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مقدّمه
تبیین و ترویج معارف
ماار
عیمیه

و تعمیا هیمارو و تاروف دینا دف

و مماه هار ههاب تیا

مه ا تاارین مومهفی ا هاار اهاارد راار ترر ا
ق تهد ه ا

دهاشهف ماک ه ا

هااارا هیان مومهفیا

ه یاب اه تاه منارت هااارا

دهاشاهفها راه دف تاا

رااروفی یرغاااه وتههامن ا

دغااار تبییحاار

ه ا م

ف عیما و معناه

ااه
یار و

اه هار عیمیاه

هاار م ا تااره هفهیاه فوشاامن معاارف

ان ا ه ا ا فه

راب ررد ترشان و ه دیگار اه ایر منا قر اب هار و تااارهر یار تاه تعبیار دیگار
رمب هر و ف اراه هاری ه ا
معاارف

راه اواس وه اد فه دف م رابا

هی اار امریناا و ریاارا هفهیااه شاا

شکی منر ب ته د
مرراام ملر عاار

تار ع قاهمنا هو هیان

ته ااد ه ویاارو و مبیحاارو فه دف قر ااب و

مارو تر ران
ه ا م هد ا هرو دف ریشااینه غعر ی ا هاار

ااهیس تااه هاار دو

محهف ریس گ ااه ههامارا ویا ه دهشااه راه هااشارف اشاریه ه کاروایکا «ااهقی » ه
مو جمیه ه
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تیکااه یااب رمااب غرهنگ ا ه اا

«اااهقی » یااب اشااریة ت صصاا ایا ا

رااه

ضاامن تهجااه تااه محاااهه و م اامهو ملر ااب دف فه ااار تبیااین و تاارویج معاارف
تااه هفتواار تههامناا

ههاابتیاا

و مهاارف

ااا گ و اهیااان گرو ااهد ایاام

م ا ها یشاا و ااع دهفد اشااریه فه تااه تاااار تااره راارفوف

اهقیماارو ااه و

تب یب امری دف هماین فه اار اهشااه هار و ملر اب دفیارغا فه تاه ویارهیس محااههی
ااادرفد و اایاااه هداا و و ویااارهیس فه ایاام دف ه ایاارف اهیاااان

و هدتاا ماا

م ا گاارهفد تاار تاهها ا دف یااب غرهین ا تعاارمی تاار ما صصاارو اواار قااه
ااهیس فه دفیرتاا و مااایر مهاارف

اهشاااه
ررههمی

هغمهیاا فه دف هیاان میاا هو لیاار و

تر هامینرو تیشار تدیمری

ت ا تردی ا

ااهف هیاان اشااریه دف غ اار اشااره کاروایب غردااا محااان تااره

وفود ا ا گ و غ ا
توهیا

ع قااهمن ا تااه ااه تبییااا مکاااهگ ه ا

و م ا تهها ا دف

تنیااروهاار ر وهشا و ته ااعه و هفتواار مهاارف هاار اهشااارف مااارو ما ر

هغااا هماار رااه دف دفو

ا ااا

تعا هد ه اا گ ااه

عیمیااه هدا هرو دف ااه

هاارمی

و ضااع

هااشاارف «اااهقی » تحواا یرغاااه و تااه

ااهف

اشاار و تا وین مور ااه و

ه

«اااهقی » تاار
فوشن فه غرهفو

ااهف و همرهها هم ماااه و عر مرااة شاامر گرهمیاارو شا ها ا و
هیس م تین

حسن سراجزاده
رییس مرکز مطالعات اسالمی اصفهان
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انسانکامل از ديدگاه مفسران فلسفی
مائده زمانی

*

چکیده
همانگونه که خداوند به انسان کرامت داده و او را گرامی دانسته است ،در قرآن نیز ،انساان از
جایگاه رفیعی برخوردار است .عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیاه کرامات ،ماراد از کرامات
انسان را بهرهمندی او از نعمت عقل معرفی مینماید .در حکمت متعالیاه ادرا نیاز ،اساا
کرامت ذاتی انسان ،عقل نظری محسوب میشود؛ چرا که ،بنا بر اتحاد عاالم و معواو  ،ارزش
انسان به آن چیزی است که می داند؛ بنابراین ،تکامل نفس و حرکت به سامت کمااد در گارو
بهره گیری از این کرامت ذاتی و بسط ادراکات نفسانی در راستای انسانیت تا رسیدن باه مقاا
انسان کامل است .از منظر آیت هال جوادی آموی برای نیل به چنین کمالی ،هجرت از ترکب باه
بساطت الز است و در این مسیر ،جهاد اکبر عقل و قوب هر دو باید بهکار گرفته شود و نباید
عقل مفهو گرا و برهان طوب را در پای شهود دلربا تضحیه کرد ،بوکه باید آن را تزکیه نمود تاا
با نیل به عرفان ناب هماهنگ با وحی قرآنی ،شکوفا شود و در مسیر سیر الی هال قرار گرفته و
راه کماد را طی کند و تا جایی که میتواند متصف به فات الهای شاود و خویفاه خادا روی
زمین قرار گیرد .از سوی دیگر ،خالفت مطوقه الهی فقط به همان مقامی اختصاص دارد که در
*طوبۀ حوزۀ عومیۀ خواهران ا فهان.
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نزد عرفا از آن به «انسان کامل» تعبیر میشود .از آنجا که هدف نهایی قرآن ،پارورش انساان
کامل و تربیت انسان ناب و موحد است ،اگر کسی ادعا کند آیات دیگر قرآن شرح آیه خالفت
انسان کامل است ،گزاف نگفته است .در انسانشناسی عرفان اسالمی ،انسان کامل چون جامع
جمیع فات و اسماء الهی و مظهر اسم هال است ،میتواند احب خالفت کبارای حاب باشاد؛
چرا که ،خویفه باید فات مستخوف عنه را دارا باشد تا در حکم او باشد .این رویکرد عرفانی،
ال نمایان است .چنانکاه مال ادرا ،عالماه طباطباایی و
در تفاسیر فوسفی آیه خالفت نیز کام ً
آیت هال جوادی آموی هر یک در ذیل تفسیر این آیه بهنحوی به آن پرداختهاند و محور خالفت
مصطوح را عوم اسمای الهی ،یعنی مظهربودن همه اسمای حسنای خدای سابحان ،مایدانناد.
مسئوه جامعیت انسان به معنای اشتمالش بر تمامی اسماء و فات الهی چیزی است کاه اهال
معرفت و مفسران حکیم قرآن از داللت آیه «تعویم اسماء» برداشت کردهاند و از آنجا که عوام
به اسماء ،عوم لدنی و بیواسطه خداوند است ،چنین عومی به موجود کاموی میرسد که بین او
و خداوند واسطه و حجابی نباشد؛ یعنی ،اولین فیض و مخووق خداوند باشد و چنین موجودی
چه از نظر تربیت نظا عوی و معوولی حکیمان و چه از نظر تربیت اسماء و فات و تجویاات
عارفان ،فقط «انسان کامل» است.
کلیدواژهها
انسان کامل ،کرامت انسان ،خالفت الهی ،اسماء حسنی.
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 .1طرح مسئله
«انسان کامل» ،بهعنوان اندیشاه انسانشناساانه مساتقل ،نظریاهای اسات کاه در جهاان ،باا
نا عرفان اسالمی ثبت شده است .هرچند تعبیار انساان کامال باه معناای مادنظر عرفاا در
لسااان شاارر وارد نشااده ،در ساانت عرفااانی ابنعرباای و دیگاار عرفااای مسااومان ،درباااره
ایده انساان کامال باا احکاا و خصو ایاتی ماواجیهم کاه در ذیال برخای آیاات ناورانی
قارآن کااریم اراحت ًا یااا بااهطور ضامنی بااه آنهاا اشاااره شااده اسات .چنانکااه ،عارفااان
مسومان در تبیین هاای خاود از انساان کامال و در اثباات جایگااه منحصاربهفرد او از ایان
تعبیرات قرآنی بهاره گرفته اناد؛ لا ا مفساران بازرع شایعه از جمواه مال ادرا و شااگردان
او ،به ترتیب عالمه طباطبایی و آیت هال جوادی آموای باا توجاه باه گرایششاان باه عرفاان
اسالمی ،ویژگیهاای ا ایوی را کاه معارف انساان کامال در نازد عرفاسات باا او ااف و
مقاماتی که قرآن برای انساانهای برجساته قائال شاده ،تطبیاب دادهاناد و در ذیال تفسایر
برخاای آیااات قاارآن آوردهانااد؛ بنااابراین ،پااژوهش حاضاار بااا عنااوان «انسااان کاماال از
دیاادگاه مفسااران فوساافی» ،در اادد آن اساات کااه برخاای از آراء و دیاادگاههای ایاان سااه
فیوسااوف مفساار قاارآن درباااره جایگاااه انسااان در قاارآن ،خالفاات الهاای انسااان کاماال و
جامعیاات او درخصااوص اسااماء حساانای الهاای کااه دیدگاههایشااان بااهنحوی مکماال
یکدیگر است ،تبیین کند.
محققان زیادی ،موضور انسان کامل را از ابعاد مختوفی بررسی کردهاند و آثاار و مقااالت
فراوانی در این زمینه به چاپ رسیده است؛ ولی از آنجا که نظریه انسان کامل ،ریشه در عرفان
اسالمی دارد ،در بیشتر آثار موجود ،این موضور از دیدگاه عرفا و بزرگان اهل معرفت بررسی
شده است و کمتر اثری به «تطبیب» ویژگیهای انسان کامل عرفا باا ویژگیهاای انساانهای
برجسته در قرآن کریم پرداخته است.
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هر چند برخی از مقاالت و رساالت از جموه رساله «بررسی جایگاه قارآن و روایاات در
نظریه انسان کامل» به بیان آیات مورد استناد عرفا درخصوص این نظریه پرداختهاند ،در ایان
خصوص اثر مستقوی که به بررسای آراء ایان ساه فیوساوف برجساته مفسار قارآن دربااره
ویژگیهای انسان کامل در ذیل تفاسیر فوسفی آنها پرداخته باشد ،یافت نشد.
 .2ارزش وکرامت انسان از ديدگاه مفسران فلسفی
در مکتب قرآن ،انسان نسبت به سایر مخووقات از جایگاه ویژهای برخوردار است ،بهگوناهای
که محوریترین مباحث قرآنی درباره انسان است .از دیدگاه قرآن کریم انسان موجودی است
دوبعدی؛ یعنی فطرت انسانی ،دو بعد مادی و معنوی دارد ،باهگوناهای کاه هام مایتواناد در
مسیری تکاموی سیر عودی پیدا کند و به مقا قرب الهی نائل آید و هم میتواند با تبعیات از
نفس اماره بهسوی رذائل و زشتیها سوق یابد و به مرتبه اسفلالسافوین برود.
انسان در بعد مثبت طبیعت خویش ،گرایش باه خادا داردِ :ف ْطر ة ه ِ
اّلل ال َِّتر فطر ال َّار
َ
عل ْيه (رو  .)30/انسان استعداد دارد که به سوی خدا سیر کرده و موجودی متعاالی شاود و
خود را به مقا نفس مطمئنه برساند .خداوند تا جایی برای انسان ارزش قائل اسات کاه او را
جانشین خود روی زمین معرفی میکندِ :إنِّر ا ِعر ف ِفر ْار ِْ ِ
خ يلي رة (بقاره )30/کاه
فرشتگان بر او سجده کردهاند :و ِإ ْذ ُق ْلا ِل ْلم ِ
الئک ِة ْاس ُج ُدوا ِِلدم فسرج ُدوا ِإََّّ ِإ ْْلري بْر و
ْاست ْکب و ک ن ِمن الْک ِف ين (بقره )34 /و همه آسمانها و زمین مسخر اویناد و موجاودات
جهان آفرینش سر تمکین در برابر او فرود آوردهاند :ه ِ
السرم وا ِ و ْار ِْخ و
اّلل الَّذى يلرَ َّ
َُ
ِ
فى الْب ْْح ِ ِْرأم ِ
السم ِء م ًء فأ ْي ج ِْ ِه ِمن ال َّثم ا ِ ِِ ْز ًق لَّ ُک ْم و سخَّ ل ُک ُم الْ ُ ْلك ِلت ْج ِ ى ِ
بنزل من َّ
ْ
ِهو سخَّ ل ُک ُم ْار ْنه (ابراهیم .)32 /قرآن انسان را همانند مکاتب مادی مطرح نمیسازد و او
را موجودی در عرض سایر موجودات بهشمار نمیآورد؛ بوکه برای انسان ارزشای واالتار از
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همه موجودات قائل است ،بهگونه ای که او را گرامای دانساته و باه او اساتعدادهایی داده کاه
ِ
بهواسطه آنها بر بسیاری از مخووقات برتری یابد :و لق ْد ک َّ ْما ْا آدم و حملْا ُه ْم ف الْبر ِّ
ال (اسراء.)70 /
و الْب ْْح ِ و ِز ْقا ُه ْم ِمن الطَّ ِّيب ِ و ف َّضلْا ُه ْم عل کثي ٍ ِم َّم ْن يل ْقا ت ْضي ً
عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه کرامت میفرمایند« :مراد از این آیه ،بیان حااد جانس
بشر است ،رفنظر از کرامت های خاص و فضائل روحی و معنوی که به عدهای اختصااص
داده شده است و مقصود از تکریم ،اختصاصدادن به عنایات و شارافتدادن باه خصو ایتی
است که در دیگران نباشد و آن اعطای نیروی عقل است که در دیگر موجودات نیست .مراد از
تفصیل و برتری نیز اعطای خصو یاتی به انسان است که در ا ل آن عطیه با دیگران شرکت
دارد ،ولی انسان بهنحو اکمل از آن برخوردار است.
بنابراین میتوان گفت که انسان در میان ساایر موجاودات عاالم خصو ایتی دارد کاه در
دیگران نیست و بهسبب همین خصیصه است که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته اسات و
آن امتیاز ،عقوی است که بهوسیوه آن حب را از باطل و خیر را از شر و ناافع را از مضار تمیاز
میدهد؛ البته در غیر عقل نیز در سایر خصو یات و فات بار دیگاران برتاری دارد و هار
کمالی که در سایر موجودات هست ،حد اعالی آن در انسان وجود دارد( ».طباطباایی ،ج،13
ص  .) 214 - 215شاید به همین مناسبت باشد که خداوند بعد از آفرینش انساان ،خاود را
احسنالخالقین خطاب میکند.
در حکمت متعالیه درا نیز می توان عنا ری را یافت که اسا

کرامات انساان و ارزش

ذاتی او محسوب می شوند .یکی از این عنا ر همین عقالنیت یا خردورزی انساان اسات .در
اندیشه این فیوساوف مساومان ،عقال عاالیتارین قاوه نفاس و تربیات عقالنای ،بااالترین
مرحوه شناخت است (محمد پوردهکردی ،ص11؛ درالدین شیرازی : 1981 ،ج  ،3اص
 .)420 - 418از منظر وی ،عقل از هر چیزی مقد تر است و بهترین معیار برای شاناخت و
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دریافت حقیقت شمرده میشود .عقل نظری ،مرکز ثقل حکمت درایی است و از دیادگاه او،
حقیقت انسان عوم اوسات و شا ن و کرامات او باه آن چیازی اسات کاه مایداناد (محماد
پوردهکردی ،ص .)12
او عوم را از سنخ وجود میداند؛ چرا که بنا بر ا الت وجود هماه او ااف و آثاار اشایاء
ناشی از وجود و ذاتی آن است؛ بنابراین ،فاتی چاون عوام ،قادرت ،اراده و  ...برخاساته از
ذات وجود است و وجود نفس ،عین ادراکات و حاالت نفسانی است و اتحاد عالم و معوو به
معنای تکامل ذاتی نفس بهواسطه اتحاد با ور ادراکیه اسات .نفاس پایش از ادرای چیازی
نیست ،بوکه این ماده جسمانی است که پس از آنکه دارای وجود نباتی گردیاد ،ادرای در آن
حا ل می شود و به محض اینکه انفعاد احساسای بارایش حا ال شاد و اورت ادراکای
بهوجود آمد ،نفس تحقب فعوی مییابد (خواجوی ،ص .)87 - 86
بنابراین ،باید گفت که نفس در طویعه امر ،مادی است .سپس از بستر ماده برمیخیزد و باا
حرکت جوهری به ورت نباتی نائل می شود و بعد از آنکه توانست کارهای هماهنگ انجاا
دهد ،قدرت ادرای پیدا کرده و به پایینترین مرتبه تجرد که نفس حیوانی است ،دست مییابد.
سپس به حرکت خود ادامه داده به دری کویات عقوی نائل میگردد کاه ایان مرحواه ،مرحواه
نفس انسانی است .با عود به این مرتبه ،در واقع نفس به مرتبه تجرد عقوی نائال مایآیاد و
میتواند مفاهیم کوی را ادرای کند؛ اما در این مرحوه هم متوقف نمیماند و میتواند به حرکت
خود ادامه داده به تجرد تا عقوی نائل شود.
بنابراین ،نفس حقیقتی ذومراتب است که ما از هر مرتبهای از آن نامی انتزار میکنایم و از
آنجا که میان این مراتب ،گسیختگی و انقطار وجود ندارد ،ل ا هر مرتبه به مرتبه دیگر متصال
است و یک وجود واحد متصل را تشکیل میدهد؛ پس اینگونه نیست که نفس دفعتا ًا مجارد
شود ،بوکه مراتب گسترده تجرد را یکی پس از دیگری میپیماید تا به مرتبه تجرد تا عقوای
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می رسد .به دیگر بیان ،نفس با حرکت جوهری مراتب تشکیکی وجود را طی کارده و ضاعف
وجودیاش به شدت وجود مبدد میگردد (عامری ،ص .)117
در حقیقت ،نفس انسانی در حدوث و تصرفش جسمانی و در بقاء و تعقل ،روحانی اسات؛
یعنی تصرفش در اجسا  ،جسمانی و عوام و تعقواش دربااره ذات خاود و جاعال خاویش،
روحانی است .پس در واقع ،حرکتی عمومی بین دو نقطه قوه و فعال یاا مااده و تجارد واقاع
میشود و جهان ماده بهواسطه این حرکت ،دائم ًا اجزای خود را از نقطه قوه و نقص به سرمنزد
تجرید حمل میکند .این حرکت در حقیقت یک دستگاه تج ردسازی است که پاس از تجریاد
کامل از ماده به بقای ابدیاش میرساند (خواجوی ،ص .)87 - 86
در واقع ،درا با بیان ا ل «جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء» ،نفس انساان را در آغااز
تکوینش خالی از هر کماد وری و عوم و ادراکی میداند؛ یعنی در آغاز حدوث همان بادن
مادی است که به تدریج با حرکت جوهری تجرد پیدا میکند و پس از مفارقت از بدن به بقاای
ابدی عند مویک مقتدر میرسد .او نظر آن کس را که میپندارد نفس به حسب جوهر و ذاتاش
از آغاز تعوب به بدن تا پایان بقائش یک چیز است ،سست و بیارزش میشمارد و مایگویاد
نفس در آغاز تکوینش «الشیء» محض است ،چنانچه در کتاب الهی آمده اساتَ « :هال ََتای

الدهر لَم یَکن َشیئ ًا َم کور ًا» (انسان ( )1 /ادرالدین شایرازی:1378 ،
حین م َن َّ
َعوَی اْلنسان ٌ
ج ،1ص.)318
بیگمان انسان فقط با تقویت بعد مادی خویش و با رف پرداختن به قاوای جسامانی و
شهوانی و مهملگ اشتن فطرت الهی و بعد معنویاش ،خویشتن را باهساوی غفوات ،پساتی و
ضاللت میکشاند و نمی تواند نفس خود را متکامل کند و به تجرد تا عقوی ارتقاء دهاد؛ ولای
اگر در کنار بعد مادی و جسمانی خویش به جنبه روحانی خود نیاز توجاه کامال کناد و باا
بهرهگیری از کرامت ذاتی خویش در راستای کماد قارار گیارد و باه تصافیه و تها یب روح
بپردازد و با تعقل در حقیقت وجودی خود و بسط ادراکات نفساانی در راساتای انساانیت باه
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سمت تکامل نفس حرکت کند ،میتواند مسیر تکاموی خود را تا رسیدن به مقا انساان کامال
بپیماید و سوطان جهان زمینی و خویفه الهی روی زمین قرار گیرد.
آیت هال جوادی آموی در ذیل شرح حکمت متعالیه مال درا در رحیب مختاو  ،فقاط عباد
خالص خدا را که توانسته ح َجب ظومانی را کنار زده ،به حقیقت نائل شود ،انسان کامل معرفی
میکند و میفرماید:
تنها انسان کامل است که از اسارت نسبت به قوهای خاص مصون مایماناد و خداوناد را در
همه مجالی و مرائی مشاهده کرده و تنها او را پرستش میکند و به نور الهی هدایت مییابد .او
به دلیل اینکه از تعین خود فانی است و به قرب نوافل و فرائض باریافته ،از حجابها رهیاده
عبادال
ه
و به حقیقت رسیده است و عبد خاص و بنده خالص هال شده است و به هماین دلیال
اسمی است که بر اکمل افراد نور انسان ،یعنی بر وجاود مبااری پیاامبر خااتم(ص) اطاالق
میشود؛ چرا که او حب تعالی را در جمیع مظاهر موکی و موکوتی مشاهده میکند .در مقابال،
نفو

کفار و طغیانگری نیز هست که از پ یرش حب اباا مایکنناد و شاعائر الهای را اعظام

نمیشمارند نفوسی که آیات اضالد الهی هستند و فطرتی که خداوند در آفرینش همه انسانها
نهاده است را به سوء اختیار خود کور میکنند .آنها فطرت الهی را به اسارت مایبرناد و باه
الها های الهی پشت می کنند .این گروه نیز به مصداق آیات قرآن کریم ،گیرههاا و هیاز هاا و
سنگ ریزههای جهنم هستند :وب َّم الْق ِس ُطون فک نُوا ِلجهاَّم حطب ً (جن.)15 /

بنا بر مطالب یادشده ،میتوان گفت از آنجا که حقیقت انسان ،حقیقتی جمعی اسات ،یعنای
وحدتش مانند وحدت عالم ،وحدتی ت لیفی است و احب مراتب کثیر و متفاوت در تجرد و
تجسم ،فا و کدورت و نور و ظومت است ،اگر انسان قوای خود را در راه شهوت و شایطان
رف کند ،از آنها چیزی جز حسرت و ندامت باقی نمیماند و اگارآنهاا را در راه اطاعات
خدا و مجاهده با نفس اماره به کار برد ،خداوند آن قوا را تبدیل به قوای روحانی میکند؛ پاس
چشم و گوش او چشم و گوش روحانی گردد و با آن گوش ،کومات مالئکاه را بشاوند و باا
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مرع آن ،سمع و بصر ضعیف نمیشود و در قیامت هم بهواسطه ایان سامع و بصار روحاانی
دارای سمع و بصر است ،برخالف آنان که دارای ایان گاوش نیساتند و کاور و کار محشاور
میشوند (محدثی ،ص .)352
قرآن کریم ،راط آدمی در جهت عود و برگشت از نشئه دنیا به سوی خدا را منشعب باه
دو طریب میداند :طریب سعادت و طریب شقاوت .طریب سعادت همان راط مستقیم است که
نزدیک ترین راه به سوی حب است و به رفیع اعوی منتهی میشود و الیزاد انسان را باه ساوی
بوندی و ر فعت باال می برد تا وی را به پروردگارش رساند ،به خالف طریب شقاوت کاه آن را
راهی دور و منتهی به اسفلالسافوین معرفی میکند (طباطبایی ،ج  ،1ص .)175
پس انسان میتواند با بهره گیری از کرامتی که خدای سابحان باه او اعطاا کارده و او را از
سایر مخووقات ممتاز نموده است ،یعنی به واسطه عقالنیت و قدرت تعقل خویش ،نفس خاود
را در مسیر کماد قرار دهد و طریب سعادت چنان متکامل کند که به سر منزد غایت که هماان
قرب الهی و فنای فیا هل است ،دست یابد و مظهر فات جالد و جماد الهی گردد و شایساته
جانشینی او در زمین شود .از منظر آیت هال جوادی آموی برای نیل به چنین خالفتی ،هجرت از
ترکب به بساطت الز است و این هجرت کبری با هجرت غری و وسطی حا ل نمیگردد،
چنانکه با جهاد ا غر و اوسط پدید نمیآید؛ بوکه جهاد اکبر الز است تا زمینه چنین هجارت
کبریایی فراهم گردد (جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص  .)97هر چند برخالف فطرت آدمی کاه
امت خالفات
او را به َسمت خالفت الهی سوق میدهد ،طبیعت حسگرا و رفااهطواب او از س َ

خدا گریزان است و به َسمت خالفت شیطان گرایش دارد .حاد اگر وسوساه ابوایس او را باه
باطل و ک ب و قبیح آلوده کرد ،به پست پَست خالفت شیطان مبتال میگردد و در مقابال اگار
رهنمود عقل و وحی او را به حب و دق و َح َسن آراست ،به مقا خویفهالوهی دست ماییاباد

(همان ،ص  .)132-131پس آن کس که فطرت روح را بر خواسته طبیعت تن که برخاساته
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از حسگرایی اوست ترجیح دهد وآن را با تعدیل و نه تعطیل در راط مستقیم انساانیت کاه
همان طریب سعادت بهسوی حب است ،سوق دهد پا به ورای فطرت نهاده و از عیاب و نقاص
طبیعت رهیده است؛ آن گاه است که نوبت به جهاد اکبر و هجرت کبرای عقل و قوب میرسد و
در این حنه نباید عقل مفهو گرا و برهانطوب را در پای شهود دلربا تضحیه کرد؛ بوکه بایاد
آن را شکوفا ساخت تا به همراه دد از مفهو

ادق به عین خارجی که مصداق است ،باریابد.

سالک شایب خالفت الهی ،عقل مفهو گرا را تزکیه مایکناد ناه تضاحیه؛ چنانکاه در حرکات
جوهری ،قوه به فعل نایل میشود و با رسیدن به فعویت شکوفا میگردد ،نه آنکه زایال شاود؛
عقل برهانی نیز با نیل به عرفان ناب هماهنگ با وحی قرآنی شکوفا میگردد نه زایل و ذبایح
(همان ،ص.)98 -97
بنابراین همواره باید توجه داشت که عقل برهانطوب انسان شایب و سالک خالفت الهای،
توان هضمشدن در دد طوفانزده غواص بحر معرفت شهودی را دارد و هیچگاه نبایاد از ایان
کرامت بزرع الهی و مصباح هدایت به سمت قوه انسانیت غفوت کرد؛ بوکه باید با ارتقا هرچاه
بیشتر آن در مسیر تکامل نفس ،کماالت بالقوه را به فعویت رساانید و اساتعداد خالفات را در
خود شکوفا ساخت.
 .3تجلی خالفت الهی در انسان کامل
یکی از مسائل مهمی که درباره جایگاه انسان کامل در نظا هساتی مطارح میشاود ،مسائوه
خالفت الهی اوست .از تحقیب در آثار عرفانی بهخوبی بهدست میآید که محور بحاث دربااره
انسان کامل ،مبحث خالفت و والیت او است و سایر مسائل بهنحوی به خالفات الهای او بااز
میگردد .در همین راستا ،به آیات و روایات فراوانی استناد شده اسات کاه در آن میاان ،آیاه
خالفت :و ِإ ْذ ق ل ُِّْك ِللْمال ِئک ِة ِإنِّ ا ِع ف ِف ار ِْ ِ
خ ي ِلي ًه ق لُو ْا بت ْجع ُ ِفيه من ُي ْ ِس ُد ِفيه
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ِ
ِ
رم مر َّ ت ْعل ُمرون (بقاره)30/
ك ِّ
وي ْس ُ
الدم ء ون ْْح ُن نُس ِّب ُح ِْْح ْمدك ونُق ِّد ُ لك قر ل ِإنِّر ب ْعل ُ
پرکاربردترین آنان بوده و از جایگاه ویژهای نزد عرفا و مفسران قرآنای برخاوردار اسات .در
این آیه به مقا رفیع خویفهالوهی اشاره شده و هیچ آیه دیگری در شرح و تفصیل منزلت واالی
خالفت که نیاز مبر به شرح بسیط دارد ،فرود نیاماده اسات و از آنجاا کاه پیاا مشاتری و
رهنمود بویغ بیشتر آیات ،تعویم اسمای حسنای الهی و ته یب نفو

و تزکیه ارواح برای نیال

به مقا منیع خالفت الهی است ،اگر کسی ادعا کند چون هدف نهاایی قارآن پارورش انساان
کامل و تربیت انسان ناب و موحد است ،آیات دیگر قرآن کریم شرح آیه خالفت انسان کامل
است ،گزاف نگفته است (جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص.)149
این آیه داللت دارد بر اینکه فقط ذات حب جاعل این چنین است؛ یعنی جعل خویفاه فقاط
در حیطه اوامر اوست .چنانکه آوردن کومه خویفه به لفظ واحاد ،اشااره باه وجاوب وحادت
خویفه در هر عصر دارد (حسنزاده آموی ،ص .) 59عالوه بر اینها این آیه گواه بر جعال مادا
جاعل» آورده شده و الفاظی مثل «جعوت» یاا «اجعال»
خویفه نیز هست؛ چرا که در آن لفظ «
ٌ
آورده نشده است تا مقید به شخص یا زمان خا ی باشد؛ بنابراین ،بیانگر این است کاه خادا
دائم ًا در حاد جعل خویفه در زمین است (همان ،ص  .)72چنانکه آیات هال جاوادی آموای در
بیان ویژگیهای جعل خویفه در ذیل تفسیر آیه خالفت میفرمایند« :اسمیهبودن جموه و فت
جاعل دلیل بر استمرار وجود خویفه هال است ،بر خالف موردی که به ورت جموه
مشبههبودن
ٌ
فعویه و در قالب فعل ماضی بیاید( ».جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص.)36
در این آیه ،خداوند انسان را خویفه خود در زمین معرفی میکند .شکی نیست که خویفه باه
معنای « َمن یَخوَف َعن َغیره» یعنی کسی است که از غیر خود خالفات و جانشاینی مینمایاد،
مستخوف عنه را بر عهده دارد (همان ،ص )57و به همین دلیل بعد
پس هر خویفهای خالفت از
ٌ

مستخوفعنه واقع می شود و نائب اوست و این نیابت به جهت استحقاق خالفتی اسات کاه
از
ٌ
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در دیگری یافت نمی شود و اگر خویفه چنین استحقاقی نداشاته باشاد ،وضاع شایء در غیار
موضعش خواهد بود ( درالدین شیرازی :1366 ،ج ،2ص .)300عالمه طباطبایی نیز در ذیل
تفسیر این آیه در المیزان میفرمایند:
مقااا خالفاات چنااان چااه از نااا آن پیداساات ،تمااا نمیشااود مگاار بااه اینکااه خویفااه
نمایشااگر مسااتخوف عنه باشااد و تمااامی شااوون وجااودی و آثااار و احکااا و تاادابیر او را
حکایاات کنااد؛ البتااه آن شااوون و آثااار و احکااا و تاادابیری کااه بااهخاطر ت ا مین آنهااا
خویفه و جانشین بارای خاود معاین کارده اسات و خادای سابحان کاه مساتخوفعنه ایان
خویفااه اساات در وجااودش مساامای بااه اسااماء حساانی و متصااف بااه اافات عویااایی از
فات جالد و جمااد اسات و در ذاتاش منازه از هار نقصای و در فعواش مقاد

از هار

شر و فسادی است (طباطبائی ،ج ،1ص .)177

آیت هال جوادی آموی نیز محور خالفت مصطوح را عوم اسمای الهی ،یعنی مظهریت اسمای
حسنای الهی میدانند و در این خصوص میفرمایند:
محور خالفت مصطوح و مادار خویفاه ا اطالحی هماناا عوام اسامای الهای اسات؛ یعنای
مظهر همه اسمای حسنای خادای سابحان باودن و نضاد و نظام آنهاا را موحاود داشاتن
 . ...پاس موجاود هاایی کاه مظهار بعضای اسامای الهای هساتند ناه هماه آنهاا ،چونااان
فرشتگان که فقط آیت اسامای تنزیهای خداوناد هساتند و نظیار حیواناات کاه فقاط مظهار
اسمای تشابیهی خدایناد ،خویفاه خداوناد نیساتند و انساان اماین وارساته کاه مظهار هماه
اسامای الهای اعام از تشابیهی و تنزیهای اسات ،خویفاه خداسات (جاوادی آموای:1385 ،
ج ،3ص.)55

در اینجا سوالی مطرح می شاود و آن اینکاه خداوناد کاه خاود قاادر مطواب اسات و در
فعل خود نیازمند غیر نیست و در هماه شاوون و اماور مبساوطالید اسات و بار هماه چیاز
احاطه دارد و در همه جاا حاضار اسات و غیبتای نادارد تاا کسای جاای او را در غیاابش
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پر کناد ،چارا بایاد بارای خاود خویفاه قارار دهاد مال ادرا در تفسایر آیاه خالفات در
پاسخ به این پرسش مقدر میگوید:
بدان که خداوند در هر عالمی خوفایی دارد و خوفائش نیز خوفایی دارند و سانت او باه ایان
ترتیب جاریست؛ نه به این جهت که در فعوش نیازمند کسای اسات کاه نیاابتش کناد کاه او
بزرع تر است از آن که قصور در فعوش داشته باشد؛ چرا که او تما هر حقیقتی و کمااد هار
مستخوفعویه از قبود فیض و دریافت امارش
وجودی است ،بوکه این نیابت به جهت قصور
ٌ
بدون واسطه است ( درالدین شیرازی :1366 ،ج ،2ص.)300-301

بنابراین ،جعل خویفه در عالم از باب احتیاج خداوند و قصور در فعوش نیسات؛ چارا کاه
حب تعالی تما هار حقیقتای و کمااد هار موجاودی اسات ،بوکاه از ایان جهات اسات کاه
مستخوفعویه یعنی سایر مخووقات از قبود بیواسطه فیض او قا ر هستند .چنانکاه آیات هال
جوادی آموی نیز در این خصوص میفرمایند:
نصب خویفه گاهی بر اثر قصور فاعل است و گاهی بر اثر قصور قابال؛ قسام اود در جاایی
تصور دارد که مستخوف عنه ،بر اثر غیبت یا ناتوانی و ضعف نتواند به کارهای خود رسایدگی
کند و چنین چیزی نسبت به خداوندی که دائمالحضور اسات و هیچگوناه ضاعفی دربااره او
تصور نمی شود ،معنا ندارد .پس آنچه در مورد خالفت از خدا متصور است ،قسام دو یعنای
قصور قابل است؛ به این بیان که فیض خدای سبحان گرچه نسبت به همه موجاودات دائمای
است ،اما غالب آنها بهویژه موجودهای زمینی توان آن را ندارند که بیواسطه فیض و احکا
و عوو و معارف الهی ر ا دریافت کنند ،بوکه نیازمند به واسطهای هستند که با زبان آنان آشنا
و برای آنان محسو

و مومو

باشد (جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص.)129

از منظر بزرگان اهل معرفت نیز ،خویفه الهی باید به جمیع فات حب غیر از وجوب ذاتای
که در غیر ذات حب تحقب ندارد ،متصف باشد تا بتواند واسطه فیض برای مراتب مادون قارار
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گیرد و این همان سر خالفت انسان کامل است؛ چرا که خویفه باید فات مستخوفعنه را دارا
باشد تا در حکم او باشد و گرنه خویفه نیسات و چاون ذات واجابالوجود مساتجمع جمیاع
اسمای حسنا و فات عویاست ،خویفه او نیز باید به همه فات حب غیار از وجاوب ذاتای،
متصف و تما کماالت اسمای او را داشته باشد تا بتواند نیازهای وجودی مظاهر اسمای الهای
را به آن ها افاضه کند و استثنای وجوب ذاتی نیز بدان جهت است که فرقی میان خویفاه و ذات
واجب بوده باشد (حسنزاده آموی ،ص  .)89چنانکه ابنعربی وجه تسامیه انساان کامال باه
خویفه هال را همین ورت الهی و جامعیت او به جمیع حقایب اساماء الهای میداناد و او را باه
نگین انگشتر عالم که منقوش به اسماء الهی است ،تشبیه میکند:
انسان ورت ذات خداوندی و عالم آیینهای است که این اورت در آن مانعکس میشاود،
پس انسان برزخ بین خدا و عالم است و عالم به وجود او باقی است .همانناد فاص خااتمی
می باشد؛ یعنی محل نقشی است که سوطان با آن خزائن خود را مهر میکند و به هماین دلیال
مسما به خویفه است و حفاظت از خوقت الهی به عهده اوست .چون مهار خزاناه را در دسات
دارد؛ پس حافظ خزانه سوطان میباشد ،هیچکس جز به اذن سوطان جرئت گشودن خزائن را
ندارد و این به آن معناست که تا زمانی که انسان کامل در عالم وجود دارد ،عالم پایدار است؛
زیرا او خاتم و نشان مهر سوطان است (محیالدین ابنعربی ،ص .)95

باار ایاان اسااا

همان گونااه کااه نگااین انگشااتر کااه محاال نگااارش نقااش و نگارهااای

انگشتر است و بهعنوان وسیوهای است کاه پادشااه باا آن بار خزاناه مموکات خاویش مهار
میزند و باه ایان ترتیاب موجاب حفاظ و نگهاداری آنهاا در غیااب خاود میشاود ،باه
همین ورت انساان کامال نیاز کاه محال جمیاع اسامای الهای و حقاایقی باوده کاه او را
شایسته مقا خالفت میکند ،بهعنوان خویفاه خداوناد حاافظ خازائن الهای اسات .باه ایان
بیاان کاه خداوناد ،عاالم خوقات را بهواساطه انساان کامال حفاظ مینمایاد و ماادامی کااه
18
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انسان کامال باهعنوان جانشاین الهای در میاان خالئاب اسات ،حاب تعاالی در آییناه دد او
تجوی میکناد و عکاس اناوار تجویاات از آییناه دد او بار عاالم افاضاه میگاردد و جهاان
هستی به و ود آن فیض ،باقی میماند (قیصری رومی ،ص.)790
مال اادرا نیااز در تفساایر آیااه خالفاات ،لاازو وجااود خویفااه را همااین امااداد و
فیضرسانی به خواب بیاان می کناد و وجاه اساتحقاق آد بارای خالفات الهای را جامعیات
او درخصوص جمیع مظاهر اسامائیه اظهاار مایدارد و از او باه کَاون جاامع تعبیار میکناد
( ادرالدین شاایرازی ،ج ،2ااص )300-302از همینجااا عااد

ااالحیت مالئکااه باارای

خالفت الهای معواو می گاردد؛ چارا کاه باه بیاان عالماه طباطباایی انساان کمااالتی را از
خدای سبحان نشاان میدهاد و اساراری را تحمال می کناد کاه در وساع و طاقات مالئکاه
نیست .این مصوحت به قادری ارزناده و بازرع اسات کاه مفساده فسااد و ساف دمااء را
جبران میکند (طباطبائی ،ج ،1ص .)179
بنابر آنچه بیان شد معوو میشود که مراد از خویفه الهی در آیه خالفت همان انسان کامال
است و فقط او استحقاق خالفت الهی را دارد؛ چرا که جامع تما اسماء و فات حب اسات و
میتواند واسطه فیض الهی به مخووقات باشد.
 .4انسان کامل ،مظهر اسمای حسنای الهی
بی تردید ،هیچ کمالی وجود ندارد که خداوند متعاد فاقد آن باشد و هر افت کماالی کاه در
معوولی یافت گردد ،وجود آن در مبداء فیاض و بخشنده کمااد سازاوارتر و شادیدتر اسات.
کماالت اکمل الهی وابسته به غیر نیستند؛ زیرا آن کس که کماد او به ذات خودش است ،قطعا ًا
برتر و باالتر است از آنکه کمالش بهواسطه فتی زائد یا امری زائد باشاد؛ چارا کاه در ایان
ورت در حد ذات خود نیازمند آن چیزی است که بر ذات خود زیادی دارد و هر نیازمنادی
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که در ذاتش نیاز به غیر خود داشته باشد ،ممکن بوده و واجبالوجود به ذات خود نیسات .از
طرف دیگر ،جهان اسماء الهی ،جهانی بسیار فراخ است بهگونهای که هار آنچاه در عاالمی از
عوالم عقل و مثاد و حس موجود است ،ریشه و مبداء و ا ل و بنیاد آن در جهان اسماء الهای
است ( درالدین شیرازی :1363 ،ص 596و .)603
هریک از مخووقات ،مظهر و جووه کماد و حسنی از اسماء و فات الهی هستند و هر چیز
به محدودیت و اندازه خویش آیینه ای برای نمایش اسماء الهی است و باه هماان انادازه و باه
همان مرتبه ،جانشین و خویفه خداست .از میان مخووقات انسان کامل به جهت مظهریت هماه
اسمائی که ظهور کرده و از مخزن غیب مطوب بیرون آمده ،بهعنوان خویفه تاا الهای انتخااب
عوایم بکال
شده و مابقی تحت خالفت و والیت او قرار دارند .خداوندی که «محیط مطوب»« ،
ٌ
حی الیموت» است ،خویفهاش نیز بایاد دارای ایان او ااف
شیء»« ،
قدیر عوی کل شیء» و « ٌّ
ٌ
باشد وگرنه در محدودههای جهل و ضعف و غیبت به همان نسابت از خالفات الهای خباری
نیست .به همین لحاد ،فرشتگان شایسته خالفت خدا نیستند؛ زیرا آنها مظهر بعضی از اسامی
الهیاند نه همه آنها .به بیان دیگر ،آنان نمیتوانند خویفه مطوب و بیواسطه خدا باشاند ،بوکاه
به مقدار مظهرتیشان نسبت به اسماء ،خویفه محدود و باواسطه خدایند .این بیان دربااره ساایر
انسانهای متقی که مظهریت بعضی اسماء را یافتهاند ،نیز ادق اسات؛ یعنای خالفات آنهاا
باواسطه و تحت پوشش خالفت انسان کامل است و همه آنها تحت تسوط و احاطاه انساان
کامل و میهمان سفره او هستند .همه و همه به یمان برکات انساان کامال روزی میخورناد و
آسمانها و زمین به وجود خویفه مطوب خداوند ثبات و قارار دارناد (جاوادی آموای:1385 ،
ج ،3ص . )204
باید توجه داشت مسئوه جامعیت انسان کامل به معنای اشتمالش بر تمامی اسماء و فات
الهی چیزی است که اهل معرفت و مفسران حکیم معا ر باه فراخاور مسائوه کیفیات خوقات
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انسان و بهطور خاص از داللت آیه «و عوم آد االسماء کوها» (بقره )31/برداشت کردهاناد .از
منظر عرفا ،مراد از تعویم اسماء ،جامعیات انساان کامال نسابت باه جمیاع اسامای حسانای
الهی است ،کما اینکه عارف بزرع عبدالرحمن جامی (از شارحان آثاار ابنعربای) در تفسایر
این آیه میگوید:
یعنی اینکه خدای سبحان همه اسماء را به آد آموخت ،به این معناست که خدا انسان کامل را
جامع جمیع اسمای الهی (فعوی و وجوبی) و مشتمل بر جمیع افات رباوبی قارار داد؛ پاس
انسان کامل واجبالوجود به پروردگار خویش است (جامی ،ص.)86- 87

و از آنجا که در این آیه کریمه کومه «االسماء» جمع محوی به الف و ال بوده کاه بهوسایوه
ال نمایاان
کل نیز موکد شده است ،میتوان گفت این جامعیت از ظاهر الفاد آیاه ما کور کاام ً
است (حسنزاده آموی ،ص.)73
از منظر آیت هال جوادی آموی ،اسماء به معناای الفااد موضاوعه نیسات تاا رابطاه آن باا
مسمیات و معانی خود ،رابطه وضع و قرارداد و اعتبار باشد ،بوکه مراد از اسماء همان حقاایب
غیبی عالم است که به لحاد سعه و نشانه خدا بودن ،به اسم موسو شاده اسات؛ حقاایقی کاه
عندال و در عین حاد خزائن اشیای عالمناد.
ه
باشعور ،عاقل و ستور به جهات غیب و مخزون
موجودات عالیهای که از همه حقایب عالم شهود تنزد یافته و رقیقاهای از آناان اسات و هماه
آنچه در آسمان و زمین مشاهده میشود از نور آنها منشعب شده و باه خیار و برکات آنهاا
نازد شده است و مقصود از تعویم آنها به آد  ،تعویم به عوم حضوری و بیواسطه ،یعنی اشهاد
حضوری است ،به این نحو که موجودات موکوتی مشهود آد قرار گرفتند و از آنجا که اسماء،
غیب و باطن سایر حقایب نشئه مادی و موکی است و حقایب طبیعای چیازی جاز تنزدیافتاه
آنها نیست ،میتوان گفت« :اسماء در آیه ،همه حقایب عالم اعم از غیب و شهود را در بردارد.
گویا با نشاندادن آن حقایب به آد  ،همه اشیای عالم اعم از غیب و شاهود باه آد نشاان داده
شد و مشهود او قرار گرفته است( ».جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص .)164 -170
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به هر روی ،آنچه به آد تعویم داده شد و به او ارائه شاد ،هماه حقاایب عاالم موساو باه
«اسماء هال» است .چنانکه مال درا نیز در ذیل تفسیر این آیه میفرماید:
همه حقایب عالم از اسماء خدای تعالی هستند ،تعویم اسماء اشیاء به آد  ،یعنی خداوناد اراده
کرد که مخووقات را بیافریند؛ پس معرفت احواد و لواز آثار این مخووقات را باه آد الهاا
کرد ( درالدین شیرازی ،ج ،2ص.)320

ممکن است گفته شود چرا انسان کامل مظهر همه اسماء و فات الهی شد و در نتیجاه باه
خالفت مطوب رسید ،اما فرشتگان مظهر بعضی از فات شدند .اگر آنها هام از هماان ابتادا
مظهر همه فات آفریده میشدند ،شایستگی خالفت مطواب مییافتناد؛ پاس چگوناه تعوایم
اسماء به آد امتیازی برای او محسوب میشود ،در حالی که اگر به فرشتگان نیز تعویم میشاد
آنان نیز همانند آد از اسماء آگاه میشدند
باارای تبیااین بهتاار پاسااخ بااه ایاان پرسااش الز اساات اجماااالً رابطااه خالقانااه خاادای
سبحان با مخووقاتش از دیادگاه حکماا و عرفاا بررسای شاود .نظاا جهاان ،نظاا «عوات
و معوود» در ا طالح حکیماان و نظاا «تجوای اتام و تاا » در ا اطالح عارفاان اسات و
از آنجا که در حکمت ادرایی ،بار همااهنگی عقال و وحای و شاهود ادعاا شاده اسات،
مالحظه میشود که رابطه خداوناد باا مخووقاات گااهی باه شاکل عویات و در چاارچوب
نظریاه تشاکیک وجااود و گااه باه ااورت تجوای اتام و تااا و در قالاب نظریاه وحاادت
شخصی وجود که البته نظر عالی و نهایی مال ادرا اسات ،تبیاین میشاود .بار پایاه نظریاه
وحدت وجود ،حقیقات وجاود اماری واحاد و شخصای اسات .ایان امار شخصای ،هماان
وجود حب تعالی و به ا طالح حکما وجاود البشارط مقسامی اسات .ایان وجاود شاریف
بینهایاات اساات و هاایچ حاادی آن را محاادود نمی کنااد و بااه همااین جهاات ،هاایچ ساااحت
وجودی نیسات کاه خداوناد آن را پار نکارده باشاد و در آن حضاور نداشاته باشاد؛ زیارا
معنااای خااالی بودن ساااحتی از وجااود حااب تعااالی ،محاادودبودن وجااود اوساات .ویژگاای
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عد تناهی خداوند سابب می شاود کاه هایچ موجاود مساتقوی را نتاوان در کناار او فارض
کارد ،بهگونااهای کااه اارف نظر از خاادای سابحان بتااوان موجودیاات را بااه آن نساابت داد؛
بنابراین ،تما وجودات امکاانی عینالاربط باه وجاود حاب تعاالی بهشامار میآیناد .البتاه
به رغم انحصار وجاود و موجاود در یاک واحاد شخصای و باا اینکاه ذات و حقیقات هار
شایئی باه وجااود البشارط مقسامی اساات ،ایان وجاود هرگااز عاین ذات اشایاء نیساات و
اشاایاء نیااز عااین ذات او نیسااتند؛ یعناای خاادا خداساات و اشاایاء اشاایاء هسااتند (رضااایی،
ص  12و .) 18
ل ا ماهیات و ممکنات ،آیینه های وجود حب تعالی و مجالی حقیقت قدسی او هستند .آیینه
در ا طالح عرفان همان چیزی است که بهوسیوه آن رؤیت احب ورت حا ل میشاود؛
بنابراین آینهبودن ممکنات به معنای ظهور خداوند و تجوی او در اشیاء جهان و ارائه خداوناد
بهوسیوه آنهاست ،بهگونه ای که هر شیئی اعم از ظاهر و باطن ،اود و آخر خداوند سابحان را
ارائه میدهد .این آیینهها و مرایا مراتبی دارند و هرچه از وحدت باه سامت کثارت و ترکاب
تنزد می یابند ،به دلیل کثرت حجاب و تراکم جهات نقص و امکان از حکاایتی ضاعیف و دور
نسبت به خداوند سبحان برخوردارند.
ظهور خداوند در ممکنات دو گونه است :اود ،ظهوری است برای ذات خود در مقاا ذات
که غیبالغیوب نامیده میشود و دو  ،ظهوری است به ذات خود بارای فعال و باا آن ظهاور،
آسمانهای مجرد و اراضی مادی روشن می شوند .خداوند به دلیل اینکه فوق تما است ،فیض
از او فیضان می کند و کمبود و نیاز دیگران را با افاضه برطرف مینماید .فیضی که از او ظااهر
می شود ،همان تجوی و ظهور دو است که برای نفس او در مرتبه فعل واقاع میشاود .ظهاور
دو  ،نزود و افاضه ای واجب است که در ا طالح عرفا ،نفس رحمانی و فایض مقاد

و در

ا طالح حکما ،معوود و اثر نامیده می شود .به تعبیر اهل معرفت و به مصداق حادیث قدسای
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«کنت کنز ًا مخفی ًا فاَحببت اَن اعر َف» محبت فعوی خداوند و به بیان دیگر ،همان تجوی خداوند
بر غیر خود است (جوادی آموی :1389 ،ج ،10ص .)254- 256
مال درا همانند عرفا ،نفس رحمانی را نخستین ادر از خادای سابحان میداناد .نفاس
رحمانی یا وجود البشرط قسمی ،همان فیض منبسط یا حب مخووقبه است کاه هماه عاوالم
خوقی ،از عقل گرفته تا نفس و ماده را در بر دارد و با حضور در هر چیزی حکم همان چیز را
به خود میگیرد .واجب تعالی به لحاد اسم شریف « هال» که متضمن جمیع اسماء است ،منشااء
ظهور فیض منبسط و وجود مطوقی میشود و همه کماالت را به تباع داراسات و مظهار اسام
اعظم « هال» است و به اعتبار اسمای حسنایی که مندرج در اسم اعظام الهیاناد ،در وجاودات
خا ه که مراتب آن هستند ،ت ثیر میگ ارد.
این در حالی است که حکمای مشاء و اشراق با استفاده از قاعده سنخیت به قاعده الواحاد
میرسند و به دنباد آن ادر نخست را عقل اود معرفی میکنند و با استفاده از قواعاد عویات
آن را اثبات میکنند .درحالی که عویت حب تعالی درخصاوص اادر نخسات در عرفاان یاا
حکمت متعالیه ،عویت به معنای مصطوح در حکمت مشاء و اشراق نیست؛ زیرا عویت مصطوح
بین اهل نظر ،مقتضی بینونت و دوگانگی وجودی عوت و معوود است و ایان ناور عویات در
جایی متصور است که عوت و معوود هر یک تعینی جادا و ممتااز از دیگاری داشاته باشاد؛
بنابراین ،بر طبب مبنای خود ،به وجودی مغایر با وجود حب تعالی قائل میشاوند .در مقابال،
مال درا که قائل به وحدت شخص وجود است و عویت را به تجوی تحویل مای کناد ،وجاود
جدایی برای ادر اود در نظر نمیگیرد ،بوکه ادر نخست را ش ن وجود واجب میخواند و
از آن با عنوان فیض منبسط و نفس رحمانی یااد میکناد؛ ازایانروی ،در حکمات متعالیاه و
عرفان نظری ادر نخست همه مراتب آفرینش را شامل می شود و در هار مرتباه باا تعینای
خاص که ماهیت نامیده میشود ،همراهی میکند و عقل اود نخستین تعین اوسات و نفاو
موجو دات مثالی و مادی تعینات بعدی آن هستند( .همان ،ص .)72- 75
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از توالی ا ود فوق می توان پاساخ پرساش مزباور را ایان چناین تبیاین کارد :از آنجاا
کاه عوام باه اسااماء ،لادنی و بیواساطه خداونااد اسات ،چناین عوماای باه موجاود کاااموی
می رسااد کااه بااین او و خداونااد واسااطه و حجااابی نباشااد؛ یعناای اولااین فاایض و مخوااوق
خداونااد و نخسااتین مخاطااب بااه خطاااب «کاان» باشااد و چنااین موجااودی چااه از نظاار
ترتیب وجود و نظا عوای و معواولی کاه حکیماان میفهمناد و چاه از نظار ترتیاب اساماء
و فات و تجویات گوناگون کاه عارفاان میبینناد ،فقاط انساان کامال اسات .عاین ثابات
انسان کامل به اعتبار اتحااد باا اسام اعظام « هال» کاه جاامع جمیاع اساماء و افات الهای
اسات ،حکوماات بار جمیااع مظااهر و تعینااات دارد و در واقاع ،جمیااع موجاودات از عقاال
اود تا هیوالی اولی تعیناات انساان کاموناد؛ بناابراین ،انساان کامال مجاالی اتام و اولاین
آیینه اسماء و فات الهی اسات و فرشاتگان دوماین آییناه بارای تاابش نروِ السرم وا
و اَِّخ (نور )35 /هستند.
حا ل آنکه انسان کامل ،معوم فرشتگان و خویفه بالواساطه خداوناد اسات و فرشاتگان،
شاگردان انسان کامل و خویفه باواسطه خداوند هستند ،یعنی عوو و معارف حقایب عاالم را از
واسطه و معومشان که انسان کامل است ،دریافت میکنند و با توجه به اینکه از درجه وجودی
پایین تری برخوردارند ،امکان ندارد حقایب اساماء را بیواساطه از خداوناد دریافات کنناد و
خویفه بالفصل خداوند شوند تا اشکاد شود که اگر خداوند به آنان نیاز میآموخات خویفاه هال
میشدند (جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص )243 -244
مال درا نیز در ذیل تفسیر آیه تعویم اسماء در بیان معنای این آیه میفرماید« :إناه تعاالی
َخوَ َب آد َ عویهالسال من اجزاء مختوفة و قوی متبائنَة مساتعد ًا الدرای اناوار المادرکات مان
المعقوالت و المحسوسات و المتخیالت الشتماله عوی جمیاع النشاتت الدنیویاة و المثالیاة و
األخرویة وَلهمه معرف َة ذوات االشیاء و الحقائب الکویة و الجزئیة و خوا ها و اسمائها و ا ود
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ال عان
العوو و قوانین الصناعات و کیفیه اتخاذ اآلالت ،حتی ار فی نفسه عا ً
ال منفرد ًا منفصا ً
العوالم کوها ،ذاهیئة جمعیة و نظا وحادانی مضااهی ًا لوعاوالم الثالثاة» ( ادرالدین شایرازی،
 :1366ج ،2ص .)319
بنابراین ،مشیت خداوند بر این تعوب گرفتاه کاه انساان کامال از حاس و خیااد و وهام
و عقل برخوردار باشد و از همه مظاهر عومی و عموای بهرهمناد گاردد تاا تاوان فهام هماه
اشیاء را داشته باشد و بتواناد ماتعوم بیواساطه خادای سابحان قارار گیارد؛ اماا فرشاتگان
نه از لحاد عومی قاوایی در حاد تاوهم و تخیال و احساا

دارناد و ناه از لحااد عموای

از توانایی هااایی ماننااد شااهوت و غضااب برخوردارنااد .عواام و قاادرت باارای آن ،عااین
یکادیگر و در حااد تجاارد عقوای بااوده ،در محاادوده بساتهای قاارار دارد و تنهااا بخشاای از
اسرار و اسمای الهی کاه در جهاان آفارینش ظهاور کارده ،دارا هساتند .موجاودات زمینای
و آسمانی هر یاک یاا مجارد هساتند یاا ماادی .مجاردات کاار حسای و ماادی ندارناد و
موجودات مادی کاار عقوای و تجاردی ندارناد .تنهاا موجاودی کاه هام در نشائه طبیعات
حاضار اساات و کااار طبیعاای میکنااد و هاام در نشائه مثاااد و باارزخ اساات و کااار مثاااد و
برزخ را برعهده میگیارد و هام در نشائه عقال حضاور دارد و کاار موجاودات مجارد تاا
را انجا میدهد ،انسان کامل است.
انسان تنها موجودی است کاه در اورت کمااد میتواناد مظهار تماامی اسامای فعویاه
خداونااد باشااد و مظهاار تمااا آن چیاازی باشااد کااه از مقااا فعاال خاادا انتاازار میشااود از
جموااه خوااب ،قاابض ،بسااط  ،شاافا ،احیااا ،اماتااه و ...کااه همگاای در جهااان تکااوین ظهااور
میکند و مظهری میطوبد که هماان خویفاه هال و انساان کامال اسات .چناین انساان کااموی
ٍ
رين
لَ ْ ر ِمرن
دو نبش عالم زیر پاای اوسات؛ یاک سامت وی باه زماین ا َنرى ير ف
(ص )71/و سمت دیگرش به لقاای خااص معناون در آیاه ير ايتهر الرا
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(فجاار ) 27 /بسااته اساات؛ یعناای موجااودی اساات کااه در عااین حاااد کااه در جهااان ماااده
حضور دارد با حفاظ قاوای مرباوط باه عاالم مااده و مهاار آن میتواناد باه مرحواه نفاس
مطمئنه نیز سری بزند و از آنجا نیاز بگا رد .تنهاا انساان کامال اسات کاه میتواناد حامال
امانت اسماء حسنای الهی باشد (جوادی آموی :1385 ،ج ،3ص .)205 - 207
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 .5نتیجهگیری
مهمترین خصیصه انسان که او را از سایر موجودات عالم ممتاز میکند ،بهرهمندی او از نعمات
عقل است که اگر آن را در جهت حیح بهکار نگیرد ،ممکن است از حیوان هم پستتر گاردد
و از آنجا که انسان موجودی است دوبعدی و ب ر تمایالت گوناگون در نهاد او افشاانده شاده
است ،نمی تواند مانند حیوانات با اتکاء بر نیروی غریزه مسایر کمااد خاود را بپیمایاد؛ بوکاه
نیرویی درونی الز است تا راهنمای او در جهت تکامل نفس و قرارگارفتن در مسایر کمااد
باشد .چنین نیرویی همان قدرت تعقل و خردورزی اوست که میتواناد رهنماون او در مسایر
کماد باشد و این عقالنیت از منظر مفسران حکیم قرآن ،همان معیار ارزش و کرامتی است کاه
خداوند در قرآن برای انسان قائل است.
از سوی دیگر ،از آنجا که کماد انسان در نیل به قرب الهای و فناای فای هال اسات ،بارای
دستیابی به چنین مقامی باید کوشید .با رهنمون عقل و وحی ،هر چه بیشتر به افات الهای
متخوب شد تا جایی که مظهر فات جماد و جالد الهی قرار گیرد .ایان مقاا در نازد عرفاا،
همان مقا انسان کامل است که از حجب ظومانی رهیده و به قرب نوافل رسیده و شایساتگی
خالفت الهی را پیدا کرده است .پس این گونه نیست که رسیدن به مقا عرفاانی انساان کامال،
تنها از راه کشف و شهود حا ل آید ،بوکه عقل برهانی با نیل به عرفان ناب هماهنگ با قرآن
باید شکوفا گردد و به کار گرفته شود تا انسان را به اوج مقا انسانیت که برای آن آفریده شده،
یعنی مقا انسان کامل برساند.
از منظر فالسفه مفسر قرآن ،مقا خالفات تماا نمیشاود مگار اینکاه خویفاه نمایشاگر
مستخوفعنه باشد؛ یعنی مظهر همه اسماء حسنای خداوند سبحان باشد تا بتواند واسطه فیض
به مراتب مادون قرار گیرد؛ چرا که مستخوفعویه ،از قبود بیواسطه فیضش قا ر است .ایان
همان سر خالفت انسان کامل از دیدگاه عرفاست که از آن به ورت الهی و آییناه تما نماای
28

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هجدهم

حب تعبیر می کنند .از دیدگاه اهل معرفت ،هر چیز به انادازه و محادودیت خاویش ،آییناهای
برای نمایش اسماء الهی است و به هماان انادازه جانشاین و خویفاه خداسات؛ اماا از میاان
مخووقات ،انسان کامل به جهت مظهریت همه اسمائی که از مخزن غیب مطواب بیارون آماده
است ،بهعنوان خویفه تا الهی بر دیگر مخووقات والیت دارد.
آیه مورد استناد اهل معرفت درباره کَون جامعبودن انسان کامل نسبت به تماامی اساماء و
فات الهی ،آیه تعویم اسماء است که مفسران حکیم نیز مراد از اسماء را در ایان آیاه کریماه
همه حقایب عالم اعم از غیب و شهود میدانند که با نشاندادن آن حقایب به آد  ،هماه اشایای
عالم ،مشهود آد قرار گرفت و معرفت احواد و آثار همه مخووقات به آد الها شد و از آنجاا
که عوم به اسماء ،لدنی و بیواسطه خداوند است ،چنین عومی به موجود کاموی میرسد که بین
او و خداوند ،واسطه و حجابی نباشد؛ یعنی اولاین فایض و مخواوق خداوناد باشاد و چناین
موجودی چه از نظر ترتیب وجود و نظا عوی معوولی حکماا و چاه از نظار ترتیاب اساماء و
فات و تجویوت گوناگون عرفا ،فقط انسان کامل است که به اعتبار اتحاد با اسم اعظام « هال»
که جامع جمیع اسماء و افات الهای اسات ،حکومات بار جمیاع مظااهر و تعییناات دارد؛
ازهمینرو انسان کامل اولین آیینه اسماء الهی و خویفه بیواسطه خداوند است.
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فهرست منابع
* قرآن
 . 1اکبریان ،رضا و دیگران« ،1388 ،نسبت میان عقالنیت و کرامت انسان در فوسفه» ،معرفات
نفسی ،شماره چهار  ،ص.11-36
عبدال ،1385 ،تسنیم ،جود ،35قم :اسراء.
ه
 .2جوادی آموی،
عبدال ،1389 ،رحیب مختو  ،جود ،11قم :اسراء.
ه
 .3جوادی آموی،
 .4حساانزاده آمواای ،حساان ،1365 ،انسااان کاماال از دیاادگاه نهجالبالغااه ،قاام :انتشااارات
سومان فارسی.
 .5رضایی ،مرتضی« ،1391 ،چیستی آفرینش از نگاه مال درا» ،معرفت نفسی ،شماره سی و
هفتم ،ص.11-40
 . 6درالدین شایرازی ،محمادبن اباراهیم ،1366 ،تفسایرالقرآن الکاریم ،جواد هفاتم ،قام:
انتشارات بیدار.
 .7درالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم ، 1981 ،حکمت متعالیه فی االسفار العقویاه االربعاه،
جود نهم ،بیروت :انتشارات داراالحیاء التراث العربی.
 .8درالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم ،1378 ،حکمت متعالیه در اسفار اربعه ،ترجمه محمد
خواجوی ،تهران :موال.
 .9درالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم ،1363 ،مفااتیح الغیاب ،ترجماه محماد خواجاوی،
تهران :موال.
 .10طباطبائی ،محمدحسین ،1374 ،تفسیر المیزان ،ترجمه محمدباقر موساوی همادانی20 ،
جود ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه عومیه قم.
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 .11عااامری ،وحیااد « ،1384 ،بررساای تحویواای تجاارد نفااس ناازد سااه فیوسااوف باازرع
مسومان» ،فوسفه و کال اسالمی :حکمت ساینوی ،شاماره بیسات و هشاتم و بیسات و نهام،
ص.101-124
 .12قیصااری روماای ،محمااد داوود ،1357 ،شاارح فصااوص الحکاام ،تهااران :انتشااارت
عومی و فرهنگی.

 .13محیالدین ابنعربی ،اکبر ،1391 ،شرح و ترجمه فصوصالحکم (براسا ماتن اباوالعالء
عفیفي ترجمه رالف راستین) ،ترجمه حسین مریدی ،تهران :انتشارات جامی.
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صلح در قرآن و روايات
*

مهنوش نامجو
چکیده

وح یکی از ا ود اسالمی است .هر انسانی به دنباد زندگی در شرایط وح است؛ اما جنگ
و تخا م وضعیتی است ناشی از تهدی ،برتریجویی و تمامیتخواهی انسان .در شرایطی کاه
این غرایز تعدیل و کنترد شوند ،جامعه با وح و همزیستی مسالمتآمیز قرین خواهد بود .باا
توجه به این مطوب ،الز است انسان از کامل ترین دریچه به آن بنگرد و باه دنبااد تحقاب آن
باشد .نوشتار حاضر از دریچه دین مبین اسال به وح پرداخته است .قرآن در آیاات بسایار
زیادی به این موضور پ رداخته است و وح را ارزش و هادف میشناساد؛ زیارا در شارایط
وح ،انسان می تواند بهتر مسیر تکامل خود را طی کند؛ اما در هر شرایطی نباید اوح کارد.
وح در جایی ارزش است که برتری از آن اسال و مسومانان باشد.
کلیدواژهها
وح ،قرآن ،اسال  ،روایات

*طوبۀ حوزۀ عومیۀ خواهران ا فهان.
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مقدمه
وح و همزیستی مسالمت آمیز یکی از مسائوی است که بشر از ابتدای خوقت به دنباد آن بوده
است .از حضرت آد تا خاتم همگی در پی برقراری وح بودهاند؛ زیرا از مبانی ا وی زندگی
اجتماعی است .در تصویر قرآنی ،هر چند زندگی اجتماعی ممکن اسات آمیختاه از جناگ و
وح باشد ،در نهایت وح و همزیستی بهعنوان غایت حرکت اجتماعی و هادفی کاه انبیاای
الهی برای استقرار آن آمدهاند ،تعبیر میشود.
محقب در پی یافتن این پرسش است که وح در اسال چگوناه اسات طباب آموزههاای
دینی در اسال  ،وح جایگاه ویژه ای دارد .اسال  ،استقرار وح و ثبات اجتماعی را با هادف
خوقت و سیر تکوینی نظا آفرینش گره میزند .به تعبیار عالماه محمادتقی جعفاری از نظار
عقوی ،مبنابودن وح برای حیات اجتماعی بشر اثباتشدنی است؛ زیرا اندیشاهای کاه بارای
کماد انسان و سعادت او (در بعد دینی و اخروی) جهتگیری دارد ،چگوناه میتواناد محاور
جنگ باشد و به وح نیندیشد.

این موضور در کتب متعددی به رشته تحریر درآمده است ازجموه کتااب زیربناای اوح
جهانی ترجمه سیدهای خسروشاهی و زینالعابدین قربانی کاه شاناختی راجاع باه اوح و
آرامش در جامعه ارائه میدهد و ضمانتهای امنیات و آراماش نتیجهشاده از اوح را بیاان
میکند .تحقیب پیش رو شامل موضوعات زیر است:
 .1معنای لغوی و ا طالحی وح؛  .2وح در قرآن و روایات؛  .3وح در فقه شایعه؛  .4هادف
وح در اسال ؛  .5مصادیب وح در اسال که شامل وح حدیبیه و وح اما حسن است.
 .1تعريف لغوی و اصطالحی صلح
وح ،اسم مصدر از باب مصالحه است و با توجه به ریشه آن ،معانی زیر را در برمیگیرد:
درست ،راست ،بهسامان و شایستهکردن و التیا دادن ،آشتینمودن ،رفع عیب و فساد چیزی،
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به الح آوردن و نیک و بهتر و استوارکردن ،تری مخالفت و نزار و درگیری .این واژه ،گاه
در مقابل الح و گاه در مقابل فساد بهکار برده میشود( .راغب ا فهانی ،حسین بن محمد،
مفردات الفادالقرآن).
 .2صلح در قرآن
آیاتی که موضور وح در آنها بیان شده از این قرار است:
ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ِ
رم عر ُد ٌّو
 .1ي بيُّه ال َِّذين آماُو ْا ْاد ُيلُو ْا ِف
َّره لکُ ْ
ريط ن إن ُ
السلْم کآ َّف ًة وَّ تتَّب ُعو ْا ُي ُطروا ال َّ ْ
ين (بقره)208/
ُّم ِب ف
این آیه ،همه مومنان جهان را به وح و آشتی و آرامش دعوت میکناد و جناگ را جازء
خطوات و گا های شیطان میشمرد و میفرماید« :ای کسانی که ایمان آوردهایاد ،همگای در
وح و آشتی وارد شوید و از گا های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست».
ای ن آیه به مومنان خطاب شاده اسات و ایان نشاان میدهاد کاه اوح و ساال جاز در
سایه ایمان میسر نیست .وجود واژه «کافه» (همگی) نشان میدهد که هیچگوناه اساتثنایی در
قانون وح نیست و جنگ بر خالف تعویمات اسال و قرآن است و جز باه شاکوی تحمیوای
تصور نمیشود.

ِ
ِ
اّلل ِإنَّه ُهو ِ
ِ
ِ
يم (انفاد)61/
السم ُ
يع الْعل ُ
لسلْ ِم ف ْاا ْح له وتوکَّ ْ على ه َ ُ
َّ
 .2وإن اا ُْحو ْا ل َّ
دومین آیه ،اشاره به گروههایی می کند که در حاد پیکار با مسومانان هستند و میفرمایاد:
«اگر آن ها تمایل به وح نشان دهند ،تو نیز از در وح وارد شو و بر خدا تکیه کن که او شنوا
و داناست».
نکته درخور توجه اینکه «جنحوا» از ماده (جناح) به معناای خضاور و تمایال و حرکات
به سوی چیزی است و مفهومش این است که حتی از گفتوگوهای ابتدایی وح نیاز اساتقباد
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کن .این آیه از آیاتی است که وحطوبی را به ورت ا ل اساسی به حکومتهاای اساالمی
تو یه میکند.
 .3ف ِإ ِن ْاعتزلُو ُک ْم فل ْم يقر ِتلُو ُک ْم وبلْق ِ
ري ِه ْم سر ِب ًيال
اّلل ل ُک ْ
ري ُک ُم َّ
رم عل ْ
رو ْا إل ْ
ْ
ُ
السرلم فمر اعر ه َ ُ
(نساء)90/
این آیه به گروهی از کفار جنگطوب اشاره کرده است و میفرماید« :اگار آنهاا از شاما
کنارهگیری کردند و پیکار ننموده ،پیشنهاد وح کردند ،خدا به شما اجازه نمیدهد که متعرض
آنان شوید».
ال»؛ خداوند هیچ راهی برای شما بر ضاد آنهاا قارار
عبارت «فما جعل هال لکم عویهم سبی ً
نداده است ،ت کید کامل بر قبود دعوت وح از سوی دشمن است؛ وحی که شارافتمندانه و
راستین باشد ،نه ذلیالنه و دروغین.
نکته درخور توجه اینکه در ش ن نزود این آیه به طائفه «اشجع» اشاره شده است .گروهی
از آنان به رهبری مسعود بن رجیوه به نزدیکی مدینه آمدناد .پیاامبر نماینادگانی نازد آنهاا
فرستاد تا از هدف سفرشان باخبر شود .آنها گفتند« :ما آمدهایم پیمان تری مخا مه با محمد
ببندیم [و در منازعات شما با دیگران بیطرف بمانیم]» .پیامبر دستور داد مقدار زیادی خرماا
به آن ها هدیه دهند و پیمان تری تعرض را با آنها امضاء فرمود.
« .4و ِإن ِئ ت ِن ِمن ال ُْم ْؤ ِم ِاين ا ْقتت ُلوا فأ ْص ِل ُْحوا ْ ْيا ُهم ف ِإن ْغ ْت ِإ ْحدا ُهم على ْارُ ْي ى فقر ِت ُلوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رد ِل وب ْق ِس ُ
الَّت ت ْبغ ح َّتى ت ء ِإلى ب ْم ِ ه َاّلل ف ِإن ف ء ْ فأ ْصل ُْحوا ْ ْيا ُهمر ِْ لْع ْ
رطوا ِإ َّن ه َاّلل ُيْحر ُّ
ال ُْم ْق ِس ِطين» (حجرات)9/
ال در داخل کشور اسالمی میان جناحهاای
در این آیه ،سخن از جنگهایی است که احتما ً
متخا م رخ می دهد و به ا طالح ،دو طایفه از مومنان باهم درگیر میشوند .در ایان آیاه باه
برقراری وح در میان آنها دستور موکد میدهد و اگر تما راهها بساته شاد و تنهاا طریاب
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ممکن برای برقراری وح ،جنگ با ظالمان میبود ،آن را واجب میشمرد ،میفرماید« :هرگاه
دو گروه از مومنان با هم جنگ و نزار کنند ،در میاان آنهاا اوح برقارار ساازید ».ساپس
میافزاید« :هرگاه یکی از آن دو به دیگری تجاوز کند ،با طایفه ظالم پیکار کنید تا باه فرماان
خدا بازگردد».
در پایان ،به مس له وح باز میگردد و میافزاید« :هرگاه طایفه ظاالم بازگشات کناد ،در
میان آن دو بر طبب عدالت وح برقرار سازید و دادگری پیشه کنید که خداوند عدالتپیشگان
را دوست دارد».
از ذیل آن نیز بهخوبی استفاده می شود که وح باید عادالنه باشد ،نه ظالمانه و نه ذلیالناه؛
چرا که چناین اوحهایی همیشاه متزلازد و ناپایادار اسات و درون خاود نطفاه جناگ را
میپروراند.
 .5وَالصُّلْحُ خَیْرٌ (نساء)128/
این آیه ناظر به اختالفات شخصی و خصو ی است و دستور میدهد که اگار میاان زن و
مرد در زندگی اختالفی پیدا شد ،بین آنها وح برقرار سازید.
درست است که این جموه درخصوص برقراری وح در اختالفات خانوادگی اسات؛ ولای
مفهو این جموه بسیار وسیع و گسترده است که هرگونه وح و فا را میان آن دو نفر یاا دو
گروه یا دو موت و دو کشور شامل میشود( .مکار شیرازی ،ص364و )365
 .3صلح در روايات
قاد رسود هال ( وی هال عویه و آله)« :اال اخبرکم ب فضل من درجه الصیا و الصاال و الصادقه
ا الح ذات البین ،ف ن فساد ذات البین هی الحاقیه»؛ پیامبر خدا میفرمایاد« :آیاا شاما را باه
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چیزی بافضیوت تر از نماز و روزه و دقه [زکات] آگاه نکنم آن چیاز ،ا االح میاان مارد
است؛ زیرا تیرهشدن رابطه میان مرد  ،مهوک و دینبرانداز است».
قاد االما

:

ادق

« دقه یحبها هال :ا الح بین النا

اذا تفاسدوا ،و تقارب بیانهم اذا تباعادوا».؛ اماا

اادق

میفرمایند « :ا الح مرد هرگاه با هم دچار اختالف و دشامنی شاوند و نزدیاککردن
آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور گردند ،دقهای اسات کاه خداوناد آن را دوسات دارد».
(محمدی ریشهری ،ج ،7ص  ،3086ح)10517
قاد رسود هال

:

«یا اباایوب ،اال اخبری و ادلک عوی دقه یحبها هال و رسوله تصوح بین النا

اذا تفاسادوا

و تباعدوا».؛ پیامبر خدا« :ای اباایوب! آیا تو را به دقهای که خدا و رسود او دوست دارند،
آگاه و راهنمایی نکنم [آن دقه ا ین است که] هرگاه مرد با هام باد شادند و از یکادیگر
دوری کردند ،میان آنها را ا الح کنی( ».همان ،ح)10520
قاد اما عوی

:

«ثابروا عوی الح المومنین و المتقین»؛ اماا عوای

میفرمایناد« :در راه ا االح میاان

مومنان و پرهیزگاران پایداری کنید( ».همان ،ح ،10521ص)3087
قاد اما عوی

:

«من کماد السعاده السعی فی الح المجهور».؛ اما عوای

میفرمایناد« :کوشاش در راه

ایجاد وح و آشتی میان توده مرد کماد نیکبختی است( ».همان ،ح)10522
قاد اما عوی

:

«من استصوح االضداد بوغ المراد».؛ اما عوی

میفرمایند« :هرکه وح و آشتی دشمنان را

بهدست آورد ،به مقصود خود برسد( ».همان ،ح)10523
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 .4صلح در فقه شیعه
فقها ،وح را در ا طالح «هدنه» یا «مهادنه» می گویند .مهادنه ،یعنی مصالحه و هدناه ،یعنای
وح .معنی این وح چیست همان پیماان عاد تعارض ،پیماان نجنگیادن و پیماان  -باه
ا طالح امروز -همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر.
محقب در شرایع میگوید« :المهادنه و هی المعاقده عوی تری الحرب ماد معیناه» .ایشاان
میگوید « :مهادنه یا وح عبارت است از پیمان بر نجنگیدن و با سوم با یکدیگر زیستن؛ اما به
شرط اینکه مدتش معین باشد».
در فقه این مسئوه مطرح است که اگر طرف فی حد ذاته قابل جنگیدن است ،یعنی مشاری
است ،می توان با او پیمان وح بست؛ ولی نمی توان پیمان وح را برای یاک مادت مجهاود
ال برای شاشماه ،یکسااد ،دهسااد یاا بیشاتر.
بست ،مدتش باید معین و مشخص باشد ،مث ً
چنانکه پیغمبر اکر در حدیبیه برای مدت دهساد پیمان وح بست .وی میگوید « :وح جایز
است اگر متضمن مصوحت مسومانان باشد».
ال وح بکنند ،جایز است و حرا نیست .حااد چاه طاور
اگر مسومانان مصوحت ببینند فع ً
می شود که مصوحت مسومانان ایجاب کند وح را
میگویند« :اما لقوتهم عن المقاومه»؛ [یا به خاطر اینکه] اینها کمترناد ،یعنای قدرتشاان کمتار
ال ابر کنناد
است؛ وقتی قدرت ندارند و جنگشان هم برای یک هدف معینی است ،پس باید فعا ً
تا مدتی که کسب قدرت کنند« .او لما یحصل به االستظهار» یا تری مخا مه میکنند بارای اینکاه
در مدت تری مخا مه ،نیرو کسب کنند؛ یعنی نقشهای است برای جوب یک پشتیبانی.
«او لرجاء الدخود فی االسال مع التربص» یا در این وح ،امید این باشد کاه طارف وارد
اسال شود .این فرض در جایی است که طرف کافر است؛ یعنی ما وح میکنیم و ایان جاور
فکر می کنیم که در این مدت وح ،طرف را از نظر روحی مغووب خواهیم کرد.
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هر وقت که این جهات منتفی شد ،ادامهدادن وح جایز نیست .با این بیاان ،اوح باه دو
معنا ارائه میشود :یک وقت میگوییم « وح» و معنایش این است که یاک قارارداد اوحی
منعقد شود .این ،جایی است که دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و حاضر میشوند که
یک قرارداد وحی را امضا کنند.
یک وقت میگوییم « وح» و مقصود همان راه نجنگیدن و مساالمت اسات .گفتهاناد کاه
یک وقت ما میبینیم که نمی توانیم مقاومات کنایم و خال اه جنگیادن ماا فایادهای نادارد،
پس نمیجنگیم.
در اسال را باید این طور توجیه کرد .در ادر اساال مساومانان انادی بودناد و اگار
ال اثاری از خودشاان و
میخواستند آن وقت بجنگند ،ریشهشان از بیخ کَناده میشاد و ا ا ً
کارشان باقی نمیماند( .مطهری ،مرتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار ،ص )62
 .5هدف صلح در اسالم
مسئوه وح که در اسال بر پایه طرز تفکر نخست استوار است ،به ما میگوید که اساال هماه
انسانها را واحد میشمارد و دین را نیز دین واحدی میداند و همه مومنان را هم ،موت و امت
واحدی معرفی میکند و اسال را هم آخرین نقطه و نهائیترین مرحوه تکاملیافتاه ایان دیان
واحد می داند ،و روی همین ا ل ،اسال ادیان آسمانی گ شته را تصدیب و ت یید نموده و برای
اینکه اسال نهائیترین مرحوه آن ادیان است ،از آنان نگهبانی میکند.
و ب ْنزلْ ها ِإل ْيك ال ِْک هت ب ِْ لْْح َِّ ُمص ِّدق ً ِل هم ْ ْين يد ْي ِه ِمن ال ِْک هت ِب و ُمه ْي ِما ً عل ْي ِه ف ْح ُک ْم ْ ْيا ُه ْم
ِْ هم ب ْنزل ا ه َ ُّلل و هَّ ت َّت ِب ْع ب ْه هواء ُه ْم ع ه َم ها ءك ِمن الْْح َِّ ِل ُک اع ْل ها ِم ْا ُک ْم ِش ْ ع ًة و ِم ْا هه ا ً و ل ْو هش ء
ا ه َ ُّلل لجعل ُک ْم ُب َّم ًة هو ِاحد ًة و له ِک ْن ِلي ْب ُلو ُک ْم ِف هم آ هت ُک ْم ف ْست ِب ُقوا الْخ ْي ه ا ِ ِإلى ا ه َ ِّلل م ْ ِا ُع ُک ْم ا ِميعر ً
فيابئ ُکم ِْم ُکاتم ِف ِ
يه ت ْخت ِل ُرون ؛ (مائده )48/و این کتاب [= قرآن] را باه حاب بار تاو ناازد
ُ ِّ ُ ْ ه ْ ُ ْ
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کردیم ،در حالی که کتب پیشین را تصدیب می کند ،و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بار طباب
احکامی که خدا نازد کرده ،در میان آنها حکم کن! از هوی و هوسهای آنان پیروی نکن! و از
احکا الهی ،روی مگردا ن! ما برای هر کدا از شما ،آیین و طریقه روشنی قرار دادیام؛ و اگار
خدا میخواست ،همه شما را امت واحدی قرارمیداد؛ ولی خدا میخواهد شما را در آنچه باه
شما بخشیده بیازماید؛ (و استعدادهای مختوف شما را پرورش دهاد) .پاس در نیکایهاا بار
یکدیگر سبقت جویید! بازگشت همه شما ،به سوی خداست؛ ساپس از آنچاه در آن اخاتالف
میکردید؛ به شما خبر خواهد داد.
آنها وظیفه دارند این وح کامل و همهجانبه را در سراسر روی زمین تحقاب بخشایده و
اجرا سازند .وحی که برنامه و روش آن را در مورد درون و وجدان ،خاناه و اجتماار بیاان
نمااوده و اسااا

و مبااادی آن را درباااره عاادالت ،مساااوات ،آزادی و ضاامانتهای قااانونی

دربااره زنادگی و معااش ،و بازداشااتن ظوام و تجااوز و برطاارف سااختن ساتم و جااور و
تحقب بخشیدن به توازن اجتماعی و تعاون و تکامال ،و از بینباردن عوال و عوامال تفرقاه و
جدایی ،نزار و جداد بین افراد و بین اجتماعات ،و عمویساختن «سد ذرائع» 1که فقدان آن به
قیا طبقات و تمیز و مبارزه آنها دعوت میکند ،شناختیم( .خسرو شاهی ،قرباانی ،زیربناای
وح جهانی ،ص )194
 .6مصاديق صلح در اسالم
 -1- 6صلح حديبیه

پیغمبراکر در زمان خودشان وحی کردند که اسباب تعجب بوکه اسباب ناراحتی ا حابشان
شد؛ ولی بعد از یکی دو ساد آن ها تصدیب کردند که کار پیغمبر درست باود .در سااد ششام
هجری بعد از آنکه جنگ بدر واقع شد ،قریش بزرعترین کینهها را از پیغمبر به دد گرفات و
 .1م اد از «سد ذِائع» آن است که وسيل ٔه ک ِ ح ام ،ح ام و وسيل ٔه ک ِ واا  ،واا است.
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بعد از آن بود که جنگ احد پیش آماد و قاریش تاا انادازهای از پیغمبار انتقاا گرفات .بااز
مسومانان از آنها کینه بسیار زیادی به دد گرفتند و به هر حاد از نظار قاریش ،دشامنترین
دشمنان شان پیغمبر بود و از نظر مسومانان هم ،دشمنترین دشمنانشان قریش بود.
در ماه حرا  ،سنت جاهویت نیز این بود که اسوحه بر زماین میگ اشاتند و نمیجنگیدناد.
پیغمبر خواست از همین سنت جاهویت استفاده کناد و در مااه ذیالقعاده وارد مکاه شاود و
عمرهای به جا آورد و برگردد .هیچ قصدی غیر از این نداشت .اعال کرد و باا هفتصاد نفار از
ا حابش و عده دیگر حرکت کرد و از همان مدینه محر شدند؛ چون حجشان حج قران بود.
هفتاد شتر به عالمت قربانی در جووی قافوه حرکت دادند که هر کسی از دور میبیند بفهمد که
آنها حاجی هستند نه افراد جنگی.
ال خباار بااه قااریش رساایده بااود.
از آنجااا کااه کااار ،مخفیانااه نبااود و عوناای بااود ،قااب ً
پیغمبر در نزدیکی های مکه اطالر یافت که قریش ،زن و مارد و کوچاک و بازرع ،از مکاه
بیرون آمده و گفتهاند « :به خدا قسم که ما اجاازه نخاواهیم داد کاه محماد وارد مکاه شاود».
(مطهری ،همان ،ص)64
با اینکه ماه حرا بود ،اینها گفتند ما در این ماه حرا میجنگیم .از نظر قاانون جاهویات،
کار قریش برخالف سنت جاهویت بود .پیغمبر تا نزدیاک اردوگااه قاریش رفات و در آنجاا
دستور داد که ا حاب پایین بیایند .مرتب پیا رسانها از دو طرف مبادلاه میشادند .ابتادا از
طرف قریش چندین نفر آمدند که تو چه میخواهی و برای چه آمدهای
پیغمبر فرمود« :من حاجی هستم و برای حج آمدها  ،کاری ندار  ،حجم را انجا مایدهم،
برمیگرد و میرو  ».هر کس هم که میآمد ،وضع اینهاا را میدیاد و میرفات باه قاریش
میگفت« :مطمئن باشید که پیغمبر قصد جنگ ندارد ».ولی آنهاا قباود نکردناد و مساومانان
(خود پیغمبراکر هم) چنین تصمیم گرفتند که ما وارد مکاه میشاویم ،ولاو اینکاه منجار باه
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جنگیدن شود؛ ما که نمیخواهیم بجنگیم ،اگرآنها با ما جنگیدند با آنها میجنگیم .تا اینکاه
نماینده ای از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم.
پیغمبر فرمود« :من هم حاضر  ».پیغا هایی که پیغمبر مایداد ،پیغا هاای مساالمتآمیزی
بود .به چند نفر از این پیا رسانها فرمود« :وای به حاد قریش! جناگ اینهاا را تماا کارد.
اینها از من چه میخواهند مرا وابگ ارند با دیگر مرد ؛ یا من از بین میرو  ،در این ورت
آنچه آنها می خواهند به دست دیگران انجا شده و یا من بر دیگران پیروز میشو که باز باه
نفع اینهاست».
گفتند« :قرارداد وح میبندیم ».مردی به نا سهیل بن عمر را فرستادند و قارارداد اوح
بستند که پیغمر امساد برگردد و ساد آینده حب دارد بیاید اینجا و سه روز در مکه بماند ،عمل
عمره اش را انجا دهد و بازگردد .سایر موادی که در وحنامه آوردهاناد ،باهظاهر ،هماه باه
ضرر مسومانان بود ،از جموه اینکه بعد از این ،اگر یکی از قریش بیایاد باه مساومانان موحاب
شود ،قریش حب داشته باشند بیایند او را ببرند؛ ولی اگر یکای از مساومانان فارار کناد و باه
قریش موحب شود ،مسومانان چنین حقی نداشته باشند و بعضی مواد دیگار کاه ماواد بسایار
سنگینی بود.
ولی در مقابل ،مسومانها در مکه آزادی داشته باشند و تحت فشار قرار نگیرند .تما همت
پیغمبر متوجه همین یک کومه بود .همه شرایط سنگین آنها را قبود کرد بهخاطر هماین یاک
کومه .قرارداد را امضا کردند (.مطهری ،همان ،ص )67
به هر حاد ،این قرارداد وح برای همین خصو یت بود کاه زمیناه روحای مارد بارای
عمویات بعدی فراهمتر شود و همین طور هم شد .مساومانان بعاد از آن در مکاه آزادی پیادا
کردند و بعد از این آزادی بود که مرد دستهدسته مسومان میشدند و آن ممنوعیتها بهکوی از
میان برداشته شده بود( .مطهری ،همان ،ص )70
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 -2- 6صلح امام حسن

پیشوای دو  ،هنگامی که بر اثر شرای ط نامساعد ،جنگ با معاویاه را بارخالف مصاالح عاالی
جامعه اسالمی و حفظ موجودیت اسال تشخیص داد و ناگزیر ،وح و آتشبس را قبود کرد،
فوقالعاده کوشش نمود تا هدف های عالی و مقد

خود را به قدر امکان از رهگا ر اوح و

بهنحو مسالمتآمیز ت مین کند.
از طرف دیگر ،چون معاویه بهخاطر برقراری وح و قبضهنمودن قدرت ،حاضار باه دادن
همهگونه امتیاز بود ،بهطوری که ورقه سفید امضاشدهای برای اما فرستاد و نوشت هرچاه در
آن ورقه بنویسید ،مورد قبود وی است ،اما از آماادگی او حاداکثر بهرهبارداری را نماوده و
موضوعات مهم و حسا

را که در درجه اود اهمیت قرار داشت و از آرمانهاای بازرع آن

حضرت بهشمار می رفت ،در پیمان وح گنجانید و از معاویه تعهد گرفت که به مفااد قارارداد
عمل کند .متن پیمان وح را در پنج ماده میتوان خال ه کرد:
ماده اود :حسن بن عوی

حکومت و زما داری را به معاویه واگ ار میکند مشروط باه

آنکه معاویه طبب دستور قرآن و روش پیامبر رفتار کند.
ماده دو  :بعد از معاویه ،خالفت از آن حسن بان عوای
حادثهای پیش آید ،حسن بن عوی

خواهاد باود و اگار بارای او

زما امور مسومانان را در دست میگیرد .نیاز معاویاه

حب ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند.
ماده سو  :بدعت ناسزاگویی و اهانت به امیرالمومنین
باید متوقف شود و از عوی

و لعن آن حضرت در حاد نمااز

جز به نیکی نباید یاد شود.

ماده چهار  :مبوغ پنج میویون درهم که در بیتالماد کوفه موجود است از موضاور تساویم
حکومت به معاویه مستثنی است و باید زیر نظر اما مجتبی

مصرف شود .نیز معاویه بایاد

در تعیین مقرری و ب د ماد ،بنیهاشم را بر بنیامیه ترجیح بدهد.
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ماده پنجم :معاویه تعهد میکند که تما مرد  ،اعم از سکنه شا و عاراق و حجااز ،از هار
نژادی که باشند ،از تعقیب و آزار وی در امان باشند و از گ شته آنها رفنظر کند و احادی
از آنها را به سبب فعالیتهای گ شته شان بر ضد حکومت معاویه تحت تعقیب قارار ندهاد و
مخصو ًا اهل عراق را بهخاطر کینههای گ شته آزار نکند.
نیز نباید هیچگونه خطری از ناحیه معاویه متوجه حسن بن عوی
عوی
تر

و برادرش حسین بان

و هیچکدا از افراد خاندان پیامبر بشود و نباید در هیچ نقطاهای موجباات خاوف و
آنها را فراهم سازد.

در پایان پیمان ،معاویه اکید ًا تعهد کرد تما مواد آن را محتر شمرده ،دقیق ًا به اجرا بگ ارد.
او خدا را بر این مسئوه گواه گرفت و تما بزرگان و رجاد شا نیز گواهی دادند.
بدینترتیب پیشگویی پیامبر اسال
بیش نبود ،تحقب یافت .پیامبر

 ،در هنگامی که حسن بن عوی

هناوز کاودکی

روزی بر فراز منبر ،با مشاهده او فرمود« :این فرزناد مان

سرور مسومانان است و خداوند بهوسیوه او در میان دو گروه از مسومانان وح برقرار خواهد
ساخت»( .پیشوایی ،مهدی ،سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگانی اجتماعی ،سیاسای ،فرهنگای
امامان معصو

) ،ص 115و)113
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نتیجهگیری
در بیشتر از یک د آیه از آیات قرآن کریم ،واژه اسال و مشتقات آن ذکر شده اسات .حااد
آنکه واژه جنگ و مشتقاتش را فقط در شش آیه مشاهده میکنیم .در روند تکامل جنبشهای
وحطوبی ،م هب از نقش قابل توجهی برخوردار بوده است.
از دیدگاه قرآن ،وح ،خود ارزش و هدف است .هدف از اوح ،مصاوحتگرایی نیسات.
خود وح مصوحت است؛ زیرا با زندگی فطری انسانها سازگارتر است و در شارایط اوح،
رشد و تعالی انسان و تفاهم برای رسیدن به توافب ها و سرانجا باه یگاانگی آیاین بشاری و
گرایش انسانها به حب امکان پ یر است .قارآن و اود باه اهاداف خاود را از ایان طریاب
نزدیکتر ،سهلتر و معقودتر میداند .وحگرایی اسال عویرغم دستور اکید آیاه 208ساوره
بقره که میفرماید« :ای مومنان همگی به وح فرود آیید» مطوب نیست؛ چارا کاه ایان عمال،
پیامدهای متفاوت در بردارد که در شرایط گوناگون توسل به آن ،شرط تدبیر است؛ به هماین
دلیل است که در آیه  35سوره محمد آمده است « :شما سستی از خود نشان ندهید کاه اوح
بطوبید که شما برترید و خداوند با شماست».
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فهرست منابع
* قرآن.
 .1پیشوائی ،مهدی ،سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگی اجتماعی ،سیاسای ،فرهنگای اماماان
معصو ) ،چ ،17موسسه اما

ادق

 ،قم.1384 :

 .2خسروشاهی ،سیدهادی و زینالعابدین قربانی ،زیربنای وح جهاانی ،چااپ اود ،تهاران:
نشر فرهنگ اسالمی.1355،
 .3راغب ا افهانی ،حساین بان محماد ،مفاردات الفااد قارآن ،ذیال واژه اوح ،دمشاب:
دارالعومالدار الثامیه.1412 ،
 .4محمدی ریشهری ،محمد ،میزانالحکمه ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،ج ،7چاپ ساو  ،قام:
دارالحدیث.1377 ،

 .5مطهری ،مرتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار

 ،چ ،37تهران :درا.1387 ،

 .6مکار شیرازی ،نا ر ،پیا قرآن (حکومت اسالمی در قرآن مجید) ،چااپ پانجم ،تهاران:
دارالکتب االسالمیه.1386 ،
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صلح امام حسن
میثم نبویپور

*

چکیده
قراردادی میان حسن بن عوی بن ابیطالب دومین اما شیعیان و معاویاه فرزناد ابوسافیان در
ساد  41قمری بسته شد .این توافبنامه بعد از جنگی ورت گرفت که بر اثار زیاادهخاواهی
معاویه و خودداری او از بیعت با اما حسن بهعنوان خویفه مسومانان روی داد .این جنگ باه
دالیوی از جموه خیانت برخی سرداران سپاه اما حسن
جان شیعیان و خطر خوارج ناتما ماند .اما حسن مجتبی
شد که بر اسا

آن ،حکومت از اما حسن

 ،حفظ مصوحت مسومانان ،حفاظ
مجبور به قبود وح ناماهای

به معاویه واگ ار میگشت .وح چند شارط

داشت که مهمترین آنها ،عد نصب جانشین از جانب معاویه ،خودداری از توطئه عویاه اماا
حسن

و حفظ جان مسومانان بود .با این حاد ،معاویه به هیچیک از شرطها عمل نکرد.

کلیدواژهها
اما حسن

*

 ،معاویه ،وح ،عول وح.

لب ٔه پ ي ٔه دوم حوزه علميه الهمدی (عج) ،شه ست ن س اب.
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مقدمه
مهمترین و حسا ترین بخش زندگانی اما حسن مجتبی
خواهد شد ،ماجرای وح اما حسن
گروهی با مطالعه زندگانی اما حسن

که مورد بحث و گفتوگو واقع

با معاویه است.
سئوادهایی مطارح مایساازند کاه چارا اماا

حسن

با معاویه بیعت کردند مگر بعد حضارت عوای

حسن

بیعت نکرده بودند آیا بهتر نبود اما حسن

پیاروان آن حضارت باا اماا
نیز همانند اماا حساین

قیاا

میکرد و در مقابل معاویه یا به شهادت میرسیدند یا به پیروزی.
قبل از بررسی وحنامه مختصری به زندگانی اما حسن

و معاویه میپردازیم.

بررسی مختصری از زندگانی امام حسن
پیشوای دو جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده حضرت عوای
پیامبر اسال

 ،حضرت فاطمه زهرا

باا دختار گرامای

بود ،در نیمه ماه رمضان سااد ساو هجارت در

شهر مدینه دیده به جهان گشود( .ابن شهرآشوب ،ج ،4ص )12پیامبراسال

نا اماا دو

شیعیان را حسن گ اشت .لقب ایشان مجتبی و کنیه حضارت ابومحماد اسات( .زنادگی اماا
حسن

 ،ص )23اما حسن

هفتساله بود که پیامبراسال

دوران جد بزرگوارش را زیااد دری نکارد؛ زیارا تقریبا ًا
زندگی را بدرود گفت .پس از درگ شت پیامبراکر

حسن تقریب ًا  30ساد در کنار پدرش امیرالمومنین حضرت عوای
شهادت حضرت عوی

 ،اما حسن

اما

قارار داشات و پاس از

به امر خدا و طبب و یت آن حضرت ،باه امامات

رسید و مقا خالفت ظاهرى را نیز بهدست آورد و نزدی به شش ماه به اداره امور مساومانان
پرداخت و در ساد  40هجری به امامت رسید و به مدت 10سااد امامات امات را بار عهاده
داشت و در ساد 50هجریقمری با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در 48ساالگی باه درجاه
شهادت رسیدند ،و در قبرستان بقیع در شهر مدینه دفن شدند.
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بررسی حکومت بنیامیه و معاويه
معاویه در بیستوپنج محر ساد سیوهفتم عا الفیل برابر با ( 600میالدی) و پانزده ساد قبل
از هجرت در مکه متولد شد .نا پدر وی ،ابوسفیان و از سرشناسان قریش بود .ماادرش هناد
دختر عتبه از زنان اهل پرجم 1بود .نسب معاویه به حرب بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف
قریشی میرسد.
معاویه همراه پدرش ابوسفیان در بدر ،خندق و چند جنگ دیگار بار ضاد پیاامبر اساال
جنگید .عتبه بن ربیعه رهبر گروهی از قریش در جنگ فجار باود .معاویاه در زماان عثماان
20ساد فرماندار شا بود و بعد از مرع عثمان که حضرت عوی

به خالفت رسید ،معاویاه

در شا بود و بهخاطر خون خواهی عثمان برخاست تا با حضرت عوی بجنگد و جنگ افین
درگرفت .جنگ میان حضرت عوی و معاویه به نفع معاویه تما شد و حضرت عوای برگشات
تا که نیرو تازه کند و دوباره به جنگ معاویه برود که در مسجد کوفه به دست یکی از خاوارج
به نا ابنموجم به شهادت رسیدند .بعد از اما عوی

طبب و یت ایشان اما حسن

خالفت رسیدند و چون معاویه از زمان خالفت اما عوی

باه

به خالفت چشم داشت ،موقعیت

را خوب دید تا خالفت را بهدست بگیرد .معاویه در ساد 41ه.ق به خالفت رسید.
در همان ساد ،حکومت بنیامیه را تشکیل داد و بعد معاویه ،پسارش یزیاد باه حکومات
رسید و حکومت بنیامیه تا ساد  132ه.ق ادامه داشت تا اینکه حکومت بنیامیه ناابود شاد و
حکومت بنیعبا

تشکیل شد.

رويارويی امام حسن

با معاويه

هنگامی که حادثه وحشتنای ضربت خوردن عوی
عوی

در مسجد کوفه پایش آماد و حضارت

بیمار شد ،به اما حسن دستور داد که امامت مرد در نمااز را برعهاده بگیارد و در

آخرین لحظات زندگی ،او را به این سخنان ،و ی خود قارار داد« :پسار پاس از مان ،تاو
 . 1زنان اهل پرچم ،زنانی بودند که به زنا معروف بودند و باالی خانههای خود پرچمهایی نصب میکردند که نشانه خانه زنان بدکار بود.
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احب مقا و احب خون منی» و حسین و محمد و دیگر فرزنادانش و رؤساای شایعه و
بزرگان خاندانش را بر این و یت گواه ساخت و کتاب و سالح خاود را باه او تحویال داد و
سپس فرمود« :پسر ! رسود خدا دستور داده است که تاو را و ای خاود سااز و کتااب و
سالحم را به تو تحویل دهم .همچنانکه آن حضرت مرا و ی خود ساخته و کتاب و سالحش
را به من داده است و مرا م مور کرده که به تو دستور دهم در آخرین لحظات زندگیت ،آنها را
به برادرت حسین بدهی ».اما حسن

به ج مع مسومانان درآماد و بار فاراز منبار پادرش

ایستاد .خواست درباره فاجعه بازرع شاهادت پادرش ،عوای
آنگاه پس از حمد و ثنای خداوند متعاد و رسوداکر

باا مارد ساخن بگویاد.

چنین گفت« :هماناا در ایان شاب

آنچنان کسی وفات یافت که گ شتگان بر او سبقت نگرفتهاند و آیندگان بدو نخواهند رساید».
و آنگاه درباره شجاعت و جهااد و کوشاشهاایی کاه عوای

در راه اساال انجاا داد و

پیروزیها که در جنگها نصیب وی شد ،سخن گفت و اشاره کرد که از مااد دنیاا در زماان
مرع فقط هفتصد درهم داشت از سهمیهاش از بیتالماد که مایخواسات باا آن خادمتکاری
برای اهل عیاد خود تهیه کند.
عبیدال بنعبا
ه
در این موقع در مسجد جامع که پر از جمعیت بود،

بپاخاسات و مارد را

به بیعت با حسن بن عوی تشویب کرد .مرد با شوق و رغبت با اما حسن بیعت کردند و ایان
روز ،همان روز وفات پدرش یعنی روز بیستویکم رمضان ساد چهوم از هجرت باود .مارد
کوفه و مدائن و عراق و حجاز و یمن همه با میل با حسن بنعوی بیعت کردند ،جز معاویه کاه
خواست از راهی دیگر برود و با او همان رفتاری پیش گیرد که با پدرش پیش گرفته بود .بعد
از اینکه اما حسن به خالفت رسید و معاویه که فهمید مرد حجاز و عراق و یمان و کوفاه و
مدائن با ا ما حسن بیعت کردند ،معاویه جاسوسی فرستاد تا از اوضار کوفاه و بصاره خباری
به این امر معاویه آگاه شد و جاسوسی که

دریافت کند و به معاویه اطالر دهد .اما حسن

در کوفه از قبیوه حمنیر بود ،دستگیر و بعد اعدا کرد و بعاد باه فرمانادار بصاره نوشات کاه
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جاسوسی از قبیوه بنیالیقین در بصره هست و جاسوسی معاویه را میکند .فور ًا او را دساتگیر
کرده و اعدا کنید (.مقاتلالطالبیین ،ص )66و بعد از این ماجراها میان اما و معاویه نامههای
ردوبدد شد که معاویه نامهای ضمن خوشحالی از شهادت حضرت عوی

باه اماا حسان

فرستاد و در نامهای دیگر به اما حسن نوشت که بدون زحمت ،دشامن مان از میاان رفات.
آخرین نامه اما به معاویه این بود که اگرمعاویه تسویم نشود ،به همراه سپاه مسومانان به سوی
او خواهد رفت .پس از اینکه نامهنگاری میان اما حسن

و معاویه نتیجهای نبخشید ،اماا

به معاویه نوشت« :بین من و تو چیزی جزء شمشیر قضاوت نخواهد کرد».
معاویه همراه سپاه خود تا پل منبج پیش آمد .در این هنگا اما حسان حجار بان عادی
را پی مرد فرستاد تا بارای جناگ آمااده شاوند .مارد در کوفاه جماع شادند و اماا باا
ین) چنین گفت« :شما جز با بر بار آنچاه از آن کراهات
خواندن َ(و ا بروا إنَّ اَ ه َل َم َع اَلصابر َ
دارید به آن چه دوست دارید ،نخواهید رسید .به من خبر رسیده معاویه در حرکات باه ساوی

کوفه هست .همگی به سوی نخیوه 1حرکت کنید( ».مقاتل الطاالبیین ،ص )69اماا از سساتی
مرد نگران بود .هیچکس سخن نگفت .عدی بن حاتم به سخن درآماد و گفات« :مان پسار
حاتم هستم ،این چه وضعیت زشتی ا ست آیا دعوت امامتاان و فرزناد پیامبرتاان را اجابات
نمیکنید » پس رو به اما کرد و ضمن آمادگی راهی نخیوه شد.
در ابتداء لشکر اما حدود 12هزار در نخویه جمع بودند  .اما خود نیز راهی نخویاه شاد و
پس عمر ه خود مغیره بن نوفل را در کوفه گ اشت تا مارد را بارای رفاتن باه ساوی نخیواه
تشویب کند .تنها اندکی از مرد به اما پیوستند ،و اماا خاود ناچاار شاد تاا باار دیگار باه
کوفااه برگااردد و ماارد را بااه جنااگ تشااویب کنااد .بعااد از ایاان کارهااا ،امااا حساان
عبیدال بنعبا
ه
فرماندهی سپاه خود را به

عبیدال بنعباا
ه
داد ،در عین حاد که

از خانادان

عبیدال بنعبا
ه
عبیدال برگزید،تا اگر
ه
خود اما بود ،دو نفر دیگر به عنوان معاون برای
 .1نخيله ،مق ِ ف م ندهى ام م حسن

ْود.
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کرد ،این دو نفر فرماندهی لشکر را بهدست بگیرناد .یکای از آن دو نفار ،قایس بان ساعد و
دیگری سعد بن قیس بود.
اما حسن

عبیدال بنعبا
ه
سپاه خود را به فرماندهی

و به معاونت قیس بان ساعد و

دیگر به سعد بن قیس راهی مباارزه باا دشامنان کارد و خاود عااز مادائن شاد .پایش از
عبیدال بنعبا
ه
رفتن به مدائن به

نصیحتهایی کرد« :برخوردت را نر کن ،مرد را زیر چتر

خود نگه دار ،با این دو نفر (قیس بن سعد -سعد بن قیس) مشورت کن ،جنگ را شرور مکن،
بگ ار اود آنان جنگ را شرور کنند ».بعد از نصیحت ،سپاه اما راهی مسکن شده و در برابار
معاویه ایستادن د و آنگاه همانجا بماند تا اما به لشگریانش رسید و بعد خود عاز مدائن شاد.
(همان ،ص)71
اما حسن

عبادال بان
ه
خود راهی ساباط (مدائن) شد .معاویه سپاهی را به فرماندهی

عامر بن کریند به سوی انبار فرستاد تا از آنجا به سوی مدائن پیشروی کند .اما کاه وضاع را
چنین دید ،خود عاز مدائن شد (.اخبارالطواد ،ص )216اما که به مدائن رسید ،معاویه مغیره
عبدال بن عامر را به ساباط فرستاد تا درباره وح باا اماا حسان
ه
بن شعبه و

گفاتوگو

کنند .وقتی آنان دست خالی از نزد اما خارج شدند ،زیر لب بارای تحریاک خاوارج چناین
گفتند« :خدا بهوسیوه فرزند پیامبر خون مرد را حفظ کرد و فتنه را باهوسایوه او آرا کارد و
وح را پ یرفت ».سپاه اما که این حرفها را شنیدند ،مضطرب شدند و مرد در راساتگوی
آنان تردید کردند؛ پس از آن بود که بر سر اما شورش کردند و وسایل اما را غارت کردناد.
(تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص )215یکی از خوارج به نا جراح بن سنان اسدی در حالی که فریااد
میک شید که تو همانند پدرت عوی کافر شدهای ،با خنجری به اماا حسان

حمواه کارد و

رانش را زخمی کرد که از آن خون بسیاری رفت  .و جراح بن سنان توسط یکی از یاران اماا
حسن

کشته شد .اما حسن را به مدائن بردند و در خانه والی آنجا سعد بن مساعود ثقفای

(عموی مختار ثقفی) درمان نمودند .بعد از آن ،اخبار حموه به اما حسن
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عمدی از سوی معاویه منتشر شد و لشکریان اما حسان
عبیدال بنعبا
ه
اخنونیه پیشروی نمود و در آنجا با لشکریان
روبهرو شد و معاویه خواست با م اکرات سپاه اما حسن
عبیدال بنعبا
ه
معاویه ،عبدالرحمان بن سمره را نزد
به سپاهیان اما بگوید که اما حسن

هیجاانزده شادند .معاویاه تاا
که در آنجا خیماه زده بودناد
را فریب دهد کاه موفاب نشاد.

و لشک ر اما حسن فرستاد تاا باه درو

وح کرده است .معاویه میخواست باا ایان حیواه

لشکریان اما تسویم معاویه شوند .وقتی سپاهیان اما چنین چیزهاایی را نپ یرفتناد ،معاویاه
عبیدال بنعبا
ه
مخفیانه نامهای به

نوشت و گفت که حسن درخواست وح کرده هست ،اگار

اکنون به من بپیوندی یک میویون درهم باه تاو خاواهم داد کاه نایم میویاون را االن خاواهم
عبیدال بنعبا
ه
داد و نیم میویون را وقتی وارد کوفه شد خواهم داد.

شبانه باه ساپاه معاویاه

عبیادال بنعباا
ه
پیوست .در حالی که مرد منتظر آمدن او بودند ،به مرد خبار رساید کاه
شبانه به سپاه معاویه پیوسته ،قیس بن سعد با مرد نمااز خواناد و بعاد نمااز باه بادگوی از
عبیدال بنعبا
ه

پرداخت.

عبیدال بنعبا
ه
بعد از رفتن

به طرف معاویاه حادود  8هازار نفار از ساپاهیان اماا باه

معاویه پیوستند( .انساب االشراف ،ج ،3ص)37
عبیدال بنعبا
ه
معاویه بعد از فریبدادن

خواست قایس بان ساعد را نیاز فریاب دهاد؛

اما قیس فریب حویههاای معاویاه را نخاورد و ناماهای باه معاویاه نوشات و گفات کاه در
دینش فریب وجود ندارد .معاویه دید قیس فریب نمیخورد؛ به خاطر همین به تحقیار قایس
پرداخت .قیس هم در مقابل معاویه سکوت اختیار نکرد ،بوکه قایس نیاز باه تحقیار معاویاه
پرداخت .بعد از اینکه معاویه فهمید که قیس بن سعد فریب نمیخورد ،هیئتی بارای اوح باه
طرف اما حسن

فرستاد.

اشراف و بزرگان عراق ،وضع را که چنین دیدناد (احتمااد پیاروزی معاویاه) مرتاب باه
معاویه موحب میشدند یا با نامه بیعت می کردند .اولین شخصی که از بزرگان عاراق باود و باا
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معاویه بیعت کرد ،خالد بن معمر بود ،بیعت خالد بن معمر به معنای این بود کاه تماا قبیواهای
ربیعه بیعت کردند.
در نتیجه ،معاویه با شایعاتی که خود آنها را درست کرده بود ،توانست مرد و سپاه اماا
حسن را گود بزند .یکی از شایعاتی که معاویه در میدان جنگ درست کرده بود ایان باود کاه
اما حسن

عبیدال بن عباا ،
ه
وح کرده است و شایعه دیگر معاویه این بود که عالوه بر

قیس بن سعد نیز وح کرده است .معاویه چنان مرد را فریب داده بود که مرد به معاویه نامه
نوشته و گفته بودند حاضرند اما حسن

را دستبسته باه معاویاه تحویال دهناد .بعاد از

ماجراها قیس بن سعد به اما حسن نامهای فرستاد و در ماتن ناماه چناین نوشات« :اشاراف
عراق ،سپاه عراق با معاویه بیعت کردهاند .تکویف چیست »
اما حسن

 ،بزرگان و اشراف عراق را جمع کرد و فرموند« :من با شما جماعات چاه

کار کنم این نامه قیس بن سعد است که میگوید شما با معاویه بیعت کردهاید ،به خدا ساوگند
این کار از شما عجیب نیست .شما در فین ،پدر را به حکمیت اجبار کردید و زمانی کاه آن
حضرت را پ یرفتید بر او اعتراض کردید و پدر شما را برای بار دو باه جناگ باا معاویاه
خواست ،سستی کردید تا آنکه پدر به شهادت رسید .بعد از پدر با من بیعات کردیاد و مان
بیعت شما را پ یرفتم و قد در این راه گ اشتم .خدا آگاه است که من به چه نیت با شما بیعات
کرد ؛ اما ببینید شما با من چکار کردید .ای مرد عراق همینها برای من کافی است ،شما مرا
در دینم فریب میدهید( ».الفتوح ،ج ،4ص)157
صلحنامه و مفاد صلح
با توضیحی که خواهد آمد و با توجه به آنچه گفته شد ،برای اما حسن راهای جازء پا یرش
وح و کنارگیری از حکومت باقی نماند .به همین جهت با شرایطی که خواهد آمد ،اما حسن
پیشنهاد وح را پ یرفت و برای مدتی محدود حکومت را به معاویه واگ ار فرمود.
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علت صلح امام حسن
 .1حفظ جان خود و شیعیان

شیعیان خاص امیرالمومنین عوی

اغوب در جنگ جمل ،جنگ فین و جنگ نهاروان باه

شهادت رسیده بودند و گروه اندکی از آنان باقی مانده بودند و اگر جنگی بهوقور میپیوسات،
و شیعیان خساارتهای جبرانناپا یری را

با توجه به ضعف مرد عراق ،قطع ًا اما حسن

تحمل میکردند؛ زیرا معاویه در این ورت آناان را بهشادت سارکوب میکارد .ابایساعید
عقیصا میگوید« :به نزد اما حسن

رفتم و به آن حضرت عرض کرد  :ای فرزناد رساود

خدا چرا با اینکه می دانستی حب باا شماسات ،باا معاویاه گماراه و ساتمگر اوح کاردی
اما در پاسخ فرمود :اگر این کار را نمیکرد  ،احدی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمیماند
و همه را میکشتند ( ».دوق ،عولالشرائع ،ج ،1ص(211
 .2عدم حمايت مردم از امام حسن

اما حسن

برای اینکه مرد را برای جنگ با معاویه امتحان کند ،فرمود :اگر آماده نبردید،

وح را رد کنیم و با تکیه بر شمشیرمان کار او را به خدا واگ اریم؛ اما اگر مانادن را دوسات
دارید ،وح او را بپ یریم و برای شما ت مین بگیریم .در این هنگا مرد از هر ساوی مساجد
به فریاد درآمدند و با ندای «البقیه ،البقیه» وح را امضا کردند( .ابناثیر ،الکامل فای التااریخ،
ج ،3ص (406اما حسن

در خطبهای به عد حمایت مرد و نبود ا حاب باوفاا چناین

اشاره کردهاند« :اگر یار و یاوری می یافتم ،حکومات را باه معاویاه واگا ار نمیکارد ؛ زیارا
حکومت بر بنیامیه حرا است( ».راونادی ،الخارائج و الجارائح ،ج ،2ص (576همچناین آن
حضرت در پاسخ شخصی که به وح اعتراض کرد ،چنین فرمود« :من به این عوت حکومات
را به معاویه واگ ار کرد که یارانی برای جنگ با او نداشتم .اگر یارانی داشتم ،شبانهروز باا او
میجنگید تا کار یکسره شود( ».طبرسی ،اْلحتجاج ،ج ،2ص)291
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 .3حفظ دين

یکی از عول مهم وح اما حسن

را میتوان حفظ دین بیان کرد؛ زیرا جامعه اساالمی در

شرایطی قرار داشت که ممکن بود جنگ با معاویه ،ا ل دین را از بین ببرد .جنگ با معاویه نه
به نفع کوفیان بود و نه به نفع شامیان ،بوکه زمینه حموه نظامی رومیان را به جهان اسال فاراهم
میکرد .اما حسن

میفرماید« :ترسید ریشه مسومانان از زمین کَنده شود و کسی از آنان

باقی نماند؛ ازاینرو با مصالحهای که انجا گرفت ،خواستم دین خادا حفاظ شاود( ».شاریف
قرشی ،حیا الحسن ،ص)35
 .4احساس خستگی مردم از جنگ

مسومانان طی چهل ساد که از هجرت رسود خدا

به مدینه و تشکیل حکومات اساالمی

میگ شت ،عالوه بر غزوهها و سریههای زمان پیامبراکر

در عصر خوفاای ساهگانه نیاز

جنگهای طوالنیمدت با رومیان ،ایرانیان و برخی از اقوا و موتهای همجوار جزیر العرب
را پشت سر گ اشته بودند و در عصر خالفت اما عوی

نیز سه جناگ بازرع داخوای را

تحمل کرده بودند؛ به همین دلیل ،روحیه رزمی و جنگی چندانی از آنان مشاهده نمیشد و جز
عدهای از شیعیان مخوص و جوانان رز جو ،بقیه در الی عافیتطوبی فارو رفتاه و باه وضاع
موجود رضایت داده بودند .به همین لحاد هنگامی که اما حسن

و یاران نزدیکش چون

حجر بن عدی و قیس بن سعد انصاری  ،مرد را به بسیج عمومی و حضور در اردوگااه ساپاه
دعوت کردند ،عده کمی پاسخ مثبت دادند و بقیه رغبتی به آن نشان ندادناد( .مفیاد ،االرشااد،
ج ،2ص )6اما حسن

در نکوهش سپاهیانی فرمود« :شگفت از موتی که نه حیا دارناد و

نه هیچ مرتبهای از مراتب دین را ،اگر من امر حکومت را به معاویه تسویم نمایم ،پس به خادا
قسم هیچگاه شما در دولت بنیامیه  ،گشایشی نخواهید یافت .سوگند باه خداوناد متعااد ،باا
بدترین ع اب و آزار به شما بدی خواهند کرد( ».رواندی،الخرائج و الجرائج ،ج ،2ص)576
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 .5خطر خوارج

یکی از عول وح اما حسن

این بود که وی میدید خوارج اطرافش را احاطه کردهاند و

دانساات اگاار جنااگ بااا معاویااه را ادامااه دهااد و مشااغود آن معرکااه شااود ،خااوارج باار
سرزمینهای اسالمی دست مییازند و بر آنها چیره میشوند و اگر وی به جنگ باا خاوارج
بپردازد و مشغود دفع آنان گردد ،معاویه بر سرزمینهای اساالمی و منااطب تحات حکومات
وی چیره میشود( .ابنعربی ،احکا القرآن ،ج ،3ص)152
 .6لشگری ناهماهنگ

در همراهی اما حسن

همهگوناه مارد بودناد؛ جمعای شایعیان او و پادرش و جمعای

طرفداران حکمیت (خوارج) که به هر حیوهای در ادد جناگ باا معاویاه بودناد و گروهای
طرفداران هرج و مرج و آشوب و طمعکاران غنیمت جنگای و برخای شاکای و عادهای باا
تعصبهای قبیوهای که دنبالهرو سران قبایل بودند و دین ،انگیزه آنان نبود( .آدیاساین ،اوح
 ،ص)170

اما حسن
اما حسن

چارهای جز پ یرفتن وح و واگ ارکردن جنگ نداشت؛ زیارا پیاروان آن

حضرت ،مردمانی سستعنصر و کمعقیده به حضرت بودند و چنان کاه دیاده شاد ،در ادد
مخالفت با او برآمدند و بسیاری از آنان ،ریختن خون اما را حالد دانستند و میخواستند اما
عبیدال بن عبا ) دست از یاری حضرت برداشت و به
ه
را تسویم دشمن کنند و پسر عمویش (
دشمن پیوست ،و به طور عمو آن مرد به دنیای زودگ ر روی آوردند و از نعمتهای آخرت
چشم پوشیدند( .مفید ،اْلرشاد ،ج ،2ص )10در بین لشکر اما حسن

که در ظااهر مطیاع

اما بودند ،گروهی از سران قبائل کوفه بودند که پنهانی به معاویه نوشتند« :ما سر به فرماان و
گوش به دستور توییم ».و او را به آمدن به سوی خود برانگیختناد و بار عهاده گرفتناد اماا
حسن

را آن گاه که معاویه به لشکرش نزدیک شد ،تسویم معاویه کنند یا غافوگیرش کارده

و حضرت را بکشند( .مفید ،اْلرشاد ،ج ،2ص )9زید بن وهب جهنی گوید« :هنگامی که اماا
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حسن را خنجر زدند و آن حضرت در مدائن بستری و دردمند بود ،به نزد او رفته ،گفاتم :چاه
تصمیمی دارید که مرد متحیر و سرگرداناند حضرت در پاسخ من چنین فرمود :من به خادا
معاویه را برای خود بهتر از اینان میدانم که خیاد میکنناد شایعه مناناد و نقشاه قتال مارا
میکشند و اثاثیه مرا غارت کرده ،مالم را میبرند( ».طبرسی ،االحتجاج ،ج ،2ص(290
مفاد صلحنامه
 .1حکومت به معاویه واگ ار میشود ،بدین شرط که به کتاب خدا و سانت پیغمبار 1و سایره
خوفای شایسته عمل کند( .تاریخ الخوفاء سیوطی ،ص  ،194ابن کثیار ،ج ،8ص ،41اال اابه،
ج  ،2ص  ،12-13ابن قتیبة ،ص.)150
 .2پس از معاویه حکومت متعوب به حسن است (ابنالمهنا ،عمد الطالب ،ص )52و اگر بارای
او حادثهای پیش آمد ،متعوب است به حسین 2و معاویه حب ندارد کسی را به جانشاینی خاود

انتخاب کند.
 .3مرد در هر سرزمینی باشند ،شا  ،عراق ،حجاز یا یمن ،در امان خواهند بود.
 .4یاران عوی و شیعیان حضرت عوی

هرجا باشند ،بار جاان و مااد و زناان و فرزنادان

خود ایمناند.
 .5هرگز عویه اما حسن و اما حسین

و هیچی از خاندان اهلبیت

آشکارا و نهاان

توطئهاى نکند (ستمی و آزارى نرساند) و در هیچ نقطهاى از روى زمین باراى آناان وحشاتی
ایجاد نکند.
 .6معاویه باید ناسزا به امیرالمومنین و لعنت بر او را در نمازها تری کند (اعیاان الشایعه ،ج،4
ص  )43و حضرت عوی را جز به نیکی یاد ننماید.

3

 .1تح الباری (شرح حیح بخاری) ،بنابر نقل ابنعقیل در النصایح الکافیه و بحار االنوار ،ج ،10ص .115
 .2دائنی بنا بر نقل ابن ابیالحدید در نهجالبالغه (ج ،4ص)8؛ بحار االنوار ،ج ،10ص.115
 .3ابوالفرج ا فهانی ،مقاتلالطالبیین ،ص26؛ شرح نهجالبالغه ،ج ،4ص .15دیگر مورخان گفتهاند« :حسن از معاویه خواست که
عوی را دشنا نگوید .معاویه این را نپ یرفت ،ولی قبود کرد که وقتی حسن حاضر است و میشنود به عوی دشنا داده نشود» .
ابناثیر میگوید «:سپس به همین نیز وفا نکرد».
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 .7از بیتالماد کوفه که موجاودی آن پانج میویاون درهام اسات مساتثنی اسات و «تساویم
حکومت» شامل آن نمی شود و معاویه باید هار ساالی دو میویاون درهام بارای اماا حسان
بفرستد و یک میویاون درهام در میاان بازمانادگان شاهدایی کاه در کناار امیرالماومنین در
جنگهای جنگ جمل و فین کشته شدهاند ،تقسیم کند و اینهاا هماه بایاد از محال خاراج
دارابجرد 1ت مین شود( .مرتضی مطهری ،سیری در سیره ائمه اطهار ،ص 87-91و)95-96
مکان صلحنامه
قرارداد وح در ناحیه َمسکن امضا شد و با حضور گروهی عظیم از مرد شا  ،مقررات وح

اعال و اجرا شد( .شریف قرشی ،حیا الحسن ،ص)471
زمان صلحنامه

درباره زمان وح ،اختالف وجود دارد ،چنانکه موقع عقد و اجارای اوح را هام ربیاعاالود
ساد 41هجری ،هم ربیعاالخر و هم جمادیاالولی ذکر کردهاند( .همان ،ص)471
عمل معاويهبنابوسفیان به صلحنامه
بعد از وح ،معاویه در مسجد کوفه سخنرانی کرد و اعال کرد« :هرگونه شرطی را که به حسن
با ناسزا یاد کرد و سپس به اما حسن

متعهد شدها  ،زیر پا مینهم» .وی از اما عوی

بیادبی نمود .آنگاه اما حسن به پا خاست و خطابهای رساا و طاوالنی ایاراد کارد( .اربوای،
کشف الغمه ،ج ،2ص)341
تعطیلکردن حدود الهی ،جایزشمردن ربا ،اذان در نماز عید ،خطبه قبل از نماز عید ،زکاات
بر هدیهها ،هرزگی و بیشرمی و حدیثسازی (شریف قرشی ،حیا الحسن ،ص402تا)410
 .1شهری در فار

و نزدیک به حدود اهواز است.
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از بدعتها و کارهای خالف سنت معاویه بود .معاویه با جانشینکردن پسارش یزیاد بعاد از
خود ،بند دو قرارداد را نیز نقض کرد(.آدیاسین ،وح اما حسن ،ص)409
معاویه میدانست کاه حکاومتش فقاط باه ناسازاگویی و انتقاا جوی درخصاوص اماا
عوی

استوار می شود و کارگزاران معاویه باه حادی در دشانا باه اماا عوای پافشااری

میکردند که آن را از اجزای نماز جمعه میدانستند و هر کس از این کار خودداری میکارد ،از
مقامش برکنار میشد( .شریف قرشی ،حیا الحسن ،ص554و(555
معاویه عهد کرده بود که ساله خراج دارابگرد را به حسن بن عوی بدهد که مارد بصاره از
انتقاد خراج دارابگرد نزد اما حسن جووگیری کردند و گفتند« :این غنیمت به ما تعوب دارد».
(طبری ،تاریخ طبری ،ص )126و این کار به دستور معاویه بود( .ابناثیر ،الکامل فی التااریخ،
ج ،3ص)405
معاویه اگرچه تعهد کرده بود شیعیان در امان باشاند ،بخشانامهای باه هماه کاارگزاران و
فرماندارانش در شهرهای اسالمی فرستاد و ضمن آن چنین نوشت« :متوجه باشید که هر کس
ثابت شد عوی

را دوست دارد ،نامش را از دفتر حقوقبگیران ح ف و مساتمری و روزی

او را قطع کنید ».و نامه دیگری به آن بخشنامه پیوست کرد و در آن چنین دستور داد« :هرکس
متهم به دوستی این گروه شد ،او را به زندان بیفکنید و خانهاش را ویران کنید( ».شریف قرشی،
حیا الحسن ،ص(568
معاویه چندبار قصد داشت اما حسن را با مسمو کردن به شاهادت برسااند؛ ولای موفاب
نمیشد( .مفید ،االرشاد ،ص )357در نهایت با وعدهدادن به جعاده همسار اماا حسان ،او را
فریب داد و جعده اما حسن را مسمو کرد و به شهادت رساند( .مفید ،االرشاد ،ج ،2ص)13
و معاویه با شهادت اما حسن

تما شرایطی که با اما بسته بود ،زیر پا گ اشت.
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فهرست منابع

 .1آدیاسین ،راضی ،وح اماا حسان

 ،ترجماه سایدعوی خامناهای ،چ ،13انتشاارات

گوشن1378 ،ه.ش.
 .2ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :،دار ادر1385 ،ق.
عبدال ،احکا القرآن.
ه
 .3ابنعربی ،محمد بن

 .4جعفریان ،رسود ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه

 ،انتشاارات انصااریان ،چااپ

سو  ،زمستان 1389ه.ش.
 .5محالتی ،سیدهاشم ،زندگانی اما حسن مجتبی

 ،قم :بوستان کتاب ،انتشاارات حاوزه

عومیه قم 1383ه.ش.

 .6مطهری ،مرتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار

 ،تهران :درا1387 ،ه.ش.

 .7پیشااوایی ،مهاادی ،ساایره پیشااوایان ،چاااپ دوازدهاام ،موسسااه امااا

ااادق

،

تابستان1380ه.ش.
 .8راوندی ،قطبالدین ،الخرائج و الجرائح ،قم :موسسه اما مهدی(عج)1409 ،ق.
 .9شریف قرشی ،باقر ،الحیا الحسن ،ترجمه فخرالدین حجازی ،انتشارات بعثت1376 ،ه.ش.
 .10دوق ،محمد بن عوی ،عول الشرائع ،به ت حقیب سیدمحمد ادق بحرالعوو  ،نجف اشارف:
منشورات مکتبة الحیدریة1385 ،ق. 1966/
 .11طبرسی ،االحتجاج ،انتشارات اسوه1413 ،ق.

 .12عاموی ،جعفر مرتضی ،تحویوای از زنادگی اماا حسان مجتبای
انتشارات دفتر تبویغات1376،ه.ش.
 .13مفید ،االرشاد ،ترجمه خراسانی ،انتشارات عومیه اسالمیه1380 ،ه.ش.
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نقش حضور طالب در جامعه و رابطه آن با تهاجم فرهنگی
شیما طالبینسب

*

چکیده
وظیفه ا وی طالب در جامعه ،تبویغ دین اسال و نشاندادن چهره واقعی اسال به مرد جهاان
است و در مقابل ،کار مهاجمان عر ه فرهنگی ،نشاندادن فرهنگ بیگاناه باهعنوان فرهناگ
برتر است .تهاجم فرهنگی به معنی یورش فرهنگی یک یا چند موت بیگانه همراه باا هادف و
برنامهریزی برای از بین بردن فرهنگ موت مقابل است؛ اما باید توجه داشت که تهاجم با تبادد
فرهنگی متفاوت است ،از جموه این تفاوتها ،تفاوت در اهداف آنهاسات .در تهااجم ،هادف
تخریب فرهنگ مقابل است و در تبادد ،انتقاد و نشر فرهنگ است .چنانکه در تااریخ دیاده
میشود ،موتهایی با رفت وآمد با مارد مساومان ،اساال آورده و راه درسات را برگزیدناد.
وظیفه طوبه ها در مقابل تهاجم فرهنگی ،شناخت دقیب دین اسال و انتقاد آن به مرد جامعاه
است و نیز آگاهکردن مرد به ویژه جوانان از خطرات این تهاجم؛ زیرا نزدیکای باه خداوناد و
اهلبیت

بهترین سد در مقابل اینگونه افکار پوید است .از دیگر راههای مقابوه با تهااجم

فرهنگی می توان حفظ فرهنگ خود ،امر به معروف و نهی از منکر و وحدت حوزه و دانشاگاه
را نا برد که هرکدا اگر درست و بهجا در جامعه اجرا شود ،بسایاری از آسایبهای تهااجم
فرهنگی را سرکوب خواهد کرد.
کلید واژهها
فرهنگ ،تهاجم فرهنگی ،جامعه ،دین ،طالب.
*

لبۀ حوزۀ علميۀ يواه ان اص ه ن.
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مقدمه
کسی که وارد حوزه عومیه می شود و در گروه طالب عوو دینیاه قارار میگیارد و باا آنهاا
مشارکت میکند ،باید انگیزه او تحصیل عوم دین ،آن هم برای خدا و در خادمت باه قارآن و
اهلبیت پیامبر اکر

باشد .قرآن کریم دو هدف روشن را برای طالباان عواو دینای بیاان

فرموده است :یکی تفقه در دین و دیگری ارشاد و ان ار مرد  ،چنانکه میفرماید :و هم هک ن
الْم ْؤ ِم ُاون ِلي ْا ِ وا ک َّف ًة فلو هَّ ن ِم ْن ُک ِّ ِف ق ٍة ِم ْا ُه ْم ه ِئ فة ِليت ق َُّهوا ِف ا ِّلد ِ
ين و ِل ُي ْا ِذ ُِوا ق ْوم ُه ْم
ْ
ُ
ْ
ُ

ِإذها ِا ُعوا ِإل ْي ِه ْم لعل َُّه ْم ي ْْحذ ُِون ؛ شایسته نیست مومنان همگی (بسوی میادان جهااد) کاوچ
کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان ،طایفهای کوچ نمیکند (و طایفهای در مدینه بماند) ،تا در دین

(و معارف و احکا اسال ) آگاهی یابند و به هنگا بازگشت بساوی قاو خاود ،آنهاا را بایم
دهند ! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند ،و خودداری کنند! (توبه)122/
پس در این آیه دو هدف مشخص شده است :یکی دینشناسای و دیگاری ارشااد خواب؛
بنابراین ،انگیزههای دیگر باطل است و امروزه جامعه ،تشنه ایفای این نقش از طوبه است.
در هر جامعه دینی« ،دین» بهعنوان جوهره ا وی و مقو ذاتی جامعه مطرح است؛ لا ا باا
شرور فرآیند «تهاجم فرهنگی» ،اولین مولفه یا عاموی که مورد هجو قرار میگیرد ،دین است
و این امر میطوبد تا درخصوص «دین» از خود حساسیت بیشتری نشان دهیم.
دین ،موضور تهاجم فرهنگی قرار میگیرد؛ ولی تجارب تاریخی بهخوبی نشاان میدهناد
که خود همین عامل بهعنوان «ابزاری بس کارآمد» در دست مهاجمان قرار گرفتاه اسات و از
اینجاست که پدیدهای تحت عنوان «دین عویه دین» ظهور مینماید که معنای آن عموکرد دین
بهعنوان کارگزار فرآیند تهاجم فرهنگی است.
پدیده فوقال کر ،ذهن هر فرد پژوهشاگری را کاه در حاوزه مساائل اجتمااعی فعالیات
مینماید و درخصوص مسائل دینی حساسیت دارد ،بر میانگیزد تا از نسابت ایان دو مقولاه
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بپرسد و پاسخ آن را چرا راه دستاندرکاران مقابوه با تهاجم فرهنگی قرار دهد .باشاد تاا از
این طریب ضمن شناساندن هرچه بهتر «تهاجم فرهنگی» ،ابعاد و زوایای مخفی و ناشاناختهتر
آن برای همگان آشکار گردد( .افتخاری 13 :1377 ،و )14
وظیفه ا وی طالب در جامعه ،تبویغ دین اسال و نشاندادن چهره واقعی اساال باه مارد
جهان است و وقتی دشمنان شرور به تبویغات ضد دین میکنند ،نقاش ایان افاراد در جامعاه،
پررنگتر خواهد شد .امروزه مهمترین مسئوهای که دین را به مخاطره انداخته اسات ،تهااجم
فرهنگ غربی است؛ تهاجمی که هدف آن از بینبردن فرهنگ اسالمی ا ایرانی است.
تهاجم و هجو موتی به موتی دیگر به ورت های مختوف اقتصاادی ،سیاسای ،نظاامی و
فرهنگی ورت میپ یرد؛ اما تهاجم فرهنگی ،خطرنای تر از بقیه است؛ چاون در تهاجماات
نظامی ،اقتصادی و سیاسی ،موت موردتهاجم قرارگرفته ،از عموکارد دشامن و نیتهاای وی
آگاهی دارد؛ اما در تهاجم فرهنگی بهدلیل ظرافت کاری دشمن ،چنین تهاجمی آشکار نبوده و
ممکن است موتی ساد های خیوی زیادی تحت چنین تهاجمی قرار گرفته باشند ،ولی خودشان
متوجه تهاجم نبوده و بوکه حتی مظاهر تهاجم دشمن را بهعنوان مد یا روشنفکری قبود کنناد
تا حدی که کسی اگر ،آگاهی پیدا کرد و خواست با آن مقابوه کند با وی بهعنوان ضاد ماد یاا
انسان عصر حجری برخورد میکنند (برخوردار :1385 ،ج ،2ص.)2
اما قبل از پرداختن به ا ل مس له الز است تعریفی از فرهنگ ارائه کنیم.
تعريف فرهنگ
ا طالح «فرهنگ» دارای معانی و مفاهیمی متفاوت و متنور است و در سیر تکوینی خاود در
تاریخ ،معانی گوناگونی داشته است .پارهای از معانی فرهنگ عبارت اسات از :ادب ،تربیات،
دانش ،معرفت ،مجموعه آداب ،رسو و آثار عومی و ادبی یک موت ،کتاب لغت و . ...
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گستره قومرو فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان است و همه میراثهاای اندیشاه و
عمل انسان از آغاز تا امروز را شامل میشود (شفیعی مطهار .)23 :1379 ،باه هماین دلیال،
تعاریف مختوفی از نظر سیاسی ،اجتماعی و ادبی از آن ارائه شده است؛ اما بهطاور خال اه و
خیوی ساده میتوان گفت که فرهنگ ،ا اطالح ًا مایاههاای فکاری و ارزشایای اسات کاه
رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان ،تحت ت ثیر آنها قرار میگیرد و شاامل شاناختهاا و
باورهای انسان ،ارزشها و گرایشها و رفتارها و کردارها است (ساایت رشاد ،شابکه موای
مدار  ،تهاجم فرهنگی) www.roshd.ir
تعريف تهاجم فرهنگی
تهاجم ،مصدر باب تفاعل از مصدر ثالثی مجرد «هجو » به معنی یورش و حموه گرفتاه شاده
است .تهاجم یعنی حموه و یورش متقابل دو گروه یا دو طرف ،به یکدیگر حموهکردن.
با توجه به معانی جداگانه «تهاجم» و «فرهنگ» ا اطالح تهااجم فرهنگای را میتاوانیم
اینگونه تعریف کنیم « :یورش فرهنگی دو موت یا دو قو بر یکدیگر بهمنظور تغییار و تبادیل
عنا ر و پدیدههای فرهنگی قو مقابل» (شفیعی مطهر.)37 :1379 ،
اما تعریفی کاه اماروزه در جامعاه ماا از ا اطالح «تهااجم فرهنگای» در ذهان متباادر
میشود ،عبارت است از تالش برناماهریزیشاده و ساازمانیافتاه تماا یاا بخشای از یا
یا چند گروه اجتماعی -فرهنگای یاا موات یاا جامعاه یاا تمادن یاا دولات بیگاناه بارای
تحمیاال مبااانی و ا ااود اجتماااعی ،باورهااا ،ارزشهااا ،اخالقیااات و رفتارهااای ماادنظر
خویش بر سایر گروهها و جوامع .همچناین ارائاه اطالعاات انباوه باه مواتهاا و تغییار در
نظاا ارزشهاای آنهاا بااهطاوری کاه تصامیمگیریهااا در کشاور موردتهااجم منجار بااه
ت مین منافع سیاسی ،اقتصاادی و  ...کشاورهایی شاود کاه از ایان حرباه اساتفاده میکنناد
(ولیزاده)1 :1388 ،
65

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هجدهم

ويژگیهای تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی دارای ویژگایهاای منحصاربهفاردی
است که عبارتند از .1 :کاری آرا و بیسار و داسات؛  .2بارای اکثریات مارد  ،ناامرئی و
نامحسو

است؛  .3با برنامه و ابزارهای گستردهای اسات (از حرباههاای سیاسای ،نظاامی،

روانی ،تبویغاتی و اقتصادی بهره میگیرد)؛  .4گسترده و همهجانبه و فراگیار اسات (بارخالف
تهاجم نظامی که فقط بخشی از مرزهای مجاور در تیرر

دشمن قرار میگیارد)؛  .5کارسااز

است و برخالف تهاجم نظامی حساسیتها را به خواب مایبارد؛  .6درازمادت و دیرپاسات؛
 .7ریشهای و عمیب است و ذهن و قوب انسانها را نشانه گرفته و تسخیر میکند.
به همین دلیل است که پس از جنگ جهانی دو  ،آیزنهاور رئایس جمهاور وقات آمریکاا
اعال کرد که بزرع ترین جنگی که در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان انساانهاا
(همان ،ص.)2
تفاوت تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی
مقا معظم رهبری (مدظوه العالی) در این باره میفرمایند:
تهاجم فرهنگی با تبادد فرهنگی متفاوت است .تبادد فرهنگای الز اسات و هایچ موتای از
اینکه معارفی را در تما زمینهها از جموه فرهنگ و مسائوی که عنوان فرهنگ باه آن اطاالق
میشود از موتهای دیگر بیاموزد ،بینیاز نیست .در تااریخ هام همیشاه همینطاور باوده و
موتها در رفتوآمدهایشان با یکدیگر ،آداب زندگی ،خوقیات ،نحوه لباا

پوشایدن ،آداب

معاشرت ،زبان ،معارف و دین را از هم فرا گرفتهاند .این ،مهمترین مبادله موتها با هام باوده
که از تبادد اقتصادی کاال هم مهم تر بوده است .بسیار اتفاق افتاده که این تبادد فرهنگای باه
ال در شرق آسایا ،یعنای در ناحیاه شارقی منطقاه
تغییر م هب یک کشور ،انجامیده است .مث ً
اسالمی ،بیشترین چیزی که اسال را به کشورهایی مثل اندونزی ،مالزی و حتای قسامتهای
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مهمی از شبه قاره برده دعوت مبوغین نبود؛ بوکه رفتوآمد آحااد موات ایاران باود .تجاار و
سیاحان ایرانی به این مناطب رفتند و شما میبینید در ساایه هماین رفتوآمادها یاک موات
بزرگی که امروز شاید بزرع ترین موت اسالمی در آسیا باشد ،یعنی کشور اندونزی ،مساومان
شدند .اسال را برای اولین بار نه مبوغین دینی به آنجا بردند و نه شمشیر و جنگ ،بوکه هماین
رفتوآمدها برد .خود موت ما در طود زمان از موتهای دیگر خیوی چیزها آموخته اسات و
این برای تازهماندن معارف و حیات فرهنگی در سرتاسر عالم یک روند ضروری است .ایان
معنی تبادد فرهنگی است که خوب و مطووب است (خامنهای 32 :1371 ،و .)33

با این مقدمه بهطاور خال اه مای تاوان تفااوت تهااجم و تباادد فرهنگای را در ماوارد
ذیل دانست:
 .1در تهاجم ،هدف تخریب است؛ اما در تبادد ،هدف انتقاد و نشر فرهنگ است؛
 .2در تهاجم ،مهاجم برای جایگزینی فرهنگ خود ،بهنحوی ظالمانه ساعی در ریشاهکنای
فرهنگ مقابل دارد؛ اما در تبادد فرهنگی چنین نیست؛
 .3در تهاجم فرهنگی قصد استیال و به طور کوی غرض سیاسای در نظار اسات و مهااجم
ال بقای فرهنگ مقابل را به هیچعنوان نمیپ یرد (ولیزاده.)2 :1388 ،
ا و ً
هدف غرب از تهاجم فرهنگی
امروزه غرب سعی دارد تا چنین بنماید که اساس ًا تمدن و فرهناگ غارب ،تمادن و فرهناگ
منحصربهفرد نور انسان است و انوار دیگر فرهنگها و مدنیتها ا که بدوی و تاریخی هستند
ا باید خود را در برابر سوطه جهانی آن ،قربانی کنند.
غرب در خود چنین احساسی می کند که باید فرهنگ خود را مسوط بر فرهنگهای دیگار
نماید و فرهنگ های دیگر دو راه در برابر خود دارند .یاا باه بااور ایشاان ،غربای شاوند یاا
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«وحشی» بمانند .این فرهنگ ،قصد کرده است تا جهان را در زیر سیطره خاود داشاته باشاد.
اروپا (غرب فرهنگی) سعی در ارائه تصویر جهان با مدد خویش و بر طبب مصالح جهاانبینی
خویش دارد .این تصویر ،تصویری آمرانه و «اروپا مرکز» از جهان عرضه میدارد.
دشمن مهاجم ،میداند اگر پایه ها و ارکان فرهنگی ما استوار و امنیت و آرامش فرهنگی ما
برقرار باشد ،مهوکترین ضربات را از فرهنگ ما میخورد .قدرت نفوذ او با فرهنگ ما رابطه
معکو

دارد .هر قدر فرهنگ در تربیت اجتماعی ،سیاسی و اخالقی افراد بیشتر نفاوذ کناد و

بینش و رشد سیاسی و تفکر و آزاداندیشی و شناخت مارد بیشاتر شاود ،باه هماان نسابت
ریشههای قدرت نفوذ او ضعیفتر و ناتوانتر میگردد (شفیعی مطهر.)39 :1379 ،
قدرت ،چه فردی و چه جمعی ،وقتی به خود ،شکل سازمانی میگیارد و به اورت یاک
دستگاه و منظومه در میآید ،می خواهد هر نور قدرت دیگری را خرد و منکوب و پاره کند تا
خود را به ورت تنها قدرت موجود درآورد.
هدف غرب از تهاجم فرهنگی این است که فرهناگ موال جهاان ساو  ،فاقاد «امنیات و
آرامش» بهعنوان مایه ا وی و تنظیمکننده روابط باشد .انسانی کاه باا فرهناگ اساتعماری و
وارداتی و غربزدگی تربیات میشاود ،طبعا ًا انساانی خاالی از تماامی مایاههای تااریخی،
جغرافیایی و فرهنگی انسانی و بومی خود ،و نیز انسانی است که باید در ذهان خاود باه ایان
نکته برسد که هرگز نمیتواناد انساانی خوبکنناده ارزشهاا باشاد؛ بوکاه او انساانی اسات
مصرفکننده ارزش های غربی .این چنین فرهنگای بایاد از کمیات و کیفیات در یاک ساطح
حسابشده باقی بماند (شفیعی مطهر.)41- 39 :1379 ،
حاد که مفهو تهاجم فرهنگی و خصو یات آن روشان شاد ،سائوالی کاه مطارح اسات
این است که طالب در روشن کردن افکار عمومی جامعه درخصوص تهاجم فرهنگی چه نقشی
ایفا میکنند
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در جواب این سئواد میتوان چنین گفت که طالب میتوانند با ارائاه راهکارهاایی بارای
مبارزه با تهاجم فرهنگی (با کماکگرفتن از بزرگاان دیان) و ساعی در باه ثمررسایدن ایان
راهکارها در جامعه ،نقش مهمی در هدایت افراد جامعه داشته باشند .مهمترین این راهکارهاا
عبارتند از . 1 :کمک به تقویت بینش دینی و سیاسی مرد ؛  .2حفظ فرهنگ خود؛  .3امار باه
معروف و نهی از منکر؛  .4وحدت حوزه و دانشگاه و . ...
 .1کمک به تقويت بینش دينی و سیاسی مردم

تقویت باورهای دینی و پیریزی بینشی درست در زمینه تعالیم دینی و سیاسی میتواند چون
سنگری نفوذناپ یر مرد را در برابر بمبباران فرهنگی دشمن محافظت نمایاد و ساودجویان
غرب را ناکا و ناامید سازد و مرد را به جهاتگیاری احیح رفتااری رهنماون شاود و از
ِ
رم
کژروی و ناهنجاری ها باز دارد .قارآن کاریم در ایان بااره مایفرمایاد... :ي ْهرد ِيه ْم ُِّْ ُه ْ
ِْ ِإيم ِن ِه ْم ....؛ پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایتشان میکند» (یونس.)9/
در این آیه ،سخن از هدایت انسان در پرتو ایمان به میان آماده اسات کاه فارد ماومن از
بسیاری فریبکاریها و لغزشها نجات مییابد .البته در کنار پرورش نهاد ایماان در ددهاای
مومنین ،آگاه ساختن آنان به مسائل سیاسی روز و تبیین هدف شو دشمن در یورش فرهنگی
نیز ضروری است ( . ...ولیزاده.)3 :1388 ،
 .2حفظ فرهنگ خود

واقعیت آن است که ما بخشی از فرهنگ جهانی بشار هساتیم ،ناه چیازی جادای از آن و راه
ا وی مقابوه با هجو فرهنگی ،حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی و ج ب عنا ر مطواوب و
طرد عنا ر نامطووب آن است .به طور کوی راه حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی ،نه با شاعار
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و اعماد شتابزده است ،بوکاه باا گا هاای سانجیده ممکان اسات و در ایان راه پاژوهش،
راهگشای کار است .همواره راهنمای عمال ،پاژوهش اسات؛ لا ا الز اسات کاه از طریاب
پژوهش ،خواستها و میلهای جامعه خود را در گروههای مختوف سنی بیابیم و راههای نفوذ
را بشناسیم و نیز راه های ارتباط عاطفی بین عنا ر هجو فرهنگی و گروههای سنی مختواف
را کشف کنیم .در این راه به یاک پیماایش سراساری از مارد در گروههاای مختواف سانی
نیازمندیم؛ اما در استفاده از فرهنگ جهانی باید بدانیم که زمانی فرهنگ وجهه مشخصاه موال
گوناگون بهحساب میآمد و به تجارت آلوده نشده بود .مبادله بین فرهنگها ،مبادله فرهناگ
بوده است؛ یعنی فرهنگ در برابر فرهنگ.
به عبارت دیگر ،یک مبادله پایاپای در خدمت غنی ساازی فرهناگ بشاری جریاان داشات.
تسوط «نظم نوین جهانی»  ،شکل این مبادله را تغییر داد .فرهنگ تجارت ،تجارت فرهناگ را
در دستور کار قرار داد؛ ل ا هدف فرهنگ جای خود را به هدف اقتصادی داد و فرهنگ به کاال
تبدیل شد .به عبارت دیگر اکنون یک نگرش کوی از انسان و فرهنگ یعنی انسان اقتصاادی و
فرهنگ اقتصادی تبویغ میشود و میکوشد فرهنگ جهان ساو را بیاعتباار ساازد .راه ایان
بیاعتبارسازی ،ایجاد مجموعههای چندمنظوره باه ویژه در آمریکاسات کاه تولیاد ،توزیاع و
سرمایهگ اری در زمینههای فرهنگی را عهدهدار شده است .هرگونه مخالفت باا فراوردههاای
این مجموعههای چندمنظوره و بحث در زمینه هویت فرهنگی با سالح اتهاا «کهنهپرساتی»،
«بنیادگرایی» و «ارتجار» سرکوب میشود (گودرزی مالیری 33 :1374 ،و .)34
 .3امر به معروف و نهی از منکر

زمااانی کااه اشاااعه فحشااا و کارهااای زشاات ،رو بااه فزوناای و رویآوردن بااه کارهااای
پسندیده و خیر رو به کااهش و سساتی نهناد ،در ایان مرحواه «امار باه معاروف و نهای از
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منکر» که از مهم ترین واجبات و ضاروریات دیان اسات ،بهتارین وسایوه بارای جواوگیری
از تهاجم فرهنگی است؛ زیارا کوماه «معاروف» از مااده «عارف» یعنای چیاز شناختهشاده
و مورد توجه مرد است و «منکار» از کوماه انکاار و مااده «نکار» چیاز ناشاناختهشاده و
موردانکار نور مارد اسات و تاوده مارد آن را نمی پساندند؛ بناابراین ،هار کاار زشاتی را
«منکر» میشمارند.
قاارآن کااریم هنگااامی کااه امتیااازات و ویژگی هااای گروهاای از اهاال کتاااب (یهااود یااا
نصاااری) را یااادآور میشااود ،میگویااد :يررأم ون ِْرر لمع ِ
ررن الماکرر ِ
وَ و ياهررون ع ِ
ُ
ُ
عون
(آدعمران .)114/پس در سبقت و پیشایگرفتن باه ایان امار مهام میفرمایاد« :یساار َ
الخیرات؛ در انجا کارهای نیک [با توجه باه سایاق آیاات باه معناای امار باه معاروف
فی َ
و نهی از منکر است] از یکدیگر سبقت میگیرند» (آدعمران.)114/
در خصااوص تهاااجم فرهنگاای و بااد جوااوهدادن چهرههااای مثباات و مفیااد و خااوب
جووهدادن چهره های منفی و خطرنای ،مناسب است که ش ن نزود آیه را بدانیم.
عبادال بان ساال [از دانشامندان یهاود] ،باا جماع دیگاری از
ه
آمده است «هنگامی کاه
آنهااا اسااال آوردنااد ،یهودیااان دیگاار ،مخصو اا ًا بزرگااان آنهااا از ایاان اماار سااخت
ناراحت شدند و در ادد حال آن برآمدناد .ناچاار آنهاا را ماتهم باه شارارت نمودناد تاا
در انظااار یهااود پساات جوااوه کننااد و عماال آنهااا سرمشااقی باارای دیگااران نشااود و ل ا ا
عومای یهود این مطوب را در میاان آن هاا پخاش کردناد کاه تنهاا جمعای از اشارار ماا باه
اسال گرویدهاند! اگر آن ها افاراد درساتی بودناد ،آیاین نیاکاان خاود را تاری نمیگفتناد و
به موت یهود خیانت نمیکردند که آیه فوق نازد شد و حقیقت حادثه را آشکار کرد».
قرآن کریم نیز امت پیامبر را بهسوی امر به معروف و نهی از منکار به اورت الزامای
دعوت میکند و میفرماید :ولت ُکن ِما ُکم ُبم فة يردعون بلرى الخير ِ و يرأم ون ِْر لمع ِ
وَ و
َ
ُ
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ِ
الماک ِ ؛ و باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهای از
ياهون عن ُ
منکر نمایند( ».آدعمران.)104/
ناگفته نماند که از کومه «منکم امة» بر میآید که همه افراد موردخطاب ،دارای یاک هادف
نیستند و «امة» بخشی از جمعیت مسومانان است و بدین ترتیب امر به معروف و نهی از منکر،
جنبه عمومی نخواهد داشت ،بوکه وظیفه گروه خا ی است ،اگرچاه انتخااب و تربیات ایان
جمعیت وظیفه همه مرد یا حکومت اسالمی است و به عبارت دیگر ایان دو وظیفاه واجاب
کفایی است نه عینی.
از آیات دیگر استفاده میشود که این دو وظیفه جنباه عماومی دارد .خداوناد میفرمایاد:
ون َعن المنکَر؛ شما بهترین امتی بودید که به سود مرد مبعوث شدید،
رون بالمعروف َو تَ َنه َ
«ت م َ
چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر میکنید( ».آدعمران.)110 /
إن اإلنسر ن ل ِ رى ُيسر ٍ * إَّالَّرذين ءاماروا وع ِملروا
و نیز در سوره عصار میفرمایادَّ :
ِ ِ
لصب ؛ همانا تمامی انسان[ها] در زیانند ،مگر کساانی
الص لْح و تواصوا ِْ لْح َِّ و تواصوا ْ َّ
َ
که ایمان آورده و عمل الح انجا دادند و تو ایه باه حاب و سافارش باه ابر نمودناد».
(عصر 1/و  .) 2آری ،تو یه به حب و بر همان امر به معروف است.
طبب آیات فوق این دو وظیفه ،جنبه عمومی دارد و میتوان گفت که امر به معروف ،واجب
عینی است؛ یعنی بر فردفرد جامعه واجب است نه بر شماری از آنان.
ولی با دقت در آیات درمییابیم که «امر به معاروف» و «نهای از منکار» دو مرحواه دارد:
«مرحوه فردی» که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعماد دیگران باشد و دیگری «مرحوه
جمعی» که امتی موظفند برای پایاندادن به نابسامانیهای اجتمار دست به دست هم بدهناد و
با یکدیگر تشریک مساعی کنند که این قسمت از وظایف حکومت اسالمی است.
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بوی این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حب ،از شاهکارهای قوانین اساالمی
محسوب میشود( .حسینی ) 145-143 :1382 ،البته باید خاطرنشان کرد که در این امر مهم،
نقش طالب بیشتر جووه میکن د .طالب با یادگیری چگونگی امر به معروف و نهی از منکر و با
کمکگرفتن از دانستههای خود میتوانند نقش به سزایی در جامعه ایفا کنند .طالب در

دین

را میآموزند و میتوانند افراد جامعه بهویژه نسل جوان را آگاه کنند و آنها را با دیان اساال
که دین جامع و تازه و همیشگی است ،آشنا کنند؛ زیرا بیشاتر ایان نافرنانیهاا و گارایش باه
فرهنگ غرب از ناآگاهی جوانان از چهره واقعی دین اسال سرچشمه میگیرد.
 .4وحدت حوزه و دانشگاه

بهترین سخن درباره این موضور ،سخن ارزشمند اما خمینی است .ایشان درباره جایگااه
حوزه و دانشگاه در جامعه خطاب به دانشجویان فرمودند:
« آنچه که در اسال مطرح است ،امواد نیست ،مادیاات نیسات ،معنویاات اسات کاه بایاد از
دانشگاه به همه اقشار سرایت بکند؛ یعنی ،چه دانشگاه شما و چه دانشگاه روحانیون .این دو
قشر هستند که تربیت امت به عهده این دو قشر است .این دو قشر از هماه قشارها عموشاان
شریفتر و از همه قشرها مسئولیتشان بیشتر است .عمل شاریف بارای اینکاه مرکاز انساان
درست کردن است .دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد .چه دانشگاه روحاانی و چاه
دانشگاه شما و این یک امری بوده است که انبیا (عویهمالسال ) م مور بر همین امر بودهاند کاه
انسان درست کنند .همه کتب آسمانی ،برای انسانساختن آمده است .اگر انسان ساخته بشود،
همه چیز به ورت معنویت در میآیاد؛ یعنای مادیاات هام به اورت معنویات در میآیاد.
به عکس ،اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند و از دانشگاه ما و شما انسانهای منحرف بیارون
بیایند ،معنویات هم به ورت مادیات در میآید ،فاانی در مادیاات میشاود .روحاانیون باا
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دانشگاهی یک مسیر دارند و مسئولیت این دو طایفاه از هماه طوایاف دیگار بیشاتر اسات،
چنانچه شغوشان شریف تر است؛ برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحاانی اگار چنانچاه باه
شرایط عمل بشود ،انسان درست میشود .این است که این شغل ،شغل انبیا بوده اسات .تماا
انبیا برای آد درستکردن آمدند و قرآن کتاب آد سازی است .پاس ایان شاغل یاک شاغل
بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار زیاد است؛ برای اینکاه در ایان دو دانشاگاه ،دانشاگاه
روحانی و دانشگاه آقایان ،در این دانشگاههاست که مقدرات کشور ،چیزهاایی کاه بایاد در
کشور درست بشود ،منش آن این دو دانشگاه است( ».اما خمینی :1378 ،ج ،7ص)467

پس می توان در کل نتیجه گرفت که قبود فرهنگ بیگانه ناشی از فا اوهگرفتن از خادا و
اهلبیت

و دین است و اگر طالب بتوانند در یاک حرکات خودجاوش مارد را باا ایان

واقعیت آشنا کنند ،بسیاری از این غربزدگی ها حل خواهد شاد؛ زیارا بیشاتر جواناانی کاه
فرهنگ بیگانه را بهراحتی میپ یرند ناشی از ناآگاهی آنها از حقیقتای باه ناا دیان اسات؛
حقیقتی که راه درست زندگی و راه رسیدن به سعادت را به انسان نشان داده است ،راهای کاه
در هر عصر و زمانی جوابگوی نیازهای انسان هاست و هیچ وقت کهنه و قدیمی نخواهد شد و
همیشه پویا و فعاد در خدمت انسان و سعادت اوست.

74

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هجدهم

نتیجهگیری
تهاجم فرهنگی درخصوص ارزشهای پویای موتها ،بهخصاوص در دویسات سااد اخیار،
همااواره در رَ

برنامااه های دشاامنان قاارار داشااته اساات .شاااید بتااوان اذعااان نمااود کااه

سرمایهگ اری قدرتهای بزرع ،مخصو ًا آمریکا ،در زمینه تکنولوژی و ابزار و برناماههای
فرهنگی بیش از سرمایهگ اری نظامی آنان بوده است.
ارزشهای اسال بهعنوان یک فرهنگ انسانساز و الهی و ظومستیز و طاغوتبرانداز بیش
ال
ال ،ارزشهای موی معمو ً
از سایر ارزشهای موتها مورد تهاجم قرار گرفته است؛ چرا که او ً
کارآیی و تقد

الز را برای مرد ندارند و در بسیاری از موارد این ارزشها توسط رهباران

رژیم های باطل کشورها ایجاد یا تقویت میشود و بهوسیوه استکبار جهانی مورد بهرهبارداری
قرار میگیرد ،مثل قومیتگرایی ،ناسیونالیز ترکی ،عربی و امثاد اینها.
ثانی ًا ،حرکتهای انقالبی سازنده عوما و مراجع و طاالب در مقااطع مختواف تااریخی و
بیداری مرد بهواسطه آنان ،نظر استکبار و سیاستگ اران آنها را به خود جوب نموده است و
ل ا با پوششهای مختوف سعی در انحراف ایان حرکتهاا و جادایی مارد از دیان و عوماا
نمودهانااد .جاادایی دیاان از سیاساات ،دینزدایاای از آمااوزش بهخصااوص آمااوزش عااالی و
دانشگاهها ،مغایر نشان دادن ا ود دینی با تمدن و رشد و تعالی ماادی جهاان معا ار و ...از
جموه این تالشهاست.
عومای دین ،طالب ،مرد و سردمداران حکومت باید مثل قبل با هم متحد شاوند تاا ایان
تالشهای جبهه استکبار در ایران به شکست بیانجامد ،هماانطور کاه در ساادهای قبال از
پیروزی انقالب اسالمی به حود و قوه الهی و همت بوناد اماا راحال عظیمالشا ن و ایثاار و
فداکاری مرد عزیز این تالشهای استکبار به شکست انجامید.
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فهرست منابع
 .1افتخاری ،ا غر ،رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی ،تهران :سازمان مداری فرهنگی انقاالب
اسالمی ،گروه انتشارات.1377 ،
 .2برخوردار ،فرید شاکر ،آفات الطالب ،ج ،2تهران :الهوت.1385 ،
 .3حسینی ،مرتضی ،راه هاای تهااجم فرهنگای و مباارزه باا آن ،چااپ دو  ،قام :فرهنگای
قرآن .1382 ،

 .4خمیناای ،روح هال ،ااحیفه امااا مجموعااه آثااار امااا خمیناای

(بیانااات ،پیا هااا،

مصاحبهها ،احکا  ،اجازات شرعی و نامهها) ،جود  ،7تهران :موسسه تنظیم و نشر آثاار اماا
خمینی

.1378 ،

 .5خامنهای ،سیدعوی ،کوثر والیت (مجموعه سخنرانیها پیرامون تهاجم فرهنگای و امار باه
معروف و نهی از منکر) ،بیجا :موسسه فرهنگی قد .1371 ،
 .5شفیعی مطهر ،عویرضا ،خودباوری فرهنگی (برترین پایگاه مقابوه با تهاجم فرهنگای) ،قام:
اما عصر.1379 ،

 .6گودرزی مالیری و همکاران ،مجموعه مقاالت سمینار عوامل روانای ا اجتمااعی تهااجم
فرهنگی و راههای مقابوه با آن ،رودهن :موسسه آفرینش.1374 ،
 .7موسسه فرهنگی قدر والیات ،حکایات کشاف حجااب ،تهاران :موسساه فرهنگای قادر
والیت.1380 ،
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مقاالت

 .1بینا  ،سایت رشد ،شبکه موی مدار  ،تهاجم فرهنگی ،بیتا.www.roshd.ir ،
 .2بینا « ،تهاجم فرهنگی ابزاری در دست دشمن» ،عماریون ،پایگاه تحویوای اطالررساانی،
فروردین .1392
 .3ولیزاده ،اسماعیل« ،تهاجم فرهنگی و راههای مقابوه با آن» ،مجواه معاارف ،مهار ،1388
شماره . 69
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بررسی اوصاف اخالقی و اجتماعی عبادالرحمن در سوره فرقان
فاطمه فرهادیان *،نجمه عسگری

**

چکیده
خداوند متعاد در سوره فرقان ،ویژگیهای اخالقی و اجتماعی بندگان ممتاز خود را برشمرده
است و درآخر میفرماید« :اگر بندگان خدا دارای این ویژگیها باشند ،قطع ًا هدایت یافته و به
پاداش عظیم الهی خواهند رسید».
درواقع ،در پرتو این خصوتها است که معیار برتاری را مطارح میکناد .معیارهاایی کاه
هرکدا اسا

و کوید شایستگیها و موجب سعادت همهجانبه انسان است.

این ویژگیها شامل :تواضع ،فروتنی و نفی هرگونه کبر و غرور ،حوم و بردباری ،عباادت
خالصانه پروردگار ،میانه روی در انفاق ،توحیاد خاالص ،احتارا و حفاظ حقاوق دیگاران،
پیوسته دعاکردن و بر و بردباری است.
کلید واژهها
عبادالرحمن ،بندگی ،کبر ،تواضع ،حوم.
*ک ِشا

اِشد ايالق و ت ْيت و مدِ حوزه.

**دانشپژوه سطح دو حوزه.
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مقدمه
در ساااوره فرقاااان ،ویژگیهاااای عباااادالرحمن کاااه مجموعاااهای اسااات از واالتااارین
ارزش های انساانی مطارح شاده اسات .افاتی کاه باا پارداختن باه آن میتاوان ،الگاوی
مناسبی برای کمادجویاان و طالباان هادایت ارائاه کارد .عباادالرحمن کساانی هساتند کاه
با وجود خدا غیر خادا را نمی پرساتند .آناان وقتای باه قارآن و ادلاهای کاه خداوناد اقاماه
کاارده اساات ،موعظااه شااوند ،دقاات و ت ماال میکننااد .در روبهروشاادن بااا جاااهالن ماننااد
آنها رفتار نمی کنند .هرگز مرتکاب قتال نفاس نشاده مگار باه اذن الهای و در جهااد فای
سبیل هال.
در سوره فرقان به ویژگی های بندگان خااص خداوناد اشااره شاده اسات کاه در پرتاو
آن انسان می تواند باه آنچاه خداوناد از بنادگانش انتظاار دارد ،برساند و در اف بنادگان
ممتاز و االح درآیناد .هارکس تالشاش را در ایان جهات قارار داده و رفتاار و کاردار او
دقیقا ًا بار اسااا

خواساته های پروردگاارش باشااد ،ازجمواه ایان بناادگان االح خواهااد

بود.
درایاان آیااات انسانسااازی ااورت میگیاارد و در پرتااو آن بناادگان خاااص خداونااد
مشخص و بهعنوان رهبر و راهنما معرفی میگردند.
کراماات و شاارافت انسااان بااه ارزش هااای وجااودی او بسااتگی دارد .در ایاان ااورت،
سیر این آیاا ت از اثباات باه نفای و از نفای باه اثباات اسات و نشاان میدهاد کاه محاور
رسااتگاری انسااان در پاکسااازی و بهسااازی اساات و بایااد در هاار دو جنبااه (نفاای
ضدارزشها و کسب ارزشها) قوی و توانمند بود.
در این مقاله از کتابهاای تفسایری و ساایر کتابهاای اخالقای و از نر افزارهاا ساود
جستهایم .با توجه به مطالعات و بررسی هایی که انجا شد ،این تحقیب شامل معناای لغاوی و
ا طالحی عبادالرحمن و او اف و ویژگیهای عبادالرحمن در سوره فرقان است.
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 .1ويژگیهای سورۀ فرقان

این سوره به حکم آنکه از سورههااى مکای اسات ،بیشاترین تکیاهاش بار مساائل مرباوط
به مبدا و معاد و بیان نباوت پیاامبر

و مباارزه باا شار و مشارکان و انا ار از عواقاب

شو کفر و بتپرستی و گناه است.
این سوره در حقیقت از سه بخش تشاکیل مایشاود :بخاش اود کاه آغااز ایان ساوره
را تشکیل میدهد ،منطب مشرکان را شادید ًا درهام مایکوباد و بهاناهجاوییهااى آنهاا را
مطاارح کاارده و پاسااخ ماایگویااد و آن هااا را از عاا اب خاادا و حساااب قیاماات و
مجازاتهاى دردنا دوزخ بیم مایدهاد .باه دنبااد آن ،قسامتهاایی از سرگ شات اقاوا
پیشین را کاه بار اثار مخالفات باا دعاوت پیاامبران گرفتاار ساختتارین بالهاا و کیفرهاا
شدند ،بهعنوان در

عبرت ،براى این مشرکان لجوج و حبستیز بازگو میکند.

در بخش دو  ،براى تکمیل این بحاث قسامتی از دالئال توحیاد و نشاانههااى عظمات
خاادا را در جهااان آفاارینش ،از روشاانایی آفتاااب گرفتااه تااا ظوماات و تاااریکی شااب و
وزش بادها و نزود باران و زندهشدن زماینهااى مارده و آفارینش آسامانهاا و زماینهاا
در شش دوران و آفرینش خورشید و مااه و سایر مانظم آنهاا در باروج آسامانی و مانناد
آن سخن میگوید .در حقیقات بخاش اود ،مفهاو «ال الاه» را مشاخص مایکناد و بخاش
دو «اال هال» را.
بخش سو  ،فشارده بسایار جاامع و جاالبی از افات مومناان راساتین (عباادالرحمن)
و بندگان خالص خدا است که در مقایساه باا کفاار متعصاب و بهاناهگیار و آلاودهاى کاه در
ال مشاخص مایشاود و ایان افات
بخش اود مطارح بودناد ،موضاع هار دو گاروه کاام ً
مجموعه اى است از اعتقاادات ،عمال االح ،مباارزه باا شاهوات ،داشاتن آگااهی کاافی و
تعهد و احسا

مسئولیت اجتماعی.
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 .2مفهومشناسی عبادالرحمن

انسان وقتی به مقا عبودیت میرسد ،جزء خواص و بندگان خدا میشود؛ خوا ای کاه خادا
آنان را بندگان خود و متصف به فت خود می داند .خدا به آناان شایوه درسات و انساانی را
میآموزد و روشن می سازد که او از بندگان جز این شیوه و عموکرد انتظاری ندارد و مومناان
باید همگی این چنین باشند.
در ابتدا سعی شده است به مفهو شناسی عبادالرحمن پرداخته شود.
عباد ،از واژه عبد برگرفته شده است ،باه معناای بنادگان (عبادالنبی ،قایم،)452 :1390 ،
عبادتکنندگان ،زاهادان( ،حسان اناوری :1382،ج ،5ص ،)4962ت للکننادگان هماراه باا
تقدیس (عویاکبر قریشی1412،ق :ج ،4ص.)279
الرحمن به معنای مهربان (حسن انوری :1382،ج ،4ص ،)3593بسیار بخشاینده (مصطفی
حسینی دشتی :1385 ،ج ،3ص )444و بسیار رحمآورنده است کاه فقاط بارای خادا باهکار
میرود و نمیتوان در مورد دیگران بهکار برد (محماد بنادرریگی :1389 ،ج ،1ص )459و از
نا های مخصوص خداوند است( .فواد افرا  :1375 ،ص)426
عبادالرحمن اضافه عباد به الرحمن برای تعظیم و تشاریف و بزرگداشات بنادگان خادای
بخشاینده است (عبدالرزاق الهیجی :1363 ،ج ،3ص )350کاه آنهاارا باه خاودش نسابت
می دهد و به خودش اضافه کرده است (جمعی از نویسندگان :1390،ج ،3ص.)357
عبادالرحمن در ا طالح ،بندگان خاص خداوندند که باا ویژگیهاایی شایساته بنادگی و
عبودیت خداوند رحمان شدهاند.
 .3ويژگیهای اجتماعی و اخالقی عبادالرحمن

آیاات انتهاایی ساوره فرقااان باه معرفای بنادگان خاااص خداوناد بخشااینده میپااردازد و
فات و ویژگیهای آنان را عنوان می کند .با شناخت آنان عظمات خادای رحماان را بهتار
میتوان دری کرد.
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در این قسمت به ویژگیهای اخالقی و اجتماعی عبادالرحمن پرداخته میشود:
 تواضع و فروتنی ،نفی هرگونه کبر و غرور

من ال َِّذين يم ُ ون على ْار ِْ ِ
و ِعب ُد ال ْح ِ
خ ه ْون ً ؛ بندگان خاص خداوند رحمان کسانی
ْ
َّ
هستند که با آرامش و بیتکبر بر روى زمین راه میروند( ».فرقان)63/
کبر ،رفتاری است در باطن و نشانه آن اعمالی است که از آن سر میزناد (مجتهاده اماین،
)373 :1389؛ چرا که گمان می کند اعمالش بهترین است .درنتیجه به مرد فخر میفروشاد و
چنان برروی زمین راه میرود که گویی خداوند ،تنهاا او را آفریاده اسات (فاطماه محسانی،
 .)198 :1388کبر ،یکی از فات رذیوه بزرع است و آفات آن بسایار اسات؛ اماا بنادگان
خداوند رحمان خود را بندگان حقیر خداوند میدانند و به کوچکی و ناتوانی خاود در مقابال
خدا معترفند و در برابر بندگان خدا نیز نه تکبر میورزند و نه فخرفروشی میکنند (پژوهشکده
تحقیقات اسالمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی :1387 ،ج ،4ص)138؛ چاون تواضاع آناان
مصنوعی نیست ،واقع ًا در اعماق دد ،افتادگی و تواضع دارند و چون چنیناند ناگزیر ،نه نسبت
به خدا استکبار میورزند و نه در زندگی میخواهند که بر دیگران استعال جویند و بدون حاب،
دیگران را پائینتر از خود بدانند و هرگز براى بهدستآوردن عزت موهومی کاه در دشامنان
خدا میبینند ،در برابر آنان خضور و اظهار ذلت نمیکنند؛ پس خضاور و ت لوشاان در برابار
مومنان است نه کفار و دشمنان خدا (طباطبایی :1384 ،ج ،15ص.)331
الرحمن» شده است ،نفی کبر و غرور و خودخواهی
در واقع ،نخستین تو یفی که از «عباد َّ

است که در تما اعماد انسان و حتی در کیفیت راهرفتن او آشاکار مایشاود؛ زیارا موکاات

اخالقی همیشه خود را در البهالى اعماد و گفتار و حرکات انسان نشان میدهند تا آنجاا کاه
از چگونگی راهرفتن ی انسان میتوان با دقت و موشکافی به قسمت قابالتوجهی از اخاالق
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او پیبرد (مکار شیرازی :1374 ،ج ،15ص .)148آرا راهرفاتن از اماور و حااالت بااطنی
سرچشمه میگیرند (تحریری.)369 :1390،
روح تواضع و فروتنی بهطورى در اعماق جان بندگان خدا نفوذ کرده که حتی به حرکاات
ظاهرى آنان نیز رنگ تواضع بخشیده است( .پژوهشکده تحقیقاات اساالمی ساپاه پاساداران
انقالب اسالمی :1387 ،ج ،4ص.)138
 حلم و بردباری

و ِإذا ي ب ُه ُم ال هْج ِهلُون ق لُو ْا سال ًم
فت دومی که براى مومنان بیان شده این است که زماانی کاه از جااهالن ،حرکاات زشاتی
(فرقان)63 /

مشاهده میکنند یا سخنانی زشت و ناشی از جهل میشنوند ،پاسخی سالم میدهند و با سخنی
سالم و خالی از لغو و گناه جواب میگویند (طباطبایی :1384 ،ج ،15ص .)331ا والً حوام
در برابر غضب و عصبانیت مطرح می شود و این فت ارزشمند محصود بر و تواضع انسان
است .بر از دیدگاه عالمان اخالق به معنای نگهداری نفس از بیتاابی در برابار نامالیماات
است (نجارزادگان )155 :1388،و بر و تحمل حا ل نمیشود مگر در پرتو معرفت حیح
به پروردگار (ارفع :1376 ،ج ،2ص.)107
 عبادت خالصانة پروردگار

و ال َِّذين ي ِب ُيتون ِل ِّْ ِه ْم ُس َّجد ًا و ِقي م ً (فرقان)64/
ویژگی سو عبادالرحمن ،عبادت خالصاانه پروردگاار اسات .آناان کاه شاب را باه روز
میآورند براى رضااى پروردگاار خاود (حساینی شااه عبادالعظیمی :1363 ،ج ،9ص)370
و شب بیدارند و در پیشگاه احدیت یا به خا میافتند یا به نماز قیا میکنند (طیاب:1378 ،
ج ،9ص)652
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بهترین وقت عبادت ،شب است و بین شب و نماز و مناجات ،رابطه محکمای اسات؛ زیارا
فضاى آرا  ،دورى از ریا ،تمرکز فکر از برکات شب است (قرائتی :1383 ،ج ،6ص.)280
عمل خالص آن است که کاری را انجا دهی نه برای اینکه مورد تحسین کسی واقع شوی،
بوکه برای اینکه آ ن کار مورد قبود و رضایت خداوند واقع شود (محسنی.)164 :1388 ،
شبزندهدارى و استمرار و تداو عبادت ،نشانه بندگان خاص خداوند است.
 میانهروی در انفاق

و ال َِّذين ِإذا بنْ ُقوا ل ْم ُي ْس ِ ُفوا و ل ْم ي ْق ُت ُ وا و ک ن ْ ْين ِذلك قوام (فرقان.)67/

ویژگی چهار که به آن اشاره شده ،اعتداد و دوری از هرگونه افاراط و تفاریط در کارهاا

مخصو ًا در مساله انفاق است.
انفاق از او اف برجسته متقین اسات و از دیگار او ااف پرهیزگااران ،انفااق در حااد
توانگری و تنگدستی است .بدون انفاق ،انسان باه درجاه کامال ایماان نمیرساد و انفااق از
شکوهمندترین جووههای بندگی است (موکوتیفر.)16 :1389 ،
مومنان در هر کارى از افراط و تفریط میپرهیزند و همواره حد اعتداد را نگه مایدارناد،
حتی در احسان و انفاق در راه خدا ،این ا ل را رعایت میکنند؛ یعنی نه چنان بخیال هساتند
که نسبت به درماندگان بیتفاوت باشند و در حب آنها انفاق نکنند و نه چندان انفاق میکنناد
که خود و خانوادهشان را دچار فقر سازند (پژوهشاکده تحقیقاات اساالمی ساپاه پاساداران
انقالب اسالمی :1387 ،ج ،4ص.)139
 احترام و حفظ حقوق ديگران

ِ
الزوِ (فرقان)72/
و الَّذين َّي ْ ه ُدون ُّ
پنجمین ویژگ ی بندگان ممتاز خداوند این است که اهال تزویار نیساتند .عباادالرحمن ناه
شهادت بر باطل میدهند و نه باطل را در لبا

حب جووه میدهند .آنهاا باهخاطر رضاایت

خویشان خود شهادت به باطل نمی دهند و رضایت مخووق را بر رضای خالب مقد نمیدارند.
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معنای دیگر آن این است که عبادالرحمن در مجالس باطل حاضر نمیشوند .هر مجوسای
که در آن معصیت و نافرمانی خداوند انجا گیرد ،مجواس باطال و زور محساوب میشاود و
عبادالرحمن هرگز وارد چنین مجالسی نمیشوند .آنها هرگز بهخاطر خوشانودی خویشاان
خود در مجوس گناه حاضر نمیشوند؛ زیرا آنچه آنها در جستوجوی آن هساتند ،رضاایت
خالب است نه مخووق (عویاننژادی.)209 :1387 ،
 بیاعتنايی به مجالس بیهوده

خداوند متعاد ویژگی ششم بندگان خاص و ویژه خویش را چنین بیان میکند:
و ِإذا م ُّ وا ِْ للَّ ْغ ِو م ُّ وا ِک ام (فرقان)72 /
و عبادالرحمن هنگامی که به لغو و بیهودگی برخاورد کنناد ،باآقامنشای و بزرگای رفتاار
مینماینااد (ثقفاای تهراناای :1389 ،ج ،4ص )93و کااریموار میگ رنااد (رازی :1408 ،ج،14
ص )289بهطورى که راضی به گناه نیستند ،چه رسد به اینکه مرتکب گناه شوند (سید کریمی
حسینی :1382 ،ج ،1ص )366یا به قولی اگر بر کسی بگ رند که به آنها سب کناد و دشانا
دهد از او گ شت میکنند (میرزا خسروانی :1390 ،ج ،6ص )247و از توجه به آنها اعراض
مینمایند (همدانی ،بیتا :ج ،11ص.)504
در کافی از ابی باح روایت کرده که گفته است« :معنااى ایان آیاه را از حضارت اادق
(عویهالسال ) سواد کرد فرمود :زور غنا و موسیقی است .بندگان شایسته خادا هیچوقات در
مجالس غنا و خوانندگی و لهو و لعب حاضر نشوند و اگر از مرد نادان و فاساب یاا کاافران
ناسزا و دشنامی بشنوند رو بگردانند (بروجردی :1366 ،ج ،5ص.)53
 توجه به خانواده

هفتمین ویژگی این مومنان راستین آن است که توجاه خا ای باه تربیات فرزناد و خاانواده
خویش دارند و براى خود در برابر آنها مسائولیت فوقالعاادهاى قائوناد (مکاار شایرازی،
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 :1374ج ،15ص« )167پروردگارا ،زنان و فرزندانی به ما ده که به پرستش تاو ،ماا را شااد
گردانند ،در دنیاا اهال االح باشاند و در آخارت ،اهال بهشات( ».طبرسای :1360،ج،17
ص .)230و ال َِّذين ي ُقولُون ِْا ه لا ِمن ب ْز ِ
وااا و ُذ ِِّ َّي ِتا ُق َّ ة ب ْع ُي ٍن (فرقان)74/
ْ
ْ
َّ
و مراد بندگان رحمان ،از اینکه در دعاى خود درخواست میکنناد باه اینکاه همساران و
ذریه هایشان قر عین ایشان باشند ،این است که موفب به طاعت خدا و اجتناب از معصایت او
شوند و در نتیجه از عمل الح آنان ،چشم ایشان روشن گردد .این دعا میرساند که بنادگان
رحمان غیر از این ،دیگر حاجتی ندارند و نیز میرساند که بندگان رحمان اهل حقند و پیروى
هواى نفس نمیکنند؛ زیرا هر همسر و هر ذریهاى را دوست نمیدارند ،بوکه آن همسر و ذریاه
را دوست میدارند که بنده خدا باشند (طباطبایی :1384 ،ج ،15ص.)339
 تحقق اين اوصاف در سايهسار صبر

ُب ْو ِلئك ُي ْجز ْون الْ ُغ ْ فة ِْم صب ُ وا (فرقان)75 /
و خداوند به خاطر لطف و عنایت و فضل و کرمی که نسبت به بندگان خود دارد ،در مقابال
بر و تحموی که آنها در حنههای امتحان پروردگارشان از خود نشاان میدهناد ،اجار و
پاداش عظیم به آنها میدهد (ضیاءآبادی.)188 :1389،
بر از دیدگاه عالمان اخالق به معنای نگاهداری نفاس از بیتاابی در برابار نامالیماات
است .این واژه با تعابیر گوناگون بیش از دبار در قرآن تکرار شده که بیانگر اهمیات واالی
آن است (نجارزادگان.)155 :1388 ،
پیروی از فرامین حب و حقیقت و تالش بارای موحدزیساتن و موحاد ماردن و اطاعات
بیچون و چرا از دستورات الهی در همه شئون زندگی اعم از فردی ،خانوادگی و اجتمااعی از
عر ااه های اابر و اسااتقامت اساات کااه انسااان را بااه سااعادت دنیااا و آخاارت میرساااند
(نیویپور.)145 :1390،
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نتیجهگیری
کندوکاو در آیات پایانی سوره فرقان ،برای تبیین و تشریح فات عبادالرحمن بسیار رهگشاا
و پرفایده است و سیر این آیات از اثبات به نفی و از نفی به اثبات است .کنار هم گ اردن ایان
آیات به ما نشان میدهد که محور رستگاری انسان ،در پاکسازی و بهسازی اسات و بایاد در
هر دوجنبه قوی و توانمند بود.
خداوند در قرآن با توجه به وجه رحمانیت خود از بندگان متاله میخواهد تا بیش از آنکه
مظهر جالد الهی باشند مظهر رحمت و جماد الهی باشند؛ ل ا از آنان میخواهد که عبدالرحمن
باشند و این وجه را بیشازپیش درحوزه اخالق و رفتاری بهویژه با دیگاران باروز دهناد .در
این ورت انسان کامل ،مظهر اسمای جماد و جالد الهی خواهد بود و باه هماان میازان کاه
مظهر رحمت و مهر الهی است ،مظهر خشم الهی در برابر کافران و دشمنان خواهد بود.
ازاینرو ،قرآن در این سوره بهطور شفاف نشانههای بندگان ممتاز خود را بیان میکند و با
ارائه طریب ،پیروان خود را به انسانسازی در پرتو این ویژگیها فرا میخواند.
این ویژگیها شامل :تواضع و فروتنی و نفی هرگونه کبر و غرور ،حوم و بردباری ،عبادت
خالصانه پروردگار ،میانهروی در انفاق ،احترا و حفظ حقوق دیگران ،بیاعتنایی به مجاالس
بیهوده ،پیوسته دعاکردن و بر و بردباری است.
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 .9تحریری ،محمود )1390( ،عروج عقل ،تهران :انتشارات عومی و فرهنگی.
 .10تهرانی ،مجتبی )1392( ،بحثی کوتاه پیرامون خطباه فادی ،چااپ نهم،تهاران :موسساه
فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 .11ثقفی تهرانی )1389(،محمد ،تفسیر روان جاوید ،چاپ سو  ،تهران :انتشارات برهان،ج.4
 .12جمعی از نویسندگان )1390( ،سخن آشنا ،ا فهان :کانون پژوهش،ج.3
 .13جمعی از شاگردان استاد حسین شفیعی )1390( ،ساخن آشانا(شارح عرفاانی ،اخالقای
نهجالبالغه) ،ا فهان :کانون پژوهش،ج.3
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 .14حسینی دشتی ،مصطفی )1385(،معارف و معاریف ،تهران :موسسه فرهنگی آرایه،ج.3
 .15حسااینی شاااه عباادالعظیمی ،حسااین )1363( ،تفساایر اثناعشاارى ،تهااران :انتشااارات
میقات ،ج.9
 .16حسینی همدانی ،محمد( ،بیتا) انوار درخشان ،تهران :کتابفروشی لطفی،ج.11
 .17رحیم نیا ،مصطفی )1386( ،ترجمه المنجد،چاپ سو ،تهران:انتشارات با،ج.1
 .18ضیاءآبادی ،محمد )1389(،بنای بندگی فای زنادگی،تهاران :انتشاارات بنیااد خیریاه
الزهرا

.

 .19طباطبایی ،محمد حسین )1384( ،ترجمه تفسایر المیازان ،ساید محماد بااقر موساوى
همدانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعهى مدرسین حوزه عومیه قم ،ج.15
 .20طیب ،عبد الحسین )1378( ،اطیبالبیان في تفسیر القرآن ،چاپ دو  ،تهاران :انتشاارات
اسال  ،ج.9
 .21طبرسی ،فضل بن حسن )1360(،ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران :انتشاارات
فراهانی،ج.17
 .22عویان نژادی ،ابوالقاسم )1387(،واالترین بندگان (شرح وتفسایر آیاات عباادالرحمن)،
چاپ دو  ،قم :نسل جوان.

 .23قرشی بنایی ،عوی اکبر1412( ،ق) قامو

قرآن ،تهران :دارالکتب اسالمیه ،چاپ ششم ،ج4

 )1377(، ____________ .24تفسیر احسن الحدیث،چاپ سو  ،تهران :بنیاد بعثت،ج.7
 .25قرائتی ،محسن )1383( ،تفسیر نور ،چاپ یازدهم ،تهران :مرکز فرهنگای در هاایی از
قرآن ،ج.6
 .26قیم ،عبدالنبی )1390( ،فرهنگ معا ر عربی فارسای آذرتااش آذرناوش ،چااپ دهام،
تهران :فرهنگ معا ر.
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 .27کالنتری ،عوی اکبر )1387( ،اخالق زندگی ،چاپ دو  ،قم :دفتر نشر معارف.
 .28کریمی حسینی ،عبا  )1382( ،تفسیر عویین ،قم :انتشارات اسوه ،ج.1
 .29الهیجی ،عبدالرزاق )1363( ،تفسیر شریف الهیجای ،تهاران :شارکت ساهامی چااپ و
انتشارات کتب ایران ،ج.3
 .30مکار شیرازی ،نا ر )1374( ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،ج.15
 .31موکوتی فر ،ولی هال )1389( ،احسان و انفاق در سیمای سالکان حب ،مشهد :امید مهر.
 .32محسنی ،فاطمه )1388( ،چهل حدیث ،چاپ دو  ،ا فهان :نقش نگین.
 .33نراقی ،احمد )1392( ،معراج السعاده ،تهران :نورمحبت.
 .34نجارزادگان ،فتح هال )1388( ،رهیافتی به اخالق وتربیت اسالمی ،چاپ سو  ،قام :دفتار
نشر معارف.
 .35میرزا خسروانی ،عوی رضا ،)1390( ،تفسیر خسروى ،تهران :انتشارات اسالمیه ،ج.6
 .36نیوی پور ،مهدی )1390( ،مهارت های زندگی ،چاپ دو  ،ا فهان :مر سویمان.
 .37نر افزار ماهنامه مبوغان.
 .38نر افزار نور.
 .39کتابخانه اینترنتی جامع نور.
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