور
جهت تبیین این مساله،بررسی دو موضوع ارکان و پایه ها و نیز روش حکومتداری با تکیه
بر اندیشه های امام صادق(ع)حائز اهمیت است.
 )1-6-1ارکان و پایه ها
برپای��ی حکومت در هر جامعه ای ،نیازمند ارکان و پایه هایی اس��ت و نبودِ هریک از این
ارکان موجب ناپایداری در آن جامعه می ش��ود .اما خود همین ارکان نیز باید بر یک اصل
ِ
سنگ زیرین هر حکومت حقی است .این اصل
محکم و پایدار استوار شده باشد ،اصلی که
چیزی جز«عدل» نماد فرهنگ اجتماعی اسالم نمی باشد.
*حاکم عادل :نخس��تین ش��رط برقراری یک نظام عادالنه کامل وجود امام معصوم عادل
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اس��ت .پیشوا و رهبر مس��لمانان باید در باالترین مرتبه ی تقوا و پرهیزکاری و از هرگونه
شائبه ظلم و ستم به دور باشد.
حض��رت مهدی(عج) به عنوان رهبر معصومی که تحقق بخش عدالت در سراس��ر جهان
خواه��د بود،خود در باالتری��ن درجه عدالت قرار دارد و روش و منش او کامال بر عدالت
منطبق اس��ت.امام صادق(ع) پیرامون این امر م��ی فرمودند:توجه به مفاد بیعتی که فرزندم
مهدی(عج) در آغاز قیام خود از یارانش میگیرد ،گواهی روش��ن بر اجرای عدالت اس��ت:
«...با او بیعت می کنند که هرگز دزدی نکنند ،مس��لمانی را دش��نام ندهند،خون کسی را به
ناحق نریزند،به آبروی کس��ی لطمه نزنند ،به خانهی کس��ی هجوم نبرند ،کسی را به ناحق
نزنند ،طال ،نقره ،ذخیره نکنند ،مال یتیم را نخورند ،در مورد چیزی که یقین ندارند گواهی
ندهند،مس��جدی را خراب نکنند ،مش��روب نخورند ،حریر و خز نپوشند ،در برابر سیم و
زر س��ر فرود نیاورند ،راه را بر کس��ی نبندند ،راه را ناامن نکنند ،خوراکی را از گندم و جو
انبار نکنند ،به کم قناعت کنند،به نیکی فرمان دهند ،از زش��تیها باز دارند ،جامههای خشن
بپوشند ،خاک را متکای خود سازند،در راه خدا ِ
حق جهاد را ادا کنند و.1»...
حضرت(ع)در ادامه می فرماید«:و او نیز در حق خود تعهد میکند که:از راه آنها برود،جامه
ای مثل آنها بپوشد،مرکبی همانند آنها سوار شود،به کم راضی و قانع باشد،زمین را به یاری
خدا پُر از عدالت کند،آنچنان که پُر از ستم شده است و.2»...
در اندیش��ه امام ص��ادق(ع) حضرت مهدی(عج) در ای��ن پیمان نامه ،نه تنه��ا از یارانش
می خواهد که از هرگونه آلودگی و پلیدی به دور باشند ،بلکه خود نیز متعهد می شود از
همه آنچه یارانش را از آنها منع کرده ،دوری گزیند و در زندگی خود همان راه و روش��ی
را پیش گیرد که یارانش را بدان دعوت کرده است.
تاری��خ نق��ل می کند که همواره ام��ام جعفرصادق(ع) خطاب به یاران خود درباره س��یره
حکومتی حضرت قائم(عج) میفرمودند« :او لباس خش��ن می پوشد ،طعام خشن میخورد
و ...از سیره جدش رسول خدا (ص) پیروی میکند و زندگانی او مانند زندگی امیرمومنان
علی(ع)است».3
*کارگزاران عادل :یکی از موانع اساسی که در برقراری عدالت در جامعه وجود دارد ،نبودِ
مجریان و کارگزاران عادل اس��ت .وجود این مانع بس��یاری از حرکتهای عدالت خواهانه
را با شکس��ت مواجه و بس��یاری از حکومتهایی را که در پی گسترش عدالت در جامعه
بوده اند ناکام ساخته است.
.1ابن طاووس ،المالحم و الفتن،ص49؛ به نقل از منتخب االثر،ص469
 .2همان
.3بحاراالنوار،ج،3ص359

.1همان
 .2المروزی،الفتن،ص95؛به نقل از معجم االحادیث االمام المهدی،ج،3ص295
 .3حاکم نیشابوری،المستدرک،ج،4ص554
.4قندوزی،ینابیع الموده،ص440
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در اندیش��ه امام صادق(ع) یکی از تفاوتهای اساس��ی حکومت ام��ام مهدی(عج) با دیگر
حکومتهایی که در طول تاریخ داعیهی برقراری عدالت داش��تهاند ،این است که پیش از
اقدام برای تشکیل حکومت به تعداد مورد نیاز افراد زبده و برگزیدهای که در نهایت تقوا
و پرهیزکاری هس��تند تربیت نموده و با برقراری حکومت جهانی خود،آنها را به سراس��ر
جهان گسیل می دارد.1
در مورد ویژگی یاران قائم(عج)در روایاتی از امام صادق(ع)چنین آمده اس��ت...« :نش��ان
س��جده بر پیش��انی آنها نقش بسته است .آن هاش��یران روز و زاهدان شب اند.دل هایشان
2
مانندآهن (محکم و استوار) است و هرکدام از آنها توان چهل مرد را دارا هستند»
در جای دیگر نیز حضرت(ع) با اس��تناد به فرمای��ش علی(ع) درباره ویژگیهای یاران آن
حضرت میفرماید« :آنها از هیچکس ترس��ان نمیش��وند و از اینکه کس��ی بدانها بپیوندد
شادمان نمی گردند .تعداد آنها همان تعداد اصحاب بدر است .هیچ کس از پیشینیان از آنها
سبقت نمیگیرد و هیچکس از آیندگان به آنها نمی رسد».3
*قوانی��ن عادالنه :وجود قوانین عادالنه یکی دیگر از ارکان و پایه های س��یمای حکومتی
حضرت مهدی(عج)در عصر ظهور در اندیشه ی امام صادق(ع)است.چرا که بدون وجود
این مس��اله،حکمرانان عادل به تنهایی نخواهند توانست چنانکه باید و شاید عدالت را در
جامعه حکمفرما س��ازند.بدون تردید کتاب الهی و س��نت رس��ول خدا(ص)بیان کننده ی
عادالنه ترین قوانین هس��تند و در صورت حاکم ش��دن بی کم و کاس��ت آنها جامعه طعم
عدالت را خواهد چش��ید.از ای��ن رو،امام صادق(ع)نیز همچون پ��دران بزرگوارش معتقد
اس��ت یکی دیگر از اقدامات مهمی که حضرت مهدی برای تحقق عدالت اجتماعی انجام
می دهند،احیای احکام کتاب و سنت رسول خداست که در طول زمان به فراموشی سپرده
ش��ده و جز پوسته ای از آنها باقی نمانده است.چنانکه جدم رسول خدا(ص)در این زمینه
چه نیک می فرماید«:دوازدهمین فرزندم از دیده ها غایب ش��ده و پنهان می گردد،تا اینکه
زمانی برای امت من فرا رس��د که از اس�لام جز نام و از قرآن جز نقشی باقی نمی ماند،در
این هنگام خداوند بزرگ مرتبه به او اجازه قیام میدهد و اس�لام را با او آش��کار و تجدید
می کند».4
حضرت علی(ع)نیز در بیان بسیار زیبایی اقدام امام مهدی(عج)در زمینه حاکم کردن احکام
قرآن بر هوا و امیال نفس��انی انس��انها را به عنوان مقدمه برپایی عدالت،چنین توصیف می
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کنند«:هواهای نفس��انی را به متابعت هدایت الهی ب��از میگرداند،آن زمان که مردم هدایت
الهی را به متابعت هواهای نفس��انی در آورده باش��ند.آراء و اندیش��ه ها را تابع قرآن می
گرداند،وقتی که قرآن را تابع آراء و اندیش��ه های خود س��اخته باش��ند...و او به شما نشان
خواهد داد که دادگری چگونه است و کتاب خدا و سنت را که متروک شده زنده گرداند».1
 )2-6-1روش حکومتداری
در اندیشه ی امام صادق(ع) در حکومت حضرت مهدی(عج) نظام حکومتی به روشی اداره
میشود که امکان ظلم و بی عدالتی به صفر می رسد.بگونه ای که حضرت مهدی (عج) در
ابتدا دولت جهانی را از حاکمان یا قاضیانی که حتی در تاسیس آن مشارکت جسته اند ولی
در واقع شایستگی کامل را ندارند ،تصفیه مینماید.پس در این حکومت،اوال چنانکه پیشتر
نیز اش��اره شد پارساترین و توانمندترین انسانها به عنوان حکمرانان و کارگزاران برگزیده
می ش��وند،ثانیا وظایف تک تک آنها بی هیچ کم و کاس��ت تعیین می گردد و حتی به آنها
گفته میش��ود که در هنگام حیرت و س��رگردانی چه کنند و ثالثا نظارت و بازرسی دقیق و
س��ختگیرانه بر همه کارگزاران اعمال می شود .در مورد قاطعیت و سختگیری امام مهدی
(عج) در نظام عادالنه ایش��ان نس��بت به کارگزاران و مجریان در روش حکومتداری ،امام
صادق چنین می فرمایند« :قائم،غاصبان زش��تکار را کنار می گذارد و دست سازشکاران را
از س��رتان کوتاه میکند و حکمرانان ستم پیشه را عزل مینماید و زمین را از هر نادرست
و خائنی پاک میسازد و به عدل رفتار می کند.2»...
 )7-1شاخصه های حکومت مهدوی در عصر ظهور
مهمترین شاخصه های سیمای حکومت مهدوی در عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)
عبارتند از:
 )1-7-1گسترش صلح جهانی
بررس��ی جامعه شناس��انه ی تاریخ معاصر در کش��ورهای مورد حمله نش��ان می دهد که
اِعمال حاکمیت مستقیم دولتهای بیگانه ،برای ادارهی این سرزمین در سطح داخلی آنان
توفیقاتی نداش��ته است و میتواند به شورشهای بیگانه ستیز نیز بینجامد.هرچند در سطح
بین الملل نیز افکار عمومیِ جامعهی جهانی ،مخالفت خود را با اِعمال چنین سیاس��تهایی
ابراز داش��تهاند ،اما هنوز در جهان ،ش��اهد وقوع جنگها ،دشمنیها و درگیریهای بسیار و
ایجاد بی ثباتی و ناامنی هستیم.
بنابراین بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت غیرمستقیم نیروهای متجاوز
 .1نهج البالغه،خطبه138
.2بحاراالنوار،ج،51ص121

.1بحاراالنوار،ج،51ص75
 .2آل عمران79/
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بر کش��ورهای جنگ زده،مورد حمله و تجاوز قرار گرفته،به تغییرات بنیادین در س��اختار
استبداد زده ی آن و ایجاد نهادهای قانونی و دموکراتیک در این کشورها خواهد انجامید؟یا
دولتی را بر اریکه ی قدرت خواهد نشاند که بتواند نظم داخلی را برقرار و منافع استراتژیک
آنها را حفظ و تامین کند؟قطعا پاس��خ منفی اس��ت.وقوع چنین رخدادهایی در حالی است
که س��یمای عصر ظهور حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)این آرزوی ناممکن و دست
نیافتنی یعنی گس��ترش صلح جهانی را که در تمام دورانها و جوامع تحقق نیافته اس��ت را
جامه ی عمل می پوشاند.
همانگون��ه ک��ه امام ص��ادق(ع) به نق��ل از پدرانش و ایش��ان نیز با اس��تناد ب��ه فرمایش
پیامبراکرم(ص) فرمودند« :یا رس��ول اهلل (ص) امن��ا آل محمد المهدی ام من غیرنا؟ فقال:
رسول اهلل (ص) ال بل منا ،یختم اهلل به الدین کما فتح بنا و بنا ینقذون من الفتن کما انقذوا
من الش��رک و بنا یولف اهلل بین قلوبهم بعد ع��داوه الفتنه اخوانا کما الف بینهم بعد عداوه
الشرک اخوانا فی دینهم».1
 )2-7-1نفی نظامهای سلطه جهانی
تاریخ سده های گذشته این باور را در مردم جهان ایجاد کرده است که دولتهای سلطه گر
از کشورهایشان برای رسیدن به منافع و مقاصد خودشان استفاده کرده اند و مداخلهی آنها
در امور کشور آنها همواره به بهای از دست رفتن منافع جمعی مردمشان تمام شده است و
ازس��وی دیگر بدگمانی وسوء ظن به آنها را در اذهان جهانی تقویت کرده است.همانگونه
که ادبیات علوم سیاسی نیز در طی نیم قرن گذشته در این راستا تحوالت زیادی را شاهد
بوده اس��ت.از آن جمله می توان به پیدایش واژه ها و سرفصلهای جدیدی اشاره نمود که
همگی نشان از سلطه ی ناموزون استثمار در تمام قلمروهای بشری دارد.
این در حالی اس��ت که نفی هرگونه س��لطه طلبی و خودکامگی و برتری طلبی و تش��کیل
طبقه حاکم فرادس��ت و طبقه ی محکوم و فرودس��ت و برده س��اختن انسانهای مظلوم در
سطح جهان و همه ی جامعه های انسانی یکی دیگر از شاخصه های سیاسی سیمای عصر
ظهور در اندیشه امام صادق(ع)است.
حضرت(ع)این ویژگی را در حکومت عصر ظهور با آیات ذیل به تصویر می کشد:
«م��ا کان لبش��ر ان یوتیه الکتاب و الحکم و النبوه ثم یق��ول للناس کونوا عبادا لی من دون
اهلل؛کسی را که خدا به او کتاب و حکومت و پیامبری بخشد ،نرسد که به مردمان بگوید:به
2
جای خدا بندگان من باشید»
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«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم...و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون
اهلل؛بگو ای اهل کتاب!بیایید به کلمه ای(باورِ درس��تی)که ما و ش��ما یکسان بدان معتقدیم
1
گردن نهید...و برخی از ما برخی دیگر را ارباب و خدایگان قرار ندهند»
 )3-7-1تحقق امنیت و آزادی
دقت درس��یمای عصر ظهور با تکیه بر آراء و اندیش��ه های امام صادق(ع)بخوبی نشان از
رضایت و آس��ودگی خاطر مردم مبنی بر محقق ش��دن اصول امنی��ت و آزادی در اجتماع
اس��ت .چرا که تحقق این امور از جمله عمده ترین نگرانیها و از پایه های اساس��ی الگوی
حکومتها محس��وب میش��ود؛ بویژه در حکومتهای معاصر که روابط س��نتی و س��خت
افزاری امنیتی جهان که س��الهای طوالنی بر گرایش ها و رویکردهای فرهنگی ،سیاس��ی،
اقتصادی ،اجتماعی و همچنین منازعات منطقهای اعتبار خود را از دس��ت داده اس��ت .اما
س��یمای عصر ظهور در راستای تامین این دو ش��اخصه -امنیت و آزادی -در اندیشه امام
ص��ادق(ع) نیز به حدی میرس��د که نظیر آن در هیچ حکومت و ی��ا در جامعه ای حتی با
داشتن داعیهی رعایت حقوق بشر دیده نشده است.دامنهی تامین امنیت و آزادی در جامعه
عصر ظه��ور در ابعاد فردی ،اجتماعی ،جهانی ،حقوقی و قضایی ،مالی ،جانی ،ناموس��ی،
روحی و روانی و...قابل رویت است.
نکته ی قابل توجه این است که محقق شدن اصل امنیت،حتی به پیش از تشکیل حکومت
جهان��ی حضرت مهدی(عج)باز می گ��ردد .چنانکه امام صادق(ع)م��ی فرماید«:هنگامیکه
مهدی قیام کند،جاده ها در پرتو وجودش امن و امان می گردد».2
امام(ع)در ترس��یم س��یمای عص��ر ظهور در بُع��د امنیت اجتماعی می فرماید« :در س��ایه
امنیت اجتماعی در عصر ظهور ،کوشش افراد نصیب خودشان میگردد.نادرستی و دغلبازی
مش��اهده نمیش��ود ،نا َمردیها و نیرنگ بازیها رونقی ندارد...اِعمال نفوذها ،سلطه طلبیها و
قانون ش��کنیها را نف��ی می کند و حرکت جامعه و روابط اجتماع��ی را بر پایه ی قانون و
احترام به حقوق و ارزش��های انسان اس��توار می سازد و بدین نحو کسی بی دلیل از کسی
نمی ترسد و هرکس در هر مقام و موقعیت اجتماعی که باشد،نمی تواند به اشخاص پایین
دس��ت خود زور بگوید و در مسیر زندگی و پیشرفت کسی مانع تراشی نماید» .3در جای
دیگر نیز ،حضرت صادق (ع) در تفسیر آیه «و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا ،4جهت تبیین
امنیت جهانی در آن عصر میفرماید،همانا این آیه درباره عصر ظهور اس��ت و س��پس ادامه
.1آل عمران64/
 .2بحاراالنوار،ج،52ص339
 .3همان،ج،53صص37-40
.4نور55/

.1نعمانی،الغیبه،ص240
.2همان
.3صافی گلپایگانی،منتخب االثر،ص474
 .4شیخ کلینی،اصول کافی،ج،2ص175
 .5فصلت23/
 .6اصول کافی،ج،1ص198
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می دهند«:در آن زمان،چنان امنیتی بر سراسر جهان گسترده می شود که از هیچ چیز به چیز
دیگر،زیان نمی رسد،ترس و وحشتی به چشم نمی خورد.حتی جانوران و حیوانات در بین
مردم رفت و آمد می کنند و نس��بت به یکدیگر آزاری ندارند» .1سپس فرمودند«:ایمان نیز
که آرام بخش دلهاست ،سایه خود را بر جامعه مهدوی می افکند.فضای آن جامعه،سرشار
از اعتماد و اطمینان به یکدیگر در س��طح جهان اس��ت و در پرتو کلمه توحید دلها به هم
2
نزدیک و ضریب ناامنیها به صفر می رسد».
همچنی��ن در حکومت آرمانی مه��دوی پیرامون امنیت مالی،جانی و ناموس��ی می خوانیم
که«امنیت ش��رط توس��عه و الزمه پرداختن به معنویت اس��ت.راهها آنچنان امن میشود که
زن ازعراق تا ش��ام برود و پای خود را جز برروی گیاه نگذارد.جواهراتش را بر س��رش
3
بگذارد؛هیچ درنده ای او را به هیجان و ترس نیفکند و او نیز از هیچ درنده ای نترسد»
ام��ام صادق(ع)ع�لاوه بر تحقق امنیت در عصر ظهور ،با اظهار آیات و روایات به مس��اله
آزادی نیز با استناد به کالم علی (ع)چنین می فرماید«:قائم آل محمد مهدی موعود،آن روز
که ظهور کند،فتنه های آینده را در می یابد و با چراغی روشنگر گام می نهد و بر سیره و
روش پیامبر و امامان(ع)رفتار می کند تا گره ها و بندها را بگش��اید،بردگان و ملتهای اسیر
را آزاد می س��ازد و جمعیتهای گمراه و س��تمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع
4
آوری می کند»
در اندیش��ه امام صادق(ع)،آزادی در عصر ظهور از جایگاه واالیی برخوردار است؛چراکه
این مس��اله به عنوان مقدمه زندگی و ضامن حیات اصیل و ارجمند مادی و معنوی انس��ان
محس��وب می شود.براساس این اندیشه در س��یمای عصر ظهور،تنها شعار آزادی سر داده
نمی ش��ود،بلکه حضرت(ع)انس��انها را تشویق می کند که س��خنان گوناگون را بشنوند و
سخن بهتر را برگزینند.امام صادق(ع)با استناد به آیه 5می فرماید«:قائم سخن بهتر را معرفی
6
میکند و انسان را در یقین و تشخیص تنها نمی گذارد»
در اندیشه امام صادق(ع)در ترسیم عصر ظهور،گرچه انسان تکوینا و در نظام آفرینش آزاد
بوده و مجبور به انتخاب راه و عقیده ای نیست،اما تشریعا رها و تنها نبوده و باید براساس
آموزه های اس�لامی که تنها راه کامل و آزادی واقعی انسانهاس��ت،راه صحیح و درست را
انتخاب نماید و در این میان آنچه از همه بیش��تر مورد توجه قرار می گیرد،این اس��ت که
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آزادی در حکوم��ت مهدوی در عصر ظهور،کامال متفاوت و مغایر با آزادیهای حکومتهای
معاصراس��ت که تنها در آن آزادی را برای انسان درح ِد آزادی جنسی(همجنس بازی و)...
وحیوانی تعبیر می نمایند و انسان را در ح ِد یک حیوان بی بندوبار پایین می کشند.
 )4-7-1توسعه و پیشرفت
در دهههای اخیر این واژه «توس��عه و پیش��رفت» و چند مفهوم دیگر به آرمانهای سیاسی
هژمونیک ،جهت الگوهایی برای حکومتها تبدیل شده اند که رژیم هایی که حداقل مدعی
تعقیب رش��د و پیش��رفت در تمامی زمینه ها و مشارکت سیاس��ی و رعایت حقوق بشر
ش��هروندان خود نباشد ،مش��روعیت بین المللی و ملی شدن خود را در معرض خطر قرار
می دهند.در حقیقت توس��عه به عنوان فرایند پیچیده ای که رش��د کمی وکیفی تولیدات و
خدمات همراه با بهبود س��طح زندگی،تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری،
تامین رفاه همگانی ،رش��د علمی و فناورانه درون زا را در جامعه مدنظر دارد ،امری است
ک��ه تم��ام جوامع و حکومت ها برای رس��یدن ب��ه آن تالش می کنند؛ با وج��ود این باید
توجه داش��ت که توس��عه در این مقوله با چه ادبیاتی و به چه معنایی مدنظر آنان اس��ت.
چنانکه حکومتها در جوامع معاصر درحال حاضر توسعه را به معنای غربی آن و به جهت
َسمتگیری برنامههای خویش محسوب می کنند.
در حالی که در اندیش��ه امام صادق(ع)در سیمای عصر ظهور ،توسعه و پیشرفت به معنای
کامل آن که در اس�لام یافت می شود ،تعبیر ش��ده است و آن به معنای ارتقای کلِ جامعه
در س��طحی فراتر یعنی جهان به س��وی یک زندگی ایده آل است .چرا که توسعه در نظام
توحیدی مهدوی تنها پرداختن به امور مادی نیس��ت،بلکه آنچه اصل اس��ت روح انس��انی
و معنویات اوس��ت.پس توس��عه یک راه است،نه هدف.ممکن اس��ت در اینجا این سوال
پیش آید که فرایند توس��عه و پیش��رفت در عصر ظهور،تنها به معنای رشد معنوی مدنظر
اس��ت؟برای پاس��خ به این سوال نمونه هایی از این مس��اله در عصر ظهور در اندیشه امام
صادق(ع)مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
هنگامی که قائم ما قیام کند،خداوند آنچنان گوشها و چشمهای شیعیان را تقویت می کند
که میان آنها و حضرت قائم واسطه ای نخواهد بود.او با آنها سخن میگوید و آنان سخنان
او را میش��نوند و او را میبینند،در حالیکه او در مکان خودش میباشد».1در حدیث دیگری
از ایش��ان می خوانیم«:در زمان قائم(عج)یک انسان مومن در حالیکه در مشرق است،برادر
دینی خود را که در مغرب اس��ت میبیند،همچون کسی که در غرب عالم است و برادرش
 .1بحاراالنوار،ج،52ص336

را در شرق زمین می بیند»
با بررس��ی احادیث جامعه ی عصر ظهور در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)،می توان گفت که
توس��عه و پیشرفت مهدوی،توسعه و پیشرفتی اس��ت پایدار که جهان از تمامی برکات آن
برخوردار خواهد شد.
 )5-7-1استقرار وحدت و صمیمیت ایمانی
امروز ما در ترسیم الگویی از وحدت اسالمی،با راهها و تصورات مختلفی روبرو هستیم.
زیرا نواندیش��ان ،مصلحان و صاحب��ان هریک از عقاید و مذاهب مختلف اس�لامی،تلقی
خاصی از این مقوله دارند.به عنوان نمونه ،بسیاری از اندیشمندان«وحدت اسالمی»را نوعی
یکپارچگیِ مصلحتی در ابعاد مختلف سیاس��ی -اجتماعی می دانند و اهتمام به مشترکات
دین��ی و رفع س��وء تفاهم های مذهبی و فکری را با عن��وان «تقریب مذاهب» و به عبارت
بهتر«،تقریب بین صاحبان مذاهب»می شناسند.
همچنین برخی راه رسیدن به وحدت اسالمی وتقریب مذاهب را،اکتفا به مشترکات اسالمی
وحذف اختالفات تمایزات مذهبی دانس��ته اند و عده ای دیگر از ایده ی هضم،ادغام و یا
گزینش یکی از مذاهب سخن به میان آورده اند.برخی نیز تنها راه رسیدن به آن را،بازگشت
به «دوران سلف صالح» و توجه به راه و رسم آنها دانسته اند.
در ای��ن میان گروهی نیز ایدهی «اس�لام بالمذاهب» را مطرح ک��رده اند.گروهی دیگر نیز
وحدت طلبی خود را در س��ایه دعوت به مذهب خویش جستجو کرده اند.2هریک از این
اندیشمندان به رغم دلسوزی برای جامعه اسالمی،با تکیه بر مفروضات و مقبوالت سیاسی
و مذهبی خود س��خن گفته اند و مس��لم اس��ت که پیروی از نظریات آنها نه تنها ممکن و
پذیرفتنی نیس��ت و نتیجه ای جز بی توجهی به میراث علمی و فرهنگی مس��لمانان در پی
نخواهد داش��ت،بلکه عاملی ب��رای اختالفات جدیدتر خواه��د بود.گرچه هریک از فرق
اس�لامی و صاحبان اندیش��ه های کالمی و فقهی به معتق��دات و اجتهادات خود پای بند
هس��تند و طبیعی اس��ت که مدافع آن نیز باشند ،اما دخالت عناصر ویژه و متمایز مذهبی و
محور قرار دادن آن برای وحدت ،ره به جایی نمی برد و نبایس��تی در تعریف و یا تشویق
به وحدت اسالمی مورد مالحظه قرار گیرد.
اما واقعیت این اس��ت ک��ه وحدت مطلوب و حقیقی که در عرصه سیاس��ی -اجتماعی و
هم در زمینه های فکری و مذهبی رخ می نماید،وحدتی ماندگار اس��ت که آن را می توان
در جامعه مس��تقر س��اخت و بر پایه ی تقری��ب بین باورهای انواع مذاهب اس��توار کرد؛
1
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 .1همان
 .2ندای وحدت،ص182
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تقریبی اساس��ی بین اصول و ارکان مذاهب و نه تقریب صوری و نمادین بین معدودی از
اندیش��مندان چند مذهب.و این همان مس��اله ای است که در سیمای عصر ظهور مشاهده
میشود.چنان که حضرت صادق می فرماید« :اذا قام القائم جائت المزامله ویاتی الرجل الی
کیس اخیه فیاخذحاجته الیمنعه».1بنابراین،وحدت در س��یمای عصر ظهور از نوع مطلوب
و ثمربخش آن،یعنی اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب در
باورهای دینی مشاهده می شود.
 )2فرهنگی
فرهنگ به مثابه خون جاری در رگهای جامعه،شرایط حیات طبیعی جامعه را فراهم ساخته
و آن را از آفت پراکنده ساختن اعضای خود مصون نگه می دارد و امکان فعالیت را برای
تمام قسمتها و بخشها فراهم می سازد.
همچن��ان ک��ه فعالی��ت بخش��های مختل��ف ب��دن مدی��ون ط��راوت و جری��ان م��اده
حیاتی«خون»اس��ت،فرهنگ ی��ک نظام نیز ریش��ه وپایه درکلیه مس��ائل آن نظ��ام دارد.به
عبارتی،هرچند فعالیتهای یک جامعه در مولفه های سیاس��ی،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی
به نظر می رس��ند و حفظ نظام حکومتی یک کش��ور بستگی به نوع فعالیتها در حوزه های
فوق دارد ،ولی نحوه ی فعالیت در اقتصاد و یا سیاس��ت گذاری در بخش های دیگر،متاثر
از فرهن��گ آن نظ��ام اجتماعی اس��ت.از این رو،ه��ر فرهنگی که در طول تاریخ توانس��ته
زمینه ای مناس��ب برای انس��جام جامعه ی خود فراهم س��ازد و حرکت آن را به س��وی
پیشرفت و تعالی تامین نماید،از پویایی مناسبی برخوردار بوده و مداومت و بقای بیشتری
داش��ته اس��ت.به طوریکه اگر نظام فرهنگی با ش��اخصه ها و مبانی اش،همه ی مناسبات
اجتماعی،سیاس��ی،نظامی و اقتصادی را احاطه نکند و با ارائه ی الگویی مناسب،سیس��تم
س��ازی را در تم��ام ابعاد توس��عه ندهد،عوامل دیگر به اقتضای ش��رایط،نقش پدیده های
فرهنگی را بازی می کنند و هدایت جامعه را به س��وی مقاصد خود در دس��ت میگیرند.
حال در این قس��مت به بررس��ی وضعیت فرهنگی عصر ظهور در اندیشه امام صادق (ع)
پرداخته خواهد شد.
 )1-2وضعیت موجود
وضعیت فرهنگی هر جامعه ای،روایت خاص خود را دارد که تجلی گر ویژگیهای خاص
مادی و انسانی آن جامعه می باشد.
ام��ا آنچ��ه اکنون به طور قط��ع و یقین میتوان گفت این اس��ت که جوام��ع امروزی وارد
دوره ای ازتحوالت ش��گرف بین المللی شده و این امر س��بب شده در وضع فعلی،میزان
 .1بحاراالنوار،ج،52ص372
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مشکالت فرهنگی -اجتماعی بیش از میزان راه حلهای موجود باشد.پایان رقابت ابرقدرتها
و افزایش اختالف شمال/جنوب از نظر ثروت و دستیابی به منابع،با افزایش هشدار دهنده
خش��ونت،فقر،بیکاری،بی خانمانی،آوارگی و ازمیان رفتن ثبات زیست محیطی همراه شده
اس��ت.درعین حال یکپارچه ش��دن فزاینده بازارها،ظهور ائتالفهای نوین سیاسی منطقه ای
و پیش��رفتهای حوزه ارتباطات،بیوتکنولوژی و حمل و نقل که تغییرات پیش بینی نش��ده
را موجب ش��ده اند،باعث ش��ده دولتهایی که در گذش��ته منزوی بودند،به نحوه داوطلبانه
یا باالجبار ش��روع ب��ه اتحاد با یکدیگ��ر نمایند.پیوند میان ملته��ا و فرهنگها باعث ایجاد
یک جهان چند فرهنگی(تنوع فرهنگی)توام با س��ردرگمی،تنش و تضاد در فرآیند انطباق
با تکثرگرایی ش��ده اس��ت.در وضعیت امروز فرهنگ جهانی،تمایل��ی قابل درک در مورد
بازگشت به س��نتها،فرهنگهای قدیمی،ارزشهای بنیادی و هویتی آشنا و مفهومی آشنا و به
ظاهر مطمئن از هویت مش��اهده میش��ود.بدون هویتی مطمئن در بحبوبه ی این تحوالت
ممکن است افراد دچار انزواطلبی،نژادپرستی و ناشکیبایی شوند.این فضای تغییر و تحول
و آسیب پذیری ناشی از آن،باعث بروز چالشهایی شده است.
 )2-2چالش های فراروی فرهنگ جامعه ی امروز
عمده ترین چالشهای فراروی فرهنگ جوامع امروز عبارتست از:
 )1-2-2حقوق بشر
چگونه حقوق بشر جهانی می تواند در دنیایی مملو از تنوع فرهنگی وجود داشته باشد؟هم
چنان که جامعه بین المللی به ش��دت یکپارچه می شود،چگونه می توان به تنوع و هویت
فرهنگی احترام گذارد؟آیا فرهنگ جهانی اجتناب ناپذیر اس��ت؟در این صورت آیا جهان
آمادگ��ی آن را دارد؟چگونه فرهنگی جهانی بر مبنای ای��ن آمادگی ظهور میکند و چگونه
میتوان در این چارچوب،شان وشکیبایی رامحفوظ داشت؟اینها برخی از موضوعات،دغدغه
ها و پرس��ش هایی هس��تند که زیربنای بحث در مورد حقوق بشر جهانی و نسبیت گرایی
فرهنگی را تشکیل میدهند.
نس��بیت گرایی فرهنگی موید آن اس��ت ک��ه در دیدگاههای مختلف فرهنگی،ارزش��های
انس��انی تفاوته��ای عم��ده ای با ه��م دارند.برخ��ی افراد از این نس��بیت گرای��ی بمنظور
ترویج،حفاظت،تفس��یر و بکارگیری حقوق بشر که در سنتهای فرهنگی،اخالقی و مذهبی
مختل��ف به انحاء متفاوت تفس��یر میگردد،اس��تفاده ک��رده اند.به عب��ارت دیگر،طبق این
نگرش،حقوق بش��ر به لحاظ فرهنگی بیشتر نسبی است تا امری فراگیر.این نسبیت گرایی
در نظر معتقدانش،نظر به دامنه وس��یعی که دارد،تهدیدی جدی علیه اثربخشی حقوق بین
المللی و نظام بین المللی حقوق بش��ر که طی چندین دهه اجرا ش��ده است،بشمارمی آید.
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اگر سنت فرهنگی ای را که توسط یک دولت وضع میشود با معیارهای بین المللی تطبیق
دهیم،آنگاه نادیده انگاشتن،سوءاس��تفاده و نقض حقوق بش��ر را مش��روعیت بخشیده ایم.
دولته��ا در جوامع مختلف با امتناع یا بی توجهی به تعهدات حقوقی خود جهت ترویج و
حفاظت از حقوق بش��ر جهانی،از نسبیت گرایی فرهنگی حمایت می کنند که این امر می
توان��د قواع��د و ویژگی های فرهنگی آنها را فقط به دلی��ل برخورداری از قدرت،باالتر از
معیارها و قوانین بین المللی قرار دهد.
 )2-2-2جهانی شدن
دومین چالش��ی که تنوع فرهنگی با آن مواجه اس��ت،جهانی ش��دن اس��ت.جهانی ش��دن
عبارتست از«:فرآیند فشردگی فزاینده زمان و فضا که به واسطه آن مردم دنیا کم و بیش و
1
به صورتی نسبتا آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می شوند»
تقریبا دهه گذش��ته با بحث های داغ و مناقش��ه برانگیز درباره ی جهانی شدن همراه بوده
اس��ت.مقامات حکومتی،مش��کالت فرهنگی کشور را به فش��ارهای ناشی از جهانی شدن
نس��بت می دهند...و پشتیبانان اجتماعهای بومی مختلف،نسبت به نابودی خرده فرهنگها و
فرهنگهای کوچک در برابرموج فراگیر فرهنگ جهانی هشدار می دهند.2
جهان در حال منقبض ش��دن اس��ت و جوامع بطور فزاینده به هم وابس��ته می شوند.پس
منطقی اس��ت چنین بیندیش��یم که در این ش��رایط آیا همچنان می توانی��م از چندگونگی
فرهنگی دم بزنیم؟و اینکه آینده فرهنگ های مختلف چه خواهد بود؟
در واق��ع ،دو مکتب فک��ری وجود دارد که بح��ث مجادله برانگیز تاثیر جهانی ش��دن بر
فرهنگه��ای گوناگون را توضیح می دهد :از یکس��و دیدگاهی وج��ود دارد که بر تجانس
فرهنگی تاکید دارد که مشخصه آن رشد یک بازار الکترونیکی بین المللی و رواج فرهنگ
غربی -آمریکایی پاپ،در جهان اس��ت.این بدین معنی است که جهانی شدن به یکی شدن
فرهنگها منجر خواهد شد.جهان ذیل چارچوب ارزشهای غربی لیبرال یکدست خواهد شد
و تفاوتهای فرهنگی و نژادی بی اعتبار خواهد گردید.
این دیدگاه متضمن خطای جدی و اساس��ی اس��ت:اوال فرهنگ یک مقوله یکپارچه و
یک مدل بس��یار مش��خص که بتوان یک جا به دنیا عرضه کرد نیس��ت.فرهنگ متشکل از
عناصر و طیف های متفاوت اس��ت هرچند ممکن اس��ت برچسب آمریکایی داشته باشد.
ثانیا پیامهای فرهنگی به اشکال تفکیک شده دریافت و تفسیر می شوند.ثالثا مولدان اصلی
فرهنگ جهانی،به نحوی فزاینده تولیدات خویش را متناسب با تقاضاهای یک بازار جهانی
 .1احمد گل محمدی،جهانی شدن،فرهنگ،هویت،ص20
 .2محمدرضا دهشیری،جهانی شدن و هویت ملی،ص72
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تفکیک شده طراحی می کنند.
در مقابل ،دیدگاه دیگری وجود دارد و بر این باور اس��ت که جهان عمیقا در س��طح زبان،
فرهنگ ،تاریخ ،مذهب و هنجار متنوع اس��ت و شایس��ته اس��ت که به فرهنگها و زبانهای
مختلف احترام گذاشت.
به تعداد انس��انها ،فرهنگ وجود دارد.فرهنگها به اش��کال مختلف نمود پیدا می کنند و هر
جامعه ای فرهنگ متناس��ب خودش را خواهد داشت.ما شاهد تنوع چشمگیری در جهان
هس��تیم و واحدهای اجتماعی کوچ��ک و بزرگ ،مرزها و فضاه��ای فرهنگی کم و بیش
مش��خصی دارند .اگر فرهنگ را مجموعه ای از هنر ،موس��یقی ،لباس ،دین ،هنجار ،باور،
زبان ،نهاد ،افس��انه و آداب بدانیم ،پس فرهنگهای متنوعی در جهان وجود دارد.نمی توان
ان��کار کرد که گروههای مختلف انس��انی از لحاظ تفکر ،احس��اس و عمل متفاوتند .البته
علیرغم تفاوتهای ژرفی که میان گروهها و اجتماعات مختلف وجود دارد،انسانها می توانند
ایده ها و ارزشهای مشترک پیدا کنند و این همان فرهنگ جهان است.
بنابراین جهانی ش��دن فی نفس��ه نامطلوب نیست ،آنچه مذموم و محکوم است تحمیل
یک فرهنگ به جهان به ویژه با اس��تفاده از ابزار سیاس��ی ،اقتصادی و نظامی است که طبعا
مقاومت فرهنگهای مختلف را در پی خواهد داشت().INCP،2008
 )3-2فرهنگ غربی،فرهنگ حاکم بر جامعه ی جهانی
در این قسمت این سوال ذهن را به خود مشغول می کند که با توجه به شرایط کنونی جهان
معاصر و مطرح ش��دن بحث های وابس��تگی متقابل و پیچیده در روابط بین الملل،فرهنگ
حاکم بر جامعه جهانی چیست و اساسا این فرهنگ حاوی چه ارزشهایی است؟
در یک طرح جامع می توان یک روند کلی که همان حاکم ش��دن فرهنگ غربی اس��ت را
برای پاسخ به این پرسش در نظر گرفت.
بدون تردید فرهنگ غربی،فرهنگ حاکم بر جامعه ی جهانی امروز اس��ت که با گسترش
فرهنگی یگانه در سرتاسر جهان،نوعی ادغام و همگونی را پدید آورده است؛همان فرهنگی
که جهان را تسخیر کرده و در اصل بیانگر نسخه نظام سرمایه داری است.هرچند که عناصر
و ویژگیهای این فرهنگ را می توان در گس��تره های مختلف آن شناس��ایی کرد اما وجه
غالب این فرهنگ،همچون سیاست،آمریکایی است.
آن چ��ه فرهن��گ حاکم بر جامعه ی جهانی امروز نامیده می ش��ود،نوعی فرهنگ تحمیلی
اس��ت که به کمک ارتباطات گس��ترده و فناوری الکترونیک یا همان رسانه فرهنگی جهان
گیر شده است.این فرهنگ،گرچه خود را عام یا جهان شمول نشان می دهد،اما در اصل از
منبعی واحد یعنی فرهنگ غربی سرچشمه می گیرد.فرهنگ موردنظر در مکانی معین تولید
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و چونان هنر تقلیدی سطحی در دنیای الکترونیک عرضه میشود.بنابراین فرهنگی خاص و
معین به صورت فرهنگ جامعه ی جهانی بی زمان و بی مکان در می آید.
فرهنگ جهانی ش��ده ی غربی،در حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی مردم جهان نمود
م��ی یابد و اقش��ار و گروههای مختلف،وجوه متفاوتی از ای��ن فرهنگ را جذب می کنند.
امروزه ش��مار فراوانی از مردم جوامع مختلف جهان،خواسته یا ناخواسته شیوه ی زندگی
غربی را الگوی زندگی خود قرار می دهند و هر جامعه ای که در این فرآیند قرار می گیرد
به نوعی غربی می شود و این استحاله را پذیرا می شود.
ش��دت این امر -تسلط فرهنگ غرب -تا آن جاست که پژوهشگران و نظریه پردازان نیز
از آن س��خن می گویند و نس��بت به این سلطه ی کامل بر فرهنگ جهانی ابراز نگرانی می
کنند؛بگونه ای که معتقدند فرهنگ حاکم بر جهان امروز حتی انس��ان را به عنوان ماده ی
خ��ام مصرف می کنند و...و خود بانیان و برنامه ری��زان این فرهنگ نیز هریک دیگری را
مصرف می کنند .1به هر حال حرکت به سوی چیرگی فرهنگ غرب،تاکنون از سه مرحله
عبور کرده است:
دوره اول ی��ا دوره خوش باوری طالیی،که تصور بر این بود که فرهنگ غرب به وس��یله
رس��انه ها در اختیار همه قرار خواهد گرفت و وس��یله ای خواهد بود در جهت نزدیکتر
شدن انسانها و کشورها و مبادلهی اطالعات.
دوره دوم ی��ا دوره بدبینی انتقادی،با توجه به نتای��ج حضور غرب و مخصوصا آمریکا در
کش��ورهای در ح��ال دگرگونی و اینک��ه بیش از60درصد جمعیت جهان در کش��ورهایی
زندگ��ی می کنند که درآمد س��رانه آنه��ا کمتر از ده درصد میانگین جهانی اس��ت و بیش
از70درصد درآمد تولید ،مصرف شده در دنیا به وسیله 15درصدجمعیت می باشد.
لذا چنین تعاملی را فرآیندی در جهت توس��عه و رفاه نمی توان یافت،بلکه آن را باید در
جهت انقیاد سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی نگریس��ت.به بیانی دیگر آن فرهنگ را ایجادگر
وابستگی های خانمانسوز و شکلی از استعمار سابق و خیابانی یکطرفه قلمداد نمود.
دوره س��وم،دوره جهانی ش��دن که امروزه طلیعه ی آن را شاهد هستیم بر همسویی هویت
مل��ی و هوی��ت فرهنگی اعتقادی ندارد و گرایش به س��وی یک کلی��ت فرهنگی واحد را
تجویز می کند.
پس جهانی شدن فرهنگ،پذیرش تلویحی نهادینه شدن امپریالیسم فرهنگی است.امپریالیسم
فرهنگی به مفهوم تداخل سیس��تماتیک و تس��لط زندگی فرهنگی توده ها به وسیله طبقه
حاکمه غرب به منظور نظم دهی مجدد ارزشها،رفتارها،نهادها و هویت مردم استثمار شده
 .1لی الیوت،تمدن غربی،فرهنگ غربی،ص125

 .1مصطفی ملکیان،راهی بر رهایی،ص405
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در جهت همسویی با منافع طبقات استعمارگر می باشد.
 )4-2ارزشهای حاکم بر فرهنگ جامعه جهانی
ارزشها را می توان اینگونه در نظر گرفت که یکسری عقاید نسبتا پایدار در مورد هدفهای
زندگ��ی که براس��اس آنها به امتیازبندی ودرجه بندی پدیده ه��ا می پردازیم و اینها اصول
راهنمایی برای عمل انسانها می باشند.ارزشها امور ذاتی و ثابتی نیستند.در حقیقت ارزشها،
جزء عناصر فرهنگی هر جامعه می باش��ند .به همین خاطر از تنوع بسیار زیادی برخوردار
می باش��ند.هر جامعه ای،نظام ارزشی مختص به خود را دارد که از دل تاریخ و گذشته آن
جامعه به جا مانده است .ارزشها در اثر حضور در یک محیط فیزیکی خاص،کنش متقابل
میان مردمان درون یک س��رزمین،کنش متقابل با مردمان س��رزمینهای دیگر و حتی متاثر از
اندیش��ه ها و تخیالت متفکران و عامه مردم و همین طور از دل اس��طوره ها و ادیان پدید
می آیند.با توجه به تنوع هریک از موارد فوق در جوامع بشری،باورها و ارزشها نیز بسیار
متنوع می گردند.اما امروزه با توجه به گس��ترش ارتباطات ،ارزشهای مدرن توانسته اند ،با
سرعت زیاد و در سطحی بسیار گسترده در جهان پراکنده و مطرح شوند.
حال ارزش��های مبتنی بر مدرنیته در جامعه جهانی ،پیچیده و متنوع هس��تند و علیرغم
آرای صاحبنظ��ران در مورد ارزش��های مدرن ،هنوز یک اجماع قطع��ی درباره آنها وجود
ن��دارد .در آثار صاحبنظران ،معموال یک یا چن��د ارزش مدرن که مرتبط با مبحث خاصی
اس��ت ،بررس��ی می ش��وند و کمتر پیش می آید که نویس��نده ای به مجموعه این ارزشها
پرداخته باش��د .به همین خاطر ما تالش کردیم تا برجس��ته ترین ارزشهای مدرن حاکم بر
فرهنگ جامعه جهانی را از منابع گوناگون استخراج کنیم.
این ارزش��های مدرن که برخاس��ته از فرهنگ غرب به لحاظ س��یطره آن بر جامعه جهانی
امروز است،عبارتند از:
 )1-4-2استدالل گرایی
صرفنظر از انتقادات و ایرادات گسترده به اندیشه مدرن و به ویژه حمالت ساختارشکنانه
پس��ت مدرنیسم به این اندیشه،براس��اس این دیدگاه،اس��تدالل گرایی به این معناست که
حقایق هس��تی از راه برهان و اس��تدالل عقلی اثبات می ش��وند.لذا با تاکید بیش از حد بر
ِخرد انس��ان چنین می پندارند که«هیچکس فوق سوال و چون و چرا نیست»و فرد«از همه
1
دلیل می خواهد»
انس��ان مدرن،انس��ان چشم و گوش بس��ته ای نیست و نس��بت به هیچ حرف و سخن و
اندیشه ای تسلیم نمیشود بلکه ِخرد خود را نیز معیار قرار می دهد تا ببیند آن سخن منطقی
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است یا نه.البته باید توجه داشت این نگرش در مورد حوزه های تخصصی که فرد نسبت
به آنها تخصص ندارد،صدق نمی کند.مسلما در آن موارد به صاحب نظر رجوع می شود.
 )2-4-2افسون زدایی
افسون زدایی در اندیش��ه مدرن بیشتر معطوف به خرافه زدایی است.همچنان که در مورد
ارزشهای استدالل گرایی نیز گفته شد،دیدگاه مدرنیسم،با پرداختن افراطی به این مورد نیز
اعتقاد دارد؛انسان مدرن از آنجا که معتقد است خارج ازتواناییهای فیزیولوژیک خودقادر به
ش��ناخت صحیح نیست .بنابراین در برابر امور ماوراءالطبیعی و موجودات فرامادی موضع
ان��کار یا الادریگرایی میگیرد .بنا به اعتقادات کانت ،جهان ماوراءالطبیعی ،خارج از ادراک
و فهم انسان قرار دارد.1
بنابراین ما از ش��ناخت و آگاهی نس��بت ب��ه آن عاجزیم.به همین دلیل«افس��ون زدایی»را
یک��ی از ویژگیه��ای بارز عص��ر مدرن م��ی دانند.بر این مبنا انس��ان مدرن ه��ر آنچه که
نامعقول،نامفهوم،مبهم و غیرطبیعی قلمداد کند،از صحنه اجتماع خارج می سازد.
 )3-4-2انسان گرایی
یکی دیگر از مهم ترین ارزشهای جامعه مدرن که شاید بتوان گفت در طول تاریخ بشر بی
س��ابقه بوده است ،انسان گرایی اس��ت که برمبنای آن«همه چیز وهمه کار»باید در«خدمت
انسان»باش��د.در حقیقت انسان مدرن «خدمت به انس��ان را یگانه و نخستین هدف خود»
میداند.2در این ارزش نیز با تاکید بیش از حد بر آن ،انس��ان مدرن خود را محور کائنات
ق��رار می دهد.کاجی در درآمد کتاب خود می نویس��د ک��ه «در فرهنگهای جنوب ،نه تنها
س��نت برای خدمت به انسان است که انسان نیز برای خدمت به سنت میباشد .در حالیکه
مدرنیس��م همیشه و همه جا از ما میخواهد که سنت را برای انسان بخواهیم و نه انسان را
برای سنت».3
ت��ا پیش از عصر مدرن ،انس��ان خ��ود را«جزء ناچیزی از نظام کائنات»می شمرد.4انس��ان
مدرن«مرک��ز و معنی زندگی و آرم��ان آن»را در خود«زندگی معمولی»و عادی انس��ان در
این جهان جس��تجو می کند«.این برداش��ت از زندگی،در بردارنده ی ژرف ترین دریافتی
از آزادی اس��ت که بشر مدرن به آن دست یافته است.براساس این برداشت،مرکز و محور
هستی،انسان است و انسان موجودی خودسامان میباشد».5
 .1رامین جهانبگلو،مدرنیته،دموکراسی و روشنفکران،صص.51-52
 .2راهی بر رهایی،ص404
.3حسین کاجی،کیستی ما ازنگاه روشنفکران ایرانی،ص23
.4محمد مهدیزاده طالشی،اندیشه های سنت و تجدد در مطبوعات ایران،صص27-28
.5فخرالدین عظیمی،زمینه های فکری و تحقق تاریخی فرهنگ و جامعه مدرن،صص 10-9

 .1اندیشه های سنت و تجدد در مطبوعات ایران،ص142
.2مدرنیته،دموکراسی و روشنفکران،صص51-52
.3ژرژ بوردو،لیبرالیسم،ص.42
 .4همان،ص47
.5راهی به رهایی،ص405
 .6لیا لوین،پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر،ص129
.7همان
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 )4-4-2فردگرایی
فردگرای��ی ب��ر مبنای دیدگاه اومانیس��تی مبتنی بر حفظ حقوق و تضمین اس��تقالل فردی
انس��انها اس��ت .یعنی اینکه فرد حق دارد همانگونه باش��د که میخواهد و شخصیتهای
دیگر بر وی«تحمیل»نش��وند .1از نظر جهانبگلو« ،مهمترین محور تجدد ،ش��کلگیری فرد
م��درن اس��ت» و آن را «چهره اصلی جهان مدرن» قلمداد میکن��د .به نظر او «تجدد را می
توان نظامی از اندیش��ه ها دانست که به پیدایش فردگرایی در جهان مدرن انجامیده است.
از این جهت تمدن مدرن با س��ایر تمدن ها و فرهنگ ها از بنیاد متفاوت اس��ت،چون این
تمدن اولین و تنها تمدنی اس��ت که به فرد به مثابه موجودی اخالقی،خودمختار و مستقل
2
بها می دهد»
«همه اندیش��مندانی که سده هجدهم را سزاوار عصر روشنگری ساخته اند...حقوق فردی
را بر آزادی ذاتی ش��خص بنیاد گذاردند و استدالل مربوط به بدیهی بودن حقوق فردی را
3
تکرار کردند»
نکته قابل توجه درباره فردگرایی این اس��ت که فردگرایی را بیش��تر باید به منزله وظیفه
تلق��ی کرد تا حق.یعنی اینک��ه برای تحقق و حفظ حقوق و فردیت من،قبل از هرچیز باید
مراقب باش��یم که حقوق و فردیت دیگران را تضییع ننماییم و گرنه خود من،فردگرایی را
زیر پا گذاشته ام.انسانها تا جایی حق دارند بر طبق «اراده خاص خود» عمل کنند که حقوق
4
و آزادیهای دیگران را زیرپا نگذارند
)5-4-2برابری طلبی
براس��اس ارزشهای مدرن در فرهنگ غرب «همه انسانها برابرند و باید از آزادی ها،حقوق
و فرصتهای برابر فارغ از هرگونه تنوعات اجتماعی برخوردار باش��ند» .5ماده یک اعالمیه
جهانی حقوق بشر اعالم میدارد که «تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت
و کرام��ت و حقوق با هم برابرند».6همین طور درماده دو اعالمیه آمده اس��ت که «هرکس
میتواند بی هیچگونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دین ،عقیده سیاسی
یا هر عقیده دیگر و همچنین منش��اء ملی یا اجتماعی ،ثروت ،والدت یا هر وضعیت دیگر
7
از تمام حقوق و آزادیهای ذکر شده در این اعالمیه بهره مند گردد»
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«باور به برابری انسانها»براساس«تفس��یر جدیدی»ش��کل گرفت که انسان پس از رنسانس
از نظم و حق و عدالت و رابطه انس��ان با خالق و با دیگر انس��انها ارائه کرد و آن را«پایه
نظریه حقوق بشر نوین»قرار داد.براساس این تفسیر جدید،در سطح اعتقادی باید به برابری
انسانها«،از آن جهت که انسان هستند»باور داشته باشیم.1
در تفسیر جدید،نابرابری انسانها به«کیفیت مناسبات اجتماعی»نسبت داده میشود و طبیعی
بودن نابرابری ها و در نتیجه غیر قابل تغییر بودن آنها،مردود تلقی می شود.
«تحرک اجتماعی و طبقاتی جدید حاصل همین نگاه جدید است که از طریق جهت گیری
اکتسابی در تخصیص نقش ها و پاداشها اعمال می گردد».2
 )6-4-2پیشرفت گرایی
انس��ان مدرن در جامعه جهانی،به«پیشرفت مس��تمر و بی وقفه جامعه و نوع بشری»اعتقاد
دارد 3این انسان از آنجا که همه چیز را در خدمت خود می خواهد،برای رسیدن به مقصود
ناگزیر از تغییر جهان
در جهت مطلوب خویش است که از آن به پیشرفت یاد میشود.در حقیقت«اصل تجدد به
معنای همواره به پیش رفتن است».4
نوالن و لنسکی در این باره چنین می گویند«:در جامعه های پیش از انقالب صنعتی،سنت
مقام رفیعی داش��ت و تغییر و دگرگونی به طور معمول نامطلوب و حتی خطرناک شمرده
می شد.نوآوران نه فقط مورد تحسین و تمجید قرار نمی گرفتند،بلکه سایه ی شک وتردید
نیز بر سرشان می افتاد و به اتهام رها کردن راه و رسم افتخار آمیز گذشتگان مورد شماتت
و سرزنش واقع می شدند...در جوامع صنعتی امروزین،برعکس موضعگیری در برابر تغییر
و نوآوری تقریبا همیش��ه مثبت است.اعضای این جوامع فقط پذیرای نوآوری نیستند،بلکه
آن را فعاالنه تشویق و ترغیب می کنند».5
 )5-2کارآمدی فرهنگ مهدوی
در حالیکه در جهان کنونی،فرهنگ غربی،خود را فرهنگ برتر و الیق حکومت بر حاکمیت
جهان می داند و با زبان حال اعالم می دارد که«فرهنگ ما مرکز و باقی خط پرگار»اس��ت
و بدی��ن ترتیب در س��ایه ی یک ب��ازار بی حد و مرز،قصد دارد ی��ک فرهنگ بی کران و
الیتناهی را ترویج نماید،در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)فرهنگ پویای مهدوی در عصر ظهور
 .1حسین قاضیان،نظریه های توسعه و عوامل فرهنگی،ص22
 .2نظریه های توسعه و عوامل فرهنگی،ص22
.3راهی بر رهایی،ص 405
 .4مدرنیته،دموکراسی و روشنفکران،ص49
 .5پاتریک نوالن و گرهارد لنسکی،جامعه های انسانی،ص342
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اس��ت که می تواند به مقابله با آن بپردازد و این رویا را برایش��ان آشفته و پریشان بنماید و
اثبات نماید که روح حاکم بر فرهنگ غرب،چیزی جز جدایی،تنهایی و سرگردانی نیست.
به تعبیر دیگر،این فرهنگ -غرب -تنها یک فرهنگ فرمالیستی است که در نظام جهانی
امروز رخنه کرده و ارمغانی جز دگرگونی ارزش��های فکری و اخالقی را برای انس��ان به
همراه ندارد.س��یمای فرهنگی مهدوی در عصر ظهور در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)که بدان
پرداخته خواهد شد،اثبات می نماید که این فرهنگ جدید،نه تنها به لحاظ فرمالیستی بودن
به حقوق و ارزش��های واالی فکری و اخالقی انس��ان بهایی نمی دهد،بلکه در جهت قلب
آنها نیز گام بر می دارد؛چرا که حقیقت نیز جز این نیس��ت که آن چیزهایی که در گذش��ته
به خودی خود در این فرهنگ -غرب -ارزش��مند بودند،اکنون فاقد ارزش یا صرفا دارای
ارزشی برای غیر خود هستند.به عبارت دیگر این سیر دگرگونی ارزشها در فرهنگ غرب
تا آن جا پیش رفته است که حتی دامن ارزشهای انسانی را نیز گرفته است و حتی انسانیت
انسان نیز دگرگون شده است.
بنابراین در دنیای امروز و در این فرهنگ،انسانیت آن بارِ ارزشی اخالقی و عالی خود را
از دس��ت داده است و صرفا در چارچوبهای پراگماتیستی معنا می یابد.حتی با جرات می
توان اظهار داش��ت که انس��ان متمدن در این فرهنگ،به گفته ی اگزیستانسیالیست ها«این
آفنسیو»و به گفته ی ما«انسان بدلی»است.
 )6-2مولفه های کارآمدی فرهنگ مهدوی برای اداره جهان
ب��ا توجه به آنچه که تاکنون پیرامون وضعیت فرهنگ غربی و مهدوی در عصر ظهور بیان
شد ،میتوان اظهار داشت که فرهنگی را که ایشان در عصر ظهور بر جامعه حاکم می نماید
با محور قرار دادن توحید الهی و تکیه بر ارزشهای مستند به آیات و روایات معصومین می
باش��د که بدین ترتیب از سایر فرهنگ ها نیز متمایز می شود و اگر قرار است فرهنگی در
مرکز واقع ش��ود و س��ایرین در نقطه ی پرگار،آن فرهنگ غنی و پویای مهدوی است؛چرا
که کارآمدی این فرهنگ و ارزشهای واالی آن را می توان در شاخصه های ذیل در اندیشه
امام صادق(ع)اثبات نمود:
 )1-6-2توحیدمداری
یکی از خصایص جدانش��دنی فرهنگ فرمالیس��تی غرب،غفل��ت از تفکر معنوی یا همان
توحیدمداری است.س��یر مطلب بدین گونه اس��ت که در این فرهنگ،بشر تولدی ثانی پیدا
ک��رده و عقل جزئی او -نه آن عقل کل��ی مرتبط با عالم قدس -مبنا و مدار همه چیز قرار
گرفته است.این امر در حالی است که باید شیوه زندگی بر محور وحدانیت الهی دور بزند
و اوصاف شرک را از زندگی مبرا سازد.این همان امری است که در عصر ظهور به خوبی
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محسوس است.همانگونه که امام صادق(ع)این مساله را با این آیه از قرآن کریم به تصویر
می کشد«:ان اهلل ال یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باهلل فقد
افتری ائما عظیما».1
 )2-6-2همراهی دانش با بینش
بررسیها نشان می دهد علمی که در گذشته از فرهنگ غرب به خودی خود صاحب ارزش
بوده است،اکنون آن ارزش ذاتی خود را از دست داده وصرفا به لحاظ فایده عملی و ارزش
کارب��ردی اش واجد اعتبار اس��ت.به عبارت دیگر ارزش ذات��ی علم،تبدیل به ارزش برای
غیرخود شده است؛چرا که در این علم،هیچگونه بینشی مشاهده نمی شود.
حال آنکه در فرهنگ عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)،دانش در کنار بینش و حکمت
قرار دارد .2پس فرهنگی کامل اس��ت که متشکل از دو عنصر پر ارج علم و حکمت باشد.
در این فرهنگ،دانش،بینش و حکمت مقدمه ی آبادانی زمین هس��تند .در این اندیش��ه در
فرهنگ عصر ظهور به دنبال علم و بینش،تقوا می آید.بینش و تقوا اساس کار بوده و به علم
جهت حرکت می دهند و مس��یر شکوفایی آن را روشن می سازند.فرهنگ جهانی مهدوی
در صدد توسعه ی دانش و بینش و فراگیر شدن تقوا در جامعه است.
کارآم��دی این فرهنگ نهایتا در س��ایه ی عمل صحیح و صالح ایجاد می ش��ود.هر عملی
دارای دو چهره ی محتوایی وش��کلی است وحضرت مهدی(عج)در کارآیی فرهنگ خود
به هر دو عنایت دارد.عملی که ازهر دو جهت صحیح باشد،در فرهنگ اسالمی به آن«عمل
صالح»اط�لاق م��ی گردد؛یعنی عملی که هم از نظر محتوایی درس��ت اس��ت و هم از نظر
س��اختاری و ش��کلی.به معنای دیگر عملی است که بر طبق عقاید حق صادر شده و با آن
سازگار باشد.3
در حقیقت،عمل صالح(در مقابل Reformکه عملی اس��ت روبنایی)عملی است زیربنایی
و بنیادین که در آن،روبنا نیز شکلی صحیح و آراسته دارد.
 )3-6-2والیت مداری
با نگاهی به فرهنگ غربی می توان دریافت که یکی دیگر از شاخصه های فرهنگ آنان در
تداوم اهداف و سیاس��ت هایشان،علیه حذف دین و نابودی ارزش های اسالمی و مذهبی
در جوامع اس�لامی -ش��یعی به ویژه ایران ،تضعیف اعتقادات به والیت مطلقه فقیه و بی
اعتبار کردن آن اس��ت.غرب مهمترین و بزرگترین وجهه فرهنگی انقالب اسالمی ایران را
که همان والیت فقیه است را مورد هجوم قرار داده است.او آگاه شده است که بزرگترین
.1نساء48/
 .2طالق12/
.3موسوی همدانی،ترجمه تفسیر المیزان،ج،17ص27

 .1اسراء71/
 .2نهج البالغه،خطبه3
 .3عباسعلی عمیدزنجانی،مبانی اندیشه اسالمی،ص289
 .4مومنون115/
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مانع و س��د راه او در تحقق اهداف اس��تعماری اش ضربه زدن و حذف این نهاد است.لذا
س��عی در تضعیف باور اعتقاد مردم نس��بت به این اصل دارد و تهاجم فرهنگی و تبلیغات
گسترده دشمن در حال حاضر برای همین مطلب است.
در حالیکه در اندیشه امام صادق(ع)فرهنگ عصر ظهور معیار،میزان و مالک رفتارها،الگوی
رفتاری امام و رهبر الهی همان است.این معنی را حضرت(ع)در آیه ی کریمه «یوم ندعوا
کل اناس بامامهم» 1در این زمینه بیان فرموده اند.
از دیدگاه علوی نیز درس��یمای فرهنگ عصر ظهور،والیت روحی اس��ت که همبستگی و
اتحاد درجامعه ی اس�لامی حول آن می چرخند«:و ان��ه لیعلم ان محلی منها محل القطب
من الرحاء»« .2قطب الرحاء»محوری اس��ت که سنگ آسیاب بر ِگرد آن می چرخد و بدون
آن،گردش س��نگ مختل می گردد.در جامعه مهدوی نیز محور جامعه،امام جامعه اس��ت.
امام��ت چون هس��ته ی مرکزی و نگهدارنده و نظ��م دهنده،کنترل کننده گردش چرخهای
جامعه و بازدارنده از حرکتهای انحرافی است.3
 )4-6-2تکلیف مداری
در فرهنگ غرب،به جای اندیشه تعالی و تکلیف انسان ،لذت (لذت گرایی و خوش باشی)
اساس کار قرار گرفته است و مفهوم خیر عبارت از هر چیزی است که لذت آفرین باشد.
ریش��ه این اندیشه ،سخن توماس هابز است که میل و ارادهی انسان در وضع طبیعی ،تابع
هیچ تکلیفی نیست و اراده او مطلق است و با هیچ مالک و قاعده ای محدود نمی شود.
درصورتی که در اندیش��ه امام صادق(ع) انسان در فرهنگ مهدوی در عصر ظهور عبث و
بیهوده خلق نشده«افحس��بتم انما خلقناکم عبثا و انک��م الینا ال ترجعون» ، 4بلکه از خلقت
انس��ان هدفی دنبال میشود و حضرت مهدی(عج) برای رس��یدن به این هدف ،الگوها و
ش��یوه های زندگی و در نهایت فرهنگ خاصی را که همان فرهنگ اس�لام ناب محمدی
اس��ت را معرفی می کند و مجاز نمی ش��مارد که انسان هر امری را انجام دهد ،بلکه او را
مکلف به انجام کارهایی می کند که هویتی اصیل و شیوه ای خاص و سالم دارند تا هدف
از آفرینش او تامین گردد.
بنابراین بر طبق این بینش،حکمت حضرت پروردگار ،در آفرینش انسانها غایتمند است و
برای تعالی بشر که همانا نیل به کمال استعدادهای انسانی او است ،انجام تکالیف و رعایت
برخی محدودیتهای رفتاری ضروری است.
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 )5-6-2حق مداری و حق گرایی
در اندیش��ه ام��ام صادق (ع) در فرهنگ عص��ر ظهور همه چیز بر مح��ور واقعیت و حق
میچرخد  .1در این راس��تا حضرت مهدی(عج) با بینش اسالمی خویش حق و واقعیت را
در زندگی آدمی در چیزهایی می داند که او را به تعالی و کمال برس��اند .در این فرهنگ،
هم به محتوای عمل و هم به ش��یوهی عمل و هم ابزار آن توجه میش��ود .در این فرهنگ
هیچوقت ،ابزارحرکت و شیوه های گزینشی را توجیه و تایید نمی کند.
در حالیکه فرهنگ غربی ،درست در نقطهی مقابل چنین دیدگاهی است و آنان این امر را
ب��ه طور کل��ی نادیده گرفته اند وحق را تنها به معنای اباحه گری و رهایی از قیود اخالقی
و مذهبی معطوف نمودهاند.تفکر سکوالریستی آنان در ترویج انواع فساد و فحشا ،تجویز
و حذف ارزشهای دینی نمونه آشکار این رفتار است.
زیباتری��ن س��خن در کارآمدی فرهنگ غنی اس�لامیِ مهدوی در عصر ظهور ،فرمایش��ی
اس��ت که امام صادق(ع) آن را به نقل از پدرانش بیان فرموده اند« :الحمداهلل الذی ش��رع
االس�لام فس��هل ش��رائعه لمن ورده و اعز ارکانه علی من غالبه ،فجعل��ه امنا لمن علقه و
س��لما لمن دخله...فهو ابلج المناهج و اوضح الوالئج ،مش��رف المنار ،مشرق الجواد ،مضی
المصابیح ،کریم المضمار ،رفیع الغایه ،جامع الحلبه ،متنافس الس��بقه ،ش��ریف الفرس��ان؛
س��تایش خداوندی را سزاس��ت که راه اس�لام را گشود و راه نوش��یدن آب زاللش را بر
تشنگان آسان فرمود ،ستونهای اسالم را در برابر ستیزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه
امنی برای پناه برندگان و مایه ی آرامش برای وارد شوندگان قرار داد...اسالم روشن ترین
راه هاست ،جاده هایش درخشان ،نشانه های آن در بلندترین جایگاه ،چراغهایش پرفروغ
و درخش��ان ،میدان مسابقه ی آن پاکیزه برای پاکان ،سرانجام مسابقه های آن روشن و بی
پایان ،مسابقه دهندگان آن پیشی گیرنده و چابک سوارانند».2
 )7-2شاخصه های فرهنگی جامعه عصر ظهور
مهم ترین شاخصه های فرهنگی جامعه ی عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)عبارتند از:
 )1-7-2هم تباری،همگرایی و هم خانگی آدمیان
یکی از ش��اخصهای فرهنگی عصرظهور در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)همتباری،همگرایی و
هم خانگی آدمیان اس��ت؛ چرا که به واقع در نگاه قرآن نیز آدمیان هم گوهرند و سرش��ت
واح��دی دارند.همهی افراد بش��ر خانواده ای بزرگ هس��تند.زیرا همهی آح��اد ،فرزندان
یک پدر و مادرند .تقس��یم آدمی زادگان به گروهه��ای نژادی و زبانی گوناگون،فقط برای
.1بحاراالنوار،ج،78ص245
 .2بحاراالنوار،ج،48ص439

فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثالث».7
«منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری».8
«و لقد خلقنا االنسان من سالله من طین».9
«هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفال ثم لتبلغوا اش��دکم
ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا اجال مسمی».10
«انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا».11
 .2حجرات13/
 .2نساء1/
 .3انعام98/
 .4سجده6-7/
 .5نجم32/
.6فاطر11/
 .7زمر6/
 .8طه55/
 .9مومنون12/
 .10غافر67/
 .11انسان2/
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تعارف(ش��ناخت دو سویه)است و تفاوتهای قومی و اقلیمی هرگز نشانه ی فراتر یا فروتر
بودن کس��ی و گروهی نیس��ت؛ بلکه گرامی ترین مردم نزد خدا باتقواترین آنها است« :یا
ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل
اتقاک��م ان اهلل علی��م خبیر».1تقوا نیز ذاتا تفاخر و تبعیض را ب��ر نمی تابد،زیرا پرهیزگاری
ارزش معنوی و الهی است و فقط از رهگذرمبارزه با کبر و تفاخر و دیگر رذایل فراچنگ
می افتد و تفاخر و تبعیض،رذیلت نفسانی است.پس ارتکاب بدان با ذات تقوا در تعارض
است و آن را نابود میکند.
اندیشه های امام صادق(ع)در رابطه با این مساله منطبق بر آیات قرآن کریم است:
«ی��ا ایها الناس اتقوا ربک��م الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما
رجاال کثیرا و نس��اء؛ای مردم!از پروردگارتان پروا کنید آنکه شما را ازیک نفس آفرید و از
همان نیزجفتش را خلق کرد و از آن دو،مردان و زنان بسیار پدید آورد و پراکند».2
«و هو الذی انشاکم من نفس واحده فمستقر و مستودع».3
«و بدا خلق االنسان من طین.ثم جعل نسله من سالله من ماء مهین».4
«هو اعلم بکم اذ انشاکم من االرض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم».5
«و اهلل خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا».6
«خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من االنعام ثمانیه ازواج یخلقکم
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چکیده آنچه از اندیشه های قرآن محور امام صادق(ع)در رابطه با عصر ظهورپیرامون این
ش��اخصه فرهنگی بدست می آید،این است که انس��انها از گوهر یگانه و با فطرتی مقدس
پدید آمده اند و جهان،خانه ی مشترک آنها است که برای آرامش و تکامل آنان آماده شد.و
آدمیان با تکیه بر گرایش��های متعالی،جهان را باید آباد کنند و س��رانجام به سوی ارزشهای
برین و به سوی خدا باز خواهند گشت.
 )2-7-2گسترش آگاهی و دانایی
طبق اندیشه امام صادق(ع) ،امام مهدی(عج) در عصر ظهور به جهان شمولی علم ،دانش،
دانای��ی ،فناوری و بیداری میاندیش��د .طبق روایتی که امام ص��ادق(ع) از پدران خویش
نق��ل میکند« :دانش 27حرف اس��ت و همهی آنچ��ه تاکنون پیامب��ران آورده اند ،تنها دو
حرف اس��ت و مردم تاکنون جز با آن دو حرف ،آش��نایی ندارند و هنگامیکه قائم ما قیام
کند25حرف دیگر را بیرون آورده و آن را بین مردم گس��ترش می دهد و آن دو حرف را
نیز ضمیمه می کند و مجموع27حرف را میان مردم منتشر میسازد».1همانگونه که پیامبران
الهی به گس��ترش دانایی و بیداری احساسهای خفته در همه انسانها پرداخته اند و در آغازِ
دعوت خویش خطوط حرکت انس��انی و راههای سعادت جامعه های انسانی را تبیین می
کنند«:کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور؛این کتابی اس��ت که آن را بر
تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکیهای (ناآگاهی و نادانی)به سوی روشنایی باز بَری.2»...
در پرتو آموزش های حضرت مهدی(عج)در عصر ظهور ،همهی انسانها به قدر و منزلت و
کرامت خویش آگاه می شوند و فطرت زالل آنان از زیر الیه های رسوبات فکری نادرست
قومی ،قبیله ای و تنگناهای ملی و نژادی و جغرافیایی بیرون می آید و احساس��های خفته
آنان بیدار می گردد و همه به درست اندیشی و ژرفنگری روی می آورند و به خودیابی و
بازشناس��ی نظام فکری و فرهنگی میپردازند ،همچنین با محیط زندگی خود و چگونگی
بهره برداری عادالنه از آن آش��نا می ش��وند و بارِ رس��التی را که فرد فردِ جامعه انسانی بر
دوش دارد می شناس��ند ،پوچی و دروغین بودن مرزها و فاصله و امتیازات را نیک در می
یابند و به انسان و جهان انسانی برابر و یکسان می نگرند.
 )3-7-2بسط تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
بس��ط تکنولوژی اطالعات و ارتباطات که از آن به عنوان مهمترین عامل جهانی ش��دن به
مفهوم فش��رده ش��دن فضا و زمان یاد می کنند،در س��یمای عصر ظهور به مرحله ی کامل
میرسد.بگونه ای که همگان در آ ِن واحد از طریق امواج صوتی پیام را دریافت می نمایند.
.1بحاراالنوار،ج،52ص326
 .2ابراهیم1/

 .1بحاراالنوار،ج،52ص336
 .2اصول کافی،ج،5ص25
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در ای��ن زمینه در روایتی از ام��ام صادق(ع)می خوانیم«:چون قائم م��ا قیام نماید،گوش و
چش��م ش��یعیان ما را چنان تقویت می کند که بین آنها و امام پُست و پیکی وجود نداشته
باشد،بگونه ای که وقتی امام با آنها سخن می گوید،آنان می شنوند و او را می بینند و امام
در جایگاه خود قرار دارند».1
دراینجا رویه ای از تکنولوژیک جهانی شدن مطرح است که نه تنها با اندیشهی حکومت
جهانی اسالم تعارض ندارد که فهم معقول و قابل قبول از آنرا مطرح میکند .اگر درگذشته
درک مضمون حدیث فوق با شک و تردیدهای علمی روبرو بود ،امروزه توسعه و پیشرفت
خیره کنندهی تکنولوژی اطالعات و ارتباطات این مضامین را مورد تایید قرار داده اس��ت
و کمترین تردیدی برای آنان باقی نمی گذارد.در پرتو چنین جامعه ای مردمانی با افکار و
اندیش��ههای بلند و بینش وسیع تربیت میشوند که بیش از پیش استقرار حاکمیت جهانی
اس�لام و برخ��ورداری از جامع��ه ای همراه با ثب��ات و عدالت را فراهم م��ی آورند ،زیرا
ش��هروندان این جامعه در پرتو عقالنیت ناش��ی از تعالیم عصر ظهور و با پش��توانه توسعه
علمی به تعامل و برقراری روابط اجتماعی در سایهی حکومت مهدوی همت میگمارند.
 )4-7-2تکامل و ارتقای اخالق
یکی دیگر از شاخصه های فرهنگی عصر ظهور تکامل و ارتقای اخالق است.روایاتی که
در این زمینه از امام صادق(ع)و س��ایرین نقل شده است،به وضوح این نکته را یادآور می
ش��ود که در عصر ظهور ،عقول بش��ری به کمال می رسد و روابط سالم ،عادالنه و انسانی
در پرتو چنین عقالنیتی ش��کل م��ی گیرد...« :وضع اهلل یده عل��ی رووس العباد فجمع بها
عقولهم و کملت به اخالقهم؛ خداوند دست لطف و رحمت خود را بر سر بندگان نهد که
ِخردهاشان جمع و به نبوغ فکری و عقلی نایل گردند».2
درجامعه عصرظهور ،عقول آدمیان تمرکز می یابد و اخالق به کمال میرسد .نتیجه این امر،
در روابط اجتماعی دوس��تانه و به دور از کینه ورزی و حس��ادت که از ریشه های اساسی
تعارض محسوب می شود ،بازتاب می یابد.
 )3اقتصادی
عالوه بر بررسی عصر ظهور در دو بُعد سیاسی و فرهنگی در اندیشه امام صادق(ع)،اینک
به تبیین سیمای اقتصادی در عصر ظهور با تکیه بر اندیشه های ایشان پرداخته خواهد شد.
 )1-3وضعیت موجود
غیرازدوران کوتاه حکومت سوسیالیس��ت ها بر بخش��ی از جهان درچند دهه اخیر ،تفکر
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سرمایه داری لیبرال ،تفکر غالب در اقتصاد کشورهای جهان بوده است .این تفکر با توجه
به مبانی و راهبردهای خاص خود ،مدعی نجات بش��ریت از فقر و بی عدالتی اس��ت؛ اما
نگاه��ی به واقعیت ها حکایت از ش��دت نابرابر درآمدها و فقر گس��ترده دارد؛ برای مثال
در امریکا در س��ال 1973س��هم درآمد یک پنجم خانواده های پایی��ن جدول5/5 ،درصد
کل درآمد و س��هم در آمد یک پنجم باالی جدول41/1،درصد کل درآمد بود و در س��ال
1991س��هم دس��ته اول به  4/5و دس��ته دوم به  44/2رس��ید و این روند با اندک تغییراتی
همچنان ادامه دارد.1
همچنین بر پایه برخی آمارها،بین ده تا پانزده درصد جمعیت امریکا(حدود 37میلیون نفر)
زیر خط فقر قرار دارند.2بر اساس آمار دیگری در سال 1989در امریکا،حدودا 1درصد از
ثروتمندترین خانوادهها14/1،درصد در آمدها را به دست آوردند و صاحب  38/3درصد از
کل ثروت های خالص و  50/2درصد از دارایی های مالی خالص ش��دند.توزیع ثروت در
طول زمان نابرابر تر شد .3و این چنین است که امریکا داعیه ی رهبری جهان را نیز دارد.
 )2-3مبانی و بنیاد اقتصاد در نظام سرمایه داری
به نظرمیرسد که مهم ترین و بنیادی ترین عامل،مبانی اعتقادی واخالقی و انگیزه افراد در
فعالیتهای اقتصادی در نظام س��رمایه داری لیبرال اس��ت .بر پایه آموزه های نظام سرمایه
داری لیبرال ،تمام نگاه انسان در فعالیت های اقتصادی محدود به همین جهان مادی است.
لذت و س��عادت نیز به لذت و س��عادت مادی و دنیوی تفس��یر میش��ود .بنابراین به همه
توصیه می ش��ود برای حداکثر کردن س��ود مادی فعالیت کنند .ساز و کار رقابت آزادبرای
حداکثر کردن س��ود مادی در شمار تعالیم این نظام است .این گونه آموزه ها و سازوکارها
ممکن اس��ت تا حدی مشکل رش��د اقتصادی جوامع را برطرف کند ،اما هرگز در برطرف
ک��ردن بی عدالتی وتوزیع نامناس��ب و نیز رفع فقر توانایی ن��دارد؛ بلکه برعکس ،با ایجاد
انحص��ارات در تولید و فروش ،روز به روز بر توزیع ناعادالنه ثروت و دارایی در س��طح
بین المللی می افزاید.
)3-3ماهیت نظام سرمایه داری و پیامدهای آن
بر پایه مبانی و بنیاد اقتصاد در نظام لیبرال سرمایه داری تجویز بهره و بهره مرکب موجب
ش��ده است س��هم بهرمندی عامل سرمایه از تولید به مراتب از سهم بهره مندی نیروی کار
از تولید بیشترشود 4.پیگیری این قبیل آموزه ها باعث شده است نظام دستمزد و اجاره بین
.1بیو والدن،پیروزی سیاه،ص329
 .2دیوید ماکارو،رفاه اجتماعی،ص207
 .3پیروزی سیاه،ص163
 .4هاموت کرونیس،پول ،بهره،بحران های اقتصادی-اجتماعی،ص71

 .1سیدحسین میرمعزی،نظام اقتصادی اسالم،صص91-92
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کارگران و کارفرمایان حاکم شود و با محرومیت نیروی کار از مشارکت در سود تولیدات،
سهم اندکی از سود نصیب کارگران شود و در بحران های اقتصادی ،دستمزدها پایین بیاید
و بر خیل بیکاران افزوده ش��ود؛بنابراین در دوران رونق اقتصادی نیز از س��ود سرش��ار آن
محروم هستند.1
نظام س��رمایه داری لیبرال از طرقی از جمله بیمه بیکاری و تامین اجتماعی خواس��ته است
ت��ا با پدیده فقر و بی عدالتی مبارزه کند؛اما همانگونه که آمارها نش��ان می دهد،فقر و بی
عدالتی در حال رش��د و گس��ترش است.این امر بدان علت اس��ت که ماهیت نظام سرمایه
داری لیبرال ،بیکاری ،فقر و بی عدالتی را تولید می کند .یعنی از سویی ایجاد بیکاری ،فقر
و بی عدالتی می کند و از سوی دیگر در صدد از بین بردن آنها است و هیچگونه راه حلی
برای از بین بردن علت بیکاری،فقر و بی عدالتی ندارد.
 )4-3مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد مهدوی
همانطور که پیش��تر نیز اشاره شد،نظام اقتصادی حاکم در دنیای فعلی،براساس برداشت و
تفس��یر خاصی که از خدا،جهان،انس��ان و جامعه ارائه می دهد،بنیانهای خود را بنا نهاده و
انس��ان محوری و مادی گرایی را در همه ی فعالیتهای اقتصادی،اصل پایداری قرار داده و
نظام اقتصادی را بر پایه ی اعتقاد به این آموزه ها طراحی و اجرا کرده است.حال باید دید
این مساله در نظام اقتصادی مهدوی در اندیشه امام صادق(ع)به چه شکلی است؟
 )1-4-3اعتقادی
در هر نظامی،الگوهای رفتاری در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی برخاسته از حقوق اقتصادی
وی��ژه و حق��وق اقتصادی از اصول و قواعد اساس��ی نظام اقتصادی آن ش��کل می گیرد و
آن اص��ول و قواعد اساسی،براس��اس دیدگاه خاصی که هر نظامی درب��اره ی مقوله های
خدا،جهان،انس��ان و جامعه ارائه می دهد،سامان می یابد* .خداشناسی:مهم ترین پرسشی
که ممکن اس��ت درباره خداشناس��ی برای افراد در این بحث پیش آید،آن است که چگونه
ممکن است خداشناسی انسان در رفتارهای اقتصادی او،بلکه در نظام اقتصادی تاثیر داشته
باش��د و نیز نوع برداش��ت خاص از خداشناس��ی باعث پذیرش نوع خاصی از رفتارهای
اقتص��ادی در عرصه ی خُ ��رد و کالن و همچنین باعث پذیرفتن نظام اقتصادی متمایزی با
سایر نظامها شود؟
اگر پاس��خ پیش��ین مثبت باش��د،ضرورت دارد به مقوله ی خداشناسی از دیدگاه حضرت
مهدی(عج)و تاثیر آن درعرصه های اقتصادی در اندیش��ه امام صادق(ع)بپردازیم وگرنه به
این بحث نیازی نخواهدبود.برای نشان دادن این ضرورت به استداللهای فلسفی و کالمی
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نیازی نیس��ت؛بلکه با اش��اره ای کوتاه به تاریخ مبانی اعتقادی سایر نظام های اقتصادی و
تاثیر نوع باور آنها درباره ی خدا در ش��کلگیری نظام اقتصادی آنها مطلب روشن خواهد
شد.
اساس��ی ترین مبنای اعتقادی و فلسفی نظام سرمایه داری لیبرال«،دئیسم»است.این دیدگاه
رابط��ه ی خداوند را با جهان طبیعت و انس��ان بگونه خاص��ی بیان می کند.گروهی از آنها
اعتق��اد دارند که خداوند متعال جهان طبیعت را آفری��ده و نظام طبیعی را که کارآمدترین
نظام اس��ت،در آن قرار داده و خود هیچگونه دخالت تکوینی مس��تمر و هدایت تش��ریعی
ندارد.گروه دیگری از دئیس��ت ها نیز منکر هدایت تکوینی مس��تمر خداوند نیستند،اما آن
را در حد نظارت بر اینکه نظام طبیعی درس��ت عم��ل کند،محصور می دارند ولی هدایت
تشریعی و وحی را به طور کلی منکرند.1
حال برخالف دیدگاه نظام س��رمایه داری،در اندیش��ه امام صادق(ع)در نظام اقتصادی
مهدوی یقین به توحید افعالی،ویژگی خاصی به اعمال و رفتار انسان در صحنه ی زندگی
می بخشد.این یقین باعث خواهد شد که انسان در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی به نحوی
کار کند که با رفتارهای انس��ان غیرموحد متفاوت باشد؛زیرا اعتقاد به توحید افعالی،رابطه
خ��دا را ب��ا انس��ان و طبیعت بگونه ای تعیین می کند که با خداشناس��ی مبتنی بر دئیس��م
متفاوت است.2در این اندیشه از آنجا که نظام اقتصادی،نظام رفتاری است،تاثیرپذیری این
نظام ازرفتارهای برخاس��ته ازاعتقاد به توحیدافعالی،با تاثیرپذیری نظام اقتصادی برخاسته
از اعتقاد به دئیس��م تفاوت دارد.در بررس��ی کلمات حضرت مهدی(عج)در اندیش��ه امام
صادق(ع)،توحی��د افعالی خداوند متعال آش��کار می ش��ود و به دنب��ال آن می توان رابطه
ی خاص خدا را با انس��ان و جهان معرفی و در نتیجه رفتارهای ویژه ای را در س��احت
اقتصادی،ارائه کرد.در این کلمات از رابطه خداوند با جهان طبیعت و انسان،خلقت مستمر
و نیز ربوبیت پیوس��ته و گسترده،احاطه،قیومیت و هدایت پیوسته و مستمر بحث می شود
که بررس��ی این مساله از عهده نوشتار حاضر خارج است،اما تنها به دو نمونه از اعتقادات
حضرت مهدی(عج)در اندیشه امام صادق(ع)اشاره خواهد شد:
 احاطه پیوس��ته و گسترده :در اندیشه امام صادق(ع) ،حضرت مهدی(عج) در گفتارهایفراوانی ،احاطهی وجودی و عمومی خدا را بر تمام موجودات جهان بیان میکند .در برخی
از آنها به احاطهی وجودی 3و در بعضی به احاطه علمی 4و گاه احاطه ی وجودی و علمی
.1فردریک کاپلستون،تاریخ فلسفه،ج،5ص179
.2بحاراالنوار،ج،42ص192
 .3اصول کافی،ج،1ص142
 .4بحاراالنوار،ج،4ص266

 .1همان،ج،77ص 313
 .2نساء126/
.3بحاراالنوار،ج،4ص317
.4همان
 .5بقره255/
.6دخان38-39/
 .7شوری53/
 .8حجر21/
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هر دو اشاره دارند« 1:و کان اهلل بکل شی ء محیطا» .2
 قیومیت پیوس��ته و گس��ترده:امام صادق(ع)می فرمایند:قیومیت خداوند متعالی،یعنی کهبرپا دارنده ی جهان هس��تی و قوام آن است.این حقیقت،با صراحت و روشنی در بسیاری
از س��خنان حضرت مهدی(عج)آمده اس��ت«:3کل شی خاشع له و کل شی قائم به غنی کل
فقیر و عزکل ذلیل؛همه چیزخاشع او و قائم به او هستند.او بی نیاز کننده هر فقیری و عزیز
دارنده هر ذلیلی است».4
هماهنگ��ی کام��ل بی��ن گفتار حضرت مهدی(ع��ج)و کالم الهی بر طبق اندیش��ه امام
صادق(ع)در این آیه به طور کامل آشکار است«:اهلل ال اله اال هو الحی القیوم؛نیست خدایی
جز خدای یکتا که زنده و برپا دارنده همه امور است».5
*جهان شناسی:براس��اس دیدگاه فلس��فی اقتصاد س��رمایه داری لیبرال،خداوند در جهان
طبیعت،نظامی قرار داده اس��ت که بصورت خ��ودکار عمل می کند و کارآمدترین نظام،در
عال��م تکوین اس��ت.قوانین آن همانن��د قوانین فیزیک،فقط در عالم مادی و محسوس��ات
جاری،ثابت،دقیق،کامل و عام اس��ت.نظام طبیعی خود به خود و به دور از دخالت مستمر
الهی منطبق بر قاعده ی علی و معلولی عمل میکند.چنین جهان شناسی پیامدهای اقتصادی
خاص��ی همچون نفی هدایت تکوینی و تش��ریعی الهی،نفی هرگون��ه دخالت نهادی حتی
دولت در اقتصاد و آزادی همگانی و رقابت کامل فعالیتهای اقتصادی و...را به دنبال دارد.
اما در اندیش��ه امام صادق(ع)جهان شناس��ی در س��یره مهدوی براساس اصولی چند با
استناد به کالم الهی به اثبات رسیده است:
 هدفمند بودن خلقت جهان هس��تی«:و ما خلقنا الس��ماوات و االرض و ما بینهما العبینما خلقناهما اال بالحق و لکن اکثرهم ال یعلمون»«،6اال الی اهلل تقصیر االمور؛آگاه باشید همه
چیز به سوی خدا باز میگردد».7
 برخورداری جهان هس��تی از خزاین غیبی« :و ان من ش��ی اال عندنا خزائنه و ما ننزله االبقدر معلوم؛ هیچ چیز نیس��ت مگر آنکه خزاین آن نزد ماس��ت و ما تنها به اندازه ای معین
از آنها فرو می فرستیم».8
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 محل آزمایش بودن دنیا« :الذین یومنون بالغیب؛پرهیزگاران کس��انی هس��تند که به غیبایمان دارند».1
 برخورداری جهان ازنظام علی و معلولی«:حکومت جهان به دست خداست و او برهمهچیز توانا است.همان که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید.در آفرینش خداوند رحمان
هی��چ تضاد و عیبی نمی بینی».2در ق��رآن گاه تعبیر«بیده ملکوت کل ش��یء؛ملکوت(عالم
غیب)همه چیز به دس��ت او است» 3و گاه«بیده الملک؛ عالم ملک (محسوس) به دست او
4
است»
آمده است و نیک داللت دارد بر اینکه نظم هر دو عالم به دست خدای بزرگ است.
*انس��ان شناسی:از دیدگاه مکتب لیبرالیسم،انسان با ویژگیهایی چون:خویش مالکی(انسان
مالک مطلق خود،کار و اموال خویش اس��ت و هیچگونه تعلقی به جامعه،دولت و خداوند
ندارد؛پس مالش را هر گونه که می خواهد،می تواند اس��تفاده کند)،اصالت ارضای امیال و
تمنیات نفس��انی(هر انس��ان هر چیزی را به نفع خویش می پندارد و هر روشی را که برای
بدس��ت آوردن آن مفیدتر می داند،بر می گزیند)و نگرش ابزاری به عقل تاثیر بس��یاری بر
رفتارهای اقتصادی انسان و سامان یابی نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال می گذارد.
در نقطه مقابل،انس��انی را که امام صادق(ع)در اندیشه ی مهدوی در نظام اقتصادی جهانی
معرفی می کند،تفاوتهای اساس��ی با انس��ان از دیدگاه لیبرالیس��م دارد.ویژگی های انسان
الهی،هدف از خلقت او و برخی خصوصیات دیگر انسان که از دیدگاه مهدوی در اندیشه
های امام صادق(ع)می تواند در رفتارهای اقتصادی موثر باشد،از این قرار است:
 فلس��فه آفرینش انسان:خداوند انس��ان وجهان را بیهوده نیافرید.هرچند این انسان درایندنیا زندگی میکند،برای این دنیا آفریده نشده است تا هدف خویش را از زندگی،فقط بهره
ب��رداری از امکانات مادی دنیا قرار دهد؛بلکه انس��ان طبق بیان صریح ایش��ان،برای جهان
آخرت آفریده ش��ده است«:و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون؛جن و انس را جز برای
آنکه مرا عبادت کنند،نیافریدم».5
 دو بُعدی بودن انس��ان:در اندیشه ی مهدوی هم به بُعد مادی و هم به بُعد معنوی انسانتصریح ش��ده است.هم چنین اهم وظایف س��احت مادی ومعنوی انسان نیز به میان آمده
است.امام صادق(ع)استشهاد خویش را پیرامون این مساله در نظام اقتصادی جهانی مهدوی
 .1بقره3/
 .2ملک1/
 .3یس83/
 ..4ملک1/
 .5ذاریات56/

 .1حجر28-29/
.2بحاراالنوار،ج،40ص409
 .3نهج البالغه،خطبه91
 .4انعام165/
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با این آیه از قرآن اظهار می دارد« :و اذ قال ربک المالئکه انی خالق بشرا من صلصال من
حما مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین» .1
 مالکیت خدا و مس��ولیت انسان:امام صادق(ع)معتقد است،براساس بینش مهدوی جهانو همه موجودات آن،ملک ِطلق خدای متعال است.هستی انسان و تمام نیروهای روحی و
جس��می او و همه ی موجودات از آن خداوند است«:له ما فی االرضین و السماوات؛آنچه
در زمینها و آسمانها قرار دارد،ما ِل خدای متعالی است».2
گفتنی اس��ت که ای��ن مالکیت از س��نخ مالکیت اعتباری،همانند مالکیت انس��ان براش��یا
نیس��ت،بلکه از نوع مالکیت تکوینی شمرده می ش��ود.خدا انسان را آفرید و بار مسئولیت
سنگینی را بر عهده او قرار داد.حضرت علی(ع)نیز در این باره چنین می فرمایند«:هنگامی
که خداوند زمینش را بگسترد و فرمان خود را روان ساخت،آدم را از میان آفریدگان خود
برگزید و او نخس��تینِ آدمیان بود.او را در بهش��ت خود جای داد و عیش او مهیا گردانید
و به او آموخت که از چه کارهایی پرهیز کند و اگر از او چنان کارهایی س��ر زند،مرتکب
معصیت ش��ده است و مقام و منزلتش به خطر می افتد؛ولی آدم به کاری که خداوند از آن
نهی کرده بود،دست یازید؛زیرا علم خدا از پیش بدان تعلق گرفته بود.هنگامی که آدم توبه
کرد،خداوند او را به زمین فرس��تاد تا زمینش را با فرزندان خود آباد س��ازد و ازسوی خدا
بربندگانش حجت و راهنما باشد» .3این همان مسوولیت جانشینی انسان است که در قرآن
نیز بدان تصریح ش��ده است«:هو الذی جعلکم خالئف االرض؛او خدایی است که شما را
جانشین خود در زمین قرار داد».4
*جامعه شناس��ی:یکی دیگر از مبانی بینشی و اعتقادی در اقتصاد مهدوی مساله ی جامعه
شناس��ی در اندیشه امام صادق(ع)اس��ت.در بحث جامعه شناسی،دو مطلب دارای اهمیت
ویژه ای است که از لحاظ ساختار نظام اقتصادی،آثارفراوانی به دنبال دارد.
این دو عبارتند از:مساله اصالت فرد یا اصالت جامعه.
نظریه اصالت فرد،یکی از اساسی ترین نظریه های لیبرالیسم است.براساس این نظریه،آنچه
در اجتم��اع وج��ود حقیقی دارد،افرادند ک��ه در هویت و اثر،مس��تقل از یکدیگرند.وجود
حقیق��ی و اصیل از آ ِن افراد اس��ت و جامعه فقط وجود اعتب��اری دارد که افراد آن،اهداف
و راههای دس��تیابی به آن را مس��تقل از دیگران تعیین کرده،شخصیت خود را می سازند و
همین هویتهای مس��تقل افراد،هویت اعتباری جامعه را می سازد.نتیجه چنین دیدگاهی،آن
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اس��ت که هویت حقیقی و اصیل فرد،همیش��ه بر هویت اعتباری و غیراصیل جامعه مقدم
است.
در نقط��ه مقابل نظری��ه ی اصالت فرد،اصالت جامعه است.براس��اس ای��ن نظریه،مفاهیم
اجتماعی،بدون تمس��ک به مفاهیم ناظر بر افراد و روابطش��ان تفس��یر می ش��ود و تبیین
پدیده های اجتماعی را با قوانین ِعلی حاکم بر آنها ممکن می داند.بنابراین از جنبه ارزشیِ
اصالت جامعه می توان به تقدم منافع جامعه بر منافع فرد حکم کرد.
ح��ال از دیدگاه مهدوی در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)این که جامعه اصیل اس��ت یا فرد و
افراد،بای��د گفت هیچ یک ب��دون دیگری معنایی ندارد.پس در چنین بینش��ی اصالت فرد
و جامعه توامان با یکدیگر قابل پذیرش است.براس��اس ای��ن نظریه،افراد درجامعه،هویت
وشخصیت مستقل دارند.افرادانسان هریک باسرمایه فطری و همچنین سرمایه ای اکتسابی
از طبیعت،وارد زندگی اجتماعی می شوند و از نظر روحی در یکدیگر ادغام شده و هویت
روحی جدیدی که از آن به«روح جمعی»تعبیر می شود،بدس��ت میآید.این روح جمعی،از
تاثیر وتاثر حقیقی افراد حاصل می ش��ود و شبیه و نظیر ندارد.این روح میتواند بر هویت
برخ��ی افراد اثر گذارد؛همانگونه که برخی افراد چنان قدرت��ی دارند که می توانند بر این
روح جمعی اثر گذاشته و اندیشه ها،عواطف و به طور کلی فرهنگ جامعه را عوض کنند.
امام صادق(ع) برای اثبات این مساله می فرماید« :لکل امه اجل؛ هر امتی(جامعهای) مدت
و پایانی دارد»« ،1کل امه تدعی الی کتابها؛ هر امت (جامعهای) برای رس��یدگی به س��وی
کتاب و نوشته خود ،خوانده میشود» «،2زینا لکل امه عملهم».3
شایان توجه است که این آیات،بُعد اصیل بودن جامعه را اثبات می کند؛اما اصالت فرد در
چنین اندیشه ای ،امری مسلم و بی نیاز از اثبات است.
پس براس��اس ن��گاه اقتصادی حض��رت مهدی(عج)در اندیش��ه امام ص��ادق(ع)در عصر
ظهور،نمی توان حکم قاطع به نفع افراد یاجامعه صادر کرد؛بلکه درمقام ارزشگذاری،هرجا
باید س��هم فرد یا افراد و جامعه را س��نجید و براس��اس مقدار وزن و میزان سهم هریک از
افراد یا جامعه،ضرر یا منفعت فرد یا جامعه را لحاظ کرد و اگر در مواردی بین منافع افراد
و جامعه تزاحمی پیش آید،باید به حسب سهم هریک از آن دو(فرد و جامعه)در برابر سود
و ضرر،منفعت و خسارت تقسیم شود.
 )2-4-3اخالقی
برخ��ی از مفاهیم مبنایی دارای ماهیت ارزش��ی،فرهنگ س��از،جهت دهنده و بر رفتارهای
 .1اعراف34/
.2یونس49/
.3انعام108/

 .1حجر21/
 .2فخرالدین طریحی،مجمع البحرین،مجلدات،3-4،ص464؛احمدبن فارس،معجم مقاییس اللغه،ج،5ص62
 .3بحاراالنوار،ج،77ص340
 .4همان،ص108
.5همان،ج،57ص107
 .6اصول کافی،ج،1ص89
 .7همان،ص295
 .5االمدی،غررالحکم،ج،2ص539
 .9همان،ج،1ص34
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اقتصادی انس��انها تاثیر گذار هس��تند.دیدگاه ارزش��ی هر مکتب اجتماعی درباره مفاهیمی
همانند زهدوقناعت،توکل به خدا ،تقدیر الهی و رزق مقدر ،دنیا و مظاهر آن (مال ،ثروت،
رفاه ،تجمل و )...و رابطه دنیا و آخرت ،س��ازنده پیکره اصلی فرهنگ اقتصادی آن مکتب
اس��ت که در پی آن،رفتارهای اقتصادی خاصی در عرصه های گوناگون اقتصادی به مردم
رهنمون ش��ده و برنامه و سیاستهای ویژه اقتصادی به مسئوالن اقتصادی هر نظامی القا می
شود.
این واژه ها و مفاهیم ممکن اس��ت فراوان و گس��ترده باش��د؛اما در اینجا بر حسب نیاز و
مقدورات ،با مطرح کردن چند بحث مهم در اندیش��ه امام صادق(ع)در مبانی ارزشی نظام
اقتصادی مهدوی مطالب پیگیری می شود.
2
*تقدیر و رزق مقدر :از آیات فراوان قرآن ،1بس��یاری از کلمات در آموزه های اس�لامی
و نیز در اندیش��ه امام صادق(ع)پیرامون مبانی ارزش��ی نظام اقتصادی مهدوی استفاده می
ش��ود که روزی هرکس را خداوند تعیین کرده است،چنانکه ایشان میفرماید«:چون انسانها
مخلوق خداوندند،خدا آنان را دوست دارد و به ایشان روزی می دهد ،3و نیز «بر خود الزم
کرده است که روزیشان را عطا کند.4و «خداوند توسعه در رزق و روزی مردم را اراده کرده
است»5و «روزی آن ها را به عادل تقسیم میکند» 6و«روزی آنان را تقدیر و اندازه گیری می
کند».7همانگون��ه که علی(ع)نیز می فرماید«:خداوند برای بندگان مومن خود امتیاز دیگری
ق��رار داده اس��ت و روزی آنان را از راههایی که هیچ��گاه گمانش را نمیبرند(من حیث ال
یحتسب) میدهد»« .8روزی هرکس از طرف خدا تقسیم و تعیین شده است» .9البته این
آیات و روایات در اندیشه امام صادق(ع)و سایرین بدین معنی نیست که انسانها دست از
تالش و کوش��ش بردارند؛ چرا که از قبل همهی امور برای آنها در نظر گرفته ش��ده است.
حال اگر ضمانت رزق و روزی ش��ده اس��ت ،از سویی توصیه به کار و کوشش نیز واجب
ش��مرده شده است« :خداوند ،روزی ش��ما را برعهده گرفته و شما را به تالش فرمان داده
اس��ت .مبادا طلب چیزی که برای ش��ما بر عهده گرفته از چیزی که بر ش��ما فریضه کرده
ِ
روزی ضمانت ش��ده بر شما
است،س��زاوارتر جلوه کند؛...چنانکه گویی به دس��ت آورد ِن
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واجب است».1
*توکل:برخی گمان می کنند وقتی انس��ان در همه امور از جمله روزی و امور معیش��تی
خود به خدا توکل کند،کارش درس��ت می شود و مشکالتش حل خواهد شد.بنابراین،چرا
خ��ود را به زحمت بین��دازد و رنج کار و تالش را متحمل ش��ود.چنانکه آیاتی از قرآن و
روایاتی داللت دارند که اگر انسان در هر امری به خدا توکل کند،خدای متعال برای او بس
اس��ت«:و من یتوکل علی اهلل فهو حس��به».2همچنین پیامبراکرم(ص)فرمود«:لو توکلتم علی
اهلل حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر؛اگر ش��ما به نحوی که شایس��ته است،به خدا توکل
کنید خداوند روزی ش��ما را تضمین میکند؛همان طورکه به پرنده روزی می دهد» .3از این
دس��ته آیات و روایات،برداشت نادرستی از توکل در ذهن برخی ها نفوذ کرده است.حال
آنکه در اندیش��ه امام صادق(ع)حضرت مهدی(عج)در عصر ظهور براساس بینش اعتقادی
خویش به مبارزه با اینگونه برداش��تهای انحرافی از توکل که نتیجه ای جز تنبلی،سستی و
عقب ماندگی جوامع ندارد،می پردازد.4
*رابطه بین دنیا و آخرت:در اینجا این پرس��ش ها رخ می نمایانند که آیا برای دس��تیابی
به س��عادت حقیقی و پایدار در مبانی ارزش��ی نظام اقتصادی مهدوی باید از دنیا و مظاهر
آن دوری جس��ت و ب��ه آخرت روی آورد؟در اینصورت آیا باید پیشرفت،توس��عه و رفاه
را ام��ری ناپس��ند در اقتصاد مهدوی تلقی کرد؟یا معارف مه��دوی درباره دنیا و آخرت را
کنار گذاشت و اظهار داشت که این معارف به زمان ظهور اختصاص دارد؟یا با تمسک به
معارف فوق درباره پرهیز از دنیا و روی آوردن به آخرت می توان به بهترین نوع پیشرفت
و رفاه دست یافت؟
در این بررسی با تکیه بر آراء و اندیشه های امام صادق(ع)متوجه می شویم که فقط پاسخ
پرسش آخری مثبت است و توجه به معارف مهدوی در این اندیشه،نه تنها مانع توسعه و
رفاه عمومی نمی ش��ود،بلکه افزون بر آن،باعث سعادت آخرتی نیز خواهد شد.چرا که در
این بینش،دنیا و مظاهر زیبای آن،که جلوه ای از قدرت و علم خداوند متعال اس��ت،هرگز
امر زش��ت و ناپسندی نیست و فی نفس��ه طلب کردن دنیا و مظاهر آن نیز نمیتواندناپسند
باشد،همانگونه که در آموزه های اسالمی نیز آمده است«:دنیا برای کسی که آن را راستگو
انگاشت،خانه راستی اس��ت،برای کسی که آن را شناخت،خانه تندرستی است،برای کسی
که از آن توش��ه اندوخت،خانه بی نیازی اس��ت،برای کسی که از آن پند آموخت،خانه پند
 .1بحاراالنوار،ج،57ص197
.2طالق3/
.3نوری طبرسی،مستدرک الوسائل،ج،11ص217
 .4همان،ج،10ص194

.1بحاراالنوار،ج،42ص324
 .2ملک15/
 .3اعراف32/
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است» 1و قطعا این اندیشه منطبق بر نگاه امام صادق(ع)نیز هست.
اگر دنیا و مظاهر آن برای مس��لمانان در برابر ستمگران و متجاوزان به حقوق مسلمانان و
مس��تضعفان باعث توان مسلمانان شود،هرگز نمی توانداز دیدگاه حضرت زشت و ناپسند
باش��د.البته اگر ارزش دنیا و مظاهر آن در دیده و رفتار انسان بیشتر از ارزش آخرت باشد
یا انس��ان چنان به دنیا روی آورد که باعث غفلت و فراموشی آخرت و نعمتهای جاویدان
آن شود،امری زشت و ناپسند است،چنانکه امام صادق(ع)می فرماید«:کسی که دنیا هدفش
باشد،به آخرت دست نمی یابد»[همان،ج،6ص.]71بنابراین ثروت،مقام و سایر مظاهر دنیا
اگر پل عبور برای آخرت باشد،نیکو و پسندیده است؛در غیراینصورت،باید از دنیا و مظاهر
آن پرهیز کرد.
)5-3اهداف نظام اقتصادی مهدوی در عصر ظهور
نظام اقتصادی مهدوی درعصر ظهور دراندیش��ه امام صادق،تابعی است ازیک ُکلِ عدالت
گستر که تمامی معارف
دین��ی را برای تمامی زوایای زندگی انس��ان،برای رس��یدن به هدف��ی واال،در بر می گیرد.
بنابراین،عدال��ت در چارچ��وب چنی��ن نظامی نی��ز در راس برنامه های آن اس��ت.با این
مبنا،حداکث��ر بهره برداری در«تولید» ،رویهی عدالت گرایانه در «توزیع» و اس��تفاده به قدر
نیاز در «مصرف» و مخالفت با اس��تثمار و چپاو ِل دس��ترنج دیگران ،از جمله اهداف نظام
اقتصادی جهانی مهدوی بشمارمیرود« :هوالذی جعل لکم االرض ذلوال فامشوا فی مناکبها
وکلوا من رزقه والیه النشور».2
به نظر می رس��د حضرت در عصر ظهور،طرفدار نقد شدن ذخایر زمین و امکانات جهان
و حداکثر بهره گیری ممکن از مواهب طبیعت است تا در خدمت انسانها در نهایت برای
رفاه و مردم و جامعهی اسالمی قرار گیرد.
در اندیش��ه امام صادق(ع)در عصر ظهور،هدفگیری حضرت مهدی(عج)به این س��مت و
س��وی قرآنی اس��ت که حتی االمکان قشر متوسط جامعه را توس��عه دهد تا همه ی مردم
چیزی ش��بیه به هم شوند،نه مسرف داشته باشیم و نه محروم،نه مستکبر داشته باشیم و نه
مستضعف.3
امام صادق(ع)در اندیش��ه خویش معتقد است که در این نظام عادالنه و آرمانی از همگان
درخواست میشود که«از مواهب طبیعی استفاده کنند و اسراف و تبذیر نباشد.توزیع،عادالنه
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باش��د،حقوق کسی غصب نشود،کس��ی حق دیگری را نخورد و بهره برداریها در سطحی
نزدیک به هم باشد...در بهره برداری و در مالکیت هم ،نظر بر این مبناست که حتی االمکان
مردم در داشتنها از هم فاصله ی زیادی نداشته باشند،ولی تفاوت در مقدار مالکیت چیزی
ِ
ثروت زیاد وبال و
اجتناب ناپذیر است...از لحاظ داشتن ،بهترین چیزها ح ِدمتوسط است.
فقر زیاد نکبت است؛ خیراالمور هم کفاف و عفاف است».1
 )6-3جامعیت نظام اقتصادی مهدوی
همانگونه که پیش��تر پیرامون ماهیت نظام س��رمایه داری و پیامدهای آن و مقایس��ه آنها با
یکدیگر،مبانی بینش��ی و ارزش��ی و نیز اهداف نظام اقتصادی مه��دوی درعصر ظهور در
اندیش��ه های امام صادق(ع)بیان ش��د ،بخوبی می توان به جامعیت نظام اقتصادی مهدوی
در عصر ظهور پی برد؛ چرا که در این اندیش��ه خدای متعال نعمتهای مادی جهان را برای
بهره مندی همه مردم آفریده اس��ت.همین طور که آیات و روایات فراوان نیز داللت دارند
که علت غایی آفرینش نعمتهای جهان ،بهره مندی همه انسانها از آنها است.این مباحث با
اش��اره به نعمتهای گس��ترده زمین و آسمانها ،انسانها را مورد خطاب قرار داده و اعالم می
دارد که خداوند این همه نعمت را برای شما آفریده است:
چنانکه علی(ع)نیز می فرماید« :خدای بلندمرتبه به آن دو -زمین و آسمان -فرمان داده که
به ش��ما س��ود برسانند و آنها هم اطاعت کردند،زمین و آسمان را برای مصالح شما بر پای
داشته و آن دو نیز بر پای ایستادند».2
ظاه��ر این قبی��ل آیات و روایات مانع از هرگونه تخصیص اس��ت و نم��ی توان پذیرفت
که تعداد اندکی از انس��انها مانند عصر کنونی نعمته��ای الهی را در اختیار بگیرند و بخش
عظیمی از مردم جامعه نیازمند باقی بمانند.اگر این امر در جامعه اتفاق افتد،نقض غرض از
آفرینش نعمتهای الهی اس��ت.بنابراین اگر کسانی توانایی کارکردن ندارند یا با تالش خود
نم��ی توانند از رفاه مادی در حدکفاف برخوردار ش��وند،حق دارند از نعمتهای الهی برای
رفع نیازهای خود بهره مند شوند.
همچنین تمام ثروتها و دارایی های زمین و آس��مان و آنچه مردم به دست می آورند،برای
خداوند است«:و هلل ما فی السماوات و االرض».3
پس براس��اس چنین نگرشی،تمام اموالی که انسان به دست می آورد،نزد او به امانت نهاده
ش��ده است و او باید اموال را تنها در مسیری که خدا تعیین کرده است،مصرف کند.همان
گونه که امام صادق(ع)در اندیش��ه خویش در رابطه با این مساله میفرمایند«:مال برای خدا
.1حرعاملی،وسائل الشیعه،ج،17ص29
.2نهج البالغه،خطبه143
 .3آل عمران109/

 .1وسائل الشیعه،ج،11ص430
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است که نزد انسان به امانت نهاده است و به او اجازه داده است تا در حد متعارف و میانه
بخورند،بنوشند،بپوشند،ازدواج کنند و وس��یله سواری تهیه کنند...هرکس چنین کند،آنچه
می خورد،می آشامد،س��وار می ش��ود و ازدواج می کند حالل است و هرکس از این حد
تجاوز کند،فعل حرام انجام داده است». 1و نیز در آینه ی نظام اقتصادی مهدوی در اندیشه
امام صادق(ع)در عصر ظهور همگان در بیت المال حق دارند؛چرا که درآمدهای ناش��ی از
ثروتهای طبیعی و مالیات شرعی در شمار بیت المال است.
پس در یک نگاه کلی و جامع با تکیه بر اندیشه امام صادق(ع)می توان به جامعیت نظام
اقتصادی جهانشمول مهدوی به دلیل مبارزه با:عدل ستیزی،گسترش ظلم اجتماعی و از بین
رفتن حقوق انس��انها،ایجاد تبعیض طبقاتی،از بین رفتن منابع طبیعی و انس��انی،آلودگیهای
زیس��ت محیطی،زی��اده روی درل��ذت پرستی،س��لطه طلبی و ش��یوه های اس��تبدادی و
انحصارگرایی و ویژه سازی منابع و اموال،پی برد.
 )7-3شاخصه های نظام اقتصادی مهدوی در عصر ظهور
براساس اهدافی که حضرت مهدی(عج)در عصر ظهور از لحاظ اقتصادی در جامعه دنبال
میکند،می توان در اندیشه های امام صادق(ع)شاخصه های ذیل را نیز دریافت:
 )1-7-3ریشه سوزی استثمار جهانی
مشکل بشریت در گذشته و اکنون و در همه اجتماعات انسانی،روابط استثماری بوده است
که عامل تضادها و درگیریهای گوناگونی شده است.هرمرام و ایدئولوژی و آرمانی اگر به
انسانها بیندیشد،باید با این پدیده ی ویرانگر،
نه در س��طحی محدود،بلکه در سراس��ر جهان به س��تیزی درنگ ناپذیر برخیزد و همه ی
انس��انها را از این پدیده ی ُکش��نده رهایی بخش��د و زمینه ها و علل و عوامل ناسازگاریها
و دش��منی ها را نابود کند و طبقه ی ظالم و مظلوم و ملت مس��لط و سلطه پذیر و آکل و
ماکول اقتصادی را از کرهی خاکی محو س��ازد و به حق خواهی همهی انس��انها قیام کند و
این امر بصورت کامل اتفاق نمی افتد مگر درعصر ظهور و توس��ط حضرت مهدی(عج).
همانگون��ه که امام صادق(ع)میفرماید...«:قائم آل محمد (در عصر ظهور) ثروتهای غصب
شده را از غاصبان باز پس میگیرد،حق هر حقداری را میگیرد
و به او می دهد»[بحاراالنوار،ج،47ص.]197
 2-7-3رفاه و آسایش عمومی
فراهم آوردن رفاه و آس��ایش عمومی و ایجاد ش��رایطی که در آن،آحاد جامعه ی جهانی
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کفاف زندگی داش��ته و اضطراب و نگرانی از این ناحیه را احس��اس نکنند،یکی دیگر از
ش��اخصه های نظام اقتصادی مهدوی در عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)است .توجه
ویژه به این بُعد تا آنجاس��ت که حضرت(ع)در ترسیم این وضعیت -تامین رفاه و آسایش
عموم��ی -در عصر ظهور م��ی فرماید...«:امت در این عصر(اعم از)نیکان و بدان به آنچنان
رفاه و آسایشی دست می یابند که هرگز مانند آن سابقه نداشته است.آسمان بر آنها بارش
فراوان می فرستد و زمین گیاهانش را از آنها دریغ نمی دارد.در آن زمان،مال و ثروت چون
خرمن بر هم انباشته می ش��ود[»...بحاراالنوار،ج،36ص .]369و باز هم فرمودند...«:مهدی
در عصر ظهور،مال و ثروت را به مس��اوات(بین مردم)تقس��یم و در بین آفریدگان(خدای)
رحمان(اعم از)نیکان و بدان آنها عدالت برقرار می کند»[همان،ج،51ص.]29
آن حضرت در روایتی دیگر،در بیان رفاه عمومی و برابری اقتصادی که در عصر حاکمیت
حضرت قائم ایجاد می ش��ود میفرماید...«:او بخش��ش هایش را دوبار در س��ال بر مردم
ارزان��ی م��ی دارد و در هر ماه دو ب��ار به آنها روزی می دهد .او می��ان مردم چنان برابری
ایجاد میکند که هیچ نیازمند زکاتی یافت نمیشود.صاحبان زکات با زکاتهای خود به سوی
مس��تمندان از ش��یعیان او روی می آورند.اما آنها از پذیرش زکات خودداری می کنند.پس
صاحبان زکات ،زکاتش��ان را در همیان گذاش��ته ،در خانه های مستمندان می گردانند و به
آنه��ا عرضه می کنند،اما آنها می گویند:ما را نیازی به دراهم ش��ما نیس��ت...همه ی اموال
اه��ل دنیا،چه(آنها که)از دل زمین به دس��ت می آید و(چ��ه آنها که) از روی زمین(حاصل
می ش��ود)نزد او جمع می ش��ود؛ پس او به مردم می گوید :بیایید به سوی آنچه در راه (به
دس��ت آوردن)آن پیوندهای خویشی را گسستید ،خون به ناحق ریختید و به محارم دست
یازیدید .پس او آنچنان بخشش��ی به مردم ارزانی میکن��د که پیش از آن هیچکس ارزانی
نداشته است»[همان،ج،52ص.]390
نکته مهمی که از این روایات و برخی دیگر از روایات در اندیش��ه امام صادق(ع)به دست
میآید ،این اس��ت که در زمان امام مهدی(عج)مردم عالوه بر بی نیازی ظاهری که در اثر
گس��ترش رفاه عمومی و توزیع عادالنه ثروتها بدان دست می یابند،از نظر باطنی نیز به بی
نیازی می رسند و روحیه زیاده خواهی و زیاده طلبی در آنها از میان می رود تا آنجا که از
پذیرش مال و ثروتی که احساس می کنند نیازی بدان ندارند خودداری می کنند.
 3-7-3توسعه اقتصادی
در نظ��ام اقتصادی مهدوی در عصر ظهور مطابق آیات قرآن ،صدها روایت و از آن جمله
اندیشه امام صادق(ع) ،حضرت مهدی(عج)در پرتو مدیریت شایسته و سالم و برنامههای

جامع و سیاس��تهای واقع نگر،زمینه ی ش��کوفایی اس��تعدادها را فراهم مینماید و تالش
و کوش��ش م��ردم با انگیزه ه��ای معنوی در هم می آمیزد و بهره گی��ری از منابع طبیعی و
خدادادی دو چندان میش��ود[همان،ص .]317چرا که در این اندیش��ه تاکید بر پی ریزی
اقتصاد درست و عادالنه طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه ،رفع فقر ،برطرف ساختن
هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن،کار،بهداش��ت و...شکل می گیرد و در این
مسیر هماهنگی محسوسی میان توسعه و پیشرفت با استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد
انجام می ش��ود.چنانکه حضرت صادق(ع)در ترسیم این وضعیت می فرمایند«:بواسطه ی
پیشرفت علم و صنعت تکنولوژی در زمان حضرت مهدی(عج)منابع جدید و ناپیدا کشف
میش��وند و زمی��ن و آنچه در درون خود دارد بیرون میافکن��د و بهره برداری از آن آغاز
میشود» [همان،ج،51ص.]82

نتیجه گیری
با توجه به آنچه در طی این نوشتار پیرامون وضعیت موجود،عالوه بر مبحث اصلی«تحلیل
و بررسی جامعه در عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)»مطرح گشت،دیگر شکی نیست
که نهادهای بین المللی وفراملی دارای اعتباراندکی درس��طح جهان هستند؛چراکه حمایت
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 4-7-3تحقق رضایت جهانشمول
در بررس��ی سایر روایات پیرامون س��یمای عصر ظهور در بُعد اقتصادی از ائمه معصومین
و از آن جمله اندیش��ه های امام صادق(ع)آش��کار می شود که در آن عصر چنان جدیت و
تالشی از سوی حضرت مهدی(عج)و یاران و ماموران ایشان در سطح جهانی مشاهده می
شوند که تمامی ساکنان آسمانها و زمین از شرایط به وجود آمده راضی و خشنود خواهند
بود.
امام صادق(ع)در این خصوص میفرماید،پدرم از پدرانش و ایش��ان از پیامبراکرم(ص)نقل
می کنند...«:س��اکنان آسمان و زمین از او خشنود و راضی خواهند شد[»...بحاراالنوار،ج51
،ص.]88
تمامی موارد فوق پیرامون ش��اخصه های نظام اقتصادی مهدوی در عصر ظهور در اندیشه
ی امام صادق(ع)در واقع حکایتگر همان مدینه فاضله ی اسالمی و آرمانشهر است؛چرا که
ریش��ه سوزی استثمار،رفاه و آسایش،توس��عه اقتصادی و تحقق رضایتمندی و...آن هم در
سطح جهانشمول برقرار نمی شود،مگر براساس نظام جامعی که در آن همه چیز براساس
رهبری الهی و عدل استوار شده باشد.
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آنان ازکش��ورهای بزرگ برای اس��تفاده از پنجره فرصت و بازیگردانی در سطح بین الملل
برای همگان آشکار شده است.
بازیگران قدرتمندی که براس��اس هژمونی خویش،تعامالت را درس��طح جهان با توجه به
ارزشهای خود در تمامی
سطوح سیاست،فرهنگ و اقتصاد ترسیم می نمایند؛بگونه ای که این هژمونی براساس نظم
هدفمند به ش��کل هرج و مرج،جنگ،نابرابری،بی عدالت��ی و...نمودِ خود را بر تمامی امور
تجلی بخشیده است.
حال آنکه در ترس��یم عصر ظهور در اندیش��ه امام صادق(ع)،ش��اهد جهانی هستیم که در
آن،نه تنها از هژمونی بدخیم خبری نیس��ت،بلکه ش��اهد پایان یافتن همه ی هرج و مرج
ها،تضادها،جنگ ها،ناس��ازگاریها و...می باش��یم و سرانجام انس��انها در یک دگرگونی به
یگانگ��ی و ب��رادری انس��انی و نی��ز یکپارچگ��ی جغرافیایی،وحدت مردمی،مس��لکی و
یکسانیِ نظام حقوقی،سیاس��ی،فرهنگی و اقتصادی و در نهایت وحدت مدیریت خواهند
رسید؛چرا که ساختار نظام جهانی مهدوی در این اندیشه(امام صادق(ع))بر پایه ی اصولی
چون:حاکمیت خداوند س��بحان،امامت و رهبری،امت واحده و قانون واحد جهانی شکل
گرفته است.
پ��س در چنین فضایی طبیعی اس��ت که تمامی چالش��های فراروی سیاس��ت،فرهنگ
و اقتص��اد پای��ان پذیرفته و تمام��ی معیارها،اصول،اه��داف و انگیزه ها بر پایه ی انس��ان
گرایی و حقوق انس��انها و ارزش��های واالی اخالقی استوار شده است و مولفه ها براساس
توحیدمداری،همراه��ی دانش با بینش،والیت مداری،تکلیف مداری و حق گرایی مس��تقر
شده است و کمترین رنگی از برتری نژادی،منافع مادی،سلطه طلبی و خودکامگی گروهی
مشاهده نمیش��ود.بلکه جهان شاهد رفاه انسانی،رشد عقل،دانش انسانی،بسندگی و رفاهی
همگانی و فراگیر و عدالتی گس��ترده در همه ی بخشهای زندگی در سراسر جهان خواهد
بود و انسانها بی بیم از هرگونه سلطه و تحمیلی در کنار سایرین نفس خواهند کشید.چرا
که وعده راس��ت الهی همان امری که از قرنها پیش نوید آن بس��یار روش��ن و مشخص با
اشارتهای گویا و صریح داده شده بود،محقق گشته است.
اینس��ت پایان تاریخ و آغاز عصر ظهور در اندیشه امام صادق(ع)و در باورهای حتمی
و تردیدناپذیر ما و این وعده خداوند به بش��ریت مظلوم است برای تشکیل جامعه آرمانی
و خداوند به وعده هایش وفا می کند.نه چنانکه طراحان مامور و آینده نگران دروغین می
گویند و بدترین،فاسدترین،ضدارزش ترین و ناانسان ترین نظام کنونی را پایان تاریخ می
نامند و جامعه هایی از بنیاد فاسد سرمایه داری را آرمان نهایی انسانها می شمارند.به راستی

که چنین نیس��ت؛چرا که حق تعالی بر یافته های این نابخردان خط بطالن کشیده و چنین
وعده داده اس��ت...«:ان االرض یرثها عبادی الصالحون؛سرانجام زمین را انسانهای شایسته
به میراث می برند»[انبیاء.]105/
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تربیت کودک از منظر امام صادق (ع)

چکیده
نس��ل جدید انقالب با بحران کمبود معارف دینی رو بروس��ت  .اکثر خانواده ها دوس��ت
دارند فرزندانی با ایمان داشته با شند.اما کمبود متون دینی و کاربردی مفید در زمینیه تربیت
کودک ،نبود افراد صا حب فکر ایست که دارا ی تجربه ی ارتباط طوالنی با کودکان باشند.
اغلب افراد صاحب فکر ،محدوده ی ارتباط آنها با کودکان در حد فرزندان خودش��ان یا
جلسات سخنرانی برای والدین آنها است و این گروه اکثر وقت خود را به کارهای فکری
صرف میکنند .به همین دلیل بیش��تر اهل کلی گویی هس��تند و از مسایل جزی و کاربردی
اطالع کمتری دارند وسخنرانی های آنها تاثیری کمی دارند و کمتر کار اجرایی در ارتباط
کودکان دارند.
گروه دیگرافراد موفق در زمینه ی ارتباط کودکان هس��تند اما توانای اینکه جزئیات بدست
آم��ده را به اصول کلی مرتبط کنند ،ندارند .به تب��ع توانای نگارش کتاب کاربردی برای
تعلیم تربیت کودک به خانواده ها را ندارند.در این مقاله سعی براین بود که ارتباط جزییات
با کلیات برقرار شود .اغلب احادیث امامان نیاز به تشریح دارد و باید بادر نظر گرفتن زمانه
از آنها سبک زندگی را استخراج کرد.
 .1طلبه سال دوم حوزه علمیه ریحانه اصفهان
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کلید واژه ها :تربیت دینی کودکان ،سبک زندگی دینی ،امام صادق (ع) ،زندگی مدرن.
مقدمه
درزندگی دینی اصالت باخدا است وزندگی بر محور خدا مستقر است.هدف این است که
انسان فانی در حق شود ,زمین ,زمان ,همسر وفرزند همه وسیله نیل او به اهدافش هستند.
خداوند از روح خود در جنین دمید تجلی آن نور ,کاملترین تجلی خدا در بعد مادی ,یعنی
انس��ان ,بوجود آمد .روح او را که به القوه آن نیز توان انس��ان ش��دن داشت ،در اختیارش
گذاشتند تا بارسیدن به اسماءالهی به صورت انسان محشور گردد و شایسته ی قرب الهی
شود تا با پرورگارش مالقات کند.
دقت��ی کوتاه در اس��ماءالهی انس��ان رابه این نتیجه میرس��اند که چق��در از هدف آفرینش
دوراست ،تاجایی که بسیاری از افراد توان لیست کردن اسماء را هم ندارند ،چه برسد به
اینکه آنهارا درک کرده باشند وغایت خود رادرجامع اسماء الهی شدن ببیند.امروزه انسانها
فهم اس��ماء الهی مانند رزاق بودن خدا که به گوش همگان رس��یده است ناتوانند ,مردم
آنچنان سرگرم بدست آردن مال دنیایند که نشانی از اعتقاد به این اسم را به ندرت می توان
در اف��راد دید.مثال کارمندی رادر نظر بگیرید که ازدولت حقوق میگیرد ,آیاواقعا آنقدر که
دولت رادر دیر یا زود دادن حقوق موثر میداند خدارا در رس��اندن یانرس��اندن رزق دارای
اث��ر میداند؟ آیا آنقدر که ترفیع درجه ,برای زیاد ش��دن حقوق راعامل می بیند,خدا را در
مشخص کردن مقدار رزق علت میداند؟
ام��ا در عم��ل! توجه کنید در عمل! به خیال باطل خود خ��دا راتنها ناظر میدانند که آنها
رابه حال خود گذاشته وفقط خود وتالش های خود را در رسیدن به خواسته هایشان موثر
میدانن��د .اگرمالی رادر راه خدا صرف کردند ،آنچنان بر س��ر خدا منت میگذارند ،که هر
کس نداند فکر میکند ،دنیا مال مآنها بوده که حاال خدارا به عنوان خالق آن برگزیده اند؟!
س��بک زندگی دینی در عالم دینی اس��ت که معنا پیدا می کند .منظور از علم دینی چیست
؟درعالم دینی که آنرامیتوان به عالم برخی نوجوان امروزی شبیه دانست ،که وقتی جذب
یک فوتبالیس��ت یا بازیگر می ش��وند .آنقدر تغییر میکنند که برای خانواده اش هم غریبه
میش��ود وتربیت قبل او در عالم جدیدش محو میشود .ازلباس پوشیدن تاحرف زدن حتی
غذاخوردن .در واقع خود را در عالم آن شخصیت غرق می کند .می کوشد تا مانند او شود،
غذا های که تا پیش از این از آنها متنفر بود ،چون شنیده است که شخصیت محبوبش آن
غذا را دوس��ت دارد ،با لذت می خورد ،در صورتی که اگرپیش ازاین هزار دلیل علمی در
فواید آن برایش می آوردند حاضر نبود لب به آن بزند .انسانی که دارای عالم دینی ایست
؛مجذوب خداست ؛هر انچه اوراازحضور در محضر حق دور میکند ،به راحتی کنار میزند.

-1جایگاه مادر
امام صادق (ع) فرمودند« :خوشا به حال کسی که مادرش عفیفه باشد».
(مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار،بیروت ،مؤسسة الوفا ،1403 ،ج  ،5ص )258
طبق این فرمایش اولین چیزی که باید در تربیت فرزند مورد توجه قرار گیرد وسایل تولید
فرزند یعنی پدر ومادر هس��تند ک��ه از لحاظ رتبی وزمانی بر عوام��ل دیگر مقدمند .برای
تربیت فرزندان صالح ابتدا الزم اس��ت پدرا ن و مادران خود عمال و علما شایس��ته باشند.
زیرا مجموعه گفتار ورفتار آنها صفات وعادات فرزندان را می سازد .
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زیرا لذت باخدابودن راچشده است .در تمام حرکات و سکناتش حتی خانه وکاشانه اش
این عالم حس میشو د .به طوری که نظر به صورت او هم آرامش بخش است .هنگامی که
در کنار اویی بودنش را در عالم دیگر احس��اس میکنی این انس��ان اگر چیزی هم ساخت؛
میشود مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان ,که خود مکان هم برای به وحدت رساندن انسان
ت�لاش میکند.زیرا خدای او خدای اثباتی و برهانی نبوده،خدایش دیدنی اس��ت خدا دان
نب��وده که با اطالع��ات بخواهد خدایش را حفظ کند .خدا دار ب��وده ،خدایش او را حفظ
می کند  .به دینش از ترس عذاب و وعده ی بهش��ت عمل نمی کند ،تا آنرا بار س��نگینی
بر دوش��ش احساس کند .او عقل وقلب وجس��م خود را در زالل اقیانوس حق فانی کرده
به همین علت غیر از حق از او صادر نمی ش��ود .اما صد افس��وس که دنیای مدر ن چقدر
خالیس��ت از این مکانها وعالمها .پی ریز دنیای مدرن ش��یطان است ،ان را از باطل پر کرده
جستجوی حق در البالی آن کاری عبس و بی سرانجام است .سخن این نیست که تکنیک
مدرن مفید نیست .حر ف این است که شفای دل های کثرت زده انسانها درفضای مدرن
آن نیس��ت .همانطور که شاید به نظر دکتران در شراب فایده برای بیماری کلیه باشد ولی
ش��فای هیچ بیماری در آن نیست چون خداشفارادر حرام قرار نداده .همانطور که وحدت
ح��ق رادر کثرت باطل مدرنیته قرار نداده  .پس آیا انس��انها دچ��ار جبر زمانه اند و کاری
از آنها س��اخته نیست ؟ ونبایددنبال زندگی دینی باش��یم؟ قطعا این طور نیست این صرفا
هش��دری ایس��ت برای آنکه توجه به فواید شراب انسان راغافل نکند که آن را نسخه شفا
بخ��ش خود بدانند .نخواهید با ترجم��ه وتحلیل احادیث فکر کنید به این راحتی می توان
بک دندگی دینی در آورد و در عالمی که سرتا پای آن را مدر نیته تغییر داده است خدا دار
شد .مسلما صورت کامل سبک زندگی دینی در عالم بقیه اهلل محقق خواهد شد.
روش این مقاله کتابخانه ای اس��ت،به این ترتیب که به وس��یله ی بررسی مدارک از طریق
آیات و روایات و منابع و متون کتابخانه ها به رشته ی تحریر در آمده است.
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در حدیثی دیگر آنحضرت می فرمایند «:زن به منزله ی گردنبند است بنگر چه گردنبندی
به گردن می افکنی ؟زن چه شایس��ته وچه ناشایس��ت همتا ومانندی ندارد اگر زن خوب
ونیکوکار باشد ،شرافت وارزش او برابر طال ونقره نیست او از طال ونقره باالتر است واگر
بدو ناشایست باشد با خاک هم برابری نمی کند خاک از او بهتر است .
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الش��یعة  ،تهران ،المکتب االسالمیه ،1367 ،ج،20
ص ،32ح)16
مادر آن حضرت فاطمه زهرا (س)عین بندگی وفنا در راه خداوند است .مادران امروز باید
مقام زن بودن و
ومادری راازایش��ان بیاموزند .مگر نه اینست که خداوند انبیا وامامان را وسیله اتصال ما به
خداقرار داده ،پس کامکترین برنامه انسان ساز راهم تنها در دستان آنان می توان یافت  .در
این مکتب است که زن انگونه که باید باشد می شود و به مرتبه ای می رسد که بهشت زیر
پای او قرارمی گیرد .مقامی که به غلط فکر می کنند به هر کس که فرزندی به دنیا آورد و
نام مادر را به او نهند می دهند .اما چه خیال باطلی چه بس��يار مادرانی که خود وخانواده
ش��ان را به قعر جهنم میکش��ند .حتی مادر دینداری که در مقابل بی حجابی دخترش بی
تفاوت است ،جایگاهش در دوزخ است ،چه رسد به بی دینان.
دامان مادری که بهشتی است ،مکان مطهر ی که نه تنها فرزندان را سمت سوی بهشتی می
دهد ،با پاکی خود آلوده گی های آنها رانیز پاک می کند .با اش��ک های نماز ش��ب هایش،
روح فرزندانش را س��یراب میکند .حضرت فرمودند« زن همتایی ندارند» در دنیای کثرت
زده ام��روز چنی��ن مادران بی همتايند که مارا به اه��ل بیت وصل می کند تاوحدت احدی
را در جان خود احس��اس کنیم .آنها برای خود هیچ نمی خواهند با افتخار دس��ته گل های
تازه ش��کفته اشان را تقدیم اسالم می کنند .مادران بهشتيند که نفخه های الهی را احساس
م��ی کنند و خود وخانواده اش��ان را در معرض آن ق��رار میدهند.امادر عوض مادراني که
برای اشباع حس مادری خود فرزند می آورند و از کودکی او راچون عصای برای پیری و
تنهای خود می دانند .آیاحاضر اس��ت عصای خود را تقدیم اسالم کنند؟ آنها اسالم را هم
برای خود می خواهند.
برنامه های اس�لام برای کس��ی که خود می خواهد رنگ الهی بگیرد تا فرزندش را الهی
کند معنا پیدا می کند وگرنه انجام دادن س��وری آنها حیات بخش نیس��ت ،مانند زیاد شدن
تمایل انس��انهای غربی در خوردن غذاهای حالل ،درس��ت است خالی از فایده نیست ،اما
این فایده کجاو آنچه مد نظر اس�لام اس��ت کجا .او غذای حالل می خورد که تنش سالم
بمان��د ،نه آنکه غذای حالل بخورد چون خدا فرموده و او عبد خداس��ت  ،خودرا در امر
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خدا فانی می کند ،تا فقط خدا تجلی کند .اما آن انس��انی که برایش سالمت تن مهم است
تازه احس��اس برتری از خدا هم می کند ،با خود فکر می کند که من انس��ان ،چقدر بزرگم
که خداوند برنامه ریخته که من سالم باشم.
فکری که گرفتار مذهبی های ما هم شده نمود ،آنرا در تفسیرهای انسان محور از احادیث
اهل البیت می توان دید .مثال بسیار شنیده ایم که در تبیین حدیث پاکیزگی نیمی از اسالم
اس��ت ،آنرا به بهداش��ت بدنی ومادی محدود کرده اند ،تا جايی که متاسفانه به راحتی آنرا
به درو دیوار دستشویی ها می نویسند و به نظرشان تبلیغ اسالم هم می کنند .در حالی که
اگ��ر نیمی از ایمان ما با پاکیزگی کامل میش��د! بای��د حضور قلب ما زمانی که قبل از نماز
حمام برویم بازمانی که نرفته باش��یم فرق کند ،چطور اگر انسانی کمی خوب شود نه تنها
خودش بلکه دیگران هم در ک میکنند ،اما نیمه از ایمانش کامل ش��ده باش��د خودش هم
درک نکند ؟جای تامل ندارد!در این حدیث منظور تطهیر پلیدی های غیر خدای است که
روح انس��ان را تاریک کرده ومانع تابش تجلی نور خدا شده ،همین که این آلودگی ها ر ا
کنار بزنیم نوازش انوار الهی به قلبمان را احساس خواهیم کرد .تالش ماباید این باشد که
احادیث را در دس��تگاهی خدامحور تفس��یر کنیم وگرنه هم به خود ظلم کرده ایم هم حق
حدیث را درست بجا نیاورده ایم.
-2زمينه های تربيتی قبل از تولد
پس از ازدواج  ،فرایند تربیت فرزند را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد که هرکدام نيز به
مراحلی جزیی تر تقس��یم می شوند .مافقط در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم .مرحله
اول چهل روز قبل از بارداری است .مرحله ی دوم دوره نه ماه ی بارداری و مرحله سوم
دو سال شیرخواری و مرحله آخر از پایان شیر خوارگی تا انتهای عمر را شامل میشود.
-1-2مرحله اول :
در چهل روز قبل از بارداری پرهیز از غذاهای ش��بهه ناک باید به طور جدی دنبال ش��ود.
زیرا اثرات مضر آن تاثیر فراوانی بر روح و روان کودک میگذارد .به طوری که نقل ش��ده
تاثیر خوردن یک بار مال حرام در این دوران برابر اس��ت با يک س��ال خوردن مال حرام
برای فرد 40ساله .پس باید از هر احتمال شبه دوری کنیم ،چون این عمل عقوبت بزرگی
دارد .به همین علت س��فارش ش��ده در صورتی که غذایمان از مالی که ،ش��بهه ی حرام
بودن داشت تهیه شده ،به اندازه ی آن مال پولی به عنوان رد مظالم داده شود .اگر شبهه ی
اختالط مال حرام به حالل وجود داشت ،به اندازه ی آن میتوان صدقه داد و اگر شبهه ی
تعلق خمس بودن در آن بود ،با دادن یک پنجم از مال به عنوان خمس میتوان با آسودگی
خاطر از آن استفاده کرد.

348

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

این مرحله مراقبت هم ش��امل پدر میش��ود و هم مادر زیرا اسپرم از پدر است و تخمک از
مادر .به همین علت در تاریخ داریم که پیامبر 40روزی را که در غار حرا خلوت کرده بود،
از همسرش خدیجه نیز خواسته بود که این  40روز را در خانه بماند و به عبادت مشغول
باشد .تا وجود آنها شایسته ی دریافت نور حضرت زهرا گردد.
از شب های بسیار مهم در این دوره اخرین شبی است که قرار است جنین تشکیل شود،
بهتر است با دعا و نماز و با دوری از گناه سپری شود و حتما از غذای خانه خورده شود.
آنقدر این شب مهم است که در روایات به ساعات و روز آن نیز توجه شده زیرا هر روز
و ساعتی پذیرش تجلی نور حق را ندارد .مانند شب قدر که تنها فقط همان شب ظرفیت
نزول روح و مالئکه و نزول دفعی قران را دارد.
-2-2مرحله دوم :
بعد از تشکیل جنین دوران نه ماه ی بارداری آغاز میشود .تاثیر گناه در این زمان از مرحله
قبل کمتر است .اما دعاها و نمازهای سفارشی و نوع غذاها ی بیان شده در این مدت بیشتر
است و این نشانه ی اهمیت این دوره را میرساند .زیرا در چله نشینی قبلی مادر و پدر از
گناهان پاک شده اند و آماده ی پذیرش انسان کامل شده اند در این دوره فرزند هم همراه
مادر اس��ت و دارد از درون مادر نقش میگیرد ،به ط��وری که طبق تحقیقات جدید گوش
دادن قران از درون رحم مادر در حافظ قران شدن فرزند نقش به سزایی دارد .چون جنین
در این دوران توجه اش به امور دیگر کمتر است آنچه یاد گرفته است ،مانده گار تر است
و جالب است که هر ماهی از این دوران غذا دعا و نماز مخصوص به خود را دارد که جا
دارد در این زمینه هم تحقیقاتی شود تابه زیبایی علت های آن پی برده شود.
در این مرحله پدر نقش بهترین پشتیبان را دارد و به غیر از مهیا کردن شرایط مناسب مادر
و جنین وظیفه نامگذاری فرزند را هم دارد زیرا توصیه شده است ،نام کودک قبل از آنکه
روح به جنین دمیده شود ،مشخص شده باشد.
نام خوب برای فرزند اثر روحی و روانی بر شخصیت کودک میگذارد .در این زمینه امام
صادق(ع) میفرمایند «:رسول اکرم (ص)اسما ء قبیح مردم و بالد را تغییر میداد »
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة،تهران ،المکتب االس�لامیه 1367،ج،21
ص)390
ایش��ان هنگامی که از یکی از یاران خود ش��نیدند که نام فرزندش را محمد گذاش��ته بیان
کردند «:به کودک خود دشنام مده او را کتک نزن و به او بدی نکن بدان که در روی زمین
خانه ای نیست که نام محمد در آن باشد,مگر آنکه هر روز از لوث شیطان پاک شود»
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ترجمه آیت اللهّ کوه کمره ای ،انتش��ارات اس��وه
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 1379ج ،6ص ،39ح )2
بهترین نامها در مرتبه اول نام هایی است که نشان از بندگی خدا میدهد مانند :عبدالرحمان
,عبداهلل ,عبدالرحیم اما نام هایی که شایس��ته خداوند اس��ت مانند :حکم ،قدوس و خالق
برای نامگزاری فرزند مکروه است .در مرتبه دوم نام رسوالن و امامان پیشنهاد شده است.
نامگزاری فرزندان به نام های بزرگان دین ,موجب میش��ود فرهنگ خانواده و جامعه,روح
دینی به خود بگیرد واین فرهنگ,در تربیت و هدایت فرزند موثر افتد.
متاس��فانه امروز گرایش زیادی به نام های ایرانی در بین خانواده ها دیده میشود که بیشتر
از آنکه رنگ و بوی ملی گرایی در آن ديده ش��ود محو کردن نام اس�لام از آن به مش��ام
می رس��د و نام های امامان را در حد چند نام عربی در دیدگان مردم تنزل داده اند و در
صورتی که اگرواقعا ملی گرا هس��تند ،چرا زمانیکه تمام وسایل زندگی خود را از خارج
تهیه می کنند ،هیچ به یاد کاالی ایرانی نمی افتند؟
-3زمینه های تربیتی پس از تولد
این دوران که س��پری ش��د ،کودک پا به عرصه ی وجود میگذارد و باید به همان نس��بت
عوامل بیشتری را برای تربیت او به کار بست .امام صادق (ع) در این مورد میفرمایند «:کام
فرزندانتان رابا تربت امام حس��ین (ع)برداریدزیرا تربت امام حسین (ع) امان است (شفا
و برکت است)»حکمت این کار آن است که حق طلبی,عدالت خواهی و دوستی اهل بیت
در اغاز زندگی در جان کودک نفوذ کند.
(محمدی ری ش��هری ،محمد ،حکمت نامه کودک ،ق��م ،دارالحدیث ،چاپ اول1384، ،
ص) 145-146
پس حضرت فرمود ند«:در گوش راس��تش اذان بگ��و ودر گوش چپش اقامه پیش از انکه
نامش را ببرند اگر چنین کنی هرگز ترس به او نرسد.
(مجلسی ،محمدباقر ،حلیه المتقین ،موسسه هجرت ،چاپ یازدهم ،ص ) 145
و پس از ان بیان کردند «:غسل دادن نوزاد الزم است»
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ترجمه آیت اللهّ کوه کمره ای ،انتش��ارات اس��وه،
 1379ج  ،3ص)40
توجه به این احادیث ما را به این نتیجه میرس��اند ،که چقدر روح نوزاد دارای فهم و درک
اس��ت .در حالی که اغل��ب مردم میپندارند ،کودک تا زمان س��ن تمییز چیزی نمیفهمد ،از
انجام اعمال و س��خنان ش��هوت آلود در مقابل آنها ابايی ندارند ودقتی که در زمان بودن
کوکان 4س��اله میکنند ،در مقابل نوزاد ندارند .این در حالی اس��ت که اگر واقعا این نوزاد
نمی فهمید ،س��فارش اهل بیت به اینگونه اعمال نیز کار بیهوده ای بود .ما در ش��رح حال
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حضرت علی اصغر داریم که ایش��ان در همان 6ماهگی ش��هادت را خود اختیار کردند .در
صورتی که ش��اید خیلی ها میپندارند ایشان در ش��هادت خویش هیچ نقشی نداشتند .اگر
اینگونه بود باید هر فرزندی که کشته میشد .به این درجه از مقام ایشان میرسید .مفام باب
الحوایج بودن مقام کمی نيست که خداوند عادل آن را بدون لیاقت به ایشان داده باشد.
بعد از آن به مس��اله شیر دهی سفارش ش��ده است که حضرت میفرمایند «:حداقل دوران
شیرخوارگی  21ماه است اگر زود تر این مقدار بچه را از شیر بگیرند به او ظلم کرده اند»
(حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج,12ص)457
اما متاسفانه در این دوران ما شاهدیم که مادران خانه دار هم از دادن شیر به بچه های خود
به بهانه های واهی مانند تناس��ب اندام و س��ختی شیر دادن خود داری میکنند .در صورتی
که یک زن اگر فطرتی پاک داشته باشد ،این کار برای او بهترین لحظه ی بودن با فرزندش
محسوب میشود .اما متاسفانه در زمانه ای که آرامش مدرن و لذت های کاذب فرهنگ آن
در جامعه ی ما رس��وخ کرده اس��ت ،مادران آرامش خود را بر کودکانشان ترجیح میدهند.
برای آنها ش��یر دادن امری س��خت و وقت گیر حساب میش��ود .مدرنیته بهترین شیر را از
فرزندان ما گرفته اس��ت ،اما در مقابل برای مادرانش��ان ظاهر کودکان را مهمتر از سالمت
آنها جلوه داده است ،به طوری که حاضرند ،برای تهیه ی زیباترین و گران ترین لباس ها
س��اعتهای زیادی را در فروش��گاهها تلف کنند .تا جزءبهترین مادران در تعریف مدرنیته
ش��وند زیرا زمانی که فقط دنیا مهم اس��ت و انس��ان محور واحترام در استفاده ی بيشتر از
تکنی��ک و رفاه مدرنیته اس��ت ،انتظاری بيش از اين ازآنها نمی توان داش��ت .مادرانی که
ساعتها حاضرند در مورد لباس فرزندانشان با دوستان خود حرف بزنند ،آیا نیمی از آن را
صرف یافتن روش های جدید و تربیتی کرده اند ؟و چه س��خاوتمندانه از این رحمت بی
دریغ خداوندی میگذرند! آیا می دانند که پیامبر(ص) فرمودند«:هر زنی که بچه اش را شیر
بدهد,خداوند در برابرهر مرتبه ای که بچه از پس��تانش ش��یر بمکد ,ثواب آزاد کردن بنده
ای را به او میدهد و هنگامی که دوره ی شیر خوارگی به اتمام رسید و بچه را از شیر باز
گرفت فرش��ته ی بزرگوار الهی دست بر پهلویش نهاده میگوید زندگی را دوباره آغاز کن
که خداوند گناهان گذشته ات را آمرزید »
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج ،21ص
،451ح)1
دقت در این حدیث ما را به شباهت بین روزه و شیر دادن میرساند .روزه دار در هر حالت،
چ��ه خواب چه بیدار همواره در حال عبادت اس��ت ،بدون انج��ام عمل عبادی .مادر هم
ثواب میکند ،حتی اگر فرزندش را بدون گقتن ذکر ش��یر دهد .زیرا با هر مکیدن از پستان
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مادر ،یک اسیر آزاد میشود.
جالب است که مدرنیته ،دنیای پر اطالعات است .ابتدا اصالت را به لذت شخصی میدهد.
بعد که همه ی زندگی را بر آن بنا کرد .از فایده ها و ضررها سخن میگوید .زندگی مدرنیته
میگوید که ،ش��یر مادر مفید اس��ت .اما زمانی که کفه ی س��نگین ترازوی لذت و آرامش
شخص مادر ،به کفه ی سبک فرزند می چربد ،گفتن آن چه سودی دارد؟؟؟
جدای از آن ما ظاهری از شیر خشک میبینیم .این که چگونه و از چه درست شده است
دیگر دس��ت ما نیست .امام جعفر صادق (ع) میفرمایند«:اگر زن مسیحی یا یهودی را برای
دایگی فرزندانتان انتخاب کردید,آنها را از خوردن شراب و گوشت خوک نهی کنید».
(نوری ،میرزا حسین،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل،چاپ اول ،قم ،موسسه آل البیت
ع الحیاءالتراث1407 ،ه.ق ،ج15،ص)141
این حدیث این را میرساند که چقدر مواد تشکیل دهنده ی شیر مهم اند .حتی ما در حدیثی
از پیامبر (ص)داریم که میفرماید «:از زن احمق و زنی که چش��مش ضعیف بوده اس��ت و
آبریزش دارد در خواست شیر دهی نکنید چرا که شیر (خصوصیات دایه)را سرایت میدهد.
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج،6ص) 43
در حدیثی دیگر امده اس��ت «:کودکان خود را از شیر زنان بدکاره و دیوانه دور نگه دارید
چرا که شیر (خصوصیات دایه)را سرایت میدهد »
(مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ج100ص).323
حال اینکه چه خصوصياتی در اثر مصرف شيرخشک به فرزند ما منتقل می شود خدا عالم
است!
-4زمینه های تربیتی دوران کودکی
در هفت س��ال اول عموما خانوادها وظيفه ی خود را معطوف به تهیه ی غذاو بهداش��ت
کودک میکنند و میپندارند که باید کودک آزاد باشد .به این معنی که دیگر نیازی به تربیت
او نیس��ت .هر چه را که او خواس��ت باید در اختیارش بگذارند .بسیار دیده شده است ،که
کودکان خواستار وسایل دیگرانند و نمیتوانند قبول کنند که انها فقط در محدوده ی وسايل
خودش��ان اختیار دارند .این به دلیل س��هل انگاری خانواده ها در شناس��اندن حدود افراد
است .خانواده باید به کودک بفهماند که در دو مورد حق تصرف ندارد )1:وسایل دیگران
)2وسایل پر خطر.
-1-4رعایت بهداشت روانی و جسمی
مورد مهم ديگر بهداش��ت کودکان اس��ت که پیامبر(ص) در این باره میفرماید«:چربی و
کثافت فرزندان را بش��ویید ,زیرا ش��یطان آنرا میبوید و کودک در خواب میترس��د و بیتابی
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میکند»
(مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار،ج،101ص،95ح)45
اما متاسفانه امروزه به سبب پوشک ها و پنبه های مرطوب دیگر خبری از شست و شوی
کودک نیست جدای از ضررهایی که این لوازم لوکس و سفید و به ظاهر بهداشتی و تمیز
به سالمت کودکان ما میزنند روح آنها هم از آزار شیطان در امان نیست.
-2-4رعایت اصول وآداب جنسی
ازآن مهمتر چیزی که باید در این زمان رعایت شود توجه به بهداشت جنسی کودک است
چرا که امروزه در پوشیدن عورت کودک دقت کافی صورت نمیگیرد .در مقابل دیگران
کودک را لخت میکنند در حالی که ما در اسالم داریم که هنگام عوض کردن کودکان اعوذ
باهلل من الش��يطان الرجیم بگویید تا ش��یطان را از نظر کردن به عورت کودک دور کنید .در
حدیثی از پیامبر (ص)اس��ت «:بر پدر و مادر روا نیس��ت بر ش��رمگاه فرزند نظر کند برای
فرزند روا نیست که بر شرمگاه پدرنگاه کند».
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج  6ص ) 503
ایش��ان در جای��ی دیگر فرمودند «:حریم عورتش را بپوش��انید ک��ه حرمت عورت کودک
همانند عورت بزرگساالن است و خداوند به آشکار کننده ی عورت نگاه نمیکند».
(محدث نوری طبرسی ،میرزا حسین ،مستدرک الوسایل ،قم ،موسسه آل البیت  ،چاپ اول،
1408ق ،جلد ،3ص) 288
-3-4جلوگيرى از تحريك زودرس غريزه جنسى
يكى از خطراتى كه كودكان با آن مواجه اند ،بيدار شدن و تحريك زودرس غريزه جنسى
اس��ت .بعضى چنين مى پندارند كه كودك قبل از بلوغ از مسائل جنسى چيزى نمى فهمد
و در اين باره احساس��ى ندارد .ا ّما چنين تصورى صحيح نيس��ت .دانشمندان عقيده دارند
احساسات و لذت هاى جنسى از زمان كودكى وجود دارد و آثارى از آن مشاهده مى شود،
نهايت اين كه در هر زمان به صورتى آش��كار مى گردد .در پس��ر بچه هاى كوچك گاهى
نعوظ آلت تناس��لى مشاهده مى ش��ود .گاهى به آلت تناسلى و اطراف آن دست مى مالد
و از اين كار لذت مى برد .اگر كسى به كفل ،ران ها و آلت تناسلى او و اطراف آن دست
بمالد لذت مى برد .در بين كودكان پنج يا ش��ش س��اله بازى هاى جنس��ى ديده مى شود.
به آلت تناس��لى كودكان ديگر نگاه مى كنند و گاهى دس��ت مى مالند .پژوهش هاى روان
شناسان نشان مى دهد كه كودكان از سن شش ـ هفت سالگى دورنمايى از روابط جنسى
در ذهن خود دارند و درصدد كش��ف و جس��تجوى آن هستند .از سن هشت ـ نه سالگى
گاهى با دوس��تان خود خلوت كرده و درباره امور جنس��ى صحب��ت مى كنند و اطالعات
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خود را در اختيار يكديگر قرار مى دهند .گاهى خودشان را به خواب مى زنند تا از روابط
محرمانه پدر و مادر چيزى به دست آورند .رفتار معاشقه اى پدر و مادر را زير نظر دارند
و مى خواهند در اين باره چيزى بفهمند .هر چه به زمان بلوغ نزديك تر شوند احساسات
جنسى نيز در آن ها تقويت مى شود.
به هر حال ،احساس��ت جنس��ى در كودكان وجود دارد و گهگاه به صورت هاى مختلف
خودنماي��ى م��ى كند و اگر در حد طبيعى باش��د غالب ًا عواقب بدى ه��م به همراه نخواهد
داشت .ليكن اگر از حد طبيعى تجاوز كرد و كودك احساس لذت نمود به تكرار آن عالقه
مند مى ش��ود و به تدريج عادت مى كند و خاطراتى از اين لذايذ در ذهن او باقى خواهد
مان��د .همين امر ممكن اس��ت موجب بيدارى و تحريك زودرس غريزه جنس��ى گردد و
چون در اين زمان ها ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و به وسيله ازدواج غالب ًا امكان
پذير نيس��ت ،ممكن است به انحراف كشيده ش��ود و از طريق غيرمشروع درصدد ارضاى
آن برآيد .در بين كودكان نيز هم جنس بازى و استمناء وجود دارد .بنابراين ،اوليا و مربيان
بايد قبال به فكر پيش گيرى آن بوده و س��عى كنند كه غريزه جنس��ى كودكان قبل از موقع
طبيعى بيدار نشود تا اين دوران را به سالمت بگذرانند.
رعایت عواملى كه امكان دارد سبب بيدارى زودرس غريزه جنسی شوند:
 .1بايد از لمس زياد آلت تناسلىِ كودك و اطراف كفل و ران بچه حتى المقدور خوددارى
شود .شستشوی ناقص یا بیش از حد مجاری دفع ادرار و مدفوع و عدم رعایت بهداشت،
پوش��اندن لباس های تنگ و چس��بان باعث انحراف جنسی و استمناء در کودک می شود.
گاهى وجود انگل س��بب خارش مقعد مى ش��ود و كودك از مادرش مى خواهد كه دست
بمالد .البته چند مرتبه محدود اشكال ندارد ،ولى اگر زياد شد امكان دارد موجب لذت شود
و با تكرار به صورت عادت درآمده و باعث انحراف گردد .در صورتى كه اوليا احس��اس
كردند كودك انگل دارد بايد درصدد عالج برآيند .قلقلک دادن کودک به ویژه کف پای او
ممنوع اس��ت زیرا بر روی عصب اعضای تناس��لی رفلکس داشته و جریان خون را در آن
قس��مت بیش��تر نموده باعث تحریک می شود .کودک نباید ادرار خود را نگه دارد زیرا در
این حالت عضالت اطراف آلت تناسلی را منقبض نموده موجب لذت او می شود.
 .2بايد كودكان را ،با حيا تربيت كرد به طورى كه در پوشيدن بدن ،آلت تناسلى و پاهاى
خود جديت كرده و از ظهور آن ها احس��اس ش��رم نمايند .به مصلحت كودكان نيست كه
با ش��ورت و زيرپوش زندگى كنند و ران هاى خود را در معرض ديد كودكان ديگر قرار
دهند; مخصوص ًا اگر پسر و دختر با هم زندگى كنند و از سنين پنج ـ شش سالگى بزرگ
تر باشند.
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 .3وقتى كودكان به س��ن تميز رس��يدند پدر و مادر نبايد به عورت آن ها نگاه كرده و به
آن ها اجازه دهند به آلت تناسلى يكديگر نگاه كنند ،زيرا حيا و شرم آن ها مى ريزد و به
خودنمايى و نگاه به عورت عالقه مند مى ش��وند و امكان دارد به تدريج به صورت يك
امر لذت بخش درآيد و موجب انحراف گردد.
 .4صالح نيست كه دختر بچه سی ماهه با پدر و پسر بچه با مادر خود به حمام برود .هم
چنين به مصلحت نيس��ت كه پس��ر بچه ها با دختر بچه ها به حمام بروند .در صورتى كه
پدر با پس��ر يا مادر با دختر خود به حمام مى روند بايد هم عورت خود را و هم عورت
فرزندانشان را بپوشانند.
 .5صالح نيست كه دختر بچه چهار ـ پنج ساله با پسر بچه در يك بستر بخوابند .هم چنين
صالح نيس��ت كه پسر با پس��ر و دختر با دختر در يك بستر بخوابند .اگر به سن هشت ـ
نُه س��اله رسيده اند بايد جدا ً از اين عمل جلوگيرى شود .رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله)
فرمود :هنگامى كه كودكان به ده سالگى رسيدند ،نبايد پسر با پسر و پسر با دختر و دختر
با دختر در يك رخت خواب بخوابند .و در حديث ديگرى وارد ش��ده كه« :از س��ن شش
سالگى بايد بين آن ها در رخت خواب ،جدايى انداخت».
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الش��یعة ، ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج ،14
ص )171
 .6صالح نيست كه دختر شش ـ هفت ساله با پدرش در يك بستر و پسر در همين سن
با مادرش در يك بس��تر بخوابند; مخصوص ًا اگر با شورت و لباس خواب باشند .خوابيدن
دختر بچه با مرد بيگانه و پس��ر بچه با زن بيگانه يقين ًا زيانش بيش تر اس��ت .امام جعفر
صادق(عليه الس�لام) از پدرانش نقل كرده كه فرمودند « :زن ها و بچه هاى ده س��اله بايد
رختخوابشان جدا باشد»
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج،21
ص ،461ح)5
هم چنين ايشان فرمود« :مادرى كه بدنش را به بدن دختر شش ساله اش بمالد خود نوعى
از زنا است»
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة ، ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج،20
ص) 230
 .7در آغوش كشيدن و بوسيدن و نوازش كردن دختر پنج ـ شش ساله به وسيله مرد بيگانه
اگر از روى ريبه باش��د حرام اس��ت و اگر بدون قصد ريبه هم باشد نه به صالح مرد است
و نه به صالح دختر .در آغوش كشيدن و بوسيدن پسر بچه به وسيله زن بيگانه نيز همين
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حكم را دارد .امام صادق(عليه الس�لام) فرمود « :وقتى دختر به س��ن شش سالگى رسيد،
صالح نيست او را ببوسى».
(حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه .1367 ،ص 171
،ج) 20
ايش��ان فرموند« :مرد نبايد دختر بچه ش��ش س��اله را ببوسد ،زن هم نبايد پسر بچه هفت
ساله را ببوسد».
(ح��ر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة ،ته��ران ،المکتب االس�لامیه،1367 ،
ص،230ج) 20
کودک نیاز به محبت دارد .باید او را بوس��ید و در آغوش کشید .در این موارد باید مراقب
بود.
بهتر است پیشانی کودک بوسیده شود و در صورت بوسیدن گونه ها سریع و کوتاه باشد.
از بوس��یدن لب های کودک بپرهیزید زیرا باعث تحریک جنسی می گردد .اگر در کودک
انحراف جنسی مشاهده کردید از خشونت بپرهیزید زیرا او انحراف خود را مخفی خواهد
کرد و اگر انحرافی او را تهدید کند با شما در میان نخواهد گذاشت .مراقب حضور کودک
در مکان ها و زمان های خلوت باش��ید زیرا ممکن اس��ت توسط افراد منحرف مورد سوء
اس��تفاده جنس��ی قرار بگیرد .در حد سن کودک برخی خطرات جنسی که او را تهدید می
کن��د برای او توضیح دهید :تو نباید افراد غریبه را ببوس��ی ی��ا بغل آنها بروی ،نباید اجازه
دهی کس��ی به بدنت دس��ت بزند ،اگر این کار را کرد به پدر و مادر بگو ،اگر کس��ی که او
را نمی شناس��ی به تو چیزی داد و گفت بیا جایی بریم نباید با او بروی و چیزی را از او
بگیری البته نباید این مطالب را بیش از حد باز کرد.
 .8بايد كودك را از تماش��اى عكس ها ،پوس��ترها و فيلم هاى مبتذل و عشقى بازداشت،
چون در او تأثير گذاش��ته و ممكن است به انحراف كشيده شود .خواندن و شنيدن داستان
هاى عاش��قانه نيز به مصلحت كودك نيس��ت .مربيان بايد توجه داش��ته باشند كه تماشاى
بعضى از فيلم هاى سينمايى و خواندن برخى از مجالت و كتاب ها براى كودكان بدآموزى
داشته و ممكن است موجبات انحراف آن ها را فراهم سازد ،لذا بايد آنان را در حد ممكن
از دسترس��ى به چنين امكاناتى بازداشت .متاس��فانه خانواده هااز تماشای فیلم های که در
غالب برنامه کودک از خارج تهيه می ش��ود توجه الزم را ندارند برنامه های مانند  :ش��رک
،سفیدبرفی  ،سیندرالو...که آشکارا روابط عاشقانه ومخفی دختر وپسر راتبليغ می کنند .
 .9رابطه کودک با جنس مخالف در مهد کودک ها ممکن اس��ت در ذهن او بماند ارتباط
نزديك پس��ران و دختران و دوس��تى و رفاق��ت آن ها با يكديگر در آین��ده موجب بلوغ
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زودرس ش��ود .بهتر اس��ت کودک را به مهد کودکی بس��پارید که مربی آن متعهد است و
شؤونات اسالمی در آن رعایت می شود و حتی االمکان دختر و پسر در آن مختلط نباشند.
مخصوص ًا نسبت به كودكا ِن نه سال به باال.
 .10وقتى كودكان در گوش��ه اى خلوت كرده و دور از چش��م بزرگ ترها به بازى يا راز
گويى هايى دوس��تانه مش��غول مى شوند ،الزم اس��ت اوليا و مربيان از دور و به طور غير
مستقيم مراقب آن ها باشند و اگر عامل انحرافى اى را مشاهده كردند عالج نمايند.
 .11خل��وت كردن كودكان با يكديگر ،مخصوص ًا پس��ر و دختر ،صالح نيس��ت و احتمال
انحراف دارد .اوليا نبايد كودكان را س��اعت هاى طوالنى در منزل يا در اتاقى تنها بگذارند
و دنبال كار خود بروند و هيچ گونه مراقبتى نداشته باشند.
 .12ك��ودكان نياز به دوس��ت و هم بازى دارند و نباي��د آن ها را از اين نياز طبيعى محروم
ساخت ،ليكن اوليا بايد مواظب باشند تا به دام دوستان ناباب نيفتند .بسيارى از انحرافات
جنسى كودكان در اثر معاشرت با دوستان فاسد است .چنان كه نبايد كودكان را از انتخاب
دوستان و هم بازى ها محروم ساخت ،هم چنين نبايد آن ها را در انتخاب هر دوستى آزاد
گذاش��ت بلكه بايد در شناخت و انتخاب دوس��تان صالح آن ها را يارى كرد و از دوستان
ناصالح برحذر داش��ت .بهتراست خانواده های که داشتن تعداد زیاد فرزند برايشان مقدور
نیس��ت با اقوام یا دوستانی که فرزندان هم سن وس��ال فرزندانشان دارند بیشتر رفت آمد
کنند ،تافرزندان در محیط هاوزمانهای بیشتری در کنار دوستانشان باشند واز دوستی های
طوالنی تری بهرمند گردند.
 .13قبل از اینکه کودک کام ً
ال خس��ته ش��ود نباید به رختخواب برود زیرا فکرهای پریشان
و منحرف به س��راغ او می آید و یا در اثر غلطیدن در رختخواب لذت جنسی در او ایجاد
می شود .در طول روز نباید کودک زیاد بخوابد و باید کام ً
ال خسته شود تا شب به راحتی
بخوابد.البته هميش��ه چنين نيست ،ليكن احتمال آن وجود دارد; مخصوص ًا اگر زياد تكرار
ش��د .به هر حال بهتر اس��ت اوليا و مربيان به كودكان توصيه كنند كه در حال بيدارى در
رخت خواب دراز نكش��ند بلكه فورا ً برخيزند و بس��تر خود را جمع كنند قبل از خواب
اذکار وقت خوابیدن را برایش��ان بخوانيم .اگر كودكان را عادت دهيم كه در مواقع خواب
دستشان را از لحاف يا پتو بيرون بگذارند كار خوبى است .بعضی حرکات مانند غلتیدن بر
روی تشک و مالیدن آلت به نرده ،به روی شکم خوابیدن باعث انحراف جنسی می گردد
باید کودک را به آرامی از آن بازداشت.
 .14اگر مش��اهده كرديد كه فرزند ش��ما به انزوا تمايل دارد و گاه گاه در گوشه اى خلوت
كرده و س��اعتى در آن جا تنها مى ماند ،درصدد يافتن علت آن باشيد .اگر احساس كرديد
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اس��تمناء مى كند به هر طري��ق ممكن او را از اين عمل ناشايس��ت و خطرناك باز داريد.
اگر گوش��ه گيرى او علت ديگرى دارد برايش چاره جويى كنيد .به هر حال ،گوشه گيرى
كودك و جوان يك حالت عادى نيست و نبايد كوچك و كم اهميت تلقى شود.
-4-4عفت جنسی والدین
پدر نمى تواند ش��ورت بپوش��د و عريان در حضور دخترش آب تنى كند .زن و ش��وهر
حق ندارند در حضور فرزندان ،يكديگر را در آغوش گرفته ،ببوس��ند و معاشقه كنند يا به
شوخى هاى تحريك آميز بپردازند .صالح نيست كه زن و شوهر در حضور فرزندان خود،
در يك بستر بخوابند و يكديگر را نوازش نمايند .چنين رفتارى حيا را از خانواده مى برد
و فرزندان خانواده را به فس��اد و انحراف مى كش��د .بس��يار شنيده شده كه برادر با خواهر
خود روابط جنسى برقرار كرده يا به وسيله او استمناء مى كرده است.
در اين جا ممكن اس��ت كس��ى بگويد :پس وظايف زن و ش��وهر چه مى ش��ود؟ مرد از
همس��رش انتظار دارد كه بهترين لباس هايش را در منزل بپوش��د و زينت و آرايش كند و
زيبا بگردد ،زن هم وظيفه دارد بر طبق ميل شوهرش رفتار نمايد و خودش را هميشه آماده
نگهدارد .از طرف ديگر زن حق مضاجعت دارد .نيز بايد زن و شوهر در يك رخت خواب
بخوابند اگر هم دائم نيست الزم است هر چندى يك بار انجام بگيرد .در پاسخ مى گوييم:
درست است كه وظايف زناشويى چنين اقتضايى را دارد و زن و شوهر بايد در منزل زيبا
بگردند ،ليكن الزمه تميز بودن و لباس خوب پوش��يدن و زيبا گش��تن ،آرايش كردن و بى
بندوبار بودن و رفتار تحريك آميز داش��تن نيس��ت .زن و شوهر مى توانند در منزل زيبا و
ش��يك باش��ند .البته تصديق مى كنم كه جمع بين اين دو وظيفه كار دشوارى است ،ليكن
چون ضرورت دارد بايد انجام بگيرد.
از همه اينها مش��كل تر و خطرناك تر خود عمل جنسى است كه از لوازم زناشويى است
و پدر و مادر نمى توانند آن را ترك كنند .مش��كل در اين جاس��ت كه اغلب خانواده ها با
فرزندانشان در يك اتاق مى خوابند و بعض ًا عمل جنسى را هم در همان اتاق و به هنگامى
كه به خيال خودشان كودكان به خواب رفته اند انجام مى دهند .در صورتى كه گاهى اتفاق
مى افتد كه يكى از كودكان عمدا ً خودش را به خواب مى زند تا از اسرار و روابط محرمانه
پدر و مادر مطلع شود .امكان دارد از حركات و نفس زدن هاى پدر و مادر ازخواب بيدار
شود و سكوت كند تا چيزى بفهمد .بررسى موارد انحراف كودكان و نوجوانان نشان مى
دهد منشأ بسيارى از انحرافات ،همين بى احتياطى هاى پدران و مادران بوده است..اسالم
نيز بدين موضوع عنايت داش��ته و از آن نهى كرده اس��ت؛ حضرت صادق(عليه الس�لام)
فرم��ود« :مرد نبايد با همس��ر يا كني��ز خود نزديكى كند در حالى ك��ه در آن اتاق ،كودكى
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حضور دارد ،زيرا اين عمل باعث زنا مى شود».
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الش��یعة ،تهران ،المکتب االسالمیه ،1367 ،ج ،14
ص ) 94
امام صادق(عليه السالم) از رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله) نقل كرده كه فرمود« :به خدا
س��وگند! چنان چه مردى با همس��ر خود مجامعت كند در حالى كه كودكى در خانه بيدار
باش��د ،آن ها را ببيند و كالم و نفس زدن هاى آنان را بشنود ،چنين كودكى هرگز رستگار
نخواهد شد .اگر پسر باشد زناكار خواهد شد و اگر دختر باشد زنا مى دهد».
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الش��یعة ،تهران ،المکتب االسالمیه ،1367 ،ص 95
،ج)14
س��پس حضرت صادق فرمود «:هنگامى كه امام س��جاد مى خواس��ت با همس��رش عمل
جنسى انجام دهد درب اتاق را مى بست و پرده را مى انداخت و خدمت گزاران را خارج
مى ساخت» .
(حر عاملی ،محمد بن حسن،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج  ،14ص
)94
ابوبصير از امام صادق(عليه الس�لام) روايت كرده كه فرمود« :مبادا با همس��رت مجامعت
كنى در حالى كه كودكى به ش��ما نگاه مى كند ،زيرا رس��ول خدا شديدا ً از اين كار كراهت
داشت».
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ص 95
،ج)14
از طرف ديگر گفته مى ش��ود :صالح نيس��ت كودكان را تنها در اتاق گذاش��ت مخصوص ًا
اگر بچه بزرگى در ميان آنان باشد و دختر و پسر باشند .جمع بين اين دو پيشنهاد چگونه
امكان دارد؟ در حل اين مش��كل مى توان پيش��نهاد كرد كه كودكان در يك اتاق بخوابند و
پ��در و مادر دراتاق مجاورى كه به اتاق كودك راه دارد ،به طورى كه اش��راف بر كودكان
داش��ته باش��ند .یا هر يك از پدر و مادر در رخت خوابى جدا ولى نزديك به هم بخوابند.
در صورتى كه پدر و مادر ناچارند با فرزندانش��ان در يك اتاق بخوابند ،بايد براى اخفاى
عملِ جنس��ى ،دقت و مراقبت بيش ترى به عمل آورند .در صورت امكان عمل زناش��ويى
را در س��اعت هايى انجام دهند كه بچه ها در منزل نباش��ند در غير اين صورت مى توانند
در وسط هاى شب كه اطمينان دارند بچه ها كامال خوابند بدون سر و صدا از اتاق خارج
شوند و در محل خلوتى دور از بچه ها كار خود را انجام دهند و به اتاق خواب بازگردند.
البت��ه تصديق مى كني��م تنظيم چنين برنامه اى براى همه خانواده ها امكان پذير نيس��ت،
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مخصوص ًا با توجه به مشكالت مسكن .متأسفانه در نقشه ساختمان هاى مسكونى امروزى
تأمين چنين نيازهايى منظور نيس��ت و اتاق هاى خواب را كامال از يكديگر جدا مى كنند.
به هر حال ،زن و شوهرى كه دارى چندين فرزند هستند بايد به اين نكته مهم توجه كنند
كه مس��ئوليت تربيت صحيح فرزندان را پذيرفته اند و نمى توانند در روابط جنس��ى خود
آزادى كامل داشته باشند.
يكى از دانشمندان غربى مى نويسد :در ساختمان اغلب خانه هاى امروزى رعايت اصول
مسائل جنسى پيش بينى نشده است و در واقع بايد خانه هاى امروزى را خانه هاى مخالف
امور جنس��ى ناميد .بس��يار كم و به ندرت مى توان خانه يا آپارتمانى را يافت كه در آن،
اصل داش��تن اتاق دنج و مس��تقلِ خواب براى والدين رعايت شده باشد .اغلب ديوار اتاق
خواب باريك و بچه ها در دور و حوالى آن هستند .اين حقيقت تلخ و ناگوارى است كه
بر اثر عدم رعايت اين نكات و نداش��تن خانه هايى كه اتاق خواب والدين در گوش��ه آرام
و دنجى قرار گرفته باشد والدين ناچارند صداى نفس و حركات و مهرورزى هاى طبيعى
خود را خفه كنند.
(جیم گینوت،پیوندهای کودک و خانواده ،ترجمه تقی زاده میالنی،چاپ اول،تهران ،نش��ر
اندیشه 1356،ص)178
-5تربیت دینی کودکان
اینکه کودکان ناس��زا گویی را راحت تر از مفاهیم بهتر یاد می گیرند ،یک زمینه ی روحی
دارد  .زمینه ی روحی ناسزا گفتن این است که کودک با آن تخلیه ی هیجان کرده و خود
را راحت می کند  .کس��ی که این روحیه را پیدا کرد خیلی راحت ناس��زا گفتن را یاد می
گیرد  .درست است که یاد گرفتن ناسزا خالف فطرت انسان است .اما فطرت ما پشت پرده
ی عادات روحی ما پنهان می شود  .در واقع فطرت فعال نیست و باید کشف شود  .ما به
عنوان پدر و مادر و مربی وظیفه ی کش��ف فطرت را داریم  .در آموزش و پرورش اصوالً
به آن ،کشف استعداد می گویند نه کشف فطرت  .برنامه ی تربیتی ما باید مبتنی بر کشف
فطرت باشد نه کشف استعداد  .پدر و مادر نیز باید این نقشه را پیاده کنند.
-1-5محدودیت یا مصونیت
دین به انس��ان محدودیت نمی دهد بلکه دنیا محدودیت می دهد  .این تفکر اش��تباه است
ک��ه خیلی از اف��راد فکر می کنند دین به ما محدودیت می دهد و ما محدودیت های دینی
را چطور به فرزند خود منتقل کنیم  .دین راه لذت بردن از میان این همه محدودیت های
موجود در دنیا را به ما یاد می دهد  .مث ً
ال یکی از مس��ائل انس��ان خواب و بیداری است و
دوس��ت دارد از خواب خود لذت برده و آرام بخوابد و در طول روز نیز با نش��اط باشد .
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برای این مسئله دین به ما می گوید که باید صبح بین الطلوعین نخوابیم  .این خواب مکروه
اس��ت .یعنی اگر عادت کنید که بین الطلوعین نخوابید ،در طول روز با نشاط خواهید بود
 .محدودیت و مش��کل ما مسئله ی خواب و بیداری است  .اینکه خوب بخوابیم و خوب
بیدار شویم  .دین به ما یک برنامه می دهد که لذت بخش ترین خواب و بیداری را داشته
باش��یم  .دین می گوید که اول ش��ب بخوابید  .با شکم پر نخوابید  .بین روز اگر توانستید
یک س��اعت بخوابید  .این برنامه ی دین اس��ت ،برای اینکه شما از خواب وبیداری لذت
ببرید .از هفت سال دوم یک برنامه ی اختیاری  ،انتخابی برای درگیر شدن با سختی های
زندگ��ی داری��م  .ما در این زم��ان باید به فرزند خود یاد بدهیم ک��ه زندگی یک مبارزه ی
شیرین است  .نباید به آنها دروغ بگوییم که انشاء اله در آینده همه چیز خوب خواهد بود.
باید به او بگوییم که انشاء اله در برخورد با مشکالت قوی باشی و همیشه آمادگی برخورد
با س��خت ترین مش��کالت را داشته باشی  .و این مشکالت باعث رشد تو شود  .وقتی که
کس��ی متوجه ش��د که اساس ًا زندگی یعنی مبارزه با هوای نفس  ،دین که برنامه ی مقابله با
هوای نفس است را راحت می پذیرد .
-2-5فرزندانی جسور
از امام صادق (ع) پرس��یدند که مروت یعنی چه ؟ امام فرمودند  :به نظر خود ش��ما مروت
یعن��ی چ��ه ؟ آن فرد گفت  :مروت یعنی جوانمردی و مردانگی  .یعنی اینکه اگر نعمت به
تو داده شد شکر کن و اگر داده نشد صبر کن  .با این که این دو حرف خوبی بود اما امام
صادق (ع) فرمودند  :پس سگ های مدینه هم اینگونه هستند  .حضرت فرمودند  :در نزد
ما مروت یعنی اینکه اگر نعمت به شما ندادند شکر کنید و اگر دادند ایثار کنید  .این یعنی
خوبی با خدا  .پس خوبی بدون خدا این بدی را دارد که س��طح آن پایین اس��ت  .و انسان
ها در این سطح پایین  ،احساس حقارت خواهند کرد  .مگر اینکه خود را فریب بدهند.
امام رضا(ع) در یک س��خن ش��ریفی از امام سجاد (ع) می فرمایند :که اگر کسی گناه نمی
کند گول او را نخورید شاید توان این کار را ندارد  .خدا از ما می خواهد در حالی که می
توانیم  ،گناه نکنیم  .این تربیت جذاب است  .بعضی از افراد ساکت هستند  .شما فکر می
کنید که چقدر باحیا هس��تند  .در حالی که افراد ترس��ویی هستند  .یعنی می ترسند اظهار
وجود کنند  .برخی از افراد ساکت هستند و شما فکر می کنید که چقدر باحیا هستند  .در
حالی که خیلی حب مقام داشته و خودخواه هستند و کسی را الیق هم صحبتی خود نمی
دانند  .بعضی از افراد به صورت ژنتیک س��اکت بوده و رفتار دیگری را بلد نیس��تند  .خدا
نخواهد که ما اینگونه باشیم  .ما باید همچون پيشوایانمان بچه های خود را جسور تربیت
کنیم  .بنان بـن نافع نقل مـى كنـد كه روزى ماءمـون از جـايـى كه حضـرت جـواد علیه
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الس�لام با كودكان بازى مى كرد ،مـى گذش��ت .كـودكان از ت��رس ميـدان بازى را تـرك
كردنـد و تنها امام جـواد آنجا ايستاد.
ماءمـون از او پـرس��يـد :چرا همراه بچه ها فرار نكردى؟ فرمود :گناهى مرتكب نش��دم تا
از ترس بگريزم و جاده هـم تنگ نيس��ت تا آن را برايت باز كنـم ,از هر جا مى خـواهى
عبـور كـن .مامون از ايـن پاس��خ تعجب كرد و پرس��يد :تـو كيستى؟ حضرت در جواب
فرمود :مـن محمد بن على بـن موسى بن جعفر بن محمـد بن على بن الحسيـن بن علـى
بـن ابـى طالب عليهم السالم هستـم.
وقتی که یک عده ای از روی ژنتیک یا ناتوانی یا  ...آدم های خوبی شدند بدون اینکه با
خدا ارتباط داشته باشند  ،افراد بد می توانند آنها را چپاول کنند  .چرا کشورهایی که تحت
نظر صهیونیست ها اداره می شوند بحث های اخالقی خوبی به مردم ارائه می دهند ؟ برای
اینکه هرچقدر مردم اخالقی تر باش��ند  ،آرام تر هس��تند و کاری با مستکبران و زورگویان
ندارند  .این یکی از بدی های ،خوبی بدون خدا است  .خوبی با خدا اجازه نمی دهد که
کس��ی به انس��ان ظلم کند  .یکی دیگر از بدی های  ،خوبی بدون خدا این است که فراگیر
و با ثبات نخواهد بود -3-5-5 .بهادادن به کودکان
حضور کودکان و نوجوانان در جمع دیگران ،زمینه پرورش آنها در ابعاد گوناگون اخالقی
و اجتماعی را فراهم می کند .آنان را به برنامه های تربیتی ش��یفته و عالقه مند و اش��تیاق
درون��ی آنه��ا را به نفع اقدامات عام المنفعه بارور می کند و به آن جهت می بخش��د .امام
صادق(ع) فرمود:
« پدرم هر گاه غمگین می شد زنان و کودکان را جمع می کرد و دعا می کرد و آنها آمین
می گفتند».
(حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه)1367 ،
حضور کودکان در جمع بزرگترها باعث می ش��ود که آنها با فرهنگ مباش��رتی و تربیتی
بزرگترها ،آشنا شوند و تمایل به کارهای نیک پیدا کنند.
می��دان دادن به کودکان ،ش��خصیت آنه��ا را پربار می کند و در فرهن��گ گفتاری و ادب،
اخالص و بیان و  ...آنها رشد می کند .محمد بن مسلم می گوید:
«ابوحنیفه ،پیشوای حنفی ها ،خدمت امام صادق(ع) رسید .در آن حال فرزندش موسی(ع)
نماز می گزارد و مردم از جلو او می گذشتند و او مانع آنها نمی شد و حال آنکه این کار
اشکال دارد ـ البته براساس فقه حنفی ـ وقتی ابوحنیفه وارد شد .به امام صادق(ع) این خبر
را داد .ام��ام فرزند گرامی اش را خواس��ت و خطاب ب��ه وی فرمود :فرزندم ،ابوحنیفه می
گوید :تو وقتی نماز می خواندی ،مردم از جلو تو عبور می کردند و تو آنها را نهی نکردی،
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عرض کرد :بلی ،پدر ،کس��ی که من برای او نماز می گزارم ،از این مردم به من نزدیک تر
اس��ت .زیرا خدا می فرماید :من از رگ گردن به آنها نزدیک ترم .امام صادق(ع) همین که
این دلیل را از زبان فرزندش امام موس��ی(ع) ش��نید ،او را در آغوش کشید و فرمود :پدر و
مادرم به فدایت! ای کسی که اسرار الهی در تو به ودیعه گذاشته شده است».
(کلین��ی ،محمد بن یعق��وب ،اصول کافی ،چاپ چهارم ،ترجمه آی��ت اللهّ کوه کمره ای،
انتشارات اسوه)1379 ،
امام صادق(ع) در اعتراض ابوحنیفه نس��بت به فرزندش موس��ی(ع) ،از خود واکنش منفی
نشان نداد .نخست از فرزندش پرسید و وی را مجال و میدان دادند تا بر کار خویش برهان
اقامه کند و میزان استعداد و توانایی های فکری اش را بشناساند.
-6آموزش آموزه های دينی
-1-6هفت سال بازی
از امام صادق(ع) روایت شده است:
«فرزند خود را در هفت س��ال آزاد بگذار تا بازی کند و هفت س��ال او را با آداب و روش
های مفید تربیت کن و در هفت س��ال س��وم مانند یک رفیق صمیمی مصاحب و مالزمش
باش».
(حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ، ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج ، 5ص
)125
هفت سال پدر و مادر باید عمیق ًا وقت گذاشته و به او توجه کنند  .با بچه حرف بزنند .
معموالً پسرها دیرتر زبان باز می کنند اما در همان موقع نیز خیلی چیزها را فهمیده و درک
م��ی کنن��د  .پدر و مادر باید با بچه ی خود گفتگو کرده و بفهمند که او چه چیزی را می
خواه��د  .اگ��ر چیزی را که می خواهد به او دادید  ،امنیت خاطر پیدا کرده و فکر می کند
هرچه بخواهد پدر و مادر به او می دهند  .پدر و مادر با ش��یوه ی گفتگو با یکدیگر باید
به بچه ادب یاد بدهند  .به ش��یوه ی ریحانه با او برخورد کرده وبه او امر و نهی نکنند .
اگر بچه کاری کرد و عذر خواهی نکرد  .در سن پنج سالگی نباید او را مجبور به این کار
بکنید  .اگربکنند یعنی تربیت باالی هفت س��ال را در س��نی کمتر ،اجرا کرده اند  .اگر می
خواهند در این س��ن به بچه عذرخواهی کردن را یاد بدهند ،باید پدر و مادر یک نمایش
اجرا کرده و مدام در آن از هم عذر خواهی کنند.
حدیث شریفی از امام صادق (ع) و امام باقر(ع) نقل شده است  .این حدیث می فرماید:
وقتى بچه سه ساله شد كلمه «ال اله االّ اهلل» را يادش بدهيد .سپس او را رها كنيد تا به سن
سه سال و هفت ماه و بيست روز برسد ،آن گاه «مح ّمد رسول اهلل» را يادش بدهيد .سپس
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تا سن چهارسالگى اورا رها سازيد .در سن چهارسالگى صلوات بر مح ّمد را يادش بدهيد.
(الطبرس��ی ،رضی الدین ابی الحس��ن بن فضل ،مکارم االخالق ، ،مؤسسه االعلمی1392 ،
ص) 254
فرزند شما وقتی که به سه سالگی رسید  ،به او مفهوم ال اله اال اهلل را یاد بدهید  .وقتی که
بچه سه ساله شد با این ذکر و مفهومی به نام خدا آشنا می شود  .در سه سالگی بچه پدر
و مادر  ،خواهر و برادر و اسباب بازی را می شناسد  .در اینجا باید با نام خدا آشنا شود .
آن هم با شیوه ی ذکر ال اله اال اهلل نه با اذکار دیگر  .این ذکر عضوی از اعضاء خانواده ی
او خواهد بود  .کم کم این سوال برای او پیش می آید که این خدایی که غیر از او خدایی
نیست  ،چه کسی است  .یعنی در سه سالگی قبل از صداقت و از بین بردن حسادت باید
این ذکر به او آموزش داده شود  .در این سن ذهن بچه در حال آشنا شدن با خیلی از پدیده
ه��ا اس��ت  .اینجا ما ذکر خدایی را که نمی بینیم ب��رای او آموزش می دهیم تا به اندازه ی
این ذکر با خدا ارتباط برقرار کند  .برای انتقال مفاهیم دینی ابتدا باید از خود خدا ش��روع
کنیم  .به بچه بگوییم که تکرار کن هیچ خدایی به جز خدا نیس��ت  .کم کم برای او سوال
ایجاد می ش��ود ک��ه خدا یعنی چه  .آنقدر این کلمه ی خ��دا را در کالم اطرافیان می بیند
 ،که حس می کند پس این خدا باید موجودی باش��د که او را نمی بینیم  .بزرگتر از همه
اس��ت و همه با احترام از او یاد می کنند  .بر وحدانیت او همه تأکید می کنند و به او یاد
م��ی دهند  .همین آگاهی ه��ا در روح بچه به وجود می آید  .کلمه ی الاله اال اهلل کلمه ی
توحید اس��ت  .ش��ما همراه با آموزش نام خدای تبارک و تعالی  ،ال اله را هم یاد می دهید
 .بعد در حدیث می فرماید که او را رها کنید تا هفت ماه بگذرد .بعد از آن محمد رس��ول
اهلل را به آموزش دهید  .در این س��ن کنجکاوی های بچه شروع شده و دوست دارد که با
هر چیزی آشنا شود  .شما باید به اثر نورانی این اذکار و اعماق فطرت لطیف انسان توجه
داش��ته باش��ید  .بخش عظیمی از آثار معنوی و تربیتی این اذکار در روح انسان ناپیدا است
 .به اینکه برای ما و فرزندان ما قابل لمس اس��ت ارتباطی ندارد  .خواس��ته یا ناخوسته اثر
خود را خواهد گذاشت  .چون انسان باطن ژرف و عمیقی دارد و این کلمات بسیار نورانی
هس��تند  .خدا نور معنوی اس��ت که وجود پاک انس��ان ها به آن نور تمایل و تناسب دارد.
بعدا ً دوباره کنجکاوی ها و پرس��ش های کودک ش��روع می شود  .عقل او شفاف تر شده
و بهتر می تواند مفاهیم معنوی را بفهمد  .بعد او را رها کرده تا به س��ن چهارس��الگی می
رسد  .در این سن درود به پیامبر اکرم (ص) و صلوات را به او یاد می دهیم  .بچه ممکن
است معنای این اذکار و ذکر صلوات را متوجه نشود  ،باید معنای آن را نیز به او آموزش
دهیم  .بچه متوجه می شود که همه ی افراد وقتی صلوات می فرستند به پیامبر و اهل بیت
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او درود می فرس��تند  .از چهار س��الگی به بعد ما بچه را با آش��نایی و احترامی که همه ی
افراد به پیامبر(ص) و اهل بیت او می گذارند بزرگ می کنیم  .در این یک س��ال تنها این
اذکار را بای��د به او آموزش دهیم  .بقیه ی مفاهیم اخالقی را باید به صورت عملی در این
یک س��ال به او آموزش دهیم  .تا هفت س��الگی نباید به بچه امر و نهی جدی کنیم  .یعنی
نباید روی بچه فش��ار روانی بگذاریم بلکه باید عم ً
ال او را به این جهت س��وق بدهیم  .در
ادامه حدیث می گوید که در پنج سالگی دست چپ و راست و شرق و غرب را به او یاد
داده و قبله را به او می شناس��انیم  .و س��پس سجده به سمت خانه ی خدا را به او آموزش
می دهیم  .نه اینکه نماز خواندن را به او یاد بدهیم بلکه فقط س��جده را به او آموزش می
دهیم  .زیبا اس��ت ک��ه هر کودکی اولین خاطره ای که از رفتار دینی و نماز دارد ،س��جده
باش��د .در هفت س��الگی بچه وضو و نماز را یاد می گیرد  .تا حاال اگر با شوخی  ،لذت و
تفری��ح ای��ن کارها را انجام می داد  ،باید از این به بعد با برنامه انجام دهد  .البته باز هم با
محبت و لبخند این کار را انجام می دهیم  .خیلی خوب اس��ت که قبل از هفت سالگی به
بچه بگوییم مث ً
ال اگر اتاق خود را مرتب نکردی اشکالی ندارد من این کار را می کنم  .اما
از هفت سالگی باید خود تو این کارها را بکنی  .در هفت سالگی برای آغاز ورود کودک
به دوران تربیت یک جش��ن بگیریم  .البته جش��ن آغاز مدرسه  ،در مدرسه برپا می شود .
ولی باید در خانه این اتفاق بیفتد  .بعد از این جشن باید به بچه گفت که مث ً
ال باید اتاق را
خود تو مرتب کنی  .البته این کار بس��تر س��ازی است نه انتقال مفاهیم دینی  .بعد از هفت
سالگی باید به بچه بگوییم که زندگی یعنی رعایت ادب و اجرای آئین نامه  ،چه درسختی
ها و چه در آس��انی ها  .دس��تور است که ما از هفت سالگی به بعد باید به بچه امر و نهی
کرده و حتی نیازی نیس��ت که برای آن دلیل بیاوریم  .بچه باید یاد بگیرد که انسان ها باید
با دستور زندگی کنند  .فطرت ًا آمادگی بچه بیشتر از تصور ما است و دستور را می پذیرد .
اگر به بچه دستور ندهیم بی هویت شده و خود را گم می کند  .معلم ها در مدرسه گواهی
می دهند که از س��ن هفت س��الگی به بعد استعداد دس��تور پذیری بچه ها باال است  .مگر
اینکه پدر و مادر او را خراب کنند یا معلم به گونه ای رفتار کند که وضع او را بهم بریزد
 .وگرنه دین مطابق فطرت اس��ت  .بچه فطرت ًا ضابطه مندی را دوس��ت دارد و ما از هفت
سالگی به بعد باید فطرت او را بیدار کنیم  .یک بار آنها را در حضور دیگران تشویق کرده
و بگویید که برای بچه هایی که دستورات را دقیق اجرا می کنند دست بزنید  .گاهی پدر و
مادر تحصیل کرده هستند و همه چیز را با دلیل می پذیرند .می گویند که ما دالیل خود را
چگونه برای این بچه توضیح دهیم  .باید بدانند که بچه خیلی از اوقات دلیل نمی خواهد
و فقط می خواهد که با نوع دستور آشنا شود  .بچه هماهنگ با آن فضا  ،نماز را به راحتی
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خواهد خواند  .اگر به بچه هیچ دستوری نداده و یکباره بگوییم که یک دستور الهی برای
نماز آمده است  .در این فضا این دستور بد جلوه خواهد کرد  .اما اگر ما در هفت سالگی
جش��ن ادب گرفتیم  .به او یاد دادیم که ادب یعن��ی رفتار ضابطه مند  .اکثر ما دلیلی برای
آداب نداریم و تنها چون یک ادب است آن را رعایت می کنیم  .از هفت سالگی بچه برای
پذیرش اینها آمادگی دارد  .در این صورت خیلی راحت می توانیم به او بگوییم که نماز ،
ادب در مقابل خدایی است که از سه سالگی با او آشنا شده ایم .
-2-6هفت سال بندگی
بای��د قبل از انتق��ال مفاهیم دینی  ،زندگی را به کودک معرفی کنی��م  ..مادر در خانه برای
انتق��ال مفه��وم عبد و اطاعت نقش کلیدی دارد  .او ب��ا اطاعت از پدر این نقش را ایفا می
کند  .البته پدرها نیز یک نقش کلیدی دارند  .آن هم این اس��ت که به مادر محبت کرده و
از ای��ن طری��ق ،محبت کردن را به بچه ها یاد می دهند  .البته این کار را مادر هم می تواند
انجام دهد ولی اولویت با پدر اس��ت  .این پدر اس��ت که با محبت کردن به مادر  ،دخترو
پس��ر خود را متعادل بار می آورد .محبت کردن مادر ،تأثیر چندانی ندارد  .در نمایش��ی که
پدر و مادر برای تربیت فرزند در خانه اجرا می کنند  .باید نشان داده شود که پدر با وجود
اقتدار یک موجود با عاطفه اس��ت  .مادر نیز با اطاعت خود این اقتدار را تقویت می کند.
عاطفه در کنار اقتدار بیش��تر به چش��م می آید .اگر مادر اهل محبت باشد برای او فضیلت
نیس��ت .چون ذات ًا اینگونه آفریده ش��ده اس��ت  .اگر پدر محبت کند ،باعث رش��د بچه ها
می شود  .نقش ویژه ی مادر نیز اطاعت است  .اگر مادر اطاعت نکند  ،بچه اطاعت کردن
از خدا را یاد نمی گیرد  .اگر مادر این نقش را ایفا نکند ولی بجای آن بچه ها را به مراسم
حفظ قرآن ببرد .بجای یک چادر  ،سه چادر بر سرآنها بکند  .نماز های نافله را به فرزندان
خود بیاموزد  .در نهایت هیچ نتیجه ای نداشته و بچه ها خراب خواهند شد .پدر و مادر تا
هفت سالگی برای بچه موالیی نمی کنند  .بچه ریحانه بوده و آنها فقط به او آب داده اند .
اما االن زمانی است که باید عبد بودن را از طریق پدر و مادر تجربه کند  .پس قدم اول این
است که پدر و مادر ارباب شده و بچه عبد باشد  .اینجا است که فرزند ساالری لطمه می
زند  .پدر و مادر باید ارباب منطقی و مهربانی باشند ،اما باز هم ارباب باشند  .اگر بچه از
هفت تا چهارده سالگی ارباب باشد به خود او لطمه می خورد  .اگر مادر عاطفه ی زیادی
داشته باشد  .به حدی که این عبد بودن مخدوش شود  .مخصوص ًا اگر از کودک در مقابل
پ��در دفاع کند  .ارباب بودن پدر از بین می رود .گاهی نیز پدر در مقابل مادر از بچه دفاع
می کند  .در این صورت نیز س��اختارهای ذهنی کودک که باید مفهوم عبودیت را دریافت
کند مخدوش می شود .
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-3-6هفت سال مصاحبت
پیامبرگرامی اسالم می فرماید  :هفت سال دوم زندگی کودک زمان عبد بودن است و هفت
س��ال بعدی نقش وزارت دارد  .برای اینکه این عبودیت از جانب پدر و مادر به صورت
عملی منتقل ش��ود پدر و مادر از چهارده س��الگی خود را کنار بکشند  .یعنی بگویند که ما
دیگر ارباب تو نیس��تیم و تو با خدا روبرو هس��تی  .ما فقط با تو همفکری کرده و به تو
کمک می کنیم  .این تو هس��تی که باید از خدا اطاعت کنی .ما نمی خواهیم که واس��طه ی
دائمی بین تو و خدا باش��یم  .ولی در بین هفت تا چهارده سالگی  ،پدر و مادر باید مسئله
ی اطاعت را جا بیندازند  .یک تاکتیک خیلی مهم دیگر هم وجود دارد  .اینکه پدر ،اطاعت
از مادر را توصیه کند و مادر نیز اطاعت از پدر را توصیه کند  .مادر با احساس��ات مادرانه
ی خود این مسئله را انتقال می دهد  .پدر نیز با شیوه ی پدرانه ی خود این مسئله را منتقل
می کندخوب است که با بچه های خود مسئله را در میان بگذاریم  .یعنی بگوییم که االن
تو س��یزده سال داری ،یک سال دیگر هم مناس��بات ما به همین صورت است  .اما بعد از
چهارده س��الگی من دیگر اصراری برای مدیریت رفتار تو ندارم  .اتفاق ًا بچه ها به صورت
فطری اطاعت کردن را دوست دارند  .بچه ها را تشویق کنیم تا در نبود ما نیز رفتار درست
را انجام دهند  .بچه باید بداند که اگر در آینده گناه کرد .نباید آن گناه را کوچک بشمارد
 .بلکه بداند که گناه چه موجود بزرگی را انجام داده است  .در این هفت سال مادر باید به
کودک خود یاد آوری کند که اگر حرف پدر را گوش نداد  ،نسبت به چه شخصیت بزرگی
نافرمانی کرده است  .البته پدر و مادر هم باید مراقب باشند که دستورات عجیب و غریب
ندهند تا مسئله لوث نشود  .یعنی قیمت فرمان خود را باال ببرند  .همچنین آنها سعی کنند
که از روی عصبانیت فرمان ندهند  .آنگونه نباشد که هرموقع عصبانی بودند فرمان قاطع
بدهند  .اما هروقت که مهربان بودند روی حرف خود باقی نمانند  .با این کار بچه متوجه
نمی شود که پدر ارباب است  .بلکه فکر می کند که پدر یک موجود خشمگین است .
-4-6نماز
اگر شما به فرزند خود بگویید که مثال نماز خواندن برای تشکر از خدا است  ،انصاف ًا دلیل
خوبی نیست  .چون او می گوید  :پس من هر طور که دوست دارم تشکر می کنم .همين
ط��ور نم��ی توانیم بگوییم که ما ایرانی ها ک ً
ال نماز می خوانیم  .تو هم یک ایرانی هس��تی
پس به هویت فرهنگی خود باز گرد  .نخواهند کرد  .اگر به کودک بگویید که ش��ما نماز
م��ی خوانید که خدا را فراموش نکنید  .مطمئن ًا خواهد گفت که من اص ً
ال خدا را فراموش
نمی کنم .باید به او توضیح دهیم که تو عبد بوده و خدا موالی تو اس��ت .بین عبد و موال
طبیعت ًا فاصله ی طوالنی اس��ت  .و قرار اس��ت این عبد و موال به یکدیگر برسند  .اگر این
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عبد بخواهد به موال برسد باید او را بسیار یاد آوری کند تا به او متصل شود .
بچه غالب ًا از پنج س��الگى و ش��ايد قدرى هم زودتر ،مى تواند حمد و س��وره را كم كم ياد
بگيرد .بر پدر و مادر الزم اس��ت كه يا خودش��ان و يا به وس��يله يكى از فرزندان بزرگ تر
به تدريج و به صورت تفريح حمد و سوره را به او ياد بدهند .سپس بقيه اذكار نماز را با
همين منوال به او بياموزند .وقتى نماز را ياد گرفت و شش ي هفت ساله شد ،پدر و مادر
دس��تور مى دهن��د كه مرتب نمازت را بخوان و اوقات نماز را ب��ه او تذكر مى دهند .ا ّول
وقت خودش��ان آماده نماز مى ش��وند و به كودك نيز تذكر مى دهند كه وقت نماز رسيده
است ،نمازت را فراموش نكن .وقتى نه ساله شد ،بايد به طور قاطع و جدى او را به نماز
خواندن وادار كنند و بگويند :از اين زمان بايد حتم ًا نمازهايت را بخوانى .براى نماز صبح
هم از خواب بيدارش كنند و در س��فر و حضر و كليه حاالت ،مراقب باش��ند كه نمازش
ترك نشود و به اين كار تشويقش نمايند و در صورتى كه در نماز سستى مى كند ،ابتدا با
پند و اندرز و سپس با عتاب و خطاب و در صورت لزوم با تنبيه به نماز خواندن وادارش
كنند و هيچ گونه اهمال و س��هل انگارى دراين باره درس��ت نيست .اگر پدر و مادر خود
نماز خوان باشند ،با اين برنامه مى توانند فرزندان خويش را به نماز خواندن عادت دهند،
به طورى كه وقتى به س��ن بلوغ رس��يدند ،خود به خود و بدون فشار نماز را بخوانند و از
انجام آن لذت برند .اما اگر پدر و مادر به بهانه اين كه هنوز به حد تكليف نرسيده ،به نماز
خواندن او اعتنا نداشته باشند و تا سن بلوغ آن را عقب بيندازند ،انجام آن عبادت در سن
بلوغ براى بچه دش��وار خواهد بود يا اص ً
ال زير بارش نمى رود و اگر هم نمازخوان ش��ود،
چندان تقيدى به آن نخواهد داشت و با اندك بهانه اى ،ممكن است آن را ترك نمايد ،زيرا
عملى كه از زمان كودكى عادى نش��ده باشد ،عادت كردن به آن دشوار خواهد بود .بدين
جهت ،پيغمبر اكرم و ائمه اطهار به طور اكيد دس��تور مى دهند كه كودكان را از ش��ش يا
هفت س��الگى به نماز خواندن عادت بدهيد; از باب نمونه :امام صادق يا امام باقر(عليهما
السالم) فرمود :وقتى بچه هفت ساله شد ،به او بگوييد دست و صورتش را بشويد و نماز
بخواند .ولى هنگامى كه نه س��اله ش��د ،وضوى كامل و صحيح را به او ياد بدهيد و دستور
اكي��د بده نم��از بخواند و در صورت ضرورت ،با كتك مى تواني��د او را به نماز خواندن
وادار كنيد )1(....
(حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ج ،4ص،20
ح) 7
تذكر اين نكته را الزم مى دانم كه اگر چه اس�لام در برخى موارد ضرورى ،زدن كودك را
تجويز كرده ،ولى در صورتى جايز اس��ت كه ا ّوال :تش��ويق او به نماز خواندن از راه هاى
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ديگر ممكن نباشد ،ثاني ًا :خيلى مختصر و در حد يك هشدار باشد ،نه به صورت خشونت،
که مبادا موجب عقده گردد و ثالث ًا :نبايد به گونه اى باش��د كه ش��رع ًا موجب پرداخت ديه
گردد; مانند اين كه بدنش سياه ،سرخ و يا زرد شود ،چنان كه در احاديث آمده است.
-5-6مجالس اهل البیت
کلی��دی تری��ن مفاهی��م دینی در ایام محرم  ،با آهنگ و ریتم س��ینه زنی و با این ش��ور و
احساسات به سهولت به فرزندان ما منتقل می شود  .گاهی حتی اشک و عاطفه ای که در
چنین مجالس��ی جریان دارد موثر است  .یکی از کلیدی ترین مفاهیم دینی ،شهادت است
 .مفهوم جان دادن در راه خدا و نترس��یدن است .مفهوم ظلم ستیزی و طرفداری از مظلوم
است  .همه ی ما در این مجالس فریاد می زنیم که ای کاش در کربال بودیم و امام حسین
(ع) را یاری می کردیم  .در این صورت این افراد دیگر ظلم پذیر نمی شوند  .وقتی یک
جامعه ای از کودکی با تفکر ظلم س��تیزی بزرگ ش��ده باشد  ،به سمت عدالت سوق پیدا
می کند  .در این جامعه عدالت گرایی تقویت می ش��ود  .ش��ما در هیچ جای دیگر  ،مانند
نم��از  ،قرائ��ت قرآن و در هر الگویی از الگوهای تربیتی و در هر کالس��ی از کالس های
آموزشی نمی توانید این مفاهیم را به درستی انتقال دهید  .ما ابتدا باید به انتقال فکر کنیم
و س��پس در خصوص مفهوم صحبت کنیم .در عزاداری های ابا عبداهلل الحس��ین (ع) با
س��ینه زنی این مفاهیم انتقال پیدا می کند  .با جوشش��ی که در بچه ها برای اقامه ی عزا و
برپایی این مجالس وجود دارد  ،با سرود ها و نوحه هایی که ریتم سنگین حماسی دارند،
مفاهی��م انتقال پیدا می کند  .امام ص��ادق (ع) دارد  .می گویند  :اظهار محبت به اباعبداهلل
الحسین(ع) حتی با پوشیدن لباس سیاه اجر زیادی دارد  .برای اینکه آثار تربیتی این کارها
بس��یار باال اس��ت  .االن در جهان مفهوم مظلوم و ظالم از بین رفته اس��ت  .کسی که تحت
تعلیمات غرب آموزش دیده  ،مفهوم منفعت ش��خصی را می شناس��د  .مگر اینکه کسی با
فطرت خود از آن تربیت خارج ش��ده باشد .واِال در این فرهنگ ظلم و ظالم معنایی ندارد
.آن اندیش��مند غربی که زندگی و کار خود را می کند و برای او مهم نیس��ت که از مالیاتی
که می پردازد مردم فلس��طین قطعه قطعه می شوند .،این فرد بویی از انسانیت نبرده است.
برای این فرد که اسم خود را دکتر یا مهندس گذاشته است  ،مهم نیست که دولت او چه
جنایاتی را انجام می دهد .
چه کسی می تواند به سهولت تجربه ی محبت غیر خودخواهانه داشته باشد ؟ در عزاداری
ابا عبداهلل الحسین (ع) این اتفاق رخ می دهد  .یعنی شما برای امام حسین (ع) اشک می
ریزد بدون اینکه خودخواهی مطرح باش��د  .آنقدر او را دوست دارید که اشک می ریزید
 .بچه ی شما وقتی ببیند که شما عاشقی می کنید به شما مباهات خواهد کرد
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مرحوم آیت اهلل حق ش��ناس به رفقای خود س��فارش می کردند که در جلس��ات غریب
ش��رکت کنند  .خود ایشان هم در این جلسات شرکت می کردند .روضه ی خانگی لطف
خود را دارد  .انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان بیش��تر باید از طریق عمل باش��د
 .وقت��ی ک��ه پدر و مادر خانه ی خود را محل روضه و جلس��ه قرار می دهند ،این فعالیت
برای آموزش بخش عمده ای از معارف موثر تر از هر کار دیگری اس��ت .ناله و اشکی که
در آن مکان ریخته می شود و نوری که وجود دارد  ،در تربیت بچه ها موثر است .خوب
است که ما بچه های خود را در نور بزرگ کنیم  .خ ً
ال وجود روضه های خانگی را انسان
به سختی می تواند پر کند .
در قرآن داریم که وقتی فرعونیان و افراد بد از دنیا می روند  ،آسمان و زمین برای آنها گریه
نمی کند  .در روایات داریم که وقتی کسی در جایی عبادت می کند و از دنیا می رود  ،آن
زمین و آسمانی که باالی آن است برای او گریه می کند  .خداوند فرشته ای را مأمور می
کند که در همانجا با صدا و س��بک او این عبادت را تا روز قیامت ادامه می دهد  .اجر آن
نیز برای آن فرد نوشته می شود  .زمان و مکان زنده و موثر هستند  .خانه های خود را
خالی از روضه ها قرار ندهیم  .اثر تربیتی این روضه های خانگی فوق العاده زیاد است .
والدین باید ش��رایطی فرا هم کنند تا کودکان هییت های مخصوص خود داش��ته باش��ند
محیط سالم با مدیریت خود کودکان ونظارت والدین .بهتر است مداح ،سخنران ،و وظیفه
ی پذیرایی باخود کودکان باشد .نام گروه ،موضوع سخنرانی ،مربوط به علی اصغر یا رقیه
باش��د زیرا کودکان با الگوهای نزديک به س��ن خود بهتر ارتباط برقرار می کنند .همچنین
بهتر اس��ت زمانی که از امامان وش��هدا برایش��ان صحبت می کنیم بیش��تر از دوره های از
زندگی آن بزرگواران سخن گویم که به سن کودک نزدیک تر است تا تاثیر بیشتری برروی
کودک بگذارد.
-6-6نبوت و امامت
ه��م چنين در مورد نبوت و امام��ت بايد كم كم با كودك گفت وگ��و كنند.ابتدا حضرت
مح ّمد(صلى اهلل عليه وآله) را به عنوان پيغمبر به او معرفى نمايند .سپس به تدريج صفات
و خصائص آن جناب و شرايط پيامبر را برايش بيان كنند .آن گاه درباره نب ّوت عا ّمه و اصل
لزوم پيامبر و شرايط او برايش توضيح دهند .هم چنين درباره امامت.
-7-6معاد
اما درباره معاد ش��ايد ذهن كودك ديرتر از س��اير مس��ائل براى فهم آن آمادگى پيدا كند.
كودك خردس��ال معناى مرگ را به خوبى نمى فهمد ،و ش��ايد خيال مى كند كه خودش و
بابا و مامان هميش��ه زنده خواهند ماند .ش��ايد مردن را مانند يك سفر طوالنى تصور كند.
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مادامى كه كودك به مردن توجه پيدا نكرده لزومى ندارد و شايد صالح هم نباشد كه دراين
باره با او صحبت ش��ود .اما خواه ناخواه حوادثى پي��ش مى آيد كه كودك را متوجه مرگ
مى س��ازد و پدر و مادر ناچارند آن حقيقت را با او در ميان بگذارند .ممكن اس��ت مرگ
يكى از خويش��ان يا يكى از دوس��تان و آشنايان كودك را به فكر مرگ بيندازد .و از پدر و
مادر سئوال كند كه مث ً
ال پدر بزرگ كجا رفته و چه شده است؟ در اين جا بايد حقيقت را
با كودك صريح ًا در ميان گذاش��ت .دروغ و كتما ِن واقع ،صالح نيست ،مى توان به كودك
پاس��خ داد كه :پدربزرگ مرده اس��ت ،ديگر نفس نمى كش��د ،غذا نمى خورد و نمى تواند
حركت كند .او به جهان آخرت رفته اس��ت .خدا جهان ديگرى دارد به نام جهان آخرت.
هر كس بميرد به آن جهان مى رود .اگر نيكوكار باشد خوش و خرم در بهشت زندگى مى
كند و اگر بدكار باشد به دوزخ خواهد رفت.
-8-6روزه
امام صادق(عليه الس�لام) فرمود :وقتى كودك ش��ش ساله شد ،بايد نماز بخواند و وقتى
توانست روزه بگيرد ،بايد روزه بگيرد .
(حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة ،تهران ،المکتب االسالمیه 1367 ،ص،19
ح) 4
در مورد روزه هم بايد كم كم كودك را به آن عادت داد .خوب اس��ت كودكانى را كه به
سن تميز رسيده اند ،براى مراسم سحر بيدار ساخت تا به جاى صبحانه سحرى بخورند و
با اين مراسم انس بگيرند .وقتى بچه توانايى روزه گرفتن پيدا كرد ،الزم است او را تشويق
كنند كه گاه گاه روزه بگيرد و اگر احيان ًا بى تاب ش��د ،مى توانند در وس��ط روز به او آب
يا غذاى مختصرى بدهند .به تدريج تعداد روزه هايش را زياد كنند ،البته به مقدار توانايى
نه زيادتر .وقتى به سن بلوغ رسيد ،به او بگويند :تو از امروز بالغ شده اى ،بايد نمازهايت
را بخوانى و روزه هم بگيرى و االّ گناه كار خواهى بود .خوب است فضايل و ثواب هاى
روزه را نيز برايش بگويند تا قدرت تحملش بيش تر ش��ود .در ايام ماه رمضان كارهايش
را سبك كنند تا بهتر بتواند روزه بگيرد .در آخر ماه رمضان هم مى توانند به عنوان عيدى
و جاي��زه ،چيزى به او بدهند .در طول روز هم بايد از او مراقبت كنند ،مبادا مخفيانه روزه
اش را افطار نمايد.
-8-6اثر گناه در کودک
در پايان الزم اس��ت يادآور ش��ويم كه گرچه كودك قبل از سن شرعى بلوغ تكليف ندارد
و هر كار بكند ،گناهى برايش نمى نويسند ،اما پدر و مادر حق ندارند بدين بهانه فرزندان
خوي��ش را قب��ل از بلوغ كام�لا آزاد بگذارند كه هر عمل خالفى را مرتكب ش��وند .زيرا
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درس��ت اس��ت كه كودك حكم تكليفى ندارد ،اما حكم وضعى اعمال از او ساقط نيست;
مثال بچه اى كه شيشه مردم را بشكند ،محصول مردم را خراب كند و يا ضرر مالى به كسى
وارد سازد ،مديون مردم است كه بعد از بلوغ بايد از عهده خسارات آن ها برآيد و پرداخت
ضررهايى كه به ديگران وارد س��اخته ،واجب و الزم است .هم چنين اگر ضرر عضوى به
كسى وارد ساخت و مثال چشمش را كور يا گوشش را قطع يا دستش را فلج نمود ،وقتى
بزرگ شد واجب است ديه شرعى آن جنايت را بپردازد .به هر حال احكام وضعى از بچه
ساقط نيست و پدر و مادرى كه به فرزند خويش عالقه دارند ،بايد مواظب باشند اين كارها
از او صادر نشود .از طرف ديگر ،اگر بچه را قبل از بلوغ آزاد بگذارند كه مرتكب كارهاى
خالف ش��رع ش��ود ،طبع ًا به كارهاى گناه و خالف شرع عادت مى كند ،به طورى كه بعد
از بلوغ نمى تواند از عادت هاى س��ابقش دس��ت بردارد .بنابراين ،پدر و مادر بايد حدود
واجبات و محرمات را از كودكى به فرزندانش��ان يادآور شوند و از انجام كارهاى حرام و
خالف شرع جلوگيرى كنند و آنان را به انجام واجبات و كارهاى نيك عادت دهند.
-7بازی کودک از منظر اسالم
بازی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان یک خصیصه طبیعی به حساب می آید و زمینه
رش��د جس��مانی و روانی آنها را فراهم می کند وقتی کودک در بازی های گروهی شرکت
می جوید ،روحیه تعادل و خویشتنداری او تقویت می شود و از تجربیات و لیاقت دیگران
اس��تفاده می کند و بر توانایی های شخصی خویش می افزاید .حضور بزرگترها ـ هرچند
به مدت محدود ـ در این بازی ها ،بها دادن به شخصیت کودک به حساب می آید .برخی
از بازی های خوب ممکن است باعث انتقال برخی از رفتارهای پسندیده و مسائل تربیتی
شود .اسالم به این نیاز طبیعی کودکان توجه جدی دارد .امامان(ع) عالوه بر اینکه کودکان
را در بازی کردن آزاد می گذاش��تند ،خود نیز در بازی های آنان ش��رکت می کردند و با
حضور خود در فضای با طراوت بازی ،به شخصیت آنها احترام می گذاشتند.
امام صادق عليه الس�لام نيز در كودكي ،افزون بر ش��ركت در ب��ازي هايي كه با دويدن و
جهيدن همراه بود ،به بازي هاي فكري با دوستانش مشغول مي شد .براي نمونه ،در يكي از
بازي ها امام جعفر صادق عليه السالم مي نشست و استاد مي شد و ديگر كودكان ،شاگرد
او مي ش��دند .او نام ميوه اي را مي خواس��ت كه براي نمونه بر درخت يا زمين مي رويد؛
رنگ آن قرمز است و طعم شيرين يا ترش دارد و فصل آن همين فصل است .هركس نام
او را مي گفت ،استاد مي شد و گروه را رهبري مي كرد .گاهي بعضي از كودكان از روي
ش��وخي نام ميوه ها را عوض مي كردند و پاس��خ اشتباه مي دادند .حضرت به دليل فقدا ِن
صداقت بعضي از هم بازي هايش ،بازي را ترك مي گفت .ولي با خواهش بقيه دوستانش
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كه مي گفتند بازي بدون او رنگي ندارد ،دوباره به بازي بر مي گشت.
در بازي ديگر حضرت ،باز هم استاد و داراي چند شاگرد بود .استاد ،به عنوان مثال ،كلمه
«الش��راعيه» و كلمات هم وزن آن مانند «الصفائيه»« ،الداعيه» را مي گفت ،اگر چه بي معنا
باشد و شاگرد بايد پيوسته همان كلمه نخست را تكرار مي كرد .با رخ دادن اشتباه ،شاگرد
از ب��ازي خارج مي ش��د و ديگري جاي او را مي گرفت .اي��ن دونمونه از بازي هاي امام
صادق عليه السالم در دوران كودكي بود و هدف ازآنها ،تمركز ذهن و سليس شدن تك ّلم
و افزاي��ش گنجين��ه لغات بود .امام به جز اين دو مورد ،در بازي هاي ديگر كه با دويدن و
جهيدن همراه بود نيز شركت مي كرد.
(منطقی ،مرتضی ،روانشناس��ی تربیتی ،تهران،نشر جهاد دانشگاهی،چاپ اول  1372ج ،2
ص  559و )560
کوه نوردی ،ش��نا ،اسب سواری و مس��ابقات تیراندازی ،در روایات گوناگون از پیشوایان
دین از ورزش های مفید دانس��ته شده اس��ت.البته توصيه شده دخترها اسب بدون کجاوه
س��وار نش��وند زيرابر آلت تناسلی آنهاتاثير می گزارد ؛به طبع استفاده از دوچرخه نيز برای
آنها مناسب نيست.
امام صادق(ع) نقل کرده اند« :روزی پیامبر(ص) به منزل فاطمه(س) وارد شد.
امام حسن و امام حسین(ع) با او بودند .پیامبر(ص) به آنها فرمود :برخیزید و با هم کشتی
بگیرید .فاطمه زهرا(س) که برای کاری بیرون رفته بود ،بر آنها وارد ش��د و مش��اهده کرد
که پیامبر اکرم(ص) می فرماید :عجله کن حسن بر حسین سخت بگیر! فاطمه(س) تعجب
کرد و فرمود :آیا بزرگتر را بر کوچکتر تش��ویق می کنید؟ پیامبر(ص) فرمود :من حس��ن
را تش��ویق می کنم در حالی که برادرم جبرئیل حس��ین را تش��ویق می کند و می گوید :یا
حسین ،بر حسن سخت بگیر».
(مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفا 1403 ،ج،103ص)189
در فرهنگ دینی ،سرگرمی های مطلوب و مشروع سفارش شده است .تالش و سرگرمی
های مفید و مصلحت آمیز ،زمینه تربیت و تشویق کودکان و نوجوانان سوی اقدامات مفید
را فراه��م می آورد .امروزه نظام های س��لطه گر و حاکمان زورگو نیز از ورزش به عنوان
ابزاری در جهت خواسته های مادی و سیاسی خویش بهره می گیرند؛ زیرا اگر ورزش از
حالت ابزاری و تندرستی و سالمتی جسمانی و روانی خارج شود و به شکل هدف درآید،
ایده آل ها و مقصدها در میدان ورزش و رقابت خالصه می شود و افکار جوانان به برنده
ش��دن و مغلوب ساختن رقیب محدود می گردد .پس ورزش بهره هایی دو سویه دارد :از
یک س��و مقدمات تالش ،خالقیت و طراوت جسمی و روانی را فراهم می کند و افکار را
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به س��مت اهداف مقدس س��وق می دهد و اگر یک قهرمان دشمن خود را شکست داد و
بر رقیب پیروز شد ،به یاد خدا می افتد و متواضع می گردد و شخصیتش متین می شود.
از س��وی دیگر اگر همین ورزشکار ابزاری در دست سیاس��ت بازان شد ،به مسائل مادی
اندیش��ید ،افکارش فراتر از میدان رقابت های ورزشی نمی رود و از باروری باز می ماند.
ورزش برای کودکان و بزرگس��االن ،دشمن تنبلی و کسالت روحی و موجب شادابی افراد
است .انسان هایی که ورزش نمی کنند ،اغلب دچار سستی ،بی حالی و بی حوصلگی می
ش��وند ،در حالی که فقط با ده دقیقه نرمش صبحگاهی می توانند شادابی روانی و جسمی
خود را باز یابند.
کودکان در ورزش های گروهی ،دوستی ،رقابت ،افتخار ،برنده شدن و بروز شخصیت را
که در درون پنهان می داش��تند ظاهر می کنند؛ زیرا در صحنه بازی های منظم ورزش��ی از
ه��م بازی های خود چیزهای خوبی فرا می آموزند .از جمله آثار مطلوب ورزش ،تقویت
جنبه های جسمانی است ولی عمده اثری که در ورزش وجود دارد ،تقویت فکری ،اعتماد
به نفس ،درک میزان توانایی خود و رقیب و باور کردن دیگران اس��ت .که اینها س��بب می
ش��ود تا عقل و خرد کودکان پرورش یابد و رش��د کند .طبع کودکان بازی کردن اس��ت و
برای رشد آنان بسیار مفید است .تا آنجا که گفته اند:
«ورزش هایی که به کودکان داده می شود ،باید چنان باشد که به تربیت قوای فکری و نظم
روح��ی آنان منته��ی گردد ،بدین معنا که تکوین اخالق کنند و ایجاد منش نمایند و عادت
مطل��وب را پایه گذارند و یا حس ابتکار را بیدار کنند و این همه را ضمن بازی کردن می
توانند بهتر از هر گونه درس��ی یاد بگیرند؛ زیرا که اثر چنین آموزش��ی ضمن بازی ها ،تا
پایان عمر باقی می ماند».
در ورزش های س��نتی و زورخانه ای ،مقررات خاصی وجود دارد و ورزش��کاران ضمن
حرکات ،ورزش��ی ش��عارهای مذهبی و مدح موال علی(ع) و  ...ب��ر زبان جاری می کنند.
فضای چنین ورزشگاه هایی پر است از شعارهای مذهبی و فرهنگی .در ورزش در چنین
محیطی آثار تربیتی و آموزشی و اخالقی بسیاری نهفته است.
بازی از نظر جسمی سبب هماهنگی عضالت و اعضای بدن می شود .کودکانی که فرصت
بازی داش��ته اندُ ،چست و چاالک اند و بیشتر برای رویارویی با سختی های زندگی آماده
می شوند ،بنابراین ،در برابر مشکالت و نامالیمات صبور و پایدار خواهند بود.
بازی ،رش��د هوش��ی کودکان را تس��ریع می کند .کودکانی که اص ً
ال اسباب بازی ندارند یا
امکانات کمی برای بازی دارند ،از نظر هوش��ی و ش��ناختی ،از همساالن خود عقب ترند.
متاسفانه زندگی امروزوزی بازی رایگان در دشت وکوه با هم سن سال های فامیل را از

کودکان ما گرفته وبجای آن باشگاهها را به آنها تحویل داده ،که هم پر خرجند و هم سلطه
مربی روی آنها آزادی عملش��ان را محدود کرده ومهمتر از همه حضور قش��رهای مختلف
،توان نظارت والدین بر هم بازی های فرزندانشان را غير ممکن کرده است .به همین علت
خانواده ها ترجیح میدهند کودکانش��ان در خانه بازی کنند که باز هم به علت وجود خانه
های کوچک وپراز اساسيه تنها بازی ممکن تماشای تلوزیون وبازی های کامپيوتری است
که مضرات آن بر کسی پوشيده نيست.
نتیجه گیری
جامعه ی که در آینده پیشروس��ت برایند تربیت امروز فرزندان اس��ت .انسانهای الهی می
توانند جامعه را الهی کنند ودل های بش��ریت را س��مت و س��وی خدای دهند .دل ها که
جهت گرفت به سمت تشکیل تمدن اسالمی حرکت می کند.وانسان،زمین و زمان به غایت
خود می رسد.
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سيره تربيتي امام صادق (ع)

آزاده كمالي مهر
فائقه كمالي مهر

چكيده
در تربيت اس�لامي پس از قرآن ،سنت وس��يره معصومين ،اصلي ترين منبع محسوب مي
ش��ود و از معيارهاي تعيين كننده روش تربيت معصومي��ن (ع) ماهيت آموزه هاي تربيتي
قرآن كريم اس��ت چرا كه قرآن مي فرمايد  :پيامبر(ص) اس��وه نيكو براي شماس��ت پس
از پيامبر(ص) منبع بزرگ تعليم وتربيت اس�لامي ،بخصوص براي تش��يع  ،س��نت وسيره
معصومين است ودر ميان ائمه معصومين ،امام صادق (ع) جايگاه ويژه اي دارد زيرا عمده
ترين احاديث وروايات شيعي به ايشان منصوب است ومذهب شيعه به اين دليل به مذهب
جعفري مشهور شده است.
وب��ه بركت تربيت معصومين (ع) به تعبير امام صادق ش��خصيت هاي فراواني به جايي
رس��يدندكه سفينه نجاتي شدند براي دس��تگيري عوام از شيعيان و رهنمودهای راهگشای
آن بزرگوار در زمینه فردی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،تربیتی و ...برگ ز ّرینی درتاریخ شیعه می
باشد که در این پژوهش به بیان آموزه های تربیتی آن خواهیم پرداخت .امید است که ره
توشه ای باشد برای پویندگان راه امامت.
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كليد واژه ها :تربيت ،امام صادق (ع)  ،سيره
مقدمه:
تربيت انس��ان وچگونگي دس��تيابي به كمال از ديرباز همواره مورد عالقه هر انديش��مند
ونظريه پرداز بوده اس��ت .انس��ان به همان نسبت كه همواره روياي كمال دنياي خويش را
در سرداش��ته ،روياي كمال خويش��تن را نيزمي پرورانده اس��ت تا به باال ترين درجه رشد
وكمال انساني برسد با عمل به سيره تربيتي امام صادق (ع) انسان مي تواند به رشد وكمال
موردنظر دست يابد.
آري ام��ام به س��يره وروش خويش مي خواه��د مردم را از گمراهي وضاللت به س��وي
نوروهداي��ت واز كوردلي ب��ه بينايي وبصيرت  ،واز جهل ونادان��ي به طرف علم وآگاهي
رهنمون ش��ود وآن منش واالي امام ومنويات پاك وملكوتي آن حضرت ،درالبالي س��يره
وروش ايش��ان كامال منعكس اس��ت وزندگي آن حضرت سراس��ر جهاد وكوش��ش است
درزمينه هاي اصالحي وارشادي وامام جز اين هم وغمي نداشته است.
ام��ام كه با بنيانگذاري اصول ومذهب جعفري عنوان رياس��ت مذه��ب وپايه گذار فقه ال
محمد(ص) را به حق شايسته وزيبنده خود ساخته است  ،از زمان جواني در دوران حيات
پ��در ارجمن��دش وپيش از ان كه خ��ود عهده دار امامت گردد ت��ا اخرين روز حيات رنج
اميز وسرش��ار از درد وشكنجه اش همواره روشنگر محافل علم وعمل وايمان بود وعقايد
عالمانه اش كه از ايمان الهي سرچشمه مي گرفت تا امروز الهام بخش وحركت افرين خيل
پيروان مخلص وبرگزيده اهل بيت عصمت وفضيلت است واز اين پس تارستاخيز مهدي
(عج) نيز همچنان پرتو افشان وسازنده انسانها خواهد بود .
بدينگونه ان امام صديق وپيشواي صادق كه تربيت يافته خاندان وحي وبرخاسته از گلزار
امام��ت ووصايت بود هزاران نفر را در مكتب تربيتي خود دانش اموخت ودر طول تاريخ
اس�لام ،پرچم هدايت علمي جهان تشيع را بر دوش كش��يد تا سرگردانان واحه ظلمت و
وادي جهالت  ،در س��ايه روان روح نواز وجانپرور آن به س��رمنزل نيكبختي و رس��تگاري
هدايت ش��دند از اينس��ان اس��ت كه بخش عظيمي از رس��الت وتعهدي را كه اسالم براي
نيكبختي وبهروزي اين جهاني وس��عادت ورس��تگاري آن جهان بش��ر به عهده دارد امام
صادق (ع) برعهده خويش گرفته وبه انجام رسانده است .
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع تحليل اس��نادي بوده كه بابررس��ي اح��وال وآثار وبيان اقوال
واحادي��ث امام صادق (ع) به توصيف آموزه هاي تربيتي از ديدگاه آن امام همام پرداخته
وپس از تحليل اقوال وروايات مذكور ،مباني ،اصول وروش هاي تربيتي اس��تخراج وارائه
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شده است.
بازشناسي مفاهيم :
مفهوم تربيت
معنای لغوی واژه تربیت که از ریش��ه (ربو) وبه معنی نش��و ونمادادن ،زیاد کردن است و
به معنی پروردن ،پروراندن ،پرورش دادن به ادب و اخالق به کسی یاددان است( .معین ،
،1380ص  ) 279از نظر اصطالحی و علمی دانش��مندان از دیر زمان تاکنون درباره تفسیر
این کلمه و آشکار کردن مدلول علمی آن تالش کرده اند اما به تفسیر واحدی دست نیافته
اند و هریک با در نظر گرفتن معیار ها و نقطه نظرات مهم و تفاس��یرگوناگون به گونه ای
سعی کرده اند تعریفی از تربیت ارائه دهند  .در اینجا با توجه به تعاریف گوناگون در زمینه
های مختلف تربیت سعی شده تعریفی نسبتا کلی و فراگیر که دانشمندان و صاحب نظران
تعلیم و تربیت با دیدگاههای متفاوت خود آن را پذیرفته اند ارائه شود.
تربیت عبارت است  :از فعالیتی هدفمند ودو سویه میان مربی و متربی به منظور کمک به
متربی در راستای تحقق بخشیدن به قابلیت های وی و پرورش شخصیت اودر جنبه های
گوناگون فردی ،اجتماعی ،جسمی ،عاطفی ،اخالقی ،عالقی و (. ...بناري  ،1383،ص)69
س��يره :ازكلمه سيرگرفته ش��ده ،يعني حركت در زمين ،در زمين راه رفتن وگذشتن وعبور
كردن (.سيره) نوعي خاص از حركت انسان ،نوعي رفتار (.دلشاد تهراني ،1379،ص)35
اهمیت وضرورت تربیت
تربیت به معنای برانگیختن اس��تعدادها وقوای گوناگون انسان وپرورش آن است  ،مساله
تربیت ومودب بودن به آداب انسانی ،ازدیرباز مورد توجه خردمندان بود روزگار وعصری
را از توجه به این واقعیت مهم نمی توان خالی دید انس��ان بدون آراس��ته بودن به مس��ائل
تربیتی ،موجود درنده اي اس��ت که کس��ی از آسیب وشرش در امان نیست.این حقیقت را
تمام کتب آس��مانی گفته اند که تربیت  ،برای هر انس��انی به منزله روح برای بدن وجانی
برای جسم است.
بنابراین ،تربیت امری ضروری ومفید برای انسان است.ضرورتش بدان حد است که انسان
فاقد تربیت فاقد همه چیز می باش��د .از طرف دیگر کودک به دنیا می آید و در حالی که
ازتم��ام آگاهی ها واطالعات مربوط به ای��ن جهان وجهان بعدی عاری ودرفاصله طوالنی
ی��ا کوتاه باید حام��ل میراثی عظیم از تاریخ وفرهنگ وره اوردهای جامعه گذش��ته وحال
گرددو وتنها در سایه تربیت است که ذهن واستعداد کودک آماده ساخته وبارور می شود.
ازدی��د اقتصادی هم تربیت امری ضروری اس��ت زیرا از راه ان می توان برای بیکاران کار
تهیه کرد.کمبود متخصصان را جبران نموده،امر تولید را آسان کرده،برمیزان درامدها افزوده
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ودرجمع،زندگی را رونق وصفایی بخش��ید.ابوعلی س��ینا فیلسوف بزرگ معتقد است که ،
معل��م در امر تربیت وآموزش به طرق زیر عمل کند.کودک را از کارهای زش��ت دور کند
و با اقران خوب محش��ور س��ازد گاهی اورا تشویق وزمانی تهدید نماید به هنگام آموختن
،رویه معتدلی داشته باشد ،طفل را بشناسد وطبع وقریحه اورا بسنجد .ذوق وشوق طفل را
در انتخاب هنر وپیشه رعایت کند تا عمال به کسب معاش خوکند.
اهمیت تربیت از دیدگاه اسالم  :در اهمیت تربیت همین بس که تحقق گوهر آدمی منوط
بدان اس��ت چنانچه مش��مول تربیت صحیح واقع شود فرش��ته خوی گردد واگر از آن بی
بهره ماند نه تنها استعدادها و امکانات بالقوه اش به هدر می رود و بلکه به اغلب احتمال
ب��ه قهقرا می رود به مرتبه بهائم بل فروت��ر از آن تنزل پیدا می کند .در قرآن بیش از هزار
مرتبه خدائی تعالی به عنوان رب و صد ها مرتبه با وصف عالم و علم ذکر ش��ده اس��ت .
(ش��کوهی ،1381،ص )27در ش��یوه پیامبر (ص) و ائمه اطهار نمونه ها و شواهد بسیاری
دال بر اهميت تربیت است  .تربیت دسته جمعی و فردی در هر شرایطی و حتی در سخت
تری��ن برخورد ها ،خطبه های امیر المومنین (ع)و امام حس��ین (ع)در میادین جنگ و آثار
درخشان تربیتی انها همه حاکی از توجه و اهمیت تربیت است .
احادی��ث منقول از پیامبر اکرم (ص)و امامان و رهبران واقعی اش راجع به فضیلت علم و
علماء و متعلمان در حد بسیار گسترده ای نظر هر محققی را در کتب حدیث به خود جلب
می کند (حجتی  1387،ص )56در حدیثی رس��ول خدا (ع) در اهمیت تربیت و هدایت
انسانها می فرماید « :لاِ نَ یَه ِداهلل ب ِ َ
ک َر ُج ٌ
خیریِک م ِ َن الدُ نیا َوما فیها » «اگر خداوند
ال واحدا ً ُ
به وسیله تو یک فرد را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست ».
مفهوم هدایت در تعلیم و تربیت ارزش ویژه برخوردار اس��ت بس��یاری از متخصان تعلیم
وتربیت ،هدایت و تعلیم و تربیت را دو مفهوم مترادف تلقی می کنند به سخن دیگر تعلیم
وتربیت را همان هدایت فرد یا جامعه تلقی می کنند ( .شریعتمداری ،1360 ،ص) 24
آموزه هاي تربيتي امام صادق ( ع)
پيشوايان معصوم ما هر كدام در زندگي خصوصي و اجتماعي نمونه كامل اخالق حسنه و
س��يرت پيشرفته و كامل اسالمي بودند و سراسر زندگي شان درسهاي روشني از روشهاي
اصيل اس�لام در همه ابعاد زندگي بوده اس��ت و به هيچ معروفي امر نمي كردند جز آنكه
خ��ود پيش��تاز آن بودند و از هيچ منك��ري جلوگيري و نهي نم��ي نمودند جز آنكه خود
نخستين پيشي گيرنده و تارك آن بودند ...
س��جاياي اخالقي و فضائل انساني و صفات ملكوتي امام صادق ( ع ) در سطح واالتر از
آن قرار گرفته اس��ت كه بتوان در اين مقاله مورد ارزيابي دقيق گيرد تنها به نمونه هايي از
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كردارها و اعمال آن بزرگوار اش��اره مي ش��ود تا در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان و
پيروان مورد استفاده و بهره گيري قرار گيرد .
اعراض از تواضع و كرنش در برابر ستمگران
امام صادق ( ع ) رئيس مذهب در برابر ستمگران هميشه حالت منفي و سلبي را داشت و
هرگز در برابر آنان كرنش و تواضع از خود نش��ان نداده اس��ت امام در تفسير آيه ُواتخَ ذوا
مِن دو ِن اهلل آنان جز پروردگار معبود ديگر در پيش گرفتند آيه  81از سوره مريم مي فرمايد
 :مقصود در اين آيه ركوع و س��جود نيس��ت بلكه منظور اطاعت و فرمانبرداري از مردان
صاحب نام و مقام است پس مي افزايد هر كسي مخلوقي را در معصيت خالق اطاعت كند
به عبوديتش تن داده است و او را بندگي نموده است .
بنابراي��ن امام صادق بر همه افراد جامعه واجب كرد كه با واليان زورگو  ،از باال تا پايين و
در هر مرتبه و در هر رتبه و مقامي كه هس��تند  ،همكاري نكنند ( اس��د حيدر ،1392 ،ص
 ) 75امام كار با آن ها و كس��ب درآمد از آن راه را حرام مي ش��مرد و مرتكب اين حرام را
از عذاب الهي برحذر مي داش��ت و اين گناه را از گناهان كبيره مي دانس��ت  .زيرا كمك
كردن به ظالم  ،يعني از بين بردن تمام حق و زنده كردن تمام باطل .
امام ( ع ) و همگامي با توده هاي محروم :
در بخ��ش خصوصيات اخالقي و روحي ب��ارز امام ( ع ) مي توان همرازي و همكاري او
را با مردم س��تمديده و درمانده بيان نمود و ارتباط مس��تقيم او را با توده هاي مستضعف و
محروم زمان نش��ان داد بي آنكه در اين نگرش و همدردي توجهي به آيين و مذهب و يا
خصوصيات روحي آنان ش��ده باش��د كه نمونه هايي از عملكرد امام به صورت متواتر در
كتابهاي حديث آورده ش��ده است كه بخشي كوچك و ناچيز از نمودارهاي تجلي روحيه
تابناك و مصداق بارز خصوصيات روحي آن بزرگوار بود وتجلي گاه درس��هاي س��ازنده
وآموزنده است كه از آن پيشواي معصوم صادرگشته است .
دانش براي همه :
امام صادق ( ع ) علوم و دانش��هاي باارزش را فقط براي مردم زمان خود نمي خواس��ت ،
بلكه آنها را براي همه اعصار و تمام نس��لها مي خواس��ت  ،هم چنان كه امام به ياران خود
توصيه مي فرمود كه ضمن دانش اندوزي  ،ديگر فضائل و كماالت را هم تحصيل كنند از
جمله فرمود  :اگر شما باتقوي و راستگو و امين و خوش اخالق و نيكورفتار باشيد  ،گفته
مي شود  :اين گونه اند منسوبان به امام جعفر و بدين وسيله من نيز خوشحال مي شوم و
خيلي هم خوش��حال مي ش��وم  ،اما اگر چنين نباشد و براي من اسباب ننگ و عار بشويد
[ دشمنان به شماتت ] مي گويند  :تربيت شده هاي جعفر اين گونه اند  ( .كليني  ،ج ، 2
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ص  ، 636حديث پنجم ).
امام صادق ( ع ) همزمان با توجه به ارزش علم و ترغيب به تحصيل و طلب آن  ،به تعظيم
و بزرگداش��ت علما و دانشمندان هم توصيه مؤكد فرموده و در حديثي فرموده  :هر كس
فقيه و دانشمند مسلماني را احترام كند و او را بزرگ بدارد  ،خداوند در روز قيامت از او
راضي و خش��نود خواهد بود ،ولي هر كس يك فقيه و دانش��مند ديني را توهين و تحقير
كند  ،خداوند در روز حشر بر وي خشم خواهد گرفت .
در معاش��رت با مردم  :خلقهاي نيكو و كماالت و فضائل نفس��اني انسان گاهي به صورت
غرايز طبيعي و خصلتهاي فطري هس��تند و گاهي هم با تعلم و يادگيري و كس��ب حاصل
مي شود و اگر ما سيره و روش زندگي هاشم و فرزندان او را مورد بررسي و مطالعه قرار
دهيم آنان جامع هر دو نوع فضائل و كماالت بوده اند .
در اين ميان دقت در سيره امام صادق ( ع ) نشان مي دهد كه شخصيت آن حضرت  ،الگو
و نمونه اي بوده از ش��خصيت روحاني جدش حضرت محمد ( ص )  ،كه ش��خصيت هر
فرد مرهون عمل و كردار اوس��ت و اگر امام در زندگي خويش لب به سخن نمي گشود ،
عملكرد يگانه دليل و برهاني مي توانست باشد بر پاكي طينت  ،علو طبع و واالئي خويها
و خصلتهاي او .
امام در زندگي عادي خود و در معاش��رت با مردم  ،آن گونه مي زيس��ته كه در ميان ياران
و اصحابش انگش��ت نما نمي شده و طوري ظاهر نمي گرديده كه در ميان مردم به داشتن
دبدبه و كبكبه مش��خص باش��د  .از ديگر رفتارهاي نيكوي امام با مردم  ،مهمان نوازي آن
حضرت بوده است  ،وقتي امام در خانه اش مهماني مي داشت برايشان سفره مي گشود و
بهترين و پاكيزه ترين غذاها را برايشان مي آورد  ( .مظفر  ، 1367 ،ص ) 304
امام از شدت عالقه اي كه به نيكوئي  ،احسان  ،اطعام  .زيارت مردم داشت  ،اصحاب
و يارانش را به صراحت و يا به اش��اره و كنايه به آن نوع كارها فرا مي خواند  ،و چه بس��ا
كنايه و اشاره در تشويق به يك كار و عملي زيباتر و بهتر باشد و رفتار امام با مردم طوري
است كه گويا مردم جملگي اعضاي خانواده و برادران و كسان او هستند و اين امر شگفتي
نيست و رهبر و امام در رابطه با امت خويش بايستي چنين باشد .
نصيحت پذيري :
از عالئم خردمندي جوان و هر انساني آن است كه به پند و اندرز گوش فرا دهد و سخن
نصيحت كننده را بپذيرد  ،زيرا آدم جاهل و نابخرد از روي تكبر و نخوت و به پندار اين
ك��ه نصيحت كنن��ده مي خواهد عيوب او را فاش كند  ،به پن��د و اندرز توجه نمي كند و
اصوالً شخص نادان و احمق نمي خواهد به نقايص و كسري هاي وجود خويش پي ببرد
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 .او از اين نكته غافل اس��ت كه ظهور عيوب و نقايص  ،خود كمك مي كند كه انس��ان به
اص�لاح خود و رفع آن كس��ري ها بپردازد  .لذا ام��ام صادق (ع) به عنوان آموزش و طرح
يك اصل پرورش��ي فرمود َ :ق َ
ب إِخْ َوانِي إِل َ َّي َم ْن أَ ْهدَ ى إِل َ َّي ُعيُوبِي ( وسائل الشيعه ،
ال أَ َح ُّ
ج  ،12ص )25بهترين دوستان براي من آن كس است كه عيبهاي مرا به من پيشكش كند
[ و گرنه امام معصوم و دور از نقص بوده است]  .و امام (ع) پذيرش نصيحت را به مؤمن
امري الزم مي داند.
مشورت و رايزني :
آن كس كه با صاحبان عقل و بينش مش��ورت كن��د بهترين راهها و عالي ترين گريزگاهها
در براب��رش ظاهر ميش��ود و پرده ها و موانع از س��ر راههاي پي��روزي كنار مي رود و از
لغزش��گاهها محفوظ مي ماند .امام صادق ( ع ) براي ما از روي اين حقيقت پرده برداش��ته
و فرمود :هرگز هيچ انساني از مشورت ضرر نمي بيند و هالك نمي شود .
در مقام ارشاد و راهنمايي به مشورت و رايزني در مشكالت و رويدادها فرمود  :چه مانعي
دارد كه هر گاه براي يكي از ش��ما مش��كلي پيش آمد آن را با مردي عاقل  ،متدين و باتقوا
در ميان بگذارد و با او مشورت كند ؟ اما به مشاوران نيز توصيه هايي دارد و به كساني كه
طرف مشورت قرار مي گيرند تذكراتي مي فرمايد  :از جمله آنان را به رعايت خيرخواهي
فرمان داده و از عاقبت خيانت برحذر داشته است .
عطوفت و مهرباني امام صادق ( ع ):
ام��ام در نيك��ي و مهرباني به مردم  ،هيچ فرقي قائل نمي ش��د  .همه مردم از اين نظر براي
امام يكس��ان بوده اند چه نزديك و يا دور  .زيرا همه كس��اني كه امام در دل ش��ب به آنها
صله و احسان مي كرد و يا از محصول نخلستان به آنان مي بخشيد  ،از كساني نبودند كه
به امامت او اعتقاد داشته و واليت و زعامتش را پذيرفته باشند  .پس همه مسلمانان تا آنجا
كه امام مي توانست  ،مشمول لطف و محبت و احسان او بوده اند .
عزت نفس :
عزت نفس اين اس��ت كه آدمي كرامت خود را حفظ كند و خود را در مرتبه مناسب خود
قرار دهد بزرگواري و عزت از جمله س��عادت هايي است كه آدمي در اين عالم به آن مي
رس��د  .س��بب اين بلندي منزلت همان رفتارها و كردارهاي مختلفي اس��ت كه آدمي وفق
خواسته هاي يك جان گرامي كه گرايش به رفعت و بلندي دارد انجام مي دهد  ،و خويش
را در جايگاه خود مي نهد و آن چه را شايسته اين جايگاه است انجام مي دهد امام صادق
ت ب ِ َما يُ ِذ ُّل ن َ ْف َس ُه َق َ
ال يَدْ خُ ُل
( ع ) در اين باره مي فرمايد  :لاَ يَنْبَغِي ل ِ ْل ُمؤْ مِنِ أَنْ يُ ِذ َّل ن َ ْف َس ُه ُق ْل ُ
فِي َما يَتَ َع َّذ ُر مِنْ ُه شايسته نيست مؤمن خود را ذليل كند  .پرسيدند  :چگونه خود را ذليل مي
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كند ؟ فرمود  :كاري انجام دهد كه از آن پوزش بخواهد  .كليني،ج،5ص.) 64
بديهي است كه آلوده شدن به پستي ها و رذائل  ،انسان را ذليل مي كند و او را به سقوط
مي كشاند .و روشن است كه فضيلت ها قدر و منزلت انسان را باال مي برند و عزت نفس
به او عطا مي كنند .
تعريف امام جعفر صادق از ادب :
در تاري��خ جهان س��ابقه ندارد ك��ه ادب و علم  ،در هيچ مكتبي مذهب��ي به اندازه فرهنگ
مذهبي امام جعفر صادق اهميت داش��ته باش��د امام مي دانست و مي گفت كه يك مؤمن ،
براي اين كه داراي ايمان متقين بشود بايد از علم و ادب برخوردار باشد  .ايشان در مورد
ادب تعريف جامعي كرده اس��ت او گفته اس��ت كه ادب عبارت از جامه ايست كه بر آنچه
مي گويند و مي نويس��ند و مي پوش��انند تا در گوش و ذهن ش��نونده و خواننده جالب تر
جلوه كند  .ادب ممكن اس��ت علمي نباش��د  ،اما علم بدون ادب وجود ندارد كه اين هم
يك تعريف جامع و موجز از ارتباط ادب و علم اس��ت و همان طور كه امام جعفر صادق
( ع ) گفت در هر علم  ،ادب هس��ت اما در هر ادب ممكن اس��ت علم نباشد( .منصوري ،
ص ) 187
ام��ام جعف��ر صادق ( ع ) از جمله افراد نادر بود كه به ادب و علم هر دو عالقه داش��ت و
باالي س��ر جعفر صادق (ع) در محلي كه براي تدريس نشس��ته ب��ود اين بيت به نظر مي
رس��د :ليس اليتيم قد مات والده – ان اليتيم يتيم العلم و االدب يعني يتيم آن نيس��ت كه
پدرش مرده  ،بلكه آن است كه از علم و ادب بي بهره مي باشد  .و در جائي ديگر فرمود :
دانش اندوزيد و همراه آن خود را به بردباري و متانت آراسته گردانيد  .و در حديث ديگر
مي فرمايد  :نس��بت به ش��اگردان خود تواضع و فروتني كنيد و در برابر استاد و معلم خود
مودب باشيد و هيچ وقت و هرگز از عالمان و دانشمندان خودخواه و متكبر مباشيد كه اين
رفتار باطل و نادرس��ت ش��ما  ،حقانيتتان را از ميان مي برد ( .االمالي ، 1362،مجلس ) 17
اين كالم امام پندي بس��يار دقيق و آموزشي فوق العاده و واالست .زيرا بدون شبهه دانشي
كه با تواضع و فروتني و ادب همراه نباشد  ،به حال انسان سودمند نخواهد بود .حال اين
انس��ان مي خواهد معلم و آموزگار باش��د و يا متعلم و آموزش بيننده  ،چون مردم طبع ًا از
اش��خاص خودخواه و خودپسند ،متنفر و بيزارند و اين صفات رذيله باعث مي شود مردم
به سخنان نيكو و مطالب حق انسان هم توجه نكنند.
تلفيق علم و عمل :
امام صادق ( ع ) تنها به تحصيل علم و دانش ترغيب نمي فرموده  ،بلكه مي فرموده است
كساني كه دانش مي آموزند  ،در عمل به آن بكوشند  .تعلموا العلم ما شتم ان يعلموا افلن

384

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ينفعكم اهلل بالعلم حتي تعلموا به الن العلماء همتهم الرعايه والسفهاء همتهم الروايه ( عالمه
مجلسي  ،ج  ، 2ص  )37هر چه مي خواهيد دانش بياموزيد و سطح اطالعات علمي خود
را باال ببريد  ،ولي خداوند از علم و دانش شما سودي عايدتان نخواهد كرد مگر اينكه به
آن علم عمل كرده باشيد ،زيرا كوشش و هم دانشمندان بر عمل است ولي همت بيخردان
بر روايت و نقالي تنهاس��ت .و نيز فرمود :مثل كس��ي كه مي داند ولي عمل نمي كند ،مثل
شمعي ( چراغي ) است كه به مردم روشنايي مي دهد ،ليكن خود را مي سوزاند .
ام��ام ص��ادق ( ع ) با گفتار همراه كردار  ،مردمان را آموزش مي داد (اگر او گوينده كونوا
دعاه الناس بغير الس��نتكم بود مردم را تنها با زبان دعوت به خير ونيكي نكنيد خود بيش��تر
ومقدم تر از همه به آن متعهد وعامل بود ودر اعمال وكردار خويش نش��انگر س��يماي انبيا
وصالحين نيكوكار بود(.عقيقي بخشايشي ،ص)16
چرا كه شيوه رهبران معصوم هدايت انسانها به راه راست با سخن و عمل است  .مجلس
درس امام ( ع ) از صاحبان عقايد گوناگون پر مي شد  .دانشمندان مذاهب ديگر و پيروان
انديشه هاي مخالف گرد امام ( ع ) حلقه مي زدند و ايشان با استفاده از روش هاي عملي
دروس خود را به ايشان ارائه مي دادند  ( .اسد حيدر ،1392 ،ص  ، 56ج )4
عفو و گذشت امام :
ام��ام صادق ( ع ) در عفو و گذش��ت و در بزرگواري و س��ماحت ك��م نظير بود او هرگز
بديها را با بدي مقابله به مثل نمي فرمود بلكه با وجه بهتر و به صورت نيكوتر و شايس��ته
تر خوش��رفتاري مي نمود  ،او با معاش��رين و خدمتگزاران با مهربان��ي رفتار مي كرد مي
گويند روزي يكي از خدمتگزاران را در پي حاجتي فرس��تاد او تاخير نمود امام پش��ت سر
او رفت و ديد كه او خوابيده است امام منتظر ماند تا بيدار شود هنگامي كه بيدار شد امام
با مهرباني فرمود  :چه ش��ده اس��ت كه ش��ب و روز مي خوابي ؟ شب مال تو و روز براي
ما باش��د بهتر نيس��ت ؟ هنگامي كه اطالع مي رسيد پشت سر او افرادي بدگويي كرده اند
مي ايس��تاد و نماز مي گزارد و در حق غيبت كننده و بدگو دعا مي فرمود در صورتي كه
او ق��ادر ب��ر انتقام بود ولي هرگز خود را با اين افكار آلوده نمي س��اخت مي فرمود هرگز
در عفو ذلت نيست و در انتقام عظمت وجود ندارد و باز مي فرمود  :هرگز از مال صدقه
نم��ودن نقص��ان پيدا نمي كند و بنده خدا را از عفو جز عزت و س��ربلندي نمي افزايد هر
آنكس كه براي رضاي خدا تواضع و فروتني كند خداوند متعال او را س��ربلند مي كند ( .
عقيقي بخشايشي  ،ص ) 18
سخاوت:
امام در س��خاوت و ايثار خلف و يادگار راس��تين و صادق امام علي بن ابيطالب ( ع ) بود
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او بخشي از درآمد خود را وقف رفع اختالف و حل مشاجره دو برادر مسلمان تعيين كرده
بود كه غالب ًا بر اس��اس امور مالي منازعه مي كنند و س��فارش كرده بود اين امر از ديگران
پوش��يده و مخفي نگه داشته ش��ود او معتقد بود كه كمال احسان در سه چيز نهفته است :
 -1سرعت و تعجيل در خيرات  -2كوچك شمردن و تصغير خيرات خويش  -3در پنهان
داشتن و سري نمودن آن .
از اين رو بيشتر اوقات احسانها و نيكوكاريهاي خود را مخفي از انظار مردم انجام مي داد
مگر آن كه در افشاء آن خير و مصلحت واالتري وجود داشته باشد و اين بدان سبب بوده
اس��ت كه ايشان نمي خواستند آثار ذلت و خواري نياز را در چهره نيازمند ببينند و كرنش
حاجتمند را در برابر ش��خص دارا و عطاكننده مش��اهده كنند  .س��خاوت و بذل او بهترين
دليل شعور اجتماعي او بوده و پنهان و مخفي داشتن آن  ،دليل وجدان ديني و احساسات
عميق مذهبي اوست .
امام هديه ها و بخشش��هاي زياد و كالن به مردم مي داد  ،به طوري كه ش��خص بينوا پس
از دريافت صله و عطاي امام احس��اس نياز و تنگدس��تي نمي كرد  .امام صادق ( ع ) به
معل��ي مي فرمود  :با صله و بخش��ش  ،عالقه و محبت مردم را به س��وي خود جلب كن
زي��را خداوند عطا و بخش��ش را رمز مهر و محبت و تن��گ نظري و بخل را كليد عداوت
و دش��مني قرار داده اس��ت به خدا سوگند ! اينكه ش��ما چيزي از من بخواهيد و من آن را
به ش��ما بدهم  ،نزد من دوس��ت داشتني تر از آن است كه از من چيزي نخواهيد و من هم
چيزي به شما ندهم و در نهايت  ،نسبت به من احساس كينه و دشمني كنيد ( .شيخ طوسي
، 1414،مجلس )31
علم آموزي از ديدگاه امام :
امام جعفر صادق ( ع ) علم را اين گونه تعريف كرده هر چيزي كه به آدمي بياموزد علم
اس��ت و عقيده داشتند كه بعد از اجراي احكام دين  ،براي يك مسلمان واجب تر از ادب
و علم چيزي نيس��ت در فرهنگ مذهب جعفري فرا گرفتن علم و ادب از واجبات فردي
و اجتماعي مسلمين به شمار مي آيد .
ام��ام عقي��ده داش��ت كه نوع بش��ر  ،در دوره طوالن��ي زندگي خود در اي��ن جهان  ،فقط
مدت هاي كوتاه را اختصاص به علم داده است و بيشتر از علم بري بوده و دو چيز او را
از علم دور مي كرد  .اول نداش��تن مربي و معلم تا اينكه وي را تش��ويق به فراگرفتن علوم
نمايد  .دوم تنبلي انس��ان و اين كه چون فراگرفتن علم زحمت داش��ت انس��ان از آن كار
بازحمت مي گريخت .
در حوزه علميه جعفري و مدرسه امام صادق ( ع ) كه جماعت زيادي از آن فارغ التحصيل
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شدند هرگز دانش براي شهرت و كسب افتخارات و خودنمايي و فخرفروشي و امثال آن
آموخته نمي شده و هدف شاگردان اين مكتب و اين دانشگاه جز آموختن علم براي نفس
كمال و خدمت به شريعت و دين نبوده است  .اگر احيان ًا افرادي نيز بودند كه از اين خط
مس��ير خارج مي شدند و دچار انحراف مي گش��تند امام صادق (ع) آنان را از حوزه خود
مي راند زيرا با هدف و روش امام س��ازگاري نداش��ت و داراي آن طينت و سرشت پاك
نبودند و هميش��ه امام پيش��اپيش تدريس و تعليمش  ،شاگردان خود را با پند و اندرز موثر
س��يراب مي فرمود  .امام (ع) از دانش پژوهان مي خواهد كه علم را براي تحصيل كمال
و خدمت به مردم بياموزند و دانش��ي كه به غرض ريا و تظاهر  ،مباهات و فخرفروش��ي و
يا مجادله و كشمكش تحصيل مي شود  ،مفيد و سودمند نخواهد بود بلكه ضرر و آسيب
خواهد داشت  ،هم چنان كه ترك تحصيل علم و دانش به اين علت كه دردسر و زحمت
دارد نش��انه حماقت و بي خردي است و شرم و حيايي كه مانع رشد و تكامل انسان شود
و او را در مرتبه پس��ت نگاه دارد  ،صفت رذيله اس��ت و نكوهيده  .علم و دانشي مفيد به
حال جامعه است كه پخش شود و به مردم سود برساند  ،وگرنه چراغي كه جلوي نور آن
را گرفته باشند  ،چه فايده اي دارد ؟
درباره تش��ويق به تعلم و يادگيري چه جمله اي از اين رساتر و با معني تر مي تواند باشد
كه فرمود  :اطلبو العلم ولو بخوض المهج و ش��ق االجح در جس��تجوي دانش باشيد ولو با
دل به دريا زدن و امواج طوفاني را شكافتن ( .عالمه مجلسي  ،ج  ، 17ص ) 270
امام صادق (ع) اصحاب و ش��اگردانش را به دانش آموزي و كس��ب معرفت نيز تشويق و
ترغيب مي فرمود و به آنان فرمود  :لست احب ان اري الشاب منكم االغاريا في حالين اما
عالما او متعلما  ( ...عالمه مجلس��ي ،ج ، 1ص  ) 170دوس��ت ندارم يكي از شما جوانان
را جز در يكي از دو حال ببينم  ،يا دانشمند و عالم يا دانشجو و متعلم  ،و در غير اين دو
صورت مقصر هستيد و هر مقصري گمراه و هر گمراهي گناهكار است.
نتيجه گيري :
بنابراين تربیت زیر بنای حیات ،اس��اس فضیلت،ریش��ه حقیقت وراهنمای انسان به سوی
س��عادت در همه ش��ئون زندگی است و س��يره زندگي آن امام همام درس اسالم شناسي
واعمال وكردار او درس توحيد وخداشناس��ي بود اوبر هيچ معروف وخيري دس��تور نمي
داد جز انكه خود پيش��رو وپيش��قدم انجام ان بود ايش��ان نمونه بارز ومظهر اعالي صفات
پس��نديده واخالق حميده بود ،اودر گفتار خود راس��تگو ودر پويندگي حقيقت درستكار
ودانش��مند وعامل به گفتار خويش��تن بود .و با غور وتفح��ص در زندگي امام صادق (ع)

خصوصا در ابعاد شخصيت وحيات اجتماعي ايشان درمي يابيم كه سخنان وسيره آن امام
و روش هاي تربيتي ايشان همه ابعاد زندگي انسان را در برداشت ودر تالش براي تصفيه
اخالق وغرائز انسان وجهت دهي مردم در مسير خوبي وصالح وهدايت بود و با عمل به
سيره تربيتي امام صادق (ع) انسان مي تواند به رشد وكمال موردنظر دست يابد.
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فاطمه لکی

1

چکیده:
جوانی بهترین فرصت زندگی برای سازندگی است و جوانان ارزنده ترین سرمایههای هر
جامعه هستند جوانی فرصت نیکو ونسیم رحمت است که باید به خوبی از آن بهره جست
وب��ا زیرکی و زکاوت و تیزبینی آن نعمت خدادادی را پاس داش��ت؛ زیرا که این فرصت
«ربودنی» و رفتنی است و ضایع ساختن آن چیزی جز غم ،اندوه و پشیمانی را برای دوران
پ��س از آن به ارث نمی گذارد .زندگی کوتاه اس��ت و راه کار دراز وفرصت زودگذر تنها
س��رمایه گرانبهای ما وقت است که بازگش��تی ندارد ،از این رو بزرگترین فن بهتر زیستن
بهره جستن از فرصتهای بی نظیر است که بر انسانها می گذرد.
کالم ائمه(علیهم الس�لام) بهترین نس��خه راهگش��ای جامعه انسانی اس��ت که برای حفظ
جوانان از آس��یب پذیری و درم��ان آنها راههایی را ارائه کرده اس��ت .توجه به جوانان به
خصوص در ش��رایط کنونی که جوامع اسالمی مورد تهاجم دشمن قرار گرفته اهمیت به
س��زایی دارد .ش��یوه های رفتاری و گفتاری امام صادق در برخورد با جوانان  ،که بهترین
دستورالعمل در شناختن راههای درمان و مشکالت جوانان است در این مجموعه سخنان
 .1مدرسه علمیه ریحانه
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جوان در سیره امام صادق(ع)
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و شیوه رفتاری وگفتاری گردآوری ومورد بررسی قرار گرفته است .
کلیدواژه  :جوان  ،سیره  ،آسیب پذیری.
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مقدمه:
جوانان و نوجوانان در هر جامعه ای گنجینه های سرشاری هستند که اگر مربیان و متولیان
برای این قش��ر عظیم سرمایه گذاری شایسته انجام بدهند و این گروه فعال و پرشور را با
رفتار حکیمانه و تکریم ش��خصیت و احترام ب��ه نیازها ،به اهداف مطلوب و ایده آل خود
هدایت نمایند.
ه��دف این تحقیق ارائه ش��یوه های رفتاری و گفتاری امام ص��ادق در برخورد با جوانان ،
که بهترین دس��تورالعمل در ش��ناختن راههای درمان و مشکالت جوانان است  .که در این
مجموعه س��خنان و شیوه رفتاری وگفتاری گردآوری ومورد بررسی قرار گرفته است که
این باعث عدم غفلت از یاد خدا میش��ود که اگر همراه با تفکر و اندیش��ه باشد زمینه های
رش��د را فراهم میس��ازد.که پرداختن به علم ودانش در سیره امام صادق علیه السالم تاکید
به سزایی شده است.
توجه به جوانان به خصوص در شرایط کنونی که جوامع اسالمی مورد تهاجم دشمن قرار
گرفته اس��ت اهمیت به س��زایی دارد .جوان و امام صادق،منشور نسل جوان در سیره امام
صادق( علیه السالم) ،ارتباط با نسل جوان  ،نیک رفتاری با اهل معصیت،ضرورت ازدواج
از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است .
روش ب��کار گرفته ش��ده در این تحقی��ق در مرحله ی جم��ع آوری اطالعات،به صورت
کتابخانه ای و فیش برداری بوده است که به روش دستی انجام گرفته است وبا بررسی در
آیات و روایات امام صادق (علیه السالم) و منابع و متونی که برای تایید و گستره ی بحث
به آن پرداخته شده است مطالب  ،گردآوری شده است.
 -1جوان و امام صادق
نگاه مهربان امام صادق(علیه الس�لام) به جوانان ،همراه با بزرگداش��تش��خصيت،تکريم
ي پاک و زالل آنان بود و
اس��تعدادها و صالحيته��ا ،احترام به نيازها و توجه به قلبه��ا 
اقبال جمع جوانان به س��وي امام(علیه الس�لام) فرايند عملکرد و رفتار متين ،محبتآميز،
حکيمانه و سرشار از خلوص و عاطفه آن حضرت بود ،بدان حد که سخنش بر اريکه دل
آنان مينشس��ت،زيرا گرايش جوان به خوبي ،نيکي و زيبايي بيش��تر و سريعتر از ديگران
است .پديدهاي که امام بدان اشاره نموده ميفرمايد:
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«انهم اس��رع الي کل خير؛ جوانان زودتر از ديگران ب��ه خوبيها روي ميآورند (».حمیری،
 1413ق،ج،1ص)443
رفتار و سخن امام صادق(ع) ترجمان حقيقي اين گفته رسول خدا(ص)است که فرمودند:
«اوصيکم بالشبان خيرا ،فانهم ارق افئده» سفارش ميکنم شما را که ،با جوانان به خوبي و
نيکويي رفتارکنيد ،چرا که آنان نازک دل و عاطفيترند.
امام ضمن توجه به روح لطيف و احساس آرماني جوانان ،يارانو نزديکان خود را نيز به
دقت و توجه در اين نکات رهنمون ميس��اخت .از جمله ،يکي از ياران امام به نام «مؤمن
طاق» براي پيامرس��اني و تبليغ دين ،مدتي را در ش��هر بصره گذراند .وقتي که بهمدينه
بازگشت ،خدمت امام صادق(علیه السالم) رسيد ،حضرت از او پرسيد:
به بصره رفته بودي؟
آري!
اقبال مردم را به دين و واليت چگونه ديدي؟
بخدا اندک است! ميآيند ولي کم!!
جوانان را درياب ،زيرا آنان به نيکي و خير از ديگران پيشتازترند.
 -2منشور نسل جوان در سیره امام صادق علیه السالم
جوانان و نوجوانان در هر جامعه ای گنجینه های سرشاری هستند که اگر مربیان و متولیان
برای این قش��ر عظیم سرمایه گذاری شایسته انجام بدهند و این گروه فعال و پرشور را با
رفتار حکیمانه و تکریم ش��خصیت و احترام ب��ه نیازها ،به اهداف مطلوب و ایده آل خود
هدایت نمایند.
ع�لاوه ب��ر این که آن��ان را از خطر انح��راف و تردید در هویت و آس��یب های اجتماعی
مصونیت بخشیده اند ،قلب های پاک و زالل آنان را به سوی خوبی ها ،زیبایی ها و اخالق
پس��ندیده رهنمون شده اند ،و جامعه آینده را از نظر سالمتی و حفظ ارزش ها و فرهنگ،
بیمه نموده اند.
امام صادق علیه السالم در مورد سرمایه گذاری معنوی برای نسل نو و حفاظت نوجوانان
از گروه های منحرف و کج اندیش ،می فرماید:
«با درو احداثکم بالحدیث قبل ان یس��بقکم الیهم المرجع��ة »نوجوانان خود را با احادیث
ما آش��نا کنید قبل از این که مرجعه (یکی از گروه های منحرف) بر ش��ما پیش��ی گیرند.
(طوسی،1414،ج، 8ص)104
ارتباط با نسل جوان -3
هدایت و تربیت نس��ل جوان به لحاظ اهمیتی که دارد امروزه بیش از گذش��ته مورد توجه
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اندیش��مندان و دل س��وزان جوامع مختلف قرار گرفته اس��ت .ج��وان دارای خصوصیات
عاطفی ،اجتماعی و جس��مانی است .حساس��یت ،تنوع خصلت های رفتاری ،هیجان های
درونی ،عالقه ش��دید به دوس��تی با همس��االن ،عدم کنترل رفتار ،حب ذات ،الگو پذیری
و تقلید ،افتخار به ش��خصیت و تش��خص طلبی و میل به آزادی ،شمه ای از ویژگی های
اوست.
ب��ا توجه به این ویژگی ها ،ش��یوه رفتاری امام صادق علیه الس�لام با جوانان ،و همچنین
س��خنان و دس��تور العمل های آن حضرت برای جوانان و برخورد با آنان ،بهترین نس��خه
ش��فا بخش و راهگشاست .نگاه های مهربان ،بزرگداش��ت شخصیت ،توجه به استعداد و
صالحی��ت آن��ان ،احترام به نیازهای ف��ردی و اجتماعی ،رفتار محب��ت آمیز و حکیمانه و
سرشار از عاطفه و خلوص ،موجب جذب جوانان به سوی آن حضرت بود و شیفتگی آنان
به رهبر خویش ،ریش��ه در شیوه رفتار و گفتار آن حضرت نسبت به مخاطبین و شاگردان
خویش دارد.
آن حضرت به س��رعت پذیرش س��جایای اخالقی در نوجوانان توجه کرده و به ابوجعفر;
مؤمن طاق می فرماید:
«علیک باالحداث فانهم اس��رع الی کل خیر؛ بر تو باد تربیت نوجوانان ،زیرا آنان زودتر از
دیگران خوبی ها را می پذیرند(».حمیری،1413 ،ص) 9
در اینجا چند نمونه از در برخورد آن حضرت با نسل جوان می خوانیم:
-1آن روز یکی از ش��لوغ ترین ایام حج بود .امام صادق علیه السالم با گروهی از یارانش
گفت و گو می کرد .در این هنگام هشام بن حکم که تازه به دوران جوانی گام نهاده بود،
خدمت امام رسید .پیشوای شیعیان از دیدن این جوان شادمان شد ،او را در صدر مجلس و
کنار خویش نشاند و گرامی داشت .این رفتار امام ،حاضران را که از شخصیت های علمی
ش��مرده می شدند ،ش��گفت زده ساخت .وقتی امام علیه الس�لام آثار شگفتی را در چهره
حاضران مش��اهده کرد فرمود« :هذا ناصرنا بقلبه و لس��انه و یده; این جوان با دل و زبان و
دس��تش (با تمام وجود) یاور ماست ».سپس برای اثبات مقام علمی هشام برای حاضرین،
درباره نام های خداوند متعال و فروعات آن ها از وی پرسید و هشام همه را به نیکی پاسخ
گفت .آن گاه حضرت فرمود« :هشام! آیا چنان فهم داری که با منطق و استدالل دشمنان ما
را دفع کنی ،هشام گفت :آری .امام فرمود« :نفعک اهلل به و ثبتک; خداوند تو را از آن بهره
مند سازد و [در این راه] ثابت قدم بدارد ».هشام می گوید :بعد از این دعا هرگز در بحث
های خداشناسی و توحید شکست نخوردم (.مجلسی،1369 ،ج  ،10ص )295
 -2مفضل بن عمرو نماینده امام صادق علیه الس�لام در ش��هر کوفه بود .او از طرف امام

393

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

موظف بود به مش��کالت دینی ،مالی و اجتماعی مردم کوفه رس��یدگی کند و در این رابطه
با جوانان ش��هر ارتباط صمیمانه و مس��تحکمی برقرار کرده بود ،برای همین عده ای این
دوستی را نتواستند تحمل کنند ،ناچار به شایعه و افتراء روی آوردند و مفضل و یارانش را
به شرابخواری ،ترک نماز ،کبوتر بازی و حتی به سرقت و راهزنی متهم کردند .این گروه،
که ابوالخطاب معزول و طرفدارانش از فعاالن آن شمرده می شدند ،شایع کردند که مفضل
افراد بی مباالت و الابالی را پیرامونش گرد آورده اس��ت .وقتی این شایعات به اوج رسید،
گروهی از مومنان و مقدسان کوفه به محضر امام صادق علیه السالم چنین نوشتند« :مفضل
با افراد رذل و ش��رابخوار و کبوتر باز همنشین است ،شایسته است دستور دهید این افراد
را از خود دور سازد».
امام صادق علیه السالم بدون این که با آنان در این باره سخن بگوید ،نامه ای برای مفضل
نوش��ته ،مهر کرد و به آنان س��پرد تا به مفضل برس��انند .حضرت تصریح کرد که نامه را
خودش��ان ش��خصا به مفضل تحویل دهند .آنان به کوفه برگش��تند و دسته جمعی به خانه
مفضل ش��تافتند و نامه امام صادق علیه السالم را به دست مفضل دادند .وی نامه را گشود
و متن آن را قرائت کرد .امام علیه الس�لام به مفضل دس��تور داده بود که :چیزهایی بخرد و
به محضر امام علیه الس�لام ارس��ال کند .در این نامه اصال اشاره ای به شایعات نشده بود.
مفضل نامه راخواند و آن را به دس��ت همه حاضران داد تا بخوانند .س��پس از آنان پرسید:
اکنون چه باید کرد؟ گفتند :این اش��یاء خیلی هزینه دارد .باید بنشینیم ،تبادل نظر کنیم و از
ش��یعیان یاری جوییم.در واقع هدفش��ان این بود که فعال خانه مفضل را ترک کنند .مفضل
گفت :تقاضا می کنم برای صرف غذا در اینجا بمانید .آنان به انتظار غذا نشس��تند .مفضل
افرادی را به س��راغ همان جوانانی که از آن ها بدگویی ش��ده و به کارهای ناروا متهم شده
بودند فرس��تاد و آن��ان را احضار کرد .وقتی نزد مفضل آمدن��د ،نامه حضرت صادق علیه
الس�لام را برای آنان خواند .آنان ،با شنیدن کالم امام صادق علیه السالم برای انجام فرمان
حضرت از خانه خارج ش��دند و پس از مدت کوتاهی بازگش��تند .هر کدام به اندازه وسع
خویش روی هم نهاده و در مجموع دو هزار دینار و ده هزار درهم در برابر مفضل نهادند.
آن گاه مفضل به ش��کایت کنندگان که هنوز از صرف غذا فارغ نش��ده بودند نگریس��ت و
گفت :ش��ما می گوئید این جوانان را از خودم برانم و گمان می کنید خدا به نماز و روزه
ش��ما نیازمند اس��ت؟!( معجم رجال الحدیث ،ج  ،19ص 325؛مجلسی،1369 ،ج  ،10ص
)295
در اینجا به بخشی از شیوه ها و راه کارهای عملی برخورد و هدایت جوانان در پرتو گفتار
صادق آل محمدعلیهم السالم پرداخته می شود:
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 -3-1رفتار نیکو و مالیم
نوجوان قلبی پاک و روحی حس��اس و دلی نازک و عاطفی دارد .در برخورد با او باید راه
نرمی و مالیمت پیش گرفت .نگاه مهربان ،ارزش دادن به شخصیت و رفتار خوش ،بهترین
ش��یوه ارتباط با اوس��ت .محبت ،اظهار عالقه ،صدا کردن با القاب ،عناوین و نام های زیبا
او را به سوی مبلغ و مربی جذب می کند و در این حال می توان ارتباط قلبی و عاطفی با
او ایجاد کرد ،س��خنانش را شنید ،راهنمایی کرد ،لغزش ها را متذکر شد و باالخره درعالم
دوس��تی که یک ارتباط ش��دید روحی و عاطفی برقرار است ،می توان صفات زیبا را به او
القاء نمود ،نیازهای بسیاری را از او برطرف کرد و از آلودگی ها او را بر حذر داشت ،زیرا
گرایش جوان به خوبی ها و زیبایی ها از دیگران بهتر و سریع تر انجام می پذیرد.
امام صادق علیه السالم فرمود« :من لم تکن فیه ثالث خصال لم ینفعه االیمان :حلم یرد به
جهل الجاهل .و ورع یحجزه عن طلب المحارم .و خلق یداری به الناس؛.
هر کس س��ه خصلت را دارا نباش��د از ایمان خود سودی نخواهد برد :اول  -بردباری ،که
جهل نادان را برطرف کند .دوم  -پارس��ائی ،که او را از حرام باز دارد .س��وم  -رفتار نیکو
که با مردم مدارا نماید(».مجلسی ،ج  ،75ص) 237
آگاهی دادن در مسائل دینی -3-2
یکی از علل دین گریزی برخی جوانان و نوجوانان عدم آگاهی به مسائل دینی است .زیرا
انسان طبیعتا هر چه را نشناسد به سویش نمی رود و افکار واحساسات و حواس خود را
به سوی آن معطوف نمی دارد .اما شناخت و آگاهی از خوبی ها و زیبائی ها به ویژه اطالع
از منافع آن ،س��ریعا انس��ان نفع طلب را به آن جذب کرده و آن را در نزد شخص ،دوست
داشتنی می کند .برای همین اگر جوانان با آثار و برکات و احکام و معارف دین آشنا شوند،
فاصله آنان با حقایق دینی کم خواهد شد .افزون بر این ،نسل جدیدی که معموال از مسائل
و حقایق دینی بی اطالع یا کم اطالع است و بصیرت و معرفت کافی از دین ندارد ،تحت
تاثیر تبلیغات و هجمه های فرهنگی دشمنان قرار می گیرد.
امام صادق علیه الس�لام به بش��یر دهان (روغن فروش) فرمود« :ال خیر فی من ال یتفقة من
اصحابنا یا بش��یر ان الرجل منهم اذا لم یس��تغن بفقهه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه
فی باب ضاللتهم و هو ال یعلم؛ از دوس��تان ما کس��ی که در دین خود اندیشه و تفقه نکند
ارزش ندارد .ای بشیر! اگر یکی از دوستان ما در دین خود تفقه نکند و به مسائل و احکام
آن آشنا نباشد ،به دیگران (مخالفین ما) محتاج می شود ،هر گاه به آن ها نیاز پیدا کرد آنان
او را در خ��ط انحراف و گمراهی قرار می دهن��د در حالی که خودش نمی داند (».کلینی،
،1407ج-1ص)32
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ضرورت یادگیری احکام دینی در منظر پیشوای ششم آنقدر مهم است که می فرماید« :لو
اتیت بش��اب من شباب الشیعة الیتفقه الدبته؛ اگر به جوانی از جوانان شیعه برخورد نمایم
که در دین تفقه نمی کند او را تادیب خواهم کرد(».برقی، 1371،ص)226
 -3-3شناساندن آسیب های اجتماعی
آش��نا نبودن نس��ل جدید با آفت های اجتماعی موجب افت ارزش های اخالقی و توفیق
دشمنان فرهنگی و رواج خالف و حرام در میان آنان می باشد .اگر جوانان مسلمان با این
آفت ها آش��نا باشند و از عواقب بد آن در میان افراد جامعه اطالع یابند ،بنابر فطرت پاکی
ک��ه خداوند در نهاد آن ها ق��رار داده از آن آفت ها فاصله خواهند گرفت و دامن خویش
را به چنین آفت های اجتماعی آلوده نخواهند کرد .صادق آل محمد علیه الس�لام مواردی
از آفت های اجتماعی را چنین فهرس��ت کرده اس��ت :الف) س��تم کردن ؛ ب) فریبکاری؛
ج) خیان��ت ؛د) تحقیر و خوار کردن دیگ��ران ؛ه) اف گفتن( :نق بزند ،غرغر کند و به این
وس��یله زحمات دیگران را نادیده گرفته و خود را چیزی پندارد).؛ و) دشمنی ،کینه توزی
و اظهار عداوت با برادران دینی؛ ز)تهمت زدن؛ ح )داد و فریاد و پرخاش��گری ؛ ط) طمع
کاری و حرص به دنیا.
 -3-4ترغیب به دانش افزایی
یک جوان مسلمان باید از علوم روز آگاهی کافی داشته باشد .تخصص در کنار تعهد یک
اصل مسلم و تردید ناپذیر در فرهنگ ما است .کسانی در عرصه زندگی به اهداف دلخواه
خود می رسند که با شناخت دانش ها و مهارت های عصر خود به قله های سعادت نائل
ش��ده و با تعهد و ایم��ان خویش ،اعتماد افراد جامعه را به خ��ود جلب می کنند .از منظر
حضرت صادق علیه الس�لام کس��ب دانش و مهارت های فنی ب��رای یک جوان ضروری
اس��ت ،آن حضرت می فرماید« :لس��ت احب ان اری الشاب منکم اال غادیا فی حالین ،اما
عالما او متعلما؛ هیچوقت دوست ندارم یکی از جوانان شما (شیعه) را ببینم مگر اینکه در
یکی از دو حال ،شب و روز خود را سپری کند :یا دانا باشد یا یاد گیرنده»( طوسی،1414،
ص .)303
 -3-5عادت دادن به حسابرسی
ی��ک تاج��ر زمانی در کار خود پیش��رفت می کند که در هر ش��بانه روز به حس��اب خود
رس��یدگی کرده و س��ود و زیان معام�لات خویش را بداند و گرنه بع��د از مدت کوتاهی
س��رمایه و هستی خود را از دس��ت خواهد داد .جوانی ،یک سرمایه و فرصت بسیار عالی
برای هر ش��خص می باش��د .اگر یک جوان به حساب عمر خود رس��یدگی نکند و نداند
که آیا در مقابل عمر خویش چه چیزی به دس��ت آورده است ،در آینده ای نه چندان دور
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سرمایه معنوی خویش را به باد فنا خواهد داد .اما اگر به حساب روزانه اش برسد و ببیند
که در مقابل هر روز از دس��ت رفته ،یک قدم به سوی کمال برداشته ،خوشحال شده و آن
را تکرار کند و در مقابل انحطاط فکری و اخالقی غمگین گش��ته و س��عی در جبران آن
داشته باشد ،بدیهی است که رو به سوی رشد و ترقی خواهد نهاد .امام صادق علیه السالم
به ابن جندب که یک جوان فعال و پرش��ور و باایمان بود می فرماید« :یا بن جندب! حق
علی کل مس��لم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلة علی نفسه فیکون محاسب نفسه
فان رای حس��نة اس��تزاد منها و ان رای سیئة استغفر منها و لئال یخزی یوم القیامة؛ ای پسر
جندب! هر مس��لمانی که ما را می شناس��د شایسته اس��ت که رفتار و کردار خود را در هر
شبانه روز برخود عرضه دارد و حسابگر نفس خویش باشد تا اگر کار نیکی در آن ها دید،
بر آن بیفزاید و اگر کار بدی در اعمال خود مش��اهده نمود ،از آن ها توبه کند ،تا در روز
قیامت دچار ذلت و حقارت نشود (».حرانی،1363/1404 ،ص )301
 -3-6تعدیل حس دوست خواهی
انسان با انس به دوستانش احساس مسرت و لذت می کند .او در همنشینی با رفیق شفیق،
نش��اط و نیرو می گیرد و این یک نیاز طبیعی اوس��ت و باید ارضاء شود .یک جوان در اثر
این حس به س��مت دوس��تان و همفکران خود کشیده می ش��ود ،او عاشق رفاقت است و
دنبال ارتباط با هم سن و ساالن خود می باشد .از طرف دیگر بر اثر غلبه احساسات و شور
و ش��وق جوانی و نپختگی نگرش عقالنی ،ممکن است در دام دوستان ناباب و یا صیادان
و ش��یادان بیفتد .از این رو در انتخاب یک دوست ممکن است دچار مشکالت گردد .امام
جعفر صادق علیه الس�لام دقیقا روی همین نکته انگشت اشارت نهاده و به جوانان چنین
رهنم��ود می ده��د« :االخوان ثالثة :فواحد کالغذاء الذی یحتاج الیه کل وقت فهو العاقل .و
الثانی فی معنی الداء و هو الحق .و الثالث فی معنی الدواء فهو اللبیب;دوس��تان س��ه دسته
هس��تند .اول :کس��ی که مانند غذا در هر زمان به او نیاز هس��ت و او دوست عاقل است.
دوم:کس��ی که [برای انس��ان] مانند بیماری و درد [رنج آور] است ،و او دوست احمق [و
نادان] اس��ت و سوم :کسی که وجودش برای فرد همانند داروی حیات بخش است ،و آن
رفیق روشن بین [و اهل تفکر] است (».مجلسی،1369 ،ج  ،75ص )237
 -3-7ضرورت ازدواج
ه��ر جوانی فطرتا نیازمند ازدواج اس��ت و بای��د به این نیاز خ��دادادی و طبیعی از طریق
مش��روع جواب داد .اما بعضی جوانان با بهانه قرار دادن بعضی مش��کالت و سختی ها از
این س��نت الهی روی بر تافته و خود را در دام نفس ش��یطانی گرفتار می کنند .به آنان باید
توجه داده شود که این پیمان مقدس در میان تمام ملت ها وجود داشته و محبوبترین بنیان
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نزد خداوند متعال است .با ازدواج ،شخصیت و ایمان دو جوان کامل می شود .صادق آل
محمد علیه الس�لام فرمود« :من تزوج احرز نصف دینه فلیتق اهلل فی النصف اآلخر; کسی
که ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده اس��ت پس باید در نصف دیگرش تقوای الهی
پیشه کند (».همان ،ج  ،100ص )219
و در حدی��ث دیگری آن حضرت ب��ه جوانان چنین پیام داد« :رکعت��ان یصلیهما المتزوج
افضل من س��بعین رکعة یصلیها اعزب; دو رکعت نماز که فرد ازدواج کرده می خواند بر
 70رکعت نماز یک فرد مجرد برتری دارد (».نیشابوری،1375 ،ج  ، 2ص )374
 -3-8تشویق به نماز
بر اساس متون دینی ما نماز عامل کمال انسان و حافظ او از آلودگی ها و صفات مذموم و
ناپسند است .همچنین این رفتار معنوی تاثیر بسزایی در بیدار کردن روح نظم و حفظ نظام
انس��ان دارد .نماز تس��لی بخش و آرامش بخش دل های مضطرب در انسان های خسته و
نگران است .نماز شاخص رهروان راه خدا و بهترین وسیله ارتباط صمیمانه رب العالمین
اس��ت .تجربه و آمار گواهی می دهد که درصد باالیی از خالفکاران و هنجارش��کنان در
جامعه اسالمی در خانواده هایی بزرگ شده اند که یا نماز نمی خوانند و یا آن را سبک می
ش��مارند .پیشوای شش��م جایگاه مهم نماز را در زندگی و رفتار روزانه یک مسلمان برای
اقشار مختلف به ویژه جوانان تبیین نموده و فرمود« :اول ما یحاسب به العبد علی الصلوة
فاذا قبلت قبل منه س��ائر عمله و اذا ردت علیه رد علیه س��ائر عمل��ه; [روز قیامت] اولین
چیزی که از بنده محاس��به می شود نماز اس��ت .اگر از او نماز پذیرفته شد ،سائر اعمالش
پذیرفته می ش��ود اما اگر نماز او رد ش��د س��ایر اعمال [نیک] او نیز رد خواهد ش��د ».ابن
بابویه،1413 ،ج  ،1ص ( )208
آن حض��رت در مورد زیان هایی که در اثر دوری از نماز برای انس��ان رخ می دهد به ابن
جندب فرمود« :ویل للساهین عن الصلوات ،النائمین فی الخلوات ،المستهزئین باهلل و آیاته
فی الفترات اولئک الذین الخالق لهم فی اآلخرة و ال یکلمهم اهلل یوم القیامة و ال یزکیهم و
لهم عذاب الیم; وای بر آن ها که از نماز غفلت کنند و در خلوت بخوابند و خدا و آیاتش
را در دوران ضعف دین استهزاء کنند ،آنان کسانی هستند که در آخرت بهره ندارند و خدا
در روز قیامت با آنان س��خن نخواهد گفت و آنان را تبرئه نخواهد کرد و عذاب دردناک
برای آن هاست (».حرانی، 1363/1404،ص )302
-3-9تقویت اندیشه های مثبت
با تقویت تفکر مثبت در جوانان می توان صفات نیک و خصلت های زیبا را در وجود آن
ها ایجاد کرد .آن گاه با فضاس��ازی مناس��ب و به وجود آوردن بسترهای الزم ،آن ها را به
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تکرار رفتارهای مثبت متمایل کرده و آن رفتارها را به صورت عادات پایدار در وجود آنان
در آورد .بخشی از اندیشه های مثبت در کالم امام جعفر صادق علیه السالم عبارتند از:
 3-9-1زیارت دوستان و تقویت حس همیاری
آن حضرت نیکی به دوستان و دیدار آنان را برترین عبادت برشمرده و فرمود« :ما یعبد اهلل
بمثل نقل االقدام الی بر االخوان و زیارتهم; خداوند به چیزی همانندگام برداش��تن در راه
نیکی به برادران دینی و دیدار و زیارت آن ها عبادت نشده است(».همان,ص)301
 3-9-2انس با خدا
چه زیباس��ت که جوانان پاک همیش��ه خدا را بهترین انیس خود بدانند و در سختی ها او
را همدم و پناهگاه خویش بر گزینند .آن حضرت فرمود« :آنس��و باهلل واستوحش��وا مما به
اس��تانس المترفون; [انس��ان های با ایمان] با خدا انس گرفته اند و از آنچه که مال اندوزان
و دنیا پرس��تان به آن انس گرفته اند ،در هراس��ند (».همان )301 ،آری آنان از نعمت های
خداوندی بهره می برند ،اما به آن ها دل نمی دهند .آنان دلبس��ته خدا بوده و با یاد او آرام
می شوند.
 3-9-3پایداری در راه هدف
پای��داری در راه ایم��ان و عقیده از عوامل توفیق و پیروزی اس��ت .ی��ک جوان آن گاه به
آرزوهای مش��روع و دلخواه دست می یابد که پش��تکار و استقامت داشته باشد .مهمترین
آرزوی ه��ر جوان نیل به س��عادت حقیق��ی و قرب پروردگار  -که جل��وه تمام کماالت،
زیبائی ها و خوبی هاس��ت  -می باش��د .پیش��وای صادق ش��یعیان فرمود« :لو ان ش��یعتنا
اس��تقاموا لصافحتهم المالئکة و ال ظلهم الغمام و الش��رقوا نهارا و الکلوا من فوقهم و من
تحت ارجلهم و لما س��الوا اهلل شیئا اال اعطاهم; اگر شیعیان ما در راه حق استقامت ورزند،
فرش��تگان با آنان دس��ت می دهند .ابرهای رحمت بر آن ها سایه می افکند .مانند روز می
درخش��ند ،از زمین و آس��مان روزی می خورند و آنچه از خدا بخواهند ،به آن ها عطا می
کند (».همان ،ص )302
 3-9-4دستگیری از افتادگان
معلی بن خنیس می گوید« :امام صادق علیه الس�لام در ش��بی بارانی از خانه به سوی ظله
بنی ساعده رفت .به دنبال او رفتم ،گویی چیزی از دست او بر زمین افتاد .حضرت گفت:
ب��ه نام خدا ،خداون��دا آن را به ما بازگردان .به نزدیک رفته س�لام کردم .فرمود :معلی تو
هستی؟ عرض کردم! آری فدایت شوم! فرمود :با دست خود زمین را جست وجو کن ،هر
چه یافتی آن را به من بازگردان.
معلی می گوید :نان های زیادی روی زمین افتاده بود .یکی یکی ،دوتا دوتا پیدا می کردم
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و به آن حضرت می دادم .کیسه ای پر از نان همراه آن حضرت بود و از سنگینی آن را به
زحمت حمل می کرد .عرض کردم :اجازه دهید آن را من بیاورم؟ فرمود :من از تو شایسته
ترم ،ولی با من بیا .به ظله بنی س��اعده رس��یدیم .گروهی را دیدم که در خواب بودند .آن
حضرت یک یا دو قرص نان را در زیر سر آنان می گذاشت .توزیع نان به آخرین نفر که
تمام ش��د ،بازگش��تیم .عرض کردم :فدایت شوم! آیا این ها شیعه هستند .فرمود :اگر شیعه
بودند حتی در نمک طعام نیز با آنان مواسات و از خود گذشتگی می کردم( ».عیاشی1380،
،ج  ،2ص  .107با استفاده از عبارات شهید مطهری )
 3-9-5توجه به غذا
یک جوان مس��لمان همچنان که به س�لامت روح خود می اندیشد ،در پرورش جسم نیز
کوش��ا است او فردی ضعیف البنیه ،کسل و منزوی نیست بلکه به بهداشت غذای خویش
در کنار بهداش��ت روانش توجه دارد .از راه تغذیه صحیح و ورزش جسم خود را تقویت
م��ی کند و از راه های مختلف نش��اط خویش را به دس��ت م��ی آورد ،اما در عین حال به
حالل و حرام بودن غذایی که می خورد توجه کامل دارد و آثار مخرب غذای حرام و غیر
مشروع را در وجودش در نظر دارد .امام صادق علیه السالم می فرماید« :شیعتنا ال یاکلون
الجری...و الیشربون مسکرا; .شیعیان ما مارماهی نمی خورند  ...و شراب و مسکرات نمی
نوشند ( ».حرانی،1363/1404 ،ص )303
 3-9-6نیک رفتاری با اهل معصیت
در اصالح رفتار غلط و ناپسند دیگران و کسانی که به نوعی مرتکب گناه می شوند ،باید
ش��یوه ای کارآمد در پیش گرفت و ترس و یاس آنان را در پیوس��تن به ردیف خوبان از
میان برداش��ت و با نیک رفتاری و امید دادن ،روحیه شکست خورده آنان را تقویت نموده
و بازسازی کرد.
امام صادق علیه الس�لام فرمود« :ال تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم اال خیرا ،واس��تکینوا
الی اهلل فی توفیقهم؛ در مورد همکیش��ان گنه کار خود جز خوبی و نیکی چیزی نگو و از
خداوند توفیق هدایت آنان را بخواهید( ».همان ,ص)301
 3-9-7در اندیشه شغل حالل:
عبداالعلی بن اعین در یک روز تابس��تانی بس��یار گرم در یکی از کوچه های مدینه امام
صادق علیه الس�لام را مالقات کرده و به آن بزرگوار عرضه داش��ت« :فدایت شوم! با این
مقام و منزلت و رتبه ای که نزد خداوند دارید و خویش��اوندی که با پیامبر برای شماست،
باز هم برای دنیای خویش تالش می کنید و در چنین روز گرمی خود را در فشار و سختی
قرار می دهید؟! امام در پاس��خ فرمود :ای عبداالعل��ی! جهت یافتن روزی و درآمد حالل
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بیرون آمده ام تا از افرادی همانند تو بی نیاز شوم( ».کلینی،1407 ،ج  ،5ص )74
 3-9-8برنامه ریزی صحیح در زندگی:
امام صادق علیه السالم می فرمود« :فان اهلل یعلم انی واجد ان اطعمهم الحنطة علی وجهها
و لکنی احب ان یرانی اهلل قد احسنت تقدیر المعیشة; خدا می داند که می توانم به بهترین
صورت نان گندم خانواده ام را تهیه کنم ،اما دوست دارم خداوند مرا در حال برنامه ریزی
صحیح زندگی ببیند ( ».همان ،ص )166
-4هدایت و تربیت نسل جوان
ج��وان دارای خصوصی��ات عاطف��ی ،اجتماع��ی و جس��مانی اس��ت .حساس��یت ،تنوع
خصلت های رفتاری ،هیجان های درونی ،عالقه شدید به دوستی با همساالن ،عدم کنترل
رفت��ار ،حب ذات ،الگو پذیری و تقلید ،افتخار به ش��خصیت و تش��خص طلبی و میل به
آزادی ،شمه ای از ویژگی های اوست.
ب��ا توجه به این ویژگی ها ،ش��یوه رفتاری امام صادق علیه الس�لام با جوانان ،و همچنین
سخنان و دستور العمل های آن حضرت برای جوانان و برخورد با آنان ،بهترین نسخه شفا
بخش و راهگشاست.
نگاه های مهربان ،بزرگداش��ت ش��خصیت ،توجه به اس��تعداد و صالحیت آنان ،احترام به
نیازه��ای فردی و اجتماعی ،رفتار محبت آمیز و حکیمانه و سرش��ار از عاطفه و خلوص،
موجب جذب جوانان به سوی آن حضرت بود و شیفتگی آنان به رهبر خویش ،ریشه در
شیوه رفتار و گفتار آن حضرت نسبت به مخاطبین و شاگردان خویش دارد.
آن حضرت به س��رعت پذیرش س��جایای اخالقی در نوجوانان توجه کرده و به ابوجعفر;
مؤمن طاق می فرماید:
«علیک باالحداث فانهم اس��رع الی کل خیر؛ بر تو باد تربیت نوجوانان ،زیرا آنان زودتر از
دیگران خوبی ها را می پذیرند( ».کلینی،1407 ،ج  ،8ص )93
-5اهميت علم آموزي نسل جوان از ديدگاه امام صادق (ع)
اسالم عزيز ،علم و دانش را نور مىداند .نورى كه خدا آن را در قلبهاى مستعد مىپروراند
و او را به راه راس��ت و بندگى عاش��قانه و عارفانه فرا مىخواند .سعادت و نيك فرجامى
آدمى در سايه اين دانش به دست مىآيد .علم ،آدمى را از تاريكى و ظلمت مىرهاند و او
را به سوى نور و روشنايى رهنمون مىسازد .آدمى چگونه مىتواند از اين منبع درخشان،
روى گ��ردان و بىبه��ره بماند ،در حالى ك��ه در آموزههاى روايى ،پىگي��رى آن حتى در
دوردستترين سرزمينها كه چين كنايهاى از آن بوده سفارش شده است.
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اما اهميت موضوع براي جوانان به دين س��بب است که از فرصتي که پيش روي دارند با
حرکت به سمت علم آموزي و گسترش علم در جهت رفاه مادي و معنوي انسان ها ضمن
توسعه و تبليغ دين اسالم باقيات الصالحاتي را براي خود بدست آورند.
 -5-1ترغيب به دانش افزايى  -دانش و بينش از نگاه امام صادق (ع)
ش��خصي ش��نيده بود پيامبر اكرم (صلى اهلل عليه و آله) فرموده اس��ت :يك س��اعت تفكر
كردن برتر از يك ش��ب عبادت تا صبح اس��ت ،ولى پيوسته به اين موضوع مىانديشيد كه
منظور پيامبر اكرم (صلى اهلل عليه و آله) چگونه تفكرى است .آيا هر تفكرى برابر است با
يك ش��ب عبادت تا صبح؟ براى دريافت پاسخ خود نزد امام صادق (عليهالسالم) رفت و
پرس��ش خود را مطرح كرد ،ولى آن حضرت به گونهاى كنايهآميز به پرس��ش او پاسخ داد.
امام فرمود« :انسان هرگاه از كنار خانهاى خراب شده و خالى از سكنه عبور مىكند ،بگويد
كجايند آنان كه تو را ساختند و آنان كه در تو سكونت داشتند؟ چرا سخنى نمىگويى؟»
با اين پاس��خ كوتاه ،به او فهماند كه تفكرى ارزش��مند اس��ت كه با آن آدمى پاس��خ اين
پرسشها را بيابد كه به كجا مىرود و هدف او از زندگانى دنيا چيست.
 -5-1-1کم ارزشى عبادت بدون علم و انديشه
در آموزههاى اسالمى عبادت بدون بصيرت بىارزش است و بصيرت جز با تفقه و تعمق
در مس��ائل و يادگيرى و آموختن به دس��ت نمىآيد .در همسايگى اسحاق بن عمار خانه
مردى قرار داش��ت كه به عبادت زياد و انفاق بس��يار در ميان مردم مشهور بود و همگان از
او به نيكى ياد مىكردند؛ زيرا كس��ى از او خالفى نديده بود .رفتار نيك او براى اس��حاق
ب��ن عمار اين پرس��ش را ايجاد كرد كه او با اين رفتار ،انس��ان صالحى اس��ت يا خير .او
مىخواس��ت وظيفه خود را نس��بت به همس��ايه خود بداند .بدين منظور ،نزد امام صادق
(عليهالس�لام) رفت و از امام پرس��يد« :همس��ايهاى دارم كه بس��يار نماز مىخواند ،انفاق
مىكن��د و بس��يار به حج مىرود و از او خالفى هم نس��بت به خان��دان اهلبيت عصمت
(عليهمالسالم) ديده نشده است .او چگونه انسانى است؟ امام صادق (عليهالسالم) پرسيد:
آيا اهل دانش و انديشه در مسائل دينى و عبادى نيز هست؟ اسحاق پاسخ داد :خير ،با اين
كه بس��يار عبادت مىكند ،ولى اهل انديشه نيس��ت ،امام فرمود :پس با اين حساب ،كردار
نيك او سبب باال رفتن او نمىشود».
 5-1-2ضرورت مراجعه به دانايان
مىگوين��د همه چيز را هم��گان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نش��دهاند .يك فرد هر
چه هم دانش��مند باشد نمىتواند بر تمام مس��ائل تسلط علمى داشته باشد؛ مگر اين كه به
سرچش��مه علم الهى متصل باش��د و از پيمانه وحى سيراب ش��ده باشد .بنابراين هر كس
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باي��د در حيطه دان��ش و تخصص خود اظهار نظر كند .اين مس��ئله در زم��ان امام صادق
(عليهالسالم) نيز ديده مىشد.
نوشتهاند :روزى حمزة بن طيار كه خود دانشمندى بود در محضر امام صادق (عليهالسالم)
ايستاد و شروع به سخنرانى كرد .او البهالى سخنان خود ،به گوشههايى از سخنان پدر امام،
حضرت باقر (عليهالس�لام) اشاره مىكرد و براى تأييد حرف خود از آن كمك مىگرفت.
امام صادق (عليهالس�لام) نيز س��كوت اختيار كرده بود و فقط به س��خنان حمزة بن طيار
گوش فرا مىداد.
اندكى گذشت و حمزه همچنان مشغول به سخن گفتن بود تا اين كه در فرازى از سخنرانى
خود ،امام صادق (عليهالس�لام) به او اش��اره كرد كه س��خنش را قطع كند و به او فرمود:
«همين جا توقف كن و ديگر چيزى مگو!» حمزه از اين سخن امام تعجب كرد ،ولى پيش
از آن كه بخواهد دليل آن را بپرس��د ،امام به او فرمود« :به امورى رس��يديد كه حكمتش را
نمىدانيد و برايتان پوش��يده اس��ت .اين جا وظيفه شماست كه درنگ اختيار كنيد و آن را
از پيش��وايان راه و دانايان طريقت بپرسيد .آنان به وظيفه خود عمل و شما را به راه راست
هدايت مىكنند ،همان گونه كه خداوند بلند مرتبه مىفرمايدَ « :ف ْسئَ ُلوا أ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر اِنْ ُكنْتُم ال
تَ ْع َل ُمونَ »؛ اگر مسئلهاى را نمىدانيد ،از دانايان بپرسيد» (نحل 43 ،و انبياء)7،
 -5-1-3ضرورت وجود كارشناس دين
ابوش��اكر از فرقه ديصانيه بود و خدا را قبول نداش��ت .او روزى قرآن را گشود و با ديدن
آيهاى ،فكر كرد كه مىتواند با تأويلى ديگر گونه ،از آن براى عقايد باطل خود سود جويد.
آيه را به خاطر س��پرد و س��راغ شاگرد چيرهدست امام صادق (عليهالسالم) هشام بن حكم
رفت .وقتى او را ديد ،با پوزخندى ش��يطنتآميز گفت :در قرآن شما آيهاى وجود دارد كه
مرا درباره وحدانيت خدا به شك انداخته است .هشام كه مىدانست توطئهاى در كار است
و هي��چ آي��هاى از قرآن چنين داللتى ندارد ،گفت :كدام آيه را مىگويى؟ ابو ش��اكر گفت:
السماء اِل َ ٌه و فِى اال ْر ِ
ض اِل ٌه» بنابراين ،در آسمان يك
آنجا كه نوشته استَ « :و ُه َو الَّذى فى َّ
خدا وجود دارد و در زمين هم خداى ديگرى هست».
هش��ام مدتى انديش��يد و به او گفت كه به پرسش او پاس��خ خواهد داد .به فكر فرو رفت.
مطمئن بود كه هرگز چنين نيس��ت و ابو ش��اكر تأويلى واژگونه از آيه به كار برده اس��ت.
نمىدانس��ت كه مراد آيه چيس��ت و چگونه بايس��تى به او پاس��خ گويد :او چند روزى به
اين موضوع فكر كرد ،ولى نتوانس��ت پاس��خى مناسب بيابد .از اين رو ،براى انجام حج و
ش��رفيابى به محضر استاد بىهمتاى خويش امام صادق (عليهالسالم) بار سفر بست و به
مكه آمد و از آنجا رهسپار ديدار با امام صادق (عليهالسالم) شد .وقتى خدمت امام رسيد،
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ماجرا را بيان كرد.
امام پس از پذيرايى از هش��ام ،به او فرمود :اين س��خن تنها از يك انس��ان پست و بىدين
بر مىآيد .هنگامى كه به كوفه بازگش��تى ،از او بپرس تو را در كوفه به چه نام مىخوانند.
پاس��خ خواهد داد فالن نام .دوباره از او بپرس تو را در بصره به چه نام مىخوانند ،پاس��خ
خواهد داد فالن نام .س��پس به او بگو پروردگار ما نيز چنين اس��ت ،نام او در آسمان «اله»
اس��ت و در زمين «اله» اس��ت .همچنين در هر مكان او اله اس��ت .هشام خرسند از اين كه
پاس��خ مناس��بى به دست آورده اس��ت ،پس از اندكى درنگ در مدينه ،راه شهر خود را در
پيش گرفت .هنگامى كه به كوفه رسيد ،نزد ابوشاكر رفت و پاسخ را با او در ميان گذاشت
و او را قانع كرد .ابوش��اكر به او گفت« :من مطمئن هس��تم كه اين پاسخ از خودت نبود و
آن را از حجاز براى من آوردهاى».
 -5-1-4جويندگى و يابندگى حقيقت
هر كسى در راه يافتن حق و حقيقت تالش كند عاقبت گمگشته خويش را مىيابد .بريهه
دانشمندى مسيحى بود كه مسيحيان به سبب وجود او ،بر خود مىباليدند ،ولى به تازگى،
زمزمههايى از مردم شنيده مىشد .چندى بود كه او نسبت به عقايد خود دچار ترديد شده
بود و در جست و جوى رسيدن به حقيقت ،از هيچ تالشى خسته نمىشد .گاه با مسلمانان
درباره پرس��شهايى كه در ذهنش ايجاد مىش��د ،بحث مىكرد ،ولى هنوز فكر مىكرد به
هدف خود دست نيافته است و آنچه را مىخواهد ،بايستى جاى ديگرى جست وجو كند.
روزى از روى اتفاق ،شيعيان او را به يكى از شاگردان امام صادق (عليهالسالم) به نام هشام
بن حكم كه در مباحث اعتقادى ،چيره دس��ت بود ،معرفى كردند .هش��ام در كوفه دكانى
داشت .بريهه با چند تن از دوستان مسيحى خود به دكان او رفت .هشام در دكان خود به
چند نفر قرآن ياد مىداد .وارد دكان او شد و هدف خود را از حضور در آن جا بيان كرد.
بريهه گفت« :من با بسيارى از دانشمندان مسلمان بحث و مناظره كردهام ،ولى به نتيجهاى
نرسيدهام .اكنون آمدهام تا درباره مسائل اعتقادى با تو گفت و گو كنم».
هش��ام با رويى گش��اده گفت :اگر آمدهايد و از من معجزههاى مس��يح (عليهالس�لام) را
مىخواهيد ،بايد بگويم من قدرتى بر انجام آن ندارم .ش��وخ طبعى هشام آغاز خوبى براى
ش��روع گفت وگو ميان آنان ش��د .ابتدا بريهه پرس��شهاى خود را درباره حقانيت اسالم
مطرح كرد و هشام با حوصله و صبر ،آنچه در توان داشت ،براى او بيان كرد .سپس نوبت
به هش��ام رسيد .هشام چند پرسش درباره مس��يحيت از بريهه پرسيد ،ولى بريهه درماند و
نتوانست پاسخ قانع كنندهاى به آنها بدهد.
فردا دوباره به دكان هشام رفت ،ولى اين بار تنها وارد شد و از هشام پرسيد :آيا تو با اين
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همه دانايى و برازندگى ،استادى هم دارى؟ هشام پاسخ داد :البته كه دارم! بريهه پرسيد :او
كيس��ت و كجا زندگى مىكند؟ ش��غلش چيست؟ هشام دست او را گرفت و كنار خودش
نش��اند و ويژگىهاى اخالقى و منحصر به فرد امام صادق (عليهالس�لام) را براى او گفت.
او از نس��ب امام ،بخش��ش ،دانش ،ش��جاعت و عصمت او بسيار سخن گفت .سپس به او
نزديك ش��د و گفت :اى بريهه! پروردگار هر حجتى را كه بر مردم گذش��ته آش��كار كرده
است ،بر مردمى نيز كه پس از آنها آمدند ،آشكار مىسازد و زمين خدا هيچ گاه از وجود
حجت خالى نمىشود.
بريهه آن روز سراپا گوش شده بود و آنچه را مىشنيد ،به خاطر مىسپرد .او تا آن روز اين
همه س��خن جذاب نشنيده بود .به خانه بازگشت ،ولى اين بار ،با رويى گشاده و چهرهاى
كه آثار ش��ادى و خرس��ندى در آن پديدار بود ،همس��رش را صدا زد و به او گفت كه هر
چه س��ريعتر آماده سفر به سوى مدينه شود .فرداى آن روز به سوى مدينه حركت كردند.
هش��ام نيز در اين س��فر آنان را همراهى كرد .سفر با همه سختىهايش به شوق ديدن امام
آسان مىنمود.
س��رانجام به مدينه رس��يدند و بى درنگ به خانه امام صادق (عليهالس�لام) رفتند .پيش از
ديدار با امام ،فرزند ايشان ،امام كاظم (عليهالسالم) را ديدند .هشام داستان آشنايى خود با
بريهه را براى امام كاظم (عليهالس�لام) تعريف كرد .امام به او فرمود :تا چه اندازه با كتاب
دين��ت ،انجيل آش��نايى دارى؟ پاس��خ داد :از آن آگاهم .امام فرمود :چق��در اطمينان دارى
كه معانى آن را درس��ت فهميدهاى؟ گفت :بس��يار مطمئنم كه معناى آن را درس��ت درك
كردهام .امام برخى كلمات انجيل را از حفظ براى بريهه خواند .ش��دت اش��تياق بريهه به
صحبت با امام ،زمان و مكان و خس��تگى سفر را از يادش برده بود .او آن قدر شيفته كالم
امام ش��د كه از باورهاى باطل خود دس��ت برداشت و به اسالم گرويد .هنوز به ديدار امام
صادق(عليهالس�لام) شرفياب نشده بود كه به وس��يله فرزند او مسلمان شد .آن گاه گفت:
من پنجاه س��ال است كه در جس��ت و جوى فردى آگاه و و دانشمندى راستين و استادى
فرهيخته مانند شما هستم».
 -6شيوه انتخاب دوست در نگاه پيشواي ششم:
«رفاقت ،حدودي دارد ،کسي که تمام آن حدود را دارا نيست ،کاملنيست ،و آن کس که
ت نيست»
داراي هيچ يک از آن حدود نيست ،اساس ًا دوس 
 -1ظاهر و باطن رفيق ،نسبتبه تو يکسان باشد.
 -2زيبايي و آبروي تو را جمال خود بيند و نازيبايي تو را نازيبايي خود بداند.
 -3دستيافتن به مال يا رسيدن به مقام ،روش دوستانه او رانسبتبه تو تغيير ندهد.
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 -4در زمينه رفاقت ،از آنچه در اختيار دارد ،نسبتبه تو مضايقه ننمايد.
 -5تو را در مواقع گرفتاري و مصيبت ترک نگويد.
«دوس��ت آينه تمام نماي دوس��ت» است و دو دوست مثل دو دستاند کهآاليش يکديگر
را مي ش��ويند و به فرموده امام صادق(ع)« :کسي که ببيند دوستش روش ناپسندي دارد و
او را باز نگرداند ،با آنکه توانآن را دارد ،به او خيانت کرده است».
امام صادق(ع) ضمن تاکيد فراوان ب ه انتخاب دوس��ت خوب و پايداريدر اين دوس��تي،
ت با نادان و احمق پرهيزمي دهد.
جوانان را از رفاق 
«کس��ي که از رفاقت با احمق پرهيز نکند ،تحت تاثير کارهاياحمقانه وي قرار ميگيرد و
اخالقش همانند اخالق ناپسند او ميشود».
در فرهن��گ نوران��ي حديثي ما ،جوانان را از رفاقتبا «بدنامان» برحذر داش��ته ،آنان را به
دوري از دوستان خائن و متجاوز و سخن چين ترغيب ميسازند ،امام صادق(ع) ميفرمايد:
«از س��ه طائف��ه مردم کنارهگيري کن و هرگز طرح دوس��تي و رفاقتب��ا آن مريز; خائن،
س��تمکار و س��خن چين .زيرا کس��ي که براي تو به ديگري خيانت کند ،روزي نيز به تو
خيانتخواهد کرد و کسي که براي تو به ديگران ظلم و تجاوز کند ،به تو نيز ظلم خواهد
کرد و کس��ي که از ديگران نزد تو سخن چيني کند ،عليه تو نيز نزد ديگراننمامي خواهد
نمود».
 -7رسم رفاقت
راه و «رس��م رفاقت» در ثبات و پايداري دوس��تي مؤثر اس��ت ،گوشهاياز شيوه آن را در
کالم امام صادق(ع) مينگريم:
«کمترين حق آن اس��ت که :دوس��ت بداري براي او چيزي که براي خود دوست ميداري.
کراهت داش��تهباش��ي در حق او ،از آن چه براي خود کراهت داري .از خشم او بپرهيزي،
به دنبال رضا و خشنودي او باشي .با جان و مال و زبان و دست و پايت او را کمک کني.
مراقب و راهنماي او و آيينه ي او باشي .سوگندش را قبول کني ،دعوتش را اجابت نمايي،
هرگاه بيمارشد ،به عيادتش بروي و هرگاه فهميدي حاجتي دارد ،قبل از اين کهبگويد ،آن
را انجام دهي ،و وي را ناگزير نکني که انجام کار را از تو درخواست کند»...
دوست خوب يکي از سرمايههاي بزرگ زندگي و از عوامل خوشبختي آدمياست و انسان
در انس با دوست احساس مسرت ميکند و شادماني و نشاط را در گرو همنشيني با رفيق
ميداند.
«رفيق شايسته ،براي جوان جايگاه خاص خويش را دارد و اهميتآن به گونهاي است که
در ش��کل دهي شخصيت او نقش بزرگي ايفا کرده،اولين احساسات واقعي نوع دوستي را

در وي ايجاد مي کند.
جوان از يک سو به کشش طبيعي و خواهش دل ،عاشق دوستي و رفاقت است و به ايجاد
عميقترين روابط دوس��تانه با يک يا چند نفر از همس��االن خود هست و از طرف ديگر بر
اثر احساسات ناسنجيده و عدمنگرش عقالني ممکن است در دام رفاقتبا دوستان نادان
و تبهکارافتد ; از اين رو خطر وجود دوس��تان بد و ناپاک ،اين نگرانيرا در جوان ايجاد
ميکند که «چگونه يک دوست خوب و يکدل را انتخاب کنم؟»
امام صادق(ع) رفقا را سه نوع ميداند:
-1کسي که مانند غذا به آن نياز هست و آن «رفيق عاقل» است.
 -2کس��ي که وجود او براي انس��ان به منزله بيماري مزاحم و رنجآور اس��ت و آن «رفيق
احمق» است.
 -3کسي که وجودش به منزله داروي شفا بخش است و آن «رفيق روشنبين و اهل خرد»
است.
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نتیجه گیری
اگر پایه های اعتقادی جوان محکم باشد ؛ در برابر آسیب ها وتهاجمات فرهنگی ایستادگی
میکنن��د  .برای محکم کردن این پایه ه��ای اعتقادی باید به راهکارهایی که قرآن وائمه در
پیش روی انسان ها قرار داده است توجه کرد .با بهره گیری از احادیث وداستان هایی که
از ائمه مطرح ش��ده در دل جوانان نفوذ کرد و آنان را به خود جذب نمودس��خنان و گفته
های نغز امام صادق(علیه الس�لام)روح جان را قوت بخش��یده منثور دس��تورهای زندگی
وس��عادتمندی آن اس��ت .امید است جامعه جوان و پر نش��اط ،هندسه شخصیت و هویت
خود را در پرتو معرف این امام (ع)ترس��یم کرده،خود و جامعه را در س��یره منش،در مسیر
تحقق آرمان جامعه دینی و مدینه آرمانی اهلبیت علیهم السالم سمت وسو بخشند.
منابع:
*قرآن
 -2ابن بابویه،محمدبن علی،من الیحضره الفقیه،قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1413،ق.
-3اعیان الشیعه ،سید حسن االمین ,بیروت دارالتعارف للمطبوعات1998،
بحار االنوار ،بیروت،داراحیاء التراث العربی1403،ق-4 .مجلسی،محمدباقر بن محمد تقی،
 -5برقی،احمدبن محمدبن خالد،المحاسن،قم،دارالکتب االسالمیه1371،ق.
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 -6حمیری،عبداله بن جعفر،قرب االسناد،قم،موسسه ال البیت (علیه السالم)1413،ق.
 -7شهید ثانی،زین الدین بن علی،منیه المرید،قم،مکتب االعالم االسالمی1409،ق.
 -8ش��یخ ح��ر عاملی،محمدب��ن حسن،افراس��یابی نهاوندی،علی،وس��ائل
الشیعه،قم،نهاوندی1380،ش.
 -9طوسی،محمدبن الحسن،االمالی طوسی،قم،دارالثقافه1414،ق.
 -10عیاشی،محمدبن مسعود،تفسیرالعیاشی،تهران،المطبعه العلمیه1380،ق.
 -11فتال نیشابوری،محمدبن احمد،روضه الواعضین،قم انتشارات رضی1375،ش.
قم ,جامعه مدرسین1363/1404،ق -12 ،حرانی،حسن بن علی ابن شعبه ،تحف العقول،
 -13الکلینی الرضی،ابو جعفرمحمدبن یعقوب،الدرایتی،محمدحسین،الکافی،قم،دارالحدی
ث1421،ق..
-14کلینی،محمدبن یعقوب،اصول کافی،تهران،کتاب فروشی علمیه اسالمی1369،ش.
 -15محم��د ب��ن الحس��ن ،خراس��ان حس��ن الموس��وی،تهذیب االح��کام ،دارالکت��ب
االسالمیه،تهران1407،ق.
 -16خوئی،معجم رجال الحدیث325 ،
 -17نوری،حسین بن محمد تقی،مستدرک الوسائل،قم،موسسه البیت علیهم السالم1408،ق.

408

بررسی تربیت اخالقی در سبک زندگی امام صادق علیه السالم

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

سید محمد محمد زاده
2
ستاره جاللی

1

چکیده:
ه��دف از نگارش این مقاله بررس��ی تربیت اخالقی درس��بک زندگی ام��ام صادق علیه
الس�لام بوده و س��عی ش��ده تصویری از فرد تربی��ت یافته را ارائه ده��د .روش پژوهش
 :کتابخان��ه ای و توصیف��ی اس��ت که بااس��تفاده از فیش برداری اس��ناد و م��دارک (کتب
روای��ی و تاریخ��ی ) و دس��ته بندی آنها انجام ش��ده و باتجزیه و تحلیل و اس��تنباط آنها،
نتایج بصورت گزارش��ی ارائه ش��ده است.نتیجه کلی اینکه اس�لام دارای یک نظام تربیتی
جام��ع و کامل اس��ت و تعالیم ام��ام صادق (ع ) برای تمام ابعاد وجودی انس��ان مالکها و
معیارهای تربیتی درنظر گرفته اس��ت که بر واقعیتهای جامعه اس��توار اس��ت و می تواند
ثمره و محصولی را برای تربیت خویش به تصویر کش��د .نظرات تربیتی امام علیه الس�لام
در عصر و زمان ما ،قابل پیاده ش��دن و اجرا اس��ت  .که در صورت اجرا محصول تربیت
امام صادق (ع ) ،به باالترین درجات کمال انس��انی که همان عبد خداوند اس��ت می رسد.
 .1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مدرس و رئیس دفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان(اصفهان)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان)

معنی لغوی تربیت :
از واژهها چنین برمیآید که تربیت مصدر باب تفعیل و دارای سه ریشه است -۱:ربأ ،یربؤ
(= فعل مهموز)  -۲ربی ،یربی (= فعل ناقص)  -۳رب ،یرب (= فعل مضاعف) (ش��حات
الخطیب)۲۳/ ،تربیت چون از ربا ،یربو باش��د ،رشد کردن و برآمدن و قد کشیدن و بالیدن
را میرس��اند .ابن منظور در لسان العرب میگویدَ :ربا الش��ی ُء یَ ْربُو ُرب ُ ّوا ً و رِبا ًء :زاد و نما.
(ابن منظور،)۳۰۵ /۱۴؛ یعنی چیزی رشد کرد و افزوده شد.تربیت از ریشه رب ،یرب در
معانی زیر آمده اس��ت :پروردن ،سرپرستی و رهبری کردن ،رساندن به فرجام ،نیکو کردن،
به تعالی و کمال رس��اندن ،ارزنده س��اختن ،از افراط و تفریط درآوردن ،به اعتدال بردن،
اس��توار و متین کردن .از میان س��ه معنای پیش گفته ،بیشتر زبانشناسان  -چنانکه خواهد

409

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

کلید واژه ها  :تربیت ،اخالق ،سبک زندگی ،امام صادق(ع).
مقدمه:
بیان مس��اله :مکتب تربیتی اسالم به عنوان تنها مکتبی که نگاه همه جانبه به تربیت انسانها
دارد توانس��ته به صورت جز به جز تمام ابعاد وجودی انس��ات را مشروح تبیین نماید .
نگاه ویژه به اصول تربیتی اسالمی ( کرامت و عزت انسانها  ،اختیار  ،عدل  ،عدالت  ،کمال
جویی  ،وس��عت ،امر به معروف و نهی از منکر ،عب��ادت ) و نگاه ویژه به اهداف تربیت
اس�لامی از جمله ( تربیت خویش��تن ،ارتباط با خدا ارتباط با طبیعت ) دارد .امام صادق
(ع )به عنوان پرچم دار این مکتب تربیتی به تفسیر و شرح بیان این مکتب جامع پرداخته
اس��ت  .روش و منش زندگی ایش��ان و گفتار و ارزش��مند ایشان چلچراغی فروزان و
مشعلی تابان در مسیر راه انسان ها برای دستیابی به گوهر های ارزشمند این مکتب تربیتی
اس��ت از روی دیگر تربیت اخالقی به عنوان محوری ترین مبحث تربیتی در این مکتب
مورد توجه حصرت صادق (ع )بوده و در یک کالم می توان گفت تمام اقوال حرکات
س��کنات و افعال ایشان در کل زندگی ایشان در تمام ابعاد ( شخصی ،اجتماعی  ،عبادی
 ،سیاس��ی و  )...بعد اخالقی دارد  .لذا در این نوشتار سعی نمودیم نگاه ویژه ای در سبک
زندگی امام صادق (ع) داشته باشیم .
هدف ها:هدف از این نوشتاربررسی اصول تربیت اخالقی از منظر امام صادق(ع) و بررسی
روش های تربیتی اخالقی منتج از این اصول می باشد.
روش تحقیق  :روش تحقیق کیفی و روش کتابخانه ای با اس��تفاده از روش تحلیل محتوا
اس��تفاده نموده ایم  .هم چنین از منابع دس��ته اول استفاده شده و با روش فیش برداری از
منابع به تجزیه و تجلیل آنها پرداخته ایم.
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آمد -تربیت را با عنایت به ریشه رب ،یرب تعریف کردهاند .از باب نمونه راغب اصفهانی
بر آن اس��ت که :تربیت ،دگرگون کردن گام به گام و پیوس��ته هر چیز است تا آنگاه که به
انجامی که آن را سزد برسد( .راغب اصفهانی )۱۸۴،و بیضاوی ،تربیت را به کمال رساندن
و ارزنده ساختن اندک اندک هر چیز دانسته است( .بیضاوی)۱۰/۱ ،
معنای اصطالحی تربیت:عبارت است از رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد یا شکوفایی
اس��تعدادها وبه رس��اندن قوای نهفته یک موجود فعلیت تربیت به انسان اختصاص ندارد
ودر مورد هر موجودی که قابلیت رش��د داشته باشد به کار می رودواگر در مورد انسان به
کاررود کلیه ابعاد وجودی وی راشامل می شود.در قرآن واژه<تزکیه>فراگیر ترین واژهای
اس��ت که قرآن درمورد تربیت اخالقی به کاربرده اس��ت .تعریف��ی دیگر ازتربیت عبارت
اس��ت از رفع موانع وایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان درجهت کما ل مطلق
شکوفاش��ود انسان موجودی است با استعدادهای شگرف وگرانقدر چنانکه از رسول اکرم
(ص) روایت شده که فرمودند:الناس معادن لمعادن الذهب والفضه"مردم چون معادن طال
ونقره اند با این تعبیر باید آنچه راکه مانع ش��کوفایی اس��تعدادهای انسان است را رفع کرد
و زمینه های مس��اعدرا فراهم کرد تا اس��تعدادهای انسان به فعلیت رسدوانسان متصف به
صفات وکماالت الهی شود.
اصول تربیت اسالمی
اصل تربیتی ریش��ه و بنیانی اس��ت که در جریان تربیت ،اجتنابناپذیر اس��ت و به عنوان
دس��تورالعملی کلی ،تمام جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خویش دارد و در صورت
تخطی از آن ،رسیدن به هدف آرمانی تربیت ،دستخوش مخاطره میشود .در این مبحث با
در نظر گرفتن این معنای اصل تربیتی به معرفی چند اصل در تربیت اس�لامی میپردازیم.
این اصول دارای ویژگی جامع و فراگیر اس��ت و س��یطره و نفوذ آنه��ا در تمام ابعاد نظام
تربیت��ی اس�لام ،ضرورتی اجتنابناپذی��ر دارد .البته معرفی یک یا چن��د اصل عام تربیتی
ب��ه منزله غفلت و نادیده انگاش��تن اصول کارب��ردی نخواهد بود؛ چرا ک��ه پس از تعیین
چهارچوب فعالیت و اهداف ،تعیین و هدایت روش��های اج��رای تربیت در قلمرو اصول
کاربردی تربیت است .در این نوشته شش اصل از اصول عام تربیت اسالمی (کرامت انسان
ـ مس��ئولیت انسان ـ تعقل و اندیشه ورزی ـ عدل ـ کمال جویی و وسع انسان) معرفی و
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1ـ اصل کرامت
در قرآن کریم شرافت و کرامت انسان را براحتی میتوان از تشریح جریان خلقت حضرت
آدم (ع) و فرمان سجده مالئکه در مقابل ایشان و اعطای مقام جانشینی خدا در روی زمین
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دریافت .انس��ان که این چنین از س��وی خالق مورد احترام و تکریم قرار گرفته در جریان
تربیت نیز باید همواره مورد تکریم باش��د و از تعیین هر گونه هدف و روش��ی که منافی با
این کرامت و شان واالی اعطایی از سوی خداوند باشد اجتناب گردد.
از ش��رافت و کرامتی که خداوند ـ رب و مربی اصلی انس��ان ـ برای مخلوق خویش قائل
ش��ده اس��ت چنین برمیآید که این امر باید به عنوان یک اصل در جریان تربیت وی برای
رس��یدن به رش��د نهایی و کمال و آخرین مرحله تربیت یعنی رسیدن به مقام قرب “ربوبی
ش��دن” مورد توجه و دقت قرار گیرد .خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء درباره کرامت
انس��ان در جه��ان خلقت و عالئم کرامت وی چنین میفرمای��د ... :و لقد کرمنا بنی آدم و
حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضی ً
ال...
(اس��راء  )70 /ترجمه :ما فرزندان آدم را بس��یار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب ّبر و بحر
س��وار کردیم (جهان جسم و جان را مس��خر ایشان ساختیم) و از هر غذای لذیذ و پاکیزه
آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرگ بخشیدیم.
 -2اصل عقل
اصل دیگری که میتوان در تربیت اس�لامی از آن س��خن گفت اصل عقل اس��ت؛ به این
معن��ی که در هیچ کدام از عناص��ر جریان تربیت و در هیچ یک از مراحل تربیت نمیتوان
اصل عقل را نادیده گرفت و مالک و مناط هر فعالیتی انطباق آن با اصول عقالنی است.
قرآن کریم بارها انس��ان را به تعقل و تفکر دعوت میکند و بس��یاری از امور صرفا بهدلیل
اینکه زمینه س��از تعقل و تفکر بشود ،توصیه شده است .گو اینکه رسیدن به تعقل و تفکر
راه را برای رس��یدن به اهداف باالتر تربیت فراهم خواهد س��اخت .از این زاویه میتوان
تعقل را به عنوان یکی از اهداف واس��طهای تربیت معرفی کرد .اما از آنجا که طیفی بسیار
وسیع را تحت پوشش قرار میدهد و با قاعده مورد نظر ما یعنی عمومیت و ضرورت در
کل جریان تربیت انطباق کامل دارد ،میتوان آن را به عنوان یک اصل بنیادین معرفی کرد.
در این نوشته منظور از تعقل ،تفکر جهت دار است؛ یعنی تفکری که مبتنی بر مجموعهای
از قواع��د و مقررات باش��د و این مقررات ،منطقی بودن و واف��ی به مقصود بودن تفکر را
تضمین ،و آن را از خیاالت و اوهام مجزا بکنند .کلمه عقل در لغت به معنای بستن وگره
زدن اس��ت .به همین مناس��بت ادراکاتی هم که انس��ان دارد و آنها را در دل دارد و پیمان
قلبی نس��بت به آنها بس��ته ،عقل نامیدهاند و نیز مدرکات واقعی آدمی را و آن قوهای را که
در خود س��راغ دارد و بهوس��یله آن خیر و ش��ر و حق و باطل را تش��خیص میدهد ،عقل
نامیدهاند(تفسیر المیزان.)12
3ـ اصل کمال جویی
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انسان مورد نظر تربیت اسالمی همواره در حال تالش و فعالیت و در تکاپوی پیشرفت به
سوی هدفی است که آن هدف ،رسیدن به مقصدی است که خدای تعالی از خلقت انسان
اراده کرده است“ .هدف مذکور گاه به عنوان هدایت و رشد و گاه به عنوان قرب و رضوان
و گاه طهارت و حیات طیبه ،تقوی و عبادت و عبودیت معرفی ش��ده است(تفسیرالمیزان
جلد .)20رس��یدن به این هدف آرمانی مظهر رش��د و کمال در انسان است .لذا هر امری و
هر فعالیتی تنها در صورتی با ارزش اس��ت که به انس��ان در طی این طریق کمک کند و او
را در برداش��تن گامهایی چند در رس��یدن به این مقصود یاری رس��اند .این اصل در تعیین
اهداف و روش��های تربیتی نقش محوری و کانونی را ایفا میکند و مالک و مناط انتخاب
اس��ت .در س��وره مبارکه انشقاق مقصد تالش و فعالیت انس��ان مالقات پروردگار ـ یعنی
کس��ب ویژگیهایی که انس��ان را شایسته نزدیک شدن به پروردگار میسازند ـ معرفی شده
است .در این رابطه چنین میخوانیم:
یا ایها االنس��ان انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه (انشقاق )84/ترجمه :هان ای انسان ،تو
در راه پروردگارت تالش میکنی و باالخره او را دیدار خواهی کرد.
در ترجمه تفس��یرالمیزان درباره این آیه ش��ریفه چنین نوش��ته شده است ...“ :کدح تالش
نفس است در انجامدادن کاری تا اینکه آثار تالش در نفس نمایان گردد .بنابر این در کلمه
معنای س��یر هم خوابیده ...جمله فمالقیه عطف اس��ت بر کلمه کادح و با این عطف بیان
کرده که هدف نهایی این س��یر و س��عی و تالش ،خدای سبحان است .البته بدان جهت که
دارای ربوبیت اس��ت ،یعنی انس��ان بدان جهت که عبدی است مربوب و مملوک و مدبر و
در حال تالش بهس��وی خدای سبحان است ،دائما در حال سعی و تالش و رفتن بهسوی
خدای تعالی است ،بدان جهت که رب و مالک و مدبر اوست(تفسیرالمیزان جلد .)20
کمال مورد نظر اس�لام در رس��یدن به هدف غایی تربیت نهفته و کس��ی که در تالش و
تکاپو برای مالقات پرودگار خویش است ،مایل به رسیدن به کمال یا آخرین مرتبه وجود
متصور برای نوع انسان است“ .هدایت به عنوان هدف غایی گاه در قرآن با واژه رشد بیان
میش��ود .رش��د در فرهنگ قرآن به معنای توسعه و نمو بهکار نرفته بلکه به مفهوم هدایت
استعمال شده است.
6ـ اصل وسع
انسان دارای مجموعهای از تواناییها و استعدادهاست و درنظر گرفتن این تواناییها در نظام
تربیتی اس�لام اصلی ضروری است و خداوند بهعنوان بزرگ مربی انسانها ،همواره بر این
نکته تأکید فرمودهاند که هیچ کس را فراتر از طاقت و قابلیت اعطایی ،مورد بازخواست و
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تکلیف قرار نمیدهند .این اصل با اصول عدل و مس��ئولیت همخوانی و انطباق کامل دارد
و بازخواس��ت افراد (متربیان) در صورتی کاری موجه و عقالیی اس��ت که قب ً
ال استعداد و
آمادگی الزم در آنها ایجاد شده باشد .بعالوه اصل عدل ایجاب میکند که خداوند استعداد
و قابلی��ت هدایت و تربیت را به همه بندگان خویش عطا کرده و هیچ تفاوتی بین بندگان
(یا افراد تحت تربیت) قائل نش��ده باش��د ،اال اینکه مربوط به قوه گیرندگی آنها باشد و نه
افاضه ذات اقدس الهی.
در قرآن کریم تکلیف خواسته شده از بندگان بستگی به وسع و ظرفیت وجودی اعطایی به
ایشان داشته و خداوند متعال در موارد مکرری این اصل را متذکر شدهاند در سوره مبارکه
بقره چنین میخوانیم ... :ال تکلف نفس��ا اال و س��عها( . ...بقره )233/ترجمه :هیچ کس را
تکلیف نکرد مگر قدر توانایی او.
 ...وال یکلف اهلل نفس��ا اال وس��عها( ...بقره )286/ترجمه :هیچ کس را تکلیف جز به اندازه
طاقت نکنند.
لذا میتوان نتیجه گرفت که هدف نهایی تربیت یعنی رسیدن به رضوان و قرب الهی هدفی
اس��ت که با تواناییهای انسان تناسب دارد و انسان اس��تعداد رسیدن به چنین مرحلهای را
دارد .بعالوه در تعیین اهداف واسطه که پلههای نردبان حرکت بهسوی هدف نهایی است،
نی��ز ای��ن اصل باید مورد توجه و عنای��ت خاص قرار گیرد .آنجا که اف��راد در موقعیتهای
مختلف از وسعهای گوناگون برخوردارند ،مالحظه توان و طاقت فراگیر در تعیین اهدافی
که وی باید بدانها برسد اصلی اجتنابناپذیر است.
روش ها ی تربیتی:
-1تشويق:
تش��ويق از ريش��ه ي ش��وق ،عبارت از سخن يا عملى اس��ت كه بدان وسيله ازفعل فاعل
قدردانى به عمل مى آيد و فاعل را براي تكرار آن عمل ،مش��تاق تر مى كند.تش��ويق ،در
ضمن ،ديگران را نيز به انجام آن عمل برمى انگيزد و تحريض مى كند.در بسيارى از آيات
قرآن كريم ،س��خن از بش��ارت و وعده هاى الهى به نيكوكاران وپارس��ايان است .تشويق،
باعث نشاط و دلگرمى و تحرك و جديت مى شود و آرامش ورضايت خاطر و اعتماد به
نفس را در انسان پديد مى آورد و نكوهش و ناسپاسى،شخصيت انسان را تحقير مى كند.
در بعضى از آيات ،خود قرآن كريم به عنوان مايه ي بشارت و پيامبر به عنوان مبشر،معرفى
يسرناه بلسانک ّ
لتبشر به المتّقين و تنذر به قوما لدّ ا (مريم )97 /ما قرآن را به
شده اند:فان ّما ّ
زبان تو آس��ان كرديم تا پارس��ايان را به آن بشارت و مردمان لجوج را به آن بيم دهى.و ما
لتطمئن به قلوبکم (انفال )10 /خداوند قرآن را جز مايه ي بشارت و
جعله اهلل الاّ بشري و
ّ
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براى آن كه دل هايتان به آن آرام و اطمينان گيرد ،قرار نداده است.در برخى از آيات قرآن
كريم ،خداوند ،مومنان اهل عمل صالح را به بهشت و نعمت هايآن بشارت داده است؛ به
الصالحات أنّ لهم جنّات تجري من تحتها األنهار (بقره /
عنوان نمونه :الّذين أمنوا و عملوا ّ
)25آنان را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند بشارت ده به باغستان هايى كه نهرها
در آن جارى اس��ت.آياتى از قرآن کريم به مس��ارعه و رقابت سالم معنوى فرا مى خواند:و
سارعوا الي مغفرة من ربّکم (آل عمران )133 /و براي نيل به آمرزشى از پروردگار خود...
بشتابيد.ختامه مسک و في ذلک فليتنافس المتنافسون (مطففين [)26 /باده اى كه] مهر آن،
مشك است ،و در اين [نعمتها] مشتاقان بايد بر يكديگر پيشى گيرند.
-2تنبي��ه:واژه ي تنبيه از گذش��ته هاي دور با واژه تش��ويق همراه بوده اس��ت؛ زيرا تنبيه
ب��ه عنوان يك روش تربيتى تلقى مى ش��ده اس��ت .معناي لغوى تنبي��ه ،آگاه كردن ،بيدار
كردن وهوش��يار ساختن اس��ت .و معناى اصطالحى آن عبارت است از مجازات كسى كه
كارناپس��ندي را مرتكب شده اس��ت ،به منظور ترك آن كار و جلوگيرى از تكرار.تنبيه به
طوركلى بر دو قسم است:
-1تنبيه بدنى:يعنى كارهاي درد آوري كه به طور مستقيم بر بدن انسان اثر مى گذارداز قبيل
كتك زدن و شكنجه هاي جسمانى.
-2تنبي��ه غي��ر بدنى:يعنى اعمالى كه به عنوان مجازات انج��ام مى گيرد و موجب ناراحتى
انس��ان مى شود ولى بر بدن اثري ندارند؛ مانند :قهر و بايكوت ،تندى و خشونت،توبيخ و
نكوهش و...برخى از دانش��مندان علوم تربيتى و اخالقى ،اس��تفاده از شيوه تنبيه را مجاز و
بعضى غير مجاز مى دانند .اس��تاد مطهرى -اعلى اهلل مقامه -در اين باره مي گويد:ترس و
ارعاب و تهديد در انس��ان ها عامل تربيت نيستند ،تربيت به همان معناى پرش؛يعنى هيچ
انسانى را از راه ترساندن ،از راه زدن ،از راه ارعاب ،از راه تهديد ،نمى شوداستعدادهايش
را پرورش داد.
 -3محبت و نيكى
يكى از شيوه هاى موثر تربيتى ،محبت و نيكى است .در اسالم بر اين روش تأكيد فراوان
ش��ده اس��ت .در قرآن كريم مى خوانيم:و ال تس��توي الحسنة و ال الس��يئة ادفع بالتي هي
أحس��ن فاذا الذي بينک و بينه عداوة کانه ولي حميم (فصلـت )34 /نيكى و بدى ،يكسان
نيست .بدى را به نيكوترين وجه پاسخ بده ،در اين صورت كسى كه ميان تو و او دشمنى
اس��ت ،چون دوست صميمى مي گردد.سيره عملى ائمه عليهم السالم بيانگر اين است كه
با دش��منان خود به ويژه آنان كه نا آگاه بودند وبر اثر تبليغات زهرآگين دش��منان اهل بيت
عليهم السالم فريب خورده بودند به نيكى رفتارمي کردند .كم نيستند كسانى كه در اثر اين
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ش��يوه تربيتى ائمه ،به راه حق ،هدايت شده اند.اميرالمومنان (عليه السالم) فرمود:االحسان
الي المس��يء يستصلح العدو ()10نيكى و احس��ان به بدكار ،دشمن را به صالح مى آورد.
رس��ول خدا (صلي اهلل عليه و آله و س��لم) فرمود:اال اخبرکم بخير خالئق الدنيا و االخرة :
العفو ع ّمن ظلمک و تصل من قطعک  ،و االحسان الي من اساء اليک و اعطاء من حرمک
()11آيا به ش��ما خبر ندهم به بهترين خلق و خوي دنيا و آخرت؟ ازكس��ى كه به تو ستم
كرده اس��ت درگذر ،و باكس��ى كه از تو پيوند بريده است ،رابطه برقرار كن ،به كسى كه به
تو بدى كر است،احسان و نيكى كن ،و به كسى كه تو را محروم كرده است عطا كن.
-4امر به معروف و نهى از منكر
يكى از روش هاى بسيار موثر تربيتى ،امر به معروف و نهى از منكر است؛ البته مشروط به
اين كه درست صورت گيرد .امر به معروف و نهى از منكر از ضروريات دين و ازعالى تر
ين و ش��ر يف ترين واجبات الهى هستند .ديگر واجبات در پرتو اين دو ،اقامه مى شوند.
انج��ام اين دو فريضه ي بزرگ الهى ،مورد ترغيب و تش��ويق آيات قرآن كريم و روايات
معصومان عليهم الس�لام اس��ت.امر به معروف و نهى از منكر در حقيقت يك نوع نظارت
همگانى بر عملكرد افراد اجتماع است.مس��لمانان كه در ش��اهراه هدايت به س��وى قله ي
ق��رب در حركتن��د بايد مراقبت كنند ك��ه برادران و خواهران ايمان��ى آنان از خط هدايت
منحرف نشوند .اين وظيفه ي متقابل همه ي مسلمانان است كه هرگاه نقطه ي ضعفى در
عملكرد يكديگر مشاهده كردند ،مشفقانه به آنان هشدار دهند و از انحراف برحذر دارند.
ق��رآن كريم م��ى فرمايد:ولتکن منکم أمة يدعون الي الخير و يأم��رون بالمعروف و ينهون
عن المنکر و اولئک هم المفلحون(آل عمران )104 /و بايد از ميان ش��ما گروهى باشند كه
به خير دعوت ،و امر به معروف و نهى از منكر كنند ،آنان همان رس��تگارانند.و در آيه ي
ديگ��رى مى فرمايد:کنتم خير امة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و
تومنون باهلل(...آل عمران )110 /شما بهترين امتى هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد :به
كار پسنديده فرمان مى دهيد ،و ازكار ناپسند باز مى داريد ،و به خدا ايمان داريد
هدف تعليم و تربيت
چون براي هر موجودي كمالي اس��ت كه هدف خلقت او به تبع آن هدف رس��يدن به آن
كمال است ،هدف تعليم و تربيت ،تسهيل سير صعودي و استكمالي انسان به سوي حالت
كمالي اس��ت كه در خلقتش مقدر ش��ده اس��ت .در واقع ،هدف نهايي تعليم و تربيت در
اسالم ،رضاي خدا و تقرب ذات او است(موسوی .)1373
هدف ،اخالص و نزديك ش��دن به كانون بيمنتهاي هس��تي است كه با فزوني و استكمال
در ايمان ،علم ،اراده ،انديشه ،خالقيت و نظم و نسق در زندگي همراه و هماهنگ خواهد

بود .اين هدف فقط ش��عار نيس��ت ،بلكه مظاهر و ابعادي دارد كه ميتوان آنها را به نوعي
هدفهاي زمينهس��از نامي��د .اين هدفهاي زمينهاي را ميتوان ب��ه صورتهاي گوناگون
طبقهبن��دي كرد(حس��ینی  .)1369مظاه��ر و ابعاد تقرب به خداوند را در س��ه طبقه جاي
ميدهد كه عبارتند از :خودشناس��ي و حركت انس��ان به س��وي كمال ،خدمت به خلق و
برخورد مس��ئوالنه با جهان طبيعت(ش��کوهی  .)1384نيز اين هدفهاي زمينهس��از را در
چه��ار طبق��ه ،يعني تعليم و تربيت فرد درباره مبدأ آفرين��ش ،تعليم و تربيت فرد در مورد
خويش��تن ،تعليم و تربيت فرد كه با جامعه بش��ري مرتبط است و تعليم و تربيت فرد كه با
عالم طبيعت ارتباط دارد ،جاي ميدهد .در ادامه ،با قبول و اس��تناد به طبقهبندي پيشين در
تشريح هر يك از آنها خواهيم كوشيد.
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 .1تعليم و تربيت فرد درباره خدا
در اين مقام ،تعليم و تربيت بايد در جهت برقراري ارتباط انس��ان با مبدأ آفرينش برآمده
و راه پرس��تش و بندگي خداوند را كه همان هدف نهايي خلقت هس��تي و انس��ان است،
هموار سازد .اعطاي آزادي و اختيار از جانب خداوند به انسان ،همراه با أخذ تعهدي بوده
اس��ت كه آدمي را به استفاده از اس��تعدادهاي خود در جهت بندگي و شناخت و انتخاب
نزديكترين راه (صراط المس��تقيم) ،رس��يدن به او ملزم ميسازد .قرآن كريم در اين زمينه
ميفرمايد:
) َو إ ِ ْذ أَخَ َذ َرب ُّ َ
ت ب ِ َربِّ ُك ْم
ك م ِ ْن بَنِي آ َد َم م ِ ْن ُظ ُهورِ ِه ْم ُذ ِّر َّيتَ ُه ْم َو أَ ْش َ��هدَ ُه ْم َعلي أَن ْ ُف ِس��هِ ْم أَ ل َ ْس ُ
ين( (اعراف )172 :و هنگامي كه
قالُوا بَلي َشهِدْ نا أَنْ تَ ُقولُوا يَ ْو َم الْقِيا َم ِة إِن ّا ُكنّا َع ْن هذا غافِل ِ َ
خداي تو از پشت فرزندان آدم ذرية آنها را بر گرفت و آنها را بر خود گواه ساخت كه من
پروردگار ش��ما هس��تم ،همه گفتند بلي ،ما به خدايي تو گواهي ميدهيم كه ديگر در روز
قيامت نگوييد ما از اين واقعه غافل بوديم.
اي��ن تعهد فطري كه بنيانش در س��اخت وجودي انس��انها اس��ت ،او را وا م��يدارد تا از
وسوس��ههاي نفساني بپرهيزد و از پيروي شيطان خودداري كند .پس تعهد انسان در برابر
خداوند به واس��طه اس��تعداد ش��ناخت ،آگاهي ،آزادي ،اراده و هدايتي است كه از جانب
خداوند به عمل آمده.
 .2تعليم و تربيت فرد درباره خود
تعليم و تربيت در اين باره بايد بر ش��ناخت و معرفت اس��تعدادهاي گوناگون انس��اني و
ابع��اد مختلف جس��مي ،رواني ،قواي م��ادي و معنوي ،نقاط ضعف و قوت انس��ان مبتني
باشد(ش��کوهی .)1384تهذيب و تربيت بُعد معنوي انس��ان در گرو آگاهي او اس��ت .هر

 .3تعليم و تربيت فرد درباره طبيعت
تعليم و تربيت در اين بعد بايد بر شناخت عالم طبيعت و كشف قوانين حاكم بر آن مبتني
باشد ،بنابراين ،بايد روحيه تتبع و تفكر را در آدمي ايجاد و تقويت كند و افراد را به تحقيق،
ابداع و ابتكار تش��ويق و كس��ب تخصصهاي الزم و استفاده از امكاناتي را كه در طبيعت
موجود اس��ت ،در س��رلوحه برنامههاي خود قرار دهد(ش��کوهی .)1384اسالم استفاده از
طبيع��ت را در حد معقول و منطقي نه تنها منع نميكن��د ،بلكه به صراحت توصيه ميكند
كه از آن بهره گيريد .البته ،اسالم هر نوع تخريب ،بهرهكشي ،آلودگي ،از بين بردن منابع يا
هرگونه استفاده انحصارگرايانه غير اخالقي و غير انساني از طبيعت را غير مجاز دانسته و
به ايجاد آبادي در زمين توصيه فرموده است (حسینی.)1369
 .4تعليم و تربيت درباره جامعه
در نظام اس�لامي كوشش در جهت تش��خيص و شناسايي نيازهاي جامعه در همه زمينهها
و كس��ب دانش و آگاهيهاي الزم و انجام ديگر مقدمات به منظور رفع اين نيازها ،چنان
اهميت��ي دارد كه از آن به صورت تكليف ش��رعي نام ميبرد(حس��ینی .)1369درباره اين
مس��أله ،تعلي��م و تربيت بايد بر ش��ناخت و تبيي��ن ارزشهاي زندگي گروه��ي در ابعاد
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انس��اني به مقدار آگاهي و معرفتش ميتواند رش��د يابد و كامل شود .پس مهمترين عامل
رش��د و تكامل انس��ان آگاهي او است .انسان متعهد انس��اني است كه موقعيت خود را در
جهان ش��ناخته و در به ثمر رساندن ملكات نفساني خود كوشا باشد(جوادی املی.)1380
افزون بر اين ،از آنجا كه انسان پرتويي از كمال مطلق و نشأت او از خدا است ،وظيفه دارد
خود را به صفات خداوند متصف كند و هرگز گرد ظلم و بيعدالتي و ديگر انحرافهاي
اخالقي و اجتماعي نگرد(حسینی.)1369
چنانچه ملكات نفس��اني انس��ان را مورد توجه قرار دهيم ،تقوا نيكوترين فضيلت او است.
تقوا به معناي حفظ و نگهداري اس��ت .وقتي اين كلم��ه در زمينه اخالقي و تربيتي به كار
ميرود ،به معناي حفظ خود ،تس��لط بر خود ،اداره خود و قرار دادن اعمال و رفتار خود
در مسير منطقي است .پس هدف اين است كه انسان به صورتي تربيت شود تا ادارهكننده
خويش��تن باش��د .تمايالت يا هواي نفس��اني خود را تحت كنترل درآورد و از آنچه غير
منطقي و غير عقالني اس��ت ،خود را دور كرده و آنچه را شايس��ته انس��ان بودن او است،
انجام دهد .بنابراين ،تقوا به معناي عام كلمه ،الزمه زندگي هر فردي اس��ت كه ميخواهد
انس��ان باشد و تحت فرمان عقل س��ليم زندگي ،و از اصول معيّني در زندگي خود پيروي
كند(شریعتمداری.)1385

اجتماعي ،اقتصادي ،سياس��ي و فرهنگي ،و نيز بر ايمان قلبي به اين ارزشها مبتني باش��د
و افراد را در عمل هماهنگ با اين علم و ايمان در جهت تش��كيل خانواده و امت اسالمي
س��وق دهد .در قلمرو روابط فرد با جامعه ،گام اول آش��نايي ب��ا مفاهيم گوناگون زندگي
گروهي ،مزايا و محدوديتهاي زندگي اجتماعي ،شناخت گروههاي اجتماعي و ارزشها،
معيارها و قوانين حاكم بر آنها از ديدگاه اس�لام و كش��ف ،درك و دريافت اصول تشكيل
و تداوم و اعتالي جوامع بشري نظير تعاون ،برابري ،برادري ،آزادي ،استقالل و ...خواهد
بود(شکوهی.)1384
بنابراين ،هرگونه قصوري در هر كدام از اهداف تعليم و تربيت اسالمي به معناي انحراف
از آموزههاي تربيتي اسالم تلقي ميشود.
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اخالق در منظر امام صادق (ع):
معنای لغوی اخالق:
جمع خُ لق وخُ ُلق اس��ت تعریف خَ لق عبارت اس��ت از س��یمای باطنی وهیات نفسانی که
ب��ه موجب آن افعال نی��ک وبد اختیاری بدون تکلف وت ّا مل از انس��ان صادر می ش��ود.
ومعنای دیگر اخالق سرش��ت وس��جیه به کار میرود اعم از س��جایای نیکو وپس��ندیده.
معنای اصطالحی اخالق از نظر دانشمندان علم اخالق :عبارت است از صفات وویژگیهای
پایداردر نفس که موجب می شود کارهای متناسب با آن صفات بطور خود جوش وبدون
نیاز به تفکر وتامل از انسان صادر شود .به گفته ي راغب اصفهاني ،واژه ي خلق (به فتح
ي��ا ضم خ) در اصل به يک ريش��ه باز مي گردد؛ با اين تفاوت ک��ه خلق به معناي هيأت،
ش��کل و صورت ظاهري است که انسان با چشم سر مي بيند و خُ لق به معناي قوا ،سجايا
و صفات دروني که با چش��م دل ديده مي ش��ود و آثار آن در گفتار و رفتار فرد بروز مي
کند(اسد حیدر).
علم اخالق:
برای علم اخالق تعاریف مختلفی ذکر کرده اند که می توان آنهارا در دودس��ته کلی جای
داد -1:تعریف علم اخالق با تکیه بر علم وش��ناخت -2تعریف علم اخالق بر تاکید عمل
ورفت��ار اخالقیخواجه نصیر الدین طوس��ی در خود از علم اخالق ((نقش ش��ناخت را))
برجس��ته کرده ومیگویندعلم اخالق علمی اس��ت که نفس انس��ان چگونه خلقی اکتساب
تواند کرد که جملگی احوال وافعال که به ارده او از او صادر می شود جمیل ومحمود بود.
(اخالق ناصری ص )14
امابرخی دیگر از اندیشمندان در تعریف علم اخالق بیشتر برجنبه عملی ورفتاری آن تاکید
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کرده اند:علم اخالق عبارت اس��ت ازتحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که باید باش��د .علم
اخالق بدین مهم توجه دارد که عمل ادمی برای آنکه کامل باشدوخیر را تحقق بخشد چگونه
باید باش��د (مصباح یزدی .)1381به حر حال در تعریف علم اخالق می توان گفت علمی
اس��ت که ضمن معرفی وشناساندن انواع خوبیها وبدیها ،راهای کسب خوبیها ورفع ودفع
بدیها را به ما تعلیم می دهد یعنی هم بعد شناختی ومعرفتی دارد هم بعد عملی ورفتاری.
علم اخالق مثل فلس��فه وعلوم عقلی محض نیست که صرفا بعد عقالنی ونظری انسان را
تقویت کند بلکه هدف اصلی این علم آموزش شیوه رفتار است( .جامع السعادات .)1370
عل��م اخالق یا به طور کلی حکمت عملی چه فرقی ب��ا حکمت نظری دارد وموضوع آن
چیس��ت؟آیا اخالق امری است فردی ونس��بی وموقت در اعداد کارها عادی یا کلی وعام
ومطلق وجاوید ومقدس ومتعالی اس��ت .حکمت نظری عبارت اس��ت شناسائی وعلم به
احوال اش��یاءوموجودات آنچنانکه هس��تند وحکمت عملی عبارت اس��ت از علم به اینکه
رفتار وکردار آدمی یعنی افعال اختیاری او چگونه باید باش��د یعنی خوب است که آنچنان
باش��د وچگونه نباید باش��د .در حکمت نظری از هس��ت ها واست ها سخن می رود ودر
حکمت عملی از بایدها ونبایدها (ارزش��ها)بحث می ش��ود.حکمت عملی اوال محدود به
انس��ان است وثانیا مربوط به افعال اختیاری انس��ان است وثالثا با بایدها ونبایدها ی افعال
اختیاری انسان سروکار دارد رابعا از بایدها ئی که نوعی(انسانی)وکلی ومطلق ودائم است
بحث می کند ونه باید ونبایدهای فردی نسبی وموقت.
تربیت اخالقی امام صادق(ع):
در مكتب امام صادق(ع) ،تار و پود زندگى انس��انى بايستى با رشتههاى عواطف انسانى و
عش��ق و ايثار پيوند خورد و اگر عش��ق و عالقه دو جانبه ميان زوجين نباشد ،هيچ قانون
بشرى و امر و نَهىهاى عرفى و حكومتى نمىتواند آرامش را در خانه برقرار سازد.
اعضای یک خانواده و یا جامعه نس��بت به يكديگر حقوق و وظايف متقابلى دارند كه اگر
آن را به راس��تى پاس دارند ،خانوادهاى گرم و پر نش��اط و پويا و اميدوار را ش��كل داده و
زمينههاى رشد و تكامل خود و فرزندان ،در آن فراهم مىشود .و اگر هر يك از آن دو از
حدود و مرزهاى خود س��ر پيچد در گردش رو به رش��د و سالمت اين هسته انسانى وقفه
ايجاد شده و ستيز و تيرهروزى جاى بهروزى و آرامش را پر خواهد كرد.
برای مثال امام شش��م(ع) براى موفقيت در خانواده ،زن و ش��وهر را به رعايت چند نكته
توجه داده است:
ال غنى بالزوج عن ثلثه اشياء فيما بينه و بين زوجته ،و هى الموافقة ليجتلب بها موافقتها و
محبتها و هواها و حسن خلقه معها و استمالة قلبها بالهيئة الحسنة فى عينها و توسعته عليها.

و ال غنى بالزوجة فيما بينها و بين زوجها الموافق لها عن ثالث خصال و ّه َن :صيانة نفسها
يطمئن قلبه الى الثقة بها فى حال المحبوب والمكروه .و حياطته ليكون
عن كل دنس حتى
ّ
ذلك عاطفا عليها عند زلّة تكون منها .و اظهارالعشق له بالخالبة و الهيئة الحسنة لها فى عينه
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ُ .1حسن خل 
ق
حس��ن خل��ق به عنوان یکی از فضای��ل اخالقی که در تربیت ب��ه ان امتیاز خاص داده اند
درزندگی امام صادق (ع) نیز نمود ویژه ای دارد .هم چنین از آداب معاش��رت و وظايف
مرد در خانوادهُ ،حسن خلق است.
حسن خلق به معنی خوى خوب و پسنديده در برابر بدخويى و كجتابى است.
ُحسن خلق شاخهاى از مكارم اخالق يعنى :سجايا و خصلتهاى نيك انسانى چون ،عفو
و بخشش و صبر و شكر و غيرت و شجاعت و وفا ...پيامبر(ص) فرمود :اّنما بعثت التمم
مكارم االخالق()5؛ من از طرف خداوند مبعوث شدهام تا مكارم اخالق را كامل كنم.
ُحسن خلق يعنى نرمخويى ،طالقت وجه ،برخورد پسنديده .امام صادق در روايتى مرزهاى
آن را چنين بيان فرموده است .حسن بنمحبوب از برخى از اصحاب نقل كرده:
قلت البى عبداللهّ (ع) ما حدّ حسن الخُ لق؟ قال :تلين جانبك و تطيب كالمك و تلقى اخاك
بِبِشر َح َسن(میزان الحکمه).
از امام صادق پرس��يدم مرز ُحس��ن خلق چيس��ت؟ فرمود :با مردم ب��ه نرمخويى و گرمى
برخورد كنى ،پاك و منزه و در كمال ادب س��خن بگويى و در روبه رو ش��دن با برادرانت
متبسم و گشادهروى باشى.
از اينرو ،رفتارهاى پس��نديدهاى چون پيش��ى گرفتن در س�لام ،مصافحه ،پوشيدن لباس
پاكيزه ،عطر زدن ،عيادت بيماران ،در تشيع جنازه شركت كردن ،تسليت به مصيبديدگان،
بدرقه و پيش��واز مس��افر رفتن ،همه و همه در حوزه ُحس��ن خلق مىگنجد و بخش��ى از
ماموريتهاى پيامبر(ص) رواج آداب نيك در ميان مردم است.
.2کار و تالش:
در تربیت اسالمی کار و تالش به منظور تکامل فرد و تامین نیاز های اولیه او حایز اهمیت
اس��ت  .از روی دیگر در تربیت اخالقی کار و تالش نش��ان یک انسان کامل می باشد که
درزندگی امام صادق و دستورات ایشان به شدت بر روی آن تاکید شده است .
امام شش��م ،س��عى و عمل و كار و كوشش براى عمران و آبادى و توسعه بر خانواده را از
عوامل مؤثر در سعادت مادى و معنوى شمردهاند و به شيعيان سفارش فرمودهاند :از تنبلى
و كمكارى بپرهيزند .امام ارزش مجاهدات كارگران را در رديف فداكارى س��ربازان اسالم

اصول حاکم در تربيت در زندگی امام صادق(ع) :
اصل کمال جویی:
اصل اول کمال جویی در س��ایه آراس��ته شدن به ادب اسالمی است.امام صادق(ع) در این
زمینه مي فرمايند :اگر خدا دو روز به شما عمر داد يک روز آن را ادب ياد بگيريد و يک
روز ادب را به کار ببريد.
معاويه بن عمار از امام صادق(ع) راجع به کسي از شيعيان كه احاديث اهل بيت(ع) را نقل
کند و باعث آرامش دل مردم گرددپرس��يد ،امام صادق(ع) فرمود :مقام اين فرد از هزاران
عابد باالتر است.
تربيت آن قدر اهميت دارد که از خون شهيد باالتر است .چون شهيد در اثر تربيت عالمان
ديني به اين مقام رسيد.
من أحياها فکأن ّما احيي الناس جميع ًا؛ 9هر کس��ي نفسي را حيات بخشد مثل آن است که
همة مردم را حيات بخشيده است.
اصل امر به معروف و نهی از منکر :
در تربیت اس�لامی این اصل مورد توجه قرار گرفته و امام صادق نیز نگاه ویزه ای به این
اصل تربیتی دارند .به عنوان نمونه روایت زیر نقل می گردد.
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در دفاع از مرزهاى اس�لام به ش��مار آوردهاند عالوه بر آن ،ائمه(ع) خود ،كار مىكردند و
عمال مردم را به سعى و كوشش دعوت مىكردند:
عن ابى عبداهلل(ع) الكاد على عياله كالمجاده فى سبيلالل
امام صادق(ع) فرمود :كس��ى ك��ه در طلب روزى خانواده خود كار مىكند و به س��عى و
كوشش تن مىدهد مانند مجاهدى است كه در راه خدا جهاد مىكند.
عن ابى َعمرو الش��يبانى قال :رايت اباعبداللهَّ (ع) و بيده مسحاة و عليه ازار غليظ يعمل فى
احب
حائ��ط له و العرق يتّصاب َعن ظهره فقلت جعلت فداك اعطنى اكفك .فقال :لى ان ّى ّ
بحر الشمس فى طلب المعيشة.
ان يتاذى الرجل ّ
ابى َعمرو شيبانى مىگويد :امام صادق(ع) را ديدم كه بيلى در دست و جامه خشنى در بر
داشت در محوطه [باغ] ..خود ،كار مىكرد و عرق از پشتش مىريخت .گفتم :بيل را به من
بدهيد تا كار ش��ما را انجام دهم .فرمود :دوس��ت دارم .مرد در راه به دست آوردن معاش،
آزار حرارت آفتاب را تحمل كند.
صادق آلمح ّمد(ص) در سفارشى ديگر تأكيد فرمود :كار و تالش براى مخارج خود و زن
و فرزند و صلهرحم و صدقه و مخارج حج و عمره ،دنياطلبى نيست.
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امام صادق (ع) شنیده بودند که از مسلمانان مردی به نام شقرانی شراب خورده است و به
دنبال فرصتی بودند که نهی از منکر کنند  .روزی او برای دریافت سهمی از بیت المال نزد
حضرت آمد  .حضرت ضمن این که سهمی از بیت المال به او دادند با لحنی مالطفت آمیز
فرمودند :کار خوب از هر کسی خوب است ،ولی از تو به واسطه آشنایی که با ما داری و
آزاد شده پیامبر هستی زیباتر است  .و کار بد از هر کسی بد است ،و از تو به خاطر همین
انتساب زشت تر و قبیح تر است .
ش��قرانی با شنیدن این جمله دانست که امام از شراب خواری او آگاه بوده و در عین حال
به او محبت کرده است  .نادم گشت و در درونش تحولی ایجاد شد .
آری ،توجه به کماالت ،موقعیت و ش��خصیت افراد یکی از عوامل بازدارنده از منکرات و
کارهای زشت است .
اصل محبت در تربیت اسالمی:
یکی از مبانی مهم تعلیم و تربیت در اس�لام ،محبت اس��ت .ق��رآن کریم که معلم و مربی
اخالق اس��ت مهمترین محور فضایل اخالقی را محبت می داند و امام صادق (س�لام اهلل
علیه) می فرماید :خدای سبحان پیامبر خود را با محبت الهی تادیب و تربیت کرده است:
ان اهلل عز و جل ادب نبیه علی محبته.
کار خدا تادیب اس��ت و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و س��لم م��ودب او و مدار تادیب آن
حضرت صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز ،محبت است.
روشهای تربیتی در نگاه امام صادق :
تشویق کودک به عبادت
اس�لام ،پدران و مادران را مک ّلف نموده اس��ت که فرزندان را با خداوند آش��نا سازند و به
آنان ،خداپرس��تی و تعالیم دینی را بیاموزند و نیز دستور داده است تا کودکان را به نماز و
عبادات تمرینی ،وا دارند .وهب بن معاویه می گوید:
ست
بالصالة؟ فقال :بین سبع سنین و َّ
س��ئلت أباعبداهلل علیه الس�لام فی کم یؤخذ َّ
الصبی ّ
سنین.
از امام صادق علیه الس�لام سؤال کردم :در چه سنّی کودکان را به نماز خواندن وا داریم؟.
حضرت فرمود :بین شش و هفت سالگی.
همچنین امام صادق علیه السالم از پدرش روایت می کند:
فمروا صبیانک��م بالصالة اذا کانوا بنی
ان ّ��ا نأمر صبیاننا بالصالة اذا کانوا ابنی خمس س��نین ّ
سبع سنین.
م��ا کودکان را در پنج س��الگی به نماز وا می داریم و ش��ما هم ک��ودکان خود را در هفت

سالگی امر کنید که نماز بگزارند.

منابع :
 احمدی ،س��یداحمد( ،)1368اصول و روشهای تربیت در اسالم ،واحد انتشارات بخشفرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،چاپ دوم.
 -باقری ،خسرو( ،)1392نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،انتشارات مدرسه ،چاپ پنجم.
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نتیجه گیری و پیشنهادات:
با نگاهی کوتاه و گذرا بر مطالب ارائه ش��ده با توجه به محدودیت نوش��تاری که داشتیم
سعی نمودیم زمینه های تربیتی و اخالقی را در زندگانی امام صادق علیه السالم (منظور
گفتار و روش رفتاری آن امام بزرگوار) نمایان سازیم  .به نظر می رسد امام صادق (ع) با
ژرف اندیش��ی بسیار ویژه نگاه جامع به تربیت انسان کامل( مسلمان شیعه موحد) داشته
اس��ت که جای دارد جامعه انس��انی ما به ویژه نس��ل جوان از این آموزه های اصیل بهره
مند گردد .
به نظر میرس��د امام صادق علیه الس�لام هدف های تربیتی را از جمله رس��یدن به کمال
ودس��ت یافتن به جایگاه و منزلت قرب الهی محور قرار داده و به ش��اخص ها و مولفه
ه��ای تربیتی و یا به عبارتی فضایل اخالقی مثل احس��ان به پ��درو مادر نیکی و محبت به
اطرافیان صله ارحام توجه به عبادت توجه نموده و در شاخصه های زندگی اجتماعی امر
به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده اند و با لطافت و ظرافت ویژه از روش
های تربیتی مثل تشویق  ،تنبیه و محبت استفاده نموده اند .نگاه خاص حضرت صادق ع به
زندگی خانوادگی نیزحایز اهمیت است و برای پرورش بنیان خاص اجتماعی دستورات ا
خالقی ویژه ای را بیان داشته اند که بنیان نظام خانوادگی را مستحکم تر می نماید.
لذا بر اساس یافته ها پیشنهاد می گردد :
 -1مجموعه مدونی ا ز مبانی تربیتی  ،هدفهای تربیتی  ،اصول تذبیتی  ،روش های تربیتی
از اق��وال گفتار و زندگیی امام صادق اس��تخراج و به ص��ورت مجموعه چند جلدی در
اختیار جامعه دانش��گاهی ( مجموعه علوم انسانی ) قراراگیرد تا به عنوان متون درسی نیز
از آنها استفاده شود
 -2جای دارد صدا و سیما برنامه خاص و ویزه به صورت منظم و مرتب در زمینه تربیت
اخالقی امام صادق علیه السالم با حضوراساتید متخصص ارائه دهد و از یافته های این
همایش و مجموعه مقاالت نیز استفاده نماید .

424

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

 طباطبایی ،محمد حسین( ،)1374تفسیرالمیزان ،ج ،16ترجمهموسوی ،محمد باقر ،دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 طباطبایی ،محمد حس��ین( ،)1374تفسیرالمیزان ،ج ،2ترجمهموسوی ،محمد باقر ،دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 طباطبایی ،محمد حسین( ،)1374تفسیرالمیزان ،ج ،12ترجمهموسوی ،محمد باقر ،دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 طباطبایی ،محمد حسین( ،)1374تفسیرالمیزان ،ج ،20ترجمهموسوی ،محمد باقر ،دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 راغب اصفهانی ،)1383(،مفردات الفاظ قرآن،ترجمه خسرویحس��ینی ،غالمرضا  ،جلداول و دوم،انتشارات مرتضوی.
 قرآن کریم ،)1386(،ترجمه مهدی الهی قمشهای ،انتشارات بوستان کتاب قم.شرح غررالحکم  ،ج .3
 شكوهي ،غالمحسين ،)1384 (،تعليم و تربيت و مراحل آن ،مشهد ،آستان قدس رضوي. موسوي ،ولياهلل ( ،)1373سيماي انسان آرماني،جهاد دانشگاهی دانشگاه گیالن. جوادي آملي ،عبداهلل  ،تفسير موضوعي قرآن مجيد. حس��يني ،س��يدعلياكبر ،)1369( ،مباحثي چند پيرامون مباني تعليم و تربيت اس�لامي،تهران ،امیرکبیر.
 شريعتمداري ،علي ، )1385(،تعليم و تربيت اسالمي،تهران ،امیر کبیر. بازرگان ،عبدالعلي( ،)1380متدلوژي تدبر در قرآن ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.حرانى ،مؤسسه اعلمى ،بيروت.
 تحفالعقول ،ابنشعبه ّ الصادق و المذاهب االربعه(1390ه.ق) ،اسد حيدر ،ج،2بیروت،دارالکتاب عربی. محدث نورى( ،)1408مستدركالوسائل ، ،ج،2موسسه آل بیت،بیروت. معانى االخبار ،شيخ صدوق ،دارالمعرفة ،تحقيق علىاكبر غفارى. شرح دعاى مكارماالخالق ،حجةاالسالم فلسفى ج ،1دفتر نشر فرهنگ اسالمى. اصول كافى ،جلد .5 ميزان الحکمه ،جلد .14 منيه المريد ،شهيد ثاني،جلد اول. مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)1381فلسفه اخالق ،چاپ و نشر بین الملل. -جامع السعادات جلد اول

نقش دانشگاه امام صادق(ع) درتربیت شاگردان
و پیش برد علوم ومعارف اسالم
چکیده
با توجه به دوران پر آش��وب و اوضاع پریش��ان عصر امام صادق (ع) و علیرغم مشکالت
بی ش��مار امام صادق (ع) توانس��تند وظیفهی سنگین و مس��ؤلیت خطیر تربیت شاگردان
زبردس��ت را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانند .ایشان چنان نهضت علمی را در
سراس��ر دنیای اسالم به راه انداختند که پس از گذشت قرنها هنوز فقه شیعه پربارترین و
برترین نظام حقوقی بش��مار میرود .در این مقاله س��عی بر آن شده است تا اولویت های
فرهنگی امام صادق(ع) و رویکردهای فکری ،آموزش��ی و پرورش��ی ام��ام(ع) ،با در نظر
گرفتن مش��کالت علمی و دانش��گاهی کشور مورد توجه قرار گیرد .در این راستا به نمونه
هایی از مناظرات ایش��ان با افرد و قشرهای مختلف جامعهی آن روز ونیز بررسی وسعت
دانش��گاه امام (ع) اشاره شده ودر نهایت تأثیری که ایشان بر شاگردان خود گذاشتند مورد
بررس��ی قرار گرفته اس��ت .در این مقاله سعی شده اس��ت چالشهایی که در این زمینه در
ایران اسالمی وجود دارد ،مورد بررسی قرار گیرد .تا در پیدا شدن راههایی برای برون رفت
از این شرایط قدمی برداشته شود.
 .1دانشگاه آزاد اسالمی – واحد تیران
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حسین محمدیان میرآبادی
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مقدمه
امام جعفر صادق (عليه السالم) فرمودند:
دراسة العلم لقاح المعرفة؛
درس و فراگيري دانش ،مايهي باروري معرفت و شناخت است.
امام جعفر صادق (عليه السالم) ،آموزگار بزرگ بشريت ،و با فضايل و سجاياي بي مانند،
مظهر اعالي ش��رف و کمال انساني است .بر اين وجود عظيم و شگرف بشري ،در آشفته
تري��ن اعصار تاريخ اس�لامي و در هنگامهي بحرانها و انقالبات سياس��ي و اختالف ها و
آش��فتگي هاي فکري و مذهب��ي وظيفه اي الهي محول ب��ود .وي در بحبوحه ي حوادث
گوناگون و علیرغم مشکالت بيشمار ،امر مقدسي را که برعهده داشت چنان پيش برد که
در آن عقل و انديش��ه به حيرت و ش��گفتي ميماند .در اواخر حکومت بنياميه و در زمان
بنيعباس يک شور و نشاط علمي در ميان مردم پديد آمد.
همچنين فقهائي پيدا ش��ده بودند که فقه را بر اس��اس رأي و قياس و غيره به وجود آورده
بودند .يک اختالف افکاري در بين مس��لمين پديد آمده که نظيرش تا آن موقع نبود و بعد
از آن هم پيدا نشد.
زنادق��ه در اي��ن زمان ظهور کردند ،اينها منکر خدا و دين و پيغمبر بودند .بنيعباس هم به
آنها آزادي داده بودند .مسئلهي تصوف به شکل ديگري پيدا شده بود.
عصر امام صادق عليهالس�لام عصري بود که فتنه و آش��وب و انقالب سراس��ر کشورهاي
اس�لامي را فراگرفت��ه و موج خش��م و نارضايتي مردم از حکومت بنيامي��ه تمام نقاط را
طوفاني کرده بود .با توجه به مطالب باال،ذکر چند نکته درباره مقایس��هی ش��رایط تاریخی
در زمان امام صادق(ع) و ش��رایط کنونی کش��ور  ،ضروری به نظر میرسد .یکی هجمهی
ش��بهاتی اس��ت که از سوی دانشمندان غیر شیعی متوجه اس�لام میشود ،و دیگری اینکه
نوع تربیت امام صادق (ع) اس��ت که مالحظه میشود ش��اگردان ایشان عالوه بر اینکه در
زمینههایی مثل طب و نجوم و .....زبده هستند از معارف عمیق دینی هم بهرهمند میباشند،
به نظر میرس��د الگوبرداری دانش��گاهها در عصر حاضر از روش امام صادق(ع) میتواند
کشور را در زمینهی آماده سازی جهت برپایی تمدن نوین اسالمی یاری کند .اهمیت این
مس��ئله زمانی دو چندان میش��ود که به خاطر آوریم رهبری معظم انقالب ،تنها راه برون
رفت از عصر کنونی به سمت تمدن نوین اسالمی را اقتدار علمی مسلمانان بیان فرمودند.
در این مقاله س��عی شده اس��ت نکات کلیدی و مورد غفلت قرار گرفته در موضوع علم و
علمگرایی به سبک امام صادق(ع) مورد توجه قرار گیرد ،چراکه نوع نگاه جامعه به مقولهی
علم نقش بسزایی در سبک زندگی دارد.
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سأله تحقیق
امام صادق عليهالسالم يک نهضت علمي و فکري را در دنياي اسالمي رهبري کرد که در
سرنوشت تمام دنياي اسالم مؤثر بود ،و بخصوص مکتب تشيع را در برابر امواج طوفاني
مکاتب ديگر حفظ نمود .با وجود چنین اوضاع و احوال موجود در جامعهی آن زمان امام
صادق (عليه السالم) ،چگونه توانستند بیش از چهار هزار دانشجو و دست پرورده وافرادی
مثل فضل بن یسار ،هشام بن محمد السائب کلبي و بکير بن اعين و  ...پرورش دهند ودر
م��دت نه چندان مدیدی که این افراد از وجود گرانمایه و س��خنان گهربار حضرتش بهره
میجس��تند ،روح و جس��م و زندگی این افراد ونیز آحاد مختلف جامعهی آن زمان را از
معارف ناب اس�لامی س��یراب کنند؟پراکندگی دانشجویان امام صادق(ع) به جهت آئین و
موقعیت جغرافیایی و سیراب نمودن حقیقی تمام آنها همهی هنر امام صادق (ع) را در این
زمینه آشکار میکند.جای خالی این دو ویژگی در عصر کنونی در کشور ما بسیار به چشم
می خورد تا جایی که بسیاری از دانشجویان رغبتی به دروس عمومی مطرح شده ندارند.
هدف
 -1آش��نا ش��دن هرچه بیشتر با منش و سیره و سبک زندگی علمی امام جعفر صادق(عليه
الس�لام) ،وس��جایای اخالق علمی حضرتش که در طول زندگانی پر برکتشان همگان را
شیفتهی شخصیت و فرهنگ غنی و سرشار از معارف ناب اسالمی مینمود.
 -2بهره گیری هرچه بیش��تر از متدهای آموزش��ی ،روشهای استدالل ،شیوههای مناظره و
نیز خلق و خوی نبوی آن امام همام که در طی چند سال توانستند از بزرگترین بنیانگذاران
علوم مانند :قرائت ،تفسير ،حديث ،فقه ،مسائل مربوط به کالم و قسمتهاي مختلف ادبيات
و علوم طب ،فلسفه ،نجوم ،رياضيات ،شيمي و فيزيک باشند که در تاريخ بشر کم سابقه
بود که ملتي با اين شور و نشاط به سوي علوم روي آورد.
فرضیه
آنچه که مسلم است مقام شامخ والیی و الهی امام صادق (عليه السالم) ،و علم و عصمت
این خاندان میباش��د .ش��اید رمز موفقیت آن امام همام در تربیت شاگردان و پیشبرد علوم
اس�لامی و معارف دین ،مقام حجت اللهی و بزرگمنش��ی و سعهی صدر امام صادق (عليه
السالم) ،در زندگی علمی ایشان باشد و شاید با توجه به شناختی که مردم از آباء و اجداد
بزگوار ایشان داشتند و اینکه ایشان طالیه دار یک چنین نهضت بزرگ علمی اسالمی بودند
باعث چنین ش��ور و اشتیاقی ش��ده بود که شیعیان برای بهره گیری از علوم ان حضرت از
خود نشان میدادند .علی ای حال در این مقاله سعی برآن شده تا با استفاده از منابع موجود
به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شود.
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بررسی منابع
امام صادق(عليه السالم) ،میفرمایند:طلب العلم فريضة؛
جس��تجوي دانش ،واجب اس��ت .در وسعت دانش��گاه امام همين قدر بس که حسن بن
علي بن زياد وش��اء که از ش��اگردان امام رضا عليهالسالم و از محدثان بزرگ بوده (و طبعا
س��الها پس از امام صادق عليهالس�لام زندگي ميکرده) ،ميگفت :در مسجد کوفه نهصد
نفر استادحديث مشاهده کردم که همگي از جعفر بن محمد حديث نقل ميکردند .يافعي
مينويسد :او سخنان نفيسي در علم توحيد و رشتههاي ديگر دارد .شاگرد ايشان ،جابر بن
حيان ،کتابي ش��امل هزار ورق که پانصد رس��اله را در بر داشت ،تأليف کرد .فقه شيعه که
اکنون پربارترين و برترين نظام حقوقي به ش��مار ميرود ،از چش��مه سار حوزه فقهي امام
صادق عليهالس�لام سيراب ميشود .مدرس��ه علميه جعفري بيش از بيست هزار دانشجو
تربيت ميش��د که از کالس اول تا آخرين حد اجتهاد و اس��تنباط را به رهبري امام جعفر
صادق پشت سر ميگذاشتند و آنان نيز جهان اسالمي را به علم و دانش سيراب کردند.
شاگردان ايشان در عصر خود چهارصد کتاب در فقه جعفري نوشتند که به چهارصد اصل
مش��هور اس��ت و کتب اربعه :کافي ،من ال يحضره الفقيه ،تهذيب و استبصار از آن اتخاذ و
اقتباس شده است.
در مدرس��ه علميه جعفري فقهايي نظير ابان بن تغلب ،محمد بن مس��لم ،جميل بن دراج،
ابان بن عثمان ،حماد بن عيس��ي ،بريد عجلي و ...تربيت ش��دهاند .ابان بن تغلب به تنهايي
سي هزار حديث از پيشواي خود نقل کرده است.
در اين دانش��گاه فقط فقه تدريس نميش��د بلکه فنون مختلف و رش��تههاي گوناگون نيز
تدريس ميشد :مثل علم تفسير ،اخالق ،کالم ،توحيد ،طب ،علوم طبيعي ،شيمي ،فيزيک،
داروسازي و ساير علوم غريبه.
جابر بن حيان و طرطوسي از شيميدان معروف حوزهي درس آن حضرت بودهاند.
اروپائيان بيشتر از عربها در سرگذشت حال جابر و تأليفات او بررسي کردهاند و اعتراف
صريح دارند که اس��اس علم کيمياء جديد (ش��يمي) را جابر بنيان گذاشته و اين علم را از
امام صادق عليهالسالم آموخته است.
ش��اگردان دانش��گاه امام صادق عليهالسالم منحصر به ش��يعيان نبود ،بلکه از پيروان خلفاء
نيز از مکتب آن حضرت برخوردار ميش��دند .پيش��وايان مش��هور اهل سنت ،بالواسطه يا
باواسطه ،شاگرد امام بودهاند.
در رأس پيشوايان« ،ابوحنيفه» قرار دارد که دو سال شاگرد امام بوده است .او اين دو سال
را پايهي علوم و دانش خود معرفي ميکند و ميگويد« :لوال السنتان لهلک نعمان»؛ اگر آن
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دو سال نبود« ،نعمان» هالک ميشد.
در وس��عت دانشگاه امام همين قدر بس که «حسن بن علي بن زياد وشاء» که از شاگردان
امام رضا عليهالسالم و از محدثان بزرگ بوده (و طبعا سالها پس از امام صادق عليهالسالم
زندگي ميکرده) ،ميگفت :در مس��جد کوفه نهصد نفر اس��تاد حديث مش��اهده کردم که
همگي از جعفر بن محمد حديث نقل ميکردند .به گفتهي «ابنحجر عس��قالني» فقها و
محدثاني همچون :ش��عبه ،سفيان ،ثوري ،سفيان بن عيينه ،مالک ،ابنجريح ،ابوحنيفه ،پسر
وي موس��ي ،وهيب بن خالد ،قطان ،ابوعاصم ،و گروه انبوه ديگر ،از آن حضرت حديث
نقل کردهاند.
امام صادق عليهالس�لام هر يک از ش��اگردان خود را در رشتهاي که با ذوق و قريحهي او
س��ازگار بود ،تش��ويق و تعليم مينمود و در نتيجه ،هر کدام از آنها در يک يا دو رش��ته از
علوم مانند :حديث ،تفسير ،علم کالم ،و امثال اينها تخصص پيدا ميکردند.
حتي کس��اني ک��ه معتقد به امامت آن حض��رت نبودهاند به جاللت و س��يادت او اعتراف
داشتهاند و استفاده ي از محضر آن حضرت را براي خود يک شرافت و منزلت ميدانسته
که به آن دست يافتهاند.
ب��راي نمونه ،ابن ابي الحديد در «ش��رح نهج البالغه» دانش چهار مذهب اهل تس��نن را
از ناحيهي امام صادق عليهالس�لام ميداند چرا که رهبران اين مذاهب همه ش��اگردان آن
حضرت بودهاند .هر کس هر گونه س��ؤالي داش��ته نزد آن حضرت مطرح ميکرده و پاسخ
آن را ميگرفته اس��ت .حتي بس��ياري از افراد با خود کاغذ و قلم آماده داشتهاند تا آنچه آن
حضرت ميفرمايد با دقت ثبت نمايند .بنابراین مالحظه میش��ود همهی ش��اگردان امام
صادق(ع) چه هم کیش و جه غیر هم کیش ،شیفته جلسات و محافل علمی امام صادق(ع)
میش��دند .درست نقطه مقابل وضعیت کنونی دانشگاهها در عصر کنونی کشور ،که چیزی
که کمتر به چش��م میخورد علم آموزی و جذاب بودن علم اس��ت .اگر بتوانیم در ادامهی
این مقاله ،حلقهی گمشدهی محافل علمی کشور در مقایسه با محافل علمی در عصر امام
صادق(ع) را بازیابی کنیم ،به نظر میرسد کمک شایانی به خوانندهی محترم شده باشد.
روش تحقیق
يکي از برترين وس��ائل تبليغي در زمان امام صادق (عليه السالم) ،تشکيل محافل علمي و
مناظره است .در مناظره فردي که از پاسخ دادن به سئوال طرف مقابل ،عاجز شود در برابر
گروهي از مردم به عجز اس��تدالل خود ،اعتراف نموده و تسليم خصم شود .اين مناظرات
ترکيبي از بحث هاي تفس��يري ،روائي ،کالمي و فلس��في بود که به ش��يوه برهان و جدل
منطقي برگزار مي شد.
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امام صادق (عليه الس�لام) ،ضمن انجام مناظرات فراوان با منحرفان فکري و اعتقادي اعم
از ماديين و زنادقه ،خوارج يا علماء معتزله و ديگر علماء اهل س��نت ،از ش��رايط زمان و
مکان برگزاري اين محافل براي تبليغ رس��الت الهي خويش س��ود مي جس��تند .عصر آن
حضرت يک عصر منحصر به فرد ،و زمان نهضتهاي سياسي و انقالبهاي فکري است .و به
اين علت که بس��ياري از اين نهضتها اسالم را تهديد ميکردند ،يکي از ابعاد و مسائل مهم
دوران حضرت صادق عليهالسالم به شمار ميروند.
چهره مقدس و ملکوتي امام جعفر صادق عليه الس�لام آن قدر روش��ن و تابناک است که
هرگز نيازي به تعريف و تمجيد ديگران ندارد ،بلکه اين ديگران بودند که با درک محضر
آن حضرت و استفاده از وجود پرفيضش به عاليترين مراتب کمال ميرسيدند.
دوران  34س��اله امامت ايش��ان فرصتي طاليي بود تا کام تش��نگان معارف ناب الهي را از
زالل سرچش��مه وحي س��يراب س��ازد .از اين رو تمام برخوردهاي وي با افراد و گروهها
حتي دگر انديش��ان خود باخته ،آموزنده بود .در اين ميان ياران و ش��اگردان آن حضرت
بيشترين استفاده را بردند و درسهاي ارزندهاي را براي آيندگان به يادگار گذاشتند .او سالها
بر کرسي درس و منبر پيامبر قرار گرفت و هزاران شاگرد را در مکتب خود تربيت کرد.
 .سلوک علمي امام صادق عليه السالم طي اين سي و چند سال ،برخورد شايسته يک استاد
را با شاگردان خود به زيباترين وجه ترسيم ميکند.
برخی نکاتی که در مناظره باید رعایت شود:
 -1قداست هدف؛ اثبات حق و حق جويی؛
ه��دف از مناظره بايد مقدس باش��د .يعن��ي مقصود مناظره کننده باي��د اظهار و اثبات يک
حقيقت باشد نه تظاهر ،خود را مطرح کردن و ابراز حس غلبه و پيروزي .هدف و مقصود
مناظره کننده بايد رس��يدن به حق و يافتن و نماياندن آن باشد .منظور اهل بحث و مناظره
نبايد به کرس��ي نش��اندن گفتار و نظريه خود و اظهار حق بودن خويشتن باشد .اين گونه
هدف گيري در بحث و مناظره ،جدال و ستيزه تلقي ميشود.قداست و حقیقت در عبارات
باال از جمله کلماتی است که معنا و مفهوم خویش را امروزه از دست داده است .به همین
دلیل انس��ان های عصر کنونی با ش��نیدن این کلمات ،حتی نمی توانند افقی را برای خود
متصور شوند .همانطور با شنیدن این حدیث پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و آله وسلم مبنی
بر « النظافة من االیمان» به یاد حمام و صابون میافتند.
از ديگر اهداف مناظره روش��ن ش��دن نظرات باطل اس��ت .دو عقيده متضاد بايد در مقام
مجادله احس��ن و مناظره بررسي و نقد گردد تا بطالن يک عقيده و حق بودن نظريه ديگر
معلوم گردد .در مقام مجادله ،نبايد انگيزه تحميل عقيده و ارائه معلومات و اطالعات منظور

431

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

باشد؛ زيرا اين گونه اهداف ،مناظره را به جدال و مراء ميکشاند و خصومت و لجاجت را
ايجاد ميکند .در اين صورت نه تنها ابهامات زايل نميگردد ،بلکه بر تاريکيها و غموض
آنها نيز افزوده ميشود.
مناظره کننده بايد در به دس��ت آوردن حق ،همچون کس��ي باشد که دنبال گمشده خويش
است؛ چرا که:
الحکمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدکم ضالته فليأخذها؛
حکمت ،گم ش��دهي مؤمن اس��ت پس هر جا يکي از ش��ما گم ش��ده خود را يافت آن را
برگيرد.
نبايد در اين که حق به دست او يا به دست شخص ديگري ظاهر ميشود ،فرق و امتيازي
ببيند .بنابراين اگر طرف مقابل او در مناظره ،وي را به اش��تباهش آگاه س��اخت و حق را
برايش آشکار نمود ،بايد از او بپذيرد.
اولويت امر به معروف و نهي از منکر نسبت به مناظره:
 اش��تغال به مناظره در صورتي درست است که وظايف و تکاليف ديگري که مهمتر از آن
اس��ت ،در ميان نباشد ،اگر مناظره دربارهي امر واجب به صورت مشروع برگزار گردد ،به
عنوان انجام يکي از واجبات کفايي محسوب ميشود .اما اگر وظيفه و تکليف ديگري که
داراي وجوب عيني و يا کفايي و مهمتر از خود مناظره است در ميان باشد ،اقدام به مناظره
جايز نخواهد بود.
از جمله اين واجبات امر به معروف و نهي از منکر است که ممکن است مناظره کننده در
مجلس مناظره با يک سلس��له از منکرات مواجه گردد .همچنين گاهي مناظره کننده راجع
به مس��ئلهاي بحث و مناظره ميکند که هيچ وقت براي کس��ي پيش نميآيد و يا به ندرت
اتفاق ميافتد .بنابراين مناظره بايد در مورد مس��ائل مهمي صورت پذيرد و يا به مس��ائلي
بپردازد که قريب الوقوع ميباشد؛ چرا که مناظره در مسائل نادر ،رياضت فکري و استدالل
و تحقيق بسيار ميطلبد .مالحظه میشود بسیاری از نکات باال مربوط میشود به افقی که
دو نفر هم بحث در آن قرار گرفتهاند .افقی که حدش الیقف اس��ت و حدی برای رسیدن
انس��ان به آن برایش متصور نیس��ت ،در این افق چیزی که در صحنه است اهلل است و اهلل
اس��ت اهلل .حال شماعنایت بفرمائید در یک چنین فضایی بدون حضور من انسانها ،جایی
برای تظاهر و غیره باقی نخواهد ماند چرا که منی در صحنه نیست تا تظاهری داشته باشد.
بر اساس مراتب امر به معروف و نهي از منکر ،مناظره مطلوب و مستحسن مناظرهاي است
که مورد نياز بوده و نسبت به ساير مسايل در اولويت قرار گيرد .مناظره بايد به وقايع مهم
ديني يا مسئله قريب الوقوع ،اختصاص يابد.
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به عبارت ديگر بايد موضوع مهم و حياتي را محور قرار دهد نه يک امر جزئي و پيش پا
افتاده؛ چرا که اگر هر مس��ئله کم ارزش و يا مسائلي که در آينده بسيار دور اتفاق ميافتد،
مورد بحث و مناظره قرار گيرد ،موجب اتالف وقت ميگردد .همچنين مسائل ديني مورد
بحث قرار ميگيرد ،بايد از جمله موضوعاتي باشد که طرفين صالحيت بحث دربارهي آن
را داشته باشند .در هر صورت مناظره بايد سرنوشت ساز باشد.
 -2مناظره با افراد برجستهي علمي؛
مناظره بايد با افرادي صورت پذيرد که داراي اس��تقالل علمي ،صاحب نظر ،برجس��ته و
معروف باشند تا در صورتي که مناظره کننده طالب حق باشد ،بتواند از بياناتشان سودمند
گ��ردد .اکثر مناظره کنندگان از مناظره با دانش��مندان چيره دس��ت و ب��زرگان علم احتراز
ميجويند؛ چون ميترس��ند مبادا حق از رهگذر بيان آنها پديدار و آشکار گردد .لذا عالقه
دارند با اشخاصي که از لحاظ علمي در درجهي پايينتري قرار دارند مناظره کنند تا بتوانند
افکار خود را بر چنين افرادي تحميل نمايند.
نيرنگي که صاحبان مس��لکها مذاهب دارند ،همواره ش��اگردان خ��ود را براي مناظره به
مصاف ميفرستند تا در صورت محکوميت ،بحث و گفت و گو به سرانجام مطلوب نرسد.
بنابراي��ن ب��راي تثبيت حق بايد با افراد بلند پايه و معروف به مناظره پرداخت تا مباحث به
نتيجه مطلوب برسد.
 -3رعايت ادب در مباحثه و رويارويي؛
مناظره بايد در چارچوب اخالق پس��نديده انجام ش��ود تا به ستيزه جويي و ناسزاگويي و
تکفير منتهي نگردد .براي يک مؤمن مقابله به مثل و فحاش��ي صحيح نيس��ت ،بلکه بايد با
اخالق نيکو و پرهيز از درگيريها طرف مقابل را متقاعد کرد تا اگر تفاهم حاصل نش��د،
دوري و تنازع هم ايجاد نش��ود .بايد از کلمات محبت آميز استفاده شود و مناظره با طرف
مقابل محترمانه و مؤدبانه صورت گيرد.
مناظره کننده بايد پيوسته از الفاظ محکم و قوي بهره گيرد و از به کارگيري الفاظ ناشايست
بپرهيزد ،بايد از عبارت رکيک و کنايات اهانت بار و امثال آن که موجب بر انگيخته شدن
ان��واع حساس��يت و کينه توزي ميگردد اجتناب نمايد؛ چ��را که در اين صورت مناظره از
حالت «احسن بودن» خارج شده و به ستيزه جويي و دشمني ميانجامد.
مناظ��ره کننده در هنگام بحث و گفت و گو صدايش را از حالت متعارف و معمول بلندتر
نکند؛ زيرا اين کار نشانه ضعف و مغلوبيت است .بايد همواره با لحني آرام و متين سخن
بگويد تا گفتار او تأثير بيشتري در طرف مقابل داشته باشد.
رعايت ادب و نزاکت در مناظرات اقتضا ميکند که به سخنان يکديگر دقيقا گوش فرا داده
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و کالم همديگر را قطع نکنند ولو اين که مقصود او را قبل از تمام ش��دن کالمش بفهمد.
اخ�لاق مناظره ايجاب ميکند طرفين به يکديگر مجال س��خن گفت��ن بدهند و تا مطلب
طرف مقابل تمام نش��ده ،کالمش را قطع نکند ،تا هم مقصود او را کامال بفهمد و هم اين
که محترمانه برخورد کرده باشد .دور از ادب و نزاکت است که انسان در بين کالم ديگري
حرف بزند .چه بسا ممکن است گفتار طرف مقابل مجمل و مبهم بماند و پاسخ با پرسش،
تناسب پيدا نکند.
تا بحث درباره يک موضوع به جايي نرس��يده ،وارد مبحث ديگري نشوند؛ چرا که در اين
صورت بحثها با هم مخلوط شده و نتيجهاي حاصل نميشود.
وسعت دانشگاه امام صادق ؛
امام صادق عليهالس�لام با تمام جريانهاي فکري و عقيدتي آن روز برخورد کرد و وضع
اسالم و تشيع را در برابر آنها روشن ساخته ،و برتري بينش اسالمي را ثابت نمود.
ش��اگردان دانش��گاه امام صادق عليهالسالم منحصر به ش��يعيان نبود ،بلکه از پيروان سنت
و جماعت نيز از مکتب آن حضرت برخوردار ميش��دند .پيش��وايان مش��هور اهل سنت،
بالواسطه يا با واسطه ،شاگرد امام بودهاند.
در رأس اين پيشوايان ،ابوحنيفه قرار دارد که دو سال شاگرد امام بوده است .او اين دو سال
را پايهي علوم و دانش خود معرفي ميکند و ميگويد« :لو ال السنتان لهلک نعمان» ؛ اگر آن
دو سال نبود ،نعمان هالک ميشد .بر این اساس میتوان گفت چیزی که در محافل علمی
امروز مورد غفلت قرار گرفته است توجه به وجود فطرت علمگرا در همهی انسانهاست،
چرا که علم به خودی خود جذابیت دارد بنابراین الزم نیس��ت با ترفندهای ساختهی ذهن
دور افتاده از افق پر از تعالی ،حرف خود را به کرسی بنشانیم ،چرا که روشن شدن حقیقت
و زدودن نادانی برای هر دو نفر هم بحث ،شیرین است.
دانشگاه امام صادق پايگاه حقيقي اسالم ؛
دانش��گاه امام جعفرصادق عليهالس�لام که پايگاه حقيقي اسالم بود ،سبب شد حضرت در
جه��ان ب��ه نام رييس مذهب ش��يعه (يعني مذهب آل محمد صلي اهلل عليه و آله و س��لم)
شناخته شود .در آن عصر پرآشوب ،مبارزه ی امام جعفرصادق عليهالسالم با تأسيس مکتب
و تشکيل حوزه تدريس و تعليم شاگردان در رديف قيام عاشوراي حسيني به شمار ميآمد؛
زي��را که حضرت در رش��تههاي گوناگون افکار عمومي را بي��دار کرد و در نتيجه بينش و
رهب��ري او بود که مغزهاي متفکر در اثر علم و دانش وي به س��وي خاندان امامت رغبت
وافري پيدا نمودند و اين نهضت در زماني صورت گرفت که دولت عباسي براي استحکام
بخش��يدن به کاخهاي ظلم و فساد خود کوش��ش ميکردند و براي امام صادق عليهالسالم
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فرصتي پيش آمد که حضرت بتواند حقايق علوم اسالمي را به دانش پژوهندگان و رهروان
راه حق و تقواي آن عصر تزريق نمايد و همين علومي که تاکنون باقي است و بعد از اين
ه��م باقي خواهد ماند ،پرتوهايي از دانش و علم جعفري اس��ت که از منبع زالل جعفري
سرچش��مه ميگيرد و امروزه جوابگوي بسياري از مسائل حل نشده جهان بشريت است.
اکنون در بس��ياري از کشورهاي اس�لامي و غيراسالمي از علوم و دانشهاي شاگردان اين
مکت��ب زن��ده ،بهره ميجويند و ميليونها مغز متفکر و ش��يفتگان راه حق از اين چش��مه
خروشان ،سيراب و تغذيه ميکنند زيرا که منبع علم جعفري الهام از علم ربوبيت و اسرار
الهي است و عقيده شيعيان بر اين است که هر پيغمبر و جانشين او که از طرف پروردگار
خليفه بر روي زمين باشند با دستگاه غيرمرئي و پروردگار خود ارتباط خاصي دارند و علم
امام و پيشواي مردم از جانب خداوند ميباشد و علم عادي نيست .امام صادق عليهالسالم
عالوه بر علوم قرآني ،تفسير ،احکام فضايل و سجاياي اخالقي معاشرتي را آميخته با ساير
علوم به شاگردان خود تعليم ميداد.
علم کالم و علم اثبات صانع و استدالالت توحيد و علم طب و بهزيستي و علم طبيعي و
بخشهاي مختلف آن (در فنون مختلف) در مکتب امام صادق عليهالسالم تدريس ميشده
است.
عالوه بر اين علوم به بعضي از شاگردان خود فنون مختلف را نيز ميآموخت که قوه عقلي
بشر آن عصر و قرن حاضر از درک آن عاجز بوده و هست.
شيعيان بر اين عقيده هستند که هر امامي داراي تمام علوم است و در مورد امام جعفرصادق
عليهالسالم نيز صدق ميکند ،چنان که ميگويند او با لغات مختلف جهان آشنا بوده است.
برتري مکتب امام جعفرصادق عليهالس�لام به مکاتب ديگر و دانش��گاههاي امروزي و يا
گذش��ته به اين دليل اس��ت که مکتب امام صادق عليهالس�لام در آزادي عقيده و انديش��ه
داراي روش خاصي بوده اس��ت و هنوز هم هيچ کدام از دانشگاههاي جهان اين روش را
نتوانستهاند به دست بياورند .شاید بتوان گفت درک شرایط تاریخی از سوی امام صادق(ع)
عام��ل مهمی در رونق محافل علمی آن روز ،به ش��مار آید .چیزی که در اوایل انقالب به
خوبی و با بصیرت تمام توس��ط ش��هید مطهری و شهید بهشتی در نفی افکار مارکسیستی
مش��اهده شد .عصر حاضر ،دوران طالیی اضمحالل تمدن غرب است ،با توجه به مطالب
باال شناخت عمیق غرب میتواند در گذر از این پیچ تاریخی به نفع برپایی مقدمات تمدن
نوین اسالمی از سوی دانشگاهها راهگشا باشد .اشکالی ندارد که دروس ریاضیات و نجوم
و....مورد بحث علمی قرار گیرد ،مهم افقی اس��ت که در هر عصر جان انسانها را سیراب
میکند .روش امام صادق(ع) به گونهای است که دانشمندان علوم تجربی هم که من خود
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را یافتهاند و در پرتو هدفی که خداوند از هبوط داش��ت ،میتوانند جان خود را س��یراب
کنند .این درس��ت در نقطه مقابل وضعیت محافل علمی در عصر کنونی اس��ت ،چرا که نه
تنها از هدف هبوط سخنی به میان نیست ،بلکه روزمرگیها هم دیگر سرگرمکننده نیستند
و جای خود را به استرس دادهاند.
مدينهي منوره و دانشگاه امام صادق ؛
به قلم:
حضرت استاد آيةاهلل جعفر سبحاني
آفتاب جهانتاب اسالم پس از بيست و سه سال تابش و نورافشاني ،توانست حيات معنوي
را ب��راي جامع��هي آن روز به ارمغان آورد و از عقب افتادهترين مردم جهان ،امتي پيش��رو
بسازد که نه تنها عقب افتادگي خود را جبران کند بلکه پيشرو قافلهي تمدن به شمار آيد.
ابزار ترقي و تعالي اين ملت ،عمل به کتاب جاوداني قرآن و سنت رسول اهلل بود.
س��نت پيامب��ر صلي اهلل عليه و آله و س��لم ک��ه از طريق گفتار يا ک��ردار و يا تصديق وي
در اختيار مردم قرار ميگرفت ،ميتوانس��ت در تفس��ير کتاب آس��ماني و ادارهي کشور و
پاسخگويي به نيازهاي نوظهور ،بسيار مؤثر باشد ،ولي رويداد زيانبار «منع تدوين و مذاکره
س��نت پيامبر» س��بب ش��د که اين بخش از اصول حياتبخش اسالم به صورت صحيح و
دست نخورده به نسلهاي بعدي نرسد ،و حکومتهاي وقت در بازداشتن مردم از نگارش
آن تا آنجا پيش رفتند که ترک نگارش تا پايان سدهي نخست هجري ،به صورت يک اصل
مقدس درآمد!
خوشبختانه در آن وانفسا  -گرچه با تأخير بسيار  -ناگهان خليفهي وقت (عمر ابنعبدالعزيز)
که تا حدي انسان وارستهاي بود ،از خسارت عظيمي که از اين طريق بر جهان اسالم وارد
ميش��د ،آگاه گشت و طي بخش��نامهاي از ابوبکر بن حزم ،عالم مدينه ،خواست که سنت
رسول بار ديگر احيا شود و به صورت نوشتهاي مدون گردد.
تالش عالم مدينه چندان ثمربخش نبود ،زيرا بر اثر تبليغات گذشته ،نگارش حديث حالت
مکروهي به خود گرفته بود ،چندان که ترک آن اولي جلوه ميکرد!
معاالسف ترک تدوين و تحديث حديث در اين مدت  -که خود خسارت عظيمي بود -
مقدمهي زياني عظيمتر شد و آن اين بود که فضا را براي ورود داستانها و افسانههاي امم
پيشين آماده ساخت و احبار يهود (که به ظاهر مسلمان شده بودند) و ديگران در طول اين
مدت توانستند محيط اسالمي را با اسرائيليات و مسيحيات و حتي مجوسيات پر کنند؛ چه،
اذهان مردم بسان ظرف است که خألپذير نيست و حتما بايد با چيزي پر شود.
عصر امام صادق عليهالس�لام عصر نهضت امت اسالمي بر ضد نظام اموي بود و به سبب
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اين کشاکش ،مقداري از فشارها و محدوديتهاي سياسي برطرف گرديده و آزادي نسبي
بر محيط مدينه حاکم شده بود .امام صادق عليهالسالم از اين فرصت بهره گرفت و دانشگاه
بزرگي را پيافکند که در آن ش��خصيتهاي بسياري در علوم گوناگون تفسير و حديث و
عقايد اسالمي پرورش يافتند و از ميان آنان محدثاني زبردست ،فقيهاني بزرگ و متکلماني
انديش��مند برخاس��تند که هر يک در قلمرو خاصي انجام وظيفه مينمودند ،همچون ابان
ب��ن تغل��ب ،زرارة ابناعين ،قيس ماصر ،هش��ام بن حکم ،مؤمن الط��اق ،بريد بن معاويه،
ابوحمزهي ثمالي ،حمران بن اعين ،جابر بن يزيد جعفي ،عبداهلل بن ابييعفور و...
در عظمت مقام علمي آن حضرت کافي است بدانيم که متجاوز از  160دانشمند سني از آن
حضرت در کتابهاي خود به عظمت ياد کرده و کلمات و احاديث او را نقل نمودهاند .
آري ،در اي��ن مي��ان تنها بخ��اري در صحيح خود از نقل احادي��ث آن حضرت خودداري
نموده است ،و اين در حالي است که وي از مخالفان خاندان رسالت (ص) مانند مروان بن
حکم اموي ،عمران به حطان خارجي و عکرمهي اباضي نقل حديث کرده و اين نش��انگر
روحيهي خاصي است که بر وي حاکم بوده است.
اين فروغ هدايت که از خورش��يد رس��الت نور ميگرفت ،س��ي و چهار س��ال در فراز و
نشيبهاي گوناگون و در قلمروهاي مختلف به تعليم و تربيت افراد پرداخت و استوانههاي
علمي فراواني تربيت نمود و باالتر از همه سنت رسول خدا را در ميان مسلمين زنده کرد.
حتي زماني که بر اثر فش��ار حکام بنيعباس دو س��ال مدينه را ت��رک گفت و باالجبار در
حيره  -که ش��هري بود در نزديکي کوفه  -اقامت گزيد ،در آنجا نيز مدرس��هي عظيمي را
پيريزي کرد و به تربيت مستعدان پرداخت.
دانشگاه امام صادق مهد پرورش استعدادها ؛
امام صادق عليهالس�لام از فاصلهي زماني انتقال قدرت از بنياميه به بنيعباس که نس��بتا
مدت زمان خوبي بود استفاده نمود و دست به تشکيل دانشگاه بزرگ اسالمي زد و مدينه
را که مهبط وحي بود مرکز دانشگاه خود قرار داد و مسجد پيامبر را محل تدريس خويش
کرد .آري امام جعفر صادق عليهالسالم از فرصت استفاده کرد و دانشگاه اسالمي را توسعه
بخشيد.
مورخين تعداد شاگردان و فارغالتحصيالن دانشگاه امام صادق عليهالسالم را «چهار هزار»
نفر ذکر کردهاند.
امام صادق عليهالس�لام ش��اگردان خود را دسته دس��ته کرده بودند و به هر دستهاي درس
مخصوص ميدادند .به عدهاي فقه ،به عدهاي جغرافيا ،حساب ،شيمي ،فيزيک...،
آن حضرت ش��اگردان خود را به جامعهي ش��يعه معرفي فرموده و لياقت آنها را در اموري
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که به آنها محول شده بود تأييد ميکردند .مثال «ابان بن تغلب» وظيفه داشت که در مسجد
بنشيند و فقه آل محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم را به مردم ياد دهد و فتاوي امام صادق
عليهالسالم را به اطالع مردم برساند.
«حمران بن اعين» مس��ئول جوابگوئي س��ؤاالتي بود که دربارهي قرآن ميش��د «زرارة بن
اعين» متصدي مناظرات فقهي بود« .مؤمن طاق» بحثهاي کالمي را به عهده داشت و «هشام
بن حکم» در بحث عقايد و به خصوص بحث مربوط به امامت انجام وظيفه ميکرد.
برنامهي دانشگاه امام صادق ؛
مدرسه و دانشگاه امام صادق عليهالسالم هميشه مورد دشمني ظالمان و غاصبان و حاکمان
روز بود .اما از آنجائي که دوران آن حضرت در زماني واقع شد که حاکمان بنياميه مشغول
و گرفت��ار خ��ود بودند کمتر فرصت پيدا ميکردند تا به فعاليتهاي آن حضرت فش��ار وارد
آورند .تا زماني که حکومت عباسي استقرار پيدا کرد و پايههاي حکومت منصور مستحکم
ش��د و از آنجائي که بر اثر فعاليتهاي امام صادق عليهالسالم و پرورش شاگردان بزرگ ،که
اين شاگردان بعد از فارغالتحصيل شدن عازم سراسر زمينها ميشدند شهرت امام صادق
عليهالس�لام در ميان بود .و هم��ه روزه کاروانهائي از نقاط مختلف براي ديدار امام صادق
عليهالس�لام و استفاده از آن حضرت به مدينه ميآمدند و همين توجه قلبي مردم ،منصور
را به وحش��ت ميانداخت .و دليلش اين بود که اس��اس و ريش��هي دانش��گاه امام صادق
عليهالس�لام هيچگاه در برابر هيئت حاکمهي زمان سر تسليم فرود نميآورد و به حکومت
اجازهي دخالت در امور خود را نميداد .منصور نميتوانس��ت آن دانشگاه را براي مقاصد
سياسي خود ،آلت دست قرار دهد و يا آن را به همکاري با خود وادار نمايد .اين مدرسه
از روز نخس��ت مبارزهي منفي را با س��تمکاران س��رلوحهي تعاليم خود قرار داده بود و به
شاگردان خويش اجازهي دوستي و رفاقت و همکاري با ظالمان را نميداد ،تا چه رسد به
اينکه آنان را در هدفهايشان کمک و ياري دهد.
همين امر باعث آن شد که «منصور دوانيقي» ،تمام نيروهاي خود را براي درهم کوبيدن و
نابود کردن امام صادق عليهالسالم و دانشگاه او بسيج نمايد.
حوزه علمیهی امام صادق؛
ح��وزهي علمي��هي امام صادق عليهالس�لام مانند حوزههاي علميه کنوني نبوده که اس��تاد
اطراف يک موضوع و مس��أله اي نقل اقوال و بيان اس��تدالل نمايد و دليل و مأخذ مس��أله
را از اش��کال و نقض و ايراد پاک کند تا خواس��تهي او به نظر خودش ثابت شود ،چرا که
ش��اگردان امام صادق عليهالس�لام ،جز تعدادي از آنان ،او را امام «من عنداهلل» ميدانسته و
معتق��د بودهاند که رأي و اجتهاد در علم امام عليهالس�لام راه ندارد .علم او الهي و ميراث
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رس��ول اهلل صلي اهلل عليه و آله اس��ت و شاگردان آن حضرت  -جز در بعضي از موارد که
از علت حکم س��ؤال ميکردهاند  -هدفش��ان تنها فهميدن احکام خدا بوده نه رد و ايراد و
جدال مذموم.
و عجيب اين است که شاگردان آن حضرت از او مطالبهي مدرک نميکردهاند .تنها [گاهي]
خود آن حضرت س��خنان خود را منس��وب به جد خود رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله
مينموده است .اين نکته بسيار قابل توجه است که هدف مدرسهي امام صادق عليهالسالم
با آن همه شاگردان فراوان اين نبوده که براي خود و يا براي شاگردان خود عنوان و شهرت
و نام و نشاني به دست آيد ،بلکه هدف شاگردان آن حضرت جز خدمت به دين و شريعت
اسالمي نبوده و آنان علم و دانش را براي ارزش ذاتي آن تحصيل ميکردهاند .و اگر از بين
آنان کس��ي روشي جز اين روش را ميپيموده امام عليهالسالم او را از حوزهي درس خود
طرد نموده اس��ت .و بس��يار بودهاند کساني که به علت مقاصد شوم و فاسدي که داشتهاند
امام عليه السالم آنان را از خود دور نموده و يا به آنان لعنت کرده است.
ميتوان گفت :امام عليهالسالم قبل از بيان علوم و معارف اسالمي شاگردان خود را نسبت
به اهداف صحيح و نيتهاي پاک موعظه مينموده و يا با سخنان خويش افراد غير شايسته
را از اطراف خود دور مينموده است .به بیان دیگر اگر باور داشته باشیم در هستی حقایقی
وجود دارند که اوالً دروغ نیستند و وجود دارند و ثانی ًا این حقایق با چشم سر قابل رؤیت
نیس��تند ،آنوقت اس��ت که به راحتی میتوانیم خود را در افقی ماورای محسوسات اطراف
خودمان بیابیم .بنابراین با این شرایط در بسیاری از محافل علمی ،دیگر شاهد دنبال علت
گش��تن بی مورد نخواهیم بود ،چیزی که امروزه باعث شده ،آزمایشگاههای ساختهی بشر،
محل��ی برای صدور اصالت و تأئید دس��تورات دین نزول یافته از اهلل ش��ود .نکتهی دیگر
بحث تزکیه در فراگیری علم در عصر امام صادق(ع) است ،که قبل از پرداختن به آن الزم
اس��ت قدری به توضیح کلمه ی علم پرداخته ش��ود.علم و آگاهی یافتن فرایندی است که
بشر با آن ،فقر ذاتی خود را با عنایت به غنی مطلق بودن اهلل،مییابد .حال هرچه علم قوت
گیرد،فقر ذاتی بش��ر در راستای غنای پروردگار بیشتر هویدا میشود .حال عنایت بفرمائید
در این مسیر یعنی علمآموزی ،تزکیه چقدر میتواند مفید واقع شود.
بحث و نتیجه گیری:
در عصري که از يک س��و دروازه هاي قلمرو اسالمي بر روي دانشهاي گوناگون گشوده
شده و از سوي ديگر جنجال مکتب داران عقايد و مذهب سازان مختلف بلند بود ،مکتب
تش��يع به آموزگاري امام جعفر صادق (عليه الس�لام) موجوديت و اعتبار بي مانند يافت.

منابع
احمدی ح .)1385( .امام صادق(ع) و الگوی زندگی .قم .انتشارات فاطیما.
حسینی لیالبی س ا .)1386( .آمال الواعظین .جلد دوم .قم .انتشارات نسیم کوثر.
حس��ینی میرصفی ف .)1387( .ش��یوه مناظرات انبیا و امام صادق .تهران .انتش��ارات بین
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رتبه علمي ،مقام زهد و پارسايي ،بزرگي ،وقار و مکارم اخالق اين پيشواي راستين زبانزد
خ��اص و عام بود و پيوس��تگي به مکتب فضيلت وي تا به آنج��ا مايه مباهات و افتخار به
شمار مي رفت که جمعي از بانيان مذاهب و صاحبان مکاتب ديگر نيز اعتبار خويش را به
حساب شاگردي و نقل حديث از او مي نهادند.
امام (عليه السالم) بسياري از مناظرات خويش را در موسم حج و در مسجد الحرام ،تشکيل
مي دادند که اين خود يکي از ظرافت هاي اين رسالت مهم الهي است که مبلغ بايد از زمان
و مکان ،بهترين اس��تفاده را بنمايد .موس��م حج ،زمان جمع شدن دانشمندان فرق مختلف
اس�لامي و حتي غير اس�لامي در مکه بود و با يک مناظره که به شکست خصم منجر مي
شد ،هزاران بيننده تحت تأثير قرار مي گرفت .در يک جمله بايد گفت :اگر کسي بخواهد
به دانش آن حضرت پي ببرد بايد به ش��اگردان فراوان آن حضرت بنگرد که معروفين آنان
به چهار هزار نفر و بيشتر رسيدهاند و همگي از آن حضرت نقل معارف و حديث ميکنند،
نه از ديگران .با اين که دانش��مندان زيادي در عصر آن حضرت وجود داش��تهاند.بنابراین
همان طور که ذکر شد یکی از عوامل موفقیت امام صادق(ع) ،درک شرایط تاریخی عصر
خود بوده اس��ت .اینکه چرا آن حضرت در آن زمان روی به تربیت علمی ش��اگردان خود
میآورد از نکات مهم در درک شرایط شرایط تاریخی میباشد .این شرایط به نحوی مشابه
هماکنون در ایران اسالمی وجود دارد .اگر هدف از تشکیل محافل علمی رسیدن به تمدن
نوین اس�لامی اس��ت،توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد .اوالً ،علوم تجربیای که
امروزه در جهان س��یطره پیدا کرده اس��ت ،حاصل کار دانش��مندانی اس��ت که در فرهنگ
مصرفگرا و انس��ان محور غربی رش��د یافتهاند ،که نتیجهی آن هم دخالت در طبیعت آن
هم طرز فجیع اس��ت .بنابراین افقی پر از تعالی در این نوع علمگرایی به چشم نمیخورد.
در واقع ژاپن ش��دن هدف نیس��ت .ثانی ًا ،جوانان این مرز و بوم در بسیاری از موارد تحت
تأثیر فرهنگ ایرانی خودمان هستند .ثالث ًا،در این بین یک فرهنگ اسالم ناب هم وجود دارد
که بیش��تر جنبهی اطالعات و دانش دارد و به مرحله بینش به طور کامل نرسیده است .در
نظر گرفتن س��ه فرهنگ غربی ،ایرانی و اسالمی در محافل علمی در دانشگاهها ،میتواند
راهگشای فراهم آوردن جنبههای متعالی دانشگاه امام صادق(ع) ،در عصر حاضر باشد.
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نگاهی اجمالی به کرامات تلفیقی و فعالیت های سیاسی
امام جعفر صادق (ع)
ستاره موسوی ،1شکوفه رضازاده ،2دکتر سید ابراهیم جعفری

3

 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
.2دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
 .3عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
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همانط��ور که پیامبران الهی برای اثبات نبوت خویش افعال خارق العاده ای به عنوان معجزه
انج��ام میدهند ائمه اطه��ار و اولیای الهی هم برای اثبات حقانیت خویش ،بیدار کردن مردم
ی��ا جهات دیگر ،کراماتی از خود بروز می دهن��د و از طرف خداوند به آن ها عنایات ویژه
ای می شود که باور آن ها برای اذهان عمومی خیره کننده و تعجب برانگیز است.امام جعفر
صادق نیز با توجه به ش��رایط تهدید امیزی که در ان به سر می بردند به منظور خنثی سازی
تهدیدها به فعالیتها و کرامات بسیار با ارزشی پرداختند که نقشی متحول کننده و اساسی در
دنیای اس�لام داش��ته است .با توجه به اهمیت و جایگاه این کرامات و فعالیت های سیاسی
،تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن توصیف ش��رایط بحرانی و تهدید کننده امام
جعفر صادق(ع) به بیان اجمالی از کرامات ایش��ان می پردازد وسوال اصلی تحقیق توصیفو
تبیین ابعادکرامات و فعالیت های سیاس��ی ایشان می باشد .تحقیق حاضر نشان می دهد که
دیدگاه امام جعفر صادق دیدی کل نگر و ترکیبی در همه عرصه های زندگی بوده و ایشان
همیشه با روش های تربیتی عملی و کاربری مردم را هدایت می کردند.
واژگان کلیدی:کرامات،امام جعفر صادق،فعالیت های سیاسی
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مقدمه
قرآن کریم ،مردم را به اندیش��یدن درباره اش��یا و موجودات اط��راف خود فرا می خواند.
امام صادق علیه الس�لام نیز که قرآن ناطق است ،مردم را به تفکر در دشت و دریا ،حیوان
و انس��ان و پرن��دگان فرامی خواند .نظم و تدبیر ،حکمت و ان��دازه گیری و هماهنگی در
موجودات ،ش��گفت انگیز است .امام صادق علیه الس�لام در سخنان خود به مفضل بارها
چنین می فرماید« :ای مفضل! ...اندیش��ه کن و عبرت بگیر» .آری شایس��ته است در همین
امور عادی اندیشیده شود .دانستن کافی نیست؛ باید در دانسته ها اندیشید .این گونه است
که امیرمؤمنان علیه الس�لام فرمود« :هیچ عبادتی مانند اندیش��یدن در آفرینش خدا نیست».
یا امام صادق علیه الس�لام فرمود« :برترین عبادت ،اندیش��یدن مداوم درباره خدا و قدرت
اوست» .خداوند متعال ،معدن بی کران لطف و مهربانی است ،ودوست دارد که بندگانش
همیش��ه در راه راس��ت گام بردارند و در صورت ارتکاب گناه ،از ادامه آن عمل ناپس��ند
دست برداشته و پرونده تاریک خود را به نور توبه روشن کنند؛ از این رو هرگاه که انسان
خط��اکار ،با توجه دقیق به پیامدهای خطرناک عمل خود و ترس از مجازات الهی از کرده
خود پش��یمان ش��ود ،می تواند با عدم تکرار خطاهای گذش��ته ،به عفو و بخشش خداوند
مهربان امیدوار بوده و به این ترتیب ذات اقدس الهی را از خویش خش��نود س��ازد .تربيت
انسان شايسته  ،نقطه مشترک غالب شيوه هاي تربيتي  ،انديشه ( هم وطن شايسته ) است
ولي هدف تربيت اسالمي ( انسان شايسته ) است واين هدف برزگ تر و فراگيرتر است
و هدفي جهاني براي تربيت و تعليم به حساب مي آيد پس تربيت اسالمي همچون تمدن
اس�لامي عبارت است از نتيجه کنش و واکنش فر هنگ ها  ،وآداب ملت هاي مختلفي که
در سايه حکومت اسالمي و تحت تأثير زبان عربي انسجام وارتباطي پيدا کرده اند .
دوران زندگانی آن حضرت با ده نفر از خلفای اموی و دو نفر از خلفای عباس��ی ،و مدت
 34سال امامت ایشان با هفت تن از آنان مقارن بوده است که عبارتند از:
 1هشام به عبدالملک ( 125 -105شمه ای از کرامات امام صادق علیه السالم ه .ق) -2.ولید بن یزید به عبدالملک ( -3.)126 -125یزید بن ولید بن عبدالملک ( -4.)126ابراهیم
بن ولید بن عبدالملک ( 70روز از سال  -5.)126مروان بن محمد (-6. )132 -126عبداهلل
بن محمد مش��هور بن سفاح ( -7.)137 -132ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی (-137
)158
دوران امامت آن حضرت با شرایط خاص و ممتاز سیاسی و اجتماعی همراه بود که زمینه
را ب��رای فعالیت های علمی و مذهبی فراهم آورده بوده از طرفی بنی امیه دوران ضعف و
رکود خود را س��پری می کردند و دائما در حال نزاع و کش��مکش با بنی عباس بودند .لذا
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فرصت ایجاد فش��ار و اختناق نس��بت به امام علیه السالم و شیعیان را نداشتند و از طرف
دیگر حکومت نوپای عباس��یان که با ش��عار طرفداری از خاندان رسالت به قدرت رسیده
بودند ،در صدد آزار و اذیت ش��یعیان نبودند .این موقعیت ممتاز سبب شد که یک جنبش
علم��ی و فکری در جامعه اس�لامی به وجود آید و امام صادق علیه الس�لام در راس این
جنبش توانس��ت به انتش��ار علوم الهی بپردازد و جهان اسالم را از معارف اسالمی سیراب
سازد .موقعیت علمی ایشان چنان ممتاز بود که تمام مسلمانان ،حتی علمای دیگر مذاهب
در مقابل آن سر تعظیم فرود آورده اند .چنان که ابوحنیفه (مؤسس مذهب حنفی از مذاهب
چهارگانه اهل سنت) می گوید« :ما رایت افقه من جعفر بن محمد (صالح الدین الصفدی
و جمال الدین مزی و جرجانی ) ; من کسی را فقیه تر [و دانشمندتر] از جعفر بن محمد
ندیده ام ».این امور سبب شد که شاگردان فراوانی در حوزه درس ایشان پرورش یابند که
عدد آنان بالغ بر چهار هزار نفر است( .ارشاد مفید ،ج  ،2باب  )12شیخ طوسی در رجال
خود بیش از س��ه هزار نفر از آنان را نام برده که از برجس��ته ترین آنان می توان به :هشام
بن حکم ،محمد بن مسلم ،ابان بن تغلب ،هشام بن سالم ،مؤمن الطاق ،مفضل بن عمر ،ابو
حنیفه و جابر بن حیان ،اشاره نمود.
اوضاع سیاسی جهان اسالم معاصر با امام صادق علیهالسالم
اوضاع سیاس��ی معاصر امام بویژه در دهههای آخر ،بس��یار آش��فته ب��ود .خلفای اموی با
چالش��های قومی و قیامه��ای متعدد مواجه بودند که اقتدار سیاس��ی آنان را کاهش داده و
مشروعیت سیاسی و اجتماعی آنان آسیب جدی دیده بود.از این روی فشار و جو اختناقی
که در دوران ائمه پیشین بود در این دوره از کاهش نسبی برخوردار شده بود .به هر روی
در این دوره امام شاهد تغییر قدرت سیاسی از بنی امیه به بنی عباس بود.
وضعیت درون حاکمیت
با مرگ هش��ام ،ولید بر مس��ند خالفت مینش��یند او فردی میگس��ار و زنباره ،است.لذا
کارهایش بر مردم و لش��کریانش گران آمد پس طی شورش��ی کشته شد .همچنانکه سال
بعد وقتی یزید بن ولید در ش��رف مرگ بود ابراهیم ،پس��رش ،جانش��ین او میشود اما به
س��رعت توسط مروان بن مح ّمد و در طی یک لشکرکشی از خالفت خلع میشود .مدتی
بیش نگذش��ته بود که سلیمان بن هش��ام که بیش از ده هزار تن در اختیار داشت مروان را
مخلوع اعالم نمود و بین آن دو جنگ سختی درگرفت که در نهایت به بقاء مروان انجامید.
اختالف قبایل هم چش��مگیر بوده است ،قیس��یان با عبدالملک بن مروان درافتادند اما بعد
با پس��رش هشام همراه ش��دند همچنانکه در خونخواهی ولید بن یزید کوشیدند و بعد به
مروان بن مح ّمد یاری رساندند در مقابل قبایل یمنی به عباسیان متمایل بودند و در نهایت
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آنان را به خالفت رساندند.
درگیریهای خارجی:تعداد این جنگها زیاد بوده که به نمونههایی اشاره میشود:
-1جنگ با ترکان خزری در سال 114ه ق و ادامه آن در سال  119ه ق که مسلمین موفق
به کشتن خاقان ترک در حوالی بلخ و طخارستان گردیدند.
-2جنگ با رومیان در سال 115ه ق و  118ه ق و  119ه  .ق.
-3جنگ در ماوراء النهر در سال  121ه ق که تا تاشکند رسیده بود.
ناآرامیهای داخلی:ناآرامیها دراین دوره چالش جدی برای امویان بود که نتوانس��تند آنها
را س��رکوب و بکلی ریش��ه کن کنند .از این رو بعدها در زوال ق��درت امویان و پیروزی
عباسیان بسیار موثر افتاد.شورشها را به دو دسته اجتماعی و سیاسی میتوان تقسیم کرد،
ش��ورشهای سیاسی با انگیزه سیاسی و دارای رهبری بودند و شورشهای اجتماعی غالبا
بدون برنامه قبلی و بدون رهبری خاص صورت میگرفت.
الف) ش��ورشهای اجتماعی-1:ش��ورش مردم حمص پس از کشته شدن ولید که توسط
یزید بن ولید س��رکوب شد-2.ش��ورش مردم فلس��طین و بیرون راندن والی اموی به سال
 126ه  .ق-3در همین سال در خراسان نزاریها و یمانیها به جان هم افتادند .چون فرمان
حکوم��ت به نام نصر بن س��یار آمد .مصریها از او حمای��ت کردند و عدهای به پیروی از
ش��خصی به نام ُجدیع کرمانی پرداختند-4.شورش مردم یمامه علیه کارگزار اموی به سال
-126.5شورش مردم حمص بار دیگر در دورة خالفت مروان بن مح ّمد.
ب) قیامهای سیاس��ی-1 :در س��ال  126خوارج اباضیه در یمن خروج کردند و مدت سه
ماه بر مدینه تسلط یافتند.
 -2در س��ال  127ه  .ق ضحاک بن قیس خارجی قیام کرد و وارد کوفه ش��د مردم موصل
نیز از او پیروی کردند .او با سپاهی صد هزار نفری به جنگ با سپاه خلیفه رفت اما کشته
شد .پس از او شیبان حروری رهبری شورشیان را به عهده گرفت باالخره شیبان گریخت.
 .3قیام زید بن علی بن حس��ین به س��ال  123ه  .ق در کوفه که مردم بس��یاری با او بیعت
کردند اما چون او از لعن شیخین امتناع کرد شیعیان کوفه او را رها کردند .باالخره در جنگ
با سپاه اموی زید شکست خورد و اعدام گردید.
در م��ورد عقاید او اختالف نظر زیادی وجود دارد .در هر صورت چون زید کش��ته ش��د
السالم ـ کشته شدن
پسرش یحیی به خراسان رفت و در آنجا قیام نمود .امام صادق ـ علیه ّ
او را از قبل پیش بینی فرموده بود.
قیام عباس��یان:نهضت عباسی به س��ال  129ه  .ق در خراسان توسط ابو مسلم رسم ًا اعالم
موجودیت کرد .قبل از این فعالیتهای آنان از س��ال  118توسط امام مح ّمد به طور کام ً
ال
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مخفیانه رهبری میش��د ،ابو مس��لم توانس��ت همکاری اقوام یمنی و ربیعه و نیز خوارج
حروریه را جلب کند و به زودی بر س��رزمین ش��رق تس��لط یابد.باالخره به س��ال 132
نیروهای عباس��ی وارد کوفه شدند و ابو س��لمه مسئولیت کوفه را عهدهدار گردید .در این
زمان بنی عباس که با «شعار الرضا من آل مح ّمد» همکاری علویان را نیز جلب کرده بودند
و حتی با مح ّمد بن نفس زکیه به خالفت بیعت کرده بودند ،به تصفیه کسانی که به عباسیان
اخالص نداشتند پرداختند و باالخره با ابو العباس س ّفاح به عنوان خلیفه بیعت شد.
کرامات اولیاء
همانطور که پیامبران الهی برای اثبات نبوت خویش افعال خارق العاده ای به عنوان معجزه
انجام می دهند ائمه اطهار و اولیای الهی هم برای اثبات حقانیت خویش ،بیدار کردن مردم
ی��ا جهات دیگر ،کراماتی از خود بروز می دهند و از طرف خداوند به آن ها عنایات ویژه
ای می شود که باور آن ها برای اذهان عمومی خیره کننده و تعجب برانگیز است .هنگامی
که صفحات تاریخ را ورق می زنیم با نمونه های بسیاری از این امور مواجه می شدیم که
به دو نمونه از آن ها از زبان قرآن اشاره می کنیم:
-1یکی از کرامات حضرت مریم ،نزول طعام آسمانی از طرف خداوند برای اوست .قرآن
کری��م میفرماید« :کلما دخل علیه��ا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک
ه��ذا قال��ت هو من عن��داهلل » ; «هرگاه حضرت زکریا بر مریم در محراب وارد می ش��د،
غذای مخصوصی نزد او می دید( .آن حضرت سؤال می کرد) ای مریم! این غذا را از کجا
آورده ای (او پاسخ می داد)  :این ها از سوی خداوند است».
-2نمونه دیگر درباره آصف بن برخیا از یاران حضرت س��لیمان است که تخت بلقیس را
در مدت زمان کمی از مکانی دور حاضر نمود .خداوند متعال می فرماید« :قال الذی عنده
عل��م م��ن الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راه مس��تقرا عنده قال هذا من
فضل ربی » ; «کس��ی که دانش��ی از کتاب داش��ت گفت :من آن را پیش از آن که چشم بر
هم زنی نزد تو خواهم آورد .پس هنگامی که [س��لیمان] آن را نزد خود دید گفت :این از
فضل پروردگار من است».
انجام کرامات به دست اولیای الهی آن قدر روشن و بدیهی است که اکثر مسلمین بر جواز
آن اتفاق دارند.
تفتازانی از علمای اهل س��نت می گوید« :ظهور و روش��نی کرام��ات اولیای خدا همچون
روش��نی معجزات انبیاء اس��ت و انکار این امور توسط اهل بدعت و گمراهان چیز عجیبی
نیست ،چرا که آنان خود توان انجام آن را ندارند و درباره حکام خود هم آن را نشنیده اند،
لذا دست به انکار می زنند ».و در جای دیگر می گوید« :کرامات حضرت علی علیه السالم
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آن قدر زیاد است که قابل شمارش نیست » ( .شریف رضی ،ج  ،5ص .)76
کرامات امام صادق (ع)
در ذیل برخی از کرامات امام صادق علیه السالم بیان می گردد.
 -1باطل کردن سحر ساحران
محمد بن س��نان می گوید :منصور دوانیقی هفتاد مرد از شهر کابل را فراخواند و به آن ها
گفت :وای بر ش��ما که ادعای س��احر بودن دارید و بین زن و شوهر او فاصله می اندازید
 . ...او با وعده های بس��یار آن ها را تحریک کرد تا با انجام س��حرهای خود ابا عبداهلل را
مبهوت و مقهور خود سازند .ساحران به مجلسی که منصور فراهم کرده بود رفتند و انواع
صورت ها از جمله صورت های ش��یر را به تصویر کشیدند تا هر بیننده ای را سحر کنند.
منصور بر تخت خود نشس��ت و تاج خود را بر سرگذاش��ت و به دربان دستور داد که امام
صادق علیه السالم را وارد سازند .وقتی امام ششم وارد شد ،نگاهی به آن ها کرد و دست
به دعا برداش��ت و دعایی خواند که برخی از الفاظ آن ش��نیده می ش��د و قسمتی را هم به
طور آهسته خواند ،سپس فرمود :وای بر شما به خدا قسم سحر شما را باطل خواهم نمود.
سپس با صدای بلند فرمود :ای شیرها آن ها را ببلعید ،پس هر شیری به ساحری که او را
درس��ت کرده بود حمله کرد و او را بلعید .منصور بهت زده از تخت خود بر زمین افتاد و
ب��ا ترس می گفت :ای اب��ا عبداهلل! مرا ببخش دیگر چنین کاری نخواهم کرد ،حضرت هم
به او مهلت داد .بعد منصور دوانیقی از امام علیه الس�لام درخواست کرد ،شیرها ساحرانی
را که خورده بودند برگردانند .امام صادق علیه الس�لام فرمود :اگر عصای موس��ی آنچه را
بلعیده بود برمی گرداند ،این شیرها نیز چنین می کردند( .بحرانی ، ،ج  ،5ص  ، ;246ابن
جریر طبری ، ،ص 298وشیخ مفید ، ،ص .) 246
-2آگاهی از غیب
موارد متعددی در تاریخ نقل ش��ده است که بیانگر آگاهی و اشراف کامل امام صادق علیه
الس�لام بر امور غیبی اس��ت و کالمی را که ایش��ان فرموده« :نحن والة االمر و خزنة علم
اهلل (کلینی،جلد ; )1ما والیان امر و خازنان علم خداوند هس��تیم ».در عمل نش��ان داده و به
اثبات رس��انده اس��ت .در این نوشتار به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم :ابراهیم بن مهزم می
گوید :از محضر امام صادق علیه الس�لام جدا ش��دم و به منزل رفتم ،ش��ب هنگام بین من
و مادرم مش��اجره ای رخ داد ،بر س��ر او فریاد زدم و با تندی با او سخن گفتم ،صبح شد،
نماز را خواندم و بالفاصله نزد امام آمدم ،همین که داخل شدم فرمود :ای پس مهزم! چرا
بر س��ر مادر خود فریاد زدی؟ آیا نمی دانی که او تو را در ش��کم خود نگهداری کرد و در
دامان خود پروراند و با ش��یر خود تو را تغذیه نمود؟ عرض کردم :آری .ایش��ان فرمودند:
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پس هیچ وقت با تندی با او س��خن مگو( .صفار قمی ،ص  ;243مدینة المعاجز ،همان ،ج
 ،5ص .) 314
-3آتش در اطاعت امام
یکی از اصحاب امام صادق علیه الس�لام بنام مامون رقی نقل کرده اس��ت که :در محضر
سرور و موالیم امام صادق علیه السالم بودم ،سهل بن حسن از شیعیان خراسان وارد شد
و سالم کرد و نشست ،عرض کرد :ای فرزند رسول خدا کرامت و بزرگی از آن شماست،
ش��ما خاندان امامت ،چرا بر این حق خود س��کوت کرده و قی��ام نمی کنید و حال آن که
هزاران نفر از شیعیان شما آماده شمشیر زدن در رکاب شما هستند .امام علیه السالم فرمود:
ای خراسانی! لحظه ای درنگ کن .پس امر فرمود که تنور را روشن کنند ،هنگامی که آتش
ش��عله ور ش��د ،به سهل فرمود :داخل تنور شو ،سهل گفت :ای پسر رسول خدا مرا از این
کار معاف بدار ،در این هنگام هارون مکی یکی از اصحاب با وفای امام علیه السالم وارد
شد در حالی که کفش های خود را در دست گرفته بود ،سالم کرد و جواب شنید ،امام به
او فرمود :کفش های خود را بر زمین بگذار و داخل تنور ش��و ،او بدون هیچ درنگی وارد
تنور ش��د و در میان ش��عله های آتش نشست .امام صادق علیه السالم رو به خراسانی کرد
و از حوادث خراس��ان برای او گفت ،انگار امام علیه الس�لام در آن جا حاضر بوده است،
سپس فرمود :داخل تنور را نگاه کن .مامون رقی می گوید :من هم جلو رفتم و داخل تنور
را مش��اهده کردم ،هارون مکی در میان آتش نشس��ته بود و برخاست و از تنور خارج شد.
امام به س��هل فرمود :در خراس��ان چند نفر مانند او می شناسی؟ عرض کرد :به خدا قسم
احدی را نمی شناس��م ،امام علیه الس�لام حرف او را تایید نمود و فرمود :در زمانی که ما
حتی پنج نفر از این گونه یاران نداریم چگونه قیام کنیم؟ (همان منبع).
 -4شفا یافتن به دعای امام
عمار سه فرزند به نام های «اسحاق » « ،اسماعیل » و «یونس » داشت ،آن ها نقل کرده اند
که «یونس » به مرض بدی مبتال ش��ده بود ،به محضر امام صادق علیه الس�لام رفتیم ،امام
ب��ا مش��اهده وضع یونس ،دو رکعت نماز خواند و خ��دا را حمد کرد و بر نبی اکرم صلی
اهلل علیه و آله و آل او درود فرستاد و ذکرهایی بر زبان جاری ساخت و از خداوند چنین
خواست« :واصرف عنه شر الدنیا واالخرة واصرف عنه ما به فقد غاظنی ذلک واحزننی; شر
دینا و آخرت را از او دور نما و این مرض را از او بر طرف ساز که عارضه او مرا ناراحت
و غمگین کرده است ».آن سه نفر نقل می کنند که :به خدا قسم از شهر خارج نشده بودیم
که بیماری او برطرف شد و شفا یافت (همان منبع).
 -5بخشش به نیازمندان
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امام (ع) با آن همه تاکید و تالش در به دست آوردن روزی حالل ،بسیار بخشنده و کریم
بود .یاران و پیروان خود را به بخشش سفارش می کرد و تاکید می فرمود یاور درماندگان
و دس��تگیر در راه ماندگان باش��ند .او خود نیز عمال چنین بود.پیوس��ته می فرمود« :مال با
صدقه کم نمی شود».امام بی توجهی به مؤمنان نیازمند را کوچک شمردن آنان می دانست
و کوچک ش��مردن آنها را توهین به اهل بی��ت پیامبر(ص).حضرت صادق (ع) از راههای
مختلف به خویش��ان و دیگر مردم نیازمند کمک می ک��رد .گاه نهانی صدقه می داد و گاه
آشکار; گاه توسط کسی می فرستاد و گاه خود می برد .گاهی نیز غذا می پخت و افراد را به
خوردن دعوت می کرد .شبانگاه ،که تاریکی شب سایه می گسترد و مردم می خفتند ،امام
(ع) همچون پدرانش زنبیلهای نان و گوشت بردوش می گذارد ،کیسه های درهم و دینار
در دست می گرفت ،ناشناس به سراغ نیازمندان می رفت و غذا و پول را میان آنها تقسیم
می کرد.معلی ،یکی از ارادتمندان امام صادق (ع) می گوید« :امام (ع) در شبی که باران نم
نم می بارید از خانه به قصد س��قیفه بنی س��اعده بیرون رفت .من پنهانی دنبالش رفتم .در
میان راه ،ناگاه چیزی بر زمین افتاد .فرمود« :بسم اهلل ،خدایا به من بازش گردان ».جلو رفتم
و س�لام کردم ،فرمود :معلی هس��تی؟ گفتم :آری ،فدایت شوم.فرمود« :با دستانت جستجو
کن ،آنچه یافتی به من بده ».جس��تجو کردم ،نانهای پراکنده ای یافتم .وقتی آنها را به امام
(ع) می دادم کیس��ه ای پر از نان بر دوش��ش دیدم .گفتم :اجازه بفرمایید من آن را بردارم.
فرمود :من به حمل آن سزاوارترم ،ولی با من بیا.سپس به سقیفه بنی ساعده رفتیم و مردمی
را خفته یافتیم .امام (ع) کنار هر نفر یک یا دو نان گذاشت و برگشتیم».عالوه بر آنچه امام
خود شبانه به نیازمندان می داد ،گاه به واسطه دیگران نیز اموالی برای آنان می فرستاد و می
گفت« :به گیرنده نگویید من داده ام »بر صدقه پنهانی تاکید می کرد و آن را بسیار دوست
داش��ت .فضل بن ابی قره می گوید« :امام کیس��ه های پول را به کسی می داد و می فرمود:
اینها را به فالنی و فالنی از بنی هاش��م بده و بگو از عراق برایتان فرستاده اند».آن شخص
می برد و باز می گشت .امام می پرسید :چه گفتند؟ پاسخ می داد :گفتند :به سبب نیکی ات
به خویش��ان پیامبر (ص) ،خدای پاداش نیکت دهد».بخشش��های شبانه امام ادامه داشت و
گیرندگان دهنده را نمی شناختند; تنها پس از در گذشت امام دریافتند که یاور آنان که بوده
است .افزون بر این ،امام آشکارا نیز از مستمندان دستگیری می کرد(فندرسکی .)1387یک
بار چهارصد درهم و یک انگش��تری به ارزش ده هزار درهم به فقیری بخشید.امام صادق
که درود خدا و فرش��تگانش بر او باد -در صدقه دادن روش��ی ویژه داش��ت; اگر گیرندهبه آنچه می گرفت قانع بود و خدای را س��پاس می گفت ،امام بیش��تر به او می بخشید; و
اگر آن را کم می دانس��ت یا به جای ش��کر خدای از امام تشکر می کرد ،دیگر چیزی به او

449

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

نمی داد .مس��مع بن عبد الملک گوید« :روزی خدمت امام صادق (ع) بودیم و انگور می
خوردیم.نیازمندی آمد و چیزی خواس��ت .امام (ع) خوش��ه ای انگور به وی داد .نیازمند
گفت :نیازی به این ندارم پول بدهید!امام چیزی به او نداد و فرمود :خدای روزی دیگران
را زیاد کند.نیازمند رفت و دوباره باز آمد و گفت :همان خوشه انگور را بدهید.امام چیزی
به او نداد و فرمود :خدای روزی ات را زیاد کند.س��پس نیازمند دیگری آمد .امام (ع) س��ه
دانه انگور به وی داد .نیازمند گرفت و گفت :س��پاس خدای را که این روزی ام کرد.امام
فرمود :صبر کن ،پس دو دس��ت خود را پر از انگور کرده ،به او داد.تهیدس��ت انگورها را
گرفت و گفت :س��پاس خدایی را که این روزی ام کرد.امام صادق (ع) فرمود :بمان.سپس
پولی که حدود بیس��ت درهم بود ،به او داد .نیازمند گرفت و گفت :خدایا ،تو را س��پاس.
این تنها از طرف تو است.امام فرمود :بمان.سپس پیراهن خود را به او بخشید و فرمود :این
را بپوش! مرد تهیدس��ت پیراهن را گرفت ،پوشید و گفت :سپاس خدایی که مرا پوشاند...
.ای ابا عبد اهلل ،خدایت پاداش نیک دهد.جز این برای امام دعای دیگری نکرد و ما گمان
کردی��م ک��ه اگر امام را دعا نمی کرد همچنان به او چیز می بخش��ید».امام (ع) همچنین از
محصول باغهای خود نیز به نیازمندان ،رهگذران و همسایگان می بخشید .امام باغی به نام
چشمه«ابی زیاد» داشت که ساالنه چهار هزار دینار درآمد داشت .آن قدر از آن می بخشید
که تنها چهارصد دینار باقی می ماند.این باغ ماجرایی شگفت دارد .یکی از یاران امام (ع)
به وی گفت« :ش��نیده ام در باغ چش��مه ابی زیاد کاری ش��گفت می کنی ،دوست دارم از
زبان شما بشنوم».امام فرمود« :آری ،چون خرماها می رسد ،فرمان می دهیم دیوارهای باغ
را س��وراخ کنند تا مردم وارد شوند و از میوه آن بخورند;» و نیز فرمان می دهم «ده ظرف
خرما ،که بر سر هر یک ده نفر می توانند بنشینند ،آماده کنند و چون ده نفر بخورند ،ده تن
دیگر بیایند و هر نفر یک مد خرما می خورند ».س��پس فرمان می دهم به تمام همسایگان
باغ ،از پیرمرد و پیرزن و مریض و کودک و زن و همه کسانی که توانایی آمدن نداشته اند،
یک مد خرما بدهند .سپس مزد باغبانان و کارگران و سرپرستان باغ را می دهم و باقیمانده
محصول را به مدینه می آورم و بین نیازمندان و آبرومندان به اندازه نیازش��ان تقس��یم می
کن��م; و در پای��ان از چهارهزار دینار ،چهارصد دینار برای��م باقی می ماند.امام صادق (ع)،
افزون بر این بخشش��ها ،بسیار میهمانی می داد .ش��اگردان ،پیروان خویشاوندان ،غریبان و
رهگذران را به میهمانی می خواند و اطعام می کرد .خانه اش منزلگاه غریبان و مس��افران
بود .میهمانی دادن را بسیار دوست داشت .اطعام را از آزاد کردن بنده بهتر می دانست .او
به پیروانش س��فارش می کرد که خویش��ان و همسایگان و دوستان خویش را اطعام کنند.
امام (ع) به اندازه ای میهمانی می داد که می توان گفت ،بیشتر اوقات میهمان داشت .مردم
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می گفتند« :جعفر بن محمد به اندازه ای مردم را اطعام می کند که برای خانواده اش چیزی
باقی نمی ماند».امام صادق (ع) وقتی نمی خواست کسی را به خانه ببرد ،تعارف نمی کرد.
چون میهمانان بر سر سفره می نشستند ،تعارف می کرد که بیشتر بخورند و هر چه بیشتر
می خوردند ،ش��ادمان تر می ش��د.گاه خود از میهمانان پذیرایی می کرد .و کارهای آنها را
انجام می داد ،سر سفره گوشتها را جدا می کرد و در برابر میهمانان می گذاشت .خود برای
میهمانان غذا می نهاد و حتی به دست خود برای آنها لقمه می گرفت.بسیار اتفاق می افتاد
که وقتی مجلس درس و مناظره تمام می شد ،موقع غذا خوردن بود .شاگردان و حاضران
در محفل را نگه می داش��ت و با آنها غذا می خورد .در مقابل میهمانان بس��یار خوشرو و
خوشرفتار بود .و فقیر و غنی را باهم دعوت می کرد.گاه به میهمانان غذای بسیار لذیذ می
داد و گاه غذای ساده و معمولی .در پاسخ یکی از یاران در این مورد ،فرمود :من به اندازه
توان��م غذا می دهم .چون خدای روزی زیاد برس��اند ،طعام نیکو می دهم; و چون روزی
کم برسد ،با غذای معمولی اطعام می کنم .چون میهمانی می داد غذایش هم خوب بود و
هم زیاد .میهمانان را بزرگ می داش��ت و از حضور آنها اظهار ش��ادمانی می کرد .به هنگام
آمدن میهمانان ،به آنها خوش آمد می گفت و در باز کردن و وانهادن بارشان به آنها کمک
می کرد .هنگام رفتن میهمانان ،در بستن بار و بنه به آنها کمک نمی کرد و خدمتکارانش را
نیز از کمک کردن به آنها باز می داشت .چون سبب را می پرسیدند می فرمود :ما خاندانی
هستیم که میهمانان را بر رفتن از منزلمان یاری نمی دهیم(همان منبع).
 -6شجاعت:
امام صادق (ع) از نس��ل علی بود و در ش��جاعت بی نظیر .او ش��جاعت و پایداری را از
پدران خود به ارث برده بود .در مقابل زورمندان و امیران از گفتن حق پروا نداشت .روزی
منصور ،خلیفه عباسی ،از مگسی درمانده شد و از وی پرسید :چرا خداوند مگس را آفرید؟
امام (ع) پاسخ داد« :تا جباران را خوار کند».وقتی «داوود بن علی ،فرماندار مدینه ،معلی بن
خنیس را کشت ،شمشیر برگرفته به کاخ امارت رفت; حقش را مطالبه کرد; قاتل «معلی »
را به قصاص کش��ت .ماموران حکومت خانه اش را به آتش کش��یدند ،در میان شعله های
آتش قدم می زد و می فرمود« :من فرزند ابراهیم خلیلم »وقتی که فرماندار اموی مدینه در
حضور بنی هاش��م و در خطبه های نماز علی (ع) را دش��نام داد و همه بنی هاشم سکوت
کردند ،امام (ع) چنان پاسخ کوبنده ای به او داد که فرماندار بی آنکه خطبه را تمام کند راه
خانه پیش گرفت(حرانی.)1382،
-7مهابت ،گذشت و بردباری :
امام (ع) مهابتی خدادادی داشت ،چهره اش نورانی بود و نگاهش نافذ .عبادت بسیار سبب
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شده بود ابهتش دلها را جذب کند .عظمت و مهابت وی چنان بود که ابو حنیفه بر منصور
وارد ش��د و امام (ع) حضور داشت ،به گفته خودش چنان تحت تاثیر هیبت امام (ع) قرار
گرفت که مهابت منصور با آن همه خدم و حش��م در برابر آن هیچ بود.یکی از دانشمندان
علم کالم ،که بسیار بر خود می بالید و خود را برای مناظره با آن حضرت آماده کرده بود،
چون چش��مش به امام افتاد چنان تحت تاثیر قرار گرفت که حیران ماند و زبانش بند آمد.
امام با وجود شجاعت و مهابت و قوت قلبی که داشت ،در برخورد با مردم و خدمتکارانش
بس��یار بردبار و با گذش��ت بود و بدی را با نیکی پاس��خ می داد .رفتارش با دیگران ،حتی
خدمتکاران بس��یار مالیم و مهربانانه بود .خوش��رو و خوش رفتار بود و مالیمت و نرمی
معیار رفتارش شمرده می شد .روزی غالمش ،که در پی کاری رفته بود ،دیر کرد .امام (ع)
در پی اش گش��ت و او را خوابیده یافت .نه تنها با او درش��تی نکرد ،بلکه کنارش نشست
و او را باد زد تا بیدار شد .آنگاه به او فرمود« :تو را نشاید هم شب بخوابی هم روز ،شب
بخواب و روز کار کن ».گاه حتی بیش از این گذش��ت نش��ان می داد ،به نماز می ایستاد و
برای بدکننده از خدا آمرزش می طلبید .روزی ش��خصی که ،امام را نمی شناخت ،او را به
دزدی متهم کرد .امام (ع) وی را به خانه برد و هزار درهم به او داد .چون شخص شرمنده
و عذرخواه باز گشت و درهمها را پس آورد ،امام آن را نپذیرفت(حرانی.)1382،
-8صبر:
امام صادق (ع) در برابر سختیها و مصیبتها بسیار پایدار بود .در برابر سختیهایی که حکومت
برای��ش ایجاد می کرد و گاه حتی ش��بانه به منزلش می ریختن��د و به مرگ تهدیدش می
کردند ،استوار بود .او در غم از دست دادن فرزندان بسیار صبور بود .روزی با میهمانانش
بر س��ر س��فره بود که خبر در گذشت پسر بزرگش اس��ماعیل را آوردند .با آنکه اسماعیل
را بس��یار دوس��ت داش��ت نه تنها بی تابی نکرد ،بلکه با میهمانان نشست ،لبخند زد ،پیش
میهمانان غذا گذاشت و آنها را به خوردن تشویق کرد و از روزهای دیگر بهتر غذا خورد.
میهمانان از این که او را غمگین ندیدند تعجب کردند و سبب را پرسیدند.حضرت فرمود:
«چرا چنین نباش��م ،راستگوترین راس��تگویان به من خبر داده است که من و شما خواهیم
مرد».چون کودکش مریض ش��ده بود ،غمگین بود و چون کودک درگذش��ت ،اندوه را به
کناری نهاد و به جمع یاران پیوست.پرس��یدند« :تا کودک بیمار بود ،غمگین بودی و چون
درگذش��ت ،غم از چهره زدودی »؟ فرمود« :ماخاندانی هس��تیم که پیش از وقوع مصیبت
اندوهگین می شویم و چون فرمان حق در رسد به قضا رضا می دهیم و تسلیم فرمان حق
هس��تیم.در فراق از دست دادن یاران و خویشاوندان اشک می ریخت ،ولی پیوسته راست
قامت بود .در ش��هادت عمویش «زید بن علی بن الحس��ین (ع)» گریس��ت .در گرفتاری،
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شکنجه ها و شهادت عموزادگانش گریست ،ولی همچنان پایدار ایستاد(فندرسکی)1387،
 -9تواضع:
امام (ع) ،با همه ش��رافت نس��ب و جاللت قدر و برتری دانشی که داشت ،بسیار متواضع
بود و در میان مردم چون یکی از آنان بود .به دس��ت خویش خرما وزن می کرد .باغ خود
را بیل می زد; آبیاری می کرد .چهارپا سوار می شد .و اجازه نمی داد حمام را برایش قرق
کنن��د .چون بندگان بر زمین می نشس��ت و غذا می خ��ورد .و خود از میهمانانش پذیرایی
می کرد .روزی برای دلجویی و دیدار به منزل یکی از بنی هاشم می رفت که کفشش پاره
ش��د .کفش پاره را به دس��ت گرفت و با یک پای برهنه تا مقصد رفت .یتیمان را نوازش و
سرپرستی می کرد.
 -10صله رحم:
برخ��ورد خوب در برابر رفت��ار بد و مهربانی در مقابل خش��ونت ،معیار رفتارش بود .او
می کوش��ید کینه ها را از دلها بش��وید و پیوندهای بریده را دو باره برقرار س��ازد .از جمله
س��جایای اخالقی امام (ع) این بود که از خطاکار در می گذشت و پیوندش را با کسی که
از او بری��ده ب��ود ،بر قرار می کرد .آنگاه که بین آن حضرت و «عبد اهلل بن الحس��ن » نوه
امام حس��ن (ع)مش��اجره ای در گرفت; عبد اهلل با آن حضرت درش��تی کرد .وقتی دوباره
یکدیگر را دیدند ،امام حال عبد اهلل را پرسید .وی خشمگینانه گفت« :خوبم ».امام فرمود:
«آیا نشنیده ای که صله رحم حسابرسی قیامت را سبک می کند».به گاه مرگ وصیت کرد
تا به «حس��ن افطس » ،پس��ر عموی آن حضرت که به قصد کشتن امام (ع) به ایشان حمله
کرده بود ،هفتاد دینار بدهند(قراملکی ،احد وهمکاران.)1386،
 -11کمک مالی برای برقراری صلح و آرامش:
او تنه��ا ب��رای بر قراری پیون��د و محبت بین خود و خویش��اوندانش ت�لاش و از خود
گذش��تگی نمی کرد ،بلکه برای برقراری دوس��تی بین دیگر مردم ،بویژه شیعیانش ،نیز می
کوشید .از مال خویش مبلغی به یارانش داده بود تا هرگاه پیروانش با هم به نزاع برخیزند
به آنها بدهند و بینشان آشتی برقرار سازند.
 -12همدردی با مردم:
نه تنها خود را در غم و ش��ادی نزدیکان و یاران و پیروانش ش��ریک می دانس��ت ،بلکه با
تم��ام م��ردم همدردی می کرد .وقتی در مدینه نرخها باال رفته بود به وکیل خرجش فرمان
داد تا مواد غذایی موجود را بفروشد و مانند سایر مردم روزانه غذا تهیه کند« .معتب » می
گوی��د :چون در مدینه نرخها باال رفت ،امام به من فرمود :چقدر مواد غذایی داریم؟ گفتم:
«چن��د ماه��ی را کفایت می کند.فرمود :آنها را بفروش.گفتم :م��واد غذایی در مدینه نایاب
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است.فرمود :آن را بفروش و بعد مانند مردم هر روز مواد غذایی خریداری کن .ای معتب،
نیمی از خوراک خانواده ام را گندم قرار بده و نیمی را جو; خدا می داند من می توانم به
آنها نان گندم بدهم ولی دوس��ت دارم خداوند ببیند که برای اداره زندگی ام خوب برنامه
ریزی کرده ام.نه تنها دس��تگیر خویشاوندان ،شیعیان و عموم مسلمانان بود; بلکه نیازمندان
غیر مسلمان را نیز کمک می کرد« .معتب »می گوید :بین مکه و مدینه همراه امام بودم .به
م��ردی برخوردیم که خود را زیر درختی انداخته بود ،امام فرمود« :به طرف او برویم ،می
ترسم تشنگی وی را از پای درآورده باشد».راهمان را کج کردیم و به سوی او رفتیم; مردی
مسیحی بود با موهای بلند .امام (ع) از او پرسید« :تشنه ای؟» گفت« :آری »امام فرمود :ای
مصادف ،آبش بده.من پیاده ش��دم و س��یرابش کردم .سپس سوار شدیم و رفتیم .من گفتم:
این مرد مس��یحی بود ،آیا به مس��یحی هم کمک می کنی؟!فرمود :در چنین حالتی آری.به
هنگام فتنه از مدینه خارج می شد و به یکی از باغهایش می رفت و چون شورش فرو می
نشست و آرامش برقرار می شد ،به مدینه باز می گشت(همان منبع).
 -13تاسیس دانشگاه جعفری یا حوزه علمیه
ش��اگردان امام باقر(ع) پس از درگذش��ت آن حضرت به گرد ش��مع وجود امام صادق(ع)
حلقه زدند .امام علیه الس�لام نیز با جذب ش��اگردان جدید به تاس��یس یک نهضت عظیم
فکری و فرهنگی و بالنده مبادرت ورزید ،به گونه ای که طولی نکش��ید مس��جد نبوی در
مدینه منوره و مسجد کوفه در شهر کوفه به دانشگاهی عظیم تبدیل شد .درگیری شدید بین
بنی عباس و بنی امیه ،آنان را آن چنان به خود مش��غول کرده بود ،که فرصتی طالیی برای
امام صادق(ع) و یارانش به دست آمد،آن حضرت با استفاده از این فرصت به بازسازی و
نوس��ازی فرهنگ ناب اسالم پرداخت وشیفتگان مکتب حق از اطراف و اکناف ،از بصره،
کوفه ،واسط ،یمن و نقاط مختلف حجازبه مرکز اسالم; یعنی مدینه ،سرازیر شدند و چون
پروانگانی دلباخته به گرد ش��مع وجود امام صادق(ع) تجمع کردند .روز به روز به تعداد
شاگردان می افزود ،به گونه ای که تعداد آنها به چهار هزارنفر رسید .شیخ طوسی (وفات
یافته  460ه.ق) در رجال خود تعداد شاگردان امام صادق(ع) را 3197مرد و  12زن نام می
برد« .حسن بن علی بن زیاد وشاء» که خود از اساتید حدیث ،و از شاگردان امام رضا(ع)
است ،می گوید« :من در مسجد کوفه نهصد استاد حدیث را دیدم که از امام صادق(ع) نقل
حدیث می کردند ،و مکرر می گفتند :قال الصادق ،قال جعفر بن محمد(ع ).
این دانش��گاه عظیم صدها مجتهد ،اس��تاد ،دانش��مند و محقق تربیت ش��دند ،که هر کدام
از ش��خصیت های بزرگ علمی به ش��مار می آمدند ،و گروه��ی از آنان دارای آثار علمی
وش��اگردان متعدد ش��دند .ش��یخ مفید (وفات یافته  413ه.ق) می نویسد« :به قدری علوم
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از امام صادق(ع) نقل ش��ده که در همه جا پخش ش��ده ،و زبان به زبان به گردش درآمده
اس��ت ،و از هیچ یک از افراد خاندان رس��الت ،آن همه علم و حدیث ،نقل نشده است ».با
توجه به این که ش��اگردان امام صادق(ع) به ش��یعیان انحصار نداشتند ،بلکه دیگران نیز از
خرمن فیض او خوش��ه می چیدند .مالک ،پیش��وای فرقه «مالکی» در ضمن گفتاری گوید:
«در علم و عبادت و پاک زیس��تی ،برتر از جعفر بن محمد(ع) هیچ چش��می ندیده ،وهیچ
گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است ».ابوحنیفه پیشوای فرقه حنفی ،دو
س��ال شاگرد امام صادق(ع) بود ،به طوری که این دو سال را اساس و سرمایه اصلی علوم
خود دانس��ته و می گوید« :لوال السنتان لهلک نعمان; اگر آن دو سال نبود،نعمان هالک می
ش��د ».از گفتنی ها این که :روزی منصور دوانیقی طاغوت عصر امام صادق(ع) ،ابوحنیفه
را احضار کرد و به او گفت :مردم ش��یفته جعفر بن محمد ش��ده اند واو دارای ش��اگردان
بس��یار شده است ،یک س��ری مسائل دشواری را نزد خود در نظر بگیر،تا در مال عام از او
بپرس��ی ،تا او در پاس��خ فروماند ،و از نظر چشم مردم ساقط ش��ود » .ابوحنیفه می گوید:
چهل مساله مشکل نزد خودم ردیف کردم ،و به مجلس منصوردوانیقی در «حیره » حاضر
شدم ،دیدم جعفر بن محمد(ع) در سمت راست منصور نشسته است ،همین که چشمم به
آن حضرت افتاد آن چنان تحت تاثیر شکوه و جالل او قرارگرفتم که خود را باختم ،سالم
کردم و با اش��اره منصور نشستم ،منصور به امام رو کردو گفت« :این ابوحنیفه است ».امام
فرمود :آری او را می شناس��م .س��پس منصور به من رو کرد و گفت« :ای ابوحنیفه! مسائل
خود را از جعفر بن محمد(ع) بپرس ».من س��ؤال های خود را مطرح کردم ،هر سوالی که
از آن حضرت می پرسیدم ،او بی درنگ پاسخ می داد ،و ابعاد مساله را بیان می کرد ،و می
گفت :عقیده ش��ما درباره این مس��اله چنین است ،و به عقیده مردم مدینه چنان است و به
عقیده ما چنین می باشد ،در بعضی از موارد نظر آن حضرت با عقیده من موافق بود و در
بعضی موارد با نظر اهل مدینه توافق داشت و گاهی با هر دو مخالف بود ،و به این ترتیب
به چهل س��ؤال مطرح ش��ده من پاس��خ داد ،آن گاه ابوحنیفه گفت« :اءلیس ان اعلم الناس
اعلمهم باختالف الناس; مگر نه این اس��ت که دانش��مندترین مردم آن کسی است که آگاه
ترین آنها به اختالف مردم به فتواها و مس��ائل فقهی باشد ».از حوزه علمیه امام صادق(ع)
ش��اگردان برجسته ای که خود بعدها به عنوان اس��تاد و اسطوانه جهان تشیع به شمار می
آمدند و هرکدام موسس کالس های بزرگ علمی ،و صاحب تالیفات شدند بروز نمودند;
مانند هشام بن حکم،جابر بن حیان ،زراره بن اعین ،ابان بن تغلب ،مفضل بن عمر ،هشام
بن س��الم ،مؤمن الطاق و ...هش��ام بن حکم عالمه عصر خود بود و تعداد تالیفات او را که
بیش تر در محور معارف و عقائد به ویژه درباره مساله مامت بود ،تا  31کتاب ذکر نموده
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اند .جابر بن حیان که او را پدر علم ش��یمی می خوانند ،یکی از ش��اگردان امام صادق(ع)
بود که کتابی در هزار صفحه ،ش��امل پانصد رس��اله در علوم مختل��ف تالیف نمود .کوتاه
سخن آن که :تاریخ نویس و تحلیل گر مشهور «ابن خلکان » می نویسد« :جعفر بن محمد
(امام صادق) یکی از امامان دوازده گانه بر اس��اس مذهب ش��یعه امامیه ،از بزرگان خاندان
پیامبر(ص) است که به خاطر راستی و درستی رفتار وکردار و گفتارش ،او را صادق نامند،
فضایل و کماالتش مش��هورتر از آن اس��ت که نیازبه توضیح باشد ».سپس به عنوان نمونه
یکی از شاگردانش ،جابر بن حیان را معرفی می کند(قائمی.)1377،
 -14مبارزه امام صادق(ع):
هم��ان گونه که بیان ش��د امام ص��ادق(ع) دوش به دوش نهضت عظی��م علمی و انقالب
فرهنگی ،در هر فرصتی به طاغوت زدایی پرداخت ،او هرگز تسلیم طاغوت های عصرش
نش��د ،بلکه همواره با آنها در ستیز بود ،و س��رانجام در همین راستا،او را شهید کردند .آن
حضرت گرچه قیام مسلحانه بر ضد طاغوت های عصرش نکرد ،ولی با شمشیر زبان وقلم،
در هر فرصتی به جنگ آنها رفت و آنها را محکوم کرد ،و در مورد قیام مسلحانه ،به یکی
از ش��اگردانش به نام س��دیر که در کنار چند عدد گوسفند توقف کرده بودند فرمود« :واهلل
لو کان لی ش��یعه بعدد هذه الجداء ما وس��عنی القعود; سوگندبه خدا اگر شیعیان (راستین)
من به اندازه تعداد این بزغاله ها بودند ،خانه نشینی برایم روا نبود ،و قیام می کردم ».وقتی
که س��دیر آن بزغاله ها را شمرد ،هفده عددبودند .امام صادق(ع) همواره مساله والیت را
مطرح می کرد ،و می فرمود« :والیت از نماز،روزه ،زکات و حج برتر است ،و دلیل آن را
چنی��ن ذکر می کرد« :النها مفتاحهن والوالی ه��و الدلیل علیهن; زیرا والیت کلید همه آنها
اس��ت ،و حاکم و رهبر ،راهنمای مردم به س��وی همه آنها است ».و گاهی می فرمود« :من
مدح س��لطانا جائرا و تخفف وتضعضع له طمعا فیه کان قرینه فی النار; کس��ی که سلطان
ستمگری را تمجید کند ،و دربرابر او فروتنی و کرنش نماید ،تا در کنار او به نوایی برسد،
چنین کس��ی همدم آن س��لطان در میان آتش دوزخ خواهد بود ».و زمانی دیگر از رس��ول
خدا(ص) نقل می کرد که فرمود« :الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا; علمای دین
نمایندگان امین پیامبران هس��تند تا هنگامی که وارد در دنیا نش��ده اند ».شخصی از رسول
خدا(ص)پرسید:نشانه ورود آنها در دنیا چیست؟
رس��ول خدا(ص) فرمود« :اتباع الس��لطان ،فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم; پیروی
سلطان ،هرگاه دانشمندان چنین کنند ،برای حفظ دینتان از آنها بپرهیزید ».منصور دوانیقی،
دومین طاغوت خشن عباسی در ضمن نامه ای به امام صادق(ع) نوشت« :چرا مانند سایر
مردم به مجلس ما نمی آیی و جزء اطرافیان ما نمی شوی تا از سوی ما بهره مند گردی؟!»
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امام صادق(ع) در پاس��خ نوشت« :در نزد ما (از امور مادی)چیزی نیست که برای آن از تو
بترس��یم ،و در نزد تو از نظر معنوی چیزی نیست که به خاطر آن به تو امیدوار گردیم ،در
ن��زد تو نه نعمتی وجود دارد که ب��ه حضورت بیاییم و به خاطر آن به تو تبریک گوییم ،و
ن��ه ت��و خود را در بال و مصیبت می بینی که بیاییم و به تو تس��لیت بگوییم ،بنابراین برای
چه نزد تو بیایم و در مجلس تو ش��رکت کنم؟» منصور پس از دریافت این پاس��خ کوبنده،
نوش��ت :نزد ما بیا و ما را نصیحت کن .امام صادق(ع) در جواب نوش��ت« :کس��ی که دنیا
خواه است تو را نصیحت نمی کند(زیرادنیایش به خطر می افتد) و کسی که آخرت خواه
باشد ،نزد تو نمی آید ».به این ترتیب امام صادق(ع) انقالب سیاسی خود را پی ریزی می
کرد ،و مردم را بر ضد حکومت طاغوتیان می ش��ورانید و از نزدیک ش��دن به آنها برحذر
می داش��ت ،و دو موضوع انقالب فرهنگی وسیاسی را در راس مسائل ،و از مسائل اصلی
قرار داده بود ،پیروان راس��تین او نیزباید در همین صراط مس��تقیم که همان صراط مستقیم
قرآنی است گام بردارند.
فعالیت های سیاسی امام جعفر صادق(ع)
برخی با دیده پوش��ی از بُعد سیاسی حرکت های امام صادق علیه السالم  ،او را نشسته بر
ُکرس��ی تدریس و فردی تنها مشغول تحقیق علمی می دانند؛ حال آنکه جهت گیری های
سیاس��ی امام ،انکار ناپذیراس��ت .سیاست برای ائمه علیهم الس�لام  ،تعریفی دیگر دارد و
آن اجرای احکام فردی ـ اجتماعی اس�لام و فراهم آوری زمینه دست یابی مردم به آرمان
های قرآنی اس��ت .امام صادق علیه الس�لام نیز با این خط مش��ی پیامبرپسند ،طبق شرایط
و مقتضی��ات زم��ان خویش ،با پدید آوردن انقالب ریش��ه ای فرهنگی ،این مهم را مح ّقق
ساخت و چهره زیبای اسالم را از سالیان انزوا در آورد .این سیاست موفق و کوبنده است
که سیاست منصور دوانیقی را به خاک ذلّت می کشاند (قائمی.)1377،
عصر امام صادق علیه السالم  ،دوران جنبش فکری و فرهنگی بود ،به طوری که هر کس
متاع فکری داش��ت ،به بازار دانش عرضه می کرد .اس��تاد ش��هید مطهری برخی از عوامل
پیدایش این جنبش علمی را چنین خالصه می کند .1 :آزادی فکر و عقیده در اس�لام راه
را ب��رای ایج��اد یک نهضت علمی ،هموار کرده بود؛  .2محی��ط آن روز ،کام ً
ال مذهبی بود
و مردم تحت تأثیر انگیزه های مذهبی ،تش��ویق های پیامبر اس�لام صلی اهلل علیه و آله به
دانش آموزی و دعوت قرآن به اندیش��یدن ،ش��ور علمی فراوانی داشتند؛  .3ملت هایی که
اس�لام را پذیرفته بودند ،س��ابقه فکری و علمی داش��تند و به منظور درک عمیق تعلیمات
اس�لام ،به تحقیق و جست وجو و تبادل نظر می پرداختند؛  .4هم زیستی مسالمت آمیز با
غیر مس��لمانان ،به ویژه با اهل کتاب و برخورد علمی مسلمانان با آنان ،بحث و بررسی و
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مناظره را به دنبال داشت.عصر امام صادق علیه السالم  ،دوره برخورد اندیشه ها و پیدایش
مذاهب مختلف بود .در اثر ارتباط مس��لمانان با عقاید و آرای اهل کتاب و نیز دانش��مندان
یونان ،ش��بهه ها و اش��کال های گوناگونی پدید آمده بود .در آن زمان ،فرقه هایی همچون
معتزل��ه ،جبریّه ،مرجئه ،غالی��ان ،زندیق ها ،منکران توحید ،مش��بّهه و امثال آن پدید آمده
بودن��د که هر کدام عقای��د خود را ترویج می کردند .از این گذش��ته ،در زمینه هر یک از
علوم اسالمی نیز در میان دانشمندان آن علم اختالف نظر پدید می آمد.برای مثال در علم
قرائت قرآن ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،کالم و عقاید ،بحث های داغی در می گرفت و هر کس
به نحوی نظر می داد و از عقیده ای طرفداری می کرد .از این رو ،امام صادق علیه السالم
برای معرفی اس�لام و مبانی تش��یع ،مناظره های متعدد و پرهیجانی با سران و پیروان این
فرقه ها و مس��لک ها داشت و با اس��تدالل های متین و منطق استوار ،پوچی عقاید آنان و
برتری مکتب اسالم را ثابت می کرد(بحار االنوار،جلد.)47
فقه امام صادق علیه السالم:
فقه امام صادق علیه السالم در برابر فقه وابسته به امویان و عباسیان ،تنها تجلی بخش یک
اختالف عقیده دینی ساده نبود ،بلکه در عین حال دو مفهوم را نیز پی می گرفت .1 :اثبات
ب��ی نصیبی دس��تگاه حکومت از آگاهی های الزم دینی و ناتوان��ی آن از اداره امور فکری
مردم ،یعنی در واقع عدم صالحیت آن برای در دس��ت گرفتن مقام خالفت؛  .2مش��خص
س��اختن موارد تحریف دین که ناش��ی از دیدگاه های عالمان وابسته و مالحظه کاری آنان
در برابر خواس��ت قدرت های حاکم بود .امام صادق علیه الس�لام با گستردن بساط علمی
و بیان فقه ،معارف اسالمی و تفسیر قرآن به شیوه ای غیر از شیوه عالمان وابسته ،در عمل
به معارضه با آن دس��تگاه س��تم پیشه برخاسته بود.در آموزش های امام صادق علیه السالم
ب��ه یاران و نزدیکانش ،بهره گیری از عامل «بی نصیبی خلفا از دانش دین» به عنوان دلیلی
که از نظر اس�لام ،آنان حق حکومت ندارند به روش��نی مش��اهده می شود .در حدیثی از
آن حضرت چنین نقل ش��ده است« :ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبری از آنان را الزم
ساخته است ،در حالی که شما از کسی پیروی می کنید که مردم به دلیل جهالت او در نزد
خدا معذور نیستند»؛ یعنی کسانی که بر اثر جهالت زمامداران نااهل دچار انحراف گشته و
به راهی جز راه خدا رفته اند ،نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که :ما
به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم ،این فرمانروایان ما بودند که از روی جهالت ،ما را
به این راه کشاندند؛ زیرا اطاعت از چنین زمامدارانی ،خود ،کاری خالف بوده است ،پس
نمی تواند کارهای خالف بعدی را توجیه کند.
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هدایت شیعیان
نهضت عباس��ی به پیش می رفت و پایه های دولت اموی را بیش از پیش سست می کرد.
اندک اندک پرچم های پیروزی به اهتزار در آمد و نش��انه های فتح نمایان ش��د .ابوسلمه
برای بار دوم ،در نامه ای به امام صادق علیه السالم نوشت :هفتاد هزار جنگجو در رکاب
ما آماده هس��تند ،اکنون موضع خود را روش��ن کن .امام همچنان جواب منفی داد .یکی از
یاران حضرت می گوید :من و ابان بن تغلب به محضر امام صادق علیه السالم رسیدیم و
این هنگامی بود که پرچم های سیاه در خراسان برافراشته شده بود .عرض کردیم :اوضاع
را چگونه می بینید؟ حضرت فرمود« :در خانه های خود بنش��ینید .هر وقت دیدی ما گرد
مردی جمع ش��ده ایم ،با س�لاح به سوی ما بشتابید» .آن حضرت در بیان دیگری به یاران
خود فرمود« :زبان های خود را نگاهدارید و از خانه های خود بیرون نیایید؛ زیرا آنچه به
شما اختصاص دارد ،به این زودی به شما نمی رسد».
گواهی تاریخ
امام صادق علیه الس�لام می دانس��ت که رهبران قیام بر ضد امویان ،هدفی جز رس��یدن به
قدرت ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت علیهم السالم را هم مطرح می کنند ،صرفا
به منظور جلب حمایت توده های ش��یفته اهل بیت علیهم الس�لام است .تاریخ به روشنی
گواهی می دهد که ابوسلمه و خ ّ
الل پس از رسیدن نیروهای خراسان به کوفه و به دست
گرفتن زمام امور سیاسی ،پست های سیاسی و نظامی را در میان اطرافیان خود تقسیم کرد.
او می خواس��ت با برگزیدن خلیفه ای علوی ،قدرت اصلی دولت را خود در دست بگیرد
و خلیفه فقط در حد یک مقام ظاهری و تشریفاتی باشد .امام صادق علیه السالم نیک می
دانس��ت که آنان دنبال چهره روش��نی از اهل بیت علیهم السالم می گردند که از محبوبیت
او در راه رسیدن به اهداف خود بهره برداری کنند و به امامت آن حضرت اعتقاد ندارند.
آماده سازی شیعیان
سران قیام عباسی ،صالحیت الزم را برای یک قیام اصیل مکتبی نداشتند و امام صادق علیه
السالم که وضع و حال فکری و عملی امت را می دانست و از شرایط سیاسی و اجتماعی
آگاه بود ،قیام به شمشیر و پیروزی مسلحانه و فوری را برای برپاداشتن حکومت اسالمی
کاف��ی نمی دید .علت هم این بود که برای تش��کیل حکومت خالص اس�لامی ،تنها آماده
کردن قوا برای حمله نظامی کافی نبود ،بلکه پیش از آن می بایس��ت س��پاهی عقیدتی تهیه
می ش��د که به امام و عصمت او ایمان و ش��ناخت کامل داشته باشند و هدف های بزرگ
او را درک کنند و در حکومت ،از برنامه او پش��تیبانی کرده ،از دستاوردهای به دست آمده
پاسداری کنند.
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حمایت از اهل بیت علیهم السالم
امام صادق علیه الس�لام در برابر زورگویی حاکمان س��تمگر اموی و عباس��ی ،مقاومت
شایس��ته ای از خود نش��ان می داد .منصور دوانیقی پس از فرونشاندن نهضت محمد نفس
زکیه و ابراهیم ،پس��ران عبداللهّ محض ،ش��یبه پس��ر غفال را فرماندار مدینه قرار داد .شیبه
به مدینه آمد و در س��خنانی ،حضرت علی علیه الس�لام را به تفرقه افکنی میان امت متهم
کرد و فرزندان ایشان را فاسد نامید .در آن هنگام امام صادق علیه السالم  ،شجاعانه صف
جمعیت را ش��کافت و در مقابل فرماندار منصور خلیفه ایس��تاد و چنین فرمود« :ما خدا را
س��تایش می کنیم و بر محمد صلی اهلل علیه و آله  ،آخرین پیام آور و سرور پیامبران و نیز
بر همه پیامبران درود می فرس��تیم .خوبی هایی که گفتی ،س��زاوار ماست و آنچه از زشتی
بر زبان راندی ،تو و منصور به آن سزاوارید».
رازداری شیعیان
در میان احادیث معصومان ،بیش��ترین روایات تقیه از امام صادق علیه الس�لام نقل ش��ده
است .از جمله آن حضرت به یکی از یاران خود به نام ُمع ّلی فرمودند« :ای معلی! اسرار ما
را پنهان کن و از آش��کار کردن آن ها بپرهیز؛ زیرا مخفی نگه داشتن و حراست رمز و راز
ما ،سبب عزت دنیوی و نیز نورانیت به هنگام ورود در بهشت می گردد .ای معلی! سیره و
روش آل رسول صلی اهلل علیه و آله  ،تقیه و حفظ اسرار است و ترک کننده تقیه ،از دین
ناب فاصله دارد .ای معلی! همان گونه که خداوند س��بحان دوس��ت دارد آشکارا پرستش
شود ،عالقه مند است در نهان نیز او را بپرستند .تقیه ،عبادت پنهانی است و هر آنکه اسرار
ما را فاش س��ازد ،مانند منکر آنهاس��ت» .همچنین آن حضرت در روایت دیگر فرمود« :هر
آنکه اهل حفظ اسرار ما خاندان نباشد ،اهل ایمان نبوده و هیچ خیری در او نیست».
دوران تقیه:
دوران پراختناق امام صادق علیه الس�لام  ،آن حضرت را وا می داش��ت به مناس��بت های
مختلف ،موضوع تقیه را با یاران خاص خود مطرح و آن را الزم و واجب معرفی کند .امام
شش��م ،یاران خود را تمرین می داد که در میان آشنایان خود نیز به تقیه کردن توجه کنند.
صادق آل محمد علیه الس�لام به یکی از یاران خود به نام مدرک فرمودند« :ای مدرک! با
ما بودن به این نیس��ت که دس��تورها و احادیث ما را بپذیری ،بلکه کتمان و حفظ آنها از
اغیار نیز یک ضرورت اس��ت» .نیز ایش��ان در روایت دیگر فرمود« :آهی که به دلیل اظهار
ان��دوه بر مصیبت های خاندان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از س��ینه برآید ،پاداش تس��بیح
خداوند تعالی را دارد و کوششی که در جهت احیای نام و یاد خاندان نبوی باشد ،عبادت
محسوب می گردد و مخفی نگه داشتن اسرار آل محمد صلی اهلل علیه و آله  ،جهاد در راه
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خداست»(همان منبع).
دوستی های پنهان:
اواخ��ر امامت حضرت صادق علیه الس�لام به گونه ای ب��ود که آن حضرت برای محفوظ
ماندن جان ش��اگردان و یاران خاص خود ،در ظاه��ر ،آنان را رد و نکوهش می کرد؛ زیرا
با فاش ش��دن نام آنان جانشان به خطر می افتاد .برخی اشخاص برای پرسیدن مسائل ،در
لباس میوه فروش به در خانه آن حضرت می رفتند و جواب های خود را می گرفتند .امام
صادق علیه الس�لام به عبداللهّ پس��ر زُراره فرمود« :به پدرت سالم برسان و به او بگو :اگر
س��خنی بر ضد تو می گویم ،برای دفاع از توست .دشمنان همواره تالش می کنند افرادی
را که در نزد ما جایگاه دارند و به ما نزدیک اند ،بیازارند .آنان این افراد را به دلیل دوستی
ما به آنان از بین می برند .در عوض هر که را ما نکوهش می کنیم و رد می نماییم ستایش
می کنند[ .به پدرت بگو [اگر در ظاهر تو را نکوهش می کنم ،به آن س��بب است که تو به
والیت ما ش��ناخته ش��ده ای و همه می دانند که خواهان مایی .خواستم در ظاهر تو را رد
کنم تا شر دشمنان از تو برداشته شود»( همان منبع).
نماز شایسته:
امام صادق علیه الس�لام در آخرین لحظات عمر خویش ،در سخنانی ارزشمند ،مسلمانان
را به ادای شایس��ته فریضه نماز سفارش کرد .سفیان بن خالد در توصیف نماز امام صادق
علیه الس�لام می گوید :آن حضرت روزی نماز می خواند .مردی از پیش روی حضرتش
گذشت و پسر ایشان موسی علیه السالم هم نشسته بود .هنگامی که نماز حضرت به پایان
رس��ید ،موس��ی علیه السالم به ایش��ان گفت :ای پدر! آیا ندیدی که آن مرد از پیش رویت
گذشت؟ امام فرمود« :ای پسرکم! آن کس که برایش نماز می گزاردم ،از آنکه از پیش رویم
گذشت ،به من نزدیک تر است.
نتیجه گیری
یکی از راه های ش��ناخت یک امر ،آش��نایی با آثار و نش��انه های آن و اندیش��یدن درباره
آنهاس��ت.خدای حکیم نیز در قرآن کریم مردم را به تفکر در نشانه هایش بر روی زمین و
آس��مان ها فرامی خواند و می فرماید« :به زودی برای مردم نشانه های خود را در اطراف
زمین و درون جانش��ان می نمایانیم تا بر آنان آش��کار ش��ود که او حق است» .امام صادق
علیه الس�لام در تبیین معارف الهی به یاران خود ،بر این نکته مهم بس��یار تأکید می کرد و
رساله توحید ُم َف َّضل ،نمونه بارز و روشن این مسئله است .دوران سی و چهار ساله امامت
امام صادق علیه الس�لام  ،عصر شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السالم بود .آن حضرت

منابع
 -1قرآن کریم
 -2ارش��اد ش��یخ مفید ،انتش��ارات علمیه اس�لامیه ،ج  ،2باب  12و اصول کافی ،کلینی،
داراالضواء ،ج  ،1ص .472
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در این دوران از درگیری بنی امیه و بنی عباس و اش��تغال آن ها به خودش��ان استفاده کرده
و با توجه به نیاز ش��دید جامعه آن زمان و آماده بودن زمینه اجتماعی ،با ایجاد یک حوزه
وس��یع علمی ودینی ،به تربیت ش��اگردان بس��یاری در زمینه های مختلف علمی و مذهبی
پرداختند .عده شاگردان معروف ایشان را تا چهار هزار نفر و مجموع آن ها را تا  12هزار
نفر هم نوشته اند .به این ترتیب آن حضرت ضمن مبارزه با شبهات مسموم بدعت گزاران،
اسالم نام مح ّمدی را از زیر حجاب تیره و تار اسالم بنی امیه و بنی عباس بیرون آوردند.
مکتب امام صادق علیه الس�لام  ،مکتب امامت ،خالفت الهی و هدایت انس��ان ها است ،و
گاه حتی مکتب درس آموزی برای کس��ب روزی حالل .امام صادق علیه السالم به منظور
گس��ترش اسالم و تبلیغ جریان اصیل امامت و افزایش آگاهی ومعلومات علمی مسلمانان،
کالس های درس��ی بسیاری برگزار می کردند .در این کالس ها از همه دسته ها ،گروه ها
واز سنین مختلف و رتبه های متفاوت علمی حضور می یافتند .و همگان حق اظهارنظرو
انتقاد داش��تند؛ اگرچه عظمت ،جالل و هیبت امام به گونه ای بودکه همه با احترام ،با آن
حضرت برخورد می کردند .امام صادق علیه الس�لام منبع فیض بودند و مردم از گوشه و
کنار کش��ورهای اسالمی به خدمت آن حضرت می آمدند تا از مجلس درس ایشان فیض
گیرند.

 -8فندرسکی،میرابوالقاسم.)1387(،رس��اله صناعیه،تحقیق خس��رو جمشیدی،قم،بوستان
کتاب.
 -9قائمی،علی .)1377(،در مکتب احیاگر تشیع ،انتشارات امیری ،چ ،1ص .9
 -10قراملکی،فرامرز،احد وهمکاران.)1386(،اخالق حرفه ای در تمدن ایران واسالم،تهران
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.
 -11مدیند المعاجز ،بحرانی ،مؤسس��ه معارف اسالمی ،ج  ،5ص  ;246دالئل االمامة ،ابن
جریر طبری ،مؤسسة البعثة ،ص  ;298اختصاص ،شیخ مفید ،جامعه مدرسین ،ص .246
 -12الواف��ی بالوفیات ،ص�لاح الدین الصف��دی ،ج  ،11ص  ;127تهذیب الکمال ،جمال
الدین مزی ،مؤسس��ة الرسالة ،ج  ،5ص  ;79الکامل فی الضعفاء ،جرجانی ،دارالفکر ،ج ،2
ص .132
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ستاره موسوی، 1دکتر علی قاسم پور،2مصطفی مهدیان

3

چکیده:
پیشوایان دین اسالم به رشد و تعلیم و تربیت دانش در همه دوران زندگی تاکید می کردند
ولی این مس��ئله در دوه امام جعفر صادق به دلیل رش��د مسلمانان و تغییر شرایط محیطی
نمود بیش��تری پیدا کرده بود.مسئله نقل احاديث و پايه گذاري نهضت عظيم علمي توسط
امام صادق(ع) می باش��د  .روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی میباش��د و س��وال اصلی
تحقیق نقش امام صادق در رش��د جایگاه علم و رشد و بلوغ علمی مسلمانان می باشد و
محققین با نگاهی اجمالی و اس��تنادی به آیات و روایات و پژوهش��ها به توصیف سیره و
منش امام جعفر صادق و نقش ایشان در پایه گذاری و بسط نهضت های علمی در جهان
اسالم پرداختند .عصر آن حضرت همچنین عصر جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق
و مذاهب گوناگون بود .پس از زمان رس��ول خدا دیگ��ر چنین فرصتی پیش نیامده بود تا
معارف اصیل اس�لامی ترویج گردد ،بخصوص که قانون منع حدیث و فش��ار ُح ّکام اموی
 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .2عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه پیام نور شهر رضا
 .3دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
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نگاهی اجمالی به سیمای زندگی امام جعفر صادق(ع)
و نقش وی در رشد علم

463

باعث تشدید این وضع شده بود .لذا خأل بزرگی در جامعه آنروز که تشنة هرگونه علم و
دانش و معرفت بود ،به چشم می خورد .امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی و
نیاز ش��دید جامعه ،دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وس��یع علمی
و دانش��گاه بزرگی به وجود آورد و در رش��ته های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی
تربیت کرد.
واژگان کلیدی :امام صادق(ع)،رشد علم ،اسالم
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مقدمه
تعلیم و تربیت یکی از اساس��ی ترین فعالیتهایی اس��ت که در طی یک فرایند نس��ل اول
میکوشد تا قدرت آگاهی نسل بعد از خود را در همه زمینهها پرورش داده و آنها را برای
برخورد با مس��ائل گوناگون آماده س��ازد .تعلیم و تربیت به مثابه جریانی است که باید در
کنار آموزش دانش ،قدرت تفکر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر محیط زندگی افزون
کند .در آموزش و پرورش هم از علم صحبت میشود و هم از تفکر .هم پرورش عقالنیت
مورد توجه است و هم از جنبه اجتماعی بودن انسان سخن به میان آمده است  .محور کار
در آموزش و پرورش جدید تفکر است و تفکر محور یادگیری قلمداد میشود .باید توجه
داش��ت که تعلیم و تربیت فعلی کودک اس��اس کار آینده او را تشکیل خواهد داد .کودکان
در جریان رش��د روحی و جس��می خود دچار تغییرات تدریجی در رفتار ،افکار ،عادات،
تمایالت و احساسات خود میشوند و این تغییرات میتواند مسائل و مشکالت خاصی را
برای آنها فراهم سازد که گاه از حل آنها ناتوان است و عدم توجه به این نیازها و تغییرات
می تواند سعادت آتی او را به مخاطره بیندازد .تربيت عبارت است از ؛ فراهم آوردن زمينه
ها و عوامل به فعليت رس��اندن يا ش��كوفا ساختن اس��تعدادهاي شخص در جهت رشد و
تكامل اختياري او به س��وي هدف هاي مطلوب با اس��تفاده از روش هاي صحيح  .تربيت
از س��ويي علم اس��ت چون داراي موضوع و هدف و روش است .از سويي فن است زيرا
جريان نش��و و نماي قواي انس��اني با فنوني بايد تحت مراقبت آيد .ممكن است فردي با
سواد و عالم باشد ولي معلم نباشد.تربيت از سويي هنر است چون در آن توجه به لطافت
ها و ريزه كاري هايي است كه براي دوباره ساختن و سازمان دادن ضروري است( صادقی
و پورجوادی .)۲۰۱۲از س��وي ديگر  ،خدمت اس��ت به خود فرد و به جامعه انساني است
ِ
حقيقت آدميت واصل كرد .از
و به وس��يله آن مي توان فرد را موجودي مفيد ساخت و به
آنچه درباره دين و تربيت گفته ش��د ،روش��ن گرديد كه مفهوم «تربيت دينى» در ارتباط با
سه محور شناخت ،ايمان و عمل قابل تحقق است .اين سه عنصر در تربيت دينى هر كس،
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نقش اساس��ى دارد و مربى بر همين اس��اس بايد عمل تربيت دينى را اجرا كند .بنابراين،
مىتوان گفت « :تربيت دينى» فرايندى است كه از طريق اعطاى بينش ،التزام قلبى و عملى
ب��ه ف��رد هماهنگ با فطرت و به دور از جبر و فش��ار ،به منظور نيل به س��عادت دنيوى و
اخروى انجام مىگيرد.به بيان ديگر ؛ تربيت ديني فرايندي دو س��ويه ميان مربي و متربي
ک��ه ضمن آن مرب��ي با بهره گيري از مجموعه عقايد  ،قواني��ن و مقررات ديني تالش مي
کند تا شرايطي فراهم آورد که متربي آزادانه در جهت رشد و شکوفايي استعدادهاي خود
گام برداش��ته به س��وي هدف هاي مطلوب رهنمون گردد  .تربيت فرزند به معناى فراهم
تقرب به خداوند اس��ت .اين
آوردن مقدمات الزم براى به فعليت رس��يدن قواى او در راه ّ
عمل نيازمند آگاهى و تمرين عملى اس��ت .اگر پدر و مادر در جهت انتقال عقايد صحيح
و ايجاد رفتار درس��ت در فرزند خود كوش��ا باشند ،خير او را فراهم كردهاند و خداوند بر
آن��ان رحمت خواهد نمود .درباره عقيده صحيح و انتقال آن به فرزندان ،تكليف بزرگى بر
عهده والدين گذاش��ته شده است ،زيرا تأثير عقايدى كه در خانواده رواج دارد و به فرزند
القاء مى ش��ود در آينده او غير قابل انكار است.خوش��بختانه در روايات اهميت توجه به
مراحل رش��د ذكر شده اس��ت .از امام صادق (ع) نقل شده است :فرزندت را بگو تا هفت
س��الگى بازى كند و هفت س��ال او را ادبآموز و در هفت سال سوم او را مالزم و همراه
خود دار .گويى هفت سال نخست سالهايى است كه كودك به طور غير مستقيم و فقط از
طريق مشاهده رفتار پدر و مادر مىآموزد و در هفت سال دوم به آموزش مستقيم عقيدتى
مى پردازد و هفت س��ال س��وم س��الهاى ورود به ميدان يادگيرى حالل و حرام شريعت
در مقام عمل اس��ت .از امام صادق(ع) روايت ش��ده است :فرزند پسر هفت سال بازى مى
كند و هفت س��ال قرآن مىآموزد و هفت س��ال حالل و حرام را ياد مىگيرد(محمدباقر
مجلسي،ج،1باب.)1
والدت ،كماالت نفساني و مقامات علمي
حض��رت امام صادق(ع) در تاريخ هفدهم ربيع اال ّول س��ال  83هجري در مدينه من ّوره به
دنيا آمد .مكنّي به (ابو عبداهلل) و مل ّقب به (صادق) است[.گفته مي شود اين لقب را پيامبر
اکرم (ص) به ايشان داده است] .مدت زندگاني حضرت 65 ،سال و مدت زمان امامت آن
سجاد(ع) و
حضرت 34 ،س��ال بود.آن حضرت  12س��ال در مدينه با جدّ بزرگوارش امام ّ
۱۹سال با پدرش امام باقر(ع) زندگي کرد .در اين مدّ ت ،دشواري ها و سختي هاي زندگي
در حکوم��ت حاکمان ظالم بني اميّه را ش��اهد بود و همراه با پدرش در راه نش��ر معارف
اهل بيت(ع) تالش مي کرد.مالك بن انس در مورد ش��خصيت و مقام علمي و عملي امام
التبسم ،فاذا
صادق(ع) مي گويد « :و لقد كنت أتي جعفر بن مح ّمد[ع] و كان كثير المزاح و ّ
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النبي(ص) اخضر و اصفر و لقد اختلف اليه زمان ًا و ما كانت اراه االّ علي ثالث
ُذك��ر عن��ده ّ
خصا ٍل :ا ّما مصلي ٌا و ا ّما صائم ٌا و ا ّما يقرا ٌ القرآن و ما رأيته ّ
قط يُحدث عن رس��ول اللهّ (ص)
االّ علي الطهارۀ ،واليتك ّلم في ما ٌال يعنيه و كان من العلماء الز ّهاد الذين يخش��ون اهلل و ما
رأيت��ه ّ
قط االّ خرج الوس��ادۀ من تحته و يجعلها تحتي» .ترجم��ه :مدتي خدمت جعفر بن
تبسم بود .هنگامي كه در محضر ايشان
مح ّمد[ع] مشرف مي شدم .آن حضرت اهل مزاح و ّ
نامي از پيامبر(ص) برده مي شد ،رنگش به سبزي و سپس به زردي مي گرائيد (شيخ اسد
حيدر 1408،ق) .,در مدت رفت و آمد به منزل ايش��ان ،او را از س��ه حالت خارج نديدم؛
ي��ا نم��از مي خواند و يا روزه بود و يا به قرائت قرآن مش��غول بود و هرگز بدون وضو از
حضرت رسول(ص) حديث نقل نمي فرمود و سخني كه به درد من نخورد ،بر زبان جاري
نمي س��اخت ،ايش��ان از علماي زاهدي بود كه ترس از خدا سراسر وجودش را فرا گرفته
بود ،هرگز به خدمت او ش��رف ياب نش��دم جزء اينكه زيرانداز خود را براي نشستن من
اختصاص مي داد.جاحظ (از علماي قرن س��وم) نيز مي گويد« :جعفر بن مح ّمد[ع] الذي
مال الدنيا علمه و فقهه و يقال انّ ابا حنيفة من تالمذته و کذلک س��فيان الثوري و حس��بک
بهما في هذا الباب».
ترجمه :جعفر بن مح ّمد[ع] کس��ي بود که علم و فقهش عالم را فرا گرفته بود و گفته مي
ش��ود ابو حنيفه و س��فيان ثوري از شاگردان او بودند و شاگردي اين دو در عظمت علمي
او کافيست.
علي الوش��اء[از اصحاب امام رضا(ع)] مي گويد « :در مسجد کوفه  900نفر را
حس��ن بن ّ
ديدم که “حدثني جعفر بن مح ّمد[ع]” مي گفتند» .ش��يخ مفيد(ره) مي فرمايد « :و لم ينقل
العلماء عن اح ٍد من اهل بيته ما نقل عنه (ع)».
ترجمه :علماي اسالم آنقدر حديث که از امام صادق(ع) نقل کرده اند از هيچ کدام ائمه(ع)
ديگ��ر نقل نکرده اند.امام صادق(ع) با توجه به موقعيت و اوضاع سياس��ي جامعه فرصتي
به دس��ت آوردند تا احاديث و معارف اس�لام را در زمينه هاي تفس��ير قرآن ،فقه و احکام
و عقايد توس��ط ش��اگردان خود در س��ينه تاريخ ثبت و براي هميشه اسالم را بيمه نمايند.
آن حضرت ،نهضت علمي و انقالب فرهنگي امام باقر(ع) را توس��عه داد و در رش��ته هاي
علوم عقلي ،فقهي و نقلي ش��اگردان برجسته اي همانند :هشام بن حکم ،مح ّمد بن مسلم،
ابان بن تغلب ،هش��ام بن س��الم ،مومن الطاقّ ،
مفضل بن عمر و جابر بن حيّان و ...تربيت
کرد به طوري که تعداد آنان را بالغ بر  4000نفر ذکر کرده اند (علی قائمی.)1377،پيرامون
عظمت ش��خصيت علمي و کماالت معنوي امام صادق(ع) عبارات و سخنان فراواني نقل
شده که در کتاب اإلمام الصادق(ع) و المذاهب االربعة تاليف مرحوم شيخ اسد حيدر(ره)
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گردآوري شده است.
اوضاع اجتماعي – سياسي و نقش امام صادق(ع)
يکي از مسائلي که در عصر امام صادق(ع) از اهميت واالئي برخوردار بود ،مسئله استماع
حديث از ناحيه عده اي از افرادي اس��ت که در ميان آنها هم شيعه و طرفدار واقعي و هم
دش��من و معاند اسالم ديده مي شود ،زيرا تمامي شاگردان حضرت نمي توانستند تفکر و
انديش��ه خود را در يک زاويه صحيح قرار داده و همه معارف ديني خود را همانند مح ّمد
بن مسلم و زراره اخذ نمايند و حتي در صف شاگردان امام صادق(ع) کساني که طرفداران
سرس��خت خالفت بني اميه و بني عباس بودند حاضر مي ش��دند و پراکنده شدن اين عده
در اطراف جامعه اس�لامي باعث تفسير و توجيه عقايد مختلف با بينش هاي گوناگون مي
ش��د و جريان هاي سياسي موجود در جامعه نيز به اختالف عقايد و برداشت ها تاثير مي
گذاش��تند .در نتيجه يکي از حوادث عميق اين عصر ،فراواني ش��اگردان با اختالف وسيع
فکري و عقيدتي در گوشه کنار جامعه اسالمي بود.
امام صادق(ع) هم با توجه به اين مسئله از ناقالن صحيح احاديث شديدا ً حمايت مي کرد،
چنان چه در جمله اي فرمودند « :رحم اهلل زراره بن أعين ،لوال زراره و نظراوه الندرس��ت
احادي��ث أبي» .ترجمه :خداوند زراره را رحمت کند ،به درس��تي اگر او و امثال او نبودند
احاديث پدرم از ميان مي رفت(احمدخدایی.)1350،
روش شناسی تحقیق
پژوهش مورد نظر،از نوع کيفي است يکي از ويژگيهاي عمده ي تحقيق کيفي اين است
که به بررس��ي يک مس��ئله به صورت عميق پرداخته و با تعقل،اس��تدالل،تفکر و منطق در
مورد مسئله به تجزيه وتحليل ميپردازد .در اين روش از دادههاي آماري استفاده نميشود
(پژوهشهاي کيفي يک رويکرد پژوهش��ي اس��ت که به منظور درک وتفس��ير پديدههاي
انس��اني و اجتماعي به کار ميرودو براي رسيدن به درک عميق از پديده مورد نظر است)
پژوه��ش مورد نظر س��عي بر تبيي��ن نقش امام جعفر صادق(ع) در رش��د علمی جامعه و
مسلمانان داردو بايک رويکرد درون ديني به پژوهش نظر ميافکند.يعني تحليلها در چهار
چوب آموزههاي دين اسالم صورت ميپذيردو به آموزههاي آن متعهدوپايبند هستيم.پس
بنابراين روش به کار برده شده روش توصيفي-تحليلي خواهد بود .توصيفي از اين جهت
که در اس��تخراج روشها از روش اس��تنباط استفاده ميشود .اس��تنباط در تحقيقات علوم
اس�لاميبه عنوان استخراج حکم ش��رعي در خصوص موضوعات از ادله شرعي به ويژه
قران واحاديث شناخته ميشود .ميتوان اين تعريف را با اندکي تغيير در مورد پژوهشهاي
تربيتي به کار برد .اس��تنباط در تحقيقات تربيتي به معناي اس��تخراج حکم تربيتي در زمينه
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موضوعات معين با اس��تفاده از آراي امام جعفر ص��ادق(ع) در زمينههاي مختلف مختلف
فلسفي ،سياسي ،اخالقي و اجتماعي ميباشد .
پايه گذاري نهضت علمي و تدوين فقه اهل بيت(ع)
اين پاره اي از وضعيت اجتماعي ،فکري جامعه اسالمي بود که ذکر شد ،اما غالب حرکت
جامعه که مي توان به آن ارزش فراوان قائل شد مسئله نقل احاديث و پايه گذاري نهضت
عظيم علمي توسط امام صادق(ع) مي باشد که به طور خالصه ذکر مي شود:
زمينه هاي گس��ترش اين نهضت بزرگ از عصر امام باقر(ع) ش��روع شد ،زيرا در آن عصر
حرکت ها و جنبش هاي سياسي بر عليه دستگاه خالفت اُموي از طرف شيعيان و مخالفان
آغاز گرديد و درس��ت در آغاز امامت امام صادق(ع) اين درگيري ها به اوج خود رسيد و
م��ي رفت که قيام بني عباس بر عليه بني اميه ،باع��ث اضمحالل و نابودي بني اميه گردد.
حض��رت در اي��ن زمان با تدبير خاص و تيز هوش��ي فراوان از فرصت اس��تفاده کردند و
تصميم به نش��ر معارف و احاديث نبوي(ص) و پدران بزرگوارش گرفتند که مسئله باعث
تدوين فقه مترقي و بنيادين شيعه اثنا عشري گرديد.
ابان بن تغلب(يکي از شاگردان امام) مي گويد « :الشيعة ،الذين اذا اختلف الناس عن رسول
عليٍ (ع) أخذوا بقول جعفر بن
اهلل(ص) أخذوا بقول ع ّليٍ (ع) و اذا اختلف الناس عن قول ّ
مح ّمد(ع)».
ترجمه :شيعيان کساني هستند که وقتي مردم در قول و سخن پيامبر(ص) اختالف کردند،
علي(ع) را بپذيرند و وقتي در سخن او هم اختالف شد ،سخن جعفر
سخن امير المؤمنين ّ
بن مح ّم ٍد الصادق(ع) را مي گيرند.
يکي از مس��ائل ديگري که در اواخر اين عصر به وقوع مي پيوندد ،فش��ار سياسي از ناحيه
حکومت ظالم و غاصب اُموي بر ش��يعيان مي باش��د به طوري که امام صادق(ع) بر مسئله
تقيّ��ه اصرار مي ورزد و اگر کوچک ترين اتهامي ش��بيه(رفض) به کس��ي وارد مي ش��ود
کاف��ي بود که احترام جاني و مالي او از بين رفته و گرفتار ش��کنجه و نابودي ش��ود(علی
قائمی.)1377،
س��خنان حكمت آميزحضرت امام جعفر صادق(ع(در كتاب “مجموعه شهيد اول )ره(“ از
امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمودند:
طلبت الجنة ،فوجدتها فى الس��خاء :بهشت را جستجو نمودم ،پس آن را در بخشندگى
-1
ُ
و جوانمردى يافتم.
طلبت العافية ،فوجدتها فى العزلة :وتندرستى و رستگارى را جستجو نمودم ،پس آن
 -2و
ُ
را در گوش هگيرى )مثبت و سازنده( يافتم.
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 -3و طلبت ثقل الميزان ،فوجدته فى ش��هادةو س��نگينى  »:ان ال اله اال اهلل و محمد رسول
اهلل »ترازوى اعمال را جستجو نمودم ،پس آن را درگواهى به يگانگى خدا تعالى و رسالت
حضرتمحمد )ص( يافتم.
 -4و طلبت الس��رعة فى الدخول الى الجنة،فوجدتها فى العمل هلل تعالى :سرعت در وردبه
بهشت را جستجو نمودم ،پس آن را در كارخالصانه براى خداى تعالى يافتم.
طلب��ت حب الموت ،فوجوته فى تقديمالمال لوجه اهلل :و دوس��ت داش��تن مرگ را
 -5و
ُ
جس��تجونمودم ،پس آن را در پيش فرس��تادن ثروت )انفاق( براى خشنودى خداى تعالى
يافتم.
 -6و طلبت حالوة العبادة ،فوجدتها فى تركالمعصية :و شيرينى عبادت را جستجو نمودم،
پس آن را در ترك گناه يافتم.
 -7و طلب��ت رق��ة القلب ،فوجدتها فى الجوع والعطش :و رقت )نرمى( قلب را جس��تجو
نمودم ،پس آن را در گرسنگى و تشنگى )روزه( يافتم.
 -8و طلبت نور القلب ،فوجدته فى التفكر والبكاء :و روشنى قلب را جستجو نمودم ،پس
آن را در انديشيدن و گريستن يافتم.
 -9و طلبت الجواز على الصراط ،فوجدته فىالصدقة :و )آسانى( عبور بر صراط را جستجو
نمودم ،پس آن را در صدقه يافتم.
 -10و طلبت نور الوجه ،فوجدته فى صالةالليل :و روشنى رخسار را جستجو نمودم ،پس
آن را در نماز شب يافتم.
سیمای زندگی اما م جعفر صادق(علیه السالم)
ن اما م در روز دوشنب ه هفدهم ربيع االولي سال هشتاد وسههجري در مدينه واقع
تولد:تولد اي 
ش��د.مادرش اُم ّ فروه وپدرش اما م باقر(علیه السالم) بودهاست.نام مباركش،جعفر والقابش،
صادق ،صابر ،فاضلو طاهر بوده وكني ه اشابوعبداهلل است .در سن سي ودوسالگي به مقام
ت را به عهده داش��ت.عاقبت در سن شصت وپنج
ت رس��يد وس��ي وسهسال مقا م امام 
امام 
ي بش��هادت رسيد.مرقد شريفش در قبرستا ن بقيعاست.مذهب
سالگيبدست منصور دوانق 
ش��يعيا ن ومذهب اهل بيت(علیهم السالم) به نا م جعفري مزيّن شده استزيرا آ ن حضرت
ت پيامبر،مورد
از فرصتها اس��تفاد ه كرد وعلم اهل بيت(علیهم الس�لام) را ك��ه از زمانرحل 
ش چهارهزار نفر
ظلم قرار گرفت ه بود،منتش��ر كرد وشاگردان زياديتربيت نمود ودرمحضر 
ق عليه السالم رئيس مذهب جعفرى ( شيعه )
ي ش��دند .حضرت اما م جعفر صاد 
حاضر م 
در روز 17ربيع االول سال  83هجرى چش م به جهان گشود .
ش امام محمد باقر ( ع ) و مادرش “ام فروه“ دختر قاس م بن محمد بن ابى بكر مىباشد.
پدر 
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ق تا سن  12سالگى
كنيه آن حضرت “ :ابو عبداهلل“ و لقبش “صادق“ است  .حضرت صاد 
معاصر جد گراميش حضرت س��جاد بود و مس��لما تربيت اوليه او تحت نظر آن بزرگوار
ش خوشهچينى كرده است .
ت گرفت ه و اما م ( ع ) از خرمن دانش جد 
صور 
پس از رحلت امام چهارم مدت  19س��ال ني��ز در خدمت پدر بزرگوارش اما م محمد باقر
ت جد و پدر
( ع ) زندگ��ى ك��رد و با اين ترتيب  31س��ال از دوران عمر خود را در خدم 
بزرگوار خود ك ه هر يك از آنا ن در زمان خويش حجت خدا بودند  ،و از مبدأ فيض كسب
نور مىنمودند گذرانيد .بنابراين صرف نظر از جنبه الهى و افاضات رحمانى كه هر امامى
آ ن را دار مىباشد  ،بهرهمندى از محضر پدر و جد بزرگوارش موجب شد كه آن حضرت
با اس��تعداد ذاتى و ش�� م علمى و ذكاوت بسيار  ،به حد كمال علم و ادب رسيد و در عصر
خود بزرگترين قهرمان عل م و دانش گرديد .
ت “مكتب
ن مد 
پس از درگذشت پدر بزرگوارش  34سال نيز دوره امامت او بود كه در اي 
جعفرى“ را پايهريزى فرمود و موجب بازسازى و زنده نگهداشتن شريعت محمدى ( ص
ج نفر از بنى اميه
ف بود با خالفت پن 
ق ( ع ) مصاد 
) گرديد .زندگى پر بار اما م جعفر صاد 
( هشا م بن عبدالملك  -وليد بن يزيد  -يزيد بن وليد  -ابراهي م بن وليد  -مروان حمار )
ك�� ه ه��ر يك ب ه نحوى موجب تألم و تأثر و كدورت روح بلند امام معصو م ( ع ) را فراهم
ح و منصور ) نيز در زمان امام ( ع ) مسند
مىكردهاند  ،و دو نفر از خلفاى عباس��ى ( س��فا 
خالفت را تصاحب كردند و نش��ا ن دادند كه در بيداد و س��تم بر امويان پيش��ى گرفتهاند ،
چنانكه امام صادق ( ع ) در  10سال آخر عمر شريفش در ناامنى و ناراحتى بيشترى بسر
مىبرد .
ن ادوار تاريخ اسال م است
ق ( ع ) يكى از طوفانىتري 
عصر امام صادق (ع):عصر امام صاد 
ف خونخواهان
ف  ،بويژه از طر 
كه از يك سواغتشاش��ها و انقالبهاى پياپى گروههاى مختل 
خ مىداد  ،كه انقالب “ابو س��لمه“ در كوفه و “ابو مسلم“ در خراسان
ن ( ع ) ر 
اما م حس��ي 
ب س��رانجام حكومت ش��وم بنى اميه را
ت .و همين انقال 
و ايرا ن از مهمترين آنها بود ه اس�� 
ت  .ليكن سرانجام بنى عباس با
ت و مرد م را از يوغ س��ت م و بيدادش��ان رها س��اخ 
برانداخ 
ب كردند .
ق از انقالب بهره گرفته و حكومت و خالفت را تصاح 
تردستى و توطئه  ،بناح 
ت هزار ماهه بنى اميه ب ه بنى عباس طوفانىترين و پر هرج و مرج ترين
دوره انتقا ل حكوم 
ق ( ع ) را فراگرفته بود .و از ديگر س��و عصر آن حضرت
دورانى بود كه زندگى اما م صاد 
 ،عص��ر برخورد مكتبها و ايدهئولوژيها و عصر تضاد افكار فلس��فى و كالمى مختلف بود
 ،ك ه از برخورد ملتهاى اس�لام با مردم كش��ورهاى فتح شده و نيز روابط مراكز اسالمى با
دنياى خارج  ،ب ه وجود آمده و در مس��لمانان نيز ش��ور و هيجانى براى فهميدن و پژوهش
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پديد آورد ه بود .
عصرى ك ه كوچكترين كم كارى يا عدم بيدارى و تحرك پاسدار راستين اسال م  ،يعنى امام
( ع )  ،موجب نابودى دين و پوس��يدگى تعليمات حياتبخش اسالم  ،هم از درون و هم
از بيرو ن مىشد .
ت.
ش داش�� 
اينجا بود كه اما م ( ع ) دش��وارى فراوا ن در پيش و مس��ؤوليت عظي م بر دو 
ت افكار
پيش��واى شش��م در گير و دار چنين بحرانى مىبايس��ت از يك س��و به فكر نجا 
تود ه مس��لمان از الح��اد و بىدينى و كفر و نيز مانع انحراف اصول و معارف اس�لامى از
ت دين به وسيل ه خلفاى وقت
مس��ير راس��تين باشد  ،و از توجيهات غلط و وارونه دستورا 
جلوگيرى كند .
ق و ماهرانه  ،شيعه را از اضمحالل و نابودى برهاند  ،شيعهاى
عالوه بر اين  ،با نقشهاى دقي 
ت پيش��ين  ،آخرين رمقها را مىگذراند  ،و آخرين نفرات
كه در خفقا ن و ش��كنج ه حكوم 
خويش را قربانى مىداد  ،و رجا ل و مردان با ارزش شيعه يا مخفى بودند  ،و يا در كر و فر
ت نداشتند
ب ستمگر ذوب شده بودند  ،و جرأت ابراز شخصي 
ق حكومت غاص 
و زرق و بر 
ت و وضع ب ه حدى
ت جديد ه م در كش��تار و بىعدالتى دس��ت كمى از آنها نداش 
 ،حكوم 
خفقانآور و ناگوار و خطرناك بود ك ه همگى ياران اما م ( ع ) را در معرض خطر مرگ قرار
مىداد  ،چنانكه زبدههايشا ن جزو ليست سياه مرگ بودند .جابر جعفى“ يكى از ياران ويژه
ت براى انجام دادن امرى به سوى كوفه مىرفت  .در بين
اما م اس��ت ك ه از طرف آن حضر 
راه قاصد تيز پاى امام ب ه او رسيد و گفت  :امام ( ع ) مىگويد  :خودت را به ديوانگى بزن
ت داد و حاكم كوفه كه فرمان محرمانه ترور را از طرف
 ،همين دس��تور او را از مرگ نجا 
ب سر امام
خليف ه داشت از قتلش ب ه خاطر ديوانگى منصرف شد .جابر جعفى كه از اصحا 
ث ب ه من آموخت كه
باقر ( ع ) نيز مىباشد مىگويد  :امام باقر ( ع ) هفتاد هزار بيت حدي 
به كس��ى نگفتم و نخواهم گفت ...او روزى به حضرت عرض كرد مطالبى از اسرار ب ه من
گفتهاى ك ه س��ينهام تاب تحمل آ ن را ندارد و محرمى ندارم تا به او بگوي م و نزديك اس��ت
ديوان ه شوم .اما م فرمود  :ب ه كوه و صحرا برو و چاهى بكن و سر در دهانه چا ه بگذار و در
ت چ��اه بگو  :حدثنى محمد بن على بكذا وكذا  ، ...يعنى امام باقر ( ع ) ب ه من فالن
خل��و 
مطلب را گفت  ،يا روايت كرد .آرى  ،شيعه مىرفت ك ه نابود شود  ،يعنى اسالم راستين
به رنگ خلفا درآيد  ،و ب ه صورت اسالم بنى اميهاى يا بنى عباسى خودنمايى كند.
عبادت ومكار م اخالق امام صادق(علیه السالم)
ت از س��ه حال بي��رون نبود.يا روزه بود ويا مش��غول عبادت
مال��ك بن انس گفت :حضر 
ن زاه��دان بود.ابا ن بن
ب��ود ويابذكر خدا مش��غو ل ب��ود.او از بزرگان عاب��د واز عظيمتري 
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ي ركوع وسجدهاورا
تغلبگويد :خدمت امام درحاليك ه مش��غول نماز بود،رس��يدم.ذكرها 
ش��مردم ،از شصت بار بيش��تربود«.عبداهلل بن س��نان مي گويد:به امام صادق(علیه السالم)
ن تصميم گرفته
عرضكردم:پسرعموئيدارم كه هرچ ه با او مي پيوندم او از من مي بُرد! لذا م 
ام كهاگ��ر از م��ن بُريد منه م از او ببُرم.بمن اجازه مي فرمائيد كه منهم با او قطعرابطه كنم؟
ل شمارا باهم مي پيوندد.
ط داش��ته باش��ي واو از تو ببُرد،خدايع ّزوج 
فرمود:اگر با او ارتبا 
ي واو ه م از تو ببُرد،خدااز هر دوي ش��ما ببُرد (».بحار،ج« )74ش��خصي
واگر تو از او ببُر 
ن براي قضاء
ب�� ه امام صادق(علیه السالم)گفت:همس��ايهاي دارم كه اهل غنااس��ت.وقتي م 
ي شنيدن ازصداهاي غناي همسايه،بيشتر ميمانم!آيا اين
ي ميروم ،برا 
حاجت به دستشوئ 
اشكال دارد؟
اما م فرمود :نبايد بيش��تر بماني كه خدا فرموده اس��ت:همانا گوش وچشمود ل مورد سؤال
ع ميشوند«.اسراء»36
واق 
ن آيه را نشنيده بود م وانشاءاهلل توبه ميكنم!
او گفت:گويا تاكنو ن اي 
ي اجلت
اما م فرمود:حال بلند ش��و ونماز بخوان ك ه گناهت بزرگ است واگر درچنين حال 
ت بد بود»-9
ي براي 
رسيده بود،خيل 
ت كه:از امام صادق(علیه
ي دركتاب معتبر نوشته اس 
عل م اما م صادق(علیه السالم)محقق حل 
ت ك ه عقلها بهحيرت ميافتد .فقط يك نفر
الس�لام)در زمينه علو م آنقدر منتش��ر شده اس�� 
ي هزار روايت از امامنقل كرده است.همچنان كه خود اما م فرمود :ابان
راوي ازحضرت ،س 
ل كرده است.
بن تغلب از من سيهزار حديث نق 
س ميگويد :ديدم ك ه امام صادق(علیه الس�لام) با كيس��هاي بردوش به جائي
مع ّلي بن خني 
ميرود.اج��ازه گرفتمك�� ه ايش��ا ن را همراهي كنم.با حض��رت به محل ه فق��راء رفتيم وامام
ن پرسيدمك ه اينها
ي درخواب بودند  ،مقداري غذا ميگذاش��ت .م 
بربااليس��رآنان ك ه همگ 
شيع ه هستند؟اما م فرمود :اگر شيعه بودند كه ما هرچه داشتيمحتي نمكمان را با آنها نصف
مينموديم(منته��ي االمال ،ج.)2ابوجعفر خثعمي گويد :اما م صادق(علیه السالم)كيس��هاي
ي نگو چه كسي آن را داده است.
ن داد و فرمود :اين را ب ه فالن سيد بده ول 
پو ل بم 
منه�� م آ ن را ب��ه ش��خصيك ه اما م معرفي ك��رده ب��ود دادم .اوگفت:خ��دا جزايخير ب ه اين
كسيك ه هميش��ه بمن كمك كند ،بدهد ولي جعفربن محمدحتي يك دره م ه م بمن كمك
ي به محضر پيامبر آمدند وگفتند:
نميكند(منتهي االمال ،ج« !)2اما م ششم(علیه السالم):عدها 
ما عاز م مس��افرتبه شا م هستيم .بما سخني بياموز!حضرت فرمود :شب هنگام،هركجابراي
اس��تراحت توقف نموديد  ،وقتي به بس��تر رفتيد،قبل ازخواب،تسبيح فاطمه(علیها السالم)
وآية الكرسي را بخوانيد كه شمارا از هر چيزيحفظ ميكند.
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ب دس��تور حضرت را بكار بس��تند.در آن حواليراهزناني بودند ك ه
آنها رفتند وهنگا م خوا 
ن عده را زير نظر گرفت ه ومنتظر بودند ك ه ش��ب بش��ودوبه اينها دستبرد بزنند.وقتي شب
اي 
ي غير
ي ازموقعيت مسافرين ،ب ه محل استراحت آنان آمد ول 
شد يكي از راهزنان براي آگاه 
ي نديد!برگشت واين قضيهرابه
ل را فرا گرفته بود،چيز 
از ديوار بلنديك ه دور تا دور آن مح 
س اين
راهزنا ن خبر داد.راهزنان سخن اورا قبول نكرده وگفتند:تو آدمضعيفي هستي واز تر 
ي خود به محلآمدند وآن ديوار بلند را ديدند،بناچار برگشتند.فردا
ف را ميزني! ا ّما وقت 
حر 
ل رفتند وازديوارخبري نبود ومس��افرين آنجابودند.راهزنان از مسافرين
صبح باز به آن مح 
ي جز
پرسيدند:شما ديش��ب كجابوديد؟گفتند:همين جا!راهزنا ن گفتند:ديشب ما آمديم ول 
ي نديديم!قص ة ش��ما چيست؟آنان گفتند:پيامبر بما سفارشكرد ه است كه
ديواربلندي چيز 
ل از خواب ،تسبيح فاطمه(علیها السالم) وآية الكرسي را بخواني م وماه م همينكار
ش��ب قب 
را كرديم.راهزنان گفتند:ش��ما آزاديد وب ه هركجاكه ميخواهيد برويد كه بخدا س��وگند!ما
هرگز ش��مارا تعقيب نميكنيمو بدانيد كه تازمانيك ه بدستور پيامبرتان عمل ميكنيد  ،هيچ
راهزنينميتواند بشما آسيب برساند!»ص336
ت ش��ده ك ه در وق 
«رواي 
ت س��وار شدن ب ه كش��تي اين دعا را بخوانند:بسماللهّ ال َملِك الحق ّ
وماق��دروا اللهّ حق ّ قدره واالرض جميع�� ًا قبضته يومالقيلمة والس��ماوات مطويات ٌ بيمينه.
ي عما يشركون.بسماللهّ مجراها و ُمرساها.ان ّ ربّي لغفو ٌر رحيمٌ».
سبحانه وتعال 
«عدهاي مهمان ِامام صادق(علیه السالم)ش��دند.حضرت از آنها خوب پذيرائينمودوموقعي
ي آنها توش�� ه س��فر تهيهديد.ولي وقت خارج شدن آنها،به
ك ه ميخواس��تند بروند،امام برا 
ن در بردن ِبارهايش��ان كمك نكنيد! آنها در هنگام خداحافظي به
ش فرمود:موقع رفت 
غالمان 
ي بما بخشيدي ! ولي چرابه
ب از ماپذيرائي نمودي واموال 
امام گفتند:يا بنرسول اللهّ!تو خو 
ي هستيم كه
ت دستور دادي ك ه در بردن بارها مارا كمك نكنند؟امامفرمود:ما خاندان 
غالمان 
ن مهما ن كمك نميكنيم (».مصباح الشریعه،1377،ص)70
به رفت 
نهضت علمی امام صادق علیه السالم
:معاویه در دوران حکومتش ،میراث نبوت رسول اهلل را به حکومت و خالفت تبدیل کرد
و تمام مقدسات را به دیده تمسخر نگریست .او بر طبق رویه پادشاهان ،پسرش یزید را به
خالفت نشاند و برای او از مردم بیعت گرفت و اسالمی را که با جهاد رسول اهلل و افرادی
همانند حمزه و جعفر بن ابیطالب و علی بن ابیطالب پا گرفته بود ،رو به نابودی کش��اند.
آیین و س��نت احمدی را برانداخت و طبق گفتار خودش ،روزه و نماز و حج و زکات را
برای مردم دانس��ت و سیاست امپراطوری و کسراگونه را بر عرب و عموم مسلمین جاری
س��اخت؛ حتی کار را به جایی رس��اند که مردم نه تنها ش��رف و فضل حضرت علی علیه
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الس�لام را نمیشناختند و سوابق او را در اس�لام نمیدانستند ،بلکه او را مردی متجاوز و
متع��دی تلقی میکردند.به این ترتیب ،حقیقت نبوت ک��ه در والیت و امامت متجلی بود،
دس��تخوش فراموشی شد و از اس�لام و قرآن جز اسمی باقی نماند .دراین مقطع ،اسالم و
آیین محمدی نیاز مبرم به دو جنبش داشت(فائضی ،1377،ص.)49
 -۱جنبش عملی :که توس��ط امام حسین علیه السالم صورت گرفت و دستگاه سلطنت را
مثل صاعقه تکان داد و همچون کوه آتشفشان جوشید .فریاد امام حسین به گونهای بود که
هر مردهای را زنده و هر خوابی را بیدار کرد و عمال” نشان داد که آیین محمدی تبدیل به
حکومت طاغوتی ش��ده و دنیای اسالم به نام اسالم در آتش بیداد ستمگران ضد اسالم که
سنتهای جاهلی را به جای س��نتهای محمدی نشاندهاند میسوزد و پرندهی بلندپرواز
صدق و امانت و ایثار و والیت و محبت در دست صیاد خون آشام گرفتار است.
 -۲جنبش علمی :این جنبش توس��ط حضرت صادق علیه الس�لام صورت گرفت .پس از
قیام مس��لمین علیه حکومت بنیامیه و قیام ابومس��لم خراسانی ،فرصت خالفت و ریاست
برای حضرت صادق علیه الس�لام از همه فراهمتر ب��ود؛ ولی امام به این موقعیت اعتنایی
نکرد ،زیرا به خوبی میدانس��ت که اگر حکومت را در دس��ت گی��رد ،باید تمام وقتش را
ص��رف اصالحات و عزل والیان س��تمکار و نصب والیان ع��ادل و تنظیم دیوان قضایی و
س��رکوبی مخالفان کند و دیگر مجال پرداختن به بیان آیین رس��ول خدا و فقه و تفس��یر
حدیث و تبدیل س��نتهای جاهلی به س��نتهای محمدی و ارائه والیت و اظهار اس�لام
راستین را ندارد( بحاراالنوار،ج،89ص)207
به همین دلیل با کوشش��ی خستگیناپذیر و ش��بانهروزی در مدت سی سال آیین اسالم و
روح پیامب��ر و والیت علی را زن��ده کرد و مکتب جعفری را پایه نهاد .اگر چه تمام امامان
علیهمالس�لام پاس��دار همین مکتب و آیین بودند ،ولی موقعیت علمی او ،بهخصوص در
آن موقعی که علما و حکما و فیلس��وفان همهی مذاهب و ادیان آزادانه به نش��ر آثار خود
میپرداختند ،این قرعه به نام امام صادق علیه السالم افتاد .امام با تشکیل مدرس علمی در
مفسر و خطیب و حکیم ،آنچه را
مدینه و عراق و تربیت چندین هزار شاگرد و محدّ ث و ّ
که باید میآموخت ،آموخت و از آنچه باید پرده برمیداشت ،پرده برداشت؛ به طوری که
دشمن و دوست و مخالف و موافق به سرشار بودن علم و کمال ،تقوی ،تعالی فکر ،قدرت
نظر ،ه ّمت عالی و مکتب واالی او اقرار میکردند .بهره گيري هوش��مندانه از منابع علمي
تمدن اسالمي ،به ويژه توجه به متون ديني و استنتاج اصول و قواعد علمي در رشته هاي
مختلف ،مي تواند در بومي س��ازي منابع آموزش��ي و كمك آموزشي راهگشا باشد .تصور
عمومي و اوليه دانش��جويان و اس��اتيد بر آن است كه پيش��وايان دين مبين اسالم بيشتر به
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حوزه فقه ،اخالق ،عرفان و بخش هايي از علوم عقلي محض پرداخته ،و نس��بت به دانش
تجربي به ويژه حوزه هاي كاربردي آن بي توجه بوده اند.مقاله پيش رو درصدد بيان غناي
مكتب ائمه و توجه ايشان به مسائل مهم زندگي فردي و اجتماعي انسان هاست؛ ازاين رو،
پس از طرح بيانات امام جعفر صادق(ع) از كتاب گران سنگ تحف العقول درباره صنعت
و مصنوعات صنعتي ،در حد اوليه به تش��ريح آن خواهيم پرداخت.اختالفات سياس��ى بين
امويا ن و عباس��يان و تقسيم شد ن اس�لام به فرقههاى مختلفو ظهور عقايد مادى و نفوذ
فلس��فه يونان در كشورهاى اس�لامى  ،موجب پيدايش يك نهضت علمى گرديد  .نهضتى
ق مس��ل م اس��توار بود .چنين نهضتى الز م بود  ،تا هم حقايق دينى
كه پايههاى آن بر حقاي 
ت و موهومات و احاديث جعلى بيرون كش��د و ه م در برابر زنديقها و
را از مي��ا ن خراف��ا 
ماديها با نيروى منطق و قدرت استدالل مقاومت كند و آراى سست آنها را محكوم سازد .
ن ابى العوجاء" و
ت آن حضرت با افراد دهرى و مادى مانند "اب 
گفتگوهاى علمى و مناظرا 
ت علمى
ت .به وجود آمد ن چنين نهض 
"ابو شاكر ديصانى" و حتى "ابن مقفع" معروف اس 
ن مقا م بزرگ
در محيط آشفته و تاريك آن عصر  ،كار هر كسى نبود  ،فقط كسى شايسته اي 
ب خداوند پشتيبانى شود  ،تا بتواند ب ه نيروى
بود ك ه مأموريت الهى داش��ته باش��د و از جان 
اله��ام و پاكى نفس و تق��وا وجود خود را به مبدأ غيب ارتباط ده��د  ،حقايق علمى را از
ت قرار
درياى بيكران علم الهى ب ه دس��ت آورد  ،و در دسترس استفاده گوهرشناسان حقيق 
دهد .تنها وجود گرامى حضرت صادق ( ع ) مىتوانس��ت چنين مقامى داش��ت ه باشد  ،تنها
امام صادق (ع) بود كه با كنارهگيرى از سياس��ت و جنجالهاى سياس��ى از آغاز امامت در
ن و تبليغ احكا م و تعليم و
ن و احاديث راستين دين مبي 
ش قواني 
ف اسالم و گستر 
نشر معار 
ت عصر طاليى
ق ( ع ) در حقيق 
ت بر ميان بست .زما ن امام صاد 
تربيت مسلمانا ن كمر هم 
ت ش��اگردانى بود كه هر يك مش��عل نورانى علم را به گوشه
ج احكام و تربي 
دانش و تروي 
و كنار بردند و در "خودشناس��ى" و "خداشناس��ى" مانند استاد بزرگ و امام بزرگوار خود
ن دوران درخش��ان  -در برابر فلسفه يونان  -كالم و
ت مردم كوش��يدند  .در همي 
در هداي 
حكمت اس�لامى رشد كرد و فالسفه و حكماى بزرگى در اسالم پرورش يافتند  .همزمان
ق ( ع ) در مدينه  ،منصور خليفه
ش بوس��يله حضرت صاد 
ت علمى و پيش��رفت دان 
با نهض 
عباس��ى كه از راه كين ه و حس��د  ،به فكر ايجاد مكتب ديگرى افتاد كه ه م بتواند در برابر
مكتب جعفرى استقالل علمى داشته باشد و هم مردم را سرگرم نمايد و از خوشهچينى از
ن جهت منصور مدرس��هاى در محله "كرخ" بغداد تأس��يس
محضر امام ( ع ) بازدارد  .بدي 
ن مدرس�� ه از وجود ابو حنيفه در مس��ائل فقهى اس��تفاد ه نمود و كتب
نمود  .منصور در اي 
علمى و فلس��فى را هم دس��تور داد از هند و يونان آوردند و ترجمه نمودند  ،و نيز مالك
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ن مكتبها نتوانستند وظيفه
ت  -بر مس��ند فقه نشاند  ،ولى اي 
را  -كه رئيس فرق ه مالكى اس�� 
ارشاد خود را چنانكه بايد انجام دهند .
ام��ا م صادق ( ع ) مس��ائل فقهى و علم��ى و كالمى را كه پراكنده ب��ود  ،ب ه صورت منظم
ث گسترش
درآورد  ،و در هر رش��ت ه از علوم و فنون شاگردان زيادى تربيت فرمود كه باع 
معارف اس�لامى در جها ن گرديد  .دانشگس��ترى امام ( ع ) در رش��تههاى مختلف فقه ،
فلسفه و كالم  ،علوم طبيعى و  ...آغاز شد  .فقه جعفرى همان فق ه محمدى يا دستورهاى
ق قرآن و وحى رسيده است .بر
دينى اس��ت ك ه از س��وى خدا به پيغمبر بزرگوارش از طري 
خالف س��اير فرقهها كه بر مبناى عقيده و رأى و نظر خود مطالبى را كم يا زياد مىكردند
 ،فقه جعفرى توضيح و بيان همان اصول و فروعى بود كه در مكتب اسال م از آغاز مطرح
بوده است (سادات ،1384،ص.)23
ن فقيهتر از جعفرالصادق
ت:م 
ق ( ع ) گف�� 
اب��و حنيف��ه رئيس فرقه حنفى دربار ه امام صاد 
خ محمد شلتوت
كس��ى را نديدها م و نمىشناس�� م  .فتواى بزرگترين فقي ه جهان تس��نن شي 
ل به فقه جعفرى را مانند مذاهب ديگر
رئيس دانشگاه االزهر مصر كه با كمال صراحت عم 
ت جايز دانس��ت  -در روزگار ما  -خود اعترافى است بر استوارى فق ه جعفرى و
اهل س��ن 
ل آن روز اما م صادق ( ع ) است
حتى برترى آ ن بر مذاهب ديگر  .و اينها نتيجه كار و عم 
ب و حتى كسانى كه از
ق ( ع ) هميشه با اصحا 
.در رش��ته فلس��فه و حكمت حضرت صاد 
دين و اعتقاد ب ه خدا دور بودند مناظراتى داشته است  .نمونهاى از بيانات امام ( ع ) كه در
ت وجود خداوند حكي م اس��ت  ،به يكى از شاگردان واصحاب خود ب ه نا م “مفضل بن
اثبا 
عمر” فرمود كه در كتابى به نام “توحيد مفضل“ هم اكنون در دست است .
ت نيز نكات
ق ( ع ) با طبيب هندى كه موضوع كتاب “اهليلجه“ اس�� 
من��اظرات اما م صاد 
حكمتآموز بس��يارى دارد كه گوش��هاى از درياى بيكران عل م اما م صادق ( ع ) اس��ت .
براى شناس��ايى استاد معموال دو را ه داريم  ،يكى شناختن آثار و كلمات او  ،دوم شناختن
شاگردا ن و تربيتشدگا ن مكتبش (فروع کافی جلد  4صفحه .)49
ت كه ما حتى قطرهاى
ت و آثار و احاديث زيادى از حضرت صادق ( ع ) نقل شده اس 
كلما 
از دريا را نمىتوانيم به دست دهيم مگر “نمى از يمى“  .اما شاگردان آ ن حضرت هم بيش
از چه��ار هزار بودهاند  ،يكى از آنها “جابر بن حيان“ اس��ت  .جابر از مردم خراس��ان بود
ل رسيد .
.پدرش در طوس ب ه داروفروشى مشغول بود كه به وسيله طرفداران بنى اميه به قت 
جابر بن حيان پس از قتل پدرش ب ه مدينه آمد  .ابتدا در نزد اما م محمد باقر ( ع ) و سپس
غ بزرگ
در نزد امام صادق ( ع ) شاگردى كرد  .جابر يكى از افراد عجيب روزگار و از نواب 
جها ن اس�لام اس��ت .در تمام علوم و فنون مخصوصا در علم شيمى تأليفات زيادى دارد ،
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ل مىكند ك ه ( جعفر بن محم��د ) ب ه من چنين گفت يا
و در رس��الههاى خ��ود همه جا نق 
ت او اسيد ازتيك ( تيزآب ) و تيزاب سلطانى و الكل
تعلي م داد يا حديث كرد  .از اكتشافا 
ت .وى چند فلز و شبه فلز را در زما ن خود كشف كرد  .در دوران “رنسانس اروپا” در
اس 
حدود  .30رس��اله از جابر به زبان آلمانى چاپ و ترجمه شد ه كه در كتابخانههاى برلين و
پاريس ضبط است .
حضرت صادق ( ع ) بر اثر توطئههاى منصور عباس��ى در س��ال  148هجرى مسموم و در
ن هنگام  65سال بود  .از جهت
ش در اي 
ع در مدين ه مدفون شد  .عمر ش��ريف 
قبرس��تان بقي 
ت امام
خ االئمه“ موسوم است .حضر 
ت به “شي 
ب ايشان شد ه اس�� 
اينك ه عمر بيش��ترى نصي 
ت صادق ( ع ) مقام امامت بنا
ت پس��ر و س�� ه دختر داش��ت .پس از حضر 
ق ( ع ) هف 
صاد 
ت اسمعيل
ب ه امر خدا ب ه امام موس��ى كاظ م ( ع ) منتقل گرديد .ديگر از فرزندان آ ن حضر 
ن فرزند امام بوده و پيش از وفات حضرت صادق ( ع ) از دنيا رفته است
است كه بزرگتري 
 .طايفه اسماعيلي ه ب ه امامت وى قائلند.
سخناني از امام صادق(علیه السالم)
«-1شاكر به شخصي گويند ك ه خدارا بر هرنعمتي كه ب ه او داده از قبيلخانواده وثروت،شكر
ت ب ه اموالش را ادا نمايد».
ي نسب 
گويد وحقوق اله 
ت ما خمير
« -2خدا رحمت كند ش��يعيان مارا كه از زيادي ِگل ما خلق ش��دند وبا آبمحب 
مايه شدهاند.در شادي ما شاد ودر عزاي ما عزادارند (».روضه کافي ،ج ،8ص)150
س كشيدني يك شكر بلك ه هزارشكر وبيشترالزم استوپائينترين درجة شكر
« -3درهرنف 
ت ك��ه نعمت را فق��ط از خدا بداند وب��ه آنچهخدابه او داده راضي باش��د وخدارا با
آنس�� 
ت نكند(مث ً
ق خود
ال باچشمگنا ه نكند)ودرامر ونهي الهي با نعمت خدا با خال 
ش معصي 
نعمت 
مخالفتننمايد.پس درهرحالي بندة شكرگذار خداباش ،تاخدارا در هرحاليكريم بيابي«
ل آب درياست ك ه هرچ ه بيشتر از آن مينوشيد ،بيشترتشنه ميشويد!»
َ « -4مثَل دنيا مث 
«-5ه��رگاه يكي از ش��ما بياد نعمتي از نعمته��اي خداوند عزوجلّافتاد،پيش��انيش رابراي
ي خاك بگذارد.واگر س��وارهبود،پياد ه شود وس��جده كند.واگر بخاطر
ش��كرگزاري،بر رو 
انگش��ت نماش��دن نميتواند پيادهشود،پيشانيش را برزين اس��ب(درزمان مافرما ن ماشين)
بگذارد واگراينهم نشد،پيشانيش را بركف دست بگذارد وخدارا برنعمتهايش شكركند».
« -6عذاب كسيكه نطفه اش را در ر ِحم ِ ز ن نامحر م بريزد از هم ه بيشتراست».
ع نوشيدن
ت برايش واجبميشود.زيرا موق 
« -7فردي مقداري آب ميخورد وبا آ ن بهش�� 
ف آب را نزديك دهانشميبرد  ،بس�� م اهلل ميگويد .سپس مقداري ميخورد
آب وقتي ظر 
وحمدميكند .دوبار ه مي نوش��د وحمد ميكند  .براي بارس��وم مقداري مينوش��د وحمد
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ت برا يش واجبميشود».
ن يك بس م اهلل وسه بار حمد  ،بهش 
الهيميكند.بوسيلة اي 
ي عمرت زياد شود به پدر ومادرپيرت نيكيكن».
ي خواه 
ي ميسر! اگر م 
« -8ا 
« -9م��راد از علمي ك ه پيامب��ر فرمود كه طلب آن عل م برهر مرد و زنيواجب اس��ت،علم
ي ويقين مينويسد:مراد از علم
ن اس��ت».وعالمه مجلس��ي در توضيح علمتقو 
تقوي ويقي 
ت ومحرماتوتكاليف اس��ت ومراد از عل��م يقين،علم به اصول دين
تقوي،عل��م به واجبا 
واعتقاداتميباشد»
ي دوس��ت دارد ك�� ه حاجتهاگفت��ه
ش چ�� ه ميخواه��د ول�� 
«-10خ��دا ميدان��د بن��دها 
شود(».حرعاملی،ج ،4ص.)120
اهمیت علم از دیدگاه امام جعفر صادق
امام صادق فرمودند هر چیز که به ادمی بیاموزد علم اس��ت .امام صادق متوجه ش��ده بود
که ادب و علم عالوه بر این که فرهنگ مذهبی ش��یعه را تقویت می نماید وس��یله تقویت
مس��لمین در قبال سایر اقوام اس��ت و طوری ادب و علم در دنیای اسالمی وسعت به هم
رسانید که قرن چهارم هجری قرن طالیی ادب و علم در جهان اسالمی گردید و اروپائیان
از علوم اس�لامی خیلی اس��تفاده کردند امام صادق عقیده داش��ت که نوع بش��ر در دوره
طوالنی زندگی خود در این جهان فقط مدتهایی کوتاه را اختصاص به علم داده اس��ت و
بیش��تر از علم بری بوده اس��ت و دوچیز او را از علم دور میکرد اول نداشتن مربی و معلم
تا اینکه وی را تش��ویق به فراگرفتن علوم نماید دوم تنبلی انس��ان و اینگه چون فرا گرفتن
علم زحمت داش��ت انس��ان از ان کار پر زحمت می گریخت.میتوانیم به یقین بگوییم که
اطالعات امام صادق راجع به پیدایش زمین خیلی بیشتر از معاصران بوده است چون گاهی
از او چیزهایی شنیده میشد که نشان میداد از چگونگی اغاز خلقت اطالع دارد یک روز به
ش��اگردان خود گفت س��نگهای بزرگ که بر کوه می بینید در اغاز مواد مذاب بوده که بعد
از سرد شدن به این شکل در امده است (باقری ،1384،ص)36
برای نشان دادن اهمیت این نظریه که در دوازده قرن پیش ابراز گردید کافی است بگوییم
که در اغاز انقالب فرانس��ه و پایان قرن هیجدهم میالدی هنوز علمای اروپا تردید داشتند
که ایا زمین در اغاز یک جرم مذاب بوده یا نه ؟امام صادق گفت که خواص اش��یاء وقتی
به خوبی بر ما معلوم میش��ود که بتوانیم قس��مت کوچک از یک شیء را بطور دقیق مورد
تحقی��ق قرار دهیم و از روی خواص ان به خواص جس��م بزرگ پی ببریم .از امام صادق
پرسیدند  :چه کسی را میتوان دانای مطلق دانست و در چه موقع ادمی احساس میکند که
همه چیز را اموخته اس��ت امام گفت  :این پرس��ش را باید به دو قسمت تجزیه کنید و هر
یک را جداگانه از من بپرسید اول اینکه چه کسی را میتوان دانای مطلق دانست در جواب
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می گویم جز ذات خدا دانای مطلق وجود ندارد و محال اس��ت از ابنای بش��ر کسی دانای
مطلق باش��د برای اینکه علم انقدر وسعت دارد که کسی نمیتواند به همه دانستنیها پی ببرد
ولو اینکه هزاران سال عمر کند و پیوسته در حال تحصیل علم باشد(حسینی زاده،1368 ،
ص.)47
ش��اید پس از هزاران سال عمر کردن بتوان به تمام علوم این جهان واقف شد اما در ماورا
این جهان دنیاهایی اس��ت که در ان دنیاها علومی وجود دارد و انکه تمام علوم این جهان
را اموخت اگر وارد دنیاهای دیگر شود جاهل است و بایستی شروع به تحصیل نماید تا از
علوم این دنیاها واقف شود.این است که جز ذات خدا دانای مطلق وجود ندارد.
چه موقع انسان از علم غنی میشود ؟امام صادق گفت  :جواب این پرسش در اولین پاسخ
داده ش��ده و گفتم اگر انس��ان هزاران سال عمر کند و پیوس��ته مشغول تحصیل باشد تمام
دانستنیها را فرا نخواهد گرفت
بن��ا برای��ن هیچ کس هیچ زمان نمیتواند احس��اس کند که از علم غنی اس��ت فقط انهایی
احس��اس میکنند که از علم غنی هستند که جاهل باشند از امام پرسیدند که منظور از علم
دنیاهای دیگر چیست ؟
او گفت غیر از این جهان که در ان زندگی می کنیم دنیاهای دیگری وجود دارد که بس��ی
بزرگتر از این جهان اس��ت و در ان دنیاها علومی هس��ت که شاید با علوم این جهان فرق
داشته باشد
پرسیدند که شمار دنیاهای دیگر چقدر است جواب داد جز خداوند کسی از شمار دنیاهای
دیگر اطالع ندارد از او پرس��یدند چگونه علوم دنیاهای دیگر با علوم این جهان فرق دارد
گفت  :در دنیاهای دیگر دو نوع علم وجود دارد نوعی از ان شبیه به علوم این جهان است
و اگ��ر کس��ی از این جهان به ان دنیا ها برود میتوان��د ان علوم را فرا گیرد اما در بعضی از
دنیاهای دیگر ش��اید علومی وجود داشته باشد که اندیشه مردم این دنیا قادر به ادراک انها
نیس��ت این گفته امام صادق برای دانش��مندان نسلهای بعد یک معما شده بود بعضی ان را
قاب��ل قبول نمیدانس��تند و می گفتند که جعفر صادق انچ��ه را که در این مورد گفته موجه
نیست.
یکی از کسانی که در این گفته امام تردید کرد ابن راوندی اصفهانی است که از او نام بردیم
و او گفت که عقل بشر قادر به ادراک هر چیز که علم باشد هست چه علوم این دنیا و چه
علوم دنیاهای دیگر ولی شاگردان جعفر صادق این گفته را پذیرفتند در این قرن که تئوری
نس��بیت انشتین یک فصل جدید و بدون سابقه در فیزیک به وجود اورد و بعد هم تئوری
وجود ( ضد ماده ) از حدود تئوری تجاوز کرد و وارد مرحله علم گردید و بر دانشمندان
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محقق شد که ضد ماده هست گفته جعفر صادق قابل فهم میشود .چون در دنیای ضد ماده
قوانین فیزیکی غیر از قوانین فیزیکی دنیای ماس��ت از این باالتر قوانین منطق و اس��تدالل
غیر از ان است که عقل ما قادر به ادراک آنها می باشد .
جهان ضد ماده دنیایی اس��ت که در ان درون اتم ها ش��ارژ الکترون مثبت اس��ت و ش��ارژ
پروتون در هس��ته اتم منفی اس��ت .اما در دنیای ما درون اتم ش��ارژ الکترون منفی است و
ش��ارژ پروتون در هسته اتم مثبت می باشد.در جهانی که شارژ الکترونهای اتم مثبت است
و شارژ پروتونها منفی معلوم نیست چه قوانین فیزیکی حکم فرمایی می کند .
نتیجه گیری
عص��ر آن حض��رت همچنین عصر جنب��ش فرهنگی و فکری و برخ��ورد فرق و مذاهب
گوناگون بود .پس از زمان رسول خدا دیگر چنین فرصتی پیش نیامده بود تا معارف اصیل
اس�لامی ترویج گردد ،بخصوص که قانون منع حدیث و فش��ار ُح ّکام اموی باعث تشدید
ای��ن وضع ش��ده بود .لذا خأل بزرگی در جامعه آنروز که تش��نة هرگون��ه علم و دانش و
معرفت بود ،به چشم می خورد .امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید
جامعه ،دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وس��یع علمی و دانش��گاه
بزرگی به وجود آورد و در رشته های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی تربیت کرد.
شاگردانی چون :هشام بن حکم ،مفضل بن عمر کوفی جعفی ،محمد بن مسلم ثقفی ،ابان
بن تغلب ،هشام بن سالم ،مؤمن طاق ،جابر بن حیان و … تعداد شاگردان امام را تا چهار
هزار نفر نوشته اند .ابوحنیفه رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان بود و
خودش به این موضوع افتخار کرده است .امام از فرصت های گوناگونی برای دفاع از دین
و حقانیت تشیع و نشر معارف صحیح اسالم استفاده می برد .مناظرات زیادی نیز در همین
موضوعات میان ایش��ان و سران فرقه های گوناگون انجام پذیرفت که طی آنها با استدالل
های متین و استوار ،پوچی عقاید آنها و برتری اسالم ثابت می شد .ایشان بر اساس وظیفه
الهی ،امر امامت خود را آغاز کرد و از نظر فضل و دانش از همه اهل زمان برتری داشت و
همه دانشمندان از وی به عظمت یاد میکردند.منزلت و مقامش از همه عالیتر و در میان
عامه و خاصه به جاللت قدر معروف بوده و اهل سنت ،علوم و اطالعات بسیاری از وی
نقل کردهاند و طالبان علم و دانش از اطراف و اکناف برای فیض کماالت او بر در س��رای
او بار افکندند و آوازه او در ش��هرها پیچیده بود و از هیچ یک از اهل بیت او به اندازهای
که دانش��مندان از خرمن فضائل او استفاده کردهاند ،بهرهمند ،نشدهاند.دانشمندان به قدری
که از آثار و اخبار آن حضرت نقل کردهاند از دیگر کس��ی نقل نکردهاند .برخی از رهبران
وموسسان مکاتب فقهی اهل سنت به شاگردی خود درمکتب امام افتخار میکردند.
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ستاره موسوی،1دکتر علی قاسم پور،2شکوفه رضازاده

3

چکیده
آدم��ی از آغ��از تا پایان زندگی خویش بطور فطری ب��ه ارزش های اخالق گرایش دارد و
ش��خصیت وی همواره با معیار فضایل ورذایل اخالقی محک می خورد و هرکس در این
س��نجش به امتیاز باالتری دس��ت یابد در خاطر مردمان و نزد خدای خود جایگاه رفیع و
ارزش��مند خواهد داش��ت .بدین جهت پیام آوران الهی در طول تاریخ بشریت با فراخونی
امت ها به پرس��تش یگانه آفریدگار جهان ،ب��ا تکیه بر ارزش ها ی اصیل اخالقی در همه
ابعاد زندگی انسان را به رشد و رویش رهنمود می ساختند از همین سلسله سفیران الهی،
پیام آور اسالم است که علت برانگیخته شدن خود را اتمام و اکمال سجایای اخالقی بر می
ش��مارد .یکی ازاین مربیان بزرگ الهی امام صادق (ع) می باشد ،ايشان درزماني ميزيسته
اندک��ه يک نهضت عظيم فکري وعلمي وفرهنگي درميان مس��لمين پيداش��دکه نحلهها و
مذهبه��ا دراصول دي��ن و فروع دين به وجودآمد .ومس��لمانان در اي��ن زمان محو فتح
دروازههاي علم وفرهنگ شدند .حتي بسياري ازمتفکران غيرمسلمان نيزبراي مذاکره علمي
 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .2عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه پیام نور شهر رضا
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

با امام به خدمتش ميرس��يدند وحضرت به ميزان س��طح درک وعلمشان پاسخ ميگفتند.
آن امام دراين فرصت توانست وسيعترين دانشگاه اسالمي راپي ريزي کند و دراين راستا
توفيقات سرشاري به دست آورد ،به طوري که حدود4هزارنفرازمجلس درس او باواسطه
وبدون واسطه استفاده ميکردند و بسياري ازآنان به مقامات عالي علمي وفقهي نايل شدند.
امام صادق (ع) توسط شاگردانش دستورالعملهاي فردي ،اخالقي ،اجتماعي وتربيتي را به
مس��لمان آموزش داد .ازنظرامام صادق(ع) ،نياز به اخالق يک نياز بشري وانساني است و
به جامعه خاصي اختصاص ندارد ،وتنها نزديکي به خداوندشرط اساسي آن است.
واژگان کلیدی:امام جعفر صادق(ع)،تربیت اخالقی.
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مقدمه
لغزش ها و خطاها و گناهان در ساحت وجودی امامان معصوم(ع) راه نیافت و از این رو
اقیانوس بیکران فضایل اخالقی و معنوی آنها گس��ترده تر ازگستره دید هر بیننده و عمیق
تر از نظرگاه هر اندیش��ه و باالتر از هر حوزه معرفتی هر خردمند بود .فلسفه وجودی آنها
به عنوان رهبران الهی همین بود که گل های باغ پیامبران را به بار بنش��انند و فلس��فه بعثت
پیامبران را تحقق بخش��ند .از این رو آنها از هر وس��یله تبلیغی که در اختیار داش��تند و از
هر فرصتی که پیش می-آمد واز هر ش��رایطی که مساعد می گردید به نحو کامل استفاده
نم��وده و برای تعالی ،تربیت جامعه می کوش��یدندتا افراد را به صورت فردی و جامعه را
به صورت جمعی به سوی فضایل اخالقی و عبادت پروردگار رهنمون سازند(واثقی زاده
،1388،ص ،27به نقل از نیلی پور،1386،ج ،1ص.)69
تربیت اخالقی «از مهمترین اهداف بعثت انبیاء بوده و جایگاه ویژهای در فرهنگ اسالمی،
بویژه سیره معصومین (ع) دارد»(بنار ،1379،ص .)540همچنین»،موضوعی میانه رشته ای
است که از یک سو ،با روان شناسی و از سوی دیگر با علوم تربیتی و اخالق ارتباط دارد.
علم اخالق ارزش های مقبول را در اختیار تربیت اخالقی قرار میدهد و به او میگوید چه
ارزش��هایی را باید به دانش آموزان بیاموزد و علوم تربیتی اصول و روش های عام تربیت
را در اختی��ار این موضوع قرارمیدهد .تربیت اخالقی درآثار مس��لمانان ،بخش��ی از علم
اخالق بوده اس��ت و در ضمن آن مطرح میش��ده است.به همین جهت به عنوان رشته ای
مستقل مفهومی نسبت ًا تازه است»(داودی،1388،ص .)18دربحث تربیت اخالقی ،دو حیطه
مهم»تربیت «و»اخالق»به عن��وان دو رکن درتربیت اخالقی ،مورد مطالعه قرار می گیرد.از
این رو تربیت اخالقی حیطه ای اس��ت که وام دار دو حوزه «اخالق»و «تربیت اس��ت»؛ به
این بیان که در رکن اول ،از اخالق و در رکن دوم از تربیت مدد میجوید و از آنجا که در
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در اخالق بیش ترین تأکید بر خودسازی و تربیت بر دیگرسازی است ،تربیت اخالقی نیز
خودسازی و دیگرسازی را شامل میشود(بناری،1379،ص.)540
اخالق جمع خُ لق وبه معناي نيرو وسرش��ت باطني انس��اني است که تنها باديده بصيرت
وغير ظاهر قابل درک اس��ت .همچنين «خلق» را صفت نفس��اني راس��خ نيز ميگويند که
انس��ان ،افعال متناسب با آن صفت را بي درنگ ،انجام ميدهد .مث ٌ
ال فردي که داراي «خلق
شجاعت»است ،در رويارويي با دش��من ،ترديد به خودراه نميدهد (ديلمي وآذربايجاني،
 ،1385ص». )15راغ��ب اصفهاني»درب��اره اين واژه ميگويد «خّ ل��ق و خُ لق دراصل يکي
هس��تند ،لکن خّ لق به هيئات ،اّش��کال وصورتهايي که با چشم درک ميشود اختصاص
يافته وخُ لق به قوا وس��جايايي که بصيرت درک ميش��ود مختصص ش��ده است» (راغب
اصفهاني1392 ،ه .ق ،ص .)158بنابراين براساس ديدگاه لغت شناسان ،مشخص ميشودکه
خُ لق صفت وکيفيت دروني وثابت درنفس انس��ان است وجنبه ظاهري وبيروني ندارد وبه
راحتي از نفس زايل نميگردد .ابوعلي مسکويه درکتاب «تطهيراالعراق «مي گويد:
الخلق ٌ
حال للنفس داعيه لها الي افعالها من غيرفکر والروية”خُ لق حالي اس��ت براي روح
ونفس انس��ان که او را بدون فکر وتامل به س��وي کارهايي بر ميانگيزند .اس��تادمطهري
درتعري��ف اخالق ميگويد”:اخالق عبارت اس��ت از يک سلس��له خصلتها وس��جايا و
ملکات اکتس��ابي که بش��رآنها رابه عنوان اصول اخالقي ميپذيرد؛ به عبارتي ديگر ،قالبي
روحي براي انس��ان که روح انس��ان درآن کادر وطبق آن طرح ونقش��ه س��اخته ميشود”.
در واقع اخالق چگونگي روح انس��ان است (ش��یروانی ،1385،ص .)108ائمه اطهارنيزبه
اخالق التفاوت ويژه داش��تهاند .چنان چه امام س��جاد (ع) ازخداوند تقاضا ميکند”:براي
م��ن اخ�لاق نيکو وصفات پس��نديده عطافرما ومراازفخر فروش��ي وبه خ��ود باليدن نگه
دار” (صحيفه س��جاديه،دعاي  .)20به همين س��بب ،اين موضوع ازديرباز درمکتب تشيع
وفرهنگ اسالمي مورد توجه بوده .کساني که از اخالق نيکوبرخودارنيستند ،همواره هستي
رادرقالبي مبهم وتاريک درخواهنديافت ،زيرا پااليش��گاه دروني آنهااز تصفيه واقعياتي که
از طرف هستي به درونشان وارد ميگردد ،ناتوان است .آنان همه واقعيات هستي را عبث
وبي اس��اس ميبينند؛ زيرادرونش��ان راهوا وهوس پرکرده است .به همين جهت است که
هرگزدنياراجدي نميگيرند( .شیروانی ،1385،ص .)112بي شک ارزش موضوع واهميت
تأثيرصفات فضايل اخالقي درس�لامت معنوي فرد وجامعه وخطرازبين رفتن اين سالمتي
ودور ماندن ازس��عادت وخوشبختي با وجود صفات رذايل اخالقي ،لزوم پرداختن به اين
امرمهم درهمه دورههاي زندگي انس��ان را نمايان ميکند .زيرا “تجربه نشان داده است که
انس��ان خواه متدين وخواه غيرمتدين هيچ گاه ،حتي دردوره مدرن وپس��امدرن ،بي نياز از
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اخالق وتربيت اخالقي نبوده و نيست . . . . .بنابراين ،اخالق وتربيت اخالقي نقشي بسيار
مهم درسالمت روح انسان وسعادت و خوشبختي فرد وجامعه دارد ،وازاين جهت نيازمند
توجه بيشتراست .به ويژه براي ما مسلمان ،زيرابهاندازهاي که دردين ما به اخالق و تربيت
اخالقي توجه ش��ده دراديان ومکاتب ديگر چنان توجهي نش��ده است” (مظلومی،1364،
ص .)51ب��ه ويژه که ايراني��ان نيزازديرباز ،به عنوان ملتي اخالقي مش��هور بودهاندوتربيت
اخالقي مورد توجه مربيان واولياء بوده است.
روش شناسی تحقیق
پژوهش مورد نظر،از نوع کيفي است يکي از ويژگيهاي عمده ي تحقيق کيفي اين است
که به بررس��ي يک مس��ئله به صورت عميق پرداخته و با تعقل،اس��تدالل،تفکر و منطق در
مورد مسئله به تجزيه وتحليل ميپردازد .در اين روش از دادههاي آماري استفاده نميشود
(پژوهشهاي کيفي يک رويکرد پژوهش��ي اس��ت که به منظور درک وتفس��ير پديدههاي
انس��اني و اجتماعي به کار ميرودو براي رسيدن به درک عميق از پديده مورد نظر است)
پژوه��ش مورد نظر س��عي بر تبيين روشهاي تربيت ديني بر اس��اس دی��دگاه امام جعفر
ص��ادق(ع) داردو باي��ک رويکرد درون ديني به پژوهش نظ��ر ميافکند.يعني تحليلها در
چه��ار چوب آموزههاي دين اس�لام ص��ورت ميپذيردو به آموزهه��اي آن متعهدوپايبند
هس��تيم.پس بنابراين روش به کار برده شده روش توصيفي-تحليلي خواهد بود .توصيفي
از اين جهت که در اس��تخراج روشها از روش اس��تنباط اس��تفاده ميش��ود .استنباط در
تحقيقات علوم اس�لاميبه عنوان اس��تخراج حکم شرعي در خصوص موضوعات از ادله
ش��رعي به ويژه قران واحاديث ش��ناخته ميشود .ميتوان اين تعريف را با اندکي تغيير در
مورد پژوهشهاي تربيتي به کار برد .استنباط در تحقيقات تربيتي به معناي استخراج حکم
تربيتي در زمينه موضوعات معين با اس��تفاده از آراي ام��ام جعفر صادق(ع) در زمينههاي
مختلف مختلف فلسفي ،سياسي ،اخالقي و اجتماعي ميباشد .
معنای لغوی و اصطالحی اخالق:
با توجه به صفات و خصوصیات مختلف انس��انها ،از قبیل شجاعت،س��خاوت ،امانتداری،
یا بزدلی ،بخل و خیانت می توان دریافت کرد که در بعضی از انسانها این صفات بگونه
ای پایدار راسخ است که معموال کارهای متناسب و مطابق آن صفات را بدون تفکر وتأمل
زیاد و بس��ادگی انجام می دهندو در مقابل فبعضی دیگر گاه گاهی به این صفات متصف
بوده و احیان ًا با تأمل دراطراف آن کار ،خودرا به انجام آن وادار می کنند .هرگاه صفتی برای
شخصی به صورت پایدار درآمده ودر اورسوخ نموده باشد به گونه ای که کارهای متناسب
باآن را بدون تأمل زیاد و بس��هولت انجام دهد می گویند آن صفت برای او ملکه اس��ت و
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در صورتی که چنین نباش��د بلکه صفتی زود گذر بوده ،ش��خص در انجام کار متناسب با
آن خ��ود را ب��ه انجام آن وادار کند آن صفت را «حال «م��ی نامند (مصباح،1388،ص.)15
خلق در لغت به معنا صفات پایدار و راسخ یعنی ملکه است که افعال بدنی مطابق اقتضای
آن صفت و ملکه به آس��انی و بدون نیاز به تأمل و اندیش��ه م با تردید از انسان سر بزند و
اخ�لاق به مجموع این گونه صفات اطالق می شود(س��اعی ،1369،ص .)18بنابراین تنها
کس��ی را می توان دارای خاق سخاوت دانست که این صفات در او پایدار باشد یعنی در
بخشش به دیگران تردیدی نکرده و انجام این کار برایش دشوار جلوه نکند .توجه به این
نکته نیز الزم اس��ت که معنای لغوی اخالق ،اختصاصی به صفات نیکو وپس��ندیده نداشته
ش��امل صفات زشت وناپسند نیز می ش��ود و همانطور که بعضی انسانها دارای خلق نیک
سخاوتمند برخی دیگر گرفتار خلق نا پسند بخل می باشند (ساعی ،1369،ص.)20
اخ�لاق ،مفه��وم مرتبط با ش��خصیت ،خلق و خو ،خصل��ت و عادتها که رفتار انس��ان را
در تم��ام جنبه های زندگ��ی اجتماعی (کار،زندگی روزمره،سیاس��ت ،علم،خانواده،روابط
ش��خصی ،درون گروهی ،درون طبقه ای) تنظیم می کند(آقا بخشی،1375،ص.)39اخالق
یعنی س��ازش با موازین ،حقوق  ،وظایف مش��ترک ،مع الهذا امکان تضاد بین دو استاندارد
اجتماع��ی مقب��ول وجود دارد و ش��خص یاد می گیرد که بر پایه وج��دان فردی خود در
چنین مواردی قض��اوت نماید(پور افکاری،1373،ص.)148گاه��ی واژه اخالق صرف ًا در
مورد صفات و افعال نیک و پسندیده بکار می رود مث ً
ال ایثارگری را صفتی اخالقی و عمل
دزد را غیر اخالقی می نامند.تمامی صفات نفس��انی که منش��اء کارهای پسندیده یا ناپسند
می ش��وند چه آن صفت به صورت پایدار و راس��خ باشد و چه نا پایدار و زود گذر .طبق
این اصطالح اگر ش��خص بخیلی نیزبر خالف طبیعت معمول خود ،احیان ًا بذل و بخشش
نماید .درآن مورد دارای خلق وبخش��ش و سخاوت به حس��اب می آید؛ چنانکه کار وی
را نیز کار اخالقی مثبت و پس��ندیده تلقی می کنند هرچه از ان جهت که این صفت در او
پایدار نیست،طبق معنای لغوی ،سخاوت از اخالق وخلقیات او شمرده نمی شود(مصباح
،1388،ص.)16
رابطه اخالق با تربیت:
در هم تنیدگی فرایند تربیت واخالق موجب ش��د که مرز مش��خصی در گذشته میان این
دو تصویر نش��ود و فرایند تربیت و اخالق همس��ان پنداش��ته ش��وند و اخالقی بودن به
مثابه تربیت یافتگی انگاش��ته شود چنانکه غزالی چنین نگاشت :معنی تربیت این است که
مربی ،اخالق بد را از آدمی باز س��تاند و به دور اندازد و اخالق نیکو جای آن بنهد(غزالی
،1368،ص .)53خواجه نصیر الدین طوس��ی نیز چنین نوش��ت :تربیت صناعتی اس��ت که
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از طریق آن مدارج عالیه انس��انی فراهم می آید وس��ت ترین مراتب انسانی به کامل ترین
رتبه خود می رسند(طوس��ی ،1369،ص.)17ازس��وی دیگر ،جالب است بدانیم بسیاری از
صاحب نظران تعلیم وتربیت اس�لامی کمت��ر واژه تربیت رابه کار برده اند وبه جای آن از
واژگان تعلی��م ،تهذیب ،تزکیه ،تخلق به اخالق ،تأدیب ،ریاضت ،تدبیر ،س��یایت و....بهره
ب��رده اند واین بدان جهت اس��ت که واژگان تربیت ب��ه معنای آموزش و پرورش متربی و
به معنای برانگیختن و فراهم آوردن موجبات ش��کوفایی و رش��د تمامی توانای و ش��ئون
وجودی آدمی ،در گذشته اص ً
ال مصطلح نبوده و یا اخالق و تربیت را آنچنان در هم تنیده
می دانستند که تربیت بدون اخالق را غیره قابل تحقق می دانستند و با این کار باور داشتند
تربیت بدون پر تو افکنی اخالق امری ناصواب و بی سرانجام است اما امروز جدا انگاری
فرایند اخالق و تربیت تردید نا پذیر است .حال برای تبیین بیشتر تفاوتهای این دو فرایند
و رابطه آنها،حوزه و قلمرو این دو فرآیند را بررسی می کنیم:
الف) تربیت فرایندی بس��یار کسترده اس��ت وگستره آن به تمامی ابعاد ،توانایی ها ،قابلیت
ها و به همه شئون وجود آدمی گسترانده شده و تمامی زمینه های وجودآدمی را در بر می
گیرد اما فرایند اخالق یکی از حیطه ها و ساختهای تربیت به شمار می آید .از این رو می
توان گفت تربیت اقسام فراوانی دارد و از آن جمله :تربیت عاطفی ،تربیت عرفانی ،تربیت
دینی ،تربیت اخالقی ،تربیت جنس��ی ،تربیت اجتماعی و ....اس��تاد مطهری در این باره می
نویسد:تربیت پرورش دادن و فعلیت رساندن تمامی استعدادها و ایجاد تعادل در هماهنگی
میان آنهاس��ت از این طریق منزبی به حد اعالی کمال برس��د(مطهری،1367،ص .)90وبه
تعبیر یکی از نویس��ندگان غربی ،تربیت در زمینه جسم وجان وروان انسان است و تمامی
زمینه های وجود اورا دربر می گیرد(حجتی،1358،ج،1ص.)40
ب) ب��ه گفته برخی از صاح��ب نظران ،تعلیم وتربیت طی قرون متمادی تنها بر مالحظات
فلس��فی و اخالقی مبتنی بوده ،امروزه نیز به رغم تس��لط دانش بشر در زمینه های زیست
ش��نا سی ،جامعه شناسی و روانشناس��ی بر تعلیم وتربیت ،باز این نکته آشکار تر شده که
علم و دس��تاورد های فنی آن نه تنها کافی نیس��ت بلکه همچن��ان باید مالحظات اخالقی
و فلس��فی مهم اصلی را در تعلیم وتربیت بر عهده داش��ته باش��د .بررس��ی اهداف تربیت
نه در صالحیت علم و نه در حد تکنیک بلکه فقط درصالحیت فلس��فه و اخالق اس��ت
(شریعتمداری ،1381،ص.)86
ج) فرایند تربیت با تمامی رفتار آدمی در همه ساحت و زمینه ها و با تمام اقساط و انواع
آن خواه صبغه ارزشی داشته باشد و یا نه ارتباط و ثیق و عمیق دارد .در صورتی که فرایند
اخالق با رفتار آگاهانه که از س��رعمد و انتخاب و گزینش انجام می پذیرد ،صبغه ارزشی
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دارد ونیز با ملکات و صفات پایداری که تکرا آن رفتار ویژه موجب پیدایش آنها شده و
سرکار دارد (پایکین ،ترجمه مجتبوی ،1369ص.)78
د) عالمان اخالق ،فعل اخالقی را دربرابر فعل طبیعی قرار داده اند و گفته اند فعل اخالقی
از حدود کارهای طبیعی و عادی خارج اس��ت و با آنها تفاوت دارد و کار تربیتی و فرایند
تربیت عالوه بر فعل اخالقی ،فعل طبیعی و رفتار عادی را نیز زیر پوشش دارد .مقصود از
فعل طبیعی آن احس��اس گرسنگی و خواب و استراحت را درپی خستگی و نیز فعالیتهای
روز مره زندگی ،پیداست دراین کارها آدمی با حیوان مشترک است و کارها و نیز اندیشه
ه��ا و صف��ات و میل های مربوطه به این منظور جلب نفع م��ادی و دفع زیان مادی انجام
می گیرد و به عبارت دیگر ریش��ه این گونه افعال سود جویی مادی است و فرایند تربیت
تمامی این رفتارهای عادی و طبیعی و نیز رفتار های اخالقی و صفات اندیشه های مربوط
به آن مختص عالم انس��انی و قابل س��تایش و نکوهش و ریش��ه آن فضیلت جوئی فطری
است(پایکین،ترجمه مجتبوی،1369،ص .)80
بعضی حکما در تعریف خلق فرموده اند :خلق ملکه ای اس��ت نفسانی که مقتضی صدور
افعال باشد از نفس ،به طوری که محتاج فکر واندیشه نباشد که گفته اند :کار نیکو کردن،
از پرکردن است .وآن بر دوقسم است :طبیعی و عادی .طبیعی به»ان دسته از اخالق انسان
گفته می شود که مادرزادی با خود به همراه دارد .و اما عادی مانند کسی که درآغاز اندیشه
م��ی کند و به کثرت تک��رار و تمرین عادت او میگردد به طوری که انجام آن دادن آن در
دفعات بعدی برای او آس��ان بوده و دیگر نیازی به اندیش��یدن درانجام آن ندارد بعضی از
محققین معتقدند که خلق تنها به احوال و صفات طبیعی انس��ان ،اطالق می ش��ود؛ و تغییر
اخالق طبیعی را در انس��ان غیر ممکن میدانند»(صدیق عربانی،1387،ص .)72درروایاتی
اسحق ابن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود »:خلق خوب و صفت پسندیده
عطیه الهی اس��ت که خداوند جهان به بندگان خود عطا فرموده است وآن بردوقسم است:
ن��زد بعض��ی فطری و به صورت س��جیه و درگروه دیگری اکتس��ابی و قائم به نس��ب و
اراده اس��ت .اسحق پرسید.کدام یک نسبت به دیگری برتریدارد؟ حضرت فرمود:صفت با
سرشت آدمی ترکیب شده و صاحبش به طور طبیعی نمی تواند به غیر ازآن متصف باشد
ولی خلق اکتسابی از راه مجاهده و برد باری به دست آمده است و هر صفت پسندیدهای
که با کوشش و صبر به دست آید بر صفت طبیعی برتری دارد (الحدیث وروایات تربیتی
از مکتب اهل بیت ،ص ».)31به عقیده کانت ،بشر تنها با تعلیم وتربیت ،انسان تواند شد»
(کاردان ،1387،ص.)155
تربیت اخالقی :
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تربیت اخالقی در آثار مس��لمانان ،بخش��ی ارعلم اخالق بوده و درضمن آن مطرح ش��ده
اس��ت .به همین جهت ،تربیت اخالقی بعنوان رشته ای مش��تمل مفهومی نسبت ًا تازه است
وتا چند س��ال پیش ،این اصطالح در این منابع کاربرد نداش��ت .هرچند واژه هایی مانند
تهذی��ب اخالق ،تهذیب نفس ،تزکیه و حتی تربیت به کار رفته اس��ت .حال اگر بخواهیم
تربیت اخالقی را رشته مستقل از اخالق در نظربگیریم وآن رابر اساس دیدگاه دانشمندان
مسلمان تعریف کنیم .تربیت اخالقی “مجموعه ای فعالیتهای تربیتی به منظور از میان بردن
صفته��ای رذیلت و ایجاد صفتهای فضیلت “اس��ت برخی دیگ��ر تعریف های متفاوتی از
تربیت اخالقی بدست داده اند ازجمله:الف) سجادی در تعریف تربیت اخالقی می گوید:
تعلیم وتربیت اخالقی و ارزش��ی به آنچه که در مدارس و دیگر نهاد های آموزش��ی برای
کمک به افراد جهت تفکر پیرامون مس��ائل مربوط به درس��ت و نادرست امور و در پی آن
تمای��ل به س��مت خوب بودن اجتماعی و نیز کمک به آنه��ا جهت رفتار به روش و منش
اخالقی و ارزش��ی انجام می دهند اطالق می شود (سجادی،1379،ص.)148ب) فراهانی
تربیت اخالقی را چنین تعریف کرده است :آموزش رسمی ضمنی اصول و قواعد اخالقی
در داخل یا خارج از مدرس��ه (فرمهینی فراهان��ی،1378،ص.)38ج) یالجن معتقد :تربیت
اخالقی عبارت از پرورش کودک بر اساس اصول اخالقی از راه ایجاد احساس و بصیرت
اخالقی بگونه ای که پذیرای خوبی ها و طردکننده بدی ها باش��د(داودی،1388،ص.)10با
توجه به تعاریف متعددی از تربیت اخالقی ارائه داده ش��ده میتوان تربیت اخالقی راچنین
تعری��ف کرد :تربیت اخالقی،آموزش اص��ول و ارزش های اخالقی ،پرورش گرایش ها و
فضیلت های اخالقی است.
ب��رای تربیت اخالق��ی تعاریف زیادی ارائه ش��ده اس��ت.از جمله«،م��راد از تربیتاخالقی
،چگونگی به کار گیری و پرورش اس��تعدادها و قوای درونی،برای توسعه وتثبیت صفات
و رفت��ار های پس��ندیده اخالقی و نی��ل به فضایل عالی اخالق��ی و دوری از رذیلت ها و
ناب��ود کردن آن ها اس��ت....تربیت اخالقی نیز بخش مهمی از علم اخالق را تش��کیل می
دهد»(دیلمی ،آذربایجانی.)1378،17،در تعریفی دیگر گفته ش��ده اس��ت«:تربیت اخالقی
آموزش اصول و ارزش های اخالقی و پرورش گرایش ها و فضلیت های اخالقی اس��ت
»(داودی،1388،ص«.)11-10تربیت اخالقی فرایند زمینه سازی وبه کار گیری شیوه هایی
برای شکوفا سازی،تقویت و ایجاد صفات ،رفتارها وآداب اخالقی و اصالح و از بین بردن
صفات ،رفتارها و آداب غیر اخالقی ،در خود انسان یا دیگری است»(بناری،1379،ص.)180
تربی��ت اخالقی ،همچنین«،آموزش اس��می یا ضمنی اصول و قواع��د اخالقی در داخل یا
خارج از مدرسه»(فرمهینی فراهانی،1378،ص )38را شامل می شود.
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تربی��ت اخالقی مجموعهای از فعالیته��ای تربیتی به منظور از بین بردن صفتهای رذیلت و
ایجاد صفتهای فضیلت اس��ت .به عبارتی برپایه ی این تعریف ،تربیت اخالقی وارزش��ی
مجموعه اقداماتی اس��ت که هدفش یاری کردن افراد در مسیرکس��ب شناختها ،گرایشها و
رفتارها ی اخالقی وارزش��ی است و درنهایت میتوان گفت،تربیت اخالقی آموزش ا صول
وارزش��های اخالقی و پرورش گرایش��ها و فضیلتهای اخالقی اس��ت .در این تعریف بعد
ش��ناختی ،عاطفی و رفتاری اخالق مورد توجه قرارگرفته اس��ت وتعریفی جامع از تربیت
اخالقی است”(داوری،محمد.)1378
اهمیت تربیت اخالقی:
رس��ول اکرم (صلی اهلل علیه وآله ) می فرماید :من از طرف خداوند برانگیخته شده ام که
مکارم اخالق را تتمیم و تکمیل نماید(طبرسی،بی تا،ص.)8نقش و مکارم اخالق بر تعالی
معنوی و هیچ کس پوش��یده نیس��ت هم چنانکه رس��ول گرامی اسالم(ص) نیز معرف از
بعثت خویش را تتمیم مکارم اخالق معرفی می نماید ،و اولیاء گرامی اسالم نیز برای آنکه
پیروان خویش را به راه خود س��ازی و تزکیه نفس س��وق دهند آنان را به آموختن اخالق
موظف نموده و فرا گرفتن این علم را که از پا یه های اساس��ی س��عادت اجتماع است بر
س��ایر علوم مقدم داش��ته اند (فیض ،ترجمه ساعدی،1372،ص .)7اهمیت اخالق و تزکیه
نفس برکس��ی پوشیده نیست .اصطالح انسانها و جوامع مختلف ونجات آنها از مشکالت
و مفاس��د اجتماعی ،جنگها و خونریزی هاو...تنها در پرتو ترویج اخالق صحیح و دعوت
انس��انه به آراسته ش��دن به فضایل اخالقی میسر اس��ت .درقرآن کریم نیز از تزکیه بعنوان
هدف از بعثت رس��ول خدا(ص) درکنار تعلیم کتا ب و حکمت یاد ش��ده اس��ت(مصباح
،1388،ص .)65در حدیث دیگری از امیرمؤمنان علی علیه الس�لام می خوانیم که فرمود:
«ل��و کن��ا النرجو جنة والنخش��ی نارا والثوابا والعقاب��ا لکان ینبغی لن��ا ان نطالب بمکارم
االخالق فانها مما تدل علی سبیل النجاح؛ اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی
از دوزخ ،و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتیم ،شایسته بود به سراغ فضائل اخالقی برویم،
چرا که آنها راهنمای نجات و پیروزی و موفقیت هستند» (بحاراالنوار،ج،66ص .)405این
حدیث بخوبی نشان می دهد که فضائل اخالقی نه تنها سبب نجات در قیامت است بلکه
زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی یابد!اخالق نیکو از مهمترین فضیلت ها برای پیشوایان
دینی اس��ت این صفت نیکو درجلب دل ها ونزدیک ش��دن به خداوند ومردم نقش مهمی
دارد .امام صادق (علیه السالم) فرمود :برای مومن در روزقیامت هیچ عملی ازخوش خلقی
نیکوتر ومحبوب ترنیست.
جایگاه تربیت اخالقی در دین اسالم:برای اخالق كه از ریشه «خُ لق» گرفته شده ،تعریفهای
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س ُم ْقتَ ِ
مختلفی ارائه شده است؛ مرحوم نراقی رحمه اهلل می فرماید« :اَلْخُ ْلقُ َم َل َك ٌة لل ِ َّن ْف ِ
ضی ٌة
ل ِ ُصدُ ورِ ا َالْفْعا ِل ب ِ ُس�� ُهول َ ٍة م ِ ْن ُدو ِن ا ِ ْحتیا ٍج اِلی ف ِ ْك ٍر َور ِوی ٍة؛ خُ لق ،یك حالت نفس��انی است
ك��ه موجب می ش��ود كارها به آس��انی و بدون نیاز به فكر و دقّت از انس��ان س��ربزند»..
(نراقی،1386،ص». )46اخالق مجموعهای از اصول و ارزشهایی اس��ت که رفتار انس��ان
را تنظیم مینماید ،و تعالیم وحی آنها را تعیین فرموده و جهت تحقق هدف وجود انس��ان
در ک��رهی خاک��ی ،اصول و ضوابطی را ب��رای آنها قرار داده اس��ت «(عبدالحلیم محمود،
۱۹۹۰م ،ص .)85مرح��وم عالمه طباطبائی در تعریف علم اخالق می گوید« :علم اخالق،
فنّی است كه از ملكات انسانی مربوط به نیروهای نباتی و حیوانی و انسانی بحث می كند
و فضایل ملكات را از رذایل آنها جدا و ممتاز می س��ازد تا انس��ان بتواند به واسطه تجلی
و اتص��اف به فضایل اخالقی ،س��عادت عملی خود را تكمیل نمای��د و در نتیجه ،افعال و
رفتاری داش��ته باش��د كه موجب ستایش عموم و مدح جامعه انس��انی گردد .البته آنچه به
عنوان هدف علم اخالق ذكر شد ،به عقیده علمای اخالق یونان بوده است؛ ولی از نظر ما
هدف اخالق اس�لامی «اِبْتغاءِ وجه اللهّ [ ».و رسیدن به رضایت خداوندی] است نه رسیدن
به مدح و ثنای اجتماعی و نه [حتّی صرف رس��یدن [به فضیلت و كمال انس��انی( »..عالمه
طباطبایی1414،ه،ج،1صص.)376-378
تعریف اخالق هرچه باشد ،ضرورت طرح آن در جامعه به صورت مستمر و دائمی بر هیچ
كس پوشیده نیست .در لزوم طرح آن همین بس كه امام علی علیه السالم فرموده« :ل َ ْو ُكنّا
ب ب ِ َمكارِمِ ا َالْخْ ِ
الق
ال ن َ ْر ُجو َج َّن ًة َوال نَخْ ش��ی نارا َوال ثَوابا َوال ِعقابا لَكانَ ینْبَغی لَنا اَنْ نُطال ِ َ
َّجاح؛ (مستدرک الوسائل،ج،2ص )283اگر ما امیدی به بهشت
َفاِنَّها م ِ ّما تَدُ ُّل َع َلی َسبیلِ الن ِ
و ترسی از دوزخ و انتظار ثواب و عقاب نمی داشتیم ،شایسته بود به سراغ فضایل اخالقی
برویم؛ چرا كه آنها راهنمای رستگاری هستند».
از حدیث فوق به خوبی استفاده می شود كه نیاز به اخالق یك نیاز بشری و انسانی است
و ب��ه ف��رد و یا جامعه دینی اختصاص ندارد .به همی��ن جهت پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و
تاج اَنْ ُ
��ن؛
یكونَ ل َ ُه خُ ْلقٌ َح َس ٌ
الر ُج ُل مال َ ُه فِی ُح ْس��نِ الْخُ ْل ِق ل َ َعل ِ َم اَنَّه ْ
یح ُ
آله فرمود«« :ل َ ْو َعل ِ َم َّ
(بحاراالنوار،ج،71ص )396اگر انسان بداند چه چیزی برای او در اخالق نیك وجود دارد،
حتما متوجه می شود كه او نیاز به داشتن اخالق نیكو دارد».
«ج َع َل اللهّ ُ ُس��بْحان َ ُه
همچنی��ن آن حض��رت صلی اهلل علی��ه و آله در جای دیگر فرم��ودَ :
ب ا َ َح ِد ُك ْم اَنْ یتَ َم َّس َ
ك بِخُ ْل ٍق ُمت ِ
الق ِ
َمكارِ َم االخْ ِ
َّصلٍ باللِهّ ؛ (مکارم
ص َل ًة بَینَ ُه َوب َ َ
ین ِعبادِه ِ َف َح ْس ُ
ش��یرازی، 1385،ج،1ص )23خداوند سبحان فضایل اخالقی را وسیله ارتباط میان خود و
بندگانش قرار داد .پس برای شما كافی است كه هر یك از شما دست به اخالقی بزند كه
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او را به خدا پیوند دهد».
شرافت هر علم به شرافت موضوع آن بستگى دارد ،از این رو علم خداشناسى که موضوع
آن ذات مقدس واجب الوجود و صفات و افعال او مى باش��د ،اش��رف علوم اس��ت .پس
از اص��ول عقاید ،دانش تربیت و اخالق با مفهوم اس�لامى اش ،از نظر ش��رافت وجایگاه
در ص��در عل��وم و فنون ق��رار دارد ،زیرا موض��وع آن روح و نفس انس��انى ،یعنى «نفخه
آسمانى»(س��وره حج )29،/اس��ت که در کالبد خاکى دمیده شده و تکامل و شایستگی آن
براى حم��ل بار امانت الهى عهده دارى مقام «خلیف��ة ال ّلهى»(بقره )20،/در پرتواتصاف به
«صفات خدایى»(بحاراالنوار،ج،68ص )423و پاالیش آن از آلودگى ها میس��ر است.هرگاه
بدین حقیقت بنگریم که خلقت انس��ان به منظور تکامل و رش��د معنوى اوست وهدف از
بعث��ت انبیا به ویژه رس��الت خاتم پیامبران(صلى اهلل علیه وآل��ه) تکمیل فضایل اخالقى و
فراهم کردن تجهیزات این رش��د و کمال اس��ت ،جایگاه تربیت واخ�لاق و مقصد نهایىِ
ِ
ش��خصیت اخالقى،عنصر اساس��ى و جوهره اصلى
آن مبره��ن مى گردد .در این دیدگاه،
وجود انس��ان را تش��کیل مى دهد که هدف شرائع وبرنامه هاى انسان سازى است ،از این
رو تربیت اخالقى درصدرتعالیم و تکالیفدینى و در کنار عقاید و ش��رائع قرار دارد(.اصول
کاف��ی،ج،1ص )32و حتى برخى محققان آن را «فقهاکب��ر» خوانده و برخى طب روحانى
نامیده اند و روایات از جایگاه بلند اخالق و تربیت سخن گفته است.
هنگامى که پیامبر اکرم(صلى اهلل علیه وآله) « ُمعاذبن جبل» را جهت ابالغ رسالت اسالم به
یمن اعزام فرمود بدو توصیه کرد« :کتاب خدا را به آنان بیاموز و به اخالق خجسته تربیتشان
تاب ال ّلهِوأَح ِس ْن ا َ َدب ُهم َعلى َ
األخْ ِ
الصال ِ َح ِة»(تحف العقول،ص.)25و نیز
کن»َ « .ع ّل ِ ْم ُهم کِ َ
ْ
الق َّ
َ
َ
در روایت آمده اس��ت :مؤمن با حس��ن اخالق به درجه شب زنده داران و روزه داران مى
رسد» و «چیزى در ترازوى عمل سنگین تر از حسن اخالق نیست» و «بر شما باد به حسن
اخالق ،زیرا خلق نیکو بى چون و چرا جایگاهش بهشت است و از خوى بد بپرهیزید که
خوىبد به ناچار جایگاهش دوزخ است ».و «محبوب ترین شما نزد خدا کسانى هستند که
اخالقشان نیکوتر و انعطاف پذیرتر و الفت پذیرتر باشند و منفورترین شما نزدخدا کسانى
هس��تند که سخن چینى مى کنند و در میان برادران جدایى مى افکنند واز براى بى گناهان
لغزش ها مى تراشند(».مجمع البیان،ج،10ص.)333
به طور خالصه :متون و منابع اس�لامى گواه بر این اس��ت که برنامه هاى اخالقى و تربیتى
از عمده ترین برنامه هاى این آیینِ انس��ان س��از است و اخالق درمعارف اسالمى از رتبه
واالیى برخوردار مى باشد.
حضرت امام(رحمه اهلل) با اشاره به جایگاه اخالق و تهذیب نفس در اسالم مى فرماید:

«مکتب اسالم یک مکتب مادى نیست ،بلکه مکتب مادى ـ معنوى است .اسالم مادیات را
در پناه معنویت قبول دارد ،معنویات ،اخالق ،تهذیب نفس ،اسالم براىتهذیب آمده است،
براى انس��ان سازى آمده اس��ت ،همه مکتب هاى توحیدى براىانسان سازى آمده اند…
مقصد اسالم و مقصد همه انبیا این است که انساندرست بشود ،اگر انسان تربیت شد همه
مسائل حل است…»(صحیفه نور،ج،7ص.)16
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ارتباط بین رشته ای اخالق و تعلیم و تربیت
علومی که اخالق انسان را مورد بررسی قرار می دهند مختلفند و هریک از جهت خاصی
با امور اخالقی می پردا زند.این علوم عبارتند از:
 -1علم اخالق:علم اخالق از صفات فاضله و رذیله (خوب وبد ) که از طریق کار های
اختیاری و ارادی در انس��ان قابل کس��ب هس��تند ،بحث می کنند و چنین صفاتی موضوع
علم اخالق می باشند به نظر ائمه (ع)وعالما ن اخالق مسلمان ،هدف علم اخالق آراستن
نفس به خلقهای پس��ندیده اس��ت و فعل پس��ندیده و کار نیک در واقع و س��یله ای برای
تحقق صفات راس��خ نیکو در جان آدمی اس��ت .این دیدگاه ریشه در انسانشناسی خاص
این عالمان دارد که گوهر وجودی آدمی را نفس و روح او دانس��ته وکمال انس��ان را نیز به
کم��االت روحی او می دانند(مصباح،1388،ص .)17اما برخی از عالمان مغرب زمین ،علم
اخالق را مربوط به رفتار آدمی می دانس��ته اند نه س��جایا و صفات باطنی او .فولکیه می
گوید”:علم اخالق عبارت است از مجموع قوانین رفتار که انسان با عمل به آن می تواند به
هدفش نایل آید ”.مصباح ،1388،ص .)18ژکس نیز می نویس��د”:علم اخالق عبارت است
از تحقیق در رفتار آدمی که باید باشد” (ژکس،ترجمه پور حسینی،1362،ص.)9
-2فلسفه علم اخالق:این ش��اخه معرفت که موضوعش علم اخالق است به مباحثی نظیر
تاریخچ��ه علم اخالق و تحوالت آن  ،هدف از عل��م اخالق ،فایده آن ،علمای بزرگ این
علم و مسائلی از این دست می پردازد(مصباح،1388،ص.)20
-3تعلیم وتربیت:در این شیوه های علمی آراسته شدن به صفات نیکو و پسندیده و زدودن
صفات زش��ت و ناپس��ند مورد بحث واقع می شود .به عبارت دیگر ،راههای سیرو سلوک
برای وصول به اهداف و مقاصد عالی و اخالق ،منازل عرفا و اخالق عملی علمای اخالق،
دراین علم تبیین میگردد .مباحث این علم در کتابهای اخالقی سنتی ما ،در ضمن مباحث
علم اخالق ذکر شده است.
 -4اخ�لاق توصیف��ی:در این علم ،اخالقی��ات افراد ،جوامع ،ادی��ان و مکاتب خاص تنها
توصیف و گزارش می ش��ود مانند گزارش از اخالقیات س��رخ پوس��تان آمریکا ،توصیف
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اخالقیات دین اسالم یا بودایی و یا توصیف و گزار ش از خصوصیات اخالقی پیامبر اکرم
(ص) .توجه به این نکته الزم است از آنجا که این علم ،صرف ًا جنبه گزارش و توصیف دارد
و درآن درستی و یا نادرستی خصوصیات اخالقی موردگزارش بحث نمیشود و هدف آن
،توصیه به آراستن خود به اخالقیات نیز نیست.
 -5اخالق فیلس��وفانه:این شیوه اخالقی عمدت ًا با پذیرش و تأثیر پذیری از نظر یه “اعتدال
“و”حد وس��ط” به عنوان معیار کلی برای فضیلت اخالقی ،در مقابل “افراط و تفریط”که
مشخصه رذیلت اخالقیاند ،تالش می کند که تمام خوبی ها وبدیهای اخالقی را درقالب
این فرمول توجیه وتبیین نماید .بدین روی چون منش��أ رفتار انسان ،قوا و ملکات نفسانی
او است ،زشتی و ریبایی اعمال و رفتار او معلول اعتدال قوای درونی است .در این روش،
شناس��ایی قوای نفس��انی و چگونگی اعتدال و افراط و تفریط در آنها ،محور و مدار همه
مباحث اخالقی اس��ت .همچنین تالش میش��ود همه مفاهیم اخالقی دینی در همین قالب
تفس��یر و توجیه ش��ود .توصیه اصلی این مکتب جهت تربیت اخالقی،اعتدال بخشیدن به
قوای درونی است (دیلمی ،آذربایجانی،1385،ص.)20
-6اخالق عارفانه:یعنی اخالقی که عرفا و متصوفه مروج آن بود ه اند .این نوع اخالق که
بیش��تر تکیه بر تربیت اخالقی و س��یر وسلوک دارد ،تالش های زیادی رابرای ترسیم یک
نظام تربیتی و تعیین مبدأ ومقصد آن و منازل و مراحلی که دربین راه وجود دارد و وسایل
و لوازمی که در هر منزل به کار مسافر این راه میآید ،مصروف داشته است .محور اخالق
عارفانه ،مبارزه و مجاهده با نفس است .در اخالق عارفانه ،مکاتب متعددی وجود دارد که
در مقام ارزیابی این ش��یوه ،نا گزیر باید به این امر توجه کرد.دریک تقسیم بندی کلی این
مکتب را می توان در دو گروه جای داد:
الف .مکاتبی که در س��لوک معنوی اصوالً پایبندی به ش��ریعت را الزم ندانس��ته و یا تنها
ب��رای مدتی موقت و مرحل��ه ای خاص الزم می دانند.ب .مکاتبی ک��ه پایبندی به احکام
ش��رعی را تنها در راه رسیدن به مقامات عالی معنوی دانسته وآن را همواره الزم می دانند
(دیلمی،آذربایجانی،1385،ص.)21
 -7اخالق نقلی”:یعنی اخالقی که محدثان با نقل و نشر اخبار و احادیث در میان مردم به
وجود آورده اند” .در این شیوه ،مفاهیم اخالقی بر اساس آنچه که در کتاب و سنت آمده،
بدون توجه جدی و کافی به تربیت واقعی حاکم برآنها و مناس��بات موجود بین آنها ،بیان
میگردد .این قبیل متون ،بیشتر توصیف مفاهیم اخالقی را وجهه همت خود قرار می دهند
و ب��ه مبانی آنه��ا و همچنین راهبرد های عملی،کمتر توجه می کنند .بنابراین قطه ش��روع
و ایان اخالق و مخصوص ًا تربیت اخالقی چندان مش��خص نیس��ت .دراین روش اخالقی،
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چیزی به نام یک نظام اخالقی که هم دربر گیرنده مباحث مبنایی اخالق باشد وهم مباحث
توصیفی و تربیتی را دریک ترتیب منطقی س��امان داده باش��د ،به چشم نمی خورد (دیلمی
وآذربایانی،1385،ص.)22
 -8فلس��فه اخ�لاق یا فرا اخ�لاق:در علم اخالق ،قضایا و گزاره های��ی مانند”ظلم کار ی
ناپس��ندی است””،شجاعت و سخاوت از صفات خوب هس��تند””،در امانت نباید خیانت
کرد”و”وفای به عهد وظیفه هر انسانی است” بکار می رود ولی بررسی کلی مفاهیم که در
این قضایابکار می رود مانند ظلم ،ایثار ،ش��جاعت ،خیانت درامانتداری ،وفای به عهد و
نظیر آنها که موضوع این قضایا هستند و نیز تحقیق در مورد مفاهیمی چون نا پسند ،خوب،
نبای��د ،وظیفه ومانند اینها که محمول این گزاره ها می باش��ند .در علم اخالق انجام نمی
شوند( شیروانی ،1376،ص.)194از طرف دیگر ،برخی پرسشهای اساسی درباره قضایا ی
اخالقی وجود دارد که جای پاس��خگویی به آنها در علم اخالق نیست ،سئواالتی از قبیل
اینکه آیا قضایای اخالقی از امور واقعی حکایت دارند یا به قرار داد واعتبار وابس��ته اند؟
مالک اصلی ارزش��های اخالقی چیست؟ افعال اخالقی را چگونه می توان ارزیابی نمود؟
اخالق مطلق اس��ت یا نس��بی؟ بحث و بررس��ی این موارد به علم دیگری به نام “فلس��فه
اخالق”نی��از دارد که گاه به آن “فرا اخالق”نیز گفته می شود(ش��یروانی،1376،ص .)240
درمجموعه می توان گفت :فلسفه اخالق عملی است که از مبادی تصوری و تصدیقی علم
اخ�لاق بحث می کند یعنی هم تص��ورت و مفاهیمی راکه در علم اخالق وجمالت آن به
کارمیدهند توضیح می دهد و هم مسائلی را که پرداختن به تصدیقات و جمالت اخالقی
متوقف بر بررسی و حل آنها می باشد مورد بحث قرارمی دهد(مصباح،1388،ص.)22
بخشی ازابعاد نظری دیگاه امام صادق (ع) در راستای تربیت اخالقی
با مروری اجمالی بر مباحث اخالقی ارائه ش��ده از س��وی امام صادق (ع) ،به چند محور
اصلی میتوان اشاره کرد:
از منظر امام صادق (ع) حس��ن خلق از چنان جايگاه رفيعي برخوردار است که معادل بادينداري محس��وب شده به گونه اي که ضعف اخالق و عدول از دستورات اخالقی ،فرد
را از حوزه مس��لماني خارج مي کند« :اي شيعيان خاندان محمد (ص) بدانيد كه نيست از
ما كسي كه هنگام خشم خوددار نباشد و با همصحبت خود با زبان خوش صحبت نكند و
با هم کيش خود خوشخلقي ننمايد و كسي كه با او رفيق است ،رفاقت نكند و با همسايه
خود حسن همجواري ننمايد( ...بحاراالنوار،ج.)74،7
نگاهی به حديث فوق و ديگر احادیث اخالقي منقول از امام شش��م نش��ان میدهد که در
نظ��ام اخالقي مورد نظ��ر امام صادق(ع) ،رابطهاي نزدي��ک و دوجانبه بين ايمان و اخالق
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برقرار ش��ده است .ايشان در کالمي حسن خلق را وسيله به کمال رسيدن مومن و معبری
برای نزديکي انس��ان به خداوند مي دانند« :خوى خوش همانا زيبايى و زيور دنيا و پاكى
(از گناهان ) در آخرت است و دين با آن كمال يابد و وسيله قرب به خداست (» ...مصباح
الش��ریعه،1377،ص .)70اما در ادامه کالم ،امام تأکيد دارند که اخالق نيکو نعمتي اس��ت
ک��ه از جانب خداوند به اهل ايمان ارزاني ميگردد« :اين موهبت ،جز به اوليا وبرگزيدگان
حقّ  ،ارزانى نش��ده اس��ت  ،زيرا خداوند دريغ دارد از اين كه الطاف خود و حس��ن خلق
را ج��ز نزد حامل نور جمال خويش به وديع��ت نهد ،چرا كه هر كس خداى خود را بهتر
بشناسد ،شايسته داشتن اين خصلت است و هيچ كس جز خداوند متعال به حقيقت حسن
خلق پى نبرد»(.مصباح الشریعه،1377،ص .)70تأمل در جمالت فوق اين نکته را به ذهن
متبادر مي سازد که اخالق در معنی حقیقی آن ،از راه ارتباط صمیمی و نزدیک بین انسان و
خداوند حاصل مي گردد  .از اين رو ،ادعاهاي افرادي که دم از اخالق و نظامهاي اخالقي
غيرمعنوي و متکي به انديشه بشري ميزنند ،معموالً جنبه ظاهری و زودگذر داشته و چه
بسا که نقابی برای پنهان نمودن منفعتطلبیهای شخصی باشد.
 در نظام اخالقی مورد نظر امام صادق(ع) ،اخالق نابی که با نور ایمان جال یافته اس��ت،ه��م رضایت الهی و هم ترفیع جایگاه مومن در اجتماع را به دنبال دارد .در مورد ویژگی
ظ��م الغ ِ
اخی��ر ،امام صادق(ع) می فرمايند :ث َ ٌ
فـو
َیظ َوال َع ُ
الث مـَن کـ ُ َّن فِی ِه کـا ِن َس��یـداًَ :ک ُ
والصله بِـالنَ ِ
فـس َوالمـا ِل؛ س��ه چیز اس��ت که در هـر که بـاش��ـد آقـا و
َعن ال َمس��یىءِ ِّ
س��ـرور است :خشـم فـروخـوردن ،گذش��ت از بدکـردار ،کمک و صله رحـم بـا جـان
و مـال”(تحف القول،ص .)317در این حدیث ،امام صادق(ع)پس از برش��مردن سه اصل
بنیادین اخالق اسالمی یعنی کنترل فردی در برابر خشم ،عفو و خوشرفتاری با دیگران،
رهآورد چنین اخالقی را منزلت یافتن فرد در میان مردم میدانند .
يک��ي ديگر از رهآوردهاي اخالق حس��نه ،احس��اس رضايت از زندگ��ي و ایجاد حسمعناداری در زندگی اس��ت .ام��ام صادق(ع)در حدیثی ،الزمه زندگی خوش��ایند رااخالق
حسنه دانستهاند« :ال َع َ
الخـ ِ
لق»؛ هيچ زندگي گواراتر از نيک خوئي نيست
يش اَهنأمِن ُحسنِ ُ
(وسائل الشيعه ،ج ،8ص.)571
دعوت به پیروی از اخالق حس��نه:نیاز به اخالق حسنه یک نیاز بشری و انسانی است وخاصی اختصاص ندارد .حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به
به جامعه ّ
عمق و ژرفای آن نمی رسد ،چنان که امام صادق(ع) فرمود« :الیکون حسن الخلق الاّ فی ّ
کل
صفی و الیعلم ما فی حقیقة حسن الخلق الاّ اللهّ تعالی؛(بحار االنوار،ج،68ص)393
ولی و
ٍّ
ٍّ
ص��ادق آل مح ّمد(ص) در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش��اره نموده
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الرزق؛(شیخ صدوق،ج،71ص )395خوی نیک
است و می فرماید« :حسن الخلق یزید فی ّ
باعث افزایش روزی می شود».
ویژگی های حسن خلق از منظرکالم امام صادق
-1اخالق رمز زندگی گوارا:آدم خوش اخالق از بدنی سالم ،روحیه قوی ،زندگی گوارا و
لذت بخش��ی برخوردار است و این توانایی در او هست كه برای خویش زندگی سعادت
مندانه ای را بسازد .در مقابل ،آدم بد اخالق در رنج و عذاب بسر می برد و زندگی ناگواری
ذاب ال َّن ْف ِ
��و ُء الْخُ ْل ِق ن َ ِكدُ ال ْ َعيْ ِ
س اخالق بد موجب س��ختي و
ش َو َع ُ
دارد .امام علی (ع)ُ :
«س ْ
تنگي زندگي و ناراحتي روح و وجدان مي ش��ود»(غررالحکم،ص)113هر كسی در حوزه
فعالیت خود می تواند از طریق اخالق خوب و خوش رویی ،نیروی مثبت فراوانی را ایجاد
كند ،تاثیرهای مثبت زیادی را بر دیگران بگذارد ،حركت های مثبت بس��یاری را به وجود
بیاورد و بس��یاری از مش��كالت زندگی خود و دیگران را حل كند.آن حضرت فرمود« :ال
َع َ
یش ا َ ْهنَ ُأ م ِ ْن ُح ْسنِ الْخُ ْل ِق؛(وسائل الشیعه ،ج ،8ص ) 571هیچ زندگی ای گواراتر از نیك
خوئی نیست »..این حدیث به خوبی می رساند كه اگر زندگی اجتماعی ،خانوادگی و حتی
انفرادی توأم با اخالق باش��د ،برخوردار از ش��ادی و نشاط و شادابی خواهد بود .جامعه و
خانواده ای كه اخالق را مراعات نكنند ،نشاط و شادابی از آن رخت خواهد بست.
-2اخالق سرمایه زندگی:بعضي از ناآگاهان ،مسائل اخالقي را ،به عنوان يك امر خصوصي
در زندگي ش��خصي مي نگرند ،و يا آنها را مس��ائل مقدّ س روحاني و معنوي مي دانند كه
تنها در زندگي س��راي ديگر اثر دارد ،در حالي كه اين يك اش��تباه بزرگ است اكثر مسائل
اخالق��ي بلكه همه آنها ،آثاري در زندگي اجتماعي بش��ر دارد ،اع��م از ما ّدي و معنوي ،و
جامعه انسانيّت منهاي اخالق به باغ وحشي تبديل خواهد شد كه تنها قفسها مي تواند جلو
ف ّعاليّتهاي تخريبي اين حيوانات انسان نما را بگيرد ،نيروها به هدر خواهد رفت ،استعدادها
سركوب خواهد ش��د ،امنيّت و آزادي بازيچه دست هوسبازان مي گردد و زندگي انساني
ت فی
مفهوم واقعي خود را از دس��ت مي دهد.حضرت صادق علیه السالم فرمود« :اِنْ ا ُ ِّج ْل َ
یومِ َم ْوت ِ َ
اج َع ْل ا َ َحدها َال ِ َدب ِ َ
ُع ْمر َ
ك؛(اصول کافي،ج،8ص)150
ك ت َْستَ َ
یو َمینِ َف ْ
عین ب ِ ِه َع َلی ْ
ِك ْ
اگ��ر از عم��رت تنها به میزان دو روز مهلت داده ش��دی ،ی��ك روزش را برای ادب خود
اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن كمك بگیری».
-3اخالق نش��انه بزرگواری:مکارم اخالق نش��انه بزرگ��واری و کرامت نفس و مایه تعالی
معنوی و تکامل روحانی اس��ت .در پرتو مکارم اخالق ،انسان از قیود خودپرستی و خوی
حیوانی رهایی یافته و بر غرائز و تمایالت نفس��انی خویش غلبه می کند ،دگردوس��تی و
حس فداکاری در نهادش شکوفا می گردد ،و از کماالتی که الیق مقامش است برخوردار
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می ش��ود(.حداد،1996،ص )291رسول خدا (ص) :اخالق نیکو نشانه بزرگواری ریشه ها
و اصل و نسب انسان است( .اصول کافی ،جلد  ،۲ص .(۱۸۸امام صادق(ع) فرمود«« :ثَالث َ ٌة
ض َّ
الط َر ِ
تَدُ ُّل َعلی َك َرمِ ال ْ َمرءُِ :ح ْس ُن الْخُ ْل ِق َو َك ْظ ُم الْغ ِ
َیظ َو َغ ُّ
ف؛(تحف العقول،ج،34ص)574
س��ه چیز نش��انه بزرگواری انسان اس��ت :خوش اخالقی ،فرو بردن خشم و فرو پوشیدن
چشم»..این حدیث به خوبی نشان می دهدکه خوش اخالقی ،از نشانههای بزرگواری فرد
است.
ُ
-4اخالق زینت اس�لام:امام صادق عليه السالمَّ :
الح َسنَ ُة فيما
إن م ِ ّما يُ َز ِّي ُن اإلسال َم
األخالق َ
ين النّ ِ
اس؛خوش اخالقى در بين مردم زينت اسالم است.نکته اخالقی این حدیث شریف
بَ َ
این است که پیروان یک دین در بین خود رفتار نیک داشته باشند وخوش اخالق باشند این
کار باعث زینت دین می شود وباعث می شود که مردم جذب این دین شوند وخداوند هم
در قرآن فرمود  :ای پیامبر اگر تو خوش اخالق نبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند
وخود امام صادق (ع) فرمود :مایه ای زینت ما باش��ید ومایه ای س��ر افکندگی ما نباش��ید.
پس بنابراین خوش اخالقی درجذب افراد به کار های نیک خیلی موثر اس��ت(.كنزالعمال،
ج ،10ص ،143ح)28731
 -5اخالق تقويت سالمتي و سعادت:آدم خوش اخالق از بدني سالم ،روحيه قوي ،زندگي
گوارا و لذت بخش��ي برخوردار اس��ت و اين توانايي در او هست كه براي خويش زندگي
سعادت مندانه اي را بسازد .در مقابل ،آدم بد اخالق در رنج و عذاب بسر مي برد و زندگي
ناگواري دارد .خوش اخالق بودن آثار بس��يار گران بهايي بر زندگي اين جهاني انسان مي
گ��ذارد .در چن��د روايتي كه از حضرت صادق آل محمد (ع) در اين باره نقل ش��ده ،آمده
اس��ت :خوش اخالقي زندگي را براي انس��ان ها گوارا مي كند .هيچ زندگىاى گواراتر از
زندگى همراه با خوش اخالقى نيست .هركسي كه خلقش نيكو شد ،مشكالت و ناهمواري
هاي زندگي برايش هموار مي ش��ود و راه هاي زندگي برايش آس��ان ميگردد .علي (ع)
فرمود :من حسن خلقه سهلت له طرقه( غررالحكم  ،ج ،5ص.)306
 -6اخالق تقويت پيوند دوستي:انس��ان با قدرت اخالق مي تواند دوس��تان فراواني براي
خود بيابد .خوش اخالقي پيوندهاي دوستي را محكم و پايدار مي كند .يكي از عوامل مهم
دوس��ت يابي گشاده رويي و خوش اخالقي است .آيا شما حاضريد با يك فرد بد اخالق
و پرخاش گر دوست شويد؟ اگر با چنين فردي دوستي كنيد ،چه مقدار از اين رابطه خود
لذت مي بريد؟ افراد بد اخالق معموال تنها مي مانند و دوس��تان بسيار كمي دارند و انسان
هاي خوش اخالق ،ياران فراوان و روابط دوستانه صميمانه و پايدارتري دارند .برخي افراد
گله مي كنند كه چرا قادر نيستند براي خود دوستي بيابند و يا دوستان خود را حفظ كنند.
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چرا پيوند هاي دوستي آنان زود گسسته مي شود؟ خوب است اين افراد پاسخ سوال خود
را در نوع برخورد و اخالق خود جستجو كنند.هر كسي كه ياري مي طلبد دوست مي دارد
با افرادي كه خوش رو هس��تند و اخالقي نرم و جذاب دارند ،پيوند دوس��تي و صميميت
برقرار كند .پيامبرگرامي اس�لام (صلي اهلل عليه و آله) به اين موضوع اشاره كرده و فرموده
اس��ت .كس��ى كه اخالقش نيكو باشد ،دوستانش فراوان مى ش��وند و مردم به او انس مى
گيرند .من حس��ن خلقه كثر محبوه و انست النفوس(غرر الحكم،ج،5ص )306خوشرويي
دوستي را پايدار مي كند .حسن الخلق يثبت الموده (بحاراالنوار ،ج  ،77ص .)15
-7اخالق مقدمه عقالنیت:احاديث بس��يارى در اين باره از امام علىعليه الس�لام نقل شده
اس��ت كه در آنها فضايل اخالقى و اعمال ارزش��ى از اسباب تقويت عقل برشمرده شده و
در مقابل رذايل اخالقى و گناهان از اسباب تضعيف عقل بيان شده است .امام در اين باره
مىفرمايند « :با ش��هوتت مبارزه كن ،و بر خش��مت پيروز شو ،و با عادت زشتت مخالفت
كن تا نفس��ت پرورش يابد و عقلت كامل شود “(غررالحکم،ص )73همچنين فرمودهاند :
«آن ك��ه خود را از مواهب دنيا بىنياز كند ،عقل را كامل كرده اس��ت» (غررالحکم،حدیث
،8904ص .)73نکت��ه مهمی ک��ه از این احادیث می توان اس��تفاده کرد؛يعنى اگر آدمى به
مقتض��اى عقل ان��دك خويش عمل نكند و مرتك��ب رذايل و گناهان گ��ردد ،همان عقل
اندك نيز تضعيف و در نهايت نابود مىگردد يعنى  :صم بكم عمى فهم اليعقلون (.س��وره
بقره .)171/بر اين اساس آدمى مىتواند با عقل خويش اخالقش را تقويت كند و با اخالق
خويش ،عقلش را كامل كند .همانطور كه مىتواند باعث تضعيف و نابودى عقل و اخالق
یستَ ُّ
الرأی:
خويش گردد.حضرت صادق علیه الس�لام می فرماید« :ثَالث َ ٌة ْ
دل بِها َعلی اِصاب َ ِة ّ
ُح ْس ُن ِّ
اللقاءِ َو ُح ْس ُن اال ِ ْستِما ِع َو ُح ْس ُن ال ْ َج ِ
واب؛(تحف العقول،ج،34ص )582سه چیز نشانه
درست اندیشی است :خوش برخوردی ،خوب گوش دادن و نیكو پاسخ دادن».
این حدیث بیش از هر كس ،واعظان و عالمان جامعه را هدف قرار داده اس��ت؛ زیرا برای
توجه به سخنان و درد دلهای مردم و
هدایت مردم هم خوش برخوردی الزم اس��ت و هم ّ
هم نیكو جواب دادن به سؤال دیگران.
ولی و صفی
 -8اخالق ودیعه الهی به برگزیدگان الهی«:وال یکون حسن الخلق إال فی کل ّ
ألن اهلل تعالی ابی ان یترک الطافه و حسن الخلق اال فی مطایا نوره اال علی و جماله اال زکی:
و نمی باشد خلق نیکو مگر در دوستان خدا و برگزیدگان پروردگار عالم ،چرا که حضرت
حق نخواسته است که در روز ازل الطاف خود را و خلق نیکو را در همه کس بگذارد مگر
در کس��انی که متحمل نور او باش��ند و دل خود را به نور الهی مصفی نموده باشند» .پیامبر
اکرم(ص) فرموده اس��ت « :وإن أش��بهکم بی أحسنکم خلقا :شبیه ترین شما به من خوش
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خلق ترین شماست»(بحاراالنوار ج ،70ص .)296
در ی��ك كالم ُحس��ن خلق آنقدر عظمت و ارزش دارد كه هر ك��س به عمق و ژرفای آن
نمی رس��د ،و به هر كس عنایت نمی ش��ود؛ چنان كه امام صادق علیه السالم فرمودَ « :وال
ُ
��ن الخُ ْل ِق اِالّ فی ُك ِّل َولِی َو َصفیَ ...وال ی ْع َل ُم ما فِی َحقی َق ِة ُح ْس��نِ الْخُ ْل ِق ا ِ َّال اللهّ
یك ُ
ون ُح ْس ُ
تعالی؛(بحاراالنوار،ج،68ص )393و حس��ن خلق یافت نمی ش��ود مگر در وجود دوستان
و برگزیدگان [خداوند]  ...و آنچه در حقیقت خلق نیكو اس��ت جز خداوند متعال كس��ی
نم��ی داند »..خوی نیك از اوصاف انبیاء اس��ت .حضرت صادق علیه الس�لام فرمود« :ا ِ َّن
الصبْ َر َوالب ِ َّر َو ُح ْس َ��ن الْخُ ْل ِق م ِ ْن اَخْ ِ
الق ا َالْنْبیاءِ؛(المواعظ العددیه ،ص )227به راستی صبر
َّ
و نیكوكاری ،و خوش خوئی از اخالق انبیا است».
-9نمون��ه های عینی از مكارم اخالق :حضرت صادق علیه الس�لام تنها به بیان اه ّمیت و
ارزش اخ�لاق بس��نده نكرده؛ بلكه ب��رای ثمر بخش بودن آن در جامع��ه ،به بیان موارد و
مصداقهای عینی آن نیز پرداخته اس��ت تا اینكه مس��ئله مذكور ملموس تر و محسوس تر
شود .حال به ارائه چند روایت دراین زمینه می پردازیم:
ص َر ُس َ
��ول اللهّ ِ صلی اهلل علیه و آله
-1امام صادق علیه الس�لام فرمود« :ا ِ َّن اللهّ َ تَبا َر َك خَ َّ
ت ُ
اح َم��دُ وا اللهّ ََ ،وا ْر َغبُوا اِلَی ِه فی ال ّزیا َدة ِ
ب ِ َمكارِمِ ا َالْخْ ِ
الق َفا ْمتَ ِحنُوا اَن ْ ُف َس ُ��ك ْم َفاِنْ كان َ ْ
فیك ْم َف ْ
مِنْها؛(می��زان الحکمه،ص )170براس��تی خداوند تبارك و تعالی ،پیغمب��رش را به فضایل
اخالق��ی مخصوص كرد .پس خ��ود را آزمایش كنید؛ اگر [مكارم اخالق] در ش��ما یافت
ش��د ،پس ستایش الهی را به جا آورید ،و از او بخواهید كه بیشتر به شما عنایت فرماید»..
راوی گوید :حضرت آن گاه ش��روع كرد به بی��ان مصداقهایی از مكارم اخالق و آن را در
الش ْ
الصبْ ُر َو ُّ
والسخا ُء
��ك ُر َوال ْ ِح ْل ُم َو ُح ْس ُ
ده مورد تبیین نمود كه« :اَل ْ ُ
یقین َوال ْ َقنا َع ُة َو ّ
��ن الْخُ ْل ِق َّ
َیر ُة ُّ
والشجا َع ُة َوال ْ ُم ُرو َء ُة؛(میزان الحکمه،ص)170یقین ،قناعت ،بردباری ،سپاس گذاری،
َوالْغ َ
خویشتن داری ،خوش برخوردی ،س��خاوتمندی ،غیرت ،شجاعت و جوانمردی »..موارد
فوق از مهم ترین فضایل اخالقی است كه می تواند خانواده ،جامعه و حتی تمام جهانیان
را به سعادت و خوشبختی برساند.گذشت از كسی كه به تو ستم روا داشته است ،و ارتباط
داش��تن با كس��ی كه با تو قطع رابطه كرده اس��ت ،و عطا نمودن به كسی كه تو را محروم
ساخته ،و سخن حق گفتن هرچند بر ضررت باشد
ٍ
الماتَ ،و ْج ٌه
��ع َع
-2آن حضرت در مورد عالئم اهل بهش��ت فرم��ود« :ا ِ َّن َال ِ ْهلِ ال ْ َج َّن ِة ا َ ْرب َ ُ
��طَ ،و ل ِ
ُمنْبَ ِس ٌ
س��ان ل َ ٌ
ٌ
حیم َو یدٌ ُم ْع ِطی ٌة؛(المواعظ،ص )230اهل بهش��ت چهار
طیف َو َق ْل ٌ
ب َر ٌ
نشانه دارند :سیمای گشاده ،زبان نرم و مهربان ،قلب مهربان و دست بخشنده»..
-3از حضرت صادق علیه السالم سؤال شد كه مكارم اخالق چیست؟ حضرت در جواب
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��ن َح َر َم َ
ص َل ُة َم ْن َق َط َع َ
فرم��ود« :اَل ْ َع ْف ُو َع َّم ْن َظ َل َم َ
كَ ،و ِ
الح ِّق َول َ ْو َعلی
كَ ،وا ِ ْعطا ُء َم ْ
ك َو َق ْو ُل َ
ن َ ْف ِس َ
��ك؛(میزان الحکمه،ص )170گذشت از كسی كه به تو ستم روا داشته است ،و ارتباط
داش��تن با كس��ی كه با تو قطع رابطه كرده اس��ت ،و عطا نمودن به كسی كه تو را محروم
ساخته ،و سخن حق گفتن هرچند بر ضررت باشد».
-4ش��خصی از حضرت علیه الس�لام درباره حدّ و اندازه خوشخویی و خوش برخوردی
یب َكال َم َ
ین جانِبَ َ
ك َوتَ ْلقا أَ َ
خاك بِب ِ ْش ٍر
پرس��ش نمود و حضرت در پاسخ فرمود« :تَ ْل ُ
ك َوت َُط ُ
َح َسن؛(میزان الحکمه،ص )170به نرمی [و مهربانی] برخوردنمایی ،پاكیزه سخن بگویی و
باچهره نیكو برادرت را مالقات كنی».
 -10ثم��رات خوش خلقی:خوشاخالقى ،عنصرى كلی��دى در دیندارى و عاملى مهم در
موفقیت انس��ان است .ش��اید مهمترین ویژگى رسول خدا صلى اهلل علیه وآله ،اخالق برتر
اوست كه در قرآن نیز بدان اشاره شده است« :به راستى كه تو داراى اخالق عظیم هستى».
قرآن با تمجید نرمخویى رسول خدا صلى اهلل علیه وآله ،تأكید مىكند كه اگر ایشان تندخو
مىبود ،مردم از اطرافش پراكنده مىش��دند .خوشاخالقى ،در سیره اجتماعى پیامبر اكرم،
از جایگاه واالیى برخوردار اس��ت ؛ به گونهاى كه رس��ول خدا صلى اهلل علیه وآله ،هدف
رس��الت خود را كامل ك��ردن ویژگىهاى واالى اخالقى و در روایت��ى دیگر ،كامل كردن
خوشاخالقى دانس��ته است تا آنجا كه فرموده است« :اسالم همان اخالق نیك است» .آن
حضرت در برخى روایات نیز اخالق نیك را نصف دین دانستهاند.
 -11فراوان��ی رزق:آدم خ��وش اخالق توانایی اش برای بدس��ت آوردن روزی بیش��تر از
دیگران اس��ت .نقش اخالق خوش و خوش رویی در تقویت روزی به راحتی قابل درك
است .شما هنگامی كه می خواهید برای منزل خود چیزی تهیه كنید ،از چه كسی خرید می
كنید؟ از كس��ی كه خوش اخالق اس��ت یا بد اخالق؟ هیچ كس از آدم بد اخالق خوشش
نمی آید و دوست ندارد با او معامله كند .اگر در یك محله ،به طور مثال ،دو میوه فروش
خوش اخالق و بد اخالق وجود داش��ته باش��د ،به طور قطع فرد خوش اخالق مش��تری
بیش��تری جذب می كند تا فرد بد اخالق .یك كارمند خوش رو و خوش برخورد ،امكان
اس��تخدام بیش��تری دارد تا یك كارمند بد اخالق و خشن .این موضوع كامال روشن است
و نیاز به توضیح بیش��تر ندارد .در آموزه های دینی ما هم به آن اش��اره ش��ده است .پیامبر
اکرم فرموده :خداوند به انسان خوش خلق ،ثواب مجاهد در راه خدا را مىدهد و مدارا و
مهربانى و خوش خلقى ،مبارك (و س��بب جلب نعمت) و بد خلقى ،شوم است (و سبب
السالم فرمود :خوش
تنگدستى مىگردد) (إرشاد القلوب ،ج، 1ص .)357امام صادق علیه ّ
اخالقى روزى را زی��اد مىكند(بحاراالنوار،ج،71ص.)395تأثير همدلي ،ماليمت و خوش
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رفت��اري در جل��ب و افزايش روزي ،محدود به ديوارهاي خانه و اهل خانه نيس��ت ،بلكه
خوش رفتاري با همس��ايه ها و اهل محل نيز عاملي مؤثر براي افزايش روزي اس��ت .امام
صادق(ع) نيز در اين باره مي فرمايند « :خوش رفتاري با همس��ايه ،موجب افزايش روزي
الر ْز ِق؛(بح
است » (اصول کافی،ج،2ص)666امام صادق(ع) فرمودُ :
«ح ْس ُن الْخُ ْل ِق یَزیدُ فی ِّ
اراالنوار،ج،71صص)396-395خوی نیکو باعث فراوانی روزی می شود».
��ن الْخُ ْل ِق یَ ْع ُمرا ِن
 -12طوالنی ش��دن عمر:امام صادق علیه الس�لام فرمود«« :ا ِ َّن الْب ِ َّر َو ُح ْس َ
الدّ ی��ا َر َویَزیدا ِن فِی اال ْعمارِ؛(میزان الحکمه،ص )171براس��تی نیکی و خوش خلقی باعث
افزایش [و طوالنی شدن] عمرها می شود».در روایتی دیگر امام صادق علیه السالم شیعیان
را به خوش��رفتاری با خانواده س��فارش نموده و آن را موجب طوالنی شدن عمر می داند
��ن ب ِ ُّره فی ا َ ْهلِ بَیْت ِ ِه زیدَ فی ُع ْم ِرهِ؛( کافی ،ج  ،8ص  )219هر کس
و می فرمایدَ « :م ْن َح ُس َ
با خانواده خود خوش��رفتاری کند ،عمرش طوالنی میشود».اخالق پسنديده موجب آبادي
جامعه و طوالني شدن عمر مي شود .امام صادق ـ عليه السالم ـ مي فرمايد« :نيكوكاري و
ُحسن خُ لق ،خانه ها را آباد كند و بر عمرها بيفزايد»( اصول كافى،ج،3ص.)157
-13پاک ش��دن گناهان:خوش اخالقی نیز سبب بخشوده شدن گناهان میشود .چنانچه از
امام صادق علیهالس�لام نقل شده است ،خوش اخالقی مانند حرارت خورشید ،گناهان را
از بین میبرد(بحار االنوار،ج،71ص . )242شخصی که خوش اخالق است هم دیگران از
وی در آسایش��ند و هم باعث بخش��ودگی گناهانش می باشد .امام صادق علیه السالم می
فرمایند« :چهار چیز اس��ت که هر کس داشته باشد اگر سرتاپا غرق گناه باشد ،خداوند آن
گناهان را به حسنه و نیکی تبدیل می کند؛ راستی ،شرم ،خوش اخالقی و سپاس گزاری»
(مستدرک الوسائل1408،ق،ج،7ص.)157
-14زینت دنیا و آخرت:حضرت جعفر بن محمد علیهماالسالم می فرماید«« :اَلْخُ ْلقُ ال ْ َح َس ُن
الدنْیا َون َ ْز َه ٌة فِی اال ِخ َرة ِ َوب ِ ِه َک ُ
َج ٌ
مال فِی ُّ
مال الدّ ینِ َو ُق ْرب َ ٌة اِلَی اللهّ ِ َوال یَ ُکونَ ُح ْس ُ��ن الخُ ْل ِق
اِالّ ف��ی ُک ِّل َول ِ ِّی َو َصفِ ٍّی؛(بحاراالنوار،ج،8ص )393خلق نیکو در دنیا موجب زیبایی ،و در
آخرت گش��ایش اس��ت و مایه کمال در دین و نزدیکی به پروردگار است .و حسن خلق
نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان[خداوند].
-15ثواب بی پایان:امام صادق علیه الس�لام در فرازی دیگر فرمود« :ا ِ َّن اللهّ َ تَبا َر َک َوتَعالی
لَیُ ْع ِطی ال ْ َعبْدَ م ِ َن ال َّث ِ
واب َعلی ُح ْس��نِ الْخُ ْل ِق َکما یُ ْع ِط َی ال ْ ُمجا ِهدَ فِی َس��بیلِ اللهّ ِ یَغْدُ وا َع َلیْ ِه
وح؛(اصول کافی،ج،2ص )101خداوند بر نیک خویی بنده ،پاداش��ی را عطا میکند که
َویَ ُر ُ
به مجاهد در راه خودش که در هر صبح و شب میجنگد [و همیشه در جهاد است }می
بخشد».امام صادق(ع)”:خدا ثوابي را كه به ُحسن خلق بنده مي دهد مانند ثواب كسي است

نتیجه گیری
اگ��ر بپذيري��م که روح انس��ان مانند جس��م او س�لامت و بیم��اری دارد و از مهم ترین
بیماری های روحی ،وجود رذیلت هاي اخالقی است ،آنگاه درمان بيماري «سوء اخالق»
از مهمتري��ن اهداف هر جامعه تعالي گرا ،خواهد بود .چنان که برای حفظ س�لامت بدن،
آش��نایی با ویژگی های بدن س��الم ،بیماری ها ،علل آنها و راه های درمان ضروری است،
برای حفظ س�لامت روح نیز آشنایی با ویژگی های روح سالم ،بیماری های روحی ،علل
آنها و راه های درمان آنها ضروری اس��ت وعلمی ک��ه عهده دار بیان صفات و رفتار های
پس��ندیده و ناپس��ند و راه های درمان صفات ناپسند اس��ت ،علم اخالق و تربیت اخالقی
است .بنابراین سعادت فردی و اجتماعی انسان در گرو پاکسازی و تهذیب نفس از آلودگی
ها وآراستن آن به فضائل اخالقی است .پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) نیز هدف رسالت
و بعثت خود را به کمال رس��اندن بزرگواری ها ومکارم اخالقی ش��مرده و فرموده اس��ت
”:انما بعثت التمم مکارم االخالق؛ همانا مبعوث شدم تا مکارم اخالق را به کمال برسانم.
يکي از امامان بزرگ که درمکتب تشيع به طورمشخص از تربيت اخالقي سخن گفته امام
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كه هر صبح و شام در راه خدا جهاد كند”( اصول کافی ،ج ،4ص .)481
پیامدهای زیانبار بدخلقی از دیدگاه امام جعفر صادق
در منابع دینی پیامدها و ضررهای زیانبار بدخلقی نیز بیان ش��ده اس��ت تا مردم بیش��تر به
اخالق نیک اه ّمیت دهند و از اخالق زشت رویگردان باشند.در این زمینه نیز رئیس مکتب
جعفری ،سخنان بیدارگر ،هشدار دهنده و ارزشمندی دارد که در ذیل می خوانیم:
 بدخلقی تباه کننده عمل:حضرت صادق علیه السالم فرمود« :ا ِ َّن سوء الْخُ ْل ِق لَیُ ْف ِسدُ ال ْ َع َم َلَکما یُ ْف ِسدُ ِ
الخ ُّل ال ْ َع َس َل؛(اصول کافی،ج،2ص )101همچنان که سرکه عسل را تباه می کند،
بدخلقی نیز عمل را تباه می کند ».و در روایت دیگر به جای کلمه «العمل» تعبیر «لَیُ ْف ِس��دُ
االْیمانَ ”(اصول کافی،ج،2ص )394به کار رفته است؛ یعنی بدخلقی ایمان را تباه می سازد
که در این صورت خطر آن دوچندان خواهد ش��د؛ زیرا ایمان ریش��ه و اساس انسانیت را
تشکیل می دهد و آسیب دیدن آن ضررهای جبران ناپذیری را در پی دارد.
خارج شدن از گروه شیعیان واقعی:امام صادق علیه السالم رعایت اصول اخالقی و توجهبه آداب انسانی و خوش برخوردی را از ویژگیهای مکتب تشیع دانسته و آن را بر شیعیان
س
راستین الزم شمرده ،و بر اجتناب از بدخلقی پای فشرده است؛ آنجا که می فرماید« :لَیْ َ
بیرنا َول َ ْم یَ ْرحم َصغیرنا؛(بحاراالنوارج،75ص )138از ما نیس��ت کسی که
مِنّا َم ْن ل َ ْم یُ َوقّر َک َ
بزرگ ترهایمان را احترام نکند و به کوچک ترهایمان ترحم ننماید».

جعفر صادق (ع) اس��ت ،نظرات وی در باب تربیت اخالقی با پیروی از پیامبران اس�لام
منبعی سرشار برای تربیت اخالقی است و با مطالعه آن می توان نکات تربیتی ارزشمندی
استخراج و در اختیار مربیان قرار داد .امام صادق(ع) در مورد اخالق می فرمایند ”:اخالق
بخشش��ی اس��ت که خدای عزوجل به مخلوقاتش عطا می کند و بخشی از آن غریزی و
فطری و برخی از آن (وابس��ته) به نیت (آدمی) است (یعنی با تصمیم و اکتساب و تمرین
حاصل می شود و غریزه و فطرت ثانوی می گردد) وبا مطالعه سیره تربیتی آن حضرت می
توان این طور برداش��ت کرد که :تربیت اخالقی همان پاک کردن غبار فراموشی از فطرت
انس��انی است و از طرف دیگر پرورش استعدادهای نهفته وی برای کسب فضایل اخالقی
است و واداشتن نفس انسانی به تمرین و ممارست در آنچه به خوبی و خیر اخالقی تعبیر
می ش��ود و انس��ان را به سوی رشد وتعالی الهی رهنمون می سازد و دوری از آنچه انسان
را از خداوند و س��عادت ابدی دور می س��ازد ،می باش��د .تربیت اخالقی از دیدگاه امام
صادق(ع) توحید مدار ،تقوا محور و فطرت مدار است.
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منابع:
قرآن کریم
نهج البالغه
إرشاد القلوب ،ج، 1ص .357
اس��کندري ،حسین و ژاله کیانی ( ،)1386تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزي و
پرسش گري دانش آموزان فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی ،ش7
اص��ول کاف��ی ،جل��د  ،۲ص .۱۸۸اصول کاف��ی ،ج ،4ص .481اصول کاف��ی،ج،1ص.32
اص��ول کافی،ج،2ص.101اص��ول کافی،ج،2ص.394اص��ول کافی،ج،2ص.666اص��ول
کافي،ج،8ص.150اصول كافى،ج،3ص.157
بح��ار االنوار ،ج ،68ص .393بحار االن��وار ،ج ،71ص .)242بحاراالنوار ج ،70ص .296
بحاراالن��وار ،ج  ،77ص  .15بحاراالن��وار ،ج ،66ص 405بحاراالن��وار ،ج ،68ص.393
بحاراالن��وار ،ج ،68ص .423بحاراالن��وار ،ج ،71ص .395بحاراالن��وار ،ج ،71ص.396
بحاراالن��وار ،ج ،71صص .396-395بحاراالن��وار ،ج .7، 74بحاراالن��وار ،ج ،8ص.393
بحاراالنوارج ،75ص.138
بناری ،علی همت.)1379(.امام على(ع) و تربیت فرزند( ،)4فرهنگ کوثر ،1379 ،ش��ماره
.37
تح��ف العقول،ج،34ص.574تح��ف العقول،ج،34ص.582تح��ف العقول،ص.25تح��ف
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القول،ص.317
داودی،محمد .)1388(.مبانی و مفاهیم اخالق اسالمی.قم:انتشارات حکمت.
ش��ریعتمداری،ع.)1381(.نقد وخالقیت در تفکر،چاپ اول .تهران:موسسه فرهنگی دانش
واندیشه معاصر.
شیخ صدوق،ج،71ص.395
شيرواني ،علي ( .)1385نهج الفصاحه ،تهران :انتشارات دارالفکر.
صحیفه نور،ج،7ص.16
صفیری،م.)1374(.آموزش وپرورش.چاپ اول،تهران:انتشارات پرواز.
طباطبايي ،محمد حسين و مطهري ،مرتضي( ،)1372اصول فلسفه و روش رئاليسم ،تهران:
انتشارات صدرا.
غررالحك��م ،ج ،5ص .306غررالحک��م ،حدی��ث ،8904ص .73غررالحک��م ،ص.113
غررالحکم ،ص .73غررالحكم  ،ج ،5ص.306
کافی ،ج  ،8ص .219
كنزالعمال ،ج ،10ص ،143ح.28731
مجمع البیان،ج،10ص.)333
محمدي ري شهري ،محمد( ،)1362ميزان الحکمه ،قم :دفتر تبليغات اسالمي.
مستدرک الوسائل1408،ق،ج،7ص.157مستدرک الوسائل،ج،2ص.283
مصباح الشریعه،1377،ص.70مصباح الشریعه،1377،ص.70مصباح الشریعه،1377،ص.70
مظلوم��ي ،رجبعلي( .)1364تربيت از دي��دگاه معصومين (ع) ،تهران:کانون پرورش فکري
کودکان و نو جوانان.
المواعظ العددیه ،ص.227المواعظ،ص.230
میزان الحکمه،ص.170میزان الحکمه،ص.171
نراقي ،مهدي( .)1386علم اخالق اسالميتهران :اتنتشارات حکمت.
نيلي پور ،مهدي( .)1386بهشت اخالق ،ج،1ج،2قم :انتشارات مؤسسه تحقيقاتي حضرت
وليعصر(عج).
وسائل الشیعه ،ج ،8ص .571وسائل الشيعه ،ج ،8ص.571
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بررسی اجمالی سیره و منش اخالقی و تربیتی
امام جعفر صادق(ع)
ستاره موسوی،1دکتر محمد رضا نیلی،2شکوفه رضازاده

3

چکیده
آدم��ی از آغ��از تا پایان زندگی خویش بطور فطری ب��ه ارزش های اخالق گرایش دارد و
ش��خصیت وی همواره با معیار فضایل ورذایل اخالقی محک می خورد و هرکس در این
س��نجش به امتیاز باالتری دس��ت یابد در خاطر مردمان و نزد خدای خود جایگاه رفیع و
ارزش��مند خواهد داشت .حضرت صادق علیه الس�لام مانند پدران بزرگوار خود در کليه
صف��ات نيکو و س��جايای اخالقی س��رآمد روزگار بود .تحقیق حاضر ب��ا روش توصیفی
تحلیلی به بررس��ی سیره و منش اخالقی و تربیتی امام جعفر صادق(ع) پرداختند.حضرت
صادق علیه الس�لام دارای قلبی روشن به نور الهی و در احسان و انفاق به نيازمندان مانند
اجداد خود بود .دارای حکمت و علم وسيع و نفوذ کالم و قدرت بيان بود  .با کمال تواضع
و در عي��ن حال با نهايت مناعت طبع کارهای خود را ش��خصا انج��ام مي داد ،و در برابر
آفتاب سوزان حجاز بيل به دست گرفته ،در مزرعه خود کشاورزی مي کردايشان درزماني
 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .2عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

ميزيس��ته اندکه يک نهضت عظيم فکري وعلمي و فرهنگي درميان مس��لمين پيداش��دکه
نحلهه��ا و مذهبهادراصول دين فروع دين به وجودآمد .ومس��لمانان دراين زمان محو
فتح دروازههاي علم وفرهنگ ش��دند .کش��مکش امويها و عباسيها زمان مناسبي بود براي
تعليم و ارشاد ،حل معضالت علمي درمعارف واحکام واخالق .شهرت علمي امام دربالد
اسالمي آن چنان چش��م گير وزبانزد خاص وعام بودکه ازنقاط بسياردورسرزمين اسالمي
ب��راي کس��ب فيض به مدنيه وح��وزه درس ا و مي آمدند وازدرياي ب��ي کران علوم الهي
ا وبه��ره ميبردند .حتي بس��ياري ازمتفکران غيرمس��لمان نيزبراي مذاک��ره علمي باامام به
خدمتش ميرسيدند وحضرت به ميزان سطح درک وعلمشان پاسخ ميگفتند.
واژگان کلیدی :امام جعفر صادق(ع)،زندگی،سیره تربیتی و اخالقی.
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مقدمه
دين انس��ان ساز اس�لام ،که برنامهاش رساندن انسانهابه اوج قله ،انسانيت وکمال و قرب
پروردگار اس��ت .به اخالق وتربيت اخالقي عنايتي ويژه دارد وبخش عظيمي ازقران کريم
ب��ه آيات اخالقي اختاص يافته اس��ت .درقرآن کري��م اگر درابتدا آي��ه از احکام وقوانين
الهي س��خن رفته باشددرپايان آيه به برخي مس��ائل اخالقي پرداخته ميشودواين ازجهت
تأمين پش��توانه اخالقي براي اجراي آن احکام است .زيرا اگرچه عوامل اجرائي تاحدودي
ميتواندب��راي رعايت برخي از احکام کارس��از و مفيد باش��د ليکن اص��ول اخالق عامل
اساس��ي درضمانت اجرائي احکام اس��ت (جوادآملي،1373،ص .)221-222سنت و سيره
پيامب��ر اعظم (ص) وائمه معصومين (ع) که اس��وههاي حس��نه والگوه��اي اليتغيردرميان
بشريتاند ،منبع عظيمي است از رفتار وگفتار اخالقي که درجهت نزديک شدن به اخالق
پس��نديده ودوري ازناپس��ندهاي اخالقي ،بش��ارت دهنده و انذارکننده است .امام صادق
ميفرمايند”:عمرص��رف ادب واخ�لاق کن”(روضه کاف��ي ،ج ،8ص )150اين حديث به
خوبي ميرس��اندکه اگر ازعمرت تنها ميزان دو روز مهلت داده ش��ده ،يک روزش رابراي
اخالق اختصاص بده تابراي روز مرگ ازآن کمک بگيري .ازمنظرآموزش وپرورش ،تربيت
اخالقي يکي ازکارکردهاي مهم نظام آموزشي است .اين امر ازموضاعاتي پر چالشي است
که ازسوي ائمه (ع) مورد امعان نظرقرارگرفته است .از جمله انتظاراتي عمدهاي که از يک
نظام آموزشي وجوددارد ،تربيت اخالقي؛ انتظاري که درطول حيات انسان همواره بردوش
آن احس��اس شده است (حقيقت ومزيدي ،1387 ،ص ،106به نقل ازنیلی پور،1386،ج،1
ص .)419امام صادق(ع) هش��تمین ستاره فروزان آس��مان عصمت ،و ششمین اختر تابان
س��پهر امامت و والیت در هفدهم ربیع االول سال  83ه.ق در مدینه چشم به جهان گشود
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امام صادق(ع) هش��تمین ستاره فروزان آسمان عصمت ،و ششمین اختر تابان سپهر امامت
و والیت در هفدهم ربیع االول سال  83ه.ق در مدینه چشم به جهان گشود ،ودر  25شوال
سال  148در  65سالگی به دستور منصور دوانیقی (دومین طاغوت عباسی)مسموم شده و
به شهادت رسید .در زندگی سراسر افتخار او ،دو موضوع همچون دو جریان همیشگی با
پرتالش ترین شکل در راس موضوعات دیگر دیده می شد ،که هر دو در یک صراط قرار
داشته و تکمیل کننده همدیگر بودند که عبارت اند از :طاغوت زدایی و نشان دادن چهره
اسالم ناب; اسالم محمد(ص) و علی(ع)
آن حضرت در وضعیتی قرار گرفت ،که اسالم چهره حقیقی خود را از دست داده بود ،واز
قرآن و اس�لام جز نامی باقی نمانده بود ،چرا که مدتی با امویان و س��پس باعباسیان درگیر
بود که بر کش��ور پهناور اس�لامی حکومت می کردند ،و همه چیز را با میل و هوس های
نفس��انی خود رتق و فتق می نمودند ،و اس�لام را به دنبال اهداف شوم خودمی کشیدند و
آن را پل��ی ب��رای اجرای مقاصد طاغوتی خود قرار داده بودند .امام صادق(ع) در طول 34
سال امامت خود ( 148 114ه.ق) با پنج حکمران اموی یعنی هشام بن عبدالملک ،ولید بن
یزید ،یزید بن ولید ،ابراهیم بن ولید ،مروان بن محمد ،درگیر بود ،پس از انقراض آنها با دو
خلیفه عباسی یعنی عبداهلل بن محمد،معروف به سفاح و منصور دوانیقی رو به رو گردید.
آن حضرت برای نجات اس�لام ومسلمین چاره ای نمی دید ،جز این که مانند پدرش امام
باقر(ع) دو موضوع را مس��اله اصلی زندگی خود ق��رار دهد; یعنی همان دو موضوعی که
از کلم��ه طیبه «ال اله االاهلل » نش��ات می گرفت ،و تحقق عینی چنین کلمه ای که اس��اس
اس�لام محمد(ص) و علی(ع)را تشکیل می داد ،نیاز به انقالب سیاسی و نفی طاغوت ها،
و انقالب فرهنگی و آموزش برای رش��د و آگاهی بخش��ی جامعه داشت ،تا با این «نفی »
و «اثبات » بتواند اس�لام را از زیر حجاب های جهل و غرور خودکامگان رهایی بخش��د،
و چهره ناب آن را به عموم نشان دهد .روشن است که چنین کار بزرگی ،بسیار دشوار و
طاقت فرسا بود ،در عین حال امام صادق(ع) که خود را وقف اسالم و قرآن نموده بود ،با
همتی بلند و اراده ای محکم ،به این کار بسیار عمیق و بزرگ دست زد ،و تا آخر عمر هم
چنان با قاطعیت ادامه داد و سرانجام در این راه شهد شهادت نوشید.
اوضاع سياسي واجتماعی عصر امام صادق علیه السالم
عصر امام صادق علیه السالم يکی از طوفاني ترين ادوار تاريخ اسالم است که از يک سو
اغتشاشها و انقالبهای پياپی گروههای مختلف ،بويژه از طرف خونخواهان امام حسين علیه
الس�لام رخ مي داد ،که انقالب “ابو س��لمه “ در کوفه و “ابو مسلم “ در خراسان و ايران از
مهمترين آنها بوده است .و همين انقالب سرانجام حکومت بنی اميه را برانداخت و مردم
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را از يوغ ستم و بيدادشان رها ساخت .ليکن سرانجام بنی عباس با تردستی و توطئه ،بناحق
از انقالب به��ره گرفته و حکومت و خالفت را تصاحب کردنددوره انتقال حکومت هزار
ماهه بنی اميه به بنی عباس طوفاني ترين و پر هرج و مرج ترين دورانی بود که زندگی امام
صادق علیه السالم را فراگرفته بود .و از ديگر سو عصر آن حضرت ،عصر برخورد مکتبها
و اي��ده ئولوژيها و عصر تضاد افکار فلس��فی و کالمی مختلف بود ،که از برخورد ملتهای
اسالم با مردم کشورهای فتح شده و نيز روابط مراکز اسالمی با دنيای خارج ،به وجود آمده
و در مس��لمانان نيز ش��ور و هيجانی برای فهميدن و پژوهش پديد آورده بود .عصری که
کوچکترين کم کاری يا عدم بيداری و تحرک پاسدار راستين اسالم ،يعنی امام علیه السالم،
موجب نابودی دین و پوس��یدگی تعلیمات حیات بخش اس�لام ،هم از درون وهم بیرون
ش��د اين جا بود که امام علیه الس�لام دشواری فراوان در پيش و مسؤوليت عظيم بر دوش
داش��ت .پيش��وای ششم در گير و دار چنين بحرانی مي بايس��ت از يک سو به فکر نجات
افکار توده مسلمان از الحاد و بي دينی و کفر و نيز مانع انحراف اصول و معارف اسالمی
از مسير راستين باشد ،و از توجيهات غلط و وارونه دستورات دين به وسيله خلفای وقت
جلوگي��ری کند ( شهرس��تانی1972،م،ج،1ص148؛ به نقل از نیلی پ��ور ،1386 ،ج،2ص
.)64-63ائمه اطهار در هر زمانی مصلحت اسالم و مسلمین را در نظر می گرفتند و چون
دوره ه��ا و زمانها و مقتضیات زمان و مکان تغییر می کرد خواه و ناخواه همان طور رفتار
می کردند که مصالح اس�لامی اقتضا می کرد و در هر زمان جبهه ای مخصوص و ش��کلی
نو از جهاد به وجود می آمد و آنها با بصیرت کامل آن جبهه ها را تشخیص می دادند.این
تعارضها نه تنها تعارض واقعی نیس��ت ،بلکه بهترین درس آموزنده است برای کسانی که
روح و عقل و فکر مستقیمی داشته باشند ،جبهه شناس باشند و بتوانند مقتضیات هر عصر
و زمانی را درک کنند که چگونه مصالح اسالمی اقتضا می کند که یک وقت مثل زمان سید
الش��هداء علیه الس�لام نهضت آنها شکل قیام به سیف به خود بگیرد و یک زمان مثل زمان
امام صادق علیه السالم شکل تعلیم و ارشاد و توسعه تعلیمات عمومی و تقویت مغزها و
فکرها پیدا کند و یک وقت شکل دیگر (مطهری ،1374،ص.)49-48
خصیه های شخصیتی امام صادق(ع)
علم ودانش بی نظیرام��ام صادق(ع) ک��ه به لقب عالم آل محمد نام گرفته اند ،از زمان خود هماوردی در علوم
نداش��تند چنانک��ه از تمامی ب�لاد ،افرادی جهت عل��م آموزی به نزد ایش��ان می آمدند و
بیش از4000نفر ش��اگرد تربیت نمودند .حتی بزرگان اهل س��نت نیز چون مالک بن اُنس،
ش��عبه بن الحجاج ،س��فیان الثوری ،ابن الجریح ،س��فیان بن عیینه و....در محضر ایشان به
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تلم��ذ م��ی پرداختند .هنگامی که وفات پدرش امام باقر (ع)نزدیک ش��د به او فرمود :خیر
خواهی اصحابم را به توس��فارش می کنم .حضرت فرمود :آنان رابه مقامی از علم برسانم
که هر مردی از آنان در هر ش��هری که باش��د ،محتاج به س��وال از هیچ کس نباشد(قطب
راوندی،1409،ص.)893مقام علمی امام و عظمت مکتب و دانش��گاه آن حضرت به حدی
بود که محمد بن مس��لم می گوینددر مس��جد کوفه 900اس��تادرا دیدم ک��ه همه آنها می
گفتند”:حدثن��ی جعف��ر بن محمد(ع)!”(یعن��ی از امام صادق (ع) نقل ق��ول می کردند .از
ابو حنیفه پیش��وای مذهب حنفی نقل شده اس��ت :اگر آن دوسالی که در محضر حعفربن
محمدبودم ،نبود ،محققا هالک شده بودم ،باید دانست تعداد روایاتی که از امام صادق(ع)
نقل ش��ده بیش��تر اس��ت .تازه بس��یاری از روایات آن حضرت در کوران حوادث سیاسی
واجتماعی نابود شده است وبه دست ما نرسیده است .چه بسیار کتب خطی حاوی معارف
شیعه که به دست منحرفان سوخته شده وازبین رفته است وچه بسیار محدثان دانشمندانی
که از بیم کش��تار و قتل ش��کنجه جرأت اظهار ونثر روایات ائمه را نداشتند .مشهور است
که روش اداره مکتب ودانش��گاه ام��ام صادق(ع) مطابق با جدیدترین روش��های آموزش
وپرورش درجهان فعلی بوده است(مشایخ ،1381،ص.)788
صالح بن األسود گوید شنیدم جعفر بن محمد میگفت از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست
دهید همانا بعد از من کسی اینگونه با شما سخن نمی گوید (مجلسی،1376،صص34و.)48
الناس َعن ُه(مفید،1413،ص)179
شیخ مفید راجع به علم حضرت در ارشاد می نویسد”:ن َ َق َل
ُ
به اندازه ای مردم از علوم آن حضرت نقل کرده اند که سخنانش توسط مسافران درهرشهر
ودیار منتش��ر ش��ده واز هیچ یک از این خاندان علماء به ان��دازه ای که از او نقل حدیث
شده از دیگری نقل نکرده اند ،وهیچ یک از ز اهل آثار وناقالن اخبار بدان اندازه که از آن
حضرت نقل کرده اند از دیگران ننموده اند.
عبادت :مالک بن انس می گوید”:امام صادق(ع) همواره فارغ ازیکی ازاین س��ه کار نبود؛یاروزه داربود یابه نماز ایس��تاده بود ویا مش��غول ذکر خدا بود وآن حضرت از عباد بزرگ
وزهاد بزرگوار بود آنان که ازخدای عزوجل می ترس��ند .اوس��خنور وخوش مجلس بود
ومحضری پرفیض داشت” (صدوق،بی تا،ج،1ص167؛ به نقل از نوری و همکاران،1370 ،
ص.)46ه��م چنین معاویه بن وه��ب حکایت می کند که”:در مدین��ه در محضر حضرت
صادق بودم،حضرتس��وار بر االغ بود به بازار رس��یدیم یا نزدیک بازار بودیم که امام(ع) از
االغ پیاده ش��ده و س��جده طوالنی کرد منتظر ماندم تا س��راز سجده برداشت .عرض کردم
فدایت شوم چرا سجده نمودی ؟فرمود من به یاد نعمت خدا برخود افتادم.عرض کردم آقا
نزدیک بازار س��جده می فرمائیددرحالی که مردم می آیند و می روند ؟! فرمود :مرا کس��ی
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نمی بیند”(مجلسی،بی تا،ص.)47-21
 بخش��ندگی:در بحار األنوار راجع به بخش��ندگی حضرت صادق(ع) آمده اس��ت هَ ”:کانَ��م َحتی لاَ یَب َقی لِعِیال ِ ِه َشیء”(مجلس��ی،بی تا،47ص”.)23آن حضرت
َجع َف ُر َ
ب��ن ُم َح َم ٍد یُطعِ ُ
صادق(ع) به مردم می داد و اطعام می کرد که برای خانواده ی خودش نمی ماند” روایاتی
راجع به انفاق های پنهانی ایشان درکتب روایی به چشم می خورد .به طور مثال معلی بن
خنیس می گوید:
«ش��بی بارانی حضرت صادق(ع) به قصد س��ایه بان بنی س��اعده از منزل خارج ش��د .من
ه��م ب��ه دنبال او رفتم دیدم چیزی در راه گم کرده می گوید بس��م اهلل خدایا گم ش��ده ی
مارا برگردان جلو رفتم و س�لام کردم حضرت فرمود معلی با دستت جستجو کن هرچیز
پیداکردی به من بده .دس��ت کشیدم نان روی زمین افتاده هر چه پیدا کردم به ایشان دادم.
انبانی از نان برداشته بود،گفتم اجازه بدهید من بردارم .فرمود من باید بردارم ولی بیا باهم
برویم .معلی گفت آمدیم تابه ظله بنی س��اعده رس��یدیم .دیدم گروهی در خواب هس��تند
ش��روع کرد تاآخرین نفربرای هرکدام یک پارونان زیر جامه اش پنهان می کرد ،برگش��تم.
گفتم فدایت ش��وم اینها عارف به امام هس��تند .فرمود اگر امام شناس بودند هرچه داشتیم
حت��ی نمک خود را با آنها تقس��یم می کردیم”(صدوق بی ت��ا ص144؛ به نقل از نوری و
همکاران ،1370 ،ص.)72
 زهد”:ام��ام ص��ادق(ع) همواره پیروان خود را به زهد ودوری از غفلت و س��رگرمی بهمظاهردنیا س��فارش نموده وکلید همه خوبی ها ونیز راه چش��یدن طعم ایمان رازهد بر می
شمارد».
«همه ی نیکی ها در خانه ای نهاده ش��ده که کلیدش زهد وبی رغبتی به دنیاس��ت .سپس
حضرت فرمودند :رس��ول خدا(ص) فرمود:کسی که حالوت ایمان را در قلبش نمی یابد،
مگر اینکه توجهی نداش��ته باشدکه چه کس��ی از دنیا بهره برد،آنگاه امام صادق(ع) فرمود:
درک حالوت ایمان بر دلهای شما حرام است ،تا زمانی که به دنیا بی رغبت شود”(کلینی،بی
تا،ج،2ص.)128
آنچه در سیره ی حضرت آمده است حاکی ازآن است که مقوله ی زهد همواره درزندگی
نصب العین ایش��ان بوده اس��ت ونقل شده که امام (ع) برای تأمین مخارج همواره در کنار
کارگ��ران خوی��ش کار می کرد و عرق می ریخت و در براب��ر اعتراض کوته نظران که آن
حضرت رابه حرص و دنیا طلبی متهم می کردند می فرمود :دوست دارم برای تأمین مخارج
خود کار کنم و مانند دیگران رنج گرمای آفتاب رابچش��م واگر دراین حال پروردگارم را
مالقات کنم ،بسیار خوشوقت خواهم بود که برای تأمین معاش خود کار کرده ام وباری بر
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دوش دیگران نبوده ام ،چه بدبخت کسانی که از دسترنج دیگران می خورند و برآنها فخر
میفروشند واز همه طلبکار هستند ،آنان ظاهری آراسته وپرفریب دارند ،اما درونشان فاسد
و خراب است ،آن حضرت همواره به میهمانان خود گوشت میخورانید وخود گوشتهارا
بادست خود پاک می کرد ،اما خوراک خودش سرکه وزیتون بود و میفرمود :این خوراک
پیامبران است»(مشایخ،1381،ص ،792به نقل از سادات ،1384 ،ص.)96
احد إ ِ لاَ
امام صادق(ع) خطاب به س��فیان می فرمایند»:یا ُس��فیان إِیَ َ
اس َه َف َما َط َلبَ َها َ
اک َو الرئ َ َ
َه َلک» ای س��فیان خود را از ریاس��ت دورکن که کسی آن را طلب نکرده مگر اینکه هالک
شده است»(صدوق،1403،ص.)180
 ش��کیبایی ”:در ش��کیبایی آن حضرت همی��ن نکته کفایت میکند ک��ه آن امام هرگاه ازشخصی ناسزا و دشنامی میشنید ،بردبارانه سکوت کرده و به سوی جایگاه نماز خود می
رفت ورکوع وسجود نیکو وبسیار انجام می داد و فراوان میگریست و از درگاه الهی برای
شخص دشنام دهنده طلب آمرزش می کرد .هرگاه از یکی از زیر دستان خود نافرمانی می
دید ،به جای تنبیه و س��رزنش ،با س��خنان مهرآمیز و محبت بیشتر اورا شرمنده و نادم می
ساخت(مشایخ،1381،ص792؛ به نقل از سادات ،1384 ،ص.)86
کلینی در کافی در روایتی به نقل از حفص آورده است که :امام صادق(ع) یکی از غالمان
خود را به دنبال کاری فرستاد .غالم دیر کرد .حضرت به دنبال او از خانه خارج شد واورا
درحالی که خواب بود یافت ،باالی س��رش نشس��ت واو را باد زد تا بیدار ش��د ،همین که
بیدار شد امام صادق(ع) به او فرمود .فالنی به خدا سوگند تو حق نداری هم شب بخوابی
هم روز ،شب مال تو وروزت مال ما(کلینی ،1362،ج،8ص.)87
در عیون اخبار الرضا از حضرت امام موسی بن جعفر (ع) روایتی راجع به صبر وشکیبایی
پدر بزرگوارش��ان نقل شده اس��ت.حضرت می فرمایند:هنگامی که خبر مرگ اسماعیل بن
جعف��ر بزرگترین اوالد حضرت صادق(ع) آوردند ایش��ان قصد داش��ت غذا تناول کند و
خادمشان در اطرافش جمع شده بودند و حضرت تبسم کرد و فرمان داد غذایش را حاضر
کردند با ندیمان نشس��ت وآن روز را نیکو تر از س��ایر روزها غذا خورد .جلوی خادمان
نیز غذا می گذاش��ت و آن ها رابه خوردن غذا تش��ویق می فرم��ود .اهل مجلس از اینکه
هی��چ گون��ه آثاری ازغم و اندوه به ایش��ان نمایان نبود تعجب کردن��د .هنگامی که از غذا
خوردن دست کشیدند عرض کردند یا ابن رسول اهلل ما مسئله ی عجیبی را شاهده بودیم.
اکنون ش��ما در مصیبت چنین فرزندبه س��ر می بری و ما شما رادراین حالت مالحظه می
کنیم؟ حضرت فرمود :چرا چنین نباش��م که شما می بینید وحال آنکه خبر راست گوتر از
راس��تگویان به من رسیده است؟ من و ش��ما مرگ را می چشیم .هماناگروهی که مرگ را
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ش��ناختند و آن را همواره در مقابل چش��م خود قرار داداند البته باید انکار نکنند که مرگ
ناگهان میرسد باید تسلیم امر خالق خود باشیم(صدوق،1378،ج،2ص.)2
چند مورد از نصایح اخالقی امام جعفر صادق(ع)به پیروان خود
دعوت به پیروی از اخالق حس��نه:نیاز به اخالق حسنه یک نیاز بشری و انسانی است وخاصی اختصاص ندارد .حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به
به جامعه ّ
عمق و ژرفای آن نمی رسد ،چنان که امام صادق(ع) فرمود« :الیکون حسن الخلق الاّ فی ّ
کل
صفی و الیعلم ما فی حقیقة حسن الخلق الاّ اللهّ تعالی؛(بحار االنوار،ج،68ص)393
ولی و
ٍّ
ٍّ
ص��ادق آل مح ّمد(ص) در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش��اره نموده
الرزق؛(شیخ صدوق،ج،71ص )395خوی نیک
است و می فرماید« :حسن الخلق یزید فی ّ
باعث افزایش روزی می ش��ود».در روایتی دیگر ش��یعیان را به خ��وش رفتاری با خانواده
س��فارش نموده و آن را موجب طوالنی ش��دن عمر می داند و میفرماید« :من حس��ن ّبره
ف��ی اهل بیته زید فی عمره؛(اربل��ی،ج،2ص )208هر کس با خانواده خود ،خوش رفتاری
کند ،عمرش طوالنی می ش��ود».هم چنین رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انس��انی
و خوش برخوردی را از ویژگی های مکتب تش��یع دانسته و آن را بر شیعیان راستین الزم
شمرده و بر اجتناب از بد خلقی تأکید نموده است.
بیدارس��ازی وجدان ها:آموزه های الهی نش��ان می دهد که انس��ان هر چند ممکن استدر ظاهر حقایق را فراموش کند ،ا ّما از درون هرگز دچار فراموش��ی حقایق نمی ش��ود و
ب��ا مخاطب قرار دادن درون و فطرتش می ت��وان او را نجات داد.قرآن کریم در این زمینه
الس��موات و االرض و س��خّ ر ّ
لیقولن
الشمس و القمر
ّ
می فرماید« :ولئن س��ألتهم من خلق ّ
اللهّ ...؛(بحاراالنوار،ج،68ص )393اگر از آن ها بپرس��ی که چه کس��ی آسمان ها و زمین را
آفرید و خورشید و ماه را به تسخیر درآورد ،به یقین می گویند خدا».
این روش را در سیره امام صادق(ع) هم می بینیم ؛ روشی که در آن ،امام از مخاطبش می
خواهد که خود را در موقعیت فرض ش��ده ببیند و بفهمد که فطرتش چه می جوید و چه
می خواهد؟
مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت :ای فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن .خدا
چیست؟ مجادله کنندگان بر من چیره شده اند و سرگردانم نموده اند .امام فرمود« :ای بنده
خدا! آیا تا به حال س��وار کش��تی شده ای؟ گفت :آری .فرمود :آیا شده که کشتی بشکند و
کشتی دیگری برای نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشی .گفت :آری.
فرمود :در چنین حالتی به چیزی که بتواند از آن گرفتاری تو را نجات دهد ،دلبسته بودی؟
گفت :آری .فرمود :آن چیز همان خداس��ت که قادر بر نجات اس��ت ،آن جا که فریادرسی
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نیست ،او فریادرس است(».شیخ صدوق،1372،ص.)191
تشویق به ّتفکر:کاربرد روش عقالنی در نظام فکری اسالم جایگاه مهمی دارد .به کارگیری
قدرت تع ّمق و ّ
تفکر به عنوان ابزار معرفت صحیح و هدایت گر انس��ان به سوی پیشرفت
و تعالی است.
اساس تمام پیشرفت های ما ّدی و معنوی بشر در طول تاریخ ،اندیشه و تعمق بوده است.
اگر بشر قرن بیست و یکم از نظر صنعتی و تکنولوژی به موفقیّت های چشمگیری دست
یافته ،بر اثر اندیشه و تالش بوده است.
پیامب��ران ،امامان معص��وم(ع) و بندگان صالح خدا همگی اهل فک��ر و تع ّقل بوده اند .در
منزلت ابوذر غفاری امام صادق(ع) فرمود« :کان اکثر عبادة ابی ذ ًّر التفکر و االعتبار؛(ش��یخ
صدوق ،1372،ج،71ص )396بیش ترین عبادت ابوذر ،اندیش��ه و عبرت اندوزی بود”.آن
حضرت در س��یره رفتاری و عملی خود برای اندیش��ه و ّ
تفک��ر ارزش واالیی قایل بود و
زیباترین و رس��اترین س��خنان را درباره ارزش تع ّقل و ّ
تفکر در مس��ائل دینی بیان فرموده
است.
ایش��ان در این زمینه می فرماید« :کس��ی که در دین خدا اندیش��ه نکند ،امید خیری در او
نیست .اگر یکی از دوستان ما در دین خود تف ّقه نکند و به مسائل و احکام آن آشنا نباشد،
به دیگران (مخالفین ما) محتاج می شود و هرگاه به آن ها نیاز پیدا کرد ،آنان او را در خط
انحراف و گمراهی قرار می دهند در حالی که خودش نمی داند(».اربلی،693،ج،2ص208؛
به نقل از سادات ،1384 ،ص.)96
راهنمایی و تذ ّکر:هر دانش��مندی هر چند توانمند باش��د ،ولی معموالً دارای ضعف هاییاس��ت که باید آن ها را به ق ّوت مبدّ ل کند و اگر نقاط ق ّوتی دارد باید بر آن ها تکیه زند تا
بهتر مورد استفاده قرار گیرد.امام صادق(ع) در ضمن جلسات درسی و یا در مالقات ها و
نشست های علمی که با شاگردان خود داشت ،هرگاه به نقاط ضعف یا ق ّوت آنان برخورد
می کرد ،هرگز از یادآوری آن خودداری نمی کرد.
»یونس بن یعقوب» می گوید :امام پس از آن که عدّ ه ای از ش��اگردان خود را برای بحث
و گف��ت و گو با یک مرد ش��امی فرا خواند ،در پایان به نق��اط مثبت و منفی که در آن ها
دیده اش��اره کرد.درباره «حمران بن اعین» فرمود :ای حمران! تو در بحث س��خنی را دنبال
می کنی و به نتیجه می رسی.به «هشام بن سالم» فرمود :می خواهی بحث را دنبال کنی و
به نتیجه برس��انی ،ا ّما توانایی نداری و به «قیس بن ماصر» فرمود :به هنگام گفت و گو به
حق نزدیک می ش��وی ،ا ّما از اخبار و احادیث پیامبر(ص) بس��یار فاصله می گیری و حق
را به باطل می آمیزی ،ا ّما بدان که س��خن حق اگرچه کم باشد تو را از باطل بسیار بی نیاز
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خواهد س��اخت .س��پس افزود تو در بحث و مناظره جنب و جوش خوبی داری و بسیار
حاذق و هوشیار هستی.
یونس بن یعقوب می گوید :یک لحظه با خود گفتم که شبیه همین سخنان را آن بزرگوار
به «هشام بن حکم» خواهد گفت ،ا ّما دیدم که حضرت وی را مخاطب قرار داد ،فرمود :ای
هش��ام! پیش می روی ،ا ّما همین که می خواهی به زمین بخوری ،ناگهان پرواز می کنی و
مثل تو باید با مردم س��خن بگویند .از لغزش بپرهیز که امداد شفاعت پشت سر تو خواهد
بود(احتجاج،ج،2ص122؛سایت حوزه).
.تبلیغ عملی:مؤثرترین روش امامان در عرصه تبلیغ« ،تبلیغ عملی» بود ،یعنی خود ،تجسمعالی ارزش های انسانی که همان ارزش های قرآنی است ،بودند.قرآن کریم آنان را که از
خوب��ی ها می گویند ،ا ّم��ا خود به آن عمل نمی کنند ،مورد نکوهش قرار می دهد« :یا ایّها
الّذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون...؛ (سوره بقره )44،/ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا
چیزی را که انجام نمی دهید به مردم می گویید...»..
بیش ترین س��فارش امامان در عرصه تبلیغ دین دعوت به تبلیغ عملی بوده اس��ت .از نگاه
آنان عالم واقعی کس��ی اس��ت که عملش همراه با عمل باشد .امام صادق(ع) در این زمینه
م��ی فرماید« :العالم من صدّ ق فعل��ه قوله و من لم یصدّ ق فعله قول��ه فلیس بعال ٍم؛(اصول
کافی،ج1ص )18عالم کسی است که رفتار او گفتارش را تصدیق کند و هر کس که کردار
او سخن وی را تصدیق نکند او بر خالف گفته اش باشد ،عالم نخواهد بود».
آن گوه��ر نبوی در روایت دیگر م��ی فرماید« :کونوا دعاة النّاس باعمالکم و التکونوا دعاة
النّاس بالس��نتکم؛(بحاراالنوار،ج،5ص )198م��ردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت کنید
نه با زبان خود ».تأثیر عمیق دعوت عملی از این جا سرچشمه می گیرد که هرگاه شنونده
بداند که گوینده از صمیم جان س��خن می گوید و ب��ه گفته خودش صد در صد اعتقاد و
ایمان دارد ،گوش جان خود را بر روی سخنان گوینده می گشاید ،زیرا سخن کز دل برآید
الجرم بر دل نشیند.
.دان��ش اندوزی:یکی از روش های تربیت ،تقویت «بنیه های علمی» اس��ت .ارزش علمو اهمیت آن زمانی مش��خص می ش��ود که در زندگی انسان ها راه پیدا کند و آن را جهت
دهد .آیین اسالم از روزی که در صحنه تاریک گیتی درخشید ،فکر و اندیشه انسان ها را
با نور ایمان روش��ن س��اخت و برای زدودن غبار جهل و نادانی از وجود انسان ها ،تالش
بی وقفه ای را آغاز کرد .بزرگ رهبر جهان اس�لام حضرت محمد(ص) در طول  23سال
از آغاز بعثت تا روز رحلت همواره مسلمانان را به کسب دانش ترغیب و تشویق می کرد
و نادانی را زمینه ساز بدبختی و هالکت مردم به شمار می آورد.
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از منظر امام صادق(ع) علم و دانش نوری است که خداوند به قلب و دل هر کس بخواهد،
می تاباند ،به همین جهت با عبارات حکیمانه ای ش��یعیان را به کس��ب دانش ترغیب می
کرد.
آن بزرگوار در این زمینه چنان گام برداشته است که برای شیعیان واقعی در این مورد جای
احب ان
عذر باقی نگذاش��ته است ،آن حضرت در معروف ترین کالم خود فرمود« :لست ّ
اری ّ
فرط ضیّع
الش ّ
فرط فان ّ
��اب منکم الاّ غادی ًا فی حالین .ا ّما عالم ًا او متع ّلم ًا فان لم یفعل ّ
فان ضیّع اثم و ان اثم سکن النّار؛(بحاراالنوار،ج،1ص )170دوست ندارم جوانی از شما را
ببینم مگر این که در یکی از این دو حالت صبح کند :یا عالم و دانشمند باشد و یا متع ّلم و
آموزنده ،پس اگر در هیچ کدام از این دو حالت نبود ،کم کاری و کوتاهی کرده و در این
صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار است و نتیجه آن عذاب الهی خواهد بود».
اس��تفاده از فرصت ها :در زندگی گاهی فرصت هایی به دس��ت می آید که ش��خص میتوان��د از آن ه��ا به بهترین وجه برای بهبودی دین و دنیای خویش بهره گیرد .آینده نگری
افراد س��بب می ش��ود که این فرصت های طالی��ی عاملی برای ارتق��اء جایگاه معنوی و
اجتماعی آنان گردد .بدون ش��ک از دس��ت دادن چنین فرصت هایی موجب غم و اندوه
و پش��یمانی خواه��د بود .امام صادق(ع) در این زمینه م��ی فرماید« :هر کس فرصتی را به
دس��ت آورد و با این حال منتظر فرصت بهتری باشد ،روزگار آن فرصت به دست آمده را
از دس��تش خواهد گرفت ،زیرا عادت روزگار س��لب فرصت ها و رسم زمانه از بین بردن
موقعیت هاست(».تحف العقول،ص381؛ به نقل از مرادی  ،1384،ص.)39
رعای��ت اعتدال:رعای��ت اعتدال و میان��ه روی در مخارج و درآمده��ای زندگی موجبآس��ایش و رفاه خواهد بود .اسراف و تبذیر موجب اختالل در نظم زندگی می شود و چه
بس��ا جایگاه اجتماعی فرد را متزلزل نموده و گاهی آبرو و ش��خصیت او را از بین می برد.
معموالً افرادی که ولخرجی می کنند ،دچار تنگدس��تی و فقر می شوند و سپس از گردش
الس��رف یورث الفقر و
نامالیم روزگار ش��کایت می کنند .امام صادق(ع) می فرماید« :انّ ّ
انّ القصد یورث الغنی؛(شیخ صدوق،1372،ج،3ص )174اسراف موجب فقر و میانه روی
سبب توانایی است.
 تدبّ��ر در ق��رآن :آخرین آموزه ای که از منظر امام جعفر صادق(ع) در این نوش��تار بداناشاره می شود« ،تدبّر در آیات قرآن» است که هر فرد مسلمان بنابر ظرفیت وجودی خود
می تواند از معارف ،حقایق و آموزه های قرآن استفاده کند .مهم ترین نتیجه تدبر در قرآن،
ایجاد تحول اخالقی در جامعه است ،با تدبر در قرآن ،فکر و قلب انسان در افق کالم الهی
س��یر می کند و در تمام امور زندگی ،قرآن را مس��تقیما راهنمای عملی و نسخه شفابخش
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گرفتاری ها و بیماری های روحی و فرهنگی می بیند و ارتباط جهان هس��تی را با خدا و
آیات الهی با تمام جان حس و درک می کند .امام معصوم(ع) با بیان های متنوع ،هدایت
جویان کوی سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب نموده اند و تدبر در
قرآن را از عوامل و زمینه های اصالح اخالق و رفتار فردی و اجتماعی جوانان می شمارد.
ص��ادق آل محمد(ص) در این زمینه م��ی فرماید« :همانا قرآن جایگاه نور هدایت و چراغ
شب های تار است .پس شخص تیزبین باید درآن دقّت کند و برای بهره مندی از پرتوش
نظر خویش را بگشاید ،زیرا که اندیشیدن مایه زندگانی و حیات قلب انسان بیناست»(شیخ
صدوق،ج،4ص.)400
شش��مین اختر تابناک آس��مان والیت هم چنان که مردم را به تدبّر و تع ّمق در آیات قرآن
س��فارش می کرد ،خود نیز در آیات قرآن تدبّ��ر و دقت می نمود و در این راه از خداوند
منّان توفیق طلب می کرد .آن حضرت وقتی قرآن را در دس��ت می گرفت،قبل از تالوت
به خداوند عرض می کرد« :خدایا! من شهادت می دهم که این قرآن از جانب تو بر پیامبر
نازل شده است و کالم توست که بر زبان پیامبر جاری شده است .خدایا نگاه کردنم را در
قرآن عبادت و قرائتم را ّ
تفکر و فکر کردنم را عبرت پذیری قرار بده و نیز قرائتم را قرائت
بدون تدبّر قرار مده و به من توفیق ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بدرستی که
تو مهربان و رحیم هستی»)بحاراالنوار،ج،89ص.)207
اصل تقوا و زهد:تقوا يك مفهوم عام اخالقي اس��ت و مايهي نجات آدمي اس��ت و دليلبرتري انس��انها نيز همين امر اس��ت .هدف آفرينش جن و انس ،عبادت خداوند اس��ت.
عبادت آميخته با تقوا و ورع مايهي رستگاري انسان خواهد بود .تقوا ،در زمینه اخالقی و
تربیتی نیز به معنای حفظ خود وتس��لط بر خود و قرار دادن اعمال و رفتار خود در مس��یر
منطقی می باش��د .امام صادق (ع) فرمودهاند« :عمل كم با تقوا بهتر از عمل بس��يار بيتقوا
است»(اصول کافی،ج،2ص.)76زهد نیز به معنای دل نبستن به دنیا و رها شدن از اسارت
اس��ت زهد ترک دنیای مذموم و دل کندن از آن است .انسان جز با زهد یعنی پشت کردن
به تعلقات پست و ترک دلبستگی های نفسانی پیش نمی رود وبه کمال حقیقی نمی رسد.
ام��ام صادق (ع)دباره زهد م��ی فرماید « :جعل الخیر کله فی بی��ت و جعل مفتاحه الزهد
ف��ی الدنی��ا همه خیر در خانه ای نهاده ش��ده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به د نیا قرار
داده اند(اصول کافی ،ج،3ص .)194زهد بنا بر فرمایشات امام صادق(ع) باعث آرامش و
السالم) فرموده اند :زهد و
آسودگی است .امام درجای دیگر می فرماید :امام صادق (علیه ّ
بی میلی نسبت به دنیا به از بین بردن مال وحرام نمودن حالل نیست .بلکه زهد نسبت به
دنیا آن است که به آنچه در دست توست،بیشتر از آنکه نزد خداوند ع ّز ّ
وجل است اعتماد
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نداش��ته باشی(اصول کافی ج/۵ص ٧٠حدیث .)٢چنانچه كس��ي زهد و پارسايي را چون
دس��تاويزي جهت تظاهر به ديگران بكار بندد مايه هالكت خويش را فراهم آورده و مايه
گمراهي نيز گشتهاند .تقوا زاییده عبادت و پرستش است ،بر این اساس ،قرآن موقع دعوت
َّاس ا َّت ُقوا َربَّ ُکم) (نس��اء )۱/اس��تفاده می کند تا رابطه خدا
ب��ه تقوا از واژه «رب»(یَا أَیُّ َها الن ُ
با انس��ان را در قالب رابطه ربوبیت تعریف کند و رش��د جسمی ،عقلی ،روحی و عملی و
پرورش ش��خصیت او تحقق پذیرد (فضل اهلل،20099 ،ص21؛ به نقل از نیلی پور،1386 ،
ج ،2ص.)112در هر دو امر مراقبت و محاسبت ،انسان باید «تقوا» را رعایت کند؛ چنانکه
در سوره مبارکه «حشر» آمده است«:یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و لتنظر نفس ما قدمت لغد
و اتقوا»(سوره حشر.)18،/
 مراقبه و محاس��به نفس:انسانها در هر درجهای از رشد اخالقی که باشند ،باز در معرضغلب��ه هوای نفس و خروج از حوزه اخالق حس��نه بوده و چنانچ��ه دائم ًا مراقب اعمال و
رفتار خود نباشد ،به تدريج فضيلتهای اخالقی آنها تضعيف و رذيلتهای اخالقی مجال
رش��د مییابند  .از این رو ،يکی از روشهای مهم تربیت اخالقی ،محاس��به مداوم از خود
با اتکا به روش حسابرسی فردی است .محاسبه به معناي حساب رسي دو طرفه و متقابل
ِ
طرف آن فرد و طرف مقابلش نفس است .در این باره پيامبر اكرم (ص)مي
اس��ت که يك
فرمايند :مراقب خويش باش و قبل از مرگ به حس��اب خود برس كه اين كار ،حس��اب
ت��و را فرداي قيامت آس��انتر ميكن��د( .بحار 84/74 ،باب ما أوصي به رس��ول اهلل (ص).
عالوه بر این ،اقتضاي عقل ،حس��ابگري اس��ت و حسابگري مالزم با دين مداري و ايمان
محوري اس��ت چنانكه درروايت آمده است كس��ي كه حاسب نفس خويش نباشد مؤمن
نفس ُه اشدَّ من محاسبة الشريك شريكه و السيّد
نيس��ت «ال يكون العبد مؤمن ًا حتي يحاسب َ
عبدُ ُه»( بح��ار ،72/67 ،باب  45مراتب النفس و عدم االعتماد).امام صادق (ع) ميفرمايند:
«ای پس��ر جندب ،برهر مس��لمانی که ما را می شناس��د ،الزم اس��ت که درهر روز وشب،
اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از نفس خود حس��اب بکش��د؛ اگر کاری خوبی درآنها
یافت ،برآن بیفزاید و اگر کار زش��تی یافت ،طلب بخشایش نماید تا قیامت دچار رسوایی
نگردد»(باقری ،1384،ص.)69
 مجاهده وتحميل برنفس :چنانکه که گفته ش��د ،انسان همواره در معرض خطر هواهاینفس��انی اس��ت .زیرا نفس به دنبال دنیاطلبی و رفاه و راحتی خویش است ،پس اگر انسان
آن را رها کند ،به تدریج عقل را مقهور خویش س��اخته وآدمی را به نابودی می کش��اند.
بنابراین الزم اس��ت انس��ان علیرغم کراهت نفس ،اموری را به خود تحمیل و بدین طریق
نفس س��رکش را رام نماید(دهش��یری،1370،ص .)162ش��يوه ديگري كه در سيره تربيتي
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ائمه معصومين به ويژه امام صادق (ع) در مبارزه با نفس و خودس��ازي به آن تأكيد ش��ده
اس��ت ،مجاهده و تحميل بر نفس است .اين امر يعني وادار کردن خود به انجام رفتارهاي
پس��نديده ،که مخالف ميل ها و گرايش هاي نفس��اني است .امام صادق (عليه السالم) مي
فرمايد :بانفس خود مانند دشمن مجاهده کن(باقری ،1384،ص .)79البته شايان ذکر است
که س��ختي مجاهده با نفس چندان طوالني نيست چون در آموزه هاي اسالمي ،هر سختي
به دنبال خود آساني خواهد داشت :ای رسول گرامی آیا ما تو را شرح صدر عطا نکردیم،
و بار س��نگین گناه را از تو دور نداش��تیم ،در صورتیکه آن بار سنگین ممکن بود پشت ترا
گران دارد  ...پس با هر س��ختی البته آس��انی است (شرح .)4-1/اما برای مجاهده وتحميل
نفس بايد حداقل س��ه مرحله راپش��ت س��ر گذاش��ت -1 :ازبين بردن زنگارها ،رسوبات
ش��رک ،ریاونفاق ازانديش��ه خويش(تخليه)-2.جال دادن وزينت دادن نفس بوسيله اعمال
عبادی(تجليه)-3.روان ساختن جوبيار هدايت به قلب وانديشه وجذب فضيلتهای وآراسته
شدن به اخالق اهلل(تحليه)(فايضی،1377،ص.)168
 پرهيز از معاصی:گناه روح طاعت و بندگی را از انس��ان س��لب می کند .از آنجا که درتعاليم اسالمي ،معنويت و اخالق الزم و ملزوم يکديگرند ،گناه به تدريج اخالق حسنه را
نيز در شخص گناهکار تقليل مي دهد .مرحوم محمد باقر مجلسی می فرماید :همانطور که
کثرت نفوذ کار در بدن موجب هالکت جسمی می شود ،زیادی گناهان نیز موجب هالکت
جهات معنوی و روحانی می ش��ود(خزائلی،1387،ص .)302در اين راستا امام صادق (ع)
هر نوع لغزش از جمله لغزش از مس��ير اخالق را از پيامدهاي منفي گناه مي دانند« :هيچ
رگي نميزند و هيچ س��نگي به پاي كسي آس��يب نميرساند و هيچ پايي نميلغزد و هيچ
چوبي به دس��تي خراش نمياندازد ،مگر به علت گناه» (كافي ،ج  ،2ص  .)269أبى بصير
گويد :از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى فرمود :هر گاه مرد مرتكب گناهى شود در
قلب او نقطه س��ياهى ظاهر مى ش��ود پس اگر توبه نمود آن سياهى محو مى شود ولى اگر
بر گناهش افزود بر آن س��ياهى نيز افزوده مى ش��ود تا جايى كه سياهى بر قلبش چيره مى
گردد پس بعد از آن هرگز به رستگارى نمى رسد .به همين دليل ،امام صادق(ع) پرهيز از
معصيت را به مثابه روشي کارآمد مطرح مي سازد« :نفس خود را از آنچه برايش مضر است
باز دار قبل از آنكه بميري و در آزادي جانت كوش��ش كن .همانطور كه در طلب روزيت
كوش��ش ميكني .زيرا كه جانت در گرو اعمال تو اس��ت و جز با كوشش تو آزاد نخواهد
شد» (شيخ حر عاملی1391،ه ق ،ج  ،4ص .)40
امر به معروف و نهی از منکر:ازجمله روشهاي رايج اسالم برای تشويق و ترغيب افرادبه انجام امور اخالقي ،روش امر به معروف و نهی از منکر است .امر به معروف که عبارت
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از طل��ب ودرخواس��ت انجام امور خير و نيک اس��ت ،بيش از موعظ��ه و نصيحت وحتی
وصيت در اس�لام مورد تأکيد قرار گرفته وجزء واجبات است .نهی از منکر به عنوان يک
روش تربيت��ی برای جلوگيری فرد از س��قوط و افتادن در مهالک اس��ت ..امام صادق (ع)
در اي��ن زمينه ميفرمايد« :امر به معروف و نهي از منكر دو مخلوق از آفريدههاي خدايند.
هرك��س آنه��ا را ياري كند ،خداوند او را عزيز گردان��د و هركه آنها را خوار كند ،خداوند
او را خوار س��ازد» (كافي ،ج  ،5ص  .)59از امام صادق علیه الس�لام س��وال شد آیا امر به
معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؟ امام صادق علیه السالم فرمودند :این کار بر
شخصی واجب است که مورد احترام و اطاعت دیگران باشد و نسبت به تشخیص معروف
از منکر عالم باشد ،نه بر ضعیفی که خود در انتخاب راه متحیرند (بحار االنوار ج  97ص
 )93با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت که مربياني که از حيث نظري و عملي شايستگي
هاي الزم را دارا هستند بايد از اين روش در تربيت اخالقي بهره گيرند .اما در آموزه های
اسالمی برای عملی شدن این روش ،چند مرحله به مربيان اخالق توصیه شده است:
 -1برخورد نیکو و پس��ندیده داش��تن چ��ون امربه معروف از طریق برخ��ورد نیکوتوفیق
بیشتری می یابد.
-2برخورد از س��ر مهربانی ودلسوزی:کس��ی ک��ه امربه معروف ونه��ی از منکر می کند،
بایدمهربان ودلسوز باشد و از موضع رحمت وبا قول ل َ ِّین به رسالت خود عمل کند.
-3روش دعوت عملی :امر و نهی از راه عمل یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر
می باش��د ،بدیهی اس��ت کس��ی که دیگران را امر به معروف می کند ولی خود خالف آن
عمل می نماید وکس��ی که در مقام نهی از منکر قرار می گیرد ولی خود از انجام منکرات
ابایی ندارد ،قطع ًا اثر سوء رفتارش ماندگارتر است.
 يادآوری نعمت ها:يكي از روش��هايي كه انس��ان را به افعال اخالقي خداپس��ندانه سوقمي دهد ،معرفت حقيقي نس��بت به الطاف الهي اس��ت .انسان بايد دربارهي نعمتهايي كه
خداوند به او ارزاني داش��ته تفكر كند و آنها را در نظر آورد .در اين ش��يوه ،كوشش بر آن
است كه آدمي با خود “ روبه رو شود ،به خود «بنگرد» ،داغ نيازهايي را كه بر خود داشته
اس��ت »،ببيند» و حالوت نعمت هايي را كه به او ارزاني ش��ده اس��ت »،بيابد « وبه ش��كر
«بازآيد(خمینی،1368،ص  .)10انس��ان اصوالً بیش��تر به یاد آنهایی است که به آنها محبت
می ورزد و دوستشان دارد .بنابراین برای ایجاد محبت خدا را در دل متربی ،بهترین طریق
یادآوری نعمتهای الهی توسط مربی است .درحدیث قدسی است که به حضرت موسی(ع)
خطاب ش��د :ای موسی! کاری کن مردم مرا دوست داشته باشند عرض کرد :چه کار کنم؟
خداوند فرمود :نعمت ها را برایش��ان ذکر کن»(اسکندری،1380،ص.)919امام صادق (ع)
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می فرمایند:کس��ی که خداوند نعمتی به او داد او با قلب خود،آن نعمت را درک کرد،شکر
آن نعمت رابه جا آورده اس��ت(کافی ،ج  3ص  .)152انس��ان بايد درباره نعمت هايی که
خداوند به او عطا کرده است بينديشد.بنابراین ،اگر انسان به نعمت هایی که خداوند به او
و موجودات دیگر عطا فرموده است ،توجه الزم و عمیق داشته باشد ،آگاهی و بصیرت می
یابد و به توانایی های خود درکسب معرفت اخالقی و فضایل و رفع رذایل پی می برد.
 عبرت آموزی:از جمله روش های تربيتی قرآن کریم و پيش��وايان معصوم روش عبرتاس��ت که با نظر به دگرگونی های زندگی ،حوادث و تح��والت تاریخی ،احوال ا ّمت ها،
حی��ات و م��رگ تمدّ ن ها ،عظمت و انحطاط دولت ها ،سرنوش��ت و فرجام قدرتمندان و
بیدادگران و همانند این ها شکل می گیرد .عبرت به حالتی گفته می شود که انسان به واسطه
آن از ش��ناخت ومش��اهده امری به چيزی ديگری که مشهود نيست منتقل می شود(راغب
اصفهان��ی،ص .)320درعرصه اخ�لاق و تربيت به کار بردن کلم��ه «عبرت «اختصاص به
پند گرفتن از سرنوش��ت گذش��تگان و پند های مربوط به دنيا وآخرت اس��ت .قرآن ،ما را
به س��یر و سفر در آثار گذش��تگان و تجربهآموزی از پیشینیان دعوت میکند« :ایا در زمین
س��ير نکرده ايد تا ببینند فرجام کس��انی که پیش از آنها بودند ،چگونه بوده اس��ت؟ آنها از
ایش��ان نیرومندتر بودند و آثاری [پایدارتر] در روی زمین باقی گذاش��تند .خدا آنان را به
کیفر گناهانش��ان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند» (مومن .)21/امام صادق
(ع) در اين زمينه ميفرمايد« :به آنچه از دنيا گذش��ته عبرت گيريد .آيا دنيا براي كس��ي بقا
و دوام داش��ته يا كسي از بلندقدر و فرومايه و توانگر و تهيدست و دوست و دشمن باقي
ميماند .همچنين آنچه از دنيا نيامده با آنچه گذش��ته از آب به آب ش��بيهتر اس��ت» .نقش
تربیت��ی عبرت این اس��ت که انس��ان را اهل عبور از غفلت به بصی��رت کند واورا از خانه
غرور بیرون آورد وبه خانه ش��عور برس��اند .مادام که انسان درخانه غرور خویش گرفتار
اس��ت،ازآن چه برسردیگران رفته اس��ت ،درس نمی آموزد و خطاهای گذشتگان را تکرار
می کند و به همان راهی می رود که آنان رفتند .پس باید به انس��ان عبور کردن راآموخت
تا بتواند عبرت بگیرد؛واین عبرت اورا رش��د دهد وبه س�لامت از دار دنیا به خانه آخرت
برساند(دلشاد تهرانی،1383،ص.)285
مبنای کرامت:کرامت به معنای بزرگواری ونزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداری ازاعتالی روحی است؛ وخدای تبارک و تعالی انسان را مفتخر به آفرینشی کریم کرده است
تا در زمینه کرامت نفس به کماالت الهی دست یابد.
« َو ل َ َقدَ َک َّرمنَا بَنِیآ َد َم»(،اس��راء )70/و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم.انسان دارای
کرامتی ذاتی اس��ت و این برترین س��رمایه وجودی را می تواند ش��کوفا کند یا از دس��ت
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بدهد .انس��ان روح ًا و فطرت ًا به س��مت کرامت گرایش دارد و از دنائت بیزار است و کمال
آدمی در این اس��ت که کرامتش رش��د یابد و از امور پست دوری گردد.خدای متعال کریم
اس��ت و به آدمی گوهر کرامت بخش��یده اس��ت و اورا بر اس��اس کرامت تربیت می کند.
رس��الت همه پیامب��ران این بوده که نفوس آدمی��ان را به کرامت برس��انند .بنابراین محور
تربیت پیامبر بر کرامت انسان ها و دعوت به کرامت های اخالقی قرار داشت.برشماباد به
{کس��ب} کرامت های اخالقی که همانا خدای ع ّز ّ
وجل مرا بدان ها برانگیخته است(بحار
االنوار،ج،16ص ..)210کمال آدمی در گرو رشد کرامت وی است وانسان در زمینه کرامت
به فضایل دیگر دس��ت می یابد.هرکه کرامت نفس داشته باشد دنیا و تمایالت نفسانی نزد
اوخوار وحقیر است.از این روست امامان (ع) بر آن تأکید ها کرده اند.
امام صادق (ع) ميفرمايند« :كرامت را در فرمانبرداري خدا و خواري در نافرماني اس��ت.
هركه كرامت نفس داش��ته باشد ،تمايالت نفساني و ش��هوات نزد او خوار و حقير گردد»
(بحاراالنوار،ج،78ص .)13و در جاي ديگر ميفرمايد« :هركه نزد برادر مسلمانش رود و او
را گرامي دارد همانا خداي عزوجل را گرامي داشته است» (اصول کافی ،ج  ، 3ص .)294
امام صادق در این زمینه می فرمایند»:از اشخاص تندخو مباش که مردم از نزدیک شدن به تو
کراهت نمایند،وسست هم مباش که هر که تو را ببیند،تحقیر کند«(مطهری،1363،ص.)147
روشها و اصول تربیت کرامت انسان از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)
ب��راي حفظ كرامت و عزت آدمي مطابق با فرمايش��ات امام صادق (ع) بايد از روشهايي
همچون تكريم ش��خصيت ،عيبپوش��ي ،پرهيز از لذت و خواريشماري ديگران استفاده
كرد.
اصل عزت:اصل عزت از مهم ترین و بنیادی ترین اصول تربیتی است،زیزا اساس تربیتبر عزت اس��ت واگر فرد با عزت رش��د یابد و تربیت ش��ود ،به حالتی دس��ت می یابد که
پیوس��ته ودر هر اوضاع و احوالی راس��ت واستوار است .با نظر به کرامت به منزله ویژگی
عمومی انسانها،خداوند برای انسان در اساس بودنش ،بهره وریهایی رافراهم آورده که مایه
امتیاز او از غیر انسان است وبه سبب آن ،وی را بزرگوار و مکرم داشته است .اصل عزت
ناظر به این ویژگی است و مقصود ازاین اصل آن است که باید انسان مکرم را عزیز داشت
ومایه های عزت نفس او را فراهم آورد(باقری،1384،ص.)132
تربیت��ی که بنیادش بر ایجاد عزت در آدمیان باش��د،تربیتی اس��ت ک��ه در تحکیم و تثبیت
ش��خصیت انسانی آنان و حفظ ایشان در برابر وسوسه ها و معاصی موفق خواهد بود.هیچ
چیز مانند فقدان عزت ،آدمی را مس��تعد تباهی نمی س��ازد ،زیرا عزت اس��ت که انسان را
محکم و اس��توار و شکست ناپذیر میس��ازد و چون ذلت بر وجود آدمی حاکم شود،اورا
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آماده پذیرش هر خواری و پس��تی می گرداند(دلش��اد تهرانی،1383،ص .)232ریشه همه
تباهگری ها در ذلّت نفس است؛ و از این رو بهترین راه اصالح فرد و جامعه ع ّزت بخشی
و ع ّزت آفرینی اس��ت .اگر انس��ان به ع ّزت الهی عزیز شود؛از همه ناراستی ها وارسته می
گردد و نفوذناپذیر در برابر باطل و گناه ،و محکم و استوار در حق می شود.
چن��ان که در حدیث امام صادق (ع) آمده اس��ت:در حدیث��ی از امام صادق(ع) چنین آمده
است:
ض اِلَي المـﺅمِنِ اُمو َر ُه ُك َّلها َو لَم يُ َف َّوض اِلَي ِه اَن يَكونَ ذلي ً
«ا ِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َف َّو َ
َس��م ُع
ال،أَ َما ت َ
ول اللِهّ َع َّز َو َج َّل یَ ُق ُ
َق َ
ون َعزِی ًزا َو لاَ یَ ُک ُ
ین” َفال ِمؤم ِ ُن یَ ُک ُ
ون
ولَ ”:و للِِهّ العِ َّز ُة َو ل ِ َر ُس��ول ِ ِه َو لِل ُمؤمِن ِ َ
ال{.ث ُ َّم َق َ
َذلَی ً
س��ت َق ُّل مِن ُه بِال َمعا ِو ِل َوال ُمؤم ِ ُن اليُستَ َق ُّل
الجبَ َل يُ َ
الجبَلِ إ ِ َّن َ
ال} إ ِ َّن ال ُمؤم ِ َن أَ َع ُّز م ِ َن َ
��ى ءٍ؛” (ااکافی،ج،5ص)63خداوند اختيار هم��ه كارها را به مؤمن داده اما اين
مِن دين ِ ِه ب ِ َش ْ
اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد .مگر نشنيده اى كه خداى تعالى مى فرمايد« :عزت
از آن خدا و رس��ولش و مؤمنين اس��ت»؟ پس ،مؤمن عزيز است و ذليل نيست[ .در ادامه]
فرمودند :مؤمن از كوه محكم تر است ،زيرا از كوه با ضربات تيشه كم مى شود اما با هيچ
وس��يله اى از دين مؤمن نمى توان كاس��ت.مؤمن به عزت الهی عزیز است و حق نداردکه
عزت خود را زیر پا بگذارد یا زمینه ای فراهم آورد که در برابر غیر خدا ذلیل شود.
روش تکريم ش��خصيت:احترامجويي يکي از نيازیهاي طبيعی انسان بوده و حفظ احترامافراد ،پش��توانه س�لامت روان و از مهم ترین عوامل رشد شخصیت افراد جامعه است .از
اين رو ،یکی از روش های صحیح و کارآمد در تربیت انس��ان« ،تکریم ش��خصیت» است.
پيامبر (ص)که الگوی تمام عيار جامعه مس��لمين است ،تکريم واحترام را نسبت به تمامی
افراد اعم از مسلمان وغيرمسلمان اعمال مینمود .رسول اکرم(ص) می فرمود :هيچيک از
مسلمين را تحقير نکنيد وکوچک نشماريد زيرا مسلمانی که در نظر شماکوچک است نزد
خداوند بزرگ است(به نقل از فائضی،1377،ص .)72تكريم شخصيت يكي از روشهاي
تربيتي است كه مورد عنايت ويژه امام صادق(ع) جهت تربيت شاگردان مكتب خود بوده
اس��ت .امام صادق (ع) ميفرمايند« :از ما نيس��ت كسي كه بزرگسال ما را احترام نكند و به
خردسال ما ترحم ننمايد» (بحار االنوار،ج،72ص .)137اما احترام وتکریم شخصیت آدمی
چه پيامدهايي در تربيت اخالقي افراد دارد؟ در پاس��خ مي توان گفت انس��ان نیازمند این
اس��ت که دیگران برایش قدر و منزلتی قایل باش��ند و خودش را با قدر و قیمت ببیند و در
برخورد با قدردانی دیگران ،این احساس را به دست آورد که دارای ارزشی است که وی را
در فراز و نشیب زندگی یاری کند .اگر انسان در درون احساس شخصیت و ع ّزت نماید،
ب��ه فعل غي��ر اخالقي روی نمی آورد و می تواند هنگامی که طوفان ش��هوات و تمایالت
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نفس��انی ،دریای وجودش را متالطم می کند ،خود را س��الم نگه دارد .اينجاست که مربي
آگاه ،ضمن آنکه خود احترام تک تک شاگردان را مراعات مي کند ،تالش مي کند تا نوعي
ارتباط مبتني بر احترام را در بين شاگردان رواج دهد .اين عمل مربي ،در دراز مدت ،نظام
ارتباط مبتني بر احترام متقابل را در جامعه نهادينه خواهد کرد.
روش عيب پوشی:عيب پوشي از بزرگترين شاخصه هاي خيرخواهي است .در فضيلت وشرافت پرده پوشی همين بس است كه يكی از اوصاف خدای سبحان «ستارالعيوب» است.
س��تر به معناي پوش��اندن چيزى است و در اصطالح ،عيب پوش��ي ،پرده بر بديهاي مردم
افكندن اس��ت (نراقی ،1386 ،ص .)429در سيره پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) ،اولين اقدام
دربرخورد با رفتارهای ناشايس��ت اخالقی ،به ويژه اگر اين رفتار برای نخستين بار از فرد
س��ر زده باشد ،چشم پوشی وناديده گرفتن آن است(داودی،حسينی زاده،1389،ص.)269
رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) می فرمایند:هر که بر عیب مسلمانی پرده پوشد خداوند در
دنیا وآخرت عیب او را بپوشاند» ( نراقی ،1386 ،ص .)209و نیز فرمود :هیچ بنده ای عیب
بنده دیگر را نپوشاند مگر اینکه خدا در قیامت عیب او را بپوشاند» (نراقی،1386،ص)209
امام علي(ع) ميفرمايند :اى بنده خدا! در گفتن عيب كس��ى ش��تاب مكن .ش��ايد خدايش
بخشيده باشد و بر گناهان كوچك خود ايمن مباش؛ شايد براى آنها كيفر داده شوى! پس
هر كدام از ش��ما كه به عيب كس��ى آگاه است به خاطر آنچه كه از عيب خود مىداند بايد
از عيب جويى ديگران خود دارى كند (سیدرضی،1379،ص ،259به نقل از سادات،1384،
ص )103امام صادق(ع) دراين زمينه می فرمایند -هرکه کار زشتی را فاش کند چون کسی
اس��ت که آنرا انجام داده(اصول کافی،جلد .)5پس يکي از روشهاي مهم تربيت اخالقي از
منظر امام صادق(ع) ،عيب پوشي است چراکه «ستّار العيوب» قبايح ما را از غير پوشانيده
و كسى را به او ّ
مطلع نكرده ،پس ما نيز به حكم «متخ ّلق به اخالق الهي شدن» ،نبايد حتي
المقدور عيب افراد را فاش کنيم (مصباح الشریعه،1377 ،ص.)70
 مبن��ای ضعف:ضعف در مقابل قوت و به معني ناتواني اس��ت .قرآن ،ضعف را در چندم��ورد به كار برده اس��ت ضع��ف بدن ،ضعف عق��ل ،ضعف نفس .مقص��ود ما از ضعف
بيشتر ضعف نفس است .رفتارهايي ضعف نفس را تشديد ميكنند مانند كجخلقي ،ترس،
بدبيني ،ابراز خشم هستند (باقری، 1386،ص .)220در نظر گرفتن واقع بینانه ضعف های
بش��ری ،مارا در شکل دادن به ش��یوه ها صحیح زندگی و تعامل اجتماعی به صورت عام
وش��یوه های تربی��ت اخالقی ،به صورت خاص ،یاری می رس��اند .زیرا مکتبی در تربیت
موفق است که با آدمی به صورت واقع بینانه برخورد کند و ضعف ها و امکانات اورا باهم
در بگیرد(حسینی زاده،1368،ص.)7
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ل��ذا در تربيت اخالقي با توجه به اين ويژگي مطابق با فرمايش��ات امام صادق (ع) بايد با
س��عه صدر يا ديگران برخورد كرد و با مس��امحت اش��تباهات اخالقي را گوشزد كرد .در
اين راستا ،مرحله صبر ،نمودن تكاليف ،انعطافپذيري و ...از روشهاي قابل اجرا در اين
زمينه ميتواند باشد.
اصل س��عه صدر«:س��عه» در لغت به معناي وسعت ،گش��ادگي و طاقت و قدرت است و
«صدر» به معناي س��ينه .مقصود ما بيش��تر در درك مصائب ،تحمل س��ختيها و مشكالت
اس��ت« .شرح صدر» موهبتي اس��ت كه هنگام بعثت پيامبران از جانب خداوند به آنان عطا
شد .از ديدگاه قرآن «سعه صدر» مايه هدايت است و خداوند هر كس را بخواهد ،هدايت
كند و س��ينهاش را براي پذيرش حق گش��اده ميس��ازد (س��وره انعام .)125 /بردباری و
شکیبایی در برابر مصائب و مشکالت و سختی ها از دیگر نشانه های شرح صدر است و
نمونه بارز آن پیامبر بود که در مقابل همه س��ختی ها و آزارهای دشمنانش ،بیشترین صبر
و شکیبایی را از خود نشان می داد ،چنانکه امام صادق(ع)می فرماید« :بعثت للحلم مرکزا ً
للصبر مسکن ًا» برانگیخته شده ام که مرکز بردباری و معدن دانش و مسکن
و للعلم معدن ًا و ّ
ش��کیبایی باش��م .زیرا هر انسانی که سینه اش ماالمال از نور علم و حکمت و دانش باشد،
کانون بردباری و شکیبایی است(مصباح الشریعه1400،ه.ق،ص.)155
ل��ذا در اين مورد امام ص��ادق (ع) ميفرمايند« :مومن بعد از انج��ام واجبات پيش خداي
عزوج��ل عمل��ي محبوبتر از اين نياورد كه مردم را از لحاظ خلقش در وس��عت گذارد»
(يعني تنگ خلق باشد) (اسدی شیخ احمدی لو،1386،ص .)37
 انعطاف پذيری:منظور از انعطافپذيري مدارا ،ش��فقت همراه با گذشت و عفو نسبت بهمردم است .از برجستهترين صفات عاليهي انساني گذشت و چشمپوشي از خطاي ديگران
اس��ت كه مايهي تعالي روح بشر ميگردد .امام صادق (ع) ميفرمايند« :سه چيز از صفات
خوب دنيا و آخرتند :گذشتن از كسي كه به تو ستم كرده و پيوستن به آنكه از تو بريده و
خويش��تنداري زماني كه با تو ناداني كنند» (اسدی شيخ احمد لو ،1386،ص  .)75با توجه
به به روايات ديني اين گونه اس��تنباط مي شود كه انعطاف پذيري از منظر اسالم استقامت
نرم توصيف ش��ده است .منظور از اين كلمه در واقع اين است كه نه آن قدر نرم و سست
باشيم كه با هر بادي بلرزيم و از پاي در بياييم و نه آنچنان سفت و محكم كه بشكنيم .از
اين رو اس�لام مومنان را در مواجهه با مش��كالت و موانع به استقامت نرم توصيه مي كند(
سایت حوزه).
 صبر:منظور از صبراثبات واطميان نفس اس��ت در مصائب ومضطرب نگشتن آن دربالياومقاومت کردن با حوادث وش��دايد به نحوی که خاطر او پريش��ان نگرد.کلید موفقیت در
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کارها صبر است ،انسان صبور همواره درحال تفکراست و هرگز عجوالنه و شتابزده دست به
کاری نمی زند که در نهایت موجب پشیمانی اش شود،ودر برابر مشکالت و مسایل بهترین راه
حل می یابد(امینی،1384،ص.)51
خداوند سبحان فرمود ”:بشارت ده صبرکنندگان را که چون مصيبتی به ايشان رسيدگويند :ما از
خدائيم وبازگشت مابسوی اوست ،ايشان اند که صلوات پروردگار بر ايشان ورحمت او برايشان
اس��ت((بقره/آیه)156-154امام صادق (ع) ميفرمايند« :اگر مومن عظمت پاداش صبر را بداند،
آرزو ميكند كه با قيچيها قطعهقطعه گردد» .جابر ميگويد« :به امام صادق (ع) گفتم :صبر نيكو
چيس��ت؟ فرمود :آن صبري اس��ت كه در آن گله نمودن از مردم وجود ندارد» ..ودر جای دیگر
أس االیما ِن( اصول كافی ،كلینی ،ج  ،3ص )140؛ صبر سر ایمان است .اگر
می
َ
بر َر ُ
فرمایند:الص ُ
ایمان را به انسان تشبیه کنیم ،صبر به منزله سرآن است واخالق و صفات حمیده دیگر به منزله
اعضاء و جوارح دیگراست واین تشبیه از لحاظ فضیلت صفت صبر به دیگر صفات پسندیده
می باشد به طوری که امام صادق(ع) دراین حدیث صبر را به مهم ترین قسمت بدن سر تشبیه
کرده است .زمانی که بزرگترین فرزند حضرت امام صادق(ع) (یعنی اسماعیل) می خواست از
دنیا برود ،امام صادق(ع) جزع و فزع زیادی می کردند که مبادا فرزندشان از دنیا برود ،ولی بعد
از اینکه اسماعیل فوت کرد ،امام صادق چشمان اورابست و درحالی از منزل خارج شد وبه امر
ونهی مردم پرداخت که قبای تازه پوشیده بود و گویی هم او نبود که جزع و فزع و بیتابی می کرد.
اصل مسامحت:بازگش��ت اين اصل به ويژگي عمومي ضعف در انسانها است .مسامحت بهمعناي آساني و نرمي كردن است و آسان گرفتن بر يكديگر است .انسانها به دليل ضعف نفس
در قبال به دوش گرفتن تکاليف فرو می شکنند و اين خصيصه مانع از آن است که آدميان در
برابر تکاليف دشوار تاب آورند از اين رو اصل مسامحت چون قاعده عامي است که در جريان
ارتباط تربيتي بايد آن را مراعات نمود .خداوند در مقام ربوبيت ،اساس تکاليف را بر سهولت و
قابليت نهاده است و می فرمايد...« :يريد اهلل بکم اليسر و ال يريد بکم العسر( »...سوره بقره،آیه
 )185خداوند حکم را براي ش��ما آسان خواسته و تکليف را مشکل نگرفته است .البته بايد به
اين نکته توجه شود که مسامحت هرگز به معناي ناديده انگاري و چشم پوشي مطلق از خطای
متربي نيست.
روش مرحله نمودن تکاليف :خداوند در مقام تربيت ،انجام پارهاي از تكاليف را به جاي آنكهيكباره و به تمامي درخواست كنند به تدريج در چند مرحله به ميان آورده و نهايت ًا صورت كامل
تكليف را مطرح س��اخته اس��ت .ونمونه بارز آن را در آيات حرمت خمروزبامی توان ديد .مثل
تحريم ربا كه از منفورترين پديده هاي بشري نزد خداوند است ولي طي مراحلي ممنوع و حرام
گرديد كه ابتدا با ماليمت و سپس صراحتا ممنوع گرديد به عنوان مثال ،پسر بايد هفت سال اول

نتیجه گیری
امام صادق علیه الس�لام در عصر و زمانی واقع ش��د که عالوه بر حوادث سیاسی ،یک سلسله
حوادث اجتماعی و پیچیدگیها و ابهامهای فکری و روحی پیدا شده بود ،الزمتر این بود که امام
صادق جهاد خود را در این جبهه آغاز کند .مقتضیات زمان امام صادق علیه السالم که در نیمه
اول قرن دوم می زیست با زمان سید الشهداء علیه السالم که در حدود نیمه قرن اول بود خیلی
فرق داش��ت .در حدود نیمه قرن اول در داخل کش��ور اسالمی برای مردانی که می خواستند به
اسالم خدمت کنند یک جبهه بیشتر وجود نداشت و آن جبهه مبارزه با دستگاه فاسد خالفت
بود ،سایر جبهه ها هنوز به وجود نیامده بود و یا اگر به وجود آمده بود اهمیتی پیدا نکرده بود،
حوادث عالم اسالم همه مربوط به دستگاه خالفت بود و مردم از لحاظ روحی و فکری هنوز
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بازي كند و هفت سال سواد بياموزد ،هفت سال به آموزش حالل و حرام بپردازد(باقری،1386،
ص  .)223پس به مقتضای این روش ،مربی باید پاره ای از تکالیف راکه مایه ی زحمت است،
درچند مرحله تنظیم کند و صورت نهایی تکلیف را درمرحله ی آخر آشکار کند.
 روش تجديد نظر تکاليف:طبق اين روش ،اگر ضعف متربي در به دوش گرفتن تكليف عم ًال
آشكار شد ،بايد مربي فروتر آيد و آسانتر بگيرد و بايد در تكاليف تجديدنظر كند(باقری،1386،
ص  .)225مراد آن است که در هر حرکت تربیتی راه های آسان ومیسر به روی متربی گشوده
شود تا میل و رغبت به رفتن فراهم شود وبا متربی از سر مالیمت و مدارا رفتار شود تا بتواند راه
را بر خود همواره سازد وطی طریق کندو به مقصود دست یابد( فرهنگ عمید،ج،1ص.)1083
براساس اين روش ،اگر مبلغ احساس كرد كه مخاطبين توان انجام تكليف را ندارند بايد آسان
ت��ر بگي��رد و به گونه اى تازه و ابتكارى ,تكليف را بر دوش مخاطبان بگذارد .با دقت در قرآن،
مالحظه مى شود كه اين روش مورد استفاده قرار گرفته است كه نمونه ى بارز آن اگر بیست
تن درمیان ش��ما پایداو صبورباشند ،بردویس��ت تن کافران غالب می آیند واگر صدتن باشند،
برهزار تن چیره می شوند ،زیرا آنان جمعی هستند که از فهم و شعور درست محروم اند .اکنون
خداوند برشماس��بک گرفت ودانس��ت که درمیان شما ضعف وسستی هست؛ پس اگرصدتن
ازش��ما پایمردی کنند بر دویس��ت تن غالب می ش��وند و اگرهزارتن ازشما چنین باشند بردو
هزار تن چیره میآیند واین همه به اذن خدا است وخدا با صابران است (انفال . )65-66/ا مام
صادق(ع) شخصى را بـراى ماءموريتى بـه منطقه اى فرستاد .او در گزارش خود بـه امام از مردم
منطقه بـه شدت انتقاد كرد .امام فرمود:اى سراج ،ايمان ده درجه دارد .بعضى يك درجه ايمان
دارند وبعضى دو درجه.بعضى هم هفت تا ده درجه .نبايد كس��انى كه ايمان كاملترى دارند از
ديگران بيش از ظرفيت آنها توقع داشته بـاشند ( بحاراالنوار ،ج  ، 75ص.)235

به بس��اطت و سادگی صدر اول زندگی می کردند .اما بعدها و در زمانهای بعد تدریجا به علل
مختلف جبهه های دیگر به وجود آمد ،جبهه های علمی و فکری .یک نهضت علمی و فکری
و فرهنگی عظیم در میان مسلمین آغاز شد .نحله ها و مذهبها در اصول دین و فروع دین پیدا
شدند .به قول یکی از مورخین ،مسلمانان در این وقت از میدان جنگ و لشکر کشی متوجه فتح
دروازه های علم و فرهنگ شدند .علوم اسالمی در حال تدوین بود .در این زمان یعنی در زمان
امام صادق علیه السالم از یک طرف زد و خورد امویها و عباسیها فترتی به وجود آورد و مانع
بیان حقایق را تا حدی از بین برد ،و از طرف دیگر در میان مسلمانان یک شور و هیجان برای
فهمیدن و تحقیق پیدا شد ،الزم بود شخصی مثل امام صادق علیه السالم این جبهه را رهبری کند
و بساط تعلیم و ارشاد خود را بگستراند و به حل معضالت علمی در معارف و احکام و اخالق
بپردازد .در زمانهای قبل همچو زمینه ها نبود،همچو استعداد و قابلیت و شور و هیجانی در مردم
نبود(.دلشادتهرانی،1382،ص.)258
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بررسی ره نمودهای اجتماعی و اقتصادی
امام جعفر صادق(ع) در زندگی
ستاره موسوی،1دکتر محمد رضا نیلی،2شکوفه رضازاده

3

چکیده
دین اس�لام مجموعه ای از فعالیتهای تربیتی در بعده��ای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
و سیاس��ی را به منظور از بین بردن صفته��ای رذیلت و ایجاد صفتهای فضیلت را توصیه
نموده است .به عبارتی برپایه ی این دیدگاه ،دین اسالم ،دینی ارزشی و اخالقی است که
هدفش یاری کردن افراد در مسیرکس��ب شناختها ،گرایشها و رفتارها ی اخالقی وارزشی
در همه جنبه زندگی است در این راستا ،امام صادق (ع) به منظور رشد علم ،و پرورش
ش��اگردان و امت خود در زمینه های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق س��بک زندگی
اسالمی و سالم رویه هایی را پیشنهاد نموده است .تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی
به بررسی سیره امام جعفر صادق(ع) و منش و رهنمودهای ایشان در زمنیه های اجتماعی
و اقتصادی پرداخته است
واژگان کلیدی :امام جعفر صادق(ع)،اقتصادی و اجتماعی
 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .2عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
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مقدمه
انس��ان به سبب برخورداری از مکانیس��م پیچیده روحی و جسمی ،دارای مجموعه ای از
ویژگیها و خصایص است که بررسی هر یک از آنها می تواند سرمنشاء شکل گیری حوزه
ای برای مطالعه علمی باشد .مث ً
ال یکی از ویژگیهای روحی – روانی بشر در عرصه ارتباط
با دیگران این است که می خواهد همواره «او را دوست بدارند و او نيز ديگران را دوست
بدارد» .برخی از روان شناسان ،این ویژگی را در قالب «نيازهاي اساسی» انسان بررسی کرده
اند .مث ً
ال مازلو در طبقهبندي نيازهای انسان ،دو طبقه نيازهاي كمبود يا اساسي و نيازهاي
رش��د يا فرانیازها را مشخص کرده و مواردی همچون نيازهاي جسماني ،امنيت ،عشق و
تعلق و عزت نفس را در طبقه اول قرار ميدهد و معتقد است تا این نیازها برآورده نشود،
انسان نمی تواند روند طبیعی شخصیت خود را دنبال کرده و در صدد تأمین نیازهای رشد
یا فرانیازهای خود برآید(ش��عبانی .)1386،در همه ادیان الهی از جمله اسالم ،مبنای اصلی
روابط انس��انی بر محبت و انسان دوستی بنا شده است .شواهد تاریخی نشان می دهد که
رم��ز توفیق انبیاء در جل��ب حداکثری توده های مختلف مردم نیز به همین موضوع بر می
گردد .در باره رفتار مبتنی بر محبت انبیاء به عنوان اولین و مهمترین الگوی روابط انسانی
که مستقیم ًا تحت هدایت و نظارت الهی صورت گرفته است ،مباحث فراوانی مطرح شده
اس��ت ولی نکته قابل ذکر این است که دستور مس��تقیم این «الگوی رفتاری» ،با مضمونی
کام ً
ال آش��کار از جانب خداوند به پیامبران دیکته شده است تا در مراحل بعدی ،به عنوان
یک الگوی رفتاری فراگیر ،مورد اس��تفاده پی��روان ادیان الهی قرار گیرد .بی تردید جایگاه
انس��ان دوستی در تعلیم وتربیت اسالمی جایگاهی قابل اعتنا ست و نمی توان بدون گذار
از این هدف واالی تربیتی به آنچه تعلیم و تربیت می گوید رسید در تفکر اسالمی ضمن
احترام به انس��ان ،انسان دوس��تی را بیش از انسان محترم و ارزشمند می شمارداگر انسانی
ارزش��مند تلقی می ش��ود به خاطر ارزشهایی است که در وجود او به نهادینه گذاشته شده
است.از دیگاه تعلیم و تربیت اسالمی انسان دوستی مایه قوام و برپایی جامعه انسانی است
و بدون مهربانی و انسان دوستی نظام اجتماع بشری سرد و بی روح و زیبایی های زندگی
به کام انس��ان تلخ و بی معناس��ت از دیگاه اسالم کسی که آدمی را برای زندگی اجتماعی
آفریده احساس نیاز به انسان دوستی را نیز در وجود او قرار داده است او هم خود رحمان
و رئوف و مهربان اس��ت و هم بندگانش را بر این سرش��ت آفریده اس��ت خدای مهربان،
بندگانش را به محبت و مهرورزی تش��ویق می کند و اهل مهر و عاطفه را جزو اصحاب
میمنه معرفی می کند؛ کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان داده خواهد شد یا کسانی
که وجودشان سرشار از یمن و برکت برای خودشان و دیگران است .آن گاه می فرماید :ث ُ َّم
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َواص ْوا بِال ْ َم ْر َح َم ِة .س��پس از کسانی باشد که ایمان
َواص ْوا ب ِ َّ
کانَ م ِ َن الَّ َ
الصبْ ِر َو ت َ
ذین آ َمنُوا َو ت َ
آورده ان��د و یکدیگر را به صبر و اس��تقامت و مهربان��ی و عطوفت توصیه می کنند .اینان
اصحاب یمین هستند.رس��ول گرامی اسالم نیز استحکام پیوند و مو ّدت و مهربانی مؤمنان
با یکدیگر را چنین توصیف می کند:
َراح ِمهِ ْم َو ت ُ
َعاطفِهِ ْم ب ِ َمنْ َزل َ ِة ال ْ َج َس�� ِد الْوا ِح ِد اِذا ْ
اش��تَکی ُع ْض ٌو مِنْ ُه تَداعی
اِنَّ َما ال ْ ُمؤْ مِنُونَ فی ت ُ
الس َه ْر.مؤمنان در مقام مهربانی و عطوفت به یکدیگر ،همانند یک
می َو َّ
سای ِ ُر ال ْ َج َس�� ِد بِال ْ ُح ّ
پیکرند .وقتی عضوی از این گروه بیمار ش��ود ،دیگر اعضا در تب داری و شب بیداری با
او همراهی می کنند (مطهری ،1374،ص.)54
سیری اجمالی بر زندگی امام جعفر صادق(ع)
در هفده ربیع االول سال  .83ه ،طلوع خورشید امامت ،بار دیگر مدینه را منور کرد .در آن
روز ،خورش��یدی شکفت که بعدها پرتو انوار الهی اش دوازده هزار غنچه جویای محبت
و حقیقت را شکوفا کرد ،و حیات و طراوت تازه ای به جهان بخشید؛ چراکه با شکوفایی
و عطرافش��انی آنها ،مسیر بوستان حقیقت و رستگاری از بیابان خشک ضاللت و بدبختی
جدا شد و سرگشتگان و عاشقان وجه اللهّ به سرمنزل مقصود رسیدند.
صب��ح میالد:صب��ح روز جمعه  17ربیع االول س��ال  83ه  .ق ،مدینه ،چش��م انتظار طلوع
خورش��یدی دیگر از سالله پاک رس��ول اللهّ صلی اهلل علیه و آله بود ،تا با تجلی جمال آن
مولود مبارک وضوی نور گرفته و چهره خویش را بار دیگر منور س��ازد .س��رانجام خانه
امامت و والیت با میالد فرخنده شش��مین امام معصوم علیه الس�لام  ،غرق شادی و سرور
شد .مالئک مشتاقانه به استقبال و خوش آمدگویی از آن نوگل تازه شکفته به زمین آمدند
و نرگ��س چش��مان خود را میزبان قدوم مبارک آن عزیز بزرگ��وار کردند .ما نیز این میالد
ب��زرگ و فرخنده را به تمام دوس��تداران اهل بیت علیه الس�لام تبری��ک و تهنیت گفته و
امیدواریم که با بهره گیری کافی ازمکتب س��ازنده آن س��تارگان درخشان در راستای پاک
سازی جسم و جان خود ازلوث پلیدی ها و گناهان گام ،برداریم.
ش��رافت و اصالت نسب امام صادق علیه السالم :شکوفایی ششمین گل بوستان امامت در
هفدهم ربیع االول س��ال  83هجری ،مدینه را آکنده از عطرگل مح ّمدی و غرق ش��ادی و
س��رور کرد .نام آن حضرت جعفر و مش��هورترین کنیه ایش��ان ،ابوعبداللهّ و معروف ترین
لقبشان صادق است .پدر بزرگوارشان ،امام مح ّمد باقر علیه السالم مانند اجداد گرامی خود
از زهد و تقوایی راس��تین والهی بهره مند بود و مادر آن حضرت« ،ام َفروه» نوه مح ّمد بن
ابی بکر یکی از یاران نزدیک امام علی علیه السالم بود.
مولود مبارک:امام جعفر صادق علیه الس�لام هنگامی متولد ش��دند که پدر بزرگوار ایشان،
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امام مح ّمد باقر علیه السالم برای کاری خارج از مدینه به سر می بردند .پس از تولد ،نوزاد
را در پارچه س��فیدی پیچیدند وبه نزد جد گران قدرش��ان امام سجاد علیه السالم آوردند.
حضرت زین العابدین علیه الس�لام نگاهی توأم با نش��اط و امید ب��ر او افکندند و پس از
قرائت آیاتی ازقرآن و ذکر و دعا فرمودند« :امید است قدمش مبارک باشد».
القاب و کنیه های امام صادق علیه الس�لام :امام صادق علیه الس�لام دارای القاب بسیاری
هستند که هرکدام به گونه ای ،صفت و حقیقت و جودی ایشان را نمایان می کنند .معروف
ترین لقب ایش��ان ،صادق به معنی راس��تین و راستگو است ،القاب دیگر ایشان عبارتند از:
فاضل ،قائم ،کامل ،منجی ،صابر ،کلمة الحق ،لس��ان الحق و صادق ،همچنین ایشان دارای
س��ه کنیه ابوعبداللهّ  ،ابی اس��ماعیل و ابوموسی می باش��ند که ابوعبداللهّ از دیگر کنیه های
ایشان معروف تر است.
نام گذاری امام ششم علیه السالم :در برخی نوشته ها انتخاب لقب امام ششم علیه السالم
را به پیامبر صلی اهلل علیه و آله نس��بت می دهند ،چنان چه در کتاب علل الش��رائع از قول
پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمده اس��ت« :به هنگامی که پس��رم ،جعفر بن مح ّمد به دنیا آمد
او راصادق علیه الس�لام بخوانید برای این که در تداوم امامت ،فرزندی به دنیا می آید که
به همین اس��م (جعفر)نامیده می ش��ود [و] بدون حقی ادعای امامت می کند و او را جعفر
کذاب می نامند» .صادق ،همچنین نام نهری اس��ت در بهش��ت ،چرا که وجود برکت امام
صادق علیه السالم نیز همچون آبشار زالل نهر بهشت ،حیات بخش و پرثمر است.
سبک زندگی اقتصادی با شاگردی در محضر امام صادق (ع)
امام صادق(ع) میفرمایند :هواهای نفس��انی خودت را دش��منی قلم��داد کن که باید با او
بجنگ��ی ،نفس خود را امانت��ی بدان که به زودی باید او را پس دهی .قطع ًا تو ،خود طبیب
نفس خود هس��تی ،نشانههای س�لامت را میدانی ،درد را به تو نشان دادهاند درمان را هم
ب��ه تو راهنمای��ی کردهاند .پس ببین که ب��ا نفس خود چگونه رفت��ار میکنی؟باید مراقب
خودمان باش��یم ،این نکته یکی از مهمترین آموزه های گهربار زندگانی سراس��ر نور امام
صادق (ع) اس��ت ،مراقبت از نفس و رفتاری صحیح با آن می تواند سالمت دنیا و آخرت
ما را همراه داش��ته باش��د ،این سالمت می تواند در حوزه های گوناگونی مورد توجه قرار
گیرد،ام��ام ص��ادق (ع) در کالمی تامل برانگیز فقر ،گرس��نگی و برهنگی مردمان را بر اثر
گناه (س��تم و زراندوزی) توانگران دانس��ته اند ،با توجه به این نکته مهم پس باید قدری
بیشتر در امر اقتصاد و رفتارهای اقتصادی اندیشه کرد .بدین منظور به بررسی نکاتی چند
پیرامون اصالح سبک زندگی اقتصادی با کالم ششمین امام ششم شیعیان خواهیم خواهیم
پرداخ��ت:اول) تج��ارت کنید :از امام صادق(ع) کلمات ارزش��مندی راجع به آثار مادی و
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معنوی تجارت ذکر ش��ده اس��ت و حتی ایش��ان در حدیثی ترک تجارت را موجب زوال
عقل دانس��ته اند ،در سیره آن حضرت نیز داستانهای بسیاری راجع به نکته های ایشان در
اقتصاد و تجارت آمده اس��ت  ،برای نمونه مردی از شغل خود و موفق نبودن در تجارت،
ش��کایت می کرد .امام ششم ش��یعیان به او فرمود :چند کاال را در نظر بگیر و بخر ،سپس
آن را بفروش! در هر کدام که س��ود بردی ،خرید و فروش همان را ادامه بده .این دس��ت
داستانها در زندگی ایشان کم نیست و با مروری بر آنها می توان با اهمیت تجارت در نگاه
امام (ع) آشنا شد.
دوم) حرف��ه و صنعت بیاموزید:امام صادق (ع) ضمن توجه به ابعاد کار اقتصادی ،حضور
موف��ق در بازار را نیازمند آگاهی از یک حرفه و صنعت می دانند و می فرمایند  :خداوند،
اس��باب رزق و روزی انس��ان ها را در انواع ش��غل ها و صنعت ها قرار داده و این شیوه ،
برای دوام و بقای انسان ،سازگارتر و برای تدبیر او ،درست تر است.
سوم) متخصص باشید:امام تنها داشتن آگاهی از یک حرفه و صنعت را کافی ندانسته و با
کالمی سرشار از حکمت فرد نامتخصص را برابر خائن می دانند و می فرمایند:از نظر من
تفاوتی نمی کند که به خائن اعتماد کنم یا به ضایع کننده (نامتخصص).
چهارم) امانت دار باشید:امام صادق (ع) یکی از نکات جلب مشتری را امانت داری معرفی
می نمایند و می فرمایند:هر صنعت گری برای جلب مشتری و درآمد ،ناگزیر از داشتن سه
ویژگی است :در کارش مهارت و تخصص داشته باشد؛ در آن امانت دار باشد و رضایت
و خشنودی کسی را که به او سفارش کار داده ،به دست آورد.
پنجم) اولویت بندی کنید:امام ششم شیعیان ضمن توجه به اولویت بندی کارها و تفکیک
آنه��ا به اقدامات ضروری و فوری و کارهای معمولی و غیر ضروری می فرمایند  :هرکس
به غیر مهم بپردازد ،اهم را تباه می سازد.
شش��م) رباخواری ممنوع!حضرت ضمن توجه به پیامدهای خطرناک شیوع ربا در جامعه
همچون رکود اقتصادی که خود اثرات غیر قابل جبرانی برای جامعه درپی خواهد داش��ت
می فرمایند  :اگر ربا حالل بود ،مردم فعالیت های تجاری و تأمین نیازمندی های خود را
رها می کردند .پس خداوند ،ربا را حرام کرد تا مردم از حرام خواری دس��ت بردارند و به
تجارت و خرید و فروش روی آورند.
هفتم) مرغوب بفروش��ید :امام ص��ادق (ع) ضمن توجه به راهکارهای رش��د اقتصادی و
ش��یوه های جذب مش��تری دایمی و نیز شیوه هایی در کس��ب برکت در گفت و گویی با
فردی گندم فروش به او فرمودند :جنس خوب و مرغوب بخر و جنس خوب و مرغوب
بفروش ،که چون جنس خوب و مرغوب فروختی ،مردم می گویند :خدا به تو و به آن که

رهنمودهای اقتصادی زندگی امام جفر صادق(ع)
تجارت اسالمی
یکی از کارگزاران ،سود سرشاری ناشی از هزار دینار اولیه امام صادق علیه السالم خدمت
ایش��ان آورد .او هنگامی که با ش��گفتی امام روبه رو ش��د ،گفت :چون کاال در مکان دیگر
کمیاب بود ،عهد بس��تیم گران بفروش��یم .امام تنها همان س��رمایه خویش ـ هزار دینارـ را
برداش��ت و در بقیه هیچ گونه تصرفی نکرد و فرمود :به چنین س��ودی نیاز ندارم .س��پس
ادامه داد« :شمش��یر زدن در میدان جنگ ،از به دس��ت آوردن روزی حالل آسان تر است».
امام صادق علیه الس�لام در آموزش مس��ایل فقهی تجارت تالش بسیار داشت .این جمله
معروف از ایشان است که« :الفق ُه ث ُ َّم ال ْ َمتْ َج ْر؛ نخست دانش دینی مربوط به کسب و کار را
بیاموزید ،آن گاه به تجارت بپردازید».
دین مهر :هدیه دادن ،از جمله مس��ائلی اس��ت که جایگاه خاصی در کتاب های روایی و
فقهی ما دارد .امام صادق علیه السالم با توجه به تفاوت انگیزه ها ،هدیه را به سه صورت
دس��ته بندی می کن��د« :اَل ْ َه ِد َّی ُة َعلی ثَالث َ ِه ُو ُجوهٍَ :ه ِد َّی ُة ُمکاف��اة ٍ َو َه ِد َّی ُة ُمصا َف َح ٍة َو َه ِد َّی ٌة للِهّ
َع َّز َو َج َّل؛ هدیه مکافات ،برای تالفی و پاسخ هدیه بیشتر از سوی گیرنده است .هدیه دیگر،
همان رشوه است که اسالم ،دهنده و گیرنده آن را در آتش دوزخ می داند و صورت سوم،
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این جنس مرغوب را به تو فروخت ،برکت دهد.
هش��تم) کار کاذب ممن��وع !امام به تمام��ی ابعاد کار اقتصادی توجه داش��ته اند و همواره
دیگران را از ورود به هر گونه کار کاذب منع کرده اند ،شخصی به نام حلبی می گوید :از
امام صادق (ع)درباره مردی پرسیدم که خانه ای اجاره می کند ،آن گاه آن را با قیمتی باالتر
به کس دیگری اجاره می دهد؟ حضرت فرمود :نمی تواند این کار را انجام دهد ،مگر آنکه
در خانه ،کارهای جدیدی انجام دهد و دستی به سر و صورت خانه بکشد.
نهم)بری��ز و بپاش نکنید:حضرت امام صادق (ع) اس��راف و هدر دادن ثروت را نیز چون
موهبتی از جانب خداس��ت و می توان با آن اقداماتی شایسته صورت داد ،جایز نمی دانند
 ،ایشان به ابن ُجندَ ب فرموده اند  :ای پسر جندب! مالت را هدر مده و ضایع نکن.
باید برای نیل به س��بک زندگی آس��مانی از کالم و سیره ائمه معصومین (ع) بهره برد و با
یاری ایش��ان در مس��یر سالمت دنیا و آخرت گام برداش��ت .زندگانی ارزشمند امام جعفر
صادق(ع) سرش��ار از آموزه هایی اس��ت ک��ه باید از آنها بهره ها گرف��ت و در کنار چهار
هزار ش��اگرد حوزه علمیه جعفری و هزاران شاگرد در طول تاریخ ،فرهنگ ناب شیعی را
آموخت و در زندگانی کاربردی نمود.
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هدیه برای خش��نودی پروردگار اس��ت» )2(.امام صادق علیه الس�لام در روایتی دیگر می
ب ب ِ َّ
الضغائِنِ ؛ با هدیه و ارمغان ،محبّت اش��خاص را
فرماید« :تَها ُدوا تَحابُّوا َفاِنّ ال ْ َه ِد َّی َة ت َْذ َه ُ
جلب کنید که هدیه ،کدورت ها را برطرف می سازد».
اش��راف به زبان های دیگر :روزی عده ای از ایرانیان نزد امام صادق علیه الس�لام آمدند و
حضرت بدون بیان هیچ مقدمه ای فرمود« :هر کس مالی را از راه غیرحالل به دست آورد،
خداوند مقدّ ر فرموده آن اموال در هالکت گاه ها صرف ش��ود» .وقتی آنان توضیح بیش��تر
خواس��تند ،حضرت به فارس��ی فرمود« :از باد آید ،به َدم بشود» .همچنین روزی با حضور
آنان ،امام صادق علیه السالم به عربی سخنی را بیان فرمود .اظهار کردند عربی بلند نیستند.
پس حضرت به زبان فارسی فرمود« :هر که دِ َرم اندوزد ،جزایش دوزخ باشد».
امام علیه السالم و اغتنام فرصت :قرآن کریم ،مؤمنان را از لغو و بیهودگی ،روی گردان می
داند .امام صادق علیه الس�لام که خود پیشوای مؤمنان و نمونه عمل کنندگان به دستورات
قرآنی است ،در صرف اوقات خویش مراقب بود به هدر نرود .ایشان می کوشید از فرصت
خود بهترین و بیش��ترین بهره گیری را داشته باشد .فردی در محضر آن حضرت به بیهوده
گویی پرداخت و سخنانی می گفت که حاصل و نتیجه آن ،وقت گذرانی بود .امام صادق
علیه السالم فرمود« :مرا به حال خود واگذار که در اوقات خود بخیلم».
پاکیزگی دارایی:پرداخت خمس اموال ،یکی از فروع دین اس�لام اس��ت که باید نصف آن
را به س��ید فقیر و نصف دیگر را به امام معصوم یا نماینده ایش��ان داد .یکی از یاران امام
صادق علیه الس�لام می گوید :مقداری مال نزد آن حضرت بردم و با خود می اندیش��یدم
ک��ه چ��ه مقدار از آن مال را به حضرت بدهم .در آن حال حضرت رو به من کرد و فرمود:
«آیا می پندارید ما به آنچه در دست شماست نیازمندیم .ما این اموال را می گیریم تا شما
را پاک گردانیم».
کلید روزی:یکی از یاران امام صادق علیه السالم می گوید :شنیدم آن حضرت به فرزندش
محمد فرمود :پس��ر جان!از خرجی چقدر زیاد آمده اس��ت .گفت :چهل دینار .امام صادق
علیه السالم امر کرد آن مبلغ را صدقه دهد .محمد عرض کرد :در این صورت دیگر چیزی
نخواهد ماند .امام فرمود :آن را صدقه بده که به یقین خداوند عوض آن را می دهد .سپس
فرم��ود« :فرزندم! آیا نمی دانی هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی ،صدقه اس��ت .اکنون
چهل دینار را به عنوان صدقه بده» .محمد امرامام را انجام داد .بیش از ده روز نگذشت که
مبلغ چهار هزار دینار برای حضرت رس��ید .در این هنگام به فرزندش فرمود« :پس��ر جان!
دیدی چهل دینار برای خدا دادیم و او چهار هزار دینار عوض آن را به ما داد».
س��فارش به تاجران:مردی خدمت امام صادق علیه السالم رفت و گفت :یا بن رسول اللهّ !
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می خواهم مش��غول تجارت ش��وم و عهد کرده ام تجارت نکنم تا اینکه برای مشورت در
امور و طلب دعا به محضر شما بیایم.حضرت درباره او دعا کرد و سپس فرمود« :بر تو باد
راس��تگویی و پرهیز از دروغ .نقص و عیب جنس را مخفی مدار و به مردم زیان نرس��ان.
آنچ��ه برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه ،حق بده و حق بگیر .از چیزی [مانند
کمبود درآمد [نترس .به درس��تی که تاجر راس��تگو ،روز قیامت ب��ا پیامبران و نیکوکاران
خواهد بود .از قس��م خوردن بپرهیز؛ زیرا قسم دروغ صاحبش را به جهنم می برد .تاجری
که حق را بدهد و حق بگیرد ،فاجر و ستمکار نخواهد بود .اگر تصمیم به سفر تجارت یا
کار مهمی داری ،بسیار دعا کن و از خدا خیر بخواه».
ب��رآوردن نیاز مؤمنان:یکی از یاران امام صادق علیه الس�لام می گوید :در مس��جدالحرام،
یکی از دوس��تانم از من دو دینار وام تقاض��ا کرد .به او وعده دادم که پس از انجام طواف
اقدام کنم .هنوز طوافم به پایان نرس��یده بود که امام صادق علیه الس�لام وارد طواف شد و
دس��ت برش��انه ام نهاد و هر دو به طواف پرداختیم .طواف من به پایان رسید ،ولی به دلیل
همراهی با امام ،باز هم به طواف ادامه دادم .آن مرد که در کناری نشسته بود و امام صادق
علیه الس�لام را نمی ش��ناخت ،به خیال اینکه من در کار او مس��امحه می کنم هر بار که از
مقابلش عبور می کردم با دس��ت اشاره و مطلب خود را یادآوری می کرد .حضرت از من
پرسید :چرا این مرد به تو اشاره می کند؟ ماجرا را گفتم .در این حال امام بدون لحظه ای
تأمل دست از شانه ام برداشت و فرمود« :برو حاجت او را برآور» .روز دیگر که به مجلس
امامرفت��م ،آن حضرت فرمود« :تالش برای ب��رآوردن نیاز مؤمن ،نزد من محبوب تر از آن
است که هزار نفر را در راه خدا بسیج کنم».
کار و تالش:روزی یکی از دوستان امام صادق علیه السالم به حضور حضرت شرفیاب شد
و عرض کرد که درباره من دعایی بفرمایید ،بس��یار تنگ دس��ت و فقیر شده ام .امام صادق
علیه الس�لام فرمود :هرگز دعا نمی کنم.مرد گفت :یا بن رس��ول اللهّ ! چرا دعا نمی کنید؟
حضرت فرمود« :چون خداوند امر کرده است که برای به دست آوردن روزی باید جست
وجو و تالش کرد تا آن را به دس��ت آورد؛ ولی تو می خواهی در خانه خود بنش��ینی و با
دعا روزی ات برسد .برو کار کن تا خداوند روزی ات دهد».
قناعت:امام صادق علیه الس�لام مصداق روش��ن کس��انی بودند که کم مصرف می کنند و
زیادبه��ره م��ی دهند و هم مصداق آیه  67س��وره فرقان ،در وصف بندگان راس��تین خدا:
«بندگان خالص خدا کس��انی هس��تندکه در هزینه خود نه اسراف در پیش می گیرند و نه
س��خت گیری ،بلکه در میان این دو ،حد اعتدالی دارند».ایشان درباره میانه روی اقتصادی
می فرمودند« :من ضامنم که اگر کسی میانه رو باشد ،فقیر نگردد».

ساده زیستی:امام صادق علیه السالم در همه شئون زندگی ،سیره پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
و آل��ه را الگوی رفتار خود قرار داده بودند .در بس��یاری از وقت ها ،با کارگران و غالمان
خود بر س��ر یک س��فره می نشس��تندو بدون هیچ غروری با آنان هم غذا می ش��دند .در
خ��وردن غذا آرام و صبور بودند و هرگز با حرص و ولع غذا نمی خوردند و مانند برخی
ازمتکبران ،غذای مخصوص و متفاوت از دیگران نداشتند.
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رهنمودهای اجتماعی زندگی از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)
حل اختالف:مردي با يکي از بس��تگان خود بر س��ر ميراثي اختالف داش��ت و کارشان به
جدال کش��يدُ .م َف َّضل از ياران امام صادق(ع) که از آنجا مي گذش��ت ،متوجه درگيري شد
و آن دو را ب��ه خان��ه خود برد و با دادن چهارصد دره��م ،ميان آن دو مصالحه برقرار کرد
و درهم ها را خودش پرداخت و اختالف حل ش��د .آن گاه به آنان گفت :بدانيد پولي که
براي حل اختالفتان پرداختم ،از آ ِن خودم نبود و از اموال امام صادق(ع) بود .آن حضرت
به من فرمان داده اس��ت هر جا دو نفر از ش��يعيان اختالف داشتند ،با مال آن بزرگوار بين
آنها صلح برقرار کنم.
رفتار با فقير ش��اکر:يکي از ياران امام صادق(ع) گويد :درمنا نزد حضرت مشغول خوردن
انگور بوديم که فقيري آمد و از امام درخواست کمک کرد .امام خوشه اي انگور به او داد،
ولي او نپذيرفت و گفت :اگر پول هست ،بدهيد .امام فرمود :خدا برايت برساند .فقير رفت
و برگشت همان خوشه انگور را خواست ،ولي امام فرمود :خدا برايت برساند و چيزي به
او نداد .فقير ديگري آمد .امام سه حبه انگور به او داد .او گرفت و گفت :سپاس خداي را
که پروردگار جهانيان اس��ت و مرا روزي داد .امام هر دو دس��ت را پر از انگور کرد و به او
داد .فقير گرفت و گفت :سپاس خداي را که پروردگار جهانيان است .امام فرمود :بايست و
از غالم خود پرسيد :چه قدر پول همراه داري؟ گويا بيست درهم داشت .آنها را نيز به فقير
داد .او گفت :س��پاس خداي را .خداوندا! اين نعمت از توست .تو يکتايي و شريکي براي
تو نيس��ت .امام فرمود :بمان و پيراهني به او داد و فرمود :بپوش .سائل پيراهن را پوشيد و
گفت :سپاس خداي را که به من لباس داد و مرا پوشانيد و به امام رو کرد و گفت :خدا به
تو جزاي خير دهد .به نظر مي آمد اگر اين بار هم امام را دعا نمي کرد و فقط به ش��کر و
سپاس خدا مي پرداخت ،حضرت باز به او عطا مي کرد.
تس��ليم در برابر خدا :يکي از ياران امام ص��ادق(ع) مي گويد :براي عيادت از فرزند بيمار
امام ،به منزل ايشان رفته بودم .حضرت را جلو منزل ديدار کردم که افسرده و محزون بود.
حا ِل کودک را جويا شدم ،فرمود« :به خدا سوگند ،او رفتني است ».آن گاه داخل منزل شد

گزيده اي از سخنان گهربار امام جعفر صادق(ع)
امام صادق (عليه الس�لام)  :از امام (عليه الس�لام) س��وال شد آس��ودگی و راحتی دنیا در
چیس��ت فرمود  :در ترک هواهای نفس��انی  .گفته شد راحتی آخرت در چیست ؟ فرمود :
روزی که داخل در بهشت گشتی(تحف العقول صفحه )390
امام صادق (عليه السالم)  :احسان به مردم به کمال نمیرسد جز با سه خصلت  -1 :شتاب
نمودن در آن  -2کم ش��مردن بس��یار آن  -3منت نگذاش��تن با آن به مردم(تحف العقول
صفحه .)337
امام صادق (عليه السالم)  :سه چیز اند که در هرکه باشند ایمانش کامل است  .1 :کسی که
چون خشم نماید این امر او را از حق خارج نسازد  .2و چون از چیزی خوشنود گردد این
شادی او را به گناه نکشاند  .3و کسی چون به قدرت رسید گذشت و بخشش نماید(تحف
العقول صفحه .)339
امام صادق (عليه الس�لام)  :کس��ی از شما به حقیقت ایمان نمی رسد تا اینکه بیگانه ترین
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و پس از مدتي بيرون آمد ،درحالي که اندوهش تسکين يافته بود .من اميدوار و خوشحال
شدم و گمان کردم بيمار ،بهبود يافته است .بار ديگر از حال کودک پرسيدم .فرمود :از دنيا
رفت .با ش��گفتي گفتم :فدايت شوم هنگامي که زنده بود ،غمگين و افسرده بوديد و اينک
که فوت کرده اس��ت ،اندوهگين نيس��تيد؟ فرمود« :ما خانداني هستيم که پيش از مصيبت
اظهار نگراني مي کنيم ،ولي چون قضاي الهي وقوع يابد ،راضي به رضاي خدا و تس��ليم
امر او هستيم».
کوش��ش براي معيشت:هرگاه امام جعفرصادق(ع) در باغستان و مزرعه ،بيل در دست مي
گرفت و مش��غول کش��اورزي و کارگري مي شد ،دوستان ايش��ان مي گفتند :يابن رسول
اهلل! چرا در اين موقعيت ،خود را به زحمت انداخته ايد؟ اجازه دهيد ما کار کنيم و ش��ما
اس��تراحت کنيد .حضرت در پاسخ مي فرمود« :مرا به حال خود واگذاريد .من عالقه مندم
که خداوند مرا در حالتي مشاهده کند که با دست خود زحمت مي کشم و کار مي کنم و
جسم خود را براي به دست آوردن روزي حالل به زحمت و مشقت انداخته ام».
خدمت به پدر و مادر:شخصي نزد امام جعفرصادق(ع) آمد و گفت :يابن رسول اهلل! پدرم
پير و ضعيف ش��ده اس��ت ،به طوري که همانند بچه کوچک ،بايد در خدمت او باش��م.
حضرت فرمود«:چنانچه توان داشته باشي ،بايد اين کار را ادامه دهي .بايد با کمال مالطفت
و مهرباني برايش لقمه بگيري و در دهانش بگذاري .انجام اين امور ،در فرداي قيامت ،راه
ورود به بهشت را برايت آسان مي گرداند».
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مردم از خود را به خاطر ایمان داشتن به خدا و عمل به دستوراتش دوست بدارد و نزدیک
ترین مردم را به خود از نظر نسبت خانوادگی به خاطر دشمنی او با دستورات خدا دشمن
بدارد(تحف العقول صفحه .)388
امام صادق (عليه الس�لام)  :مجلس��ها و گردهمائی ها امانت اس��ت کسی حق ندارد کالم
محرمانه رفیق خود را بدون اجازه او بازگو کند مگر در موردی که ش��نونده مورد وثوق و
اعتماد باشد یا ذکر خیری از آن رفیق باشد(اصول کافی جلد  4صفحه .)481
امام صادق (عليه الس�لام)  :قتیبه گوید مردی از امام (عليه الس�لام) مس��اله ای را پرسید
حضرت فرمودند  :طبق فرمایش جدم رس��ول خدا (صل��ي اهلل عليه و آله) حکمش چنان
است  .آن مرد گفت طبق نظر خود شما اگر چنین و چنان باشد حکمش چیست ؟ فرمودند
 :خاموش باش هر جوابی که من به تو می گویم از قول رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله)
است ما از خود رایی نداریم(اصول کافی جلد  1صفحه .)74
امام صادق (عليه السالم)  :ابوبصیر گوید به امام (عليه السالم) عرض کردم مطالبی برای ما
پیش می آید که حکمش را از قرآن نمی فهمیم حدیثی هم فعال از شما درباره آن مطلب به
ما نرسیده که در آن نظر کنیم آیا می توانیم به رای و نظر خود در آن مطلب اجتهاد نمائیم
و عمل کنیم فرمود  :نه زیرا اگر درست رفتی پاداشی نداری و اگر خطا کنی بر خدا دروغ
بسته ای(اصول کافی،جلد،1ص.)76
امام صادق (عليه الس�لام)  :مومن همانند کفه ترازوست که هرچه بر ایمانش افزوده شود
بر بالها و سختی هایش افزوده گردد(اصول کافی جلد  3صفحه .)354
امام صادق (عليه الس�لام)  :عبداهلل بن ابی یغفور که همیش��ه بیمار بود گوید  :از دردهائی
که به من به علت بیماری ام می رسید به امام (عليه السالم) شکایت کردم حضرت به من
فرمود  :اگر مومن پاداش��ی را که برای مصیبت ها خداوند برایش در نظر گرفته بداند هر
آینه آرزو میکند که او را با قیچی تکه تکه کنند(اصول کافی جلد  3صفحه .)354
امام صادق (عليه السالم)  :برای بنده مومن در آخرت مقامی نزد خدای عزوجل مهیا گشته
اس��ت که به آن نمی رس��د جز به وسیله یکی از این دو امر یا رفتن مالش یا رسیدن بالیی
به تنش(اصول کافی جلد  3صفحه .)356
ام��ام صادق (عليه الس�لام)  :هرکس به پ��در و مادر خود به دیده غض��ب آلود بنگرد در
صورتی که آن دو به او س��تمی نیز کرده باش��ند خداوند نماز و عبادات و اعمال خیرش را
نپذیرد(اصول کافی جلد  4صفحه .)50
امام صادق (عليه السالم)  :اگر خداوند چیزی را در آزرده ساختن پدر و مادر کمتر از اف
میدانس��ت آن را در قرآن نهی میکرد و این کلمه کمترین مراتب آزردن اس��ت و از جمله
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آزردن آن اس��ت که کس��ی به پدر و مادر خود خیره خیره ن��گاه کند(اصول کافی جلد 4
صفحه .)50
امام صادق (عليه السالم)  :چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت را کنار زنند
پس هر جانداری آن را از مسافت پانصد سال استشمام کند جز یکدسته و آنها عاق والدین
خودشان هستند(اصول کافی جلد  4صفحه .)49
امام صادق (عليه الس�لام)  :برای دولتمردان و حاکمان مملکتی کوتاهی در س��ه کار جایز
نیس��ت .1 :نگهداری و حفاظت از مرزهای کش��ور در مقابل تهدیدات دشمن .2برگزیدن
مومنان صالح برای تصدی پستهای حکومتی .3در رسیدگی ظلمی که به مردم ستمدیده و
فاقد قدرت از جانب ظالمان پر نفوذ قدرت وارد شده(تحف العقول صفحه .)333
امام صادق (عليه السالم)  :سه چیز است که خدا به هیچ کس اجازه مخالفت در آن را نداده
است.1 .نیکی در حق پدر و مادر چه نیکوکار باشد یا بدکار .2وفای عهد برای نیکوکار و
بدکار .3امانت را پس دادن به نیکوکار یا بدکردار(خصال الصدوق صفحه .)145
امام صادق (عليه السالم)  :ابوربیع شامی گوید از امام صادق (عليه السالم) پرسیدم کمترین
چیزی که بنده را از ایمان بیرون میبرد چیست ؟ فرمود  :آنکه به عقیده ای بر خالف حق
که گفتار خدا و س��نت رس��ول خدا (صلي اهلل عليه و آله) و کالم ائمه (عليه السالم) است
قائل ش��وید و به آن عمل کند(عین الحیوه صفحه .)204امام صادق (عليه الس�لام) :همانا
خداوند از میان بندگانش بنده ای را که هر س��اعت به رنگی در آید و تغییر فکر و عقیده
بدهد دشمن میدارد پس هیچ گاه از حق و اهل آن جدا نشوید که هرکس به باطل و اهل
آن میل کند دنیا از دس��تش برود و با خواری هرچه تمام تر وارد آخرت ش��ود(امالی مفید
صفحه .)151
امام صادق (عليه الس�لام)  :هرگاه یکی از ش��ما اراده کند و بخواهد که خدا چیزی به او
عنای��ت نمای��د باید که از تمامی مردمان نا امید و مایوس ش��ود و امی��دی جز به خداوند
عزوجل نداشته باشد پس چون خداوند چنین حالتی را از دل بنده اش بداند آن بنده چیزی
از خدا نخواهد مگر اینکه خداوند به او ببخشد.
امام صاق (عليه الس�لام)  :از جمله اندرزهای لقمان به پس��رش این بود که پسر جانم در
روزها و شب ها و ساعت های عمر خود بهره ای برای طلب علم الهی قرار بده که تو هیچ
گونه زیان و خس��ارتی برای عمرت همانند ترک کردن یادگیری علم دین نمی یابی(امالی
مفید صفحه  )332امام صادق (عليه الس�لام)  :هرکدام از ش��یعیان ما که دین شناس نباشد
خیری در او نیس��ت زیرا وقتی کس��ی آگاهی مذهبی نداش��ته باش��د مخالفان او را گمراه
خواهند نمود بدون اینکه خودش توجه داشته باشد(بحاراالنوار جلد  1صفحه .)206
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امام صادق (عليه السالم)  :هرکه میخواهد بداند که نمازش آیا پذیرفته درگاه الهی شده یا
نه ببیند آیا نمازش او را از گناه بازداشته است یا نه پس به هر مقدار که نمازش مانع گناه
گش��ته همانقدر نمازش مقبول درگاه الهی قرار گرفته اس��ت()بحاراالنوار جلد  82صفحه
.)198
امام صادق (عليه الس�لام)  :ای ش��یعیان ما ! باید سالمندان شما و خردمندانتان به نادانها و
ریاست طلبان توجه کنند و آنها را به هر نحوی که می توانند از کارهای خالف دور سازند
و اگر چنین نکنند لعنت من به تمام شما خواهد رسید(اصول کافی جلد  1صفحه .)232
امام صادق (عليه الس�لام)  :گاهی مردی را می بینی که در س��خنوری یک الم یا واو خطا
نمی کند همانا دلش از ش��ب تاریک و ظلمانی تاریک تر اس��ت و گاهی مردی را می بینی
که نمی تواند آنچه را که میخواهد به زبان آورد اما دلش مانند خورشید می درخشد(اصول
کافی جلد  4صفحه .)152
.امام صادق (عليه الس�لام)  :گفتار و س��خنان رس��ول خدا (صلي اهلل عليه و آله) و ما ائمه
(عليه السالم) را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه تربیتی تسریع کنید پیش
از آنکه مخالفین گمراه بر ش��ما در این امر پیش��ی گیرند و س��خنان نادرست خوش را در
ضمیر پاک کودکان و نوجوانان ش��ما جای دهند و گمراهش��ان سازند(فروع کافی جلد 4
صفحه .)47
امام صادق (عليه السالم)  :سزاوار نیست مومن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا
میش��ود و او قدرت بر هم زدن آن مجلس را ندارد(اصول کافی جلد 2صفحه  .)274امام
صادق (عليه الس�لام)  :حدیثی که در مسائل حالل و حرام از انسان صادق و مورد اعتماد
ی��اد بگیری از دنیا و آنچه در آنس��ت از طال و نقره برایت بهتر اس��ت(بحاراالنوار جلد 1
صفحه .)214
امام صادق (عليه الس�لام)  :س��ه طایفه هستند که منافق می باشند اگرچه نماز به یاد دارند
و روزه بگیرند و به اعتقاد خود مس��لمان باش��ند .1 :کس��انی که در امانت خیانت میکنند.
.2کسانی که در سخن گفتن دروغ می گویند.3اشخاصی که خلف وعده میکنند و به عهد
و پیمان خود وفا نمی کنند(تفسیرجامع جلد  3صفحه .)65
امام صادق (عليه السالم)  :عالمی نزد عابدی رفت و پرسید که نماز تو چگونه است عابد
گفت چه کسی میتواند نماز مرا درک کند و حال آنکه من سالهاست که نماز میخوانم عالم
پرس��ید گریه تو به درگاه خدا چگونه اس��ت عابد گفت آنقدر گریه میکنم که از اش��ک از
رویم جاری میش��ود و لباس��م را تر میکند پس عالم توجه ای به او کرد و گفت  :اگر تا به
حال خنده کرده بودی و االن ترسان بودی بهتر بود از گریه ای که باعث اعتماد و عجب تو
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به عبادتت گش��ته زیرا عبادت کسی که بر طاعت خود اعتماد داشته باشد باال نمیرود(عین
الحیوه صفحه .)183
پای بندی امام صادق (ع) به صله رحم
صفوان جمال می گوید :میان امام صادق علیه السالم و عبداهلل بن حسن گفتگویی صورت
گرفت که منجر به بلند ش��دن صدای آنها ش��د و پس از مدتی از هم جدا ش��دند و رفتند.
صبحگاهان امام صادق علیه السالم را در کنار منزل عبداهلل بن حسن دیدم که به خدمتکار
عبداهلل میگفت صدایش کند .عبداهلل بن حسن از منزل خارج شد و به امام گفت«:چه چیز
باعث شده که صبح زود به اینجا آمدهاید؟» امام فرمود «:آیهای از قرآن را تالوت کردم که
مضطربم ساخته است ».عبداهلل پرس��ید «:کدام آیه؟» امام صادق علیه السالم فرمود«:الذین
یصلون ما امراهلل به ان یوصل و یخش��ون ربهم و یخافون س��وء الحساب»_ سوره رعد آیه
( _ ۲۱/اولوا االلباب کس��انی هس��تند که پیوند را با خویش��اوندان خود که خداوند فرمان
برقرار س��اختن آن را داده اس��ت ،برقرار می س��ازند و از خداوند خویش می ترسند و از
حس��اب بد قیامت بیمناکاند ).عبداهلل بن حس��ن به امام عرض کرد «:راست فرمودی ،من
هرگ��ز ای��ن آیه را در کتاب خدا نخوان��ده بودم .پس از آن همدیگ��ر را آغوش گرفتند و
گریستند».
امام صادق (ع) و میانه روی در پوشش
یکی از اصحاب امام صادق علیه الس�لام میگوید :روزی به خدمت امام رسیدم و توجهم
ب��ه وصل��های بر یقه لباس او جلب ش��د .امام فرمود «:به چه چیز ن��گاه می کنی؟» عرض
کردم «:به وصلهای که در لباس شماست ».فرمود «:این نوشته را که جلوی من است بردار
و بخوان».نوش��ته را برداش��تم و خواندم «:هر کس که حیا ندارد ،ایمان ندارد و هرکس که
در امور معیشتی برنامهریزی نداشته باشد ،مالی برایش نمیماند و هر کس کهنهای نداشته
باشد ،نو و تازه نخواهد داشت».
سخنانی از امام صادق(ع)
ب نميشود
«خانهاي ك ه در آنغنا باش��د،از فاجع ه ايمن نميباشد ودعا در اينخانه مستجا 
ومالئك ه ب ه اين خان ه وارد نميگردند».
ش دادن ظلم است وظال م در آتش جهن م است«
«فح 
ش ش��ايد
ن نبا 
«در عيب رفيقت تعجيل نكن ش��ايد خدا اورا بيامرزد وبر عيبهايخود ايم 
بخاطر آ ن عذاب شوي!»
«ام��ام صادق(علیه الس�لام)در تفس��ير آية«پيامبرا ن را ب��ه ناحق ميكش��ند»فرمود:بخداسوگند!پيامبرا ن را با شمشير نكشتند،بلكه اسرار آنانرا فاش كردند وآنهاكشته شدند».
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«اصل ُحس��ن ظن از ُحسن ايمان وس��الم بود ن دل است ك ه هركه راميبيند پاك وخوبميپندارد واحتمال حياء وامانت وصيانت وراستيبه او ميدهد».
ي باشد،حالل
«خوردن وآشاميد ن وپوش��يد ن وازدواج وسوار مركب شدن اگر باميانه رو ف نكنيد كه خدا
ت چ��و ن خدادر س��وره انعامآيه141فرم��وده است:اس��را 
واالّ حرا م اس�� 
ت ندارد».هرس��اختماني ك ه بيش از مقدار نياز باشد،درآخرت وبال گردن
مسرفين را دوس 
صاحبشميشود».
ي از ش��يعيا ن نزد اما م صادق(علیه الس�لام) بودند كه امام س��ه بار س��وگندخورد:
«عدها بخداي كعبه س��وگند! و فرمود :اگر بين موسي(علیه السالم) و خضر(علیه السالم) بودمبه
آنه��ا ميگفت��م ك ه من از آنها عالمترم .و به آنهامطالبي را كه نميدانس��تند،ميگفتم .زيرا به
موسي(علیه السالم) و خضر(علیه السالم) ،علم گذشته داده شد .ولي علمآينده تا قيامت را
ث بردهايم» .
ي ما اين عل م را از رسولخدا(صلی اهلل علیه واله) بهار 
نميدانستند .ول 
ع به مردي كه لباس��هايمختلفي دارد
«اس��حاق بن عمار از اما م صادق(علیه الس�لام)راج ي پوش��اند ن بدن خود وچندتا برايزينت كرد ن وش��يك شدن قرار
وچندتاي از آنا ن را برا 
داده آي��ا اس��راف است؟فرمود:خيراسرافنيس��ت! زيرا خدا در قرآن فرمود ه اس��ت:هركه
ش خرج كند«طالق.»7
ش وسعت داردباندازة توانائي 
زندگي 
ي وجود دارد ،با همسر خود مقاربت نكنيد،كهآن طفل زناكار ميشود
«درخانهاي كه طفل و يا فرزنديكه بدنيا ميآيد  ،زناكار ميشود».
ش را نميپردازد.سوم
«دزدها س��ه دستهاند.اول كسيك ه زكات نميدهد.دوم كسيكه مهرزن ض كرده ولي قرضش را نميپردازد».
كسيكه قر 
«اگر ش��خصي چشمش به زني نامحرم بيافتدواز اوچش��م بردارد وبهآسما ن نظر كند وياي ب ه او تزويج كند».
چش م خودرا ببندد ،هنوز چش م بره م نزد ه كه خداوندحورالعين 
«شخصي به امام صادق(علیه الس�لام)گفت:من دوست دارم بازني ازدواجكنم.ولي پدرمج نما
ج كنم.حضرت فرمود:با آنكهخود دوست ميداري ازدوا 
مايل است،بازني ديگر ازدوا 
و آنكه پدرتميخواهد را رها نما!»
«چهار چيز از چهار چيز س��ير نميش��وند:زمين از باران،چش��م ازنگاه،ز ن از مرد وعالم از
علم!»(به نقل از مغنیه ،1400 ،ص.)98
ن ع ّمار از امام ششم(علیه السالم)پرسيد:حق ّ زن بر شوهر چيست؟اما م فرمود:
«اسحاق ب ش را س��ير كند.بدنش را بپوشاند.اگرناداني كرد از او بگذرد.ابراهيم
مرد بايد ش��ك م همسر 
ل از تند خوئي س��اره بهخداوند شكايت كرد!خدا به او وحي كرد:زن همانند استخوان
خلي 
ش بكني،ميشكند واگر با او همچنان مداراكني،از او بهرهمند
دندهاس��ت!اگر بخواهي راست 

نتیجه گیری
ش��یوه عملی امام صادق علیه الس�لام  ،احیای اندیشه های شیعی و منسجم کردن خطوط
مکتب و تنظیم خط فکری تشیع بود .به همین دلیل ،پیش از آنکه این مکتب عنوان دیگر
یابد« ،مذهب جعفری» نامیده ش��د .او حقایقی را در جهان آشکار ساخت که باالتر از مرز
زمان آن روز بود .پیش��رفت فرهنگ و تمدن اس�لامی ،مرهون اقدام های امام صادق علیه
الس�لام است(مدرسی ،1370،ص ..)56باور مقدس حضرت صادق علیه السالم چنین بود
که باید نیکی پیش از درخواس��ت باشد .پس از درخواست ،این بهای آبروی نیازمند است
که پرداخته می شود.پیش��وای صادق ،جدا از آنکه خود ش��خص ًا به بخش��ش های شبانه و
پنهانی می پرداخت ،افرادی را هم واس��طه قرار م��ی داد تا بدون اینکه نامی از امام ببرند،
حامل احسان و َک َرم فراوانش باشند .در مواردی ،بهره مندان ناآگاه ،پس از دریافت کمک

545

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ميشوي!»
وصایای حضرت امام جعفر صادق(ع) قبل شهادت
ودر لحظه مرگ وصايایي چندي می نماید که برخي درامر امامت برخي درزمينه مس��ائل
خانوادگي وبخشي درمورد عامه است.
ُّ
مون :بکوشيد که جز مسلمان نميريد.
 به فرزندان خود گفتَ :فال تَ ُموت َُّن اِال َواَنتُم ُمسل ِ ُ به کسان وخويشان فرمود :ا ِ َّن َشفا َعتَنَا الت ُالصالةِ .شفاعت ما به کسي که نماز
َنال َمستَ ِخ ّف َا ب ِ َّ
راکوچک بشمارد نمي رسد.
 به خانواده خود وصيت کرد که پس ازمرگش تا چند سال درموسم حج درمني براي اومراسم عزاداري برپاکنند.
 دستور داد براي خويشان وکسان هديه اي بفرستند ،حتي هفتاد دينار براي حسن افطساز خويش��ان او .وحس��ن افطس همان کسي است که با خنجر به امام حمله کرده بود ومي
فرمود مي خواهد آيه قرآن رادرمورد صله رحم اجرا کند.
 درباره امام پس ازخود ،امام کاظم(عليه الس�لام) رابراي چندمين بار منصوب کرد که اودرآن هنگام براساس سندي بیست سال داشت.
 بخشي از سفارشهاي او درباره غسل وکفن وقبر خود بود که احکام اسالمي دراين زمينهوجود دارد.
 وباالخره بخش��ي از وصيت راجع به مردم بود ک��ه روؤس آن دعوت به وقار وآرامش،حفظ زبان ،پرهيز ازدروغ وتهمت ودش��مني ،دوري ازتجاوز کار ،پرهيز ازحسادت وترک
معاصي و ...بود(محمدی اشتهاردی ،1374 ،ص)144
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به جای س��پاس ،رفتار گس��تاخانه ای به این منبع لطف و سخا داشتند .مکتب امام صادق
علیه السالم سرشار از درس های تالشگری برای کسب روزی حالل است .کار و کوشش
چنان برازنده اجتماع است که امام ششم همانند پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید:
«الکا ُّد علی عیال ِه کالمجا ِه ِد فی س��بیلِ اللهّ ؛ کوش��نده و تالشگر برای خانواده و افراد تحت
سرپرس��تی خود ،مانند کسی اس��ت که در راه خدا سرگرم جهاد اس��ت» .در حاالت امام
صادق علیه السالم نوشته اند :با پیراهنی از کرباس در مزرعه تالش داشت و عرق از سر و
روی او می چکید .حرارت آفتاب و رنج کار را در وس��ط روزهای گرم تحمل می کرد تا
آب و نان حاللی را ش��خص ًا به دست آورد .او از مردم می خواست با فعالیت خویش ،در
آبادانی دنیا بکوش��ند و زمین خدا را پر بار کنند .امامان معصوم علیهم السالم بر اثر ضعف
ش��ناخت مردم و پشتکار نداشتن آنان ،نتوانستند حکومت اسالمی تشکیل دهند و فرصت
طلبان از ناآگاهی مردم س��وء استفاده کردند و بر مسند قدرت تکیه زدند(منصوری،1404،
ص .)102از این رو ،دوستداران اهل بیت رسالت علیهم السالم ناگزیر بودند روابط سری
و پنهانی با امامان خود برقرار س��ازند و به این صورت اس��رار آنان را پاس دارند .گاهی
ممکن بود بر اثر ناشی گری یک مسلمان ،اخبار داخلی شیعه افشا شود و سبب پیدایش و
گرفتاری برای آنان گردد .به همین دلیل امامان سفارش اکیدی برای حفظ اسرار داشتند تا
آنجا که رکن اصلی و اساس��ی دین در عصر حاکمیت امویان و عباس��یان ،تقیه و نگهداری
اسرار به شمار می آمد .امام صادق علیه السالم در این باره می فرماید«:هر آنکه تقیه نکند،
در دین داری ضعیف و ناتوان است».
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رسول دریایی ,تهران ,انتشارات اسالمی ,1358 ,رقعی98 ,ص.
سایت حوزه

548

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

نگاهی به دیدگاه زیباشناسانه و ادبی امام جعفر صادق(ع)

چکیده
تربيت يکي از مؤثرترين عوامل درش��کل گيري ش��خصيت انسان است و چنان چه مبناي
نظ��ري آن از صحت کامل برخودار باش��د ،ف��رد وجامعه مي توانن��د از آثار وپي آمدهاي
مطلوب و مثبت آن  ،بهره هايي فراوان ببرند و تربیتی در رش��د فرد موثر می باشد که فرد
در زمینه های مختلف و حیطه های متفاوت رشد دهد .پیشوایان دین اسالم از جمله امام
صادق به دلیل رشد و بلوغ فکری مسلمانان به رشد علوم مختلف فرهنگی ،سیاسی و ادبی
پرداخته اند .از آنجا که در تحقیق ها به مس��ئله رش��د هنر و ادبیات در عصر امام صادق و
دیدگاههای ایشان در این راستا توجه محدودی نشده است تحقیق حاضر با روش اجمالی
در عین اشاره به سیره و نکته های حکت آمیز این معصوم به وضعیت علوم ادبی در عصر
امام صادق و دیدگاههای ادبی ایشان پرداخته است.
واژگان کلیدی :انسان،اسالمی ،فرهنگ وادب،امام جعفر صادق(ع)
 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .3عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
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ستاره موسوی،1مصطفی مهدیان،2دکتر محمد جواد لیاقتدار
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مقدمه
تربيت يکي از مؤثرترين عوامل درش��کل گيري ش��خصيت انسان است و چنان چه مبناي
نظ��ري آن از صحت کامل برخودار باش��د  ،فرد وجامعه مي توانن��د از آثار وپي آمدهاي
مطلوب و مثبت آن  ،بهره هايي فراوان ببرند «.زندگى» و «تربيت» براى انس��ان دو مفهوم
الزم و ملزوم يکديگرند که بدون يکى ،وجود ديگرى امکان ندارد .انسان تازمانى که زنده
اس��ت به تربيت نيازمند اس��ت و او را تربيت مىکنند تا بتواند زندگى کند؛ زيرا زندگى،
س��ازگارى با محيط طبيعى و اجتماعى اس��ت .البته هميشه س��ازگارى وجود ندارد ،بلکه
بعضى مواقع ناس��ازگارى نيز هس��ت؛ اين س��ازگارى ،در صورتى سودمند خواهد بود که
س��ازنده و مثبت باشد و پيدايش اين نوع س��ازگاري ،مستلزم تربيت صحيح است.زندگى
اجتماعى انس��ان ،عبارت اس��ت از :يک سلس��له روابط؛ و اين روابط در صورتى سالم و
س��ودمند خواهد بود که فرد از تربيت اخالقى برخوردار باشد.اس�لام ديني همگاني است
وکلمه دين از لحاظ نظري داراي عمق و معناي زيادي است زيرا دين به اعتقادها  ،عبادت
ها  ،ارزش ها  ،قاعده هاي رفتار  ،نظام ها و تجربيات مرتبط است .فرايند تربيت اسالمي
را مي توان به سه عنصر اساسي تفسير کرد :هستي  ،انسان و زندگيهستي از ديدگاه اسالمي
مخلوق خداست و به صورت منظم خلق شده وحرکتش داراي هدف معيني است  .هستي
با همه زمين  ،آس��مان  ،نجوم  ،افالک وهمه آنچه در آن اس��ت در يک س��طح با هم در
تعاملند وتوازن  ،اعتدال وارتباط آنها حس��اب شده اس��ت به طوري که افزايش يا کاهش
ه��ر يک از عناص��ر  ،در نظام طبيعت اختالل ايجاد مي کند  .پس تربيت اس�لامي ترتيبي
متوازن اس��ت يعني جنبه نظري آن بر جنبه عملي يا بالعکس وهم چنين جنبه عيني آن بر
جنبه ذهني غالب نيست  .اينها مباني يک خلقت هدفمند  ،واحد و متوازن است .اما انسان
موجودي است که براي تحقق هدفي خلق شده است  .اين هدف در اسالم ( عبادت خدا )
است و مقصود از عبادت تنها اقامه شعائر ديني مانند نماز نيست زيرا مث ً
ال جهاد وتحصيل
در انديشه اسالمي عبادت است پس دانش آمور  ،وقتي وظايف تحصيلي خود را انجام مي
دهد وسرباز  ،در جنگ با دشمن در حال عبادتند .پس انسان در انديشه اسالمي از جسم ،
روح  ،رفتار وعواطف تشکيل شده است و يک مخلوق بشري متوازن است وظيفه تربيت
اس�لامي  ،توجه به اين مخلوق با تمام ابعاد عقلي  ،جس��مي  ،عاطفي  ،اجتماعي و معنوي
اس��ت و تربيت اسالمي از اين نظر انسان را به منزله يک کل و واحدي مرتبط  ،منسجم و
مت��وازن مي داند و فقط به يکي از جنبه هاي انس��ان اهتمام نمي ورزد  .برنامههاى عملى
هميشه مؤثرترين برنامههاست؛ زيرا عمل ،حکايت از ايمان عميق انسان به گفتارش مىکند
و سخنى که از دل برآيد بر دل نشيند .مردم را با رفتار خود به حق رهبرى کنيد ،نه با زبان

تاکید تربیت اسالمی بر رشد همه حیطه های ارزشی و هنری
تربيت انسان شايسته  ،نقطه مشترک غالب شيوه هاي تربيتي  ،انديشه ( هم وطن شايسته )
اس��ت ولي هدف تربيت اسالمي ( انس��ان شايسته ) است واين هدف برزگ تر و فراگيرتر
اس��ت و هدفي جهاني براي تربيت و تعليم به حس��اب مي آيد پس تربيت اسالمي همچون
تمدن اسالمي عبارت ا ست از نتيجه کنش و واکنش فر هنگ ها  ،وآداب ملت هاي مختلفي
که در سايه حکومت اسالمي و تحت تأثير زبان عربي انسجام وارتباطي پيدا کرده اند.
 داشتن اطالعات مفيد براي فرد و جامعه -ت��وازن مي��ان انواع ش��ناخت ه��ا پس عل��وم نظري بي��ش از علوم عمل��ي وبالعکس
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خويش .هميشه وجود الگوها و سرمشقهاى بزرگ در زندگى انسانها وسيله مؤثّرى براى
تربيت و پرورش روحى آنان بوده اس��ت ،به همين دليل ،پيامبران و پيشوايان معصوم(ع)،
مهمترين قس��مت هدايت و تربيت را با عملشان نشان مىدادند.آرى ،براى تربيت معنوى
و تزکيه روحى مردم ذکر نمونه و اس��وه امرى ضرورى است که قرآنکريم به اين موضوع
اهميت فوقالعاده قايل ش��ده است و کرارا ً به پيامبر اکرم مى فرمايد :به ياد پيامبران بزرگ
باش که برخوردار از اين صفات برجس��ته انس��انى و واجد فضايل و مکارم روحى بودند؛
البته روشن است که مقصود اصلى خطاب به مؤمنان و گروندگان به اسالم است که درس
مقاوم��ت و پايدارى و اخالص و اعتقاد و عمل را از انبيا بياموزند وگرنه پيامبر اکرم(ص)
مقتداى تمام پيامبران و اوليا و معصومان(ع) اس��ت .زندگى اجتماعى انسان ،عبارت است
از :يک سلس��له روابط؛ و اين روابط در صورتى س��الم و س��ودمند خواهد بود که فرد از
تربيت اخالقى برخوردار باشد.اسالم ديني همگاني است وکلمه دين از لحاظ نظري داراي
عمق و معناي زيادي است زيرا دين به اعتقادها  ،عبادت ها  ،ارزش ها  ،قاعده هاي رفتار
 ،نظام ها و تجربيات مرتبط است .فرايند تربيت اسالمي را مي توان به سه عنصر اساسي
تفسير کرد :هستي  ،انسان و زندگيهستي از ديدگاه اسالمي مخلوق خداست و به صورت
منظم خلق شده وحرکتش داراي هدف معيني است  .هستي با همه زمين  ،آسمان  ،نجوم
 ،افالک وهمه آنچه در آن اس��ت در يک س��طح با هم در تعاملند وتوازن  ،اعتدال وارتباط
آنها حساب شده است به طوري که افزايش يا کاهش هر يک از عناصر  ،در نظام طبيعت
اختالل ايجاد مي کند .پس تربيت اس�لامي ترتيبي متوازن اس��ت يعني جنبه نظري آن بر
جنبه عملي يا بالعکس وهم چنين جنبه عيني آن بر جنبه ذهني غالب نيس��ت  .اينها مباني
يک خلقت هدفمند  ،واحد و متوازن است .اما انسان موجودي است که براي تحقق هدفي
خلق شده است.
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نيست.
 آموزش اجباري و رايگان  :فراگيري علم بر هر مرد وزن مسلمان واجب است و تربيتاس�لامي نوع آموزش اجباري را تعيين نمي کند  ،زيرا آموزش اجباري به جهت اختالف
شرايط حاکم بر جوامع  ،متفاوت است .
 تربيت مستمر  :تربيت اسالمي هميشگي است ودر طول زندگي استمرار دارد. ايجاد فرصت هاي آموزشي يکسان  :افراد جامعه اسالمي نه تنها در( تعليم ) بلکه درهمهچيز مساويند .
 ه��م زمان��ي آم��وزش و پ��رورش  ،ب��ه کار گي��ري علم باي��د همراه ضواب��ط اخالقيباشد.
 جايگاه علم وعالم  ،معلم و اهتمام به آموزش ارزش بااليي دارد زيرا خداوند مي فرمايديکو آيا کساني که مي دانند  ،با کساني که نمي دانند برابرند .
 تأکيد بر فراگيري علم مفدي وسازگار با ارزش هاي اسالمي تنوع شيوه هاي آموزش  :راه هاي کسب معرفت در تربيت اسالمي متفاوت  ،گسترده وعمومي است از راه گوش  ،قرائت  ،چشم و  ...امکان پذير است .
 توجه به معنويت هدف تربيت اس�لامي ايجاد ارتباط هميشگي ميان انسان ها وخداونداست.
 تربيت عاطفي  ،يعني رساندن فرد به مرحله اي از رشد عاطفي که فقط متنفر باشد ودروقت غضب خشمگين نشود.
 تأکيد بر پذيرش عقيده هاي منطقي و مستدل  ،تربيت اسالمي توجه زيادي به ورزيدکيعقل از طريق استدالل مستمر  ،يعني راه فکر کردن  ،به کار گرفتن برهان و اعتماد نکردن
به گمان دارد.
 توجه به تربيت جس��ماني  :اس�لام به ارضاي نيازهاي مادي مثل خوردن  ،آش��اميدن وپوش��يدن  ،به ش��رط آن که با تربيت اسالمي متناسب باشد  ،معتقد است وبه ورزش بدني
مثل ش��نا  ،تير اندازي و اسب س��واري توصيه مي کند وقواي جسماني را در راه سعادت
فردي واجتماعي به کار مي گيرد.
در تربيت اس�لامي جم��ع واجتماعي بودن اهميت وي��ژه اي دارد  .تربيت اجتماعي يعني
اس��تقرار ارتباط ميان فرد و جامعه اس��ت که در مس��ائل زير نمايان مي شود :الف – رشد
آگاهي فرد به مس��ئوليتش -آش��نايي با حقوق متقابل فردي وگروه��ي وتأکيد بر وحدت
جامعه��ج – تقويت روحيه مثبت نگري وانج��ام واجباتو اينها خصلتهاى طبيعى و غريزى
انس��ان است که در نظام تربيت اس�لامى تعديل و هدايت مىشوند ،و بديهى است که در
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کنار اينها اس��تعدادهاى متعالى و گرايش��هاى معنوى است که ش��خصيت حقيقى انسان را
تشکيل مىدهد و به شيوه متعال و هماهنگ در تربيت اسالمى مورد توجه است .در متون
آموزههاى اسالمى نيز مراحل رشد و تربيت انسان در ابعاد مختلف جسمانى و روحانى و
مادى و معنوى مورد توجه قرار گرفته اس��ت .قرآنکريم مراحل آفرينش انس��ان را از نقطه
آغازين خلقت او يعنى هنگامى که خاک به صورت گياه درآيد و به مواد غذايى و س��پس
خون و نطفه مبدل گردد تا هنگامى که در عالم جنين به صورت علقه و مضغه و ...درآيد و
آماده افاضه روح شود .مدت آموزش در اسالم به اندازه عمر انسان است وخانه ( خانواده
) اولين مکان آموزش��ي اس��ت .اما براي فرزندان افزون بر خانه  ( ،مدارس کوچکي ) نيز
وجود دارد که در آن جا خواندن ،نوشتن ،قرآن و حساب ياد مي گيرند .اما مکان آموزشي
بزرگس��االن  ،مساجد است که در آن جا با انواع آموزش ها آشنا مي شوند .تمدن اسالمي
از غني ترين تمدن هاي جهان اس��ت .نمادها واصول تهاجم در برابر تربيت متعدد اس��ت
و تمام��ي جنبه ه��اي زندگي جديد را در بر مي گيرد  :تهاجم ه��اي اقتصادي  ،نظامهاي
اقتص��ادي را تغيي��ر مي دهد و زمينه هاي جديدي در توليد  ،صادرات  ،هم کاري  ،رقابت
و  ...براي بهره برداري ،مصرف و داد و س��تد اقتصادي مي گشايدانسان به خاطر هواهاي
نفس��اني به سرعت منحرف مي ش��ود .لذا بايد براي رفتار و زندگي او برنامه ريزي کرد .
امروزه تمام نظام هاي قراردادي به ناتواني خود در رس��يدن به خواس��ته هايش��ان اعتراف
کرده اند  ،ولي خداوند متعال امت اس�لامي را يک برنامه فوق بشري متمايز ساخته استبنا
بر اين ،در اس�لام وجود انس��ان در اين دنيا موقت و بعد مادي او رو به فنا است در حالي
ک��ه بعد روحاني او جاودانه اس��ت ( ب��ه جاودانگي زندگي آخرت ) وانس��ان بايد تالش
کند تا از خالل زندگي دنيا به آن برس��ددر اس�لام دانش و دانش��مندان در خور تقدير و
احترامي شايس��ته اند .مسئلهي تربيت خيلي مسئلهي مهمي است .دنيا به علم توجه دارد.
ب��ه تربيت توجه ندارد.قرآنکريم يکى از روش��هاى مؤثر در تربيت را «ياد مرگ و قيامت»
دانس��ته است .اين صحيفه آس��مانى وقتى پيامبران الهى را به عظمت و بزرگى ياد مىکند،
مىفرمايد :ياد قيامت و سراى آخرت بود که آنها را به اين مرتبه واال و مقام و منزلت عالى
انس��انى رسانيد«.به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را صاحبان (دستهاى
نيرومند) و (چش��مان بينا) ما آنها را با خلوص ويژهاز پيامبر اکرم (ص) روايت ش��د که
فرم��ود« :برترين زهد در دنيا ياد مرگ اس��ت و برترين عبادت ياد مرگ اس��ت و برترين
انديشه ياد مرگ است».و نيز فرمود« :زيرک ترين مردم کسى است که بيش تر به ياد مرگ
باشد«».هر کس زياد به ياد مرگ باشد ،به اندک سرمايه دنيا راضى مىشود«».هر کس زياد
به ياد مرگ باشد ،خداوند او را دوست دارد».برانگيختن حساسيت جامعه در رويارويي با
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ناهنج��اري هاي اخالقياز موضوعات درخور توجه در روش هاي راهبردي اهل بيت (ع)
درحوزه اخالق ،ايجاد حس مس��ئوليت پذيري و حساس��يت در برابر شکستن هنجارهاي
ديني و اخالقي اس��ت .اهتمام ش��ديد اهل بيت (ع) به اين مقوله ،از مضمون بس��ياري از
احاديث اس�لامي قابل پي گيري است.بي گمان جامعه اي که در برابر شکستن هنجارهاي
اخالقي ،به مرور زمان ش��کل بي تفاوتي و مس��ئوليت ناپذيري به خود بگيرد ،جامعه اي
غفلت زده و آس��يب پذير خواهد بود .به راس��تي اگر کسي در برهه اي از زندگي در برابر
هنجارشکني عده اي از حريم شکنان ،مهر سکوت بر لبان خويش زده و به صورت اين که
اين هنجار شکني ها ربطي به حريم خصوصي زندگي وي ندارد ،از خود حساسيتي نشان
ندهد ،آيا مي تواند در درازمدت از اين موج بر انداز در امان بوده و خود و خانوادهاش را
از تجاوز هنجار شکنان مصون دارد؟مگر نه آن که شکستن حريم هاي ديني ،در يک سطح
متوقف نمي ماند و به مرور زمان به ش��کل ويروس به تمام اقش��ار جامعه سرايت خواهد
نمود ،پس چگونه اس��ت که ما اين روش راهبردي و تأمين کننده ي س��عادت جامعه را به
بوته فراموش��ي س��پرده و در الک خويش سر فرود برده ايم؟!پر واضح است که هر يک از
مصاديق قطعي حريم ش��کني(دين ،ناموس ،مال و شخصيت فردي و اجتماعي) درجامعه
کنوني مي تواند همانند غده ي س��رطاني رش��د کرده و سالمت اجتماع را با تهديد جدي
رو به رو سازد .شکستن حريم عفت ،حجاب ،روابط سالم زن و مرد وترويج اختالط و ده
ها نمونه ي ديگر ،در صورت عدم حساس��يت به آن ها ،تمام بدنه ي اجتماع را با سرعت
تمام فرا خواهد گرفت و زمينه را براي تجاوز دش��منان و چپاول ثروت هاي کشور فراهم
خواهد ساخت.درس��خنان اهل بيت (ع) پي��ش گيري از ناهنجاري هاي اخالقي ،به عنوان
روش پيامبران و انس��ان هاي صالح معرفي گرديده است؛ چنان که با توجه به اين تکليف
اصلي مي توان درجامعه اس�لامي بستر توجه به تکاليف ديگر را در سطحي فراگير فراهم
س��اخت ،تمام مذاهب و فرق را به ايمني و آرامش رس��انيد ،زمينه ي تجارت و مبادالت
مالي صحيح را مهيا نمود ،ظلم و ستم به ديگران را سرکوب کرد ،جامعه را آباد ساخت و
دشمنان حريم دين را به جاي خويش نشانيد و امور را سامان بخشيد.در روش تربيتي اهل
بيت(ع) ياد دهي قرآن به ديگران ،داراي جايگاه بلندي است.يکى از اهداف مهم شريعت
انسانس��از اس�لام و بعثت انبيا(ع) تربيت و تزکيه انسان است .قرآنکريم کاملترين کتاب
تربيتى و اخالقى است و جامعترين هدفها و روشهاي تربيتى در ابعاد فردي و اجتماعى
را در بردارد .با اندکى تدبر آيات اين صحيفه آس��مانى درمىيابيم که بهترين راه تربيت که
مبتنى بر ش��ناخت حقيقت انس��ان و همه نيازها و وجوه اوست ،راه وحى است ،راه سنت
الهى و سنت معصومين (ع) است،
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اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق(ع)
دين و هنر همواره در يك تعامل هميش��گى و اس��توار قرار داش��ته اند و لذا سرشت هنر
آميخته با دين و آموزه هاى دينى اس��ت .دين در تلطي��ف فضاها ،زيبايى و ادراك مفاهيم
دروني و معاني خودمرهون هنر است و هنر ،جاودانگى و رسيدن به مرزهاى كمال مطلق
را در مفاهيم دينى جست وجو مي كند .اسالم و تمامى اديان توحيدى و غير توحيدى هنر
را تأييد نموده ،آن را برخاس��ته ازفطرت و ذات انس��ان مي شناسد .اسالم به عنوان بزرگ
ترين و كامل ترين دين ،هنر را با وصف التزام تعهد مي پذيرد .فقهاء كه هم حافظان و هم
حامالن متون دينى هس��تند و هم مكلف بهپاس��خگويى به شبهات و پديده هاى هنريى كه
وارد قلمرو يك اجتماع دينى مي شوند ،ابتداجنبه هاى مختلف آن را آسيب شناسى كرده
و آنگاه گزاره هايى را در برابر آن قرار مي دهند و ازاينجاس��ت كه هنر واقعى و فطري از
ابتذال و هنر مبتذل باز شناس��انده مي شود.تا قبل از ظهور دين اسالم ،شعر و به طور كلى
هن��ر روند خاصى را در ميان جوامع عربى درپي��ش گرفته و هم پاى فرهنگ بدوى عرب
اين روند را طى كرده اس��ت .ظهور اس�لام به مثابه ى آيين يكتا پرستى ،تعلق جديدى از
هنر در اذهان به وجود آورد و معيارهايى كه پيش از آن به عنوانارزش در جامعه مطرح و
مورد احترام همگان بود جاى خود را به ارزش هاى برترى داد.
بنابراي��ن ادبي��ات به عنوان تجلى گاه عواطف و انديش��ه هاى انس��ان در گ��ذر زمان مى
باش��د و ظهوراس�لام در دورانى صورت پذيرفت كه از بارزترين ويژگي هاى آن ،ادب و
س��خنورى بود .معجزه ىاسالم نيز يك اثر برجس��ته ى ادبي است و ادبيات اهل بيت(ع)
همان ادبيات شيعى مي باشد كه جزئى از ادبيات اسالمى است و از آنجا كه ادبيات ،زبان
احساس��ات اس��ت و مظهر عواطف وگرايش هاى درونى و از آنجا كه عقيده ،منبع بيشتر
اين عواطف و گرايش هاس��ت لذا نقش عقيده در به وجود آمدن يك عمل ادبى مشخص
مى ش��ود و ادبيات ائمه(ع) نيز يك ادبيات عقيدتى محض اس��ت .در به وجود آمدن يك
عمل ادبى عوامل خارجى نيز مؤثر اس��ت و از آنجا كه شيعه هميشه متأثر از عواملي چون
ترس ،رهب و تقيه در برابر دش��منان خود بود اين عوامل در ادبيات ش��يعى به چش��م مى
خورد(نغمه.)89-87 :1400،
در حقيقت ش��يعه را مى توان مظلوم ترين مذهب ها در اظهار عقايد خويش دانس��ت ،چه
بالهاكه بر س��ر شيعه نيامد اما با همه ى مشكالت ،ش��يعه حتى يك لحظه ،چه با شمشير
و چه با قلم،س��اكت ننشس��ت .يكى از مؤثرترين ابزارهاى تبليغى شيعه در دوره ى ظلم و
اس��تبداد امويان وعباسيان قلم بود كه ش��يعه قلم در دست گرفت و نوشت .شعر هم يكى
از مخلوقات آن بود .شعرش��يعى با تأثيرپذيرى از قرآن كريم و احاديث توانسته است يك
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تكيه گاه براى ش��يعه باش��د .مبدأادبيات شيعى غدير بود .بعد آن مصايب كربال و واقعه ى
عاش��ورا در ادبيات شيعى منعكس ش��د تاجايى كه ادبيات عاشورايى سرشار از غنى ترين
احساسات شيعه مى باشد.
ادبيات در عصر صادقين(ع)
ادبيات در قرن دوم يا ادبيات در عصر صادقين(ع) از سال  96تا  148هجري امتداد يافت.
دراين دوره حكومت امويان منقرض ش��د و به عباس��يان رس��يد .اين عصر آغاز تحوالت
فرهنگى مهمى اس��ت كه حاصل اختالط مسلمانان با ملت هاى سرزمين هاى فتح شده و
در نتيج��ه آميختگى فرهنگى از طريق ترجمه فرهنگ ه��اى يونان ،ايران و هند در عرصه
هاى مختلف علمى و ادبى است(البستانی1381،؛  .)175امام صادق(ع) با توجه به فرصت
مناس��ب سياسي و نياز ش��ديد جامعه ،دنباله نهضت علمي و فرهنگي پدرش را گرفت و
حوزه وسيعي در علم به وجود آورد و دررشته هاي مختلف علمي و نقلي شاگردان بزرگي
تربيت كرد .شاگرداني چون :هشام بن حكم،مفضل بن عمر كوفي جعفي ،محمد بن مسلم
ثقفي ،ابان بن تغلب ،هش��ام بن س��الم ،موم��ن طاق ،جابربن حيان و  ....تعداد ش��اگردان
امام(ع) را تا چهار هزار نفر نوشته اند.امام(ع) در دوران خود مصايبي را كه بر اهل بيت(ع)
و پيروانش از طريق بني اميه وبني عباس رسيد شاهد بود .در هنگام انقالب عمويش زيد
بن علي  42س��ال داش��ت و در انقالب يحيي پسر زيد  45سال ،انقالب نفس زكيه در 52
سالگي امام(ع) رخ داد و انقالب ابراهيم پسرعبداهلل در حدود  65سالگي امام (ع)به وقوع
پيوس��ت و در تمام اين انقالب ها مس��ايلي بر شيعيانگذشت و فجايعي رخ داد كه ادبيات
شيعه را دگربار دچار غم و اندوه كرد(الملتقي.)68 :1421،
بارزترين ويژگي هاي انديشه ى ادبى امام صادق(ع)
از ويژگ��ي ه��اي ادبيات امام ص��ادق(ع) عمق فكر ،دقت نظر و غناي معاني اس��ت كه از
تنوعمعرف��ت و تعدد اطالعات برخوردار اس��ت .كالم امام (ع)مطابق با انديش��ه ي ادبي
اس��ت به گونه اي كهتعبيرات دقيق ،اس��لوب واضح و كالم آهنگي��ن از ويژگي هاي بارز
آن اس��ت .انديشه ي ادبي امام(ع)با فكر علمي ايش��ان در فقه ،تفسير ،سياست ،اجتماع و
علوم طبيعي و ماوراي طبيعي همراه اس��ت .ادبيات امام (ع)در احاديث و دعاهاي ايش��ان
آكنده از عش��ق و حرارت و س��وز و گداز است .عالوه برآن كه اسرار بالغت و قوت بيان
نيز در حكمت هاي اجتماعي ،اخالقي ،سياس��ي ،اقتصادي و فلس��في ايشان تجلي نموده
است(الحاج حسن.)229 :1418،
اما از بارزترين ويژگي هاي انديشه ي ادبي امام (ع) مي توان موارد زير را برشمرد:
 -1بسط و طوالني كردن تفكر در اشياء و معاني همراه با دقت نظر در آن؛ كه اين ويژگي
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در ردادل��ه ي مذاه��ب مادي و اثبات وجود خداوند و نيز آفرينش اعضاء بدن و علت آنها
به چش��م مي خورد .در كتاب توحيد مفضل اين خصوصيت به وضوح يافت مي ش��ود،
هم چنين درحكمت هاي آن حضرت معروف به نثرالدرر اين خصوصيت زياد اس��ت كه
مثال امام (ع)از آفرينش چشم و علت كروي بودن آن سخن مي گويند(األشتر)72 :1421،
 -2تنوع معرفت در امور دين و دنيا و اطالع بر فرهنگ هاي مختلف؛ تا جايي كه مي بينيم
ام��ام(ع) در خصوص علم ،عقل ،فكر و ...صحبت مي كنن��د ،مثال مي فرمايند « :ال ينبغي
لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا » :سزاوار نيست كه به شخص غير عالم ،خوشبخت گفته
شود(همان.)74،
 -3توج��ه ام��ام (ع)به ادبيات فردي و اجتماعي و تقويت روح اجتماعي در مردم؛ در اين
باره مي فرمايند « لكل شيء شيء يستريح إليه و إن المؤمن يستريح إلي أخيه المؤمن كما
يستريح الطير إلي شكله » يعني براي هر چيز ،چيزي وجود دارد كه در كنار آن به آرامش
مي رسد و مؤمن نيز در كنار برادر مؤمنش به آرامش مي رسد همان طوركه پرنده در كنار
هم شكل خود به آرامش دست مي يابد .امام(ع) گاهي در حكمت هاي خود بعد سياسي
را نيز مدنظر دارند و مردم را به بيداري فكري و آزادي از قيد عبوديت ديگران دعوت مي
كنند و مي فرمايند« من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده ».
ه��ر ك��س در معصيت خالق از مخل��وق اطاعت كند در حقيقت مخل��وق را عبادت كرده
اس��ت .ع�لاوه بر اين ها ام��ام (ع)در حكمت هاي خود در حق مس��كين ها و ضعفاء نيز
سفارش هايي دارند(همان.)75،
 -4قوت س��اختار و ايجاز در كالم؛ به طوري كه در معناي مقصود خللي وارد نش��ود .اين
ويژگ��ي را مي توان جزء ويژگي ادبيات مكتب اهل بيت (ع)دانس��ت چرا كه ائمه(ع) در
عين ايجاز در كالم با قوت در ساختار و حرارت روح سخن مي گفتند به طوري كه كالم
آنان علي رغم موجز بودن درقلب ش��نونده تأثير مي گذاش��ت .نمونه هاي اين ويژگي در
حكمت ها و كلمات قصار ائمه (ع)به وفور يافت مي شود امام صادق(ع) در كلمات قصار
خود مي فرمايند« كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل » .زيادي دقت در حكمت ،عقل را مي
افزايد(هم��ان .)76،بنابراين با وجود اين ويژگي ها ،در ادبيات امام صادق(ع) از نظر فني،
نوعي وسعت در معاني،دوري از لفظ ،زيبايي و دل نشيني در كالم به چشم مي خورد.
فقه امام صادق نزد شيعه
نگارنده در اين بخش ،به بررس��ى فقه امان صادق(ع)مى پردازد و م ىگويد بر اين اساس
ناچ��ار به ش��ناخت فقه امام صادق(ع) از طريق ش��يعه هس��تيم .منظور م��ا از اينان همان
اما ّميهدوازده امامى هس��تند؛ زيرا آنان در گفتار به اين تمس��ك جست هاند كه فقه آنان به
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امام صادق و ديگر ائمه يازد هگانه م ىرس��د .ازس��وى ديگر امام دوازدهم غايب است ،و
علم وى در دوران غيبت شناخته نم ىشود .در اينجا بايست به دو نكته اشاره كنيم:
 -1آراى امام همان احاديث هستند .حديث از ديدگاه برادران دوازده امامى شامل احاديث
پيامبر و ائمه مى ش��ود .سخنان اينان به عنوان آرا خوانده نم ىشود ،بلكه اقوال آنان همان
سنّت متبع وپيروى شده است .اقوال استنباط شمرده نمى شود .بلكه نصوصثابتى هستند كه
حجت هستند .اين احاديث از آ ِن يك امام نمى باشد بلكه اين احاديث
در ذات خود داراى ّ
نزد همه ائمه متحد و یگانه اس��ت .در كتاب كافى چنين آمده اس��ت از حمادبن س��الم و
حمادبن عثمان عيس��ى و غير وى وارد ش��ده است كه گفتند:شنيديم كه ابو عبداهلل (ع)مى
فرمود :حديث من حديث پدرماس��ت ،حديث پدرم حديث جدم و حديث جدم حديث
حس��ين و حديث حس��ين حديث حسن و حديث حس��ن حديث اميرالمؤمنين و حديث
اميرالمؤمنين حديث رس��ول اهلل(ص) و حديث رس��ول اهلل(ص) سخن خداوند است.اين
خبر از ديدگاه برادران دوازده امامى خبرى صحيح محسوب مى شود و به صراحت داللت
ب��ر وحدت و يگانگى احاديث نزدائم��ه دارد .آن چه را امام صادق(ع) مى فرمايد ،همانند
چيزى است كه پدرش و جدّ ش تا على بن ابى طالب آن را فرمود ه اند.
اين خبر حكايت از آن دارد كه گفتار آنان به نام حديث خوانده مى شود و حديث آنان نيز
در حقيقت حكم خداوند اس��ت .براين اساس نمى توانيم بگوييم :امام صادق داراى فقهى
مستقل از فقه ديگر ائمه است.
در كتاب االمام الصادق نوش��ته عالمه مظفرى آمده اس��ت :ش��يعه حديث را چنان از امام
صادق(ع) مى گرفتند ،بمانند كس��ى كه از سرور رس��والن(ص) مى گيرد؛بدون تصرف و
هرگونه اجتهاد .به اين ترتيب مسلمانان بى شك و اعتراض از امام صادق فرا مى گرفتند و
از وى درباره آنچه كه به آن نياز داشتند مى پرسيدندروایات وی شامل همه چیز می شد.
سخنان امام صادق علیه السالم
قوق ا ُ ّ ٍ
هو ُن مِنه لَنَهی َعن ُه َکما َ
امام صادق علیه السالم -:اَدنی لِل ُع ِ
قال
ف َولَو َعل ِ َم اللُهّ َشیئ ًا ُه َو ا َ َ
1
تَعالیَ :وال تَ ُقل ل َ ُهما ا ُ ّ ٍ
ف و…
پائین درجه عقوق والدین – اف – (آه ،آه) گفتن است و اگر خدا کلمه ای پائین تر از این
می دانست بیان می داشت .خدا فرموده است به پدر و مادر اف نگوئید.
ثل ُ
امام صادق علیه السالم -:یأتی یو َم القِیا َم ِة َشی ء م ِ ُ
المؤمِنِ َفید ِخ ُل ُه
الکبَّ ِة َفید َف ُع فی َظهر ُ
2
الجنَّة َف ُ
یقال :هذا البّ ِ ُر- .
َ
 .1اصول کافی ،ج  ،۳ص  ۳۴۹و ارشاد ،ص .۱۷۹
 .2اصول کافی ،ج  ،۲ص .۱۵۸

جنبه هاى ادبى در دعاهاى امام صادق(ع)
برخي ديگر از آثار امام(ع) مانند س��اير ائمه(ع) در قالب دعا تجلي مي كند .دعا يك عمل
ادبياس��ت كه از حيث عنصر خارجي بر يك محاوره ي ش��خصي و توجه به خداوند و از
حيث عنصرداخلي بر عنصر وجدان پايه ريزي شده كه خواننده به وسيله ي آن به اوج مي
رس��د و مهم ترين عنصر آن عنصر ايقاعي است زيرا دعا نوعي تالوت است و تالوت در
طبيعتش عنصر ايقاع و موس��يقي را طلب مي كند ماننند جناس ،قافیه و(...البستانی:1414،
.)288دعا مانند یک درس تربیتی اس��ت كه مشكالت انسان را بر اساس عقيده و ايمان به
خداوند و اصالح ضمير و ميل بهانجام كار خير حل مي نمايد .ادب دعا كه در آن وسعت
روح ،حرارت نفس و ايجاز وجود دارد به عمق احساس امام(ع) از وجود خداوند در قلب
او و توجه امام (ع) به معبود اشاره دارد.
ابعاد ادبی دیدگاه امام جعفر صادق(ع)
غير از مواردي كه درباره ي اهميت و جايگاه شعر در نزد امام صادق (ع) و شاعران زمان

.1تحف العقول ،ص .۲۸۱
.2ارشاد القلوب ،ص  ۱۷۹و اخالق شبر ،ص .۱۱۷
.3مصباح الشریعه ،ص .۷۰

559

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

روز قیامت چیزی ش��بیه توپ (گلوله ای از پنبه) به پش��ت ش��خص می خورد و او را به
بهشت می کشاند ،گفته می شود این عمل صالح اوست.
ام��ام صادق علیه الس�لام -:ا َ َ
الصالة َو ب ِ ُّر
��ر ُ
ب ب ِ ِه ال َعبدُ اِل��ی اللِهّ بَعدَ ال َمع ِر َف��ة َ
فض ُل ما یتَ َق َّ
الوالِدَ ین…- 1.
بهترین کاری که بنده خدا را به خدا نزدیک می گرداند پس از ش��ناختن خدا نماز و نیکی
به پدر و مادر است.
الر ُس��و ِل صلی اهلل و علیه و آله اِیا ُکم َو ُع ُق ُ
وق الوالِدَ ین َفا ِ َّن
امام صادق علیه الس�لامَ -:عن َّ
ِ 2
الیجدُ ها ّ
لف َسنَ ٍة َو ِ
سیرة ِ ا َ َ
الرحم -
الجنَّ ِة َ
ریح َ
یوجدُ مِن َم َ
عاق َو ال قا ِطع َّ
از رسول خدا صلی اهلل و علیه و آله نقل شده که فرمود :از ناراضی ساختن پدر و مادر ،پرهیز
کنید زیرا بوی بهشت تا هزار سال می رود و عاق والدین و قاطع رحم آن را درک نمی کند.
س��ر ُع ب ُ ُلوغ ًا
امام صادق علیه الس�لام -:ب ِ ُّر الوالِدَ ینِ مِن ُحس��نِ َمع ِر َف ِة ال َعب ِد بِاللِهّ اِذال ِعبا َدة ا َ َ
لِصا ِحبِها اِلی رِضاءِ اللِهّ مِن ب ِ ّ ِرالوالِدَ ین ل ِ َوج ِه اللِهّ تَعالی.3
نیکی به پدر و مادر از بهترین معرفت بنده نسبت به خداست ،زیرا هیچ عبادتی سودش از
نیکی به پدر و مادر بخاطر خدا زودتر به صاحبش نمی رسد.
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ايش��ان گفته شد مي توان به س��روده هاي خود امام(ع) اشاره كرد .اين سروده ها مضامين
مختلفي رادربردارند .گاهي امام(ع) به جايگاه امامت اش��اره داش��ته و به معرفي مقام اهل
بيت(ع)مي پردازند؛ مثال در جايي ائمه(ع) را در اصل س��تارگاني مي دانند كه روش��نايي
بخش ديگرانند و براي مردم حجت و برهان هستند و هم چون درياهايي مي مانند كه هر
كه در آن غوص كند به درو ياقوت ومرجان دس��ت مي يابد .ايش��ان مالكان و خزانه داران
س��رزمين هاي مقدس و آسمان هاهستند .امام ريشه ي وفا را نيز در ائمه(ع) مي دانند .آن
ها هستند كه حق وفا را به درستي بجاآورده اند ،همان گونه كه خوشه ي نخل ،شاخه ي
درخت نخل را زينت مي دهد.
براي تحليل و نقد ادبي يك ش��عر بايد تجربه ي ش��عوري شاعر را مدنظر قرار داد .تجربه
ي شعوري از مقدمات تجربه ي شعري است .تجربه به اين معناست كه شاعر به صورت
حقيقي ياتخيلي در ش��رايطي خاص زندگي كرده و تحت تاثير آن ش��رايط قرار گرفته و
توانسته آناحساسات و انفعاالت ذهني را در قالب شعر بيان نمايد .اين تجربه يا ذاتي است
كه نقش مس��تقيم در زندگي شاعر داشته مانند دوري از محبوب ،موفقيت در يك آزمايش
وغيره و يا يك تجربه عام است كه شاعر تحت تاثير چيزي است كه ديگران نيز متاثر شده
اند مانند استقالل وطن (سيدقطب 1410 ،ق.)9 :
تجربه ي ش��عوري در ش��عرهاي قديم نيز وجود داشته اس��ت و از آنجا كه ادبياتعصر امام
صادق(ع) ادبياتي نو و به دور از تقليد بود ،ايشان با حفظ سبك و سياق ادبيات زمانخود،
پيش رفته اند .در حقيقت تجربه ي امام (ع)يك تجربه ي ذاتي و برگرفته از عرفان امام(ع)
بشمار مي رود.
ص��ور تعبيري نيز از عناصر تجربه ش��عوري اس��ت كه همان صياغت ادبي اس��ت و اين
عنصر،تجربه ش��عوري ش��اعر را بر روي صفحات كاغذ به تجربه ش��عري تبديل مي كند.
نقش الفاظ،جمله ها ،تركيب ،صور خيال و موس��يقي در اين قسمت بسيار مهم است(سيد
قطب 141 ،ق9:و .)10براي ايجاد يك تجربه ش��عوري خ��وب ،الفاظ بايد دقيق و واضح
ب��وده و از پيچيدگي و مهجور بودن دور باش��ند .جمالت و تعابير بايد ماليم و متناس��ب
با افكار و عاطفه و وجدان باش��ند.صور خيالي نيز ش��امل تشبيهات ،كنايات ،استعارات و
اس��تفاده از جناس و صنايع بديعي و بالغي اس��ت كه باعث باال رفتن سطح ادبي شعر مي
شود.
اف��كار در خلق تجربه ش��عوري و تبديل آن به تجربه ش��عري نقش مهم��ي ايفا مي كنند.
قدرت،اس��تعداد و خالقيت شاعر در تبديل تجربه شعوري خود به معاني و افكار صحيح،
ابداع در ش��عر ناميده مي ش��ود .براي اينكه شعر از انس��جام برخوردار باشد بايد عاطفه با
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افكار مخلوط گردد وجدايي اين دو از يكديگر باعث به وجود آمدن شعري خشك و بي
روح م��ي گردد(هم��و .)12 ،امام(ع) هم در بيان افكار خود با در نظر گرفتن مقتضاي حال
مخاطب سعي كرده تا با سخنان بي پيرايش خود ،افراد عام را نيز مورد توجه قرار دهد .از
آنجا كه امام (ع)پيوند خوبي بين افكار ووجدان خود ايجاد نمودند ،توانسته اند انگيزه هاي
خويش را در روح و روان مخاطب القا نمايند؛لذا باعث جاودانگي اشعار خود گرديدند.
موس��يقي ش��عر از مهمترين اقسام صور تعبيري است كه ش��امل اوزان و بحور شعري مي
باشد.وحدت ارگانيك در شعر نيز باعث ايجاد انسجام در ابيات شعر مي گردد .به طوري
كه با كم كردن يا تقدم و تاخر ابيات در بناء ش��عري اخالل ايجاد مي ش��ود .احساس يك
اديب را مي توان از طريق موس��يقي و آهنگ كالم او فهميد .در حقيقت آهنگ و موسيقي
مبين تجربه ي ش��عوري اس��ت كه اديب كس��ب نموده ،س��پس الهام هاي روحي رواني
نفساني يا بارهاي احساسي بيدار كننده و مؤثري را كه با خود دارد ،به مخاطب منتقل مي
س��ازد(محمد رضايي 1381 ،ش )261:امام(ع) دراشعار خود با اعتماد بر محسنات بديعي
و ب��ا به كارگيري الفاظ دقيق و الهام بخش باعث به وجودآمدن موس��يقي عرفاني گرديده
اس��ت كه مبين تجربه ي ش��عوري امام(ع) است .تجربه شعري شامل سه عنصر وجدان يا
عاطفه ،افكار و صور تعبيري است .اگر در نظر بگيريم كه عنصر عاطفي همان احساساتي
اس��ت كه در اثناي تجربه ي ش��عوري بر شاعر مستولي مي ش��ود ،درمي يابيم كه امام(ع)
هم در عين حال كه در اشعارش��ان احساسات را دخيل دانسته از توجه به واقعيت موجود
جامعه وبه كار گيري عاطفه در بيان مس��ايل و مشكالت جامعه غافل نبودند .رمز موفقيت
در داشتن يك وجدان و عاطفه خوب در شعر ،صدق شعوري است .صدق شعوري منجر
به صدق ش��عري مي شود؛ يعني ش��اعر در بروز احساساتش صادق است و اين درستي و
راس��تي در شعرش آشكارمی باش��د لذا هرچه را احساس مي كند بدون هيچ كم و كاست
مي آورد(خورشا.)11 :1381،
امام (ع)نيز با تكيه بر درستي احساس و افكار صادق و خالص ،عاطفه را در خدمت عقل
قرارداده و درباره ي مس��ايل پيچيده و غامض عقلي از طريق زبان عاطفه و وجدان سخن
مي گويند.
امام(ع) در صياغت ادبي خود با بكارگيري صور تعبيري مناس��ب ،تجربه شعوري خود را
به تجربه ش��عري تبديل كرده اند .استفاده از تشبيه ،استعاره ،كنايه ،جناس ،تناقض و ساير
صنايع بديعي و اس��تفاده از اغراض مختلف بالغ��ي ،وحدت ارگانيك ،وحدت موضوعي
و وحدت احساس��ي به خوبي در اشعار امام(ع) مش��اهده مي شود.در يك تجربه شعري
وح��دت موضوعي نيز بايد رعايت ش��ود تا همه ابيات از يك موضوع وتجربه ش��عوري

برخوردار باشند .وحدت در احساسات نيز مهم است .يعني شاعر در يك احساس و تجربه
شعوري صحبت كند كه همان اغراض بالغي شعر است مانند :دعا ،رجا،التماس ،نصيحت،
تهديد ،مدح ،تحقير ،تمني ،تحسر ،عتاب ،حزن ،تعجب و غيره .رعايت همه اين موارد در
يك تجربه شعوري باعث به وجود آمدن يك تجربه شعري خوب و جاودان مي گردد.
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نتیجه گیری
ادبيات در عصر امام صادق(ع) همانند س��اير علوم پيش��رفت كرد ،چرا كه امام(ع) نهضت
علمي و فرهنگي بزرگي به وجود آوردند كه حاصل آن تأسيس دانشگاه بزرگ جعفري و
تربيت چهارهزار شاگرد بود .كالم امام صادق(ع) كه در قالب احاديث،گفتگوهاي خطابي،
مناظ��رات ،دعا و...آمده اس��ت.احاديث امام(ع) به عنوان يك عم��ل ادبي كه به دو عنصر
تصوير و موسيقي تكيه داشته و با عناصرتشبيه ،استعاره ،تمثيل و...آراسته شده است.
معياره��اي بالغ��ت و فصاحت از منظر امام صادق(ع) به عن��وان يك قاعده در بين اديبان
شناخته مي شوند.با توجه به اينكه ادبيات متعهد به مدح اهل بيت(ع) اختصاص دارد و به
صدق عاطفه و مدح واقعي متمايز مي باشد .امام(ع) ديگران را به يادگيري اين گونه شعر
تش��ويق مي نمايند و اين ترغيب نش��ان دهنده ي اهميت ادبيات متعهد در نزد ايش��ان مي
باشد.
منابع
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األمين،محسن (بی تا) .أعيان الشيعة بيتا ،تحقيق :حسن األمين ،بيروت :دارالتعارف، .
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ابراهيم بيضون ،قم :مركز الغدير للدراسات االسالمية.
البس��تاني ،محمود (1414ق) .القواعد البالغية في ضوء المنهج االس�لامي .مشهد :مجمع ،
البحوث االسالمية ،چاپ اول.
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فصلنامه ي لس��ان مبين پژوهش ادب عربي(علمي – پژوهشي).سال دوم ،دوره ي جديد،
شماره ي دوم ،اسفند  ،1389ص.53-25
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سبک زندگی از منظر امام صادق علیه السالم
(مصادیق زندگی اجتماعی)
عطیه سادات میرخانی

1

چکیده:
جمعگرایی یا گرایش به جمع یک گرایش فطری یا طبیعی اس��ت که در نهاد هر انس��ان
وجود دارد و از آنجا که وظیفه انس��انها تالش برای تکامل مادی و معنوی خود است ،لذا
این تکامل تنها در س��ایه جمعگرایی تحقق مییابد .مسئله تکامل انسان در سایه جمعگرایی
از جمله مسائلی است که اثبات آن کام ً
ال عقلی است و در این باره آیات و روایات فراوانی
نیز وجود دارد .بررس��ی این مس��ئله از دیدگاه امام صادق(ع) به عنوان شش��مین پیشوای
مس��لمانان از این جهت حایز اهمیت اس��ت که تقریب ًا بیش از یک س��وم احادیث شیعه از
س��وی آن امام بزرگوار روایت شده اس��ت و آن حضرت به عنوان خلیفه خداوند در مقام
امامت از کاملترین افراد اس��ت .از این رو تنها چنین ش��خصیتی است که میتواند انسانهای
دیگ��ر را به تکامل برس��اند ،لذا آموزههای آن حضرت در این باره راه گشاس��ت .در این
پژوهش با بهرهگیری از منابعی که احادیث امام صادق(ع) در آنها ذکر شده است به روش
کتابخانهای ،مصادیق و آموزههای زندگی اجتماعی از نگاه آن امام بررس��ی ش��ده اس��ت،
 .1پایه یک حوزه علمیه کوثر اصفهان

ضمن آنکه رابطه آنها با تکامل انسان تبیین میشود .بیشک تمام آموزههای جمعگرایانه در
ش��کلگیری جامعه مطلوب که بس��تری مناسب برای دستیابی به سعادت و کمال حقیقی و
در نهایت عبودیت خداوند است ،موثر است.
ب��ا مطالعه احادی��ث آن امام بزرگوار در تمام زمینهها و بابها به این نتیجه دس��ت یافتم که
تکامل واقعی انس��ان تنها در س��ایه جمعگرایی صورت میگیرد و ش��واهدی از فرمایشات
ایشان در این باره ارائه شده است.
کلیدواژه ها :حدیث ،زندگی اجتماعی ،تکامل.
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ضرورت زندگی اجتماعی
انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت و برای دستیابی به سعادت و کمال مطلوب خود ناگزیر
است که زندگی جمعی در قالب جامعه را برگزیند.
فطرت تمامی افراد انس��ان چنین اس��ت ،یعنی فطرت تمام انسانها این معنا را درک میکند
که باید اجتماعی زندگی کند .قرآن کریم هم با بهترین بیان در آیاتی بسیار از این حقیقت
خبر داده است( .ن.ک :الطباطبائی ،1417 ،ج ،4ص)92
ارس��طو انسان را دارای یک غایت فطری دانسته و معتقد است «:موجود انسانی وظیفهمند
است که برای تحقق این غایت انسانی به خیر و خوشبختی و صالح دست یابد و در این
زمینه ویژگی منحصر به فرد انسانی نسبت به سایر موجودات این است که غایت فطری او
بیرون از جامعه ممکنالوصول نیست؛ چه اینکه انسان موجودی اجتماعی است ( ».مریجی،
 ،1382ص)9
ارزش زندگی اجتماعی
عواملی که گرایش به زندگی اجتماعی را در انسان برمیانگیزند ،میتوان به چند دسته تقسیم
کرد:
دس��ته اول ،عوامل غریزی اند ،مانند غریزه جنس��ی .هر فردی از آنجا که تکوین ًا تمایل به
جنس مخالف دارد ،خواه و ناخواه به او نزدیک میش��ود ،با او معاش��رت و مباشرت میکند
و زندگیاش را با زندگی او پیوند میدهد .البته زندگی خانوادگی در واقع شکلی از زندگی
اجتماعی است ،در یک مفهوم کوچکتر.
دس��ته دوم ،عوامل عاطفیاند که موجب گرایش به اجتماع و پیوند دادن زندگی یک فرد با
افراد دیگر میشوند.
دس��ته س��وم ،عوامل عقلیاند که از عوامل دیگر ،وسیعتر و جنبه اختیاری آنها بیشتر است.
انس��ان با عق��ل خود درک میکند که به تنهایی قادر به تامی��ن نیازمندیهای زندگی خویش
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نیس��ت .هم در تامین نیازهای مادی مثل لباس ،مس��کن و غذا احتیاج به همکاری دیگران
دارد و هم در تامین نیازهای معنوی .تکامل معنوی و تامین نیازهای مادی انس��ان در گرو
زندگی اجتماعی است و اگر جامعه نباشد ،عالوه بر لنگ ماندن زندگی مادی فردی ،تعلیم
و تربیت��ی هم وجود ندارد و رش��د معنوی و اخالقی هم تحقق نمییاب��د (.مصباح یزدی،
 ،1384ج ،3صص)32-30
مصادیق و آموزههای زندگی اجتماعی
.1امربه معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین و ضروریترین مس��ایلی اس��ت که مومنان
وظیفه ادای آن را بر عهده دارند .این مس��ئله که مس��ئولیت متقاب��ل مومنان به یکدیگر را
میرساند در فراهمسازی جامعه به سوی تکامل واقعی نقش به سزایی دارد .چرا که شالوده
سالمت معنوی و مادی جامعه در گرو وازدن ناشایستها و منکرات و رویآوردن به کارهای
شایسته و پسندیده است.
پیوس��تگی اجتماع اعتقادی چنان اس��ت که همه مس��ئول یکدیگرند و همه برخوردار از
پیامدهای کردار نیک و زیانمند از پیامدهای کردار زشت دیگراناند.
لزوم امربه معروف و نهی از منکر
ل��زوم انج��ام امربه معروف و نه��ی از منکر را میت��وان در روحیه دیگرخواهی و داش��تن
جامعهای س��الم جستجو کرد .در مکتب اسالم مومنان برادر یکدیگر معرفی شدهاند و بر
این اس��اس باید بس��ان آینه باش��ند تا با بیان عیوب به یکدیگر بی کم و کاست خود را از
ب اِخوانی اِل َ َّی َمن اَهدی اِل َ َّی ُعیوبی» (
پلیدیه��ا دور کند .لذا امام صادق(ع) فرمودن��د «:ا َ َح ُّ
الکینی ،1362 ،ج ،2ص)639
محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا به من هدیه دهد.
.2علم آموزی
اهمیت علم آموزی
نخستین مرحله در تکامل انسان ،معرفت و شناخت است ،زیرا شناخت مقدمه هر حرکت
و عملی است.
کالسائ ِ ِر َعلی َغی ِر َ
الط ِ
ریق ،ال یَزیدُ ُه ُسر َع َه
امام صادق(ع) فرمودند « :اَلعام ِ ُل َعلی َغی ِر بَصیرهّ ،
السی ِر إِالّ بُعداً ( ».الکینی ،1362 ،ج ،1ص )43
َّ
کس��ی که بدون بینش و آگاهی عمل کند ،چون کس��ی اس��ت که در بیراهه رود .او هرچه
بیشتر بشتابد (،از راه اصلی) دورتر میشود.
به س��بب اهمیت ش��ناخت ،امام صادق(ع) تاکید فراوانی بر جستجوی دانش در همه حال
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ب العِل ِم َفریض ًه فی ُک ِّل حا ٍل ( ».المجلسی ،1403 ،ج ،1ص)172
نموده استَ «.ط َل ُ
فرا گرفتن دانش در هر حالی واجب است.
همچنی��ن آن حضرت علم و دانش را بهترین ارث پدران برای فرزندان معرفی فرمودهاند.
یر ما َو َّر َ
دب ال
ث اآلبا َء لاِ َبنائِهم ا َال ُ
مسعده بن صدقه گوید :امام صادق(ع) فرمودند « :إ ِ َّن خَ َ
ُ
ب یَبقی؛ َ
َ
قال مس��عده یَعنی بِا َال َد ِ
ب العِلم ( ».الکینی،1362 ،
المال ،فإ ِ َّن
ب و ا َال َد َ
المال یَذ َه ُ
ج ،8ص)150
بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی میگذارند ،ادب است ،نه ثروت ،زیرا ثروت
رفتنی است و ادب ماندنی .مسعده گفت :منظور از ادب ،دانش است.
ضوابط علم آموزی
م��وارد متعددی را میتوان بر اس��اس روایات امام صادق(ع) ب��ه عنوان ضوابط علم آموزی
برشمرد ،از جمله :عمل به علم ،تواضع و فروتنی نسبت به استاد ،صبر در این راه ،عجب
نداشتن ،دوری از جدال و مراء و بسیاری از موارد اخالق دیگر.
.3مشورت و نظرخواهی
انس��انها همواره در مراحل زندگی خود نیازمند اتخاذ رای و تصمیم هستند ،تا در پرتو آن
بتوانند به آنچه رس��یدهاند عمل نمایند .در این راس��تا آموزههای اسالمی برای اینکه رای
درست و صوابی اتخاذ شود « ،مشورت و نظرخواهی» را پیشنهاد میکنند.
« مش��اوره» یک اصل اسالمی است که حتی رهبران امت هم باید برای اداره کشور با امت
مشورت کنند .در سیره امام صادق(ع) هم این اصل را مشاهده میکنیم ،چنانکه آن حضرت
با فضیل بن یسار که یکی از یاران آن حضرت مشورت میکنند :فضیل بن یسار میگوید« :
شیر َعلی مِثل ِ َ
لت أص َل َح َ
ک؟ َ
قال :ن َ َعم ،إذا
إِستَش��ا َرنی أبا َعبداهلل َم َّره فی أمرٍَ ،ف ُق ُ
ک اهللُ مِثلی یُ ُ
شیر ب ِ َ
ک ( ».المجلسی ،1403 ،ج ،72ص)101
أستَ َ
یکب��ار امام صادق(ع) درباره کاری رای مرا خواس��ت .گفتم ،خ��دا خیرتان دهد! آیا چون
منی به چون ش��ما ،مش��ورت میدهد؟ حضرت فرمودند :آری ،در آن هنگام که از تو طلب
مشورت کنند.
در خصوص تش��ویق و ترغیب و فواید مش��ورت کلماتی از امام صادق(ع) روایت ش��ده
وصی ب ِه َرس��ول اهلل(ص) َعلیّ ًا (ع) أن َ
قال :ال
اس��ت .از جمله آن حضرت فرمودند « :فِیما ا ُ َ
ُمظا َه َر ُه أوثَقُ م ِ َن ال ُمشا َو َره» ( همان ،ج ،72ص)100
در سفارشهای رسول خدا(ص) به حضرت علی(ع) بود که پشتیبانی محکمتر از مشورت
کردن نیست.
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.4محبت ورزیدن
الف -ابراز محبت به همسر
أحبُّ َ
ام��ام صادق(ع) به نق��ل از پیامبر اکرم(ص) فرمودن��دَ « :ق ُ
ک
الر ُجل للم��رأه ،إن ّی َ
ول َّ
ب مِن َقلب ِ َ
ک أبَداً ( ».الکینی ،1388 ،ج ،5ص)569
الیَذ َه ُ
اگر مردی به همسرش بگوید :تو را دوست دارم ،این سخن هرگز از یاد زن نمیرود.
ب -ابراز محبت به کودکان
إرح ُمو ُهم و إذا َو َعدتُ ُمو ُهم َشیئ ًاَ ،ف ُفوا ل َ ُهم َفإنَّ ُهم
أحبُّوا ِّ
الصبیان َو َ
امام صادق(ع) فرمودندَ « :
ال یَد ُرونَ إالّ إنَّ ُکم تَر ُز ُقون َ ُهم ( ».همان ،ج ،6ص )49
کودکان را دوست بدارید و به آنها مهربانی کنید و چنانچه به چیزی وعدهشان دادهاید به
وعده خود عمل کنید ،زیرا آنان جز شما را روزی ده خود نمیدانند.
ج -ابراز محبت به فرزند
امام صادق(ع) فرمودندَّ « :
رح ُم ال َعبدَ ب ِ ِشدَّ ه ِ ُحبّ ِه ل ِ َول َ ِده( ».همان ،ج ،6ص)50
إن اهللَ لَیُ َ
خداوند به بندهای که به فرزندش محبت شدید دارد ،رحم میکند.
د -ابراز محبت به همسایه و دوست
امام صادق(ع) به داود بن سرحان چنین توصیه فرمودند :ای داود صفتهای اخالقی واال به
یکدیگر پیوس��تند که خداوند آنجا که بخواهد ،آنها را قس��مت میکند و از جمله آنهاست،
ابراز دوستی به همسایه و دوست.
.5غیرتمندی
یکی از مس��ایل بسیار اساس��ی در زندگی اجتماعی که امروزه با بیتوجهی وسیعی از مردم
نس��بت به آن مواجه هس��تیم ،غیرتمندی نس��بت به اعضای خانواده و به عبارتی عامیانه
ناموس خود اس��ت .در روایتی امام صادق(ع) شخص غیرتمند را محبوب خداوند معرفی
فرمودهَّ « :
َیرت ِ ِه َح َّر َم ال َفوا ِح َ
ش ما َظ َه َر مِنها
إن اهللَ تَبا َر َک و تَعالی َغیو ٌر یُ ِح ُّ
ب ُک َّل َغیورٍ َو لَغ َ
َو ما ب َ َطن» ( الکینی ،1388 ،ج ،5ص)535
خداوند متعال غیور اس��ت و هر غیوری را دوس��ت میدارد و برای همین غیرت است که
فواحش را حرام کرده است ،چه ظاهر باشد و چه باطن.
قال َر ُ
همچنین آن حضرت غیرت را از جلوههای ایمان دانستهاندَ « :
سول اهلل (ص) :اَلغیر ُه
م ِ َن اإلیمان» ( المجلسی ،1403 ،ج ،68ص )342
غیرتمندی مطرح شده در روایات امام صادق(ع) تنها نسبت به خانواده نیست ،بلکه نوعی
دیگر از آن با عنوان غیرت دینی نیز قابل طرح است و آن اینکه شخص را نسبت به مسایل
دینی خود آنجایی که معصیت خدا میش��ود و یا توهینی به مقدس��ات میشود ،بشوراند .در
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این رابطه میتوان به روایاتی که در خصوص حب و بغض در راه خدا و یا امر به معروف
و نهی از منکر اس��ت رجوع کرد که در اینجا به یک روایت اکتفا میکنیم .امام صادق(ع):
إن اهللَ َع َّ��ز و َّ
المومن ّ
عیف ّ
ومن َّ
« َّ
الض َ
ج��ل لَیُبغِ ُ
دین ل َ ُه؟
الذی ال دین لَهَ :و ما
ُ
الذی ال َ
ض ال ُم َ
الم َ
قالّ :
نکر» ( الکینی ،1388 ،ج ،5ص)59
ألذی ال یَنهی َعنِ ُ
مومن ضعیفی که دین ندارد ،خداوند از او خش��مناک است و منظور مومنی است که نهی
از منکر نمیکند.
.6معاشرت با یکدیگر
معاش��رت و همصحبتی و مخالطه با یکدیگر از اموری اس��ت که شریعت مقدس اسالم بر
آن اصرار ورزیده و اخبار موجود در این مس��ئله غالب ًا به انجام هریک از انواع آن در کتب
حدیثی اش��اره دارد .انواع معاش��رت که در احادیث به آن اشاره شده است به طور کلی به
سه گروه تقسیم میشود:
 -1معاشرت با همسر  -2معاشرت با ارحام و خویشاوندان  -3معاشرت با عامه مردم
.1معاشرت با همسر
تشکیل خانواده فصل جدیدی در زندگی انسانهاست که با بهرهگیری از پیوند زوجیت در
تمام ابعاد آن زندگی سرشار از آرامش برای انسان تحقق مییابد و زمینه تکامل حقیقی فرد
حاصل میش��ود .از این رو هنگامی که عدهای در زمان پیامبر(ص) از معاش��رت با همسر
خود س��رباز زدند و فکر میکردند ،ازدواج عاملی است که سبب دوری از خداوند میشود،
با واکنش رسول اهلل مواجه شدند.
قرآن کریم میآموزد که چون انس��ان همس��ر میگزیند ،به نیک رفت��اری هم متعهد میگردد.
تش��کیل خانواده و نیک رفتاری با همس��ر الزم و ملزوم یکدیگرند .چنانکه امام صادق(ع)
بالمیثاق ّ
ِ
الذی أخَ َذ اهلل» (همان،
رت
أقر ُ
فرمودن��د « :إذا أرا َد َّ
الر ُج ُل أن یَتَ َز َّو َج ال َمرأ َه َفلیَ ُقلَ :
 ،1388ج ،5ص )502
مرد هنگامی که زنی را به همس��ری خود در میآورد ،باید بگوید :من عهد و پیمانی را که
خداوند از من گرفته است اقرار میکنم.
.2معاشرت با اقوام و خویشاوندان (صله رحم)
از نظ��ر امام صادق(ع) برترین مرحله اس�لام پس از ایم��ان صله رحم و منفورترین کارها
پس از ش��رک ورزیدن به خداوند بریدن از خویش��اوندان معرفی شده است .در نگاه امام
صادق(ع) قاطع رحم ،فردی ملعون اس��ت و از این رو به ترک مصاحبت با او دستور داده
شده است.
.3معاشرت با عامه مردم
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دردی��دگاه امام ص��ادق(ع) مردم عیال خداوند تبارک و تعالی هس��تند :قال اهلل عزوجل« :
خَ لقی َعیالی» ( الصدوق ،1402 ،ص)70
خداون��د عزوجل میفرمایند :آفریدگان من عیال من هس��تند .امام ص��ادق(ع) در رابطه با
معاشرت با مردم یک اصل کلی را بیان فرمودند و آن دید مثبت داشتن به مردم است ،چرا
که تصحیح دید الزمه انجام وظایف دینی نسبت به مردم است.
.4ایثارگری
مقدم داشتن دیگران بر خود از جمله آموزههای جمعگرایی است ،که امام صادق(ع) به ما
توصیه نمودند .س��ماعه بن مهران گوید :از امام صادق درباره مردی پرس��یدم که جز توشه
یک روز خود چیزی ندارد ،گفتم :آیا کس��ی که روزی خود را دارد ،باید به آن که چیزی
ندارد ،احسان کند و آنکه روزی یک ماهش را دارد ،باید به آنکه چنین نیست احسان کند
و برای س��ال نیز به همین صورت ،یا اینکه این مقدار همان اندازه «کفاف» اس��ت که نگاه
داشتن و بذل نکردن آن موجب سرزنشی نیست؟ آن حضرت فرمودند :هردو راه در برابر
انس��ان باز اس��ت .البته کسی با ارج تر است که در کار نیک راغب و کوشا باشد و دیگران
را بر خود برگزیند ،چرا که خداوند کس��انی را س��تایش میکند که ( دیگران را بر خویشتن
مق��دم میدارند ،با اینکه خود نی��از دارند) و درباره نگاه داری قدر «کفاف» مالمتی نخواهد
بود و همواره دست باال ( بخشنده) نیکوتر از زیرین است و در بخشش از آن کس شروع
کن که نان خور توست ( .الکینی ،1362 ،ج ،4ص)18
.5حسن خلق
حس��ن خلق و خوش رویی ،یکی از مهمترین اصلی ترین مبانی در روابط اجتماعی است
و کتب روایی ما مش��حون از چنین روایاتی است .از خوش رویی به عنوان برترین اعمال
در نزد خداوند ،پس از انجام فرایض ،نام برده ش��ده اس��ت .امام صادق(ع) فرمودند « :ما
عز و ّ
ِ
ب إلی اهلل ِ تَعالی مِن أن یَ َس َع النّاس
جل ب ِ َع َملٍ بَعدَ ال َف
یَقدَ ُم الموم ِ ُن َعلی اهلل ِ َّ
أح َّ
رایض َ
بِخُ لقِه» (همان ،ج ،2ص)100
مومن بعد از انجام واجبات نزد خداوند متعال عملی محبوب تر از این نیاورد که مردم را
س��ن الخُ ِ
لق
از لحاظ خلقش در وس��عت گذارد .همچنین آن حضرت فرمودند « :الب ِ ُّر َو ُح ُ
عمرا ِن الدّ یار َو یَزیدا ِن فی األعمار» ( همان ،ج ،2ص)100
یَ ُ
نیکوکاری و حسن خلق خانهها را آباد میکند و بر عمرها میافزاید.
.6نقادی
انتق��اد نمودن از دیگران که میتواند در تمام عرصههای زندگی فرد منتقد ش��ونده باش��د،
از جمل��ه مصادیق زندگی اجتماعی اس��ت ،که نه تنها نباید آن��را خردهگیری و عیبجویی
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دانس��ت ،بلکه آنرا باید حرکتی از س��ر مهرورزی و دلس��وزی نس��بت به دیگران دانست.
إل��ی ُعیوبی » ( الکینی،
إلی َمن أهدی
أح ُّ
چنانک��ه امام صادق(ع) فرمودن��دَ « :
َّ
ب إخوانی َّ
 ،1362ج ،2ص)639
محبوبترین برادرم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد (و آنها را به من
گوشزد کند)
.7وحدت
در زمان امام صادق(ع) که اکثر مردم عامی مذهب بودند و حکومت هم در دس��تان ناحق
این گروه بود ،حضرت پیروان خود را به وحدت و خویش��تنداری از بازگو کردن مطالبی
که سبب تفرقه میشد ،مینمودند .ابوبصیر گوید :از امام صادق(ع) شنیدم که میفرمودند « :از
خدا بپرهیزید و مطیع پیشوایان و ائمه خود باشید ،هرچه آنها میگویند ،بگویید و از هرچه
سکوت نمودند ،سکوت نمایید ،شما در زمان حکومت اشخاصی هستید که خداوند درباره
آنها چنین فرموده ( :هرچند از مکرشان کوهها از جای کنده میشد) – منظورشان سلطنت
بنی عباس بود -از خدا بپرهیزید ،ش��ما اکنون در آرامش قرار گرفتهاید[ ،باعث برهم زدن
این آرامش نش��وید] در میان جمعیت ایش��ان نماز بخوانید و در تش��یع جنازه آنها شرکت
نمایید و امانت آنها باز گردانید» ( .المجلسی ،1403،ج  ،47ص)162
تاکی��د امام صادق(ع) بر حفظ وحدت بدان جهت اس��ت که حض��رت آنرا مایه آرامش و
پیشبرد اهداف اسالم میداند که در جهت تکامل اجتماعی و فردی انسان ترسیم شده است.
.8حیا مداری
از دیدگاه امام صادق(ع) ،حیا از جایگاه واالیی برخوردار اس��ت ،در بحث انسان شناسی،
اخالق در درجه نخس��ت اهمیت قرار دارد ،که در بردارنده عناصر بسیاری است .در میان
این مجموعه عناصر ،برخی از عوامل ،امتیاز و برتری ویژهای نسبت به دیگر عوامل دارند،
که اصطالح ًا « مکارم اخالق » نامیده میش��ود .در این مجموعه مکارم (شایستگیها) عناصر
یا عامل « حیا » در راس همه قرار دارد ( .پسندیده ،1383 ،ص)7
اهمیت این مس��ئله به اندازهای است که وقتی از امام صادق(ع) سوال میشود که مبانیشان
مت َّ
أن
در زندگی چیست ،به چهار مطلب اشاره میکنند ،که یکی از اینها این استَ « :و َعل ِ ُ
َّ
اهللَ
یت » ( المجلسی ،1403 ،ج ،75ص)228
عزوجل ُم َّطل ِ ٌع َع َل َّی فاستَحیَ ُ
دانستم که خداوند بر من مطلع است پس شرم کردم.
مفضل فرمودند « :ای ّ
امام صادق(ع) در بیان فواید حیا ،خطاب به ّ
مفضل! در این خصلت
و خ��وی بلند قدر بزرگ ،یعنی حیا ،که از می��ان جانوران تنها آدمی به آن اختصاص یافته
اس��ت ،نیکو بنگر! اگر حیا نباش��د ،هیچ میهمانی احترام نمیش��ود و به هیچ وعدهای وفا
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نمیش��ود و هیچ حاجتی برآورده نمیشود .هیچ کار زیبایی انجام نمیشود و هیچ کار زشتی
ترک نمیش��ود .تاثیر حیا چندان است که بس��یاری از کارهای واجب به خاطر آن صورت
میگیرد .در میان مردم کس��انی هستند که اگر به خاطر حیا نبود ،حق پدر و مادر را رعایت
نمیکردند ،صله رحم بجا نمیآوردند ،امانت را به سپارنده آن باز پس نمیدادند و از هیچ کار
زش��تی خودداری نمیکردند .میبینی چگونه همه صفاتی که صالح کار آدمی و سامان یابی
امورش به آنها وابسته است ،به او عطا شده است ( ».همان ،ج  ،58ص )257
در این روایت حیا عاملی معرفی ش��ده است که عمده موارد زندگی اجتماعی در سایه آن
تحقق مییابد و از رو میتوان از این آموزه جمعگرایی بس��یاری از ناهنجاریهای اجتماعی را
سامان داد.
.9پرهیز از جدال
جدال و یا مراء یکی از عوامل گسس��ت روابط اجتماعی اس��ت و از این رو مورد تحریم
واقع ش��ده اس��ت .امام صادق(ع) فرمودند « :مجادله کردن یک بیماری سختی است و در
انسان ،هیچ خصلتی بدتر از آن وجود ندارد و آن از اخالق مخصوص ابلیس بوده و چیزی
اس��ت که شیطنت و ابلیس بودن ابلیس به آن منتهی شده است .هیچ فردی در هیچ حالتی
گرفتار آن نمیگردد ،مگر کسی که از خودشناسی و دیگرشناسی بیبهره و از شناخت حقایق
دین ،محروم است ( ».همان ،ج ،2ص)134
.10پرهیز از دروغگویی
دروغگویی که از آن منع بس��یار شدید شده است و نتایج زیانباری برای آن برشمرده شده
اس��ت ،یکی از عواملی اس��ت که س��بب گسست روابط اجتماعی میش��ود و علت آن هم
کمرنگ شدن اعتماد به یکدیگر است ،چرا که امام صادق(ع) فرمودند « :شخص دروغگو
مروت ندارد»َ «:و ال ل ِ َک ّذابٍ ُم ُر َّوه » ( همان ،ج ،69ص)193
از این رو آن حضرت فرمودند « :مومن بر هر خویی سرشته میشود ،مگر خیانت و دروغ».
(همان ،ج ،72ص)173
البت��ه باید نکتهای را در اینجا ذکر نمود و آن این اس��ت که ،در برخی اوقات دروغ گفتن
امری الزم و ضروری بش��مار م��ی-رود و آن در مورد اصالح ذات بین و یا آش��تی دادن
ب إثنَینِ َو أبغ َ
ب
أح َّ
أح َّ
َض إثنَینِ َ :
است .امام صادق(ع) در این باره چنین فرمودند « :إنّ اهلل َ
ب َ
َض الخَ َط َر فی ُ
الط ُرقات َو أبغ َ
اإلصالح و أبغ َ
َض
ب فی
ین َّ
أح َّ
الخَ َط َر فیما ب َ َ
الک ِذ َ
ِ
الص َّفینِ و َ
َ
ب فی َغی ِر اإلصالح» ( الکینی ،1362 ،ج ،2ص)342
الک ِذ َ
خداوند دو چیز را دوس��ت دارد و دو چیز را دشمن :با تبختر راه رفتن در میان دو صف(
از لشکر اسالم و کفر) و دروغ گفتن برای اصالح ( بین دو نفر یا دو جمعیت از مسلمانان)
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را دوست دارد و با تبختر راه رفتن در کوچه و بازار و دروغ گفتن را در غیر مقام اصالح
دشمن دارد.
.11همسایه داری
جایگاه همسایه در نظر امام صادق(ع) ،جایگاه بس رفیعی است و سفارشهای موکدی بدان
شده است .در روایتی امام صادق(ع) حد همسایه را تا چهل خانه از هر سو بیان فرمودند:
لت ف ِ َ
داک ما َح ُّد الجا ّرِ؟ قال:
معاوی��ه بن عمار گوید به امام صادق(ع) ع��رض کردمُ « :جعِ ُ
عین دارا ً مِن ُک ّ ِل جان ِ ٍ
ب » ( المجلسی ،1403 ،ج ،71ص)151
أرب َ َ
توصیه به خوب همس��ایهداری از منظر امام صادق(ع) دس��توری الهی است .همچنین آن
حضرت خوب همس��ایهداری را س��بب فراوانی روزی برش��مردهاند و نیز فرمودهاند« :
الجوارِ یَزیدُ فی ال ّ ِر ِ
سن ِ
زق»(همان ،ج ،71ص)153
ُح ُ
خوشهمسایگی روزی را فراوان کند.
ٌ
آن حضرت آزار دادن همسایه را سبب دور شدن از رحمت الهی میدانندَ « :م ٌ
ملعون،
لعون
َمن آ َذی جا َر ُه» ( همان ،ج ،71ص)153
ملعون است ملعون ،کسی که همسایهاش را بیازارد.
.12اصالح میان مردم
در نگاه امام صادق(ع) اصالح میان مردم چون صدقهای میماند که خداوند آن را دوس��ت
می��داردَ « :صدَ َقه یُ ِحبُّ َها اهللُ
ین النّ ِ
ب بَینَ ُهم إذا تَبا َعدوا» (
إصالح ب َ َ
َفاس��دوا َو تَق��ا ُر ٌ
ٌ
اس إذا ت َ
الکینی ،1362 ،ج ،2ص)209
صدقهای که خداوند دوس��ت میدارد اصالح میان مردم اس��ت هن��گام که میان آنها به هم
میخورد و همچنین نزدیک کردن آنها به هم ،هنگامی که از هم دوری کنند
لذا از این رو است که امام صادق(ع) به ّ
ین إثنَینِ مِن
مفضل چنین فرموده اند « :إذا َر َ
أیت ب َ َ
شی َعتِنا ُمنازِ َعه َفافتَ ِدها مِن مالی» ( همان ،ج ،2ص)209
هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی دیدی ،از مال من فدیه بده ( یعنی هرچه ادعا میکند
از مال من به او بده تا طرف را رها کند).
.13قرض دادن
أقر َ
ض
در نگاه امام صادق(ع) قرض دادن نوعی صدقه محس��وب میش��ود « :ما مِن مومِنٍ َ
ِ
الصدَ َقه َحتّی یَر ِج َع إلَی�� ِه مال ُ ُه» ( همان ،ج،2
أجر ُه ب ِ ِح
س��اب َّ
ُمومِن�� ًا یَلتَ ِم ُ
��س ب ِ ِه َوج َه اهللُ ل َ ُه َ
ص)34
هیچ مومنی نیس��ت که به مومنی به خاطر رضای خدا قرض دهد مگر آنکه خداوند او را
در ش��مار صدقه محس��وب میدارد تا موقعی که خود را دریافت نکرده است [ و از برکات
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صدقه و آثار آن بهرهمند خواهد بود]
.14سخاوتمندی
بخش��ندگی و س��خاوتمندی در ن��گاه حضرت از ایمان فرد نش��أت میگی��رد و نقش فرد
س��خاوتمند را هم چون باران��ی برزمین بایر معرفی فرمودهاند :مس��عده بن صدقه گوید:
امام صادق(ع) به یکی از اصحاب خود فرمودند « :آیا تو را به چیزی که به خدا و بهشت
نزدی��ک میکند و از جهن��م دور مینمایاند خبر ندهم؟ آن ش��خص گوی��د :بلی .حضرت
فرمودند :بر تو باد به سخاوتمندی ،چه اینکه خداوند با رحمت خود خلق را آفرید ،برای
رحمت نمودن بر آنها ،س��پس برای آنها ،عدهای نیکوکار و کس��انی که در جایگاه نیکی
کردن قرار دارند ،قرار داد و برای آنها کسانی را قرار داد که در پی تالش مردم اند ،تا آنان
همچون باران بر زمین بایر مایه حیات آنان شوند و آنان همان مومنانی هستند که به قیامت
ایمان دارند ( ».همان ،ج ،4ص)40
.15خمس و زکات دادن
خمس و زکات از جمله مواردی است که ادای آن واجب بوده و زیرمجموعه مسئله انفاق
محسوب میشود و جزو حقوق خداوند به شمار میرود « :هرکس از پرداخت حق خداوند
دریغ کند ،دو برابر آن در راه باطل خرج میکند ( ».همان ،ج ،3ص)506
از ن��گاه ام��ام صادق(ع) رفع مش��کالت اقتص��ادی همچون فقر و محرومی��ت در پرتوی
بهکارگی��ری آموزههای زندگی اجتماعی تحقق مییابد و زکات دادن به عنوان یکی از این
آموزهها ،در صورت محقق شدن آن به رفع فقر میانجامد « :زکات برای آزمودن ثروتمندان
و مدد رس��اندن به زندگی فقیران مقرر شده اس��ت ،اگر مردم زکات اموال خود را بدهند،
هیچ مس��لمانی فقیر و نیازمند نخواهند ماند و با مقداری که خدا بر او واجب کرده اس��ت،
بینیاز خواهد ش��د .به یقین مردمان ،فقط از گن��اه توانگران ( و غصب حقوق محرومان به
وس��یله آنان) اس��ت ،که فقیر و نیازمند و گرسنه و برهنه میمانند ( ».الصدوق ،1404 ،ج،2
ص)7
از ن��گاه امام صادق(ع) مالی که زکات آن پرداخت نش��ود بیبرکت اس��ت « :قال رس��ول
ملعون ٌ
ٌ
اهلل(ص)َ :م ٌ
مال ال یُ َز ّکی» ( الکینی ،1362 ،ج  ،3ص)504
لعون
مالی که زکات آن پرداخت نشود ،ملعون است ،ملعون.
نوع دیگر انفاق واجب ،خمس دادن است .خمس که به  6سهم تقسیم میشود و نصف آن
به امام(ع) و نصف دیگر آن به یتیمان ،تهیدستان و در راهماندگان از سادات تعلق میگیرد،
از جمله فریضه های اس�لامی است که در سایه مس��ئله زندگی اجتماعی تحقق مییابد .از
نگاه امام صادق(ع) خمس دادن مایه تطهیر افراد است تا مال حرام به مال آنها راه نیابد« :

من از یک نفر از ش��ما درهمی میگیرم ،در صورتیکه از همه اهل مدینه ثروتمندترم ،فقط
مقصودم این است که شما پاکیزه شوید ( ».الکینی ،1362 ،ج ،1ص )538منابع:
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.1پسندیده ،عباس ،پژوهشی در فرهنگ حیا ،دارالحدیث ،قم 1383 ،ش.
.2الصدوق ،ابوجعفرمحمدبن ابی الحس��ن علی بن بابویه القمی ،مصادقه االخوان ،إشراف
السید علی الخراسانی الکاظمی ،کرمانی ،قم1402 ،ق.
صححه و ع ّلق
.3الصدوق ،محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی ،من الیحضره الفقیهّ ،
علیه :علی اکبر الغفاری ،موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم ،قم1404 ،ق.
.4الطباطبایی ،سیدمحمدحس��ین ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،منشورات جماعه المدرسین فی
الحوزه العلمیه فی قم المقدسه ،قم1417 ،ق.
.5الکین��ی ،ابوجعفرمحمدبن یعق��وب ،الکافی ،قدّ م ل��ه و ع ّلق علیه :عل��ی اکبر الغفاری،
دارالکتب االسالمیه ،تهران1362 ،ش1388 ،ق.
.6المجلس��ی ،محمدباقر ،بحاراالن��وار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،موسس��ه الوفاء،
بیروت لبنان1403 ،ق.
.7مریجی ،ش��مس اهلل ،مقاله علل نادیده گرفتن ارزش��ها ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،72قم،
1382ش.
.8مصب��اح یزدی ،محمد تق��ی ،اخالق در قرآن ج( 3مش��کات) ،گردآورنده :محمدمهدی
نادری ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم1384 ،ش.
.9گنجینه روایات نور ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،قم1387 ،ش.
.10المعجم ،مرکز معجم فقهی حوزه علمیه قم1379 ،ش.
.11باوی پور ،محمد ،نقش جمعگرایی در تکامل انس��انی از منظر اهل بیت ،کارشناس��ی
ارشد دانشگاه اصفهان1388 ،ش.
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نقش زیر بنای تربیت در سبک زندگی مطلوب
از منظر امام جعفر صادق علیه السالم
نجمه میریان

1

چکیده
ای��ن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ،در صدد به تصویر کش��یدن دو مقولهی تربیت
و زیربنای آن از منظر امام صادق علیهالس�لام و تأثیر نقش آن در س��بک زندگی مطلوب
است .تربيتی که به مثابهی درختی است که به تدريج رشد و نمو مىکند و در دراز مدت
پربرگ و بار مىش��ود و به ثمر مینش��ید .در حقیقت تربیت همان راهی اس��ت که همهی
وجوه آدمی را مورد توجه قرار میدهد و عالوه بر زمینهسازی و تهذیب ،مایههای معرفتی
دفن ش��ده در باطن آدمی را بیرون کش��یده و باورهای فطری فراموش ش��ده را یاد آوری
مینماید تا فطرت آدمی را شکوفا سازد .بنابراین انسان برای فراهمساختن بستر فطرتش و
رهنمون ساختن آن به سوی کمال ،نیازمند معماری میباشد تا بتواند زیربنای وجودش را
بسازد .این معمار همان مادری است که به عنوان زمامدار و رهبر کودک از دورهی جنینی
میتواند شالودهی وجودی وی را پیریزی نموده و مؤثرترین عنصر سازندهی خانواده در
تربیت محسوب شود .زیرا اوست که با آگاهی و معرفت کافی ،میتواند روشنگر وجدان
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

خاموش درون کودک باش��د .کودکی که در پرتو آموزههای دینی همچون ّ
تفکر و تدبّر در
قرآن ،میتواند گوهر وجودی خویش را كمال داده و نفيس و ارزش��مند گرداند .در نتیجه
نهال وجودیش در مس��یر صحیح رش��د و ترقّی قرار گرفته و میتواند خود را از انحراف
نجات داده و مطلوب خاص و عامگردد.
کلید واژهها :امام صادق علیهالسالم ،خانواده ،تربیت ،والدین ،کودک
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مقدمه:
انس��ان که گل سرسبد آفرینش است و در نیکوترین درجه آفریده شده است برای متعالی
ش��دن و ش��کوفایی اس��تعدادهای نهانی احتیاح به تربیت دارد تا از همان لحظات آغازین
زندگی ،پرورش جسمی و روحی و آینده و سرنوشت او به درستی رقم بخورد .وی برای
اینکه بتواند انس��انی مستقل ،اجتماعی ،تکامل یافته و دارای صفات و ملکات نیکو گردد،
نیاز به یک مربی شایسته و پره ّمت دارد تا استعدادها و توانمندیهای او را به ثمر برساند
که این مربی کس��ی جز والدین نیستند .آنها هستند که موظفند با تمسک جستن به دامان
اهل بیت و یاری جس��تن از تعلیمات آن بزرگواران ،گام به گام ،کودک را به ش��اهراه ترقّی
و تکام��ل هدایت کنند و یاریگر او باش��ند تا آنجا که بتواند تا حدودی مس��تقل از آنان
پیش رود و در کورهی آزمون زندگی ،به صورت فردی باتجربه درآید که ش ّ
الق عادات و
س��نن زشت ،روح و ذهنش را مکدّ ر نس��ازد .در این میان امام صادق علیه السالم به علت
ش��رایط خاصی که بر نظام آن زمان حاکم بود ،توانستند به عنوان پایهگذار دانشگاه تربیت
انسان ،شاگردانفراوانی را تربیت نمایند و دستورات و تعلیماتی را از خود برای تمام قرون
بهجای گذارند .از نظر ایشان کودکی که در خانوادهی با ایمان و روشن ضمیر تربیت شده
باش��د ،دارای ارزش واالئی است؛ زیرا زندگی انسان بر پایهی تربیت صحیح استوار است
و اگر کودکی نیکو تربیت ش��ود؛ بدون تردید میتواند فردی صالح و شایسته برای جامعه
واقع گردد .بر همین اس��اس در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی زیربنای تربیت از
منظر امام صادق مورد بررسی قرار گرفته و از منابع دسته اول و آثار مربوط به امام صادق
و منابع دسته دوم از منابع غنی اسالمی و احادیث و روایات منقول از ایشان که در نشریات
و س��ایتهای اینترنتی و پژوهشها و تحقیقات مرتبط با موضوع موجود میباشد استفاده
گردیده اس��ت و اینگونه به نظر میرس��د که با توجه به بررس��یهای انجام شده در طول
تحقیق مهمترین سؤاالتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که زیربنای تربیت ازنظر
امام چیس��ت؟ در مکتب امام بزرگوار تربیت و زیربنای آن دارای چه جایگاهی میباش��د؟
مهمترین آموزههای تربیتی در رشد فطرت افراد از منظر آن امام همام کدام است؟
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 -1تربیت:
تربیت در کتابهای لغت از جمله مفردات و قاموس و همچنین در گفتههای زبانشناسان
و فرهنگ واژهها ،چنین برمیآید که «تربیت» مصدر باب «تفعیل» و دارای سه ریشه است:
 -۱رب��أ ،یربؤ (فعل مهموز)  -۲رب��ی ،یربی (فعل ناقص)  -۳رب ،یرب (فعل مضاعف).
(الخطیب ،1415 ،ص)۲۳
اکثر زبانشناسان تربیت را از ریشهی «رب ،یرب» میدانند .به عنوان مثال راغب اصفهانی
میگوید :تربیت ،دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هر چیز است تا آنگاه که به انجامی
که آن را س��زد ،برس��د( .راغب اصفهانی ،1412 ،ص )184و بیضاوی ،تربیت را به کمال
رساندن و ارزنده ساختن اندک اندک هر چیز دانسته است( .بیضاوی ،1418 ،ج ،۱ص)۱۰
و اگر تربیت از «ربا ،یربو» باشد ،معنای رشد کردن و برآمدن و قد کشیدن و بالیدن را با
خود به همراه دارد .ابن منظور در لسان العرب میگویدَ :ربا الشی ُء یَ ْربُو ُرب ُ ّوا ً و رِبا ًء :زاد و
نما( .ابن منظور ،1414 ،ج ،۱۴ص )۳۰۵؛ یعنی چیزی رشد کرد و افزوده شد.
همچنی��ن پژوهندگان تفس��یر نمونه معتقدند که :رب در اصل ب��ه معنای مالک و صاحب
چیزی اس��ت که به تربیت و اصالح آن میپردازد و باید توجه داش��ت که رب از مادهی
«ربب» است ،نه «ربو» (یعنی ماده اشتقاق آن مضاعف است و نه ناقص) .و به هر روی در
معنای آن پرورش و تربیت نهفته است( ».طبرسی ،1421 ،ج ،۱ص.)54
آنچه در تربيت روى مىدهد همين اس��ت ،يعنى فراهم كردن زمينههاى الزم تا بهتدريج
استعدادهاى انسان شكوفا شود و به فعليت درآيد و به سوى حد نهايى و كمال خود سير
نمايد .بنابراین مىتوان تربيت را چنين تعريف كرد :تربيت عبارت اس��ت از رفع موانع و
ايجاد مقتضيات براى آنكه اس��تعدادهاى انسان در جهت كمال مطلق شكوفا شود( .دلشاد
تهرانى،1387 ،ص .)24
1-1مفهوم شناسی تربیت
تربی��ت در اصط�لاح تعریف واحدی ندارد ،بلکه دانش��مندان هرکدام بر اس��اس دیدگاه
خود در باب هستیشناسی ،انسان شناسی ،معرفت شناسی و به طور کلی فلسفهی تربیتی
خویش تعریف جامعی از تربیت ارایه دادهاند .شهید مطهری تربیت را پرورش استعدادهای
درونی بالق ّوه و به فعلیّت رس��اندن آن دانسته است( .مطهری ،1372 ،ص .)6برخی تربیت
را پرورش اس��تعدادهای م��ادی و معنوی و هدایت آن به س��وی کماالتی که خداوند در
وجود آدمی قرار داده است تعریف کردهاند( .صانعی ،1375 ،ص .)11در کتاب فقه تربیتی،
تربیت را فرایند کمک و یاری رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گسترهی زمان
در یکی از س��احتهای بدنی ،ذهنی ،روحی و رفتاری که به واس��طهی عامل انسان دیگر
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به منظور دس��تبابی وی به کمال انسانی و شکوفا سازی استعدادهای او با بازدارندگی و
اصالح صفات و رفتارهای اوست ،آوردهاند(.اعرافی ،1387 ،ج ،1ص.)28
تربیت را میتوان مجموعه روشها و راهکارهایی دانس��ت که از آغاز زندگانی انس��ان ،به
کار گرفته شده است تا او در مسیر صحیح رشد و ترقی قرار گیرد و در پرتو این آموزش
ها ،بتواند خود را از انحراف نجات دهد و راه سعادت و کمال را در پیش گیرد .همانطور
یر ُ
الصال ِ ِح...؛ میراث
الولَدُ َّ
المؤمِنِ َ
اث اللِهّ مِ��ن َعب ِده ِ ُ
که امام صادق علیه الس�لام فرمودند :م ِ َ
خداوند به بنده مؤمنش فرزند صالح است ( .ابن بابویه ،1367 ،ج ،5ص.)156
به طور کل ،تربیت عبارت اس��ت از؛ فراهم کردن رش��د کامل تواناییهای هر ش��خص به
عنوان فرد و نیز به عنوان جامعهای مبتنی بر همبس��تگی و تعاون میباشد .تربیت از تح ّول
اجتماعی ،جداییناپذیر است و یکی از نیروهای تعیین کنندهی این تح ّول است .بنابراین،
هدف تربیت و روشهای آن باید به طور دایم با پیشرفت شناخت کودک و انسان و جامعه
که حاصل علم و تجربه است مورد بازنگری قرارگیرد.
با توجه به آنچه بیان ش��د میتوان در مجموع تربیت را یک نوع روش رساندن انسان از
حالتی به حالت دیگر دانست و آن را یک هنر و مدیریت انسانی ،که فرد را برای پذیرش
یک س��ری صفات اخالق��ی ،دینی و عقالنی آماده میس��ازد .پ��س در تربیت ،مربی یک
مهندس حرفهای است که ساختمان روحی و روانی فرد را بر اساس نقشه از قبل طراحی
شده به تدریج میسازد.
 -2-1جایگاه و اهمیت و هدف تربیت از دیدگاه امام صادق علیه السالم
از آنج��ا که تربيت ،راهى اس��ت كه همهى وجوه آدمى را م��ورد توجه قرار میدهد و در
مسير تربيت انسان ،هيچ وجهى از وجود او را تعطيل نمیگذارد و فطريات آدمى را شكوفا
س��اخته و انسان را در بس��تر فطرتش به س��وى كمال میبرد و اين امر زمانى ميسر است
كه موانع تربيت آدمى رفع و مقتضيات آن فراهم گردد و تربيت آدمى بر اس��اس ش��ناختى
درس��ت از انسان بنا ش��ود و انسان به سوى هدفى س��ير نمايد كه براى آن آفريده شده و
آفرينشش بدان مىخواند و اين سير بر اساس اصولى صحيح و روشهايى مناسب سامان
يابد ،زيرا اگر تربيت آدمى برخالف ويژگيهاى فطرى او باشد و دريافتى درست از انسان
و نيازها و گرايشهاى او در ميان نباش��د و س��ير تربيت انس��ان بر مبناى اصولى صحيح و
روشهايى مناس��ب س��امان نيابد ،تالشها و زحمتهاى تربيتى به نتيجه نخواهد رسيد و
گاه تالشه��ا و زحمته��اى تربيتى نتايجى غيرتربيتى به بار مىآورد و آدميان از س��ير به
سوى كمال فطرىشان دور مىشوند.
بنابراي��ن ،روى كردن به تربيت صحيح ،پرداختن به ضرورىترين امور انس��ان و جامعهى
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انس��انى است و رسالت همهى پيام آوران الهى رسالت تربيت انسانها بوده است و اينكه
موانع تربيت فطرى را از سر راه آدميان بردارند و آنان را از اسارت بت و جاهليت برهانند
و غل و زنجيرها را از دس��ت و پاى انس��انها بگش��ايند و بستر مناسب سير آنان به سوى
كم��ال مطلق را فراهم نماين��د .قرآن كريم -آخرين كتاب الهى -كتاب تربيت انس��ان در
جهت كمال مطلق است و تمام انبیا و اولیای خود را با این هدف بر بشریت فرستاده است.
امام صادق علیه الس�لام در خصوص ضرورت تربیت از حضرت علی علیه الس�لام نقل
فرمودند :ای گروه جوانان ش��رف انس��انی و س��جایای اخالقی خود را با آداب آموزی و
تربیت محافظت نمایید و س��رمایهی گرانبهای دین خویش��تن را با نیروی علم و دانش از
دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید( .وجدانی ،1374 ،ص.)36
همچنین ایش��ان از مهمترین اه��داف تربیت را عزتنفس و تکامل انس��ان میدانند و در
احادیث��ی آنها را ش��رح میدهند .در زمینهی ع ّزت نفس میفرمایند :لقمان به پس��ر خود
چنین گقت :فرزند عزیز همواره نفس خود را به ادای وظایف ش��خصی و انجام کارهای
خویش الزام کن .و جای خود را در مقابل ش��دایدی که از ناحیه مردم میرس��د به صبر و
بردباری وادار نما .اگر مایلی در دنیا به بزرگترین ع ّزت و بزرگواری نایل ش��وی از مردم
قطع طمع کن و به آنان امیدوارمباش .پیامبران و مردمان الهی با قطع امید از مردم به مدارج
عالیهی خود نایل شوند( .مجلسی ،1403 ،ج ،5ص.)323
در زمینهی تکامل انس��ان ک��ه از باالترین اهداف تربیت و از اساس��یترین اهداف خلقت
محس��وب میش��ود ،اینگونه میفرمایند :فکر کن در ساختمان میمون و اینکه بسیاری از
اعضایش ش��بیه انسان است .سر وصورت وکتف و سین ،جهاز هاضمه به عالوه هوش به
خصوصی دارد که اش��ارات مربی خ��ود را درک میکند .آدمی از این حیوان عبرت بگیرد
و بداند که بش��ر از طینت حیوان ساخته شده است و از جنس اوست به خصوصی با همه
ش��باهتی که بین او و میمون اس��ت و اگر خداوند از جهت هوش و عقل و نطق به انسان
برت��ری نمیداد ،آدم��ی نیز مانند حیوانات بود .چیزی که میمون را با تمام ش��باهتی که به
انس��ان دارد از آدمی جدا میکند همان نقص عقل و نطق است .وقتی خداوند خیر بندهای
را اراده میفرمای��د روح او را پ��اک و از تیرگی مصون میدارد .چنین روح پاکی ،خوبیها
را به خوبی میشناس��د و بدیها را به انکار و بدی درک میکند( .مجلس��ی ،1403 ،ج،2
ص.)301
بنابراین انسان مىتواند به سبب تربيتى فطرى به كماالت انسانى دست يابد و يا به عكس،
استعدادهاى خود را در جهت كمال مطلق بپوشاند و به پايينترين مراتب خود تنزل نمايد
و از حقيق��ت وج��ود خويش بىبهره ماند و از صورت و س��يرت حيوانى س��ر درآورد و
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شر و بدى را جلوهگر شود.
هرگونه ّ
 -2مکتب امام صادق علیه السالم جلوهگاه تربیت اسالمی
هیچ چیز همچون مالیمت ،رحمت ،آسانگیری و نرمی ،درتربیت دل آدمی و رشد صحیح
عواطف انس��انی موثر نیست ،زیرا بدین وسیله اس��ت که عواطف آدمی تلطیف و تعدیل
میش��ود و کوری ناش��ی از غلظت و خش��ونت به بینایی ناش��ی از لطافت و رقّت تبدیل
میگردد .از این رو بهترین راه ورود به قلبها و تربیت انسانها ایجاد میل و رغبت است
که جز بر اس��اس آیینی مالیم فراهم نمیشود ،زیرا راه و رسمهای خشن در تربیت ،قلب
را کور و به دور از بصیرت میگرداند و عواطف انسانی را زایل میسازد.
درس��یرهی تربیتی پیش��وایان دینی ،نرمی و بردب��اری با تربیت آم��وزان ازجایگاه واالیی
برخورداراس��ت .اولیای خدا تأکید کردهاند که آیین تربیت دینی ،آیینی متین و مالیم است
و برای تربیت مردمان بر این آیین باید این ویژگی جوهری حفظ شود و برخالف آن عمل
نشود تا نتیجهی تربیت همان باشد که این آیین میطلبد .خداوند ،پروردگار انسان در نظام
تکوین اس��ت و در نظام تش��ریع ،کار پرورش را به پیامبران و امامان معصوم واگذار کرده
اس��ت .ش��روط مربی را در وجود آنها ایجاد کرده و با برنامهای جامع و بر اساس فطرت،
آنان را برای هدایت و تربیت انسانها مبعوث کرده است .پیامبران و امامان معصوم علیهم
الس�لام ،مس��ؤولیت تربیت انس��انها را از جانب خداوند بر عهده دارند .کلیهی کماالت
بالقوهی انس��انی و ش��روط مربی ،در وجود آنها تحقق یافته اس��ت و خ��ود هیچ نیازی
ب��ه تعلیم و تربیت ندارند .بنابراین ،بر ماس��ت که با پی��روی از قوانین حیات بخش انبیا و
معصومان علیهم السالم ،جامعه مان را در راستای تعالی و کمال معنوی قرار دهیم.
همانطور که ذکر ش��د از میان امامان معصوم امام صادق علیه الس�لام در زمینهی تربیتی
تالشهای فراوانی را انجام دادند .زیرا در زمان ایش��ان از یک طرف آرا و افکار و عقاید
در جنگ بوده و از طرفی ش��رایط و محیط به نحوی بود که ضرورت ایجاب مىکرد امام
کوش��ش خ��ود را در این صحنه و این جبهه قرار دهد .ایش��ان فرص��ت را براى تعلیم و
تأسیس کانون علمى مناسب دید و به این کار همت گماشت .بغداد که کانون جنبش علمى
اسالمى صدر اسالم است در زمان امام صادق علیه السالم بنا شده است .در اثر تالشهای
بیوقفهی این امام بزرگوار است که مىبینیم شیعه ،بر سایر فرق ،در علوم اسالمى پیشقدم
و مؤسس شد و یا ال اقل دوش به دوش دیگران حرکت کرد و در همهی رشتهها از ادب
و تفس��یر و  ...کتابها نوش��ت و رجال بزرگ تربیت نمود و عالىترین و نفیسترین آثار
علمى را به جهان تحویل داد.
در باب ش��خصیت آن امام همام علیه السالم تعاریف بس��یاری آورده شده است از جمله
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محمد بن عبد الکریم شهرس��تانى،که از علماى بزرگ اهل تسنن و صاحب کتاب معروف
«الملل و النحل» است درباره آن حضرت مىگوید :او ،هم داراى علم و حکمت فراوان و
هم داراى زهد و ورع و تقواى کامل بود ،بعد مىگوید :مدتها در مدینه بود ،شاگردان و
ش��یعیان خود را تعلیم مىکرد ،و مدتى هم در عراق اقامت کرد و در همهی عمر متعرض
جاه و مقام و ریاس��ت نشد و س��ر گرم تعلیم و تربیتبود .در آخر کالمش در بیان علت
اینکه امام صادق علیه الس�لام توجهى به جاه و مقام و ریاست نداشت اینطور مىگوید:
یعنى آنکه در دریاى معارف غوطهور است ،به خشکى ساحل تن در نمىدهد ،و کسى که
به قله اعالى حقیقت رسیده نگران پستى و انحطاط نیست( .شهرستانی ،بیتا ،ص.)147
امام صادق علیه السالم با آن همه مقام و بزرگي ،در خانه همچون اعضاي خانواده بود.
از خصوصیات بارز ایش��ان در زندگی فردی این است که؛ براي همسر خويش ،شوهري
مهربان و براي فرزندانش ،پدري دلسوز بود .در كارها با اعضاي خانه مشاركت و همراهي
ميكرد.
در ط��ول مدت حي��ات مباركش ،كارهاي ش��خصياش را خودش انجام م��يداد و اجازه
نميفرمود كه همسر يا فرزندان ،كارهاي ايشان را به عهده گيرند و بار وظايف او بر دوش
آنان قرار گيرد.
همواره براي به دس��ت آوردن روزي حالل خانواده ميكوش��يد و معتقد بود كار و تالش
براي كس��ب روزي ،مايه حفظ آبروست .که ایش��ان در این زمینه میفرمایند :فِي َق ْو ِل اللهَّ ِ
َع َّز َو َج َّلُ “ -قوا أَن ْ ُف َس ُ��ك ْم َو أَ ْهل ِ ُ
ف نَقِي أَ ْه َلنَا َق َ
يك ْم نارا ً “ َكيْ َ
ب اللهّ ) َو
ال ت َْأ ُم ُرون َ ُه ْم (بِما يُ ِح ُّ
كر ُه اللهّ ؛ خداوند میفرمایند  :خ��ود و خانوادهتان را از آتش دوزخ حفظ
تَنْ َه ْون َ ُه��م ْ ( َع ّم��ا يَ َ
كني��د» ،گفتند :چگونه خانواده مان را از آتش دوزخ حف��ظ كنيم؟ فرمودند :به آنچه خدا
دوست دارد) امرش��ان كنيد و (از آنچه خدا نمىپسندد) نهيشان نمائيد ( .کلینی،1407 ،
ج 5ص .)62
با توجه به اینکه امام بزرگوار بر خانه و خانواده و تامین نیازههای آنها بسیار تأکید دارند
در مهمترین کانون تربیت و پرورش و نهادینه شدن فطرت الهی کودک را خانواده میدانند
بنابراین با توجه به آنچه بیان شد میتوان خانواده را اینگونه تعریف نمود که:
خانواده واحد و هس��ته كوچكش��دهی جامعه انس��انى اس��ت و بازتاب روابط نيك و بد
خانواده در جامعه خود را نش��ان مىدهد ،چرا که محي��ط خـانواده اولين محيط اجتماعي
اس��ت که فـرزند تجربه ميکند .او از اعضـاي خانواده به ويژه پدر و مـادر بيشترين تأثير
را ميپذيرد زيرا حمايت پدر و مادر خود را تجربه کرده است و همـواره ديده است آنان،
ضعفهاي جسمي او را جبران ميکنند و تغذيه وپرورش او را از روي مهر وشفقت انجام

583

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ميدهند .اين تجربهها موجب اطمينان او نس��بت به آنها ميش��ود و اين اطمينـان باعث
تأثي��ر پذي��ري فرزند از پدر و مادر ميگردد و همچنین اگر پدر و مادر در اين زمان عقايد
صحي��ح را ب��ه او بياموزن��د و رأفت و مو ّدت و عقالنيت را بر محي��ط خانه حاكم نمایند،
در نتیج��ه قل��ب نيالودهی او آن را ميپذيرد و عادات الزم و متناس��ب با عقايد صحيح را
مييابد .همانطور که تاریخ اس�لام نشاندهندهی این مدعا است که مردان بزرگ در دامن
مادران فرزانه و حمايت پدران دلس��وز بزرگ ش��دهاند و در س��ايهی اين درختان برومند
و س��ايه گس��تر بوده که مردان و زنان رشيد و فرزندان شايسته تربيت گردیدهاند .در حالی
که خانوادهی ناآرام و پركش��مكش ،پايههاى تربيت و رش��د كودكان را لرزان و فرزندانى
ناكارآمد را به جامعه تحويل مىدهد .امام صادق علیه الس�لام میفرمایند :فرزندان خود را
احترام کنید و آنها را خوب تربیت کنید تا خداوند ش��ما را بیامرزد( .مجلسی ،1403 ،ج
، 104ص.)95
-3خانواده زیربنای تربیت از دیدگاه امام صادق علیه السالم
خان��واده به عنوان يك نهاد اجتماعي مهمترين و عمدهترين نقش را در تربيت كودك ايفا
مينمايد و میتواند به عنوان آموزش��گاهي باش��د كه كودك در آن لبخند ،قهر ،دوس��تي،
خوشخلقي ،خودداري ،تعامل و تكامل وظيفهشناسي و مسؤوليّت و اخالق را ميآموزد و
در واقع نقش اصلي را در شخصيتسازي كودك بر عهده دارد و شخصيت هر فرد ،همان
عادتها و يادگيريهاي آن مجموعهاي است كه با آنها در ارتباط است .روشهای تربیتی
کودک در جوامع مختلف و زمانهای متفاوت از تنوع بس��یاری برخوردار اس��ت .والدین
میتوانند برای کودک خود نقش بهترین معلم و الگو را به عهده داشته باشند.
نق��ش خان��واده در تربیت از همان دوران جنینی آنقدر حایز اهمیت بوده اس��ت که برای
تمام مراحل زندگی افراد در راه رس��یدن به کمال نهایی دستور العملهایی خاصی را ارایه
نموده اند .همانطور که امام صادق علیه السالم در این خصوص میفرمایند :اليَ ُ
المؤم ِ ُن
زال ُ
ث أَ َ
يُورِ ُ
الجنَّ َة َجميعا؛ مؤمن همواره خانوادهی
الصال ِ َح َحتّى يُد ِخ َل ُه ُم َ
لم َو ا َال َدب ّ
هل بَيت ِ ِه العِ َ
خود را از دانش و ادب شايسته بهرهمند مىسازد تا همهی آنان را وارد بهشت كند( .نوری،
 ،1388ج ،12ص ،201ح.)13881
بر والدین واجب اس��ت که این فرمایش امام علیه الس�لام را سرلوحهی کار خویش قرار
دهند که میفرمایند :دوران كودكي به سه حلقه تقسيم ميشود :از بدو تولد تا  2سالگي ،از
 2سالگي تا  7سالگي و از  7سالگي تا  11سالگي ،سبك زندگي و عادتها در اين دوران
پايهگذاري ميشود .هنگامی که کودک به سه سالگی رسید ال اله اال اللهّ را به او بیاموزید و
او را رها کنید ( همین مقدار کافی اس��ت) .وقتی هفت ماه دیگر گذشت محمد رسول اللهّ
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صلی اهلل علیه وآله را به او آموزش دهید و سپس او را رها کنید تا چهار ساله شود .آن گاه
صلوات فرس��تادن را به او بیاموزید .در پنج س��الگی به او سمت راست و چپ را آموزش
دهید و قبله را نش��ان او داده و بگویید س��جده کند .آن گاه او را تا شش سالگی واگذارید.
فقط پیش روی او نماز بخوانید و رکوع و س��جود را یادش دهید تا هفت س��الش هم تمام
ش��ود .وقتی هفت س��الگی را پشت سر گذاشت ،وضو ساختن را به او تعلیم دهید و به او
بگویید نماز بخواند ،تا هنگامی که نه س��اله ش��د وضو و نماز را به نیکی آموخته باشد .و
هنگامی که آن دو را به خوبی یاد گرفت خدا پدر و مادر او را به خاطر این آموزش ش��ان
خواه��د آمرزید ( .حر عاملی ،1414 ،ج ،15ص .)193یا در جایی دیگر میفرمایندَ :ع ِّل ُموا
ِ
ب َع َلیهِ ُم ال ُمر ِجئَ ُة ب ِ َرأی ِ َها؛ کودکانتان را به دانش ما
صبیَان َ ُکم مِن ِعل ِمنَا َما یَن َف ُع ُهم اللُهّ ب ِ ِه ال تَغل ِ َ
آموزش دهید که برای آنان س��ودمند است تا مرجئه [و منحرفین] با دیدگاههای خود آنان
را مغلوب خود نس��ازند( .مازندران��ی ،1429 ،ج ،2ص .)94يعنى فرزندانتا ن را در عنفوان
جوانى و بلكه در اوايل ادراك و رس��يدن به حدّ تمييز ،احاديثى در آموزيد كه به ش��ناخت
السالم و پيروى (تشيّع) آنان راه يابند ،پيش از آن كه مخالفان آنها را بفريبند
امامان عليهم ّ
و به گمراهى خود درآرند چه از آن پس باز گرداندشان از راه دشوار خواهد بود.
در ضمن این س��خنان امام صادق علیه السالم در خصوص اهمیت خانواده و نقش تربیتی
الر ُجلِ ال ْ ُمؤْ مِنِ ُولْدَ ُه َو ُولْدَ ُول ْ ِده؛ با رستگاری مردان
والدین میفرمایند :إِنَ اللهََّ لَيُ ْفل ِ ُ
ح ب ِ َفلاَ ِح َّ
با ایمان ،خداوند فرزندان و نوادگان آنان را اهل س��عادت و رستگاری مینماید(.مجلسی،
 ،1403ج ،15ص.)178
بنابراین خانوادهی س��الم ،نقش اساسي در تربيت درس��ت افراد داشته و بهبود روابط بين
فردي اعضاي خانواده نيز منجر به ارتقاي بهداشت رواني فرزندان ميشود .شناختها و به
تبع آن رفتارها و نگرشهاي هريک از اعضاي خانواده ميتواند س��اير اعضا را تحت تأثير
قرار دهد و متقاب ً
ال از شناختها ،عواطف و رفتارهاي برآمده از آنها متأثر شود.
اگر در ارتباط افراد خانواده با يکديگر نيک بنگريم متوجه ميشويم که احترام متقابل بين
پدر و مادر و ارزش نهادن آنها به يکديگر در مقابل فرزندان ،يک تربيت غير مستقيم را
ايجاد ميکند .در چنين خانوادهاي اس��ت که ع ّزت و کرامت نفس در فرزندان باال ميرود
و افراد مسؤوليّتپذير ،وظيفه شناس و کارشناس به وجود ميآيد.
 3-1مادر معمار تربیت
والدين ،بر حس��ب نظام طبيعت ،عامل مؤثر به فعليت رسيدن قوهها و استعدادها در نطفه،
جني��ن و وج��ود طفلند .نطفهها حامل كروموزومها و كروموزومها حامل ژنها هس��تند و
ژنه��ا دنياى پيچيدهاى از اس��تعدادهاى ارثىاند كه با پيمان مق��دس ازدواج و آميزش دو

585

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

انس��ان در مس��ير فعليت قرار مىگيرند .در این میان نقش کلیدی زنان را ،که در حقیقت
رهب��ری ک��ودک را از همان زمان جنینی ،بر عهده دارند ،نباید از نظر دور داش��ت ،چراکه
زنان در این رهبری مس��ؤولیتی عظیم بر دوش میکش��ند؛ زیرا با القایات خود در افکار و
اندیشههای کودک و نیز جهت دادن تمایالت و عقاید او ،طرز برخوردها ،آرزوها ،اهداف
و جنبههای اخالقی و اجتماعی آینده او و جامعه را میس��ازند و زمینه را برای اصالح یا
افس��اد او فراهم مینمایند( .اخوی راد ،1384 ،ش��ماره  ،3ص .)1همانطور که امام صادق
علیه السالم میفرمایند :أَ ْكث َُر الْخَ يْ ِر فِي الن َِّساءِ؛ بیشترین خیر و خوبی در وجود بانوان است.
( ح��ر عاملی ،1429 ،ج ،20ص .)24زنان شایس��ته ،با ب��ر عهدهگرفتن نقش مادری که به
مراتب مهمتر از نقش پدر اس��ت اولین پایهگذاران شخصیّت کودکان محسوب میشوند و
این مادارن هستند که با تقویت حسخودباوری و اعتماد به نفس در فرزندانشان میتوانند
آنها را برای رویارویی با سختیهای موجود در زندگی مقاوم سازند و با باالبردن روحیهی
ع ّزت نفس و تو ّکل بر خدا در آنها بر ناامیدی که گاهی در ش��رایط س��خت به سراغشان
میآید ،پیروز گردند.
هم��ان کس��ی که ماهها طفل را در رحم با ش��يره جانش و بعد از تول��د ،ماهها از مجراى
سينهاش كه كانون عواطف پاك و جايگاه قلب پرمهر اوست پرورش مىدهد و از آن پس
نيز همواره هس��تىاش را براى هس��تى فرزند دلبند خود مىخواهد( .بهش��تی،1388 ،ج،2
ص.)3
اهمیت این مس��أله تا حدّ ی اس��ت که در قرآن ،آیاتی رابه خود اختصاص داده و ائمهی
معصومین نیز روایات فروانی در این زمینه بیان نمودهاند .در روایتی اینگونه آمده است :يَا
ي َوا ِح ٍدَ ،و أَ ْر ِ
اق ،لاَ ت ُْر ِ
أُ َم إ ِ ْس َح َ
ضعِي ِه م ِ ْن ثَدْ ٍ
ضعِي ِه م ِ ْن كِ َليْهِ َما ،يَ ُك ُ
ون أَ َحدُ ُه َما َط َعام ًاَ ،و الآْ خَ ُر
َش َراب ًا؛ ا ّم اسحاق گويد :در حالى كه يكى از دو پسرم مح ّمد يا اسحاق را شير مىدادم امام
صادق عليه السالم به من نگريست و فرمود :اى ا ّم اسحاق! فرزندت را از يك پستان شير
مده بلكه از هر دو پس��تان به او ش��ير بده يكى از پس��تانها غذاست و ديگرى آب است.
(بروجردی ،1386 ،ج،26ص .) 819
روایت فوق گویای این مس��أله اس��ت که ائمهی معصومین به جزییترین مباحث فردی و
اجتماعی افراد نظر داش��ته و بر تقویت همهجانبهی افراد تأکید نمودهاند و نهاد خانواده و
دامان گرم والدین به خصوص مادران را مهمترین عامل در رشد و تربیت کودکان میدانند.
الر ُجلِ ب ِ َول َ ِده ِ ب ِ ُّر ُه ب ِ َوالِدَ يْ ِه؛ نیکی به فرزند
امام صادق عليه السالم در این باره میفرمایند :ب ِ ُّر َّ
خویش همان نیکی او به پدر و مادر خویش است(.کلینی ،1407 ،ج ،7ص.)73
همانطور که گفته شد مادر نقش رهبری را بر کودک دارد .بنابراین توجه و یا عدم عنایت
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به رهبری صحیح کودک ممکن است دیدی مثبت یا منفی نسبت به جهان و پدیدههای آن
ب��ه کودک بدهد و او را خوشبین یا بدبین بار آورد .این بس��ته به هنر مادر و میزان درک
و بینش اوس��ت .هنر مادر این است که همگام با رشد کودک ،پیش از ورود به هر مرحله،
آنگون��ه که ضروری تأمین نیاز اوس��ت ،زیر بازوی او را بگی��رد و در هر جا که زمینه را
مناس��ب دید ،بذر تربیت را بپاشد تا بتواند فرزندانی نیکو تربیت نمایند .چنانکه امام عليه
الس�لام میفرمایند :أَ ْك ِر ُموا أَ ْولاَ َد ُك ْم َو أَ ْح ِسنُوا أَ َدب َ ُه ْم يُ ْغ َف ْر ل َ ُكم؛ فرزندانتا ن را گرامى داريد
و نيكو ادب كنيد ،آمرزيده مىشويد (.طبرسی ،1370 ،ص.)222
بنابراین مقام مادرى در جامعه بشرى مقام بزرگى است ،تأثير آن در اصالح و سعادت نسل
آينده بس��یار حایز اهمیت است .فرزند چون از مادر جدا شود انسان تمام عيارى است گو
اينكه كوچك و نرس��يده اس��ت و چون صدى نود كودكان از شير مادر ميخورند و از آن
نش��و و نما ميكنند تا دو س��ال از زندگانى خود هم كه احساس��ات و مشاعر آنها تكميل
مىش��ود و جنين عقل آنها ،در جنبش مىآيد باز از مادر واگرفته ميشوند و چون پس از
دورهی شيرخوردن هم تا ساليان دراز در دامن مادر وزير سرپرستى او هستند همه هستى
آنه��ا از تربي��ت مادر رنگ ميپذيرد ( .ابن بابوی��ه ،1377 ،ج ،2ص .)19امام صادق عليه
السالم فرمود« :مردى از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله درباره نيكى به پدر و مادر سؤال
ك��رد .حضرت فرمود :به مادرت نيكى كن ،به م��ادرت نيكى كن ،به مادرت نيكى كن ،به
پدرت نيكى كن ،به پدرت نيكى كن ،به پدرت نيكى كن .رسول خدا صلى اهلل عليه و آله
قبل از پدر نخست توصيه به مادر را ذكر كرد( .بروجردی، 1386 ،ج.) 901، 26
همانطور که برای بنا کردن یک س��اختمان نیاز به پی و ش��الودهی محکمی اس��ت تا فرو
نریزد و با یک اصول خاص و مهندس��ی از قبل طراحی ش��ده باید اقدام نمود ،س��اختمان
وجودی انس��ان که از بناهای اساس��ی در جهان خلقت و زیر نظر عالیترین مهندس دنیا
بنا و پیریزی گش��ته اس��ت و با هدف خاصی اقدام به وجود آن شده ،توجه دوچندانی را
میطلبد تا مصداق این بیت شعر نشود:
تا ثریا میرود دیوار کج
خشت اول گر نهاد معمار کج
در نتیجه ،این پیریزی ش��خصیت نهادی وجود آدمی بع��د از خلقتش بر عهدهی والدین
اس��ت و آنها هس��تند که باید سنگ بنای این ساختمان را درست روی هم چیده تا انسان
کاملی تحویل جامعه دهند.
 -4جایگاه تربیت و خانواده از منظر امام صادق علیه اسالم
تربیت و اخالق یکی از بهترین اصول زندگی فردی و اجتماعی محسوب میشود و امروزه
بیش از هر زمان بش��ر نیازمند آن اس��ت .در واقع بس��یاری از مشکالت پیش روی انسان
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ناش��ی از فقدان اخالق و تربیت فردی و اجتماعی افراد جامعهی بشری است .اینجاست
که خألی وجود اصول اخالقی مبتنی بر فطرت بش��ری به چش��م میخورد .بنابراین برای
رفع این معضل بزرگ جهان امروز ،ناگزیر باید به بزرگترین اس��اتید و معلمان اخالق و
تربیت ،در طول تاریخ مراجعه کرده تا با الگو گرفتن از رفتار و گوش سپردن به گفتارشان
بتوانند بر این امرمهم فایق آیند که آنان نیستند جز ائمه و امامن معصوم علیهم السالم .در
این میان امام صادق علیه الس�لام به عنوان شیخ االئمه عمر بیشتری نسبت به دیگر امامان
پیش از خود ،نصیب ایشان گردید و از طرفی به علت فتورى که در دستگاه خالفت رخ
داد و امویان و عباس��یان سر گرم زد و خورد با یکدیگر بودند ،فرصتى طالیى براى امام
به وجود آورد که بس��اط افاضه و تعلیم را بگس��تراند و به تعلیم و تربیت و تأسیس حوزه
علمى عظیمى بپردازد.
ایش��ان در امر تربیت تالشهای وصفناپذیری را از خود نش��ان دادهاند .امام صادق علیه
الس�لام پرچمدار بزرگ مكتب اهلبيت ،در گفتهها و رهنمودهاى ارزنده و كارگشا ،شيوه
درست زندگى و راههاى تعامل انسانى در خانواده را به مسلمانان نشان داده است .در اين
رهنمونها زن و شوهر نه دو رقيب و دو شريك تجارى ،بلكه مايهی انس و كمال و رشد
يكديگرند و در سايه همدلى و تعاون و تعامل درست آن دواست که خانوادهی خداگونه
شكل مىگيرد.
در مكتب امام تار و پود زندگى انسانى بايستى با رشتههاى عواطف انسانى و عشق و ايثار
پيوند خورد و اگر عش��ق و عالقه دو جانبه ميان زوجين نباش��د ،هيچ قانون بشرى و امر و
نَهىهاى عرفى و حكومتى نمىتواند آرامش را در خانه برقرار سازد.
زن و شوهر نسبت به يكديگر حقوق و وظايف متقابلى دارند كه اگر آن را به راستى پاس
دارند ،خانوادهاى گرم و پر نشاط و پويا و اميدوار را شكل داده و زمينههاى رشد و تكامل
خود و فرزندان ،در آن فراهم مىش��ود .و اگر هر يك از آن دو از حدود و مرزهاى خود
س��ر پيچی نمایند ،در گردش رو به رشد و سالمت اين هستهی انسانى وقفه ايجاد شده و
ستيز و تيرهروزى جاى بهروزى و آرامش را پر خواهد كرد.
ب ل ِ ْل َول َ ِد
در حدیث گرانبهایی از امام صادق علیه الس�لام اینگونه آمده اس��ت کهَ :و ت َِج ُ 
َع َلى َوال ِ ِده ِ ثَلاَ ُ
اس ِم ِه َو ال ْ ُمبَال َ َغ ُة فِي ت َْأدِيبِه؛ حق فرزند بر
ث ِخ َصا ٍل اخْ تِيَا ُر ُه ل ِ َوالِدَ ت ِ ِه َو ت َْح ِس ُ
ين ْ
پدر سه چيز است :دايه و مربى خوبى برايش انتخاب كند؛ نام خوبى برايش بگذارد و در
تربيت او تالش فراوان كند( .مجلسی ،1403 ،ج ،75ص.)236
با توجه به حدیث فوق از دیدگاه ایشان بهترين و مناسبترين زمان تربیت فرزندان ،دوران
كودكى و نوجوانى آنها اس��ت و بر پدر و مادر واجب اس��ت که فرزند خود را با اخالق
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و آداب اس�لامى آش��نا س��ازند .زيرا در اين برهه روح كودك فوق العاده حساس است و
مانن��د دوربين فيلمبردارى ،هم��هی رفتارها را در خود ضبط مىكن��د و بهتدريج در دراز
مدت آنچه را كه ديده ،انجام مىدهد .اگر پدر و مادر در اين دوره در تربيت فرزند سهل
انگارى كنند و خود عم ً
ال الگوى تربيتى شايس��تهاى براى كودكان خويش نباشند و تنها به
امر و نهىهاى خشك و خالى اكتفا كنند ،كودكان بىتأثير از چنين توصيههاى توخالى ،به
رفتارها و خلقيات نامطلوب گرايش خواهند يافت.
دومین مسؤولیت والدین از دیدگاه امام علیه السالم ادب آموزی کودک میباشد .که ایشان
از این س��خن لقمان بهره میگیرند که فرمودَ :ق َ
ال ل ُ ْق َم ُ
ت ب ِ ِه
ان يَا بُنَ َ
ي إِنْ ت ََأ َّدبْتَ َصغِيرا ً انْتَ َف ْع َ
ف ِع ْل َم ُه َو َم ْن ت ََك َّل َ
ب ا ْهتَ َّم ب ِ ِه َو َمنِ ا ْهتَ َّم ب ِ ِه ت ََك َّل َ
ف ِع ْل َم ُه ْ
َكبِيرا ً َو َم ْن َعنَى بِالأْ َ َد ِ
اشتَدَّ ل َ ُه َط َلبُ ُه
اك َو ال ْ َك َس َل مِنْ ُه َو َّ
اشتَدَّ ل َ ُه َط َلبُ ُه أَ ْد َر َك ب ِ ِه َمنْ َف َع ًة َفا َّت ِخ ْذ ُه َعا َد ًة َو إ ِ َّي َ
َو َمنِ ْ
ب بِغَيْ ِرهِ؛ فرزندم
الط َل َ
اگر در كودكى ادب آموختى در بزرگى از آن بهره خواهى برد .فرزندم ! هركه جوياى ادب
و معرفت باش��د ،در راه آن اهتمام مىورزد و هركه در اين راه بكوش��د براى ادب آموزى،
خود را به رنج و سختى اندازد ،و هر كسى چنين كند ،در جستجوى ادب و معرفت شوق
و همت واال پيدا مىكند و چون بدين گونه باش��د س��ود آن را دريابد؛ پس اى فرزند! ادب
آموزى را پيشه و سيره خود قرار ده و برحذر باش از سستى و تنبلى در اين راه و از اينكه
ادب را بگذارى و در پى چيزى ديگر برآيى  (.همان؛ ج ،13ص.)419
این حدیث به روش��نی گویای این مس��ؤولیت خطیر بر دوش والدین اس��ت که ادب از
مهمترین ارکان تربیت محس��وب می ش��ود و بر آنان واجب اس��ت که در این امر از هیچ
تالشی فروگذار نباشند.
س��ومین نکته در امر تربیت را میتوان از این کالم امام علیه السالم این گونه نتیجه گرفت
ينَ ،و أَل ْ ِز ْم ُه ن َ ْف َس َ
ك َسبْع ًاَ ،فإ ِنْ أَفْ َل َحَ ،و إِلاَّ َفإِنَّ ُه م ِ َّم ْن
ك يَ ْل َع ُ 
که فرمودهاندَ « :د ِع ابْنَ َ 
ب َس��بْ َع ِسن ِ َ
لاَ خَ يْ َر فِي ِه؛ واگذار فرزندت هفت سال بازى كند .سپس هفت سال او را مالزم خود گردان
(يعنى هفت س��ال تمام او را زير نظر بگير و تحت تربيت مس��تمر و بى وقفه خود داش��ته
باش ) اگر رس��تگار ش��د كه چه بهتر وگرنه معلوم مىش��ود در او خيرى نيست( .کلینی،
 ،1417ج ،11ص.)441
ش��خصیت کودکان به مانند درختی اس��ت که تربيت در آن بهتدريج رشد و نمو میكند و
ّ
در دراز مدت پربرگ و بار مىشود ،همانند برگ توتی که تا به ابريشم تبدیل شود ،نیازمند
فرصت و مهلتى طوالنى است ،و چون به آن مرحله رسيد ،وجودش كمال يافته و ارزشمند
ش��ده و مطلوب خاص و عام مىگردد .بنابراین تربيت كودك مس��تلزم صبر و بردبارى و
دقت هش��يارى و نظارت مستمری اس��ت ،که اگر درست انجام شود ،ثمرى را كه در پى
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دارد آن چنان ش��يرين و مس��رور كننده خواهد بود كه پدر و مادر را از همهی تالشهايى
كه در اين راه كرده و مىكنند ،راضى و خشنود مىسازد.
 -5آغاز تربيت ديني
از نظر اس�لام تربيت از گهواره آغاز ميش��ود و در خانواده ش��کل ميگي��رد .مقدمات و
پايهگذاري آن از مرحلهی تش��کيل جنين و حتي قبل از آن اس��ت ولي آنچه که صورت
رس��مي دارد از لحظه تولد اس��ت و با ذکر اذان و اقامه در گوش کودک ش��روع ميشود.
ش��ک نيست که تا حدود هفت س��الگي اعمال فش��ار و قدرت مطرح نيست .حتي رفتار
مذهبي کودک صورت بازي و س��رگرمي دارد .س��عي و تالش والدین در خانواده بايد در
زمینهی تکاليف مذهبي بر کودک به گونهایی باش��د که برای خس��تهکننده و کس��التآور
نباش��د .لذا در این قس��مت به بررس��ی بعضی از اصول تربیت دینی مورد پرداخته ش��ده
است.
5-1آگاهـ��ي و معرفت :کـودک از ابتدا قادر به درک همهی مس��ایل و جوانب مربوط به
مـذهب نمیباشد و يا از وی اینگونه انتظار نمیرود که آنچـه را که ميگوييم دريابد ولي
بايد توجه داشت که به میزان تواناييش در دریافت مطالب و فهم مسایل ،در حد توانایشن،
آموزشهای الزم را ببیند و به حساب اينکه او خردسال است و هنوز وقت بسياري براي
متديّن شدن دارد ،این کار را به تأخیر نیاندازیم.
 5-2ش��ـورو احس��ـاس :از جمله مسایل که از دورهی طفولیت باید در وجود فرد نهادینه
شود شور و احساس و عاطفه و قدرت درک وی نسبت به بعضی رویدادها است .بنابراین
طف��ل را بای��د کم و بيش با اجتماعات مذهبي آش��نا کرد و او را در مراس��مهای مذهبي،
دعاهاي جمعي ،سرودها و در عبادات جمعي مثل نماز جمعه شرکت داد ،تا از این طریق
هيجـانات ،ش��اديها ،اشکها و آه و نالهها را ببيند .اين امر در برانگيختن عواطف و شور
مذهبي طفل مؤثر است.
 5-3رفتار و عمل :آنچه بيش از منطق وگفتار در تربيت مؤثر است نقش عمل و رفتاری
میباشد که چه در کار مربي و چه درکار کودک نباید آن را ناديده گرفت چرا که از طريق
عمل ،دلها متوجه حقيقتها ميش��وند و عادات مذهبي پديد ميآيند و ميل به طاعت و
عبادت در فرد شکل ميگيرد( .رک :سایت تبیان ،تربیت و آموزش دینی کودک.)1382 ،
 5-4آموزش قرآن :آموزش قرآن در دوران کودکی که سنین آموزش وی به شمار میرود
از اهمیت زیادی برخوردار است .کودکانی که با قرآن مأنوس شده باشند از لحاظ رفتاری
ب��ا دیگر کودکان تفاوتهای بس��یاری دارن��د .خواندن ق��رآن و درک مفاهیم آن میتواند
رفتاره��ای نامطلوب انس��ان را از بی��ن ببرد .عالوه بر آن ،آموزش ق��رآن به فرزندان برای

590

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

والدین اجر اخروی نیز دارد.
در روایتی از امام صادق علیه السالم میخوانیم« :هر کس فرزندش را ببوسد خداوند برای
او کار نیکی در نامه عملش مینویس��د و هر کس او را ش��اد کند ،خداوند او را در قیامت
ش��اد میگرداند و هر کس او را قرآن یاد بدهد والدینش فراخوانده میش��وند و دو جامه
ارزش��مند به آنان میپوشانند که از نور آن در جامه صورتهای بهشتیان ،نورانی میگردد.
(صانعی ،1375 ،ص.)203
 -6مهمترین آموزههای تربیتی از منظر امام صادق علیه السالم
امام صادق علیه الس�لام توسط شاگردانش دس��تورالعملهای فردی ،اخالقی ،اجتماعی و
تربیت��ی را به مس��لمانان آم��وزش داد و از این رهگذر موفق گردید ک��ه مکتب اهل بیت
علیهم السالم را به جهان معرفی کند .رهنمودهای راهگشای آن بزرگوار در زمینهی فردی،
اجتماعی ،سیاسی ،تربیتی و ...برگ ز ّرینی بر تاریخ شیعه میباشد که در این قسمت به بیان
مهمترین آموزههای تربیتی از منظر آن امام همام پرداخته خواهد شد.
 6-1دعوت به پیروی از اخالق حسنه
خاصی اختصاص ندارد.
نیاز به اخالق حس��نه یک نیاز بش��ری و انسانی است و به جامعه ّ
حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفای آن نمیرسد ،چنان
که امام صادق علیه السالم فرمود :الیکون حسن الخلق الاّ فی ّ
صفی و الیعلم ما
ولی و
ٍّ
کل ٍّ
فی حقیقة حسن الخلق الاّ اللهّ تعالی؛ حسن خلق یافت نمیشود مگر در وجود دوستان و
برگزیدگان خداوند و آنچه در حقیقت خلق نیکوست ،جز خداوند متعال کسی نمیداند.
( مجلسی،1403 ،ج  ،68ص .)393
ص��ادق آل مح ّمد صلی اهلل علیه و آله در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک
الر ْزق؛ خوی نیک باعث افزایش
��ن الْخُ ُل ِ
اش��اره نموده اس��ت و میفرمایدُ :ح ْس ُ
ق يَ ِزيدُ فِي ِّ
روزی میشود( .مجلسی،1403 ،ج  ،71ص .)395
همچنین رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انسانی و خوش برخوردی را از ویژگیهای
مکتب تشیع دانسته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از بد خلقی تأکید
نموده است.
 6-2بیدارسازی وجدانها
آموزههای الهی نش��ان میدهد که انس��ان هر چند ممکن است در ظاهر حقایق را فراموش
کند ،ا ّما از درون هرگز دچار فراموش��ی حقایق نمیش��ود و با مخاطب قرار دادن درون و
فطرت��ش میت��وان او را نجات داد .این روش را در س��یرهی امام صادق علیه الس�لام هم
میبینیم؛ روش��ی که در آن ،امام از مخاطبش میخواهد که خود را در موقعیت فرض شده
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نس��اجی زواره  ،1386 ،ش
ببین��د و بفهم��د که فطرتش چه میجوید و چه میخواهد؟ ( ّ
 ،311ص .)38
مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت :ای فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن .خدا
چیس��ت؟ مجادله کنندگان بر من چیره شدهاند و سرگردانم نمودهاند .امام فرمود« :ای بنده
خدا! آیا تا به حال س��وار کشتی ش��دهای؟ گفت :آری .فرمود :آیا شده که کشتی بشکند و
کشتی دیگری برای نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشی .گفت :آری.
فرمود :در چنین حالتی به چیزی که بتواند از آن گرفتاری تو را نجات دهد ،دلبسته بودی؟
گفت :آری .فرمود :آن چیز همان خداس��ت که قادر بر نجات اس��ت ،آنجا که فریادرسی
نیست ،او فریادرس است( ».مجلسی ،1403،ج  ،3ص .)41
 -6-3تشویق به ّ
تفکر
اس��اس تمام پیشرفتهای ما ّدی و معنوی بشر در طول تاریخ ،اندیشه و تع ّمق بوده است.
کاربرد آن در نظام فکری اس�لام از جایگاه مهمی برخوردار اس��ت .و در دین مبین اسالم
به کارگیری قدرت تع ّمق و ّ
تفکر به عنوان ابزار مهم معرفت صحیح و هدایتگر انسان به
س��وی پیشرفت و تعالی محس��وب میشود .همانگونه که با تأمل در زندگی انبیا و اولیای
الهی درمییابیم که پیامبران ،امامان معصوم علیهم السالم و بندگان صالح خدا همگی اهل
فکر و تع ّقل بودهاند .در منزلت ابوذر غفاری امام صادق علیه السالم فرمودَ :كانَ أَ ْكث َُر ِعبَا َدة ِ
أَبِي َذ ٍّر َر ْح َم ُة اللهَّ ِ َع َليْ ِه خَ ْص َلتَيْنِ ال َّت َف ُّك َر َو الاِ ْعتِبَار؛ بیشترین عبادت ابوذر ،اندیشه و عبرت
اندوزی بود( .همان ،ج  ،22ص .)431
-7دانش اندوزی
یک��ی از مهمترین روشهایتربیت در افراد ،تقویت «بنیههای علمی» آنان اس��ت .ارزش
علم و اهمیت آن زمانی مشخص میشود که در زندگی انسانها راه پیدا کند و آن را جهت
دهد .از منظر امام صادق علیه السالم علم و دانش نوری است که خداوند به قلب و دل هر
کس بخواهد ،میتاباند همانطور که ایش��ان در این زمینه چنان گام برداشته است که برای
ش��یعیان واقعی در این مورد جای عذر باقی نگذاش��ته است ،آن حضرت در معروفترین
احب ان اری ّ
اب منکم الاّ غادی ًا فی حالین .ا ّما عالم ًا او متع ّلم ًا
الش ّ
کالم خود فرمود :لس��ت ّ
فرط ضیّع فان ضیّع اثم و ان اثم سکن النّار؛ دوست ندارم جوانی از
فرط فان ّ
فان لم یفعل ّ
شما را ببینم مگر این که در یکی از این دو حالت صبح کند :یا عالم و دانشمند باشد و یا
متع ّلم و آموزنده ،پس اگر در هیچ کدام از این دو حالت نبود ،کمکاری و کوتاهی کرده و
در این صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار است و نتیجهی آن عذاب الهی خواهد
بود( ».مجلسی ،1403 ،ج  ،5ص .)198
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 7-1استفاده از فرصتها
در زندگ��ی گاهی فرصتهایی به دس��ت میآید که ش��خص میتوان��د از آنها به بهترین
وجه برای بهبودی دین و دنیای خویش بهره گیرد .آینده نگری افراد س��بب میش��ود که
ای��ن فرصتهای طالیی عاملی برای ارتقای جایگاه معن��وی و اجتماعی آنان گردد که از
دس��ت دادن چنی��ن فرصتهایی آث��اری همچون غم و اندوه و پش��یمانی برای فرد در بر
خواه��د داش��ت .امام صادق علیه الس�لام در این زمینه میفرماید :ه��ر کس فرصتی را به
دس��ت آورد و با این حال منتظر فرصت بهتری باشد ،روزگار آن فرصت به دست آمده را
از دس��تش خواهد گرفت ،زیرا عادت روزگار س��لب فرصتها و رسم زمانه از بین بردن
موقعیتهاست (».کلینی ،1407 ،ج  ،1ص .)18
 7-2ارتباط با نسل جوان
ش��یوهی رفتاری امام صادق علیه الس�لام با جوانان و دس��تورالعملهای آن حضرت برای
جوانان و نحوه برخورد با آنان بهترین راهکار برای حل مش��کالت و معضالت این قش��ر
است .در تربیت اسالمی هدایت و تربیت نسل جوان دارای اهمیت ویژهای است .همانطور
حس��اس و عاطفی برخورداندکه ارزش دادن به
که میدانید نوجوان از قلبی پاک و روحی ّ
ویژگیهای شخصیّتی آنها بهترین شیوهی ارتباط با این قشر است ( .نساجیزاده،1386 ،
ش  ،311ص .)36بنابراین امام صادق علیه الس�لام به س��رعت پذیرش سجایای اخالقی
در نوجوانان و جوانان توجه نموده و این چنین میفرمایدَ :ع َليْ َ
ك بِالأْ َ ْحدَ ِ
اث َفإِنَّ ُه ْم أَ ْس َ��ر ُع
إِلَ��ى ُك ِّل خَ يْرٍ؛ بر تو ب��اد تربیت نوجوان ،زیرا آنان زودتر از دیگران خوبیها را میپذیرند.
(کلینی ،1407 ،ج  ،1ص .)170
 7-3تدبّر در قرآن
مهمتری��ن آموزهای که امام جعفر صادق علیه الس�لام بر آن تأکی��د دارند «تدبّر در آیات
قرآن» است که بر هر فرد مسلمان بنابر ظرفیت وجودیش الزم است تا از معارف ،حقایق
و آموزههای قرآن استفاده کند.
ص��ادق آل محم��د صلی اهلل علیه و آله در ای��ن زمینه میفرماید :همانا ق��رآن جایگاه نور
هدایت و چراغ ش��بهای تار اس��ت .پس ش��خص تیزبین بای��د در آن دقّت کند و برای
بهرهمندی از پرتوش نظر خویش را بگشاید ،زیرا که اندیشیدن مایه زندگانی و حیات قلب
حرانی ،1363 ،ص .)381
انسان بیناست( .ابن شعبه ّ
آن حضرت در جای دیگر در مورد عدم ش��تاب در قرائت قرآن و توجه به محتوای آیات
میفرماید :قرآن با سرعت نباید خوانده شود و باید شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود
و هرگاه به آیهای که در آن نام بهشت برده شده است ،گذرکنی آن جا بایست و از خدای

نتیجهگیری
توج��ه به تربی��ت ،توجه به حیاتیترین مقولهی انس��انی اس��ت .زیرا همهی س��امانها و
نابس��امانیها ،اصالحها و فس��ادها ،سعادتها و ش��قاوتها به نوع تربیت باز میگردد و
تربیت بس��تر خوش��بختی و بدبختی انسانها و جوامع انسانی است .انسان به سبب تربیت
درس��ت ،االهی و متخ ّلق به اخالق ربّانی میش��ود و به س��بب تربیت نادرست ،از سیر به
س��وی حقیقت انس��انی خود باز میماند و متخ ّلق به اخالق نفسانی میگردد .در این میان
نق��ش خانواده در تربیت ،از همان دوران جنین��ی آنقدر حایز اهمیت بوده که از دید ائمه
پنهان نمانده اس��ت .همانطور که امام صادق علیه الس�لام در ای��ن خصوص میفرمایند:
اليَ ُ
ث أَ َ
المؤم ِ ُن يُ��ورِ ُ
الجنَّ َة َجميعا؛ مؤمن
لم َو الدَ َ
الصال ِ َح َحتّ��ى يُد ِخ َل ُه ُم َ
ب ّ
��زال ُ
هل بَيت ِ ِه العِ َ
هم��واره خانواده خود را از دانش و ادب شايس��ته بهرهمند مىس��ازد ت��ا همه آنان را وارد
بهش��ت كند( .ن��وری ،1388 ،ج ،12ص ،201ح .)13881بنابرای��ن در مجموع می توان
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ع ّز ّ
وجل بهش��ت را بخواه و چون به آیهای که در آن دوزخ ذکر شده است ،گذر کنی ،نزد
آن نیز توقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر( .کلینی ،1407 ،ج  ،8ص .)93
آن ام��ام همام هم چنان که مردم را به تدبّر و تع ّمق در آیات قرآن س��فارش میکرد ،خود
نی��ز در آیات قرآن تدبّر و دقت مینمود و در این راه از خداوند منّان توفیق طلب میکرد.
ایشان وقتی قرآن را در دست میگرفتند ،قبل از تالوت به خداوند عرض میکردند :خدایا!
من ش��هادت میدهم که این قرآن از جانب تو بر پیامبر نازل ش��ده است و کالم توست که
بر زبان پیامبر جاری ش��ده اس��ت .خدایا نگاه کردنم را در قرآن عبادت و قرائتم را ّ
تفکر و
فک��ر کردنم را عبرت پذیری ق��رار بده و نیز قرائتم را قرائت بدون تدبّر قرار مده و به من
توفیق ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بهدرستی که تو مهربان و رحیم هستی».
(شیخ صدوق ،1413 ،ج  ،3ص .)174
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با بررسی احادیث امام صادق علیه
الس�لام به توصیف زیربنای تربیت از دیدگاه آن امام بزرگوار پرداخته و س��پس با تحلیل
روایات و اقوال آموزههای تربیتی و مراحل تربیت دینی اس��تخراج و ارایه ش��ده اس��ت.
جامعهی متنی تحقیق ش��امل کلیهی منابع دسته اول و آثار مربوط و منتسب به امام صادق
علیه الس�لام و منابع دس��ته دوم از منابع غنی اس�لامی و احادیث و روایات از امام صادق
علیه الس�لام است که در نشریات و س��ایتهای اینترنتی مذهبی و پژوهشها و تحقیقات
مربوط با موضوع تحقیق موجود میباشد.
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مهمترین دستاوردها را اینگونه یادآوری نمود که:
 -1تربیت فراهم کردن رشد حتّی االمکان کامل تواناییهای هر شخص به عنوان فرد و نیز
به عنوان جامعهای مبتنی بر همبستگی و تعاون میباشد.
 -2ام��ام صادق علیه الس�لام به عنوان پرچ��مدار بزرگ مكتب اهلبيت ،بهترین ش��يوهی
درس��ت زندگى کردن و مهمترین راههاى تعامل انس��انى در خانواده را به مسلمانان نشان
داده است.
 -3از منظ��ر امام صادق علیه الس�لام ،نه��اد خانواده مهمترین زیربنای تربیت محس��وب
میش��ود زیرا وجود خانوادهی سالم اس��ت که میتواند نقش اساسي را در تربيت درست
افراد ایفا نموده است.
 -4امام صادق علیه السالم ،مهمترین اهداف تربیت را ،ع ّزتنفس و تکامل انسان میدانند.
 -5این زنان شایسته هستند که با بر عهدهگرفتن نقش مادری که به مراتب مهمتر از نقش
پدر است ،میتوانند به عنوان اولین پایه گذاران شخصیت کودکان محسوب شوند.
 -6امام صادق علیه الس�لام توسط شاگردانش مهمترین و کارآمدترین آموزههای تربیتی
را بیان نمودهاند تا با بهکارگیری صحیح آنها و از طریق بیدارس��اختن وجدانهایش��ان بر
دانشخود افزوده و با تع ّقل و ّ
تفکر در آیات قرآن که روشنی بخش نهاد خاموششان است
بتوانند از فرصتهای موجود در زندگی بهدرس��تی اس��تفاده نموده و به س��عادت واقعی
راهیابند.
منابع:
 -1اب��ن بابوی��ه ،محمدبن عل��ی ،)1377( .الخص��ال ،ترجمه كمرهاى ،تهران ،انتش��ارات
کتابچی.
 .)1413( -2من ال یحضره الفقیه ،محقق علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 -3ابن شعبه حسن بن علی .)1363( .تحف العقول ،قم جامعه مدرسین.
 -4ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،بیروت ،دار صادر۱۴۱۴ ،ق.
 -5اخوی راد ،بتول .)1384( .نقش زنان در فرهنگپذیری کودکان.فصلنامه مباحث بانوان
شیعه ،قم ،مؤسسه شیعه شناسی ،شماره  ،3صفحات .3-1
 -6اعرافی ،علیرضا و دیگران .)1387( .فقه تربیتی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 -7بروجردی ،حس��ین.)1386( .منابع فقه ش��يعه (ترجمه جامع أحاديث الشيعة) ،تهران،
انتشارات فرهنگ سبز.
 -8بهشتی ،احمد .)1388( .خانواده در قرآن ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم
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 -9بیض��اوی ،عمربن محمد1408( .ق) .انوار التنزیل واس��رار التأویل ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه.
-10ح��ر عامل��ی ،محمدبن حس��ن1409( .ق) .وس��ایل الش��یعه ،قم ،مؤسس��ه آل البیت
علیهمالسالم.
 -11خطیب ،محمد شحات1415( .ق) .اصول التربیه االسالمیه ،ریاض ،دارالخریجی.
 -12دلشاد تهرانی مصطفی )1387( .سیری در تربیت اسالمی ،تهران ،انتشارات دریا.،
 -13راغب اصفهانی ،حس��ین بن محم��د )1404(.المفردات فی غری��ب القرآن ،بیروت،
دارالعلم.
 -14شهرس��تانی ،محمدبن عبدالکریم( .بیتا) ،المل��ل و النحل ،تخریخ محمد بن فتح اله
بدران ،قاهره ،مکتب االنجلو المصریه.
 -15صانع��ی ،مهدی .)1375( .پژوهش��ی در تعلیم و تربیت ،مؤسس��ه فرهنگی تحقیقاتی
اخوان ،مشهد.
 -16طبرسی ،فضل بن حسن .)1370( .مکارم االخالق ،قم ،انتشارات اسالمی.
-17فیض االسالم ،علی نقی .)1379( .ترجمهینهج البالغه ،تهران ،موسسهی چاپ و نشر
فیض االسالم.
 -18کلینی .محمدین یعقوب .)1407( .الکافی ،تهران ،دارالکتب اسالمی.
 -19مازندرانی ،محمدهادی .)1429( .فروع کافی ،قم ،دار الحديث للطباعه و النشر.
 -20مجلسی ،محمدباقر .)1403( .بحار االنوار ،بیروت ،دارالتراث العربی.
 -21محمدیری شهری ،محمد ،)1381( .میزان الحکمه ،ترجمهی حمیدرضا شیخی ،قم،
انتشارات دارالحدیث.
 -22مطهری ،مرتضی ،)1383( .تعلیم و تربیت در اسالم ،چاپ چهل و یکم ،تهران ،صدرا.
 -23مکارم شیرازی ،ناصر،)1374( .تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسلمیه.
 -24نس��اجیزاده زراره ،)1386( .آموزهای تربیتی از منظر امام صادق علیه السالم ،مجله
پاسدار اسالم ،قم ،شماره ،311صفحه.36
-25نوری ،حسین بن محمد .)1408( .مستدرک الوسایل ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم.
 -26وجدانی ،مصطفی .)1374( .حدیث تربیت جوان ،تهران ،انتشارات پیام آزادی.
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جایگاه اخالق حرفه اي بر عملکرد اعضاي
هيأت علمي دانشگاه با نگرش ويژه به احاديث امام صادق (ع)
علی خان نصر اصفهانی

1

چکیده:
رعايت اخالق حرفهاي در امر آموزش دانشجويان بسیار با اهمیت است ،مولفه هاي اخالقي
و ديني همچون رعايت ادب و نزاكت ،حفظ اسرار ،جلب اعتماد و نيز احترام به دانشجويان
تأثير زيادي بر روي تربيت دانش��جويان از نظر اخالقي دارد .بهترين راهبرد براي گس��ترش
و اش��اعه اخالق حرفهاي در اس��اتيد ،تالش در جهت تهيه ،تدوين و اجراي اصول اخالق
حرفهاي در دانشگاهها و نهادينه كردن اين موضوع مهم در چنين مراكز علمي است.
كليد واژه :اخالق حرفه اي ،اعضاي هيأت علمي ،دانشجو ،تعليم و تربيت ،امام صادق(ع).
مقدمه
اخالق بخش تفكيك ناپذير زندگي انس��انها و زير مجموعهاي از فلس��فه عملي اس��ت كه
در جس��ت و جوي درس��تها و نادرس��تها و تبيين خوب و بد در مجموعهاي از رفتارها و
در ش��رايطي معين ميباش��د (قدياني و همكاران .)1384 ،صاحب نظران اخالق ،چهار اصل
خودمختاري فرد ،س��ودمند بودن ،عدم زيانباري و ارزش نهادن به عدالت را مبناي تعامالت
 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان) ،گروه زمین شناسی
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در امور دانستهاند(ميركمالي .)1382
از ديدگاه اس�لام پروش فضايل اخالقي يكي از مهم ترين اهداف واالي رس��الت پيامبران
خدا بوده است تا انسان در مسير كمال كه علت غايي آفرينش مي باشد قرار گيرد( فرمهيني،
فراهاني و همكاران .)1386
ام��ام صادق (ع) در مورد اخالق ميفرمايد :اخالق بخشش��ي اس��ت كه خ��داي عزوجل به
مخلوقاتش عطا ميكند و بخشي از آن غريزي و فطري و برخي از آن (وابسته) به نيت(آدمي)
است (كليني اصول كافي) .تربيت اخالقي از ديدگاه امام صادق(ع) توحيد مدار ،تقوا محور
و فطرت مدار ميباش��د .علم اخالق ميتواند درباره همه انواع روابط انس��ان بحث كند و فعل
خوب و درس��ت را در هر يك از اين عرصهها معرفي نمايد ،رويكرد دنياي امروز را ميتوان
بازگشت به عقالنيت و اخالق دانست.
موضوع كلي اين پژوهش نقش اخالق در كاركرد اعضاي هيأت علمي دانش��گاه ميباشد كه
مبحثي در اخالق حرفهاي اس��ت .مراد از اخالق حرفه اي ،مسئوليت اخالقي فرد از حيث
ش��غل است ،هر شغلي مسئوليتهاي اخالقي خاص ميآفريند .اخالق در اين مفهوم وابسته به
شغل است كه برحسب تنوع مشاغل ،اخالقيات خاص مطرح ميشود (لشكر بلوكي .)1387
اعضاي هيأت علمي با توجه به اهميت حرفهاي كه دارند بايد در انجام كارهاي خود اخالق
حرفه اي را رعايت بنمايند ،در اين مقاله به ويژگيهاي شغلي مدرسان دانشگاه و نقش اخالق
در تدريس و پژوهش از منظر امام صادق (ع) پرداخته ميشود.
اخالق حرفه اي و داوري اخالقي
جايگاه علم آموزي و تعليم و تعلم در باورهاي ديني بس��يار باال اس��ت ،به جرأت مي توان
گفت كه تمامي بزرگان ديني بر اهميت اين امر تأكيد داش��تهاند ،امام صادق (ع) فرموده اند:
دوس��ت ندارم جواني از ش��ما را ببينم مگر آن كه صبح كند و رفت و آمدش در يكي از اين
دو حالت باشد :يا عالم يا محصل(بحار جلد .)1
اين حديث نش��ان دهنده مفهومي فراتر از برداش��ت هاي دنيوي ميباشد و جايگاه مدرسان
و معلمان در س��عادت يك فرد يا جامعه را نش��ان ميدهد .مفهومي از علم مفيد و علم مضر
در اينج��ا مطرح ميگردد ،به صورتي كه ميتوان طبق فرم��وده امام صادق (ع) طالبان علم را
بر اس��اس انگاشتههاي اخالقي به س��ه گروه داوري نمود ،گروهي براي كارهاي جاهالنه و
بحثهاي خصوم��ت آميز درس ميخوانند ،گروهي براي گردن ف��رازي و فريبكاري تحصيل
ميكنند و گروه سوم ،علم را براي فهميدن و تعقل كردن فرا مي گيرند (كافي جلد اول ص
.)49
در خصوص هر عمل ارادي انس��ان ميتوان داوري اخالقي ك��رد ،داوري هاي اخالقي ناظر
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به هر گونه فعل ارادي انس��ان اس��ت ،مدرسان و اساتيد دانشگاه به دليل آنكه مؤثر بر محيط
اطراف خود به ويژه دانشجويان هستند ،الزم است آشنا به اصول اخالقي و آراسته به فضايل
اخالقي باش��ند .اخالق حرفهاي يكي از ش��اخههاي جديد اخالق اس��ت و ميكوش��د تابه
مسائل اخالقي حرفههاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص منظور نماید(براندز
و همكاران  ،)2011لذا پرداختن به اخالق حرفهاي امري شايس��ته و بايس��ته است .اخالق
حرفهاي مجموعهاي از آيين نامهها و مقرراتي است كه عمل اخالقي را بر آن حرفه مشخص
و خاص تعريف ميكند و چارچوبي براي عمل و قضاوت اخالقي و غير اخالقي هر حرفه
محسوب ميشود(ظهور و خلج .)1389
اصل اصيل در انجام مراقبتهاي شايسته جامعه امروز و دنياي آينده تربيت پرسنلي است كه
واجد اخالقيات خصوص ًا اخالق حرفهاي باشند (تيقين و همكاران  )2011مي توان گفت در
عرصه آموزش عالي عواملي همچون جو گروه آموزشي ،ساختار گروه آموزشي و تجربيات
دانش��جويي به طور تنگاتنگ با اخالق پيوند خورده اس��ت و لذا برخي محققان تدريس در
مجموع بايد گفت ،اخالق حرفه اي ،به طور عام و اخالق حرفه اي آموزش به طور خاص
در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان منزلتي خاص دارد و در بسياري از دانشگاهها در
سطح جهان آيين نامههايي بدين منظور تدوين و رعايت ميشود.
اهداف پژوهش
بقاي امر تدريس در دانشگاهها عالوه بر تخصص علمي در رشته هاي مورد نظر هر دانشگاه
به نحوه رفتار حرفه اي و شخصي اساتيد در مؤسسات آموزشي بستگي دارد.
اين مقاله درتالش براي پاسخگويي به اين است كه اعضاي هيأت علمي تا چه اندازه مؤلفه
ه��اي اخالق حرفه اي آم��وزش را بايد رعايت كنند؟ و آيا رعايت اخالق حرفه اي اعضاي
هيأت علمي تأثيري بر تعليم و تربيت دانشجويان به معناي واقعي دارد؟
بحث
بر اس��اس بس��ياري از تحقيقات انجام ش��ده(برای مثال كريم پوريان و همكاران  )1392بر
روي مؤلفه هاي اصول اخالقي كه بايد توس��ط اعض��اي هيأت علمي رعايت کنند مواردي
به ش��رح ادامه مطلب به ترتيب داراي اولويت هس��تند :رعاي��ت ادب  ،احترام و نزاكت در
برابر دانش��جويان  ،حفظ اس��رار دانش��جويان ،عدم تأمين منابع مادي در قبال دادن نمره به
دانش��جويان ،جلب اعتماد و احترام دانش��جويان ،داشتن روحيه صبر و بردباري در برخورد
با دانش��جويان ،توجه به آراستگي ظاهر و پوشش مناسب توسط اساتيد ،پرهيز از شوخي و
طنزهاي ناشايس��ت ،عدم استفاده ابزاري اس��اتيد از امكانات دانشگاهي براي امور شخصي،
داش��تن عدل و انصاف در ارزشيابي و نمره دهي به دانشجويان ،برنامه ريزي تربيتي مناسب
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در برگزاري كالس درس ،پرهيز از داشتن هر گونه ارتباطات خصوصي با دانشجويان ،احترام
گذاشتن اساتيد به قوانين و مقررات آموزشي ،انجام وظايف خود بر اساس عدل و انصاف،
فروتني اساتيد و پرهيز از كبر و غرور ،عدم تحقير دانشجويان توسط اساتيد ،توجه به رشد
تهذيب نفس و تعالي شخصيت در خود و دانشجويان ،قبول حق و دوري از توبيخ و سرزنش
زياد دانشجويان توسط اساتيد ،عدم تبعيض بين دانشجويان ،مسئوليت پذيري اساتيد در قبال
آموزش صحيح به دانشجويان ،توجه به درخواست هاي قانوني دانشجو و انجام در كمترين
زمان ميباشد.
تحقيقات نشان ميدهد كه بيشترين مؤلفه اخالقي كه بايد توسط اعضاي هيأت علمي رعايت
شود ،رعايت ادب و نزاكت در برابر دانشجويان ميباشد( فرمهيني فراهاني و بهنام جام.)1391
در اهميت اين موضوع ميتوان به حديثي از امام صادق (ع) اش��اره نمود؛ ايشان مي فرمايند:
اي گروه شيعيان ،همواره زينت ما باشيد و مايه ننگ ما نگرديد ،با مردم سخن نيك بگوييد،
مراقب زبان خود باشيد و آن را از گفتار بيهوده و زشت باز داريد( البحار  )310/71و يا در
جايي ديگر مي فرمايند سه چيز دوستي را به دنبال دارد :دين ،فروتني و بذل و بخشش.
اوج و رعاي��ت ادب و نزاك��ت در مقابل ديگران را ميتوان در گفته ديگري از امام صادق(ع)
دريافت؛ اگر به تو اعالم شد كه از عمرت بيش از دو روز باقي نمانده است ،روز اول را به
اخ�لاق و ادب��ت اختصاص بده تا از آن براي روز مرگت كمك بگيري (روضه كافي صفحه
)150
در تأييد رعايت اصول اخالقي و حرفهاي امام صادق مي فرمايند :بدان كه هر عمل پسنديده
اي را كه درباره يكي از بندگان خدا انجام دادي در واقع به ش��خص خود احترام نمودهاي
(جعفريان صفحه .)236
جلب اعتماد و احترام به دانش��جويان س��بب تغيير نگرش در ديدگاه و تربيت دانش��جويان
ميگردد ،امام صادق (ع) مي فرمايند :دانش آموزيد .به وجود آن خود را با خويش��تن داري
و سنگيني بيارائيد و نسبت به دانش آموزان خود تواضع كنيد و نسبت به استاد خود فروتن
باشيد و از علماي متكبر نباشيد كه رفتار باطلتان حق شما را ضايع ميكند (اصول كافي جلد
 1صفحه .)44
عدم برخورد تحقير آميز ،داش��تن روحيه صبر و تحمل و س��عه صدر در مقابل برخوردهاي
دانشجويان و به عبارتي ديگر فروتني اساتيد و پرهيز از تكبر نشانه ضعف استاد نيست ،بلكه
كليدي براي پرواز دانشجويان به قله هاي شعور و معرفت مي باشد.
در باب اخالق و تأثير آن بر روي دانش��جويان و كليه افراد امام صادق (ع) از قول رس��ول
خ��دا(ص) مي فرمايند :اخالق خوب و محبت آميز گناهان را ذوب ميكند (مش��كوه االنوار
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صفحه .)221
يكي ديگر از ويژگيهاي اخالق حرفهاي استاد ،ايجاد فضايي معنوي در كالس علمي ميباشد
كه به لطافت اخالق آغشته شده است ،بر اساس بيان حضرت امام صادق (ع) ،هر قومي كه
در مجلس��ي گرد آيند و خدا را در آن ياد نكنند آن مجلس در قيامت باعث حس��رت ايشان
خواهد شد( عين الحياة صفحه .)232
همدلي و حفظ اسرار دانشجويان شيوه اي تربيتي در آموزش اخالق دانشجويان است ،امام
صادق (ع) مي فرمايند :كس��ي حق ندارد كالم محرمانه رفيق خود را بدون اجازه او باز گو
كند (اصول كافي جلد  4صفحه .)48
اس��تاد مؤثر زماني عملكردي واقع گرايانه دارد كه به رش��د تهذيب نقش و تعالي ش��خصي
خود كوش��ا باشد ،به عبارتي ديگر عالمي كه به علم خود عمل نكند پند و اندرز او چنان از
روي قلبها بلغزد و فرو افتد آن س��ان كه دانه باران از روي تخته س��نگ صاف مي لغزد (امام
صادق(ع)  ،آداب تعليم و تربيت صفحه  )48و يا در سخني ديگر از امام صادق (ع) كه مي
فرمايند :هر كه براي رضاي خداي متعال علم بياموزد و براي خود عمل كند و براي خدا آن
را به ديگران بياموزد در ملكوت آس��مانها اين شخص بزرگ و جليل القدر خوانده مي شود
(امالي شيخ طوسي صفحه .)46
داشتن انگيزه كافي براي تدريس و پژوهش در استاد باعث الگو شدن وي براي دانشجويان
م��ي گردد ،امام ص��ادق(ع) مي فرمايند :علم خويش را بنويس و ميان برادرانت انتش��ار بده
(وس��ائل الشيعه جلد  18صفحه  )56همچنين ايشان مي فرمايند :فروتني و تواضع ،مايه ي
اصلي هر ش��رف محبوب و مقام بلند اس��ت (محجة البيضاء  ،6صفحه  . )225خلف وعده
و خوش��رويي از ويژگيهاي اس��تاد با اخالق اس��ت ،امام صادق (ع) مي فرمايند :به برادرت
وعده نده كه وفاي آن در توان تو نباش��د (بحاراالنوار  78و رام  1صفحه  )31و يا فرمودند:
خوشرويي و بشاشي ريسمان مهر و مودت است.
نتيجه گيري
اخ�لاق حرف��ه اي تأثير زيادي در جريان تعليم و تربي��ت دارد ،مطرح كردن اخالق معلمي
(اس��تادي) به صورت ذكر آدابي كه معلم موظف به رعايت آنها اس��ت از گذشته كم و بيش
مورد توجه بوده است.
وجود اخالق آموزش��ي كمك زيادي به دانش��جويان در جهت بهبود و ارتقاي امر آموزش
مينمايد ،زيرا توجه به رشد اخالق حرفه اي در آموزش با انگارههاي ديني منجر به پرورش
محيطي اخالقي در كالس درس خواهد شد.

اس��اتيد به عنوان الگوهاي عملي جهت دانشجويان ميباشند و دانشجويان با الگو برداري از
اساتيد خود مي آموزند ،لذا نگرش اساتيد به اخالق حرفهاي ميتواند بر تفكرات ،ديدگاه ها
و نگرش دانشجويان به اين حرفه مقدس تأثير بسزايي داشته باشد .الزم است اساتيد خود را
موظف بدانند اخالق حرفه اي را در دانشجويان خود نهادينه كنند تا دانشجوي فعلي و تأثير
گذار آينده بتواند از حرفه خود در راه و مسير صحيح استفاده نمايد.
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منابع
لش��كر بلوكي ،مجتبي( ،)1387چارچوب تدوين ارزش ها و اخالق حرفه اي پژوهش هاي
علمي و فناوري ،فصلنامه اخالق و فناوري2( ،و.105-114 ،3)1
فرهيني فراهاني محسن ،بهنام جام ليال( )1391بررسي ميزان رعايت مؤلفه هاي اخالق حرفه
اي آموزش در اعضاي هيأت علمي دانشگاه شاهد ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري)1( ،
.1-10 ،3
كرمپوريان ارزو ،ايمني بهزاد ،ترك زبان پرويز ( . )1392بررسي نگرش به اخالق حرفه اي
در اعضاي هيأت علمي دانشكده دندانپزشكي همدان در سال  ، 1391مجله تحقيق در علوم
دندانپزشكي.43-51 ،10)1( ،
فرهيني فراهاني محس��ن ،ميرزا محمدي محمد حس��ن ،امير س��االري علي( )1388بررسي
تربي��ت اخالق از منظر امام صادق (ع) (مب��ان ،اصول،روش هاي تربيتي) ،دو ماهنامه علمي
پژوهشي دانشور رفتار/تربيت و اجتماع.65-16،79 )39( ،
محمودي ش��ن غالمرضا ،الحان��ي فاطمه ،احمدي فضل اله ،كاظم نژاد انوش��يروان()1388
مضامين اخالقي در س��بك زندگي حرفه اي پرس��تاران؛ يك مطالعه كيفي به ش��يوه تحليل
محتوي استقرايي ،مجله اخالق و تاريخ پزشكي.63-78 ،2 )4( ،
قدياني م ح ،صدر ش ،فربود منش ح( )1384قواعد اسالمي در اخالق پزشكي ،مجله علمي
پزشكي قانوني.41-45 ،11)37 ،
مجلسي ،عالمه محمد باقر( 1403ه.ق) بحاراالنوار ،بيروت.
Davis R., Waltion E. (2007). College of commerce and Industry,
.school of Accountaney Clemson university, SC,USA
 Tiffin P.A., Finn GM., Mclachlan JC. (2011). Evaluating profesionalism in medical undergraduates using selected response
questions:findings from an item response modeling study, BMC.
.Med. Educ
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آموزه های تربیتی مکتب امام صادق (ع)
با تأکید بر نقش الگویی
سعیده ولی نواز جهزدانی
چکیده
جایگاه تعلیم و تربیت در اس�لام آنقدر واالس��ت که اولین فرمان خداوند به پیامبر اسالم
درباره آن بوده است .از این رو امام صادق (ع) ،رئیس مکتب شیعه نیز در ادامه راه پیامبر
(ص) و امامان گذش��ته (ع) به ای��ن امر اهتمام ورزیده ،در تمام س��خنان و رفتار خویش
ب��ه این موضوع توجه داش��ته اند و براس��اس آن رفتار کرده و س��خن گفت��ه اند .نگارنده
ب��ا روش توصیفی -تحلیلی با مح��ور قرار دادن نقش الگو به بی��ان اهمیت الگوی عملی
پرداخته ،س��پس با تأکید بر داش��تن دانش و منش تربیتی مناس��ب ،به شیوه های .1 :تبشیر
و تش��ویق؛تنذیر و تنبیه  .2روش انگیزش��ی  .3اندیشه ورزی  .4شکوفایی فطرت دینی .5
آموزش در زمان مناس��ب به تناس��ب سن رشد؛ اشاره کرده با تبیین و بیان شرایط هر یک،
نمونه هایی از احادیث حضرت را بیان کرده است و شیوه های تعلیم و تربیت صادق آل
محمد (ع) را به نظاره نشسته است.
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مقدمه
در آیین مقدس اسالم ،برنامه تربیت بر اساس احیای تمامی تمایالت فطری و هدایت همه
خواهشهای طبیعی بش��ر استوار است و ش��ناخت این تمنیات فطری و ارضای صحیح و
معتدل هر یک از آنها ،اساس��یترین پایه تربیت انسان میباشد  .چنین تربیتی که هماهنگ
با نظام حکیمانه خلقت و بر وفق قانون آفرینش اس��ت ،انس��ان را به شایستگی میسازد و
موجبات خوش��بختی و س��عادت ابدی او را فراهم میکند .برای رسیدن به این مهم یکی
از بهترین ش��یوه های تربیت الگویی اس��ت .به عبارت دیگر افراد مؤثر در تربیت فرزندان
مانند معلمان مدرس��ه و به ویژه والدین باید بتوانن��د به عنوان «الگو» رفتارها و کردارهای
پسندیده خود را در رابطه با مسائل مختلف زندگی به طور عملی «مستقیم یا غیر مستقیم»
در معرض مش��اهده فرزندان قرار دهند .برای رسیدن به تأثیر الزم باید خود ابتدا عامل به
همان امور باشند و هم چنین باید «دانش» و «منش» در تمام مسائل تربیتی را داشته باشند.
نقش الگو
الگو يکي از طرق سازندگي در مراحل مختلف زندگي است .بسياري از بي هدفيها زاييده
بي الگويي هاس��ت .زبان الگو ،زبان عمل است در نتيجه تأثيري که الگو برافراد ميگذارد،
بسيار عميق تر و ماندني تر ازگفتار است .به دليل اهميت الگو ،اديان الهي و مکاتب بشري
سعي در ارائه الگو از نوع خود انسان داشته اند و از نقش الگو در آباداني و ويراني جوامع
غافل نبوده اند.
دين مبين اس�لام الگوها و ش��اخصهاي متعاليارائه داده ،انس��انها را به پيروي از سيره
عملي و نظري آنان دعوت نموده اس��ت .اگر در مکاتب س��اخته بشر ،الگوي عملي وجود
ندارد و آنان ناگزيرند ايده آليس��تي بينديشند ،خوش��بختانه در مکتب اسالم راستين يعني
تشيع ،الگوهای بسياري وجود دارد.
گفته شد والدین باید الگوی عملی برای تربیت دینی فرزندانشان باشند ،از این روی ،خود
این والدین نیاز به الگویی راس��تین دارند تا بتوانند براس��اس آن درست عمل کنند و مایه
س��عادت فرزندانشان را فراهم کنند .در این میان بررسی شیوه های تربیتی امام صادق (ع)
و الگو قرار دادن ایش��ان ،میتواند ما را در به تعالی رسیدن فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و
دنیایی و اخروی نزدیک کند.
افالطون گفته است ...« :در اثر تربیت ،جسم و روح انسان به بلندترین پایه جمال و کمال
می رسد ،بنابراین عالی تر و مقدس تر از تربیت ،فنی نیست( ».کازرونی ،1373،ص .)9
ما به مرکز توجه قرار دادن اس�لام و به ویژه نظرات رئیس مکتب تش��یع ،امام صادق (ع)
که از خاندان برترین و کاملترین مربیان بشر می باشند ،به مقوله مهم تربیت پرداخته ایم.
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گذری بر زندگی نامه امام صادق (ع)
پاس��دار حریم والیت ،امام جعفر صادق(ع) در هفدهم ربیع االول س��ال  83ه.ق در مدینه
دیده به جهان گشود(.مفید ،1376 ،ج  ،2ص  )174دوران امامتش از سال  114ه.ق شروع
شد که با خالفت پنج تن از خلفاى اموى و دو طاغوت عباسى مقارن بود  ،آن بزرگوار در
 25ش��وال سال  148ه.ق در سن  65سالگى توسط منصور دوانیقى مسموم ،پیکر مطهرش
در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد( .مسعودی ،1303 ،ج  ،3ص  )297در زمان امامت آن
حضرت بر اثر جنگ و س��تیزهاى بنى عباس براى براندازى حکومت بنى امیه و درگیرى
شدیدى که آنها با یکدیگر داشتند ،فضاى مناسبى براى ایشان فراهم شد .آن امام همام در
این فرصت توانس��ت وسیعترین دانشگاه اسالمى را پىریزى کند و در این راستا توفیقات
سرش��ارى به دس��ت آورند ،به طورى که حدود چهار هزار نفر از مجلس درس ایش��ان با
واس��طه و بدون واسطه استفاده مىکردند و بسیارى از آنان به مقامات عالى علمى و فقهى
دست یافتند.
امام صادق(ع) توسط شاگردانش دس��تورالعملهاى فردى ،اخالقى ،اجتماعى و تربیتى را
به مس��لمانان آموزش می دادند و از این رهگ��ذر ،مکتب اهل بیت(ع) را به جهان معرفى
نمودند .رهنمودهاى راهگشاى آن بزرگوار در زمینه فردى ،اجتماعى ،سیاسى ،تربیتى و...
برگ ز ّرینى در تاریخ ش��یعه مىباشد .در این نوشتار پس از بیان تعریفی درباره تربیت ،به
آموزههاى تربیتى آن امام همام خواهیم پرداخت.
تعلیم
( َع َّل َم اْإلِن ْسانَ َما ل َ ْم یَ ْع َل ْم) (سوره علق ،آیه )5
تعلیم به معنای آموزانیدن و کس��ی را چیزی آموختن (دهخدا ،1377 ،ج  )2و انتقال علوم
و فنون و به طور کلی انتقال دانسته ها به فراگیر و متعلم است .و به طور کامل تر عبارت
اس��ت از :سخن گفتن و القای کلمات معنادار که متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد و بدین
وس��یله استعداد تعلم و یادگیری خویش را به فعلیت تبدیل سازد و عالم شود .در این جا
روشن شد که تعلیم نیز نوعی تربیت است( .امینی ،1373 ،ص )15
تربیت
تاب َو ال ْ ِح ْک َم َة) (سوره آل عمران ،آیه )164
( َو یُ َز ِّکیهِ ْم َو یُ َع ِّل ُم ُه ُم ال ْ ِک َ
مصدر باب تفعیل از ماده (ربی ،یربو) به معنای رشد است( .بستانی ،ترجمه مهیار،1375 ،
ص  )419معنای اصطالحی تربیت عبارت است از« :انتخاب رفتار و گفتار مناسب ،ایجاد
شرایط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته اش را در
تمام ابعاد وجود ،به طور هماهنگ پرورش داده ،ش��کوفا سازد و تدریجی به سوی هدف

شیوه های تربیتی مکتب صادق آل محمد (ع)
ب��رای آموزش و جذب فرزندان به انجام اعمال نیکو و روی گردانی آنها از اعمال و رفتار
ناشایس��ت ،روش های متنوع و گوناگونی در علوم روانشناسی و تربیتی وجود دارد که به
فراخور سن و روحیات فرزندان ،می توان آنها را به کار گرفت .در این میان نقش الگویی
اهمیت خاصی دارد .منظور از تربیت الگویی این اس��ت که مربی می کوشد تا نمونه رفتار
و کردار پس��ندیده خود را به طور عملی –مس��تقیم یا غیر مستقیم -در معرض دید متربی
قرار دهد و بدین گونه موقعیت اجتماعی او را دگرگون س��ازد( .باقری ،1389 ،ص 107
و .)108
نخس��تین الگوی عملی فرزندان ،والدین هس��تند ،بیش��ترین زمان با پدر و مادر سپری می
ش��ود و بیشترین نقش در شکل گیری شخصیت فرزندان برای والدین است .والدین برای
آنکه الگوی شایسته و بایسته ای باشند باید :عامل به امری باشند که بیان می دارند (الگوی
عملی)و دانش و منش تربیتی داشته باشند.
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و کمال مطلوب حرکت کند( ».امینی ،1373 ،ص .)14
ام��ام صادق (ع) آنقدر ب��ه تربیت و آموزش فرزندان اهمیت می دهن��د که در این باره به
ش��یعیان توصیه می کنن��د که هر چه زودتر به آموزش فرزندان خ��ود بپردازند تا مخالفان
فکری آنان نتوانند اندیشه های خود را در آنان وارد کنند( .حر عاملی ،1409 ،ج  ،27ص
.)89
اهمیت تربیت
از مهمترین و اساس��ی ترین مس��ائل زندگی بش��ری ،تربیت فرزند صالح و شایسته است
و پر واضح اس��ت که هرگاه بتوانیم فرزندان ام��روز را صالح بار آوریم ،ثمره آن پیدایش
جامعه ای صالح خواهد بود که رسیدن به چنین جامعه ای مطلوب همه انسان ها و مطابق
با فطرت واقعی تمام بش��ر اس��ت که مشکالت اجتماعی از جامعه رخت بر خواهد بست.
(ستارپور ،1390 ،ص  )8امام صادق (ع) می فرمایند« :بهترین میراث پدران برای فرزندان،
ادب اس��ت نه مال و ث��روت! زیرا ثروت از میان می رود و ادب پای��دار می ماند( ».آژیر،
 ،1381ص  )193این مس��ئله آن چنان مهم و فراگیر اس��ت که حتی فالسفه و دانشمندان
غرب نیز بدان پرداخته اند .کانت می گوید« :تربیت ،بزرگترین و س��خت ترین مس��أله ای
اس��ت که برای حل کردن به انس��ان داده می ش��ود ،زیرا که بصیرت انسان بسته به تربیت
اوست و این یکی هم بسته به بصیرت او( ».موسوی زنجانرودی،1385 ،ص  )70تمام این
سخنان و احادیث بر اهمیت موضوع تربیت داللت دارد.
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 -1الگوی عملی
چش��م و گوش برای کودک چون دریچه ای است که مستمرا می بیند ،می شنود و ذهنش
همانند دوربین از مشاهدات خود عکس و فیلم می گیرد و در خاطر ضبط می کند .کودک
برای ساختن شخصیت خود به اسوه و الگو نیاز دارد .ارائه الگو و اسوه ،مؤثرترین و موفق
ترین روش تربیتی اس��ت .تقلید در تعلیم و تربیت و س��ازندگی بیش از هر روش دیگری
اثر دارد .تقلید خودبه خود انجام می گیرد و به تذکر نیاز ندارد.
مؤثرترین روش امامان در عرصه تبلیغ« ،تبلیغ عملى» است .امامان ،تجسم عالى ارزشهاى
انس��انى هستند .بیشترین سفارش امامان در عرصه تبلیغ دین ،دعوت به تبلیغ عملى بوده
اس��ت .از نگاه آنان عالم واقعى کسى است که سخنش همراه با عمل باشد .امام صادق(ع)
در این زمینه مىفرماید« :العالم من صدّ ق فعله قوله و من لم یصدّ ق فعله قوله فلیس بعال ٍم؛
عالم کسى است که رفتار او گفتارش را تصدیق کند و هر کس و بر خالف گفتهاش باشد،
عالم نیست( ».مجلسی ،1403 ،ج ،67ص 344؛ طریحی ،1375 ،ج  ،1ص .)123
آن گوهر نب��وى مىفرماید« :کونوا دعاة النّاس باعمالکم والتکونوا دعاة النّاس بالس��نتکم؛
مردم را با عمل خود به نیکىها دعوت کنید نه با زبان خود( ».حکیمی و همکاران،1380 ،
ترجمه آرام ،ج  ،1ص .)522
رفتار صحیح و بر مبنای درس��ت ،هر کسی را جذب می کند و اینجاست که جنبه الگویی
عامالن تربیت و قابلیت تأس��ی شان در رفتار انس��ان ،ظاهر می شود .وجود الگوی عملی
در مس��ائل دینی و اخالقی ضروری اس��ت .قرآن کریم در این زمینه می فرماید( :لقد کان
لکم فی رس��ول اهلل اس��وه حسنه)؛ همانا رسول خدا برای شما اسوه و الگوی خوبی است.
(سوره احزاب ،آیه .)21
کودکان و نوجوانان ،نظام ارزش ها و رفتارهای والدین خود را به عنوان یک هدف رفتاری
مطلوب می پذیرند .به خصوص زمانی که رفتار الگوها ترس��یمی از شیوه و طریق متعالی
زندگی بوده و پاسخی برای نیازهای فطری آنان باشد( .افرزو،1371 ،ج  ،2ص .)22
کودک آینه تمام نمای خانواده خویش اس��ت که هر خوبی و بدی یا آنچه در آنجا را می
بیند و می شنود ،در خود منعکس می سازد .از این رو کوشش مادران در پرورش فرزندان
از بزرگ ترین کارهاس��ت( .حیدری ،1386 ،ص  17به نقل از االرشاد و التعلیم) بنابراین،
والدین در عامل بودن به امور شایس��ته باید سعی کنند الگوی محبوب تری باشند تا میزان
تأثیرگذاری بیش��تری در شخصیت فرزندان داشته باشند و آنها بازنمایی رفتار والدین خود
را داشته باشند.
بی ش��ک کسی بدون داشتن دانش و منش صحیح نمی تواند عامل به اموری صحیح باشد
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و تأثیر شگرفی داشته باشد.
 -2داشتن «دانش» و «منش» تربیتی
منظور از دانش تربیتی ،داش��تن آگاهی از روش های متنوع و متعدد روان شناس��ی در امر
تربیت است .مقصود از منش تربیتی ،توانایی به کارگیری این روش ها در قالب شیوه های
نو ،جذاب ،س��اده و هماهنگ با دنیای کودکان و نوجوان اس��ت .الزم است والدین از این
ش��یوه ها آگاهی کافی داشته باشند تا مناسب با س��نین فرزندان خود بتوانند آنها را به کار
گیرند( .بافکار ،1386 ،ج  ،1ص )139
1-2روش تبشیر و تشویق؛ تنذیر و تنبیه
تربیت ،مس��تلزم تن دادن به تکالیفی اس��ت و این امر ،رغبت را از بین می برد .این تلخی
را باید به طریقی کاست تا قبول تکالیف آسانتر شود .یکی از این روش ها «تبشیر» است.
تبش��یر به معنای بش��ارت دادن به عطایایی است که پس از به دوش گرفتن تکالیف به فرد
ارزانی خواهد ش��د و مظهری از فضل و رحمت است .بش��ارت ،در وجود آدمی ،امید را
م��ی آفریند و با این حالت ،او را آماده قبول زحمت می گرداند( .باقری ،1389 ،ج  ،1ص
 )169ویلیام جیمز می گوید :عمیق ترین انگیزه در نهاد آدمی ،عطش داش��تن به تحس��ین
اس��ت .ادیس��ون در خاطرات خود می گوید :اگر مادرم مرا تشویق نمی کرد ،مخترع نمی
شدم( .قاسمی ،1392 ،ص  199و )200
در اینجا به خوبی نقش تشویق و تبشیر نمایان است ،از این روست که به خوبی این عامل
تربیتی در بس��یاری از آموزه های امام صادق (ع) وجود دارد و بس��یاری از سخنانی که به
بهش��ت ،قرب الهی ،ثواب ،رس��یدن به حالت یا مقام یا مالی در دنیا اش��اره دارد ،از شیوه
تشویق و بشارت بهره جسته اند.
ام��ام ص��ادق (ع) می فرمایند« :ثالث��ة يدخلهم اللهَّ الجنّة بغير حس��اب :إمام عادل ،و تاجر
صدوق ،و ش��يخ أفنى عمره في طاعة اللهَّ ؛ س��ه كس را خدا بىحساب وارد بهشت مىكند:
پيشواى عادل ،كاسب و تاجر راستگو و پيرمردى كه عمر خود را در طاعت خدا گذرانده
باشد( ».حکیمی و همکاران ،1380 ،ترجمه آرام ،ج  ،5ص  )585وعده رسیدن به بهشت،
تشویقی است که مؤمنان را در هر گروهی که باشند ،به سمت اعمال نیکو می کشاند.
در مقاب��ل نیز ،تنذیر و تنبه نیز وجود دارد که برای دور کردن از برخی اعمال و در مقابل،
روی آوردن بندگان به کارهایی که صالحش��ان در آن اس��ت ،بهره گرفته می ش��ود .امام
صادق (ع) برای برحذر داشتن از پیروی هوای نفس می فرمایند« :من أطاع هواه فقد اطاع
عدوه؛ هر کس از هوای نفسش پیروی کند ،به یقین از دشمنش فرمان برده است( ».نوری،
 ،1408ج  ،12ص  )112به یقین هیچ ش��خصی دوس��ت ندارد که از دشمنش پیروی کند
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و از آنجایی که دش��من ،خیر و صالح آدمی را نمی خواهد ،از نظر عقلی نیز کسی پیروی
از دشمن را قبول نمی کند .این تشبیه امام ،مردم را از فرمانبری هوای نفس باز می دارد.
 2-2شکوفایی فطرت دینی
اولین وجدان فطری و س��رمایه طبیعی که اسالم آن را جزو سرشت بشر می داند ،معرفت
خداست .والدین به عنوان الگوهای فرزند باید با بیدارسازی وجدان وی ،با زبانی ساده به
فرزند خویش درس ایمان دهند.
مرحوم فلس��فی( ،1378ص  )460می نویس��د« :الزم اس��ت مربی از دوران کودکی حس
مس��ئولیت طفل را در پیشگاه پروردگار بیدار نماید .او را با حس وظیفه شناسی بار آورد.
باید با زبان ساده به او بفهماند که خداوند تو را در همه حال می بیند و از کارهای خوب
و بد تو آگاه است و چیزی از خدا پنهان نیست .در کارهای خوب به تو پاداش و می دهد
و در بدی ها مجازات می نماید.
به این ترتیب والدین با بیدار کردن فطرت فرزندان ،گام بزرگی در شکل گیری زیرساخت
های اعتقادی برداشته اند و این مقدمه ای برای تربیت دینی مقاوم و مداوم است.
الس��موات و االرض و س��خّ ر
قرآن کریم در این زمینه مىفرماید« :ولئن س��ألتهم من خلق ّ
ّ
لیقولن اللهّ ...؛(س��وره عنکبوت ،آیه  )61اگر از آنها بپرسى که چه کسى
الش��مس و القمر
ّ
آس��مانها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را به تسخیر درآورد ،به یقین مىگویند خدا».
ای��ن روش را در س��یره امام صادق(ع) هم مىبینیم؛ روش��ى ک��ه در آن ،امام از مخاطبش
مىخواه��د ک��ه خود را در موقعیت فرض ش��ده ببیند و با مراجعه ب��ه فطرتش دریابد که
حقیقت چیست.
مردى به خدمت آن حضرت آمد و گفت« :اى فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن؛ خدا
چیس��ت؟ مجادله کنندگان بر من پیروز ش��دهاند و سرگردان گشته ام .امام فرمود :اى بنده
خدا! آیا تا به حال س��وار کشتى ش��دهاى؟ گفت :آرى .فرمود :آیا پیش آمده کشتى آسیب
ببیند و کش��تى دیگرى براى نجات تو نباش��د و هیچ راه نجات و امکان ش��نا هم نداش��ته
باشى؟ گفت :آرى .فرمود :در چنین حالتى به چیزى که بتواند از آن گرفتارى تو را نجات
دهد ،دلبسته بودى؟ گفت :آرى .فرمود :آن چیز همان خداست که قادر بر نجات است ،آن
جا که فریادرسى نیست ،او فریادرس است(».مجلسی ،1403 ،ج  ،3ص .)41
از آنج��ا که فطرت آدمی پاک اس��ت ،با توجه به ژرفای درون خویش ،درس��تی ها را می
یابد .توجه به فطرت ،و سوق دادن آدمی برای توجه به آن ،از کارهایی است که امام برای
تربیت و نش��ان دادن راه صحیح به کار گرفته اند .در بس��یاری از موارد ،خانواده ها نیز می
توانند با این شیوه در زمان مناسب ،فطرت پاک فرزندان را بیدار کنند و آنان را به درستی
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و نادرستی اعمالشان آگاه سازند.
 3-2اندیشه ورزی
فکر ،تالش و پویشی است که به هنگام مواجهه انسان با معماها در وی جریان می گیرید،
خواه این معماها س��راب باش��ند و خواه آنقدر مهم باش��ند که با گش��ودن آنها ،بصیرت و
وسعتی در آدمی جای گیرد .روش تربیتی تعقل ،تالش و پویش فکری انسان را به درستی
میسر شود .قرآن شکوفایی اندایشه و
تنظیم می کند تا هدایت وی به سمت حقیقت هستی ّ
راه یابی آن به مقصود را از طریق مواجهه حسی و نظری با جهان ،همراه با کنترل هواهای
نفسانی قابل دستیابی می داند .به طور کلی ،عقل نهادینه شده در وجود انسان ،راه و روش
خود را با خود دارد و منظور از روش تربیت عقالنی این است که توازن عقل نهادینه شده
در وجود آدمی را حفظ کند و راه ش��کوفایی عقل ،علم اس��ت( .باقری ،1389 ،ج  ،1ص
.)205-202
«فرد تربیت ش��ده از نظر اگوستین کسی است که در باطن او میان عقل و ایمان هماهنگی
ایجاد شده باشد .اگوستین مانند هر متکلم دیگری ،هدف تربیت را پرورش افرادی می داند
که براس��اس ضوابط و معیارهای دیانت ،شایسته عنوان «مؤمن» و «متقی» باشند( ».کاردان
و همکاران ،1389 ،ص )179
شش��مین اختر تابناک امامت در س��یره رفتارى و عملى خود براى اندیش��ه و ّ
تفکر ارزش
واالیى قایل بود و درباره تفکر در مسایل دینی فرموده اند« :هر يك از اصحاب ما كه فهم
ن ندارد خيرى ندارد ،اى بش��ير هر مردى از ايش��ان كه از نظر فهم دين بىنياز نباشد به
دي 
ديگران نياز پيدا مي كند و چون به آنها نيازمند ش��د او را در گمراهى خويش وارد كنند و
او نفهمد( ».کلینی ،1369 ،ترجمه مصطفوی ،ج  ،1ص .)40
برای بیان جایگاه واالی تعقل همین بس که س��اعتی تعقل را از هفتاد س��ال عبادت برتر
دانسته اند .امام صادق (ع) بیشترین عبادت ابوذر را اندیشیدن و عبرت اندوزی دانسته اند.
«کان اکثر عبادة ابى ذ ًّر التفکر و االعتبار» (قمی ،1414 ،ج  ،6ص  )105مولوی (دفتر دوم،
بخش  )9نیز با بهره گیری از کالم امامان (ع) سروده است:
مابقی خود استخوان و ریشه ای
ای برادر تو همان اندیشه ای
ط��رز تفک��ر آدمی ،تمام وجودش را فرا می گیرد و در حاالت و رفتارش نمود می یابد ،از
اینجاس��ت که باید اندیش��یدن و به ویژه تفکر درست را به فرزندان بیاموزیم .در بسیاری
از امور بدون اندیشه کردن ،راه درست پیدا نمی شود و ممکن است موجبات گمراهی را
فراهم کند .از همان کودکی والدین باید به فرزندان بیاموزند که در امور بیاندیش��ند و راه
درست را از نادرست بیابند .در رفتارهای خود تأمل کنند و ببینند آیا رفتارشان در راستای
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احادیث و رهنمودهای ائمه هس��ت یا خیر؟ و بدین شیوه تعقل را در تمام مراحل زندگی
وارد کنند ،همانگونه که امام صادق (ع) بر این امر تأکید نموده اند.
 4-2روش انگیزشی
این روش در مراحل ابتدایی تربیت بس��یار کارساز اس��ت .قدردانی کردن ،پاداش دادن از
ابزارهای این روش اس��ت که برای جذب فرزندان به انجام دادن کارهای نیکو این ش��یوه
بس��یار کارساز است .در مراحل اولیه باید کارهای بسیار ساده کودکان را تشویق کرد .آنها
به تقلید از بزرگترها برای نماز ،روی زمین دراز می کش��ند و صورت را به س��جاده یا مهر
می گذارد ،باید این کارش��ان را تأیید و تش��ویق کرده ،در مراحل بعدی به موازات رش��د
جس��می و ذهنی کودک به فراخور هر مرحله با خرید جایزه ،حضور در گروه همساالن و
بردن به مکان های مختلف فرهنگی و مذهبی در جذب کودک و نوجوان تأثیر گذار باشد.
ام��ام صادق (ع) نیز برای جذب مؤمنان به کارهای نیک ،با خبر دادن از تأثیر انجام برخی
اعمال ،انگیزه انجام کارهای نیکود را در بندگان ایجاد کرده اند.
زیاد ش��دن رزق :صادق آل مح ّمد(ع) به ثمرات و فواید اخالق نیک اش��اره می کنند تا با
الرزق؛
برانگیختن انگیزه ،بندگان را به سمت عمل ،دعوت نمایند« :حسن الخلق یزید فى ّ
خوى نیک ،روزی را افزایش می دهد( ».قمی ،1414 ،ج  ،2ص )678
طوالنی شدن عمر :در روایتى دیگر شیعیان را به خوش رفتارى با خانواده سفارش نموده،
آن را موجب طوالنى شدن عمر مىداند ...« :من حسن ّبره فى اهل بیته زید فى عمره؛ هر
کس با خانواده خود ،خوش رفتارى کند ،عمرش طوالنى مىشود( ».دیلمی ،1376 ،ترجمه
سلگی نهاوندی ،ج  ،1ص )359
در موارد باال به خوبی روش��ن اس��ت که امام صادق (ع) با ش��یوه ترغیب و تشویق ،برای
داشتن اخالق نیکوی مؤمنان قدم برداشته اند و با ایجاد انگیزه برای رسیدن به خیر و اجر
دنیوی و اخروی در تربیت اخالقی آنها بهره جسته اند.
 5-2آموزش امور در زمان مناسب به تناسب سن رشد
هرکاری زمان خاصی دارد و اگر دیرتر یا زودتر از موعد از کودک خواس��ته شود ،به دلیل
این که از درک آن عاجز اس��ت ،فش��ار روحی بر وی وارد می کند و در نتیجه از آن کار
تنفر و انزجار پیدا می کند( .بافکار ،1386 ،ج  ،1ص  )149با جستاری در آموزه های امام
صادق (ع) در می یابیم که این امام همام به این امر توجه ویژه داشته اند و درباره آموزش
امور مختلف از خویش سخن به یادگار نهاده اند.
امام شش��م (ع) درباره س��ن ش��روع نماز به کودکان می فرمایند« :ما بچه هایمان را از پنج
س��الگی به نماز امر می کنیم ،ش��ما فرزندانتان را از هفت س��الگی امر به نماز کنید( ».ابن
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بابویه ،1413 ،ج  ،1ص .)280
بای��د توجه کرد که چگونه امام (ع) با مرکز توجه قرار دادن تمام جزئیات ،به آموزش می
پردازن��د ،ایش��ان حتی نکته ای را از قلم نمی اندازند وآدم��ی را با کلی گویی دچار ابهام
نمی کنند .ایش��ان با بیانی س��اده ،دقیق و کاربردی ،تمام حقایق مورد نیاز بش��ر را آموزش
می دهند.
و برای آموزش روزه که یکی از مهمترین اعمال عبادی اس��ت می فرمایند« :ما کودکانمان
را در هفت سالگی به روزه گرفتن ،به اندازه ای که توان آن را دارند ،تا نصف روز ،بیشتر
یا کمتر ،دس��تور می دهیم؛ هرگاه تشنگی و گرسنگی بر آنها غلبه کرد افطار می کنند تا به
روزه عادت کنند و توان روزه داری بیابند .شما کودکانتان را در نه سالگی به روزه گرفتن،
به هر اندازه ای که می توانند امر کنید؛ هرگاه تش��نگی بر آنها غلبه کرد افطار کنند( «.ابن
بابویه ،1413 ،ج  ،1ص .)280
در این حدیث به زیبایی شیوه های تربیتی بسیاری به تصویر کشیده شده است و امام (ع)
اصول بسیاری را تعلیم داده اند:
 در ابتدا س��ن را بیان می دارند .واژه «یتعودوا» که در متن حدیث بیان ش��ده است؛ یعنیبر این کار عادت کنند و زمانی که به س��ن تکلیف رس��یدند ،به راحتی بتوانند این کار را
انجام دهند.
 برای عادت کردن دو امر تربیتی تدریج و تس��هیل را در نظر گرفته اند ،زیرا نباید انتظارداشت که کودک با دو یا چند روز انجام کاری ،به آن عادت کند ،بلکه عادت کردن امری
طوالنی است.
 در نظر گرفتن ش��رایط ،از دیگر مواردی است که امام در این حدیث به ما آموزش دادهاند ،لذا امام صادق (ع) می فرمایند :تا آنجا که تاب آن را دارند ( . ...رک :داوودی،1378 ،
ص .)135
روانشناسان معتقدند بچه ها در شش سالگی می توانند زمان ،مکان و رابطه علت و معلول
را درک کنند .اس��تعدادهای کودکی در این س��ن به کمال ش��کوفایی می رسد و تغییرات
جس��می و روانی و روحی در آنها مش��اهده می شود و آنان رفتاری سنجیده از خود نشان
می دهند .اما قبل از آن به ویژه در سنین دو یا سه سالگی چنین اموری را نمی توانند درک
کنند( .پورباقر ،1362 ،ج  ،2ص .)148
ام��ری را که امام همام ما در چهارده قرن پیش مورد توجه قرارده اند ،دانش��مندان در این
س��ال های اخیر آن را بیان داش��ته اند و به حقایق آن دست یافته اند .امید که با بهره گیری
از رهنمودهای رییس مکتب تش��یع ،امام صادق (ع) ،در امر تعلیم و تربیت فرزندان موفق

بوده ،توانس��ته باشیم مش��مول دعای خیر حضرت صادق (ع) باش��یم« :رحم اهلل من احیا
امرنا»( .مجلسی ،1403 ،ج  ،44ص 282؛ مفید،1413 ،ص .)29
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نتیجه گیری
تعلیم و تربیت از مهمترین برنامه های بشر می باشد  ،زیرا در پرتو این برنامه ،انسان رشد
می یابد و به تکامل می رس��د .اهمیت این امر از آنجا پیداس��ت که اولین کالم پروردگار
( َع َّل َم اْإلِن ْسانَ َما ل َ ْم یَ ْع َل ْم) (سوره علق ،آیه  )5در باره آن بوده است .با توجه به اهمیت این
امر ،تمام انبیا و امامان به آن اهتمام بس��یار ورزیده اند و بس��یاری از دانشمندان درباره آن
سخن رانده اند .شیوه های تربیتی امام صادق (ع) در گذر پژوهش چنین نمایان گشت:
 الگوی عملی :مهمترین شیوه می باشد ،زیرا در این روش یادگیری به خودی خود انجاممی شود و نقشی که بر جان دل می زند ،ماندگارتر و عمیق تر است.
 تبشیر و تشیویق و تنذیر و تنبیه :تشویق و تبشیر با آفرینش امید در نهاد آدمی ،او را بهس��مت اعمال و رفتار شایسته می کش��اند و از آنجا که هر نفس و عقل سلیمی از عاقبت
بد بر حذر می باش��د ،امام (ع) با تبیین و تش��بیه اعمال ناشایس��ت ،آنها را از آنجام آن باز
می دارند.
 ش��کوفایی فطرت دینی :به عنوان یکی از شیوه های تربیتی بیدار کردن وجدان بشر میباشد تا با این سرمایه طبیعی ،به سمت ایمان روی آورد.
 اندیشه ورزی :این روش ،تالش و پویش فکری انسان را به درستی تنظیم می کند تا بهواسطه آن در امور مختلف بیندیشد و راه درست را بیابد.
 روش انگیزش��ی :قدردانی و پاداش از ابزارهای این روش اس��ت .بیان پاداش اخروی ودنیوی ،انسان را به امور نیک سوق می دهد .امام (ع) برای ایجاد انگیزه در مؤمنان :طوالنی
شدن عمر ،رزق زیاد و در نهایت رضایت پروردگار را بیان داشته اند.
 آموزش در زمان مناسب به تناسب سن رشد :انجام هر کار در موعد مقرر و زمان مناسبباعث باروری و رشد می شود .توجه به زمان و مد نظر داشتن شرایط مسئله ای است که
بسیار مورد توجه امام صادق (ع) بوده ،و نکات زیر از شیوه های ایشان به چشم می خورد:
 -1جزئیات را بیان می دارند و با کلی گویی انسان را دچار ابهام نمی کنند.
 -2تدریج و تسهیل در امر تربیت را به فراخور سن و شرایط متربی ،مورد توجه قرار می
دهند.
به امید آنکه بتوانیم در مسیر تربیت ،این شیوه ها را به کار گیریم و از ثمرات آن بهره مند
شویم.

با س��پاس از درگاه ایزد منان و حضرت ولی عصر (ع��ج) که توفیق عطا نمودند در پرتو
عنایات رییس مکتب تش��یع ،امام صادق (ع) ،قلم زنیم ،پس از آن با س��پاس از مس��ئولین
همایش که با انتخاب موضوع شایس��ته ،پژوهش در این مسیر را فراهم نمودند .همچنین
با قدردانی از خانواده و اساتیدی که پشتیبانی و حمایتشان همیشه شامل حالم بوده است.
امید که از برکات کار و تالش در عرصه مهم تعلیم و تربیت دینی بهره مند شویم و عنایات
ویژه صادق آل محمد (ع) نصیبمان گردد.
و من اهلل توفیق
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چکیده
بررس��ی آموزه های روایی شیعه همواره به عنوان روش های عقل گرایانه در همه مراحل
زندگی شخصی و حرفه ای مورد استفاده قرار گرفته است .ترویج اخالق در سازمانها و
هر مؤسسه آموزشی بر اصول معینی استوار است .اخالق مدیریت آموزشی خود شاخهای
از اخ�لاق حرفهای اس��تکه به بحث از اخالق در آموزش و پ��رورش بهمنزله یک حرفه
میپ��ردازد؛ بنابرای��ن بحث اخالق در مدیریت بهلحاظ نظری ب��ر مفاهیم بنیادین و اصول
راهبردی و قواعدی اس��توار اس��تکه البته در این مقاله بهطور اختصار آمده اس��ت؛ لذا با
توجه به نکات مطرح ش��ده ،این مقاله با کاوش��ی پیرامون اخالق حرف��ه ای از منظر امام
صادق(ع)آموزه های اخالقی آن امام همام را در س��ازمان مورد بررسی و تحلیل قرار داده
است .پژوهش حاضر از روش تحلیلی ،برای بررسی این موضوع استفاده نموده است.
کلیدواژه :اخالق ،اخالق حرفه ای ،امام صادق (ع) ،سازمان
.1دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان
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اخالق حرفه ای در سازمان
از منظرمغز متفکر جهان شیعه امام صادق(ع)
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مقدمه
انس��ان این نیکوترین آفرینش خداوند متعال ،دارای ابعاد وجودی متنوعی اس��ت که این
ابعاد نیاز به ش��کوفایی و متعالی شدن دارد .از مهم ترین این ابعاد پرورش فضایل اخالقی
است که در عین حال مشکل ترین کار است .اخالق و تربیت اخالقی از دیرباز مورد توجه
اندیش��مندان و پیشوایان دینی بوده اس��ت .از دیدگاه اسالم ،پرورش فضایل اخالقی یکی
از اهداف واالی پیامبران است تا انسان در مسیر کمال قرار گیرد .اسالم مکتبی است واقع
گرا که در آن به همه جوانب نیازهای بشری ،اعم از جسمی ،روحی ،فردی و اجتماعی و
 ...توجه ش��ده اس��ت و دارای اصول و معیارهای محکم و مشخص می باشد و برای تمام
مراحل زندگی انسان برنامه دارد و در این دیدگاه اصول اولیه اخالق و معیارهای انسانیت
به هیچ وجه نسبی نمی باشد.
در تعریفی که عالقه بند 1383،از س��ازمان بیان میدارد ،سازمان عبارت است از هماهنگی
معقول عده ای از افراد که برای تحقق هدف مش��ترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری
روابط منظم و منطقی به طور پیوسته فعالیت می کنند(ص.)9
ویژگی مش��ترک س��ازمان ها وجود ترکیب اجتماعی افرادی است که به صورت گروهی
همکاری میکنند و الزم است در روابط و رفتار خود تحت الگوها و موازین اخالقی عمل
نمایند و بدین ترتیب س��ازمان و اخالق الزم و ملزوم یکدیگرند ،بنابراین مس��اله تحقیق
آن اس��ت که به بررس��ی آموزه های اخالقی امام صادق(ع) در سازمان پرداخته شود و در
این راستا ضروری بنظر میرسد که کلمه اخالق به طور ریشه ای مورد بررسی قرار گیرد.
«اخالق» جمع «خُ لق» است كه به معناى شكل درونى انسان و سرشت و سجيّه آمده است.
به غرايز و ملكات و صفات روحى و باطنى كه در انسان وجود دارد ،اخالق گفته مى شود
و به كردارها و رفتارهايى كه از اين خلقيات ،ناش��ى مى ش��ود نيز اخالق يا رفتار اخالقى
مى گويند.
ابن منظور مى نويسد:
بضم الالم و سكونها و هوالدين والطبع والسجيه و حقيقة أن ّه لصورة االنسان الباطنه
الخُ لق ّ
وهى نفس��ه و أوصافها و معانيها المختصه بِه��ا بمنزلة الْخَ لق لصورته الظاهرة و أوصافها و
معانيها و لها اوصاف حسنه و قبيحه.1
واژه اخ�لاق همانند دوواژه  Moralو Ethicsدو کاربرد متمایز دارد :گاهی اخالق به
معن��ی خلق و خوی ،رفتار عادت ش��ده و مزاج به کار م��ی رود .این واژه گاهی به معنای
عادت و س��جیه و  Customبکار می رود .معنای دیگر این واژه ها دانش��ی اس��ت که از
.1سوره قلم ،آيه .4
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حس��ن و قبح و خوبی و بدی رفتار بحث می کند .اخالق حرفه ای نیز به دو معنا اطالق
می ش��ود :خلق و خوی حرفه ای و دانش��ی که از مسایل اخالق حرفه ای در کسب و کار
بحث می کند(.قراملکی)۵۶ :۱۳۸۲.
بنابراين ،اخالق ،عبارت است از :ويژگى هاى پايدار نفسانى كه با اراده و اختيار ،صورت
گيرد.
در اینجا نمونه هایی از تعریف اخالق از دیدگاه دانش��مندان جهان اس�لام و جهان غرب
بیان می گردد:
دانشمندان مسلمان ،اخالق را اين گونه تعريف كرده اند.
ابوعلى م ِ َ
سكويه درباره تعريف اخالق گفته است:
اخالق ،حالتى نفس��انى اس��ت كه بدون نياز به تفكر و تأمل ،آدمى را به سمت انجام كار،
(تهذیب االخالق و طهارة العراق ،ص.)51
حركت مى دهد
باز گفته اند:
عل��م اخالق ،علمى اس��ت كه صفات نفس��انى خوب وبد و اعم��ال و رفتارهاى اختيارى
متناس��ب با آن ها را معرفى مىكند و ش��يوه تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال
پس��نديده و دورى از صفات نفس��انى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهد (دیلمى ،احمد،
اخالق اسالمى ،ص  ،16دفتر نشر معارف ،قم ،چاپ دوم1380 ،ش).
علم اخالق از دیدگاه غربی ها نیز تعریف مش��ابهی دارد ،چنانچه ژکس در کتاب فلس��فه
اخالق خود میگوید«:علم اخالق عبارت است از تحقيق در رفتار آدمى به آن گونه كه بايد
باشد».
در حالى كه فولیکه معتقد اس��ت« :مجموع قوانين رفتار كه انس��ان به واس��طه مراعات آن
مىتواند به هدفش برسد ،علم اخالق است(».اخالق النظریه ،ص .)10
اخالق حرفهای
سادهترین انگاره در تعریف اخالق حرفهای این استکه آن را مسئولیتپذیری در زندگی
ش��غلی بدانیم .اخالق حرفهای برحسب اینکه در این مسئولیتپذیری عضو مسئول دارای
شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد ،دو مرتبه پیدا میکند:
 .1مسئولیت اخالقی فرد در زندگی.
 .2مس��ئولیت اخالقی س��ازمانها در قبال عناصر محیط داخلی و محیط خارجی( .فرامرز
قراملکی)101 :1385 ،
پیوند اخالق و عنصر مسئولیت قدمتی طوالنی دارد و از زمان واگذاری مقامها و مدیریتها
به افراد ،اندیش��هگران و فیلس��وفان و حکیمان بر آن صحه گذاشتهاند و بر وجود پیوندی
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س��اختاری میان آندو تأکید ورزیدهاند.بسیار روشن استکه اخالق انسانی و مثبت ،حوزه
مس��ئولیتپذیری و ایفای نقش س��ازنده و مثبت را بالنده میس��ازد و البته که اولین خطر
در حوزه مس��ئولیت و مدیریت بر جامعه ،ظهور رفتارهای اخالقی منفی و رویآوردن به
خصلتهای نفسمدار شیطانی استکه در چنین وضعیتی ،تعهد و مسئولیت رنگ میبازد
و افراد نمیتوانند به مس��ئولیتهای خود عمل نمایند .اخالقیات منفی ،حجاب ارزشها،
کرامتها و بزرگواریها است.
ویژگی های اخالق حرفه ای
امروزه در اخالق حرفهاي ،تلقي «شما حق داريد و من تکليف» ،مبناي هر گونه اخالق در
کسب و کار است .اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد ،به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با
محيط قرار ميگيرد و سازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران ،از تکاليف خود ميپرسد.
ويژگيهاي اخالق حرفهاي در مفهوم امروزي آن عبارتاند از :داراي هويت علم و دانش
بودن ،داش��تن نقش��ي كاربردي ،ارائة صبغهاي حرفهاي ،بومي و وابس��ته بودن به فرهنگ،
وابس��تگي به يك نظام اخالقي ،ارائه دانش��ي انس��اني داراي زبا ِن روش��ن انگيزشي ،ارائه
رويآوردي ميانرشتهاي(احد فرامرز قراملكي)1385 ،
امیری و همکاران 1391،به نقل از کادوزير ،1ويژگيهاي افرادي که اخالق حرفهاي دارند
را ،مسئولیت پذیری ،برتری جویی و رقابت طلبی ،صادق بودن ،احترام به دیگران ،رعایت
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف ،همدردی با دیگران ،وفاداری را مطرح
می نماید(اخالق حرفه ای ،ضرورتی برای س��ازمان ،ماهنامه معرفت  ،شماره چهارم ) ،که
در ارتباط با این ویژگی ها ،احادیثی از امام صادق بیان می گردد:
صادق بودن
مخالف رياکاري و دورويي اس��ت؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميدهد؛ در همه حال
به شرافتمندي توجه ميكند؛ شجاع و با شهامت است.
امام صادق(ع) در بیان معیار انتخاب افراد میفرماید “ :به نماز و روزه افراد فریفته نشوید؛
چه بس��ا که ش��خصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن برایش وحش��ت آور و آزار
دهنده است؛ بلکه آنها را در مقام راستگویی و امانتداری آزمایش کنید».
پس��تهای دولتی در حکومت اس�لامی ،امانتهایی بس حساس و ارزشمندند و خداوند
متعال در قرآن کریم فرموده است“ :إ ِ َّن اللهَّ َ ی ْأمر ُکم أَنْ تُؤَ دُّوا الأْ َ
ِ
مانات إِلی أَ ْهلِه»
َ ُُ ْ
«خداوند متعال به شما فرمان میدهد که امانتها را به اهلش بسپارید».
بنابرای��ن ویژگی امانتداری و راس��تگویی باید در اوصاف مدیران جامعه اس�لامی با تمام
Cadozier.1
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وجود ،دنبال ،و منصبهای حکومتی به عنوان امانتهایی گرانسنگ به اهلش واگذار شود.
این دوخصلت آنچنان اهمیت دارد که اساس نظم و انسجام و آرامش هر جامعه ای را می
توان با تقویت و ترویج آن دو در میان افراد جامعه پی ریزی نمود و مشکالت را حل کرد
و س��عادت جوامع را تضمین نمود  .امام صادق علیه الس�لام گذشته از توصیه هایی کلی
به عموم ش��یعیان در این رابطه ،به برخی از یارانش پیام ویژه می فرستاد  .توجه ویژه امام
صادق(ع) به اشاعه و احیای این دو ویژگیانسانی واخالقی در میان شیعیان ،باعث گردیده
اس��ت که این دو صفت در میان تمام صفات پس��ندیده و فضائل اخالقی جایگاه ویژه ای
داشته باشد.
امام صادق علیه الس�لام به ابی کهمس فرمود« :اذا اتیت عبد اهلل فاقراه الس�لام وقل له :ان
جعفر بن محمد یقول لک :انظر ما بلغ بهعلی عند رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و آله فالزمه،
فان علیا علیه الس�لام انما بلغ ما بلغ به عند رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و آله بصدقالحدیث
واداء االمان��ة ;هرگاه پیش عبداهلل (بن ابی یعفور) رفتی ،س�لام (مرا) به او برس��ان و بگو:
جعفر بن محمد به تو می گوید:دقت کن در آن چیزی که به وسیله آن علی علیه السالم در
محضر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله سرافراز شد (و او را به آن مقاماتعالی رساند)  .پس
(ت��و هم) آن ها را برای خودت الزم ب��دان (و رفتار خویش را با آن اوصاف زیبا بیارای)،
مطمئنا علی علیه الس�لام باراس��تگویی و امانتداری در نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آن
درجه و عظمت رسید.
حضرت امام خمینی رحمه اهلل در ش��رح این حدیث می فرماید« :هان! ای عزیز! تفکر کن
در این حدیث شریف! بین مقام صدق لهجه و رد امانت تا کجاست که علی بن ابی طالب
علیهما السالم را بدان مقام بلند رسانید  .از این حدیث معلوم می شود که رسول خداصلی
اهلل علیه و آله این دو صفت را از هر چیز بیشتر دوست می داشتند که در بین تمام صفات
کمالیه مولی علیه السالم این دو او رامقرب کرده است و بدان مقام ارجمند رسانده است .
امام صادق علیه الس�لام نیز در بین تمام فضائل اخالقی که درنظر مبارکشان خیلی اهمیت
داش��ته ،به ابن ابی یعفور که مخلص و جان نثار آن بزرگوار بوده پیغام داده اند و او را به
کاربرد و همنش��ینی با این دو صفت سفارش نموده اند( .چهل حدیث ،امام خمینی رحمه
اهلل ،ص ) 477
حض��رت صادق علیه الس�لام در حدیث دیگری اهمیت ای��ن دو صفت را چنین بیان می
دارد« :ال تنظروا الی طول رکوع الرجلوس��جوده فان ذلک شی ء اعتاده ،فلو ترکه استوحش
لذل��ک ولکن انظروا الی صدق حدیثه واداء امانته(کافی ،ج  ،2ص ;) 105به طول رکوع و
سجودشخص ننگرید زیرا به آن عادت کرده و اگر ترک کند به خاطر آن وحشت می کند،

620

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

بلکه به راستی گفتار و امانتداری او بنگرید.
از منظر امام صادق(ع) ،مالک شناس��ایی شیعه واقعی ،عبادت و اطاعت های ظاهری نمی
باش��د ،بلکه باید راس��تی و امانتداری او ثابت شود.چه بسا افرادی که با انجام عبادت ها و
اعمال ریایی ،خود را مؤمن و پیرو اهل بیت علیهم الس�لام قلمدادمی کنند ،اما در امتحان
راستی و امانتداری مغلوب شیطان می شوند
احترام به ديگران
به حق��وق ديگران احت��رام ميگذارد؛ ب��ه نظر ديگ��ران احترام ميگ��ذارد؛ خوشقول و
وقتشناس است؛ به ديگران حق تصميمگيري ميدهد؛ تنها منافع خود را ارجح نميداند.
مدیرانی که کانون مهر و محبت رحمت بوده و با گش��اده رویی و اشتیاق به خدمت مردم
میپردازند در قلب جامعه و در دل انسانها جای دارند ،آنان با عمل پسندیده خود بر روح
و جان مردم نفوذ میکنند و پیوس��ته در اثر لطف الهی از پش��تیبانی مردم برخوردار بوده و
عزت و احترام خواهند داشت .امام صادق (ع) در پیام ارزشمندی به مدیران و آحاد جامعه
اسالمی توصیه فرمود که :بر مسلمانان شایسته است که در پیوستن و یاری کردن و خدمت
نمودن به همدیگر با مهرورزی و مواسات و عطوفت گام بردارند و چنان باشند که خداوند
متعال در قرآن فرموده است  :در میان خود مهربان و انیس یکدیگرند .در حقیقت خدمت
به برادران دینی باالترین عبادتی اس��ت که هیچ امر خیری به درجه آن نمیرسد آن گرامی
فرمود :خداوند متعال به چیزی همانند گام برداشتن در راه خدمت و نیکی به برادران دینی
سفارش نشده است.
عدالت و انصاف
طرفدار حق اس��ت؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي ،طبقه اجتماعي
و اقتصادي ،نژاد و قوميت تبعيض قائل نميشود.
اساس��ا ی��ک مدیر عادل ،همزم��ان با اجرای عدالت  ،ناچار اس��ت با مفس��دان اقتصادى،
اجتماعی و فرهنگى ،مروجان فساد ،فحشا و بیبندوبارى ،بر هم زنندگان عزت و استقالل
کشور و سایر موانع عدالت مقابله کند.
الس ْ��ی ُ
ف؛ تنها شمش��یر ،مردم را اس��توار
یم الن َ
َّاس إِلاَّ َّ
امام شش��م در این باره فرمود« :لاَ یُقِ ُ
میگرداند( ».الکافى ،محمد بن یعقوب کلینى ،دار الکتب االسالمیة ،ج ،5ص).2
در س��ایه مدیریت عدالت محور ،باید کلیه اقشار جامعه ،در آسایش زندگی کنند و خائنان
و افراد آلودهدامن در هراس به س��ر برند .به همین س��بب ،صادق آل محمد(ع) میفرماید:
«حدٌّ یُ َقا ُم للِهَّ ِ فِی الأْ َ ْر ِ
ین َصبَاح ًا؛ اجرای یک مورد حد برای خدا در
ض أَفْ َض ُل م ِ ْن َم َط ِر أَ ْربَعِ َ
َ
زمین بهتر از باریدن چهل روز باران خواهد بود (».وسائل الشیعة ،ج ،28ص).13

استقامت و پایداری
بدون تردید تالش و اس��تقامت در راه هدف ،از عوامل پیروزی و توفیق انس��ان به ش��مار
می رود  .کسانی در زندگی به خواسته ها وآرزوهای خود رسیده اند که در راه آن نهایت
تالش و اس��تقامت را بکار برده باش��ند .امام صادق علیه الس�لام یکی از مهم ترین نشانه
هایش��یعه را اس��تقامت در راه حق می داند و رس��یدن به س��عادت حقیقی را در گرو این
خصیصه پس��ندیده قلمداد می کند و می فرماید« :لوان شیعتنا استقاموا لصافحتهم المالئکة
والظلهم الغمام والش��رقوا نهارا والکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ،ولما سالوا اهلل شیئا
االاعطاهم(تحف العقول ،ص ;)302اگر ش��یعیان ما در راه حق اس��تقامت ورزند فرشتگان
آسمان با آنان دست می دهند ،ابرها [ی رحمت] بر سر آنان سایه می افکنند و سیمایشان
همانند روز روش��ن می درخشد و از زمین و آسمان روزی می خورند و هیچ خواسته ای
از خداوند نخواهندداشت مگر اینکه خدای متعال به آنان عطا می کند.
تالش برای اصالح دیگران
مدی��ران الی��ق ،برای هدایت و اصالح کارکنان ،مترصد هس��تند .پی��روان اهل بیت علیهم
السالم تنهابدنبال نجات خویش نیستند بلکه در اندیشه اصالح و راهنمایی دیگران در برابر
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در اینجا شایس��ته است که آن س��خن تاریخی از موالی عدالتپیشگان را به یاد آوریم که
به عبیداهلل بن عباس یکی از مدیران حکومت علوى ،که از جاده صداقت و عدالت خارج
ش��ده و ب��ه بیتالمال خیانت ک��رده بود عتاب کرد و در آخر فرمود :به خدا س��وگند! اگر
حسن و حسین چنان میکردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمیدیدند و به آرزو
نمیرسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم [».نهج البالغه ،نشر ائمه ،نامه]41
اخالق که یکی از بهترین اصول زندگی فردی و اجتماعی محس��وب می شود امروز بیش
از هر زمان بش��ر نیازمند آن اس��ت در واقع بسیاری از مشکالت پیش روی انسان ناشی از
فقدان اخالق فردی و اجتماعی افراد جامعه بش��ری است .اینجاست که خأل وجود اصول
اخالقی مبتنی بر فطرت بش��ری به چش��م می خورد .بنابراین برای رفع این معضل بزرگ
جهان امروز ناگزیر باید به بزرگترین اس��اتید و معلمان اخالق در طول تاریخ مراجعه کرد
و با الگو گرفتن از رفتار ش��ان و گوش س��پردن به گفتارش��ان بر این مهم فائق آمد و آنان
نیس��تند جز ائمه از خاندان پاک رس��الت و نبوت یعنی امامان معصوم شیعه که به اعتراف
خاص و عام بهترین الگو در رفتار اس�لامی هس��تنددر میان این الگوهای رفتاری اسالمی
امام صادق(ع) که مغز متفکر ش��یعه محس��وب می گردد،ویژگی های مدیران و مس��ئوالن
راچنین بیان میداند:
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انحرافات می باش��ند  .آنان باالهام از رهنمودهای پیش��وای ششم علیه السالم با بکارگیری
ش��یوه های صحیح و پس��ندیده به اصالح افراد می پردازند و با اخالق نیک در جذب گنه
کاران ت�لاش می کنند و این کالم زیبای رئی��س مذهب جعفری را هیچگاه فراموش نمی
کنند که فرمود« :ال تقلفی المذنبین من اهل دعوتکم اال خیرا ،واستکینوا الی اهلل فی توفیقهم
وسلوا التوبة لهم(تحف العقول ،صفحه ; )304در مورد هم کیشان بدکار خود جزخوبی [و
نیکی] چیزی نگو و از خداوند توفیق هدایت و توبه آنان را بخواهید».
امانت و صداقت
امام صادق علیه الس�لام به ابی کهمس فرمود« :اذا اتیت عبد اهلل فاقراه الس�لام وقل له :ان
جعفر بن محمد یقول لک :انظر ما بلغ بهعلی عند رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و آله فالزمه،
فان علیا علیه الس�لام انما بلغ ما بلغ به عند رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و آله بصدقالحدیث
واداء االمانة(اص��ول کافی ،کت��اب االیمان والکفر ،باب الص��دق و اداء االمانة ،حدیث )5
;هرگاه پیش عبداهلل [بن ابی یعفور] رفتی ،سالم [مرا] به او برسان و بگو :جعفر بن محمد
به تو می گوید:دقت کن در آن چیزی که به وس��یله آن علی علیه السالم در محضر رسول
خدا صلی اهلل علیه و آله س��رافراز ش��د [و او را به آن مقامات عالی رساند  ] .پس [تو هم
] آن ه��ا را برای خودت الزم بدان [و رفت��ار خویش را با آن اوصاف زیبا بیارای] ،مطمئنا
علی علیه الس�لام باراس��تگویی و امانتداری در نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آن درجه
و عظمت رسید».
شهرت گریزی
از دیدگاه شیعیان واقعی ،کار و عمل انسان باید برای جلب رضایت حضرت حق باشد و
به غیر از این عمل وی ارزش حقیقی نخواهد داش��ت  .کسانی که برای خوشایند دیگران
و جل��ب رضایت غیر خدا تالش می کنند ،کاری بیهوده و عبث انجام می دهند  .اساس��ا
خودپرس��تی با خداپرستی در تضاد است  .از منظر امام صادق علیه السالم عمل ریایی که
برای خشنودی خداوند متعال نبوده و تنها برای هوای نفس و خوشایند دیگران انجام می
گیرد ،نزد خداوند عالم ارزش��ی ندارد.آن وجود گرامی در یک سخن بلیغ فرمود« :کل البر
مقبول اال ما کان رئاء(تحف العقول ،ص ; )303تمام نیکی ها پذیرفته می شود مگر اعمالی
که بخاطرریا [و نشان دادن به دیگران] انجام گرفته باشد».
پیش��وای ششم در توضیح سخن خویش به عبداهلل بن جندب می فرماید« :ال تتصدق علی
اعی��ن الناس لیزکوک ،فانک ان فعلتذلک فقد اس��توفیت اجرک ،ولکن اذا اعطیت بیمینک
فال تطلع علیها ش��مالک(تحف العقول ،ص ;)305هیچگاه صدقه [و کارهای نیک] را جلو
چش��م مردم انجام مده به قصد اینکه تو را [مردی] پاکیزه انگارند ،که اگر به این [س��خن]
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عم��ل کن��ی اجر و پاداش خود را به نحو کاملدریافت خواهی کرد ،ولی [به خاطر داش��ته
باش] که اگر با دست راست خود بخشش می کنی دست چپ خود را مطلع نساز.
همیاری با دیگران در سازمان
تعاون و همیاری در بین پیروان اهل بیت علیهم الس�لام گذش��ته از اینکه موجب نزدیکی
دل ها و ایجاد انس و محبت می شود ،ازمهم ترین عوامل اقتدار و تحکیم ارتباط در میان
آنان می باشد.
آنان با کنار گذاشتن اختالف نظرها و سلیقه های مختلف و احترام به همدیگر در پیشبرد
و نش��ر فرهنگ اهل بیت علیهم الس�لام نهایت س��عی خود را مبذول می دارند  .ش��یعیان
حقیقی با دوری از هوای نفس و رد خواست های شیطانی مخالفین مکتب متعالی تشیع ،با
همدیگر مانوس شده و در راه ترویج معارف اسالمی و آموزه های اهل بیت علیهم السالم
تالش می کنند  .امام صادق علیهالسالم در این مورد به یکی از یاران خود می فرماید« :بلغ
معاشر شیعتنا وقل لهم :ال تذهبن بکم المذاهب ،فواهلل ال تنال والیتنا االبالورع واالجتهاد فی
الدنیا ومواس��اة االخوان فی اهلل(تحف العقول ،ص ; )303به شیعیان ما برسان و بگو :مبادا
گروه ها [ی منحرف ] شما را اغفال کنند،به خدا سوگند! به والیت ما اهل بیت نمی توان
رسید مگر با تقوی و تالش در دنیا و همکاری با برادران دینی در راه خدا.
استفاده از فرصت ها
فرصت های بدس��ت آمده در زندگی کم اس��ت و سریعا از دست انسان خارج می شود .
انس��ان موفق کس��ی است که از هر فرصت بدست آمده  -گرچه کوتاه مدت باشد  -برای
رس��یدن به هدف خویش بهره گیرد  .پیش��وای شش��م در این زمینه به پیروان خود فرمود:
«منانتظر عاجلة الفرصة مؤاجلة االس��تقصاء س��لبته االیام فرصته ،الن من شان االیام السلب
وس��بیل الزمن الفوت(بحار االن��وار ،ج  ،78ص ; )268هر کس [درفرصت های بدس��ت
آمده که کوتاه و گذرا هس��تند] به انتظار فرصت های کاملتری در آینده بنش��یند ،روزگار
آن فرصت [کوتاه] را نیزاز او خواهد گرفت; چرا که عادت روزگار س��لب [فرصت ها] و
روش زمانه از دست رفتن است».
گروههای غیر رسمی در سازمان
همانطور که گروههای رس��می توسط یک سازمان ایجاد می شوند ،گروههای غیر رسمی
اغلب توسط اعضاء این سازمانها تشکیل می شوند .گروههای غیررسمی شامل گروههای
دوستی(نس��بت ٌا دائم) و گروههای ذینفع(نسبت ًا موقت) می باشد (مورهد و گریفین.)1386 ،
اهمیت ارتباطات س��ازمانی تا آن میزان اس��ت که می تواند در پیشبرد و یا عدم دستیابی به
اهداف سازمان نقش کلیدی ایفا کند .بنابراین الزم بنظر می رسد دیدگاه امام صادق(ع) در
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زمینه دوستی و رفاقت بیان گردد.
دوس��تخوب  ،برای هر فرد س��رمایههاى بزرگ زندگى اس��ت و از عوامل خوش��بختى
آدمىاست و انسان در انس با دوست است که احساس مسرت و شادی مىكند و شادمانى
و نشاط را در گرو همنشینی با رفیق مىداند.
«رفیق شایسته» ،براى جوان جایگاه خاص خویش را دارد و اهمیتآن به گونهاى است كه
در شكل دهى شخصیت او نقش بزرگى ایفا كرده ،اولین احساسات واقعى نوع دوستى را
در وى ایجاد مىكند.
جوان از یك س��و به كش��ش طبیعى و خواهش دل ،عاش��ق دوس��تى و رفاقت و در پی
ایجادعمیقترین روابط دوستانه با یك یا چند نفر از همساالن خود است و از طرف دیگر
بر اثر احساسات ناسنجیده وعدمنگرش عقالنى ممكن است دردام رفاقتبادوستان نادان
وتبه��كار افتد(رابطه دوس��تى و محبت ،احمد مطه��رى ،ص  ; ).58از این رو خطر وجود
دوس��تان بد و ناپاك ،این نگرانىرا در جوان ایجاد مىكند كه «چگونه یك دوستخوب و
یكدل راانتخاب كنم؟»
امام صادق(ع) رفقا را سه نوع مىداند:
 -1كسى كه مانند غذا به آن نیاز هست و آن «رفیق عاقل» است.
 -2كس��ى كه وجود او براى انس��ان به منزله بیمارى مزاحم و رنجآور اس��ت و آن «رفیق
احمق» است.
 -3كسى كه وجودش به منزله داروى شفا بخش است و آن «رفیق روشنبین و اهل خرد»
است(تحف العقول ،ص .)223
شیوه انتخاب دوست در نگاه پیشواى ششم ،این گونه است:
«رفاقت ،حدودى دارد ،كس��ى كه تمام آن حدود را دارانیس��ت ،كاملنیست ،و آن كس كه
داراى هیچ یك از آن حدود نیست ،اساسا دوستنیست:
 -1ظاهر و باطن رفیق ،نسبتبه تو یكسان باشد.
 -2زیبایى و آبروى تو را جمال خود بیند و نازیبایى تو را نازیبایى خود بداند.
 -3دستیافتن به مال یا رسیدن به مقام ،روش دوستانه او را نسبتبه تو تغییر ندهد.
 -4در زمینه رفاقت ،از آنچه در اختیار دارد ،نسبتبه تومضایقه ننماید.
 -5تو را در مواقع گرفتارى و مصیبت ترك نگوید (».االمالى ،شیخ صدوق ،ص).397
«دوست آینه تمام نماى دوست» است و دو دوست مثل دو دستاند كهآالیش یكدیگر را
مىشویند و به فرموده امام صادق(ع)« :كسى كهبیند دوستش روش ناپسندى دارد و او را
بازنگرداند ،با آنكه توانآن را دارد ،به او خیانت كرده است ( ».سفینهالبحار ،ج  ،2ص).59

بحث و نتیجه گیری
مدیریت در دین مبین اس�لام اهمیت خاصی دارد و مدیریت اس�لامی زمینه رش��د انسان
بهس��وی اهلل را فراهم مینماید مدیران اس�لامی خدمتگزاران مردم هستند و باید در جهت
خدمتگ��زاری ،اقام��ه حق و عدل و دفع باطل و ظلم بکوش��ند ،که البته این مهم با رعایت
اخالق و احکام اس�لامی فراهم میآید .بیتردید اخالق در اسالم ،بهخصوص برای مدیر
اهمیت فراوانی دارد .این امر بهلحاظ جنبههای زیر است:
 عالوه بر آنکه اخالق از ارکان اس�لام و در ردیف عقاید و احکام بهشمار میآید ،عاملپیوند انسان با پروردگار است؛ چیزی که مقصود اصلی ایجاد انسان است.
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ام��ام صادق(ع) ضمن تاكید فراوان بهانتخاب دوس��ت خوب و پایدارىدر این دوس��تى،
جوانان را از رفاقتبا نادان و احمق پرهیزمىدهد:
«كس��ى كه از رفاقتبا احمق پرهیز نكن��د ،تحت تاثیر كارهاىاحمقانه وى قرار مىگیرد و
اخالقش همانند اخالق ناپسند اومىشود (».مستدرك الوسایل ،نورى ،ج  ،2ص ).64
در فرهنگ نورانى حدیثى ما ،جوانان را از رفاقتبا «بدنامان» برحذر داشته(وسایل الشیعه،
ج ،3ص ،).206آنان را به دورى از دوستان خائن و متجاوز وسخن چین ترغیب مىسازند،
امام صادق(ع) مىفرماید:
«از سه طائفه مردم كنارهگیرى كن و هرگز طرح دوستى و رفاقتباآن مریز; خائن ،ستمكار
و سخن چین .زیرا كسى كه براى تو بهدیگرى خیانت كند ،روزى نیز به تو خیانتخواهد
كرد و كسى كهبراى تو به دیگران ظلم و تجاوز كند ،به تو نیز ظلم خواهد كرد وكسى كه
از دیگران نزد تو س��خن چینى كند ،علیه ت��و نیز نزد دیگراننمامى خواهد نمود (».تحف
العقول ،ص).326
راه و «رسم رفاقت» در ثبات و پایدارى دوستى مؤثر است ،گوشهاىاز شیوه آن را در كالم
امام صادق(ع) مىنگریم:
«كمترین حق آن است كه:
دوست بدارى براى او چیزى كه براى خود دوست مىدارى .كراهت داشت ه باشى در حق
او ،از آنچه براى خود كراهت دارى .از خش��م اوبپرهیزى ،به دنبال رضا وخش��نودى او
باشى .با جان و مال و زبان ودست و پایت او را كمك كنى .مراقب و راهنماى او و آیینه
اوباش��ى .س��وگندش را قبول كنى ،دعوتش را اجابت نمایى ،هرگاه بیمار شد ،به عیادتش
ب��روى و ه��رگاه فهمیدى حاجتى دارد ،قبل از این كهبگوی��د ،آن را انجام دهى ،و وى را
ناگزیر نكنى كه انجام كار رااز تو درخواست كند( »...اصول کافی ،ج  ،2ص )169
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 بزرگتری��ن کمال آدمی تخلق به اخالق الهی اس��ت و تمامیت کماالت مدیر به اخالقوابسته است.
 کمال رهبری و مدیریت هنگامی اس��ت که مدیر در مس��یر ش��ریعت اسالم گام بردارد.این راه همان اخالق اس�لامی اس��ت؛ لذا الزم اس��ت مدیران راه پیامبران و جانشینان آنها
را بپیمایند .دیگر آنکه آیین مقدس اس�لام در تمام زمینهها (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی
و غیره) جز با ش��یوه اخالقی که دین اس�لام بر آن استوار اس��ت ،تمام و کامل نمیگردد.
اهمیت اخالق و ارج و بهای آن برای مدیران از این امر ظهور و بروز مییابد .از بررس��ی
آم��وزه های اخالق��ی امام صادق(ع)؛ چنین ب��ر می آید که مدیر هر س��ازمان در صورت
داش��تن چنین صفات و فضائلی می تواند نه تنها در جهت پیشبرد اهداف سازمان بلکه در
زمینه کمک به کسب فضائل انسانی و اخالقی کارکنان موثر باشد .مدیری که استقامت و
پایداری دارد ،در راه هدف و رسیدن به خواسته ها ،نهایت تالش را می کند و با پایداری
خود در مس��یر اصالح دیگران قدم برمیدارد .با صداقت و امانت داری انس��جام سازمان را
رقم می زند .در چنین س��ازمانی ،مسلم است که کارکنان هم در راستای اهداف سازمان و
تفکرات مدیر تالش می کنند و اگر مدیر در این سازمان شهرت طلب نباشد و بخاطر ریا
و نشان دادن به دیگران اقدامی انجام ندهد ،کلیه تالش هایش را در همیاری با دیگران در
س��ازمان بکار می بندد و با اس��تفاده از فرصت ها و بکار بردن دوس��تی ها و رفاقت ها در
پیش��برد اهداف سازمان نقش کلیدی ایفا میکنند .به این ترتیب مدیران در سازمان ها الزم
است ،صفات اخالقی مورد نظر امام صادق(ع) را در خود نهادینه نمایند و به مدیران ارشد،
توصیه می گردد در انتخاب دیگر مدیران در س��طوح عملیاتی سازمان کلیه موارد اخالقی
ذکر ش��ده را در نظر گرفته و در نهایت دقت و با س��عه صدر ،مدیران شایسته را در راس
پیکان خدمت گزاری قرار دهند.
منابع
ابن شیعه ،حسن بن علی تحف العقول،جعفری،بهراد تهران
اخالق النظریه ،ص 10
اصول کافی ،کتاب االیمان والکفر ،باب الصدق و اداء االمانة ،حدیث 5
اصول کافی ،ج  ،2ص 169
امام علی بن ابی طالب علیه السالم نهج البالغه ،نشر ائمه ،نامه41
امیری و همکاران 1391،اخالق حرفه ای ضرورتی برای سازمان ،ماهنامه معرفت  ،شماره
چهارم.
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تحف العقول ،ص326
چهل حدیث ،امام خمینی رحمه اهلل ،موسس��ه آموزش��ی وپژوهش��ی امام خمینی  ،ناش��ر
دیجیتالی  :مرکز تحقیقات رایانه ای اصفهان ص 359
دیلمى ،احمد 1380اخالق اسالمى ،ص  ،16دفتر نشر معارف ،قم ،چاپ دوم ،ش
رازی  ،ابوعلی احمد ابن محمد ابن یعقوب طهاره االعراق و تهذيب االخالق
شیخ صدوق،ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی،االمالی(،م ۳۸۱
ق)
،سفینهالبحار ،ج 2شیخ عباس قمی
فرامرز قراملکی ،احد،اخالق حرفه ای،تهران :مولف.1382،
فرام��رز قراملکی ،احد ،س��ازمان اخالقی در کس��ب و کار:تهران :مرک��ز مطالعات جهانی
شدن.1385.
عالقه بند،علی.1383،مقدمات مدیریت آموزشی .نشر روان .چاپ .26ص 9
 ،محمد بن یعقوب  .الکافى ،دار الکتب االسالمیة ،تهران .ج ،5ص ،2کلینى
مجلسی  ،محمد تقی .بحار االنوار ،ج  ،78ص 268
مستدرك الوسایل ،نورى ،ج  ،2ص .64
احمد ،)1367(،رابطه دوس��تى و محبت ،جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات
اسالمی مطهرى
مورهد و گریفین ،)1386( ،رفتار سازمانی،الوانی و معمارزاده،انتشارات مروارید
وسایل الشیعه ،ج ،3ص.206
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حیات فرهنگی امام صادق (علیه السالم)

سمیه یزدانی

چکیده
س��خن درباره امام جعفر صادق (علیهم الس�لام) امام مس��لمانان ،استاد فقيهان و محدثان،
پاي��گاه دانش��مندان و متفکران در واقع س��خن گفتن دربارهي يکي از ب��زرگان اهل بيت
عليهمالسالم و شاخصترين آنهاست .و بيان دورهاي از دورههاي امامت و رهبري فکري
و سياس��ي در زندگي مسلمانان است .معرفي وي ،براي کسي که او را نميشناسد ،بخشي
از شناس��اندن اهل بيت عليهمالسالم و مطالعه دربارهي شخصيتي از شخصيتهاي امامان
عليهمالس�لام و اهل بيت پيامبر ميباش��د تا از اين طريق خط کاملي از نهضت و جنبش
ائمهي مس��لمانان به دس��ت آيد و ميان دورههاي مختلف زندگي آنه��ا از لحاظ تحقيق،
هماهنگي صورت گيرد .اين مقالهي تحقيقي براي کسي که دربارهي اهل بيت عليهمالسالم
بررس��ي ميکند ،اين حقيقت را مشخص ميس��ازد که همهي آنها تاريخي واحد دارند و
ابعاد و فراز و نش��يب آن با گرايشهاي درون��ي آنها و با زندگي همهي آنها همخواني
دارد .همهي آنها تالش داشتند که از اصالت شريعت محافظت نمايند و موضعگيري آن
را مورد حمايت قرار دهند .در خالل مطالعه در زندگي امام جعفر صادق عليهالسالم به اين
مسئله بيشتر واقف خواهيم شد .مطالعه دربارهي يکي از شخصيتهاي اسالمي  -همانند

ش��خصيت امام صادق عليهالس�لام بايد پيرامون اهميت و تأثير عقيدتي و تاريخي از منظر
زندگي مس��لمانان به طور خاص و همهي انس��انها به طور عام متمرکز ش��ود.امام صادق
عالم اهل بیت و عالم عترت و عالم به کتاب خدا و جامع همه علوم و فنون است ،از این
رو ما نیازی به اثبات علم امام صادق (ع) نسبت به سایر علوم نداریم.
کلید واژگان :عظمت ،روش و فعالیت امام و...

629

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مقدمه
بطور حتم حضرت امام جعفر بن محمدالصادق عليهالسالم در طليعه ي حرکت و نهضت
علمي اسالم ،در اوايل قرن دوم هجري ،همزمان با انتقال خالفت ،از سلسله ي بنياميه به
آلعباس ،يکي از چهرههاي درخشان و مورد توجه و محل رجوع علماي اسالم بخصوص
طبقه ي محدثين ،فقها ،اهل کالم و مفسران قرآن به شمار ميرفته است .
کاوش و بررس��ي ابعاد وجودي و علمي آن امام ،بسياري از حقايق پنهان ،در کيفيت رشد
و گس��ترش و شکلگيري فرهنگ و علوم اسالمي را ،روش��ن مينمايد .کما اين که شيوه
ي آن امام جليل علوي ،در قلمرو سياس��ت ،تعليم و تربيت ،و پرورش ش��اگردان عالم و
متعه��د ،در روزگار خ��ود ميتواند براي همه ي علما و متفک��ران و مصلحان اعصار بعد،
درسي آموزنده باشد.
از مطالعه ي کتب حديث ،تفس��ير ،فقه ،سيره و تاريخ ،شخصيت او در همه ي صحنههاي
علمي و حضور او در بسياري از حوادث سياسي به چشم ميخورد.
آن حضرت در زمينه ي فقه ،سيره ي نبوي ،تفسير و کالم شاگرداني مبرز و آثاري گرانبها
از خود باقي گذارده و نام و آثار و روايات و احيانا آراء آنان ،در کتابهاي حديث و تفسير
و سيره و جز آن ،ثبت گرديده است.
آنچ��ه در اي��ن گفتار ،مورد بحث ما اس��ت ،تأثير امام صادق در حرک��ت علمي قرن دوم
اس�لامي اس��ت .ولي از باب مقدمه جهت روش��ن ش��دن زمينه ي بحث ،الزم است ابتدا
مختصري درباره ي اصل اين نهضت علمي ،بحث کنيم آنگاه نقش آن امام بزرگوار را در
شکوفائي و رشد آن نهضت شرح دهيم.
به این منظور ،این مقاله را بر اساس موضوعات زیر به جهت اهمیت و تمرکز بحث مورد
بررسی قرار گرفته است:
.1جایگاه علمی
.2اوضاع فرهنگی
.3فعالیت های فرهنگی
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 1-1آغاز نهضت علمی در اسالم
علوم اس�لامي به معني خاص يعني فقه ،عقيده و کالم ،تفس��ير ،اخالق و تاريخ ،تا اواخر
قرن اول به صورت حديث ،زبان به زبان و سينه به سينه نقل ميشد ،و به گفته ي مورخان
و محدثان ،تا آن تاريخ ،علوم اس�لامي و حدي��ث تدوين نگرديده بود ،و تنها در نيمه ي
اول قرن دوم ،محدثان شهرهاي بزرگ و مراکز علمي اسالمي به شرحي که خواهيم گفت
دست به تدوين حديث زدند.
اين س��خن ،ب��ا اين کليت و اط�لاق ،در مورد تدوي��ن حديث مقرون به صحت نيس��ت
توضيح اينکه صحابه ي پيغمبر غالبا اهل کتاب نبودند و آنچه را از رسول اکرم ميشنيدند
نمينوش��تند .درباره ي اجازه ي کتابت حديث ،از رس��ول اکرم دو قول به ظاهر مختلف
و متض��اد نقل کردهاند ،و پس از بحثهاي طوالني س��رانجام محققان بين آن دو قول چنين
جمع کردهاند:
 -1اين که رس��ول اکرم در آغاز ،از ترس اينکه حديث وي با قرآن اش��تباه نشود از نوشتن
حدي��ث ،من��ع ميکرد ولي در اواخر زندگي او که با انتش��ار قرآن ،اي��ن خطر نبود ،اجازه
فرمود.
 -2اينکه تنها به کساني که شايستگي ثبت و ضبط را داشتند بطور خصوصي اجازه ميداد
که سخن او را بنويسند امام به طور عموم ،از اين کار منع ميکرد.
ما اگر اين سخن را راجع به همه ي صحابه بپذيريم ولي بنا به منابع حديثي شيعه ي اماميه،
در خصوص علي عليهالس�لام که به طور خصوصي سخنان رسول اکرم را در کتابي به نام
(کتاب علي) که به ائمه اهل بيت ،به ارث رس��يده ،مينوش��ته است نميتوانيم قبول کنيم
و در هر حال ،اين امر ،راجع به صحابه بوده اس��ت ،اما مس��لما نوشتن حديث ميان تابعين
رس��م ش��ده بود و نزد برخي از تابعين از جمله محمد بن ش��هاب زُهري متوفاي (125ه)
اس��تادِ مالک بن انس ،نوشتههائي گرد آمده بود و بطوري که نوشتهاند وي در خانهاش در
ميان انبوهي از کتابها مينشست.
ذهبي ميگويد :در س��ال  143ه .دانش��مندان اسالم در آن عصر ،به تدوين حديث ،فقه و
تفسير آغاز کردند .ابن ُجريج در مکه ،مالک (نويسنده الموطاء) در مدينه ،اوزاعي در شام،
ابن ابي عروبه و حماد بن س��لمه و غير ايش��ان در بصره ،معمر در يمن ،س��فيان ثوري در
کوفه ،دست به تأليف زدند.
کتابهاي عربيت و لغت و تاريخ و وقايع و ايام نوش��ته ش��د .در حاليکه پيش از اين عصر
پيشوايان و ائمه از حفظ سخن ميگفتند ،يا اينکه علم را از روي جزوههاي تصحيح شده
و نامرتب ،روايت ميکردند.
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در پايان قرن اول ،عمر بن عبدالعزيز خليفه ي اموي به اين فکر افتاد و به شهرها از جمله
به مدينه به ابيبکربن محمدبنعمربنحزم ،قاضي مدينه نوشت که حديث پيغمبر را جمع
کنند و براي وي بفرستند ،هر چند در توفيق يافتن خليفه ي اموي به اين کار ،ترديد وجود
دارد ،و از حديثي در تاريخ بُخاري به دس��ت ميآيد که اين عمل انجام يافته است ،در هر
حال اگر هم انجام يافته ولي اثري از آن بجاي نمانده است.
ب��ا اين توضيح ،ميگوييم :کاري که در قرن دوم انج��ام گرفت ،غير از عمل مورد نظر آن
دو خليفه بود ،آنها ميخواس��تند کليه س��نت و حديث پيغمبر را جمع کنند تا سنت مانند
قرآن ،در يکجا گرد آمده باش��د امام علماي قرن دوم هر کدام تنها احاديث ش��هر خود را
جمعآوري کردند.
نکته ي دوم ،اينکه آنچه گفته ش��د در مورد تاريخ حديث اهل س��نت است ،اما در تاريخ
حديث ش��يعه ي اماميه ،ش��واهدي وجود دارد که برخي از ياران علي عليهالسالم از جمله
ابوراف��ع ،کاتب آن حضرت ،و دو فرزن��د ابيرافع :عبيداهلل و علي ،قضاوتهاي آن حضرت
را در کتابي گرد آورده بودند.
و نيز از علي عليهالسالم و ائمه بعد از وي آثار مکتوبي نقل کردهاند که قبل از تاريخ تدوين
حديث ،نوش��ته شده است .باري چنانکه پيداست حتي تابعين ،راضي به نشر يادداشتهاي
خود نبودند و هنگام مرگ آنها را نابود ميکردند ،و در قرن دوم به ش��رحي که گفته ش��د،
تدوين و نشر کتاب حديث شايع گرديد.
مس��ئله ي قاب��ل بحث در اينجا اين اس��ت که چرا تدوين حدي��ث تقريبا در يک زمان در
شهرهاي مختلف شروع شده و چه کسي در اين کار پيشقدم بوده است؟
برخي گفتهاند نظر به اينکه (ابنجريج) زودتر از ديگران ،وفات يافته شايد قبل از ديگران
دس��ت به تأليف حديث زده باشد ،و چون او در مکه ميزيسته حجاج بيتاهلل کتاب او را
استنساخ کرده و با خود به شهرهاي ديگر برده و ديگر محدثان از وي پيروي نموده و هر
کدام احاديث موجود نزد خود را در کتابي گرد آوردهاند.
عامل ديگري که براي اهتمام به جمع حديث در آن تاريخ ذکر کردهاند اين است که فقهاي
عراق و در رأس همه امام ابوحنيفه عمل به قياس را باب کردند ،علماي ساير بالد که عمل
به رأي و قياس را روا نميدانستند بخصوص فقهاي مکه و مدينه براي مقابله با اهل رأي
و جلوگيري از عمل به قياس ،به جمع و نشر حديث پرداختند تا به تشخيص خود سنت
پيغمبر را حفظ و عمل به رأي را که يک نوع بدعت به شمار ميآمد طرد کنند.
همانطور که مالحظه ميشود اين علتها هر کدام به جاي خود قابل قبول است اما هيچکدام
علت منحصر به فرد و تمام علت نميباشد و بايد دو نکته را بر آن اضافه کرد:
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نکته ي اول ،اينکه به نظر ميرس��د عالقه و عشق به تأليف و تصنيف و کتابت حديث ،از
اوائل اس�لام بين علما وجود داشته و در اين امر جاي ترديد نيست اگر جايي براي بحث
باش��د بايد علت تأخير اين عمل را جويا شويم که چرا تدوين ،زودتر شروع نشده است؟
در اين زمينه به چند امر ميتوان اشاره کرد:
اول ،همان منع رسول خدا که قبال گفته شد ،هر چند در صحت آن ترديد است.
دوم ،ممانع��ت خليفه دوم که به نظر ميرس��د بعدا به صورت يک س��نت در آمده بوده و
خلف��اي بنياميه بجز عمربن عبدالعزيز ،آن س��نت را ادامه دادهاند و از تدوين حديث منع
ميکردهاند و يا الاقل ،روي خوشي به آن نشان نميداده و کسي را بدان تشويق و ترغيب
نميکردهاند.
سوم ،مشاجره و اختالفهاي سياسي و مذهبي ميان گروههاي مختلف :مانند خوارج ،شيعه،
مرجئه ،نزاع ميان حس��ن بصري و واصلبنعطا که به پيدايش مس��لک معتزله انجاميد ،به
اضاف��ه ،اس��تمرار جنگهاي خونين بين علي عليهالس�لام و معاويه و مي��ان خاندان زُبير و
بنياميه ،و بين ايش��ان با مختار بنابي عبيده ،همچنين قيامهاي پياپي خاندان و پيروان علي
که تقريبا تمام دوران حکومت بنياميه را فرا گرفته بود.
تا اينکه خالفت بنيعباس ،در زمان منصور دوانيقي تقريبا اس��تقرار يافت و آرامش نس��بي
برقرار گرديد و زمينه براي ابراز عالقه به نوشتن حديث ،جان گرفت .پس بايد گفت ماده
ب��راي اين کار آماده و مقتضي موجود بوده اما مانع هم وجود داش��ت و با انتقال خالفت،
مانع برطرف گرديد .عالوه بر اينکه خود (منصور) باصطالح مردي روشنفکر و علمدوست
بود و دانش��مندان را تشويق و کس��اني را به تأليف وادار ميکرد همانطور که نوشتهاند به
محمداسحاق صاحب (مغازي) فرمان داد تا سيره ي رسول اکرم را براي فرزندش (مهدي)
بنويسد و نوشت.
اصوال ايرانيان ،که عامل اصلي انتقال خالفت به آل عباس بودند بيش از خود عربها به علم
و دانش اهميت ميدادند و س��ابقه ي زيادتري در اين باب داش��تند و اين خود به پيشرفت
و تحول علم ،در دوران نفوذ آنان در دربار خالفت کمک ميکرد.
نکته ي دوم ،که مرتبط به موضوع اصلي بحث ما ميباشد ،و اينک پس از ذکر اين مقدمه
ي فشرده به سراغ آن ميرويم ،اينکه باحثان و محققان ،درباره ي عوامل اين نهضت علمي
از هر در س��خن گفتند جز از يک عامل اساس��ي که از آن ذکري به ميان نياوردند ،و آن،
نقش ائمه اهل البيت عليهمالسالم به خصوص شخص شخيص امام صادق عليهالسالم در
راهاندازي و شکوفايي و گسترش اين حرکت مبارک علمي است.
2-1جایگاه علمی
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درباره عظمت علمي امام صادق (ع) همين بس که دانشمندان تشيّع و تسنّن جايگاه علمي
او را قبول داشتند و در برابر آن سر تعظيم فرود ميآوردند و برتري علمي او را ميستودند.
«ابوحنيفه» ،پيشواي فرقه حنفي ميگويد :من دانشمندتر از جعفر بن محمد نديدهام.
مال��ک ،پيش��واي فرقه مالکي ميگويد :در علم و عب��ادت و پرهيزگاري ،برتر از جعفر بن
محمد هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نکرده است.
شيخ مفيد مينويسد :به قدري علوم از آن حضرت نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه
آن همه جا پخش شده است.
 2-1-1آموزگار بزرگ
«و هر چيز را فراهم کرديم ،در پيشوايي آشکار».
«قرآن کريم»
 «قال جعفر بن محمد ...قال جعفر الصادق»...به روزگاري که نهضت علوم و معارف ،پهنهي اقاليم اس�لامي را فرا گرفته بود ،بر سراسر
حلقههاي علمي و حوزههاي تدريس ،نامي بلند حکومت ميکرد:
 «جعفر بن محمد» چنين گفت« ....جعفر صادق» چنين گفت....«جعفر بن محمد» که بود؟
آموزگاري بزرگ که سخن وي در زمينهي هر دانشي حجت بود و آوازهي فضيلت او پس
از وي نيز ،همچنان به همراه سير قرون در زير گنبد گيتي پيچيده است.
«امام ،ابوعبداهلل ،جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب» به روز دوشنبه،
هفدهم ماه ربيعاالول هشتاد و سه هجري ،در شهر مدينه والدت يافت.
م��ادر ارجمندش «فاطمه» مکناة به «ام فروه» ،دختر «قاس��م بن محم��د بن ابيبکر» بود و
«قاس��م بن محمد» ،فقيه نامبردار مدينه ،از معتمدان و ثقات امام «علي بن حس��ين (ع)» به
شمار ميرفت .
دوازده س��ال يا اندکي بيش��تر از دوران حيات «جعفر بن محمد (ع)» با ايام زندگاني جد
بزرگوارش «علي بن حسين (ع)» مصادف بوده و «امام سجاد» ،نوادهي ارجمند خويش را
در مکتب فضايل خود ،آموزگاري کرده است.
روزگار جواني «جعفر بن محمد (ع)» به مصاحبت پدر عاليقدرش «امام باقر (ع)» گذشت
و نخل وجود او که از سرچش��مهي کماالت غريزي س��يراب بود ،در پرتو تربيت پدر نيز
بالندگيها يافت.
از سال يکصد و چهارده هجري ،يعني پس از رحلت امام پنجم ،امامت منصوص بر «جعفر
بن محمد (ع)» قرار گرفت و مذهب پرش��کوه شيعه به وسعت افادات وي ،رونقي جاويد
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پذيرفت.
در ميان لقبهاي پيشواي ششم شيعيان ،مشهورترين لقب «صادق» است.
از «ابوخالد کابلي» ،يک تن از ثقات «علي بن حسين (ع)» روايت کردهاند که روزي «امام
سجاد (ع)» را گفت:
 اي س��رور من ،اين خبر از «اميرالمؤمنين علي (ع)» به ما رس��يده است که هيچ گاه رويزمي��ن از حج��ت الهي تهي نميماند ،اکنون مرا آگاهي بخ��ش که بعد از تو حجت خداي
کيست؟
«علي بن حسين (ع)» با وي گفت:
 پس از من ،امامت در عهدهي فرزند من« ،محمد باقر» است که شکافندهي دانشها استو از پس وي اين امر بر فرزند او «جعفر» قرار گيرد که «صادق» ناميده شده است.
 ابوخالد ،بار ديگر از «امام سجاد (ع)» پرسيد: س��بب چيست که تنها «جعفر» به لقب «صادق» اختصاص دارد در حالي که همهي شمااز خاندان عصمت هستيد و همه ،راستگويان و صادقيد؟
«علي بن حسين (ع)» پاسخ داد:
 زيرا يکي از احفاد وي نيز «جعفر» نام خواهد يافت و به دروغ دعوي امامت خواهد کرد،از اين روي او به «صادق» موسوم است تا بدين لقب ،وي را از مدعي کذاب تميزي باشد.
اين روايت ،جهت اختصاص لقب «صادق» بر ششمين پيشواي عاليقدر شيعه را مينمايد،
ليکن نکتهاي نيز در کار است که هم عصران وي ،هر چند در زمرهي خصمان او بودهاند،
به راستي قول و درستي کردار او يقين داشتهاند از اين رو وي را «صادق» ناميدهاند.
سفيان بن سعيد» ميگويد:
 به خدا سوگند که «جعفر بن محمد (ع)» آن چنان که ناميده ميشد« ،صادق» بود . 3-1اوضاع فرهنگی
در مي��ان امامان بزرگ��وار ،عصر امام ص��ادق (ع) دورهاي منحصر به فرد بوده و ش��رايط
اجتماعي و فرهنگي آن در زمان هيچ يک از امامان وجود نداش��ته اس��ت ،زيرا آن دوره از
نظر سياس��ي ،دوره ضعف و تزلزل حکومت بنياميّه و فزوني قدرت بنيعباس بود و اين
دو گروه مدتي در حال کشمکش و مبارزه با يکديگر بودند .از زمان هشام بن عبدالملک،
تبليغ��ات و مبارزات سياس��ي عباس��يان آغاز گردي��د و در س��ال  129وارد مرحله مبارزه
مس ّلحانه و عمليات نظامي گرديد و سرانجام در سال  132به پيروزي رسيدند.
از آنجا که بنياميّه در اين مدت گرفتار مشکالت سياسي فراواني بودند ،لذا فرصت ايجاد
فشار به امام و شيعيان را (مثل زمان امام سجاد) نداشتند .عباسيان نيز چون پيش از دستيابي
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به قدرت در پوش��ش ش��عار طرف��داري از خاندان پيامبر و گرفتن انتق��ام خون آنان عمل
ميکردند ،فشاري از سوي آنان اعمال نميشد .به همين دليل اين دوران ،دوران آرامش و
آزادي نسبي امام صادق (ع) و شيعيان بود و فرصت بسيار خوبي براي فعاليتهاي علمي
و فرهنگي آنان به شمار ميرفت .از نظر فکري و فرهنگي نيز عصر امام صادق (ع) عصر
جنبش فکري و فرهنگي بود.
در آن زمان ،ش��ور و ش��وق علمي بي س��ابقهاي در جامعه اس�لامي به وجود آمده بود و
علوم مختلفي اعم از علوم اس�لامي ،همچون :قرائت قرآن ،تفس��ير ،حديث ،فقه ،کالم و...
طب ،فلس��فه ،نجوم ،رياضيات و ...پديد آمده بود .از س��وي ديگر،
يا علوم بش��ري مانندّ :
عصر امام صادق (ع) عصر برخورد انديش��هها و پيدايش فرق و مذاهب مختلف نيز بود.
فرقههايي همچون :معتزله ،جبريّه ،مرجئه ،غالت زنادقه و ...هر کدام عقايد خود را ترويج
ميکردند .در اين ميان ،افکار و آراي « ُغالت» رش��د چشمگيري کرده بود و در قالبهاي
مختل��ف عقايد خود را مطرح ميکردند و در عين حال ،خود را از پيروان امام صادق (ع)
ميدانس��تند .با اين نگرش ،هم در صدد زير س��ؤال بردن عقايد شيعيان واقعي بودند و هم
عقايد خويش را گسترش ميدادند.
 3-1-1تکذیب عقاید غالت
ام��ام صادق (ع) در جهت مبارزه با غالت ،عقايد آنان را انکار ميکرد و با محکوم نمودن
آن ،ي��ک حرکت فکري مناس��ب را در راس��تاي تصحي��ح احاديث و عقايد ش��يعه به راه
«س��دَ ير َصيرفي» نزد امام صادق (ع) آمد و گفت :موالي
انداخت .بنا به نقل شهرس��تاني؛ ُ
من ،ش��يعيانتان درباره ش��ما دچار اختالف نظر ش��دهاند؛ گروهي ميگويند :هر چيزي که
امام براي هدايت مردم به آن احتياج دارد به گوش��ش گفته ميشود ،برخي ميگويند :به او
وحي ميشود ،عدهاي ميگويند :به قلبش الهام ميشود ،گروه ديگري ميگويند :در خواب
ميبيند و باالخره بعضي گفتهاند :از روي نوشتههاي پدرانش فتوا ميدهد؛ کداميک از اين
نظريات صحيح است؟
حجت خدا و امناي
امام (ع) فرمود :اي سدير! هيچ کدام از اين سخنان درست نيست .ما ّ
او بر برگزيدگانش هستيم و حالل و حرام را از کتاب خدا ميگيريم.
عيس��ي جرجان��ي ميگويد :به جعفر بن محم��د (ع) عرض کردم :آيا آنچ��ه را که از اين
جماعت ش��نيدهام به عرض برس��انم؟ فرمودن��د :بگو .گفتم« :فانّ طائف��ة منهم َعبَدوک و
اتّخ��ذوک الها م��ن دون اهلل و طائف ًة أُخري قالوا لک بالنّب ّوة ...قال :فبکي حتّي ابتُليت لحيتُ ُه
يدي؛ گروهي
ثم قال :ان امکنَنَي اللهّ مِن هؤالء فلم اسفک دمائهم س ّفک اللهّ دم ولدي علي ّ
از آنان تو را به جاي خدا عبادت ميکنند و گروهي ديگر نسبت پيامبري به تو ميدهند...

ميگويد :همين که امام اين مطلب را ش��نيد ،چندان گريست که صورت مبارکش از اشک
چش��مش خيس شد .س��پس فرمود :اگر خدا آنها را در دسترس من قرار دهد و من خون
آنان را نريزم ،خدا خون فرزندانم را به دست من بريزد».
مهدوي��ت امام باقر (ع) از جمله دس��تآويزهاي غالت در عص��ر امام صادق (ع) بود که
حضرت آن را انکار کرد.
امامان بزرگوار ،اعتقاد به نبوت ائمه معصومين (ع) را که از طرف غالت عنوان ش��ده بود،
انکار کردهاند .از امام صادق (ع) در اين زمينه نقل شده است که فرمود« :من قال :ان ّا انبياء
َف َعليه لعنة اهلل و من ّ
شک في ذلک فعليه لعنة اللهّ ؛ خدا لعنت کند کساني را که ما را پيامبران
خدا ميدانند و خدا لعنت کند کساني را که در آن شک دارند».
يکي ديگر از عقايد افراطي غالت اين بود که لفظ «اله» را به امام اطالق کرده و ميگفتند:
الس��ماء ال ٌه و في االرض ال ٌه ،ق��ال :هو االمام» .امام صادق (ع) قائلين به اين
«هو الّذي في ّ
عقيده را بدتر از مجوس و يهود و نصاري و مشرکان ،خواند.
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 4-1اوضاع سیاسی-اجتماعی
امام صادق(ع) در عصر و زماني واقع ش��د که افزون بر حوادث و رخدادهاي سياسي يک
سلسله حوادث اجتماعي و پيچيدگيها و ابهامهايفکري و روحي پس از ورود فرهنگها
و آيينهاي فلس��في و انديش��ه اي از شاهنش��اهيهاي ايران و روم ،پيدا شده بود .در اين
زمان پاس��داري از سنگرهاي اعتقادي مهمترين امر به ش��مار ميآمد .مقتضيات زمان امام
صادق(ع) که در نيمه نخس��ت سده دوم هجري مي زيست با زمانسيدالشهداء(ع) که در
ت س��ده يکم بود ،بس��يار متفاوت بود .در حدود نيمه سده نخست در
حدود نيمه نخس�� 
درون کش��ورهاي اسالمي براي کساني کهميخواستند به اسالم خدمت نمايند تنها مبارزه
با دس��تگاه خالفتبود و ساير جبههها هنوز پديد نيامده بود و اگر هم وجود داشت هنوز
آن چنان اهميتي نيافته بود .حوادث عالم و اس�لام همه مربوط بهدس��تگاه خالفتبود و
مردم در س��ادگي سده نخست مي زيس��تند .اما بعدها اين جبههها متعدد شد که مهمترين
آنها جبهههاي علم��ي ،فکري واعتقادي بود .يک نهضت علمي و فکري و فرهنگي عظيم
در ميا ن مس��لمانان آغاز ش��د .مذهبها و مکتبهايي در اصول دين و فروع دينپيدا شد.
در اين شرايط امام صادق(ع) پرچم فرهنگي و علمي اسالمبه ويژه شيعيان را بر افراشت
و در همه ي صحنهها پيشگام و پيشرو گرديد .زمان امام(ع) زماني بود که برخورد افکار و
آراء و جنگ عقايد شروع شده بود و ضرورت ايجاب ميکرد که امام کوشش خود را در
اين جبهه قرار دهند و اين گونه ش��د که ش��يعه به عنوان يک مکتبفکري ،علمي و فقهي
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و اعتقادي در جهان اس�لام ج��ا افتاد به نحوي کهديگر نميتوان اتهامات سياس��ي به آن
بس��ت .اين آثار مولود ايمان وعقيده است و سياست نميتواند چنين فقه ،اخالق ،فلسفه،
عرفان،تفسير و ديگر علوم و فنون را پديد آورد .پيشگامي امامان باقر وصادق عليهماالسالم
موجب شد تا اسالم راستين پايدار بماند و براي هر زماني و مکاني و در شرايط پويا و نا
ايستاي انسان و جامعهبرنامهها ،آموزهها و گزارههايي داشته باشد.
4-2روش بنیادین امام صادق
اي��ن روش با کوش��ش علمي و فکري خس��تگيناپذير در زمينههاي معارف اس�لامي و
تعميق مبادي و احکام آن ش��کل گرفت .اقدام مس��تقيم حضرت امام صادق عليهالسالم از
اين جنبه به ش��کل زير خالصه ميگردد :آن حضرت عليهالسالم مفاهيم عقيدتي و احکام
ش��ريعت را منتش��ر س��اخت و آگاهي علمي را پراکنده و تودههاي عظيم دانشمندان را به
منظور برپا داش��تن آموزش و تعليم مسلمانان مجهز نمود .امام صادق عليهالسالم در عصر
خود بزرگترين آموزش��گاه اسالمي را گشود و يثرب و «شهر مدينه» را که سراي هجرت
و مهبط وحي بود ،مرکز آموزش��گاه خود قرار داد و مس��جد پيامبر صلي اهلل عليه و اله را
مح��ل تدريس خويش نمود؛ به طوري که همهي فنون در آن تدريس ميش��د .از جمله
ش��اگردان حضرت امام صادق عليهالسالم پيشوايان مذاهب معروف اسالم مانند «مالک بن
انس» و «س��فيان ثوري» و «ابن عيينه» و «ابوحنيفه» و از قبيل «محمد بن حس��ن شيباني» و
«يحيي بن سعيد» و غير از آنان از دانشمندان محدثان و فقيهان ،مانند «ايوب سجستاني» و
«شعبه بن حجاج» و «عبدالملک بن جريح» و ديگران بودند .مجموع شاگردان امام صادق
عليهالس�لام بالغ بر چهار هزار تن بودند .آن حضرت عليهالس�لام باب علم را در فلس��فه،
علم کالم ،رياضيات و شيمي گشود« .مفضل بن عمر» و «مؤمن الطاق» « .هشام بن حکم»
و «هشام بن سالم» در فلسفه و علم کالم ،تخصص داشتند و «جابر بن حيان» در رياضيات
و ش��يمي و «زراه بن اعين» «محمد بن مسلم» «جميل بن دراج» «حمرا بن اعين» «ابابصير»
و «عبداهلل بن س��نان» در فقه و اصول و تفس��ير متخصص بودند .حضرت جعفر بن محمد
عليهالس�لام براي علم اصول و فقه ،قواعدي وضع فرمود تا ش��اگردان خويش را با قوهي
اجتهاد و اس��تنباط احکام شرعي ،آشنا و تربيت کند .از جمله قواعد اصولي که حضرتش
عليهالس�لام بنا نهاد ،قاعدهي برائت و اس��تصحاب است که اين دو قاعده ،نقش بنيادين و
زيرين در استخراج احکام شرعي دارند و همچنين از قواعد فقهي بنا شدهي توسط ايشان
قاعدهي «فراغ» « ،تجاوز» « ،يد» و «ضمان» است .هدف حضرت امام صادق عليهالسالم
از اين کار (نهوض انقالبي علمي  -فرهنگي و تربيت ش��اگرداني مبرز و ممتاز) س��ه امر
مهم بود:
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الف) يکي اين که براي ش��يوهي تش��ريع و قانونگذاري اس�لامي قواعدي استوار و سقيم
بن��ا نهد و نيز براي عقايد و اعتقادات اس�لامي تمرکزي نيرومند و توانمند ايجاد نمايد ،تا
استمرار و بقاي اسالم را در ميان امواج گوناگون و مهاجم بيگانه تضمين نمايد.
ب) مفاهيم خطا در حوزهي معارف اسالمي را اصالح نموده و احاديث جعلي و ساختگي
را مشخص کند.
ج) براي قطبيت و محوري بودن مفهوم «امامت» به عنوان خالفت و جانش��يني االهي در
روي زمين و در ميان مردم از جنبههاي علمي ،فرهنگي و فقهي تمرکز و توضيح داده و از
همين طريق نيز «امامت» خويش را بر همگان فريضه و واجب گرداند.
 4-2-1علومی که امام صادق در مکتب جعفری گذاشت
در نيمه دوم قرن اول افکار و اذهان براي توجه به علم و دانش جلب ش��د امام محمدباقر
عليهالس�لام مقدمات علوم را با توجه به فصول و اب��واب آن آموخت تا امام جعفرصادق
عليهالسالم فرصتي به دست آورد درباره حديث و تفسير و فقه و جوامع توحيد بساط علم
را گسترد و برنامه او از اين کليات شروع شد و علوم جزئي  -و شعب مختلف آن از اين
کليات سرچشمه گرفت.
اين تعليمات امام صادق عليهالس�لام فقط از سرچش��مه وحي و نور الهي و لس��ان وحي
سيراب شده و نظري به علوم و فنون سابقهدار جهان نداشته  -يعني امام صادق در مکتب
خود ش��روع به تدري��س کتب افالطون و ارس��طو و بقراط و بطلمي��وس و ديوجانس -
جالينوس  -سقراط و غيره نکرد بلکه به نور الهي اشعه تابناک علم و دانش را تعليم کرد و
بعد از او فالسفه بزرگي مانند سيمون دکارت  -گاليله  -نيوتن  -ميشل و غيره در پيشگاه
علمي او سر تعظيم فرود آوردند  -و اقطاب علوم در قديم و جديد در حاشيه مسند علمي
اين پيشواي بزرگ نشستند.
در آموزش و پرورش امام شش��م اشتباهات و خطيئات و لغزشهاي فالسفه يونان و روم و
ايران وجود نداش��ت بلکه حکما و علماي بعدي هم اش��تباهات قدما را از روي تعليمات
امام صادق عليهالسالم اصالح نمودند.
ام��ام جعفرصادق عليهالس�لام موجودات را از نظر تکون خودش��ان در خواص طبيعي به
صورت طاهر و باطن موجوديت مورد بحث قرار داد و براي هر يک از آن مواد و عناصر و
مواليد مسائلي طرح ميکرد و روي طبقهبندي و کليات بحث ميفرمود و نتيجه ميگرفت
که همه در محور توحيد و خداشناس��ي و تس��بيح و تحمي��د و تهليل و تقديس حق دور
ميزدن��د  -و حتي جماد و نبات و حي��وان در ترکيب و تجزيه و خواص و غيره در حال
عبادت او اطاعت تکويني ميباشند.
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علوم��ي که امام صادق عليهالس�لام موضوع بح��ث قرار داده بود در درج��ه اول فقه  -و
تفس��ير و الهيات و علل الش��رايع و احکام و توحيد الهي بود و ظهور و بروز اين علوم در
عمل صالح و تقوي منعکس ميش��د و اس��رار طبيعت و عجايب کون و اطوار مختلف و
دس��تهجات و طبقات نباتات و تطورات و تکامل انواع حيوانات و تحليل اجس��ام مادي و
ترکيب عنصري آنها و مجاري افالک و سيارات و ثوابت و غرائب و عجائب عالم وجود و
ترکيب انسان و منافع اعضاي او و تحوالت مزاجي او و آنچه در عالم کون و فساد موجود
اس��ت همه آنها را نماينده توحيد و دليل حکمت و تدبير الهي ميدانس��ت و روي مباني
وجودي و خواص و آثار و عوامل موجوديت آنها بحث ميفرمود.
اين استاد شاگرداني داشت که همه آنها علماي بزرگ و قهرمانان علم و دانش بوده و آنها
بحر ذخار دانش و بينش بودند.
 4-3معجزات علمی
اگر بخواهيم فقط نام رش��ته هاي گوناگوني را که امام جعفر صادق (ع) در اين دانش��گاه
ب��زرگ تدريس مي کرد ،ياد کنيم ،کتاب قطوري را تش��کيل مي دهد ،از اين رهگذر فقط
نمونه اي چند از مطالب مهم علمي که امام صادق نزديک به چهارده قرن پيش بيان فرموده
و در اين اواخر بدست دانشمندان بزرگ کشف شده است ،اشاره مي کنيم:
 -1هزار س��ال پيش از کپلر و کپرنيک ،از حرکت وضعي زمين خبر داده و آن را موجب
پيدايش شب و روز بيان کرده است.
 -2هزار سال پيش از پريستلي و الوازيه ،از اکسيژن و خواص آن سخن گفته ،حتي نقش
آن را در مورد سوختن بيان فرموده است.
اين نظريه امروز به ثبوت رسيده و معلوم شده که چهار عنصر که در بدن انسان خيلي زياد
است :اکسيژن ،کربن ،هيدروژن و ازت است ،و  8عنصر که کمتر از آنست :منيزيم ،سديم،
پتاس��يم ،کلسيم ،فسفر ،کلر ،گوگرد و آهن است و  8عنصر که خيلي کمتر است :مليبدن،
سيليسيم ،فلئور ،کبالت ،منگنز ،يد ،مس و روي است.
-3از ديگر معجزات علمي آن حضرت ،گفتگو از انبساط و انقباض عالم است ،که فرمود:
«دنياهائ��ي که وجود دارند به يک حال نمي مانند و گاهي وس��عت پيدا مي کنند و زماني
منقبض مي ش��وند .نظريه ي انبس��اط آن حضرت ،در آغاز قرن بيستم ،توسط «آبه لومتر»
به ثبوت رس��يد ،و به عنوان «پس روي کهکش��انها» ش��هرت يافت و نظريه ي انقباض آن
حضرت هم اکنون به عنوان «کوتوله» موسوم است.
 -4از قوانيني که در فيزيک ابراز فرمود ،قانون مربوط به کدر بودن و شفاف بودن اجسام
اس��ت ،او فرمود« :هر جس��مي که جامد و جاذب باشد ،کدر است و هر جسم که جامد و
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دافع باشد ،کم و بيش شفاف است و جاذب را به جاذب حرارت تفسير فرمود :امام صادق
(ع) درواقع با عبارت ساده اي که آنها بفهمند از جذب امواج الکترومانيه تيک بحث کرده
است.
و فرمولي که بيان فرموده کام ً
ال با نظر امروزي منطبق است.
 -5مي دانيم که قبل از جنگ جهاني دوم ،مسأله آلودگي محيط زيست ،حتي در شهرهائي
چون نيويورک و توکيو مطرح نبود ،و اين مس��أله بعد از جنگ جهاني دوم بر اثر پيدايش
صنايع جديد ،و اس��تفاده از نيروي اتم به وجود آم��د ،ولي امام جعفر صادق (ع)  13قرن
پيش اين موضوع را مطرح کرده ،فرمود انس��ان بايد ط��وري زندگي کند که پيرامون خود
را آلوده نکند ،زيرا اگر آلوده کند ،روزي فرا مي رسد که زندگي بر او دشوار و شايد غير
ممکن مي شود.
 -6امام جعفر صادق (ع)  11س��اله بود که يکي از اصحاب پدر بزرگوارش به نام «محمد
بن فتي» يک کره جغرافيائي از مصر به خدمت امام باقر (ع) آورد ،اين کره براساس هيئت
بطلميوس س��اخته ش��ده بود هنگامي که امام صادق آن را ديد ،به انتقاد پرداخت و فرمود
هرگز امکان ندارد که خورش��يد روزي يک مرتبه ب��ه دور زمين بگردد و موجب پيدايش
شب و روز باشد چنين انتقادي از هيئت بطلميوس آن هم در سن يازده سالگي آن حضرت
واقع ًا شگفت انگيز است زيرا در آن روز در مجامع علمي جهان هيئت بطلميوس پذيرفته
مي ش��د و تقريب ًا هزار س��ال بعد هيئ��ت بطلميوس مورد انتقاد ق��رار گرفت و پايه هايش
متزلزل شد.
 -7يکس��ال بعد که امام صادق عليه السالم 12س��اله بود ،در محضر پدر بزرگوارشان امام
باق��ر (ع) از عناصر اربعه (آب ،آتش ،خاک و باد) گفتگو ش��د ،فرمود من تعجب مي کنم
که مردي چون «ارس��طو» چگونه متوجه نش��ده که «خاک» يک عنصر نيست بلکه عناصر
متعددي در آن وجود داردو...
اگ��ر بخواهيم هم معجزات علمي امام صادق را فهرس��ت وار بياوري��م ،کتاب قطوري را
تش��کيل مي دهد و لذا به همين نمونه هاي ياد ش��ده اکتفا مي کنيم ،طالبين را به کتاب پر
ارج «مغز متفکر جهان ش��يعه» که توسط  25مستشرق فرانسوي تهيه شده و متن فرانسوي
آن از مرکز مطالعات اسالمي دانشگاه «استراسبورگ» منتشر شده است.
 4-2-2مبارزه علمی
هم��ان گون��ه که گفتيم ام��ام صادق (ع) دوش ب��ه دوش نهضت عظي��م علمي و انقالب
فرهنگي ،در هر فرصتي به طاغوت زدايي پرداخت ،او هرگز تسليم طاغوتهاي عصرش
نشد ،بلکه همواره با آنها در ستيز بود ،و سرانجام در همين راستا ،او را شهيد کردند.
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آن حض��رت گر چه قيام مس��لحانه بر ض��د طاغوتهاي عصرش نکرد ،ولي با شمش��ير
زب��ان و قل��م ،در هر فرصتي به جنگ آنها رف��ت و آنها را محکوم ک��رد ،و در مورد قيام
مس��لحانه ،به يکي از ش��اگردانش به نام س��دير که در کنار چند عدد گوسفند توقف کرده
بودند فرمود« :واهلل لو کان لي شيعه بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود; سوگندبه خدا اگر
شيعيان (راستين) من به اندازه تعداد اين بزغالهها بودند ،خانه نشيني برايم روا نبود ،و قيام
ميکردم ».وقتي که سدير آن بزغالهها را شمرد ،هفده عدد بودند.
امام صادق (ع) همواره مساله واليت را مطرح ميکرد ،و ميفرمود« :واليت از نماز ،روزه،
زکات و حج برتر است ،و دليل آن را چنين ذکر ميکرد« :النها مفتاحهن و الوالي هو الدليل
عليهن; زيرا واليت کليد همه آنها است ،و حاکم و رهبر ،راهنمايمردم به سوي همه آنها
اس��ت ».و گاهي ميفرمود« :من مدح س��لطانا جائرا و تخفف وتضعضع له طمعا فيه کان
قرينه في النار; کس��ي که سلطان س��تمگري را تمجيد کند ،و در برابر او فروتني و کرنش
نمايد ،تا در کنار او به نوايي برسد ،چنين کسي همدم آنسلطان در ميان آتش دوزخ خواهد
بود ».و زماني ديگر از رس��ول خدا (ص) نقل ميکرد کهفرمود« :الفقهاء امناء الرسل ما لم
يدخلوا في الدنيا; علماي دين نمايندگانامين پيامبران هس��تند تا هنگامي که وارد در دنيا
نشدهاند ».شخصي از رسول خدا (ص) پرسيد :نشانه ورود آنها در دنيا چيست؟
رسول خدا (ص) فرمود« :اتباع السلطان ،فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علي دينکم;
پيروي سلطان ،هرگاه دانشمندان چنين کنند ،براي حفظ دينتان از آنها بپرهيزيد».
منصور دوانيقي ،دومين طاغوت خشن عباسي در ضمن نامهاي به امام صادق (ع) نوشت:
«چرا مانند س��اير مردم به مجلس ما نميآيي و جزء اطرافيان ما نميش��وي تا از س��ويما
بهرهمند گردي؟!»
امام صادق (ع) در پاسخ نوشت« :در نزد ما (از امور مادي) چيزي نيست که براي آن از تو
بترس��يم ،و در نزد تو از نظر معنوي چيزي نيس��ت که بهخاطر آن به تو اميدوار گرديم ،در
نزد تو نه نعمتي وجود دارد که به حضورت بياييم و به خاطر آن به تو تبريک گوييم ،و نه
تو خود را در بال و مصيبت ميبيني کهبياييم و به تو تسليت بگوييم ،بنابراين براي چه نزد
تو بيايم و در مجلس تو ش��رکت کنم؟» منصور پس از دريافت اين پاس��خ کوبنده ،نوشت:
نزد ما بيا و ما را نصيحت کن.
امام صادق (ع) در جواب نوش��ت« :کسي که دنيا خواه است تو را نصيحت نميکند (زيرا
دنيايش به خطر ميافتد) و کسي که آخرت خواه باشد ،نزد تو نميآيد ».به اين ترتيبامام
صادق (ع) انقالب سياس��ي خود را پيريزي ميکرد ،و مردم را بر ضد حکومت طاغوتيان
ميش��ورانيد و از نزديک ش��دن به آنها برحذر ميداشت ،و دو موضوع انقالب فرهنگي و
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سياس��ي را در راس مس��ائل ،و از مسائل اصلي قرار داده بود ،پيروان راستين او نيز بايد در
همين صراط مستقيم که همان صراط مستقيم قرآني است گام بردارند.
هنگامي که دش��منان نقابدار موفقيت حضرت را مشاهده ميکردند بر حسادتشان افزودهتر
ميگشت و در مکتب تدريس حضرت از شاگردان مختلف در فنون متفاوت گردهم آمده
و بحث علم کالم و فلسفه در مدرسه حضرت تدريس ميشد و شهرت و آوازه علمي وي
در تمام اقصي و نقاط جهان منتشر شده بود و ياران وي با نيروي علمي فوقالعاده فعاليتها
داشتند و نصيب فراواني از اين معدن علم به شهر کوفه رسيده است و در حدود هزار نفر
دانش��مند مجهز در کوفه در رش��تههاي مختلف علوم اسالمي تدريس ميکنند و همه اين
مدرس��ين ميگويند« :حدثني جعفر ابن محمد» و در همه جا از عظمت درياي پهناور علم
جعفر بن محمد عليهالسالم گفتگو مينمايند بر حسادتشان اضافه ميگرديد.
در آن زمان ش��هر کوفه مرک��ز مهم تجاري و مهد صنعت به ش��مار ميرفت و از ايرانيان
غيرمس��لمان چه��ار هزار نفر در کوفه مش��غول کس��ب و تجارت بودن��د و در بين مردم
سرزمينهاي ديگر و مهاجرين نيز افراد بسياري که داراي عقايد فاسد بودند وجود داشت
و همه آنان منتظر فرصتي بودند که اين زهر مهلک شيطاني خود را براي نابودي مسلمين
ب��ه کار گيرن��د .به همين منظور ع��دهاي از آنان در مجلس تدريس علماي اس�لام حاضر
ميش��دند و برخي از آنها نيز بعد از گذش��ت زماني مس��تقال مجلس درس تشکيل داده و
عقيدههاي خالف خود را به امام صادق عليهالس�لام نس��بت ميدادند و بدين طريق نقشه
خود را عملي ميساختند.
در اين زمان بود که سوسن نصراني مسلمان شد پس از رفت و آمد زياد به مجامع مسلمين
اولين شخصي بود که رشته بحث قضا و قدر را در مکتب اسالم عنوان کرد .معبد جهني و
غيالن نيز اين بحث را از او گرفتند .جاي شگفتي است که پس از انتشار اين بحث سوسن
به نصرانيت خود بازگشت.
ابنکالب حشوي که از مسلمين محسوب ميشد با گذشت زمان مردم فهميدند که او نيز
نصراني بوده اس��ت .فيثون نصراني ميگويد« :اگر ابنکالب زنده ميماند تمام مسلمين را
نصراني ميکرد».
 4-2-3شیوه های ورود به بحث
س��خن گفتن به شيوهي احسن ،همواره بر محور مقتضيات حال و مقام ميباشد .شرايط و
اقتضائات مختلف ،س��خنان متفاوتي را ميطلبد و معارف و آگاهيهاي متنوع ،اذهان خاص
خود را از بين مردمان ميجويد.
رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم ميفرمايد:
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انا معاشر األنبياء أمرنا أن نکلم الناس علي قدر عقولهم .
ما پيامبران مأمور شدهايم با مردم بر اساس سطح فکري و عقلي آنها سخن بگوييم.
مناظره و گفت و گو با ديگر انديش��ان نيز از حکم فوق مس��تثني نيس��ت؛ چرا که اين فن
نکته س��نجيهاي خاصي را ميطلبد ،عالوه ب��ر اين از جلوههاي کمال عقل يا عقل کامل،
ايجاد هماهنگي و تطبيق دادن مباحث بر اساس عقل مناظره کنندگان ميباشد .آنهايي که
با عقايد و نظرات خاص خود به سراغ ديدگاهها و معارف مکتب طرف مقابل آمدهاند ،هر
مطلبي را نميپذيرند؛ مگر مطالبي که با عقل و منطق و انديش��ه آنها س��ازش داشته باشد.
بنابراين ورود به بحث با اين کيفيت ،در پي ريزي اوليه ميدان گفت و گو بسيار مهم است.
با بررس��ي مناظرات و ش��يوهي بحثها و گفتارهاي امام صادق ،نحوهي ورود ايش��ان به
بحث در گفت و گوهايش��ان اس��تنباط ميشود .ش��يوهي بحثها و گفتارهاي حضرت با
ديگر انديشان به روشني گواه اين مطلب است که ايشان پيوسته از ارائه جمالت به منظور
اس��کات فرد مقابل ،امتناع ميورزيدند .حضرت در اس��تدالالت از مقدمات يقيني استفاده
ميکرد .القاي روح آزاد انديش��ي به منظور سرس��پاري به حرف حق و تعميق هرچه بيشتر
مطالب و مباحث در قلب افراد ،از روشهاي وي ميباشد.
 4-2-4مناظره با طبیب هندی
امام عليهالسالم روزي بر منصور وارد شد در حالي که طبيب مخصوص منصور هم در نزد
او بود و کتاب طبي را بر او ميخواند و امام عليهالس�لام گوش ميداد تا هندي مطلب را
تمام کرد و به امام عليهالسالم گفت ميل داريد از اين مطالب که ميدانم به شما بگويم امام
عليهالسالم فرمود نه من بهتر از اينها را دارم هندي پرسيد آنها چيست:
امام عليهالس�لام فرمود ما گرمي را به س��ردي و س��ردي را به گرمي و تر را به خشک و
خش��ک را به تر معالجه ميکنيم و در عين حال به اميد خدا هس��تيم و به آنچه رسول خدا
صلي اهلل عليه و آله و سلم فرموده است عمل ميکنيم و او فرموده است (المعدة بيت الداء
و الحمية هي الدواء) يعني معده خانهي درد و پرهيز دواي آنست.
و بدان که بدنم را به آنچه عادت دادهام باقي نگاه ميدارم .
هندي طبيب در جواب امام عليهالسالم عرض کرد طب غير از اينها نيست .
س��پس امام عليهالس�لام به او فرمود از تو چيزي ميپرس��م هندي عرض کرد بپرسيد امام
عليهالسالم از او پرسيد چرا در سر انسان شصت استخوان ريز دارد و چرا موي سر انسان
روي س��ر او بيرون ميآيد و چرا پيش��اني خالي از مو ش��ده و چرا در پيش��اني خطوط و
ش��يارهائي هست و چرا روي چشم ابرو قرار داده ش��ده و چرا چشم انسان شبيه به بادام
اس��ت و چرا بيني بين دو چش��م است و چرا لولههاي بيني رو به پائين است و چرا لب و

644

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

شارب انساني روي دهان است و چرا دندانهاي جلو تيز و دندانهاي آسيا پهن است و چرا
کفهاي انس��ان مو ندارد و چرا ناخن و موي انس��ان حيات ندارد و چرا قلب انس��اني مثل
دانهي صنوبر اس��ت و چرا ريه انس��ان دو قطعه است و حرکت آن در جاي خود ميباشد
و چرا کبد انس��ان محدب اس��ت و چرا کليهي انسان مثل دانهي لوبيا است و چرا قدمهاي
انس��اني به آن ش��کل و باريک اس��ت و چرا و چرا گوش هندي به بيانات امام عليهالسالم
بود و هر سؤالي را که امام ميفرمود او ميگفت نميدانم امام ميفرمود من ميدانم هندي
خواهش کرد علل آنها را به او بگويد
امام عليهالسالم فرمود در سر شصت استخوان ريز هست به اين جهت که يک چيز مجوف
اگر بين قطعات آن فاصله نباش��د به زودي ميشکند و اگر براي آن فاصلههائي قرار دهند
و تقس��يماتي داشته باش��د ديرتر از بين ميرود و شکستگي پيدا نميکند و موي سر به آن
جهت باالي س��ر اس��ت که بخار و چربيها از مغز خارج ش��ود و سردي و گرمي را از سر
خارج کند و آنکه پيش��اني از مو خالي اس��ت به آن جهت اس��ت که نور را به مخزن نور
چش��م برساند و خطوط و شيارهاي پيش��اني براي آن است تا عرقي که از سر ميريزد به
قدري در خود نگاه دارد و به چش��م نريزد تا فرصت پاک کردن آن به انس��ان دست دهد
و اين ش��يارها مثل نهرهائي اس��ت که آب را در خود نگاه ميدارد و ابروان را روي چشم
قرار داده اس��ت تا نور به قدر کفايت به چش��م برسد اي هندي مگر نميبيني که انسان در
نور زياد دس��ت خود را به پيش��اني ميگيرد تا بيش از حد کفايت نور به چش��م او نرسد
و چش��م را آزار ندهد و بودن بيني در بين دو چش��م براي تقسيم نور است تا اين استوانه
نور را تقس��يم کند و چشم انس��ان از آن جهت (لوزي يا شبيه به آنست) که آب و دوا در
آن نمانن��د و کثاف��ات از آن بيرون آيد و اگر بنا بود چهارگوش يا گرد باش��د آب و دوا را
در خود نگاه ميداش��ت و مشکالتي ايجاد ميکرد و همچنين سوراخهاي بيني را به طرف
پائين قرار داد تا کثافات و مواد زايد از مغز و س��ر به طرف پائين س��رازير ش��ود و بوها را
استش��مام کند و اگر به طرف باال بود چنين خاصيتي نداشت و لب را روي دهان قرار داد
تا مانعي ايجاد کند و کثافات بيني به دهان نرود و غذاي انساني را آلوده نسازد و دندانهاي
آسيا براي خورد کردن غذا و خمير کردن آن است و دندانهاي انياب به منزلهي ستونهائي
است که ساير دندانها را نگاه ميدارد و هم چنين ساير دندانها به شکلي ساخته شده است
که مطابق مصلحت بدن است و اگر ناخن و موي انساني حيات داشت کم کردن و چيدن
آنها موجب درد والم بود و قلب انسان مثل دانهي صنوبري است که آن را وارونه گذارده
باشند و سر آن را باريک ساخت تا در ريه داخل شود و در آنجا خنک گردد و از حرارت
آن دماغ انساني صدمه نبيند و حرارت بيش از اندازه توليد نکند و ريهي انساني را دو قطعه

نتیجه گیری
امام صادق(ع) ميدانس��ت که بنيالعباس مانع آن خواهند ش��د ک��ه حکومت به اهلبيت
پيامبر(ص) منتقل ش��ود و در صورت پذيرفتن پيش��نهاد بدون هيچتاثيرگذاري مثبت آن
حضرت را ش��هيد خواهند کرد .ايش��انميفرمايند :امام(ع) اگر ميدانست که شهادت آن
حضرت براي اسالم ومسلمين اثر بهتري دارد ،شهادت را انتخاب ميکرد .همان طوري که
امام حس��ين(ع) به همين دليل ش��هادت را انتخاب کرد .در آن عصر کهبه خصوصيات آن
اش��اره خواهيم کرد ،آن چيزي که بهتر و مفيدتر بود رهبري يک نهضت علمي و فکري و
تربيتي بود که اثر آن تا امروز هس��ت .همان طوري که در عصر امام حسين(ع) آن نهضت
ضرورت داشت و چنین به جا قیام عاشورا مانگار شد و تاثیر عمیق بر جا گذاشت پس...
در همهي اين کارها ،از قيام و جهاد و امر به معروف و نهي از منکرها و از س��کوتها و
تقيهها بايد بهاثر و نتيجه آنها در آن موقع توجه کرد .اينها اموري نيس��ت که بهشکل يک
امر تعبدي از قبيل وضو ،غسل ،نماز و روزه صورت بگيرد.
اثر اين کارها در مواقع مختلف و زمانهاي مختلف و اوضاع و شرايط مختلف فرق ميکند.
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س��اخت تا قلب را بين خود نگاه داشته و کبد را محدب ساخت تا به معده فشار بياورد و
خ��ود را روي مع��ده بيندازد و تا معده هم به اعمال خود موفق ش��ده و بخارات آن خارج
گردد و کليه را مثل دانهي لوبيا ساخت زيرا مصب مني است و بايد قطرات آن به سرعت
از آن بگذرد و اگر چهارگوش بود قطرات آب در آن ميماند تا قطرهي بعدي بر آن بريزد
و آن وقت در خروج آن لذتي حاصل نميش��د و جهش��ي نداشت و مني از فقرات پشت
انساني ميآيد و بر کليه ميريزد و کليه باز و بسته (منقبض و منبسط) ميگردد و آن را با
فشار به مثانه ميبرد و مثل تيري که از کمان رها شود ميباشد و براي سهولت راه رفتن و
سبک شدن جسم بر روي پا آن را به اين شکل آفريد  -اگر سنگ آسيائي به پهنا بر زمين
افتاده باش��د يک مرد قوي به زحم��ت آن را برميدارد ولي اگر بر لبهي آن قرار دهيد يک
کودک ميتواند آن را حرکت دهد.
پس از اين توضيحات طبيب هندي از امام عليهالس�لام پرس��يد اين مطالب را از کجا ياد
گرفتهايد؟ امام عليهالسالم فرمود از پدران خود و از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم.
هند ،با تصديق آنچه امام فرمود گفت« :اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل و
عبده و انک اعلم اهل زمانک» شهادت ميدهم که خدائي نيست جز خداي يکتا و شهادت
ميدهم که محمد صلي اهلل عليه و آله و س��لم رس��ول خدا و بندهي او اس��ت و ش��هادت
ميدهم که تو داناترين مردم زمان خود هستي.

گاهي اثر قيام و جهاد براي اس�لام نافعتر است و گاهي اثر سکوت و تقيه ،گاهي شکل و
صورت قيام فرق مي کند .همهاينها بس��تگي دارد به خصوصيت عصر و زمان و اوضاع و
احوال روز ويک تشخيص عميق در اين مورد ضرورت دارد.
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