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یادداشت
به مناسبت میالد حضرت امام جعفر صادق(ع)

به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت

«امت اسالمی» چگونه هویت مییابد؟

اخالق دانشپژوهی در مکتب جعفری

دکتر احمد مبلغی

هشدار امام صادق(ع) به دو آفت بزرگ جوامع دینی

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و استاد حوزه و دانشگاه

دکتر سید علی میرموسوی

تعریف اهداف فرهنگی برای «جامعه کالن
اس�لامی»  -که «امت اسالمی» نام میگیرد-
یک ضرورت اجتنابناپذیر است .در میان این
اهداف ،اساسیترین آنها ایجاد و تعمیق هویت
ع نظر از مذاهب
اس�لامی در مس��لمانان با قط 
آنان است.
«هویت اسالمی» یک هدف کالن است که
باید در جامعه اس�لامی ایجاد و تعمیق شود و
هر فرد در عین وابستگی به مذهب خود ،به آن
ارزش نه��د تا در نهایت همه با هم ،آهنگ یک
هویت جامع را سر دهند.

تأملی بر مظاهر رحمانیت خاتماالنبیا

(ص)

پیامآور رحمت
برای شریعت رحمانی

ëëتعريف هویت اسالمی
هویت اسالمی به معنای آگاهی همراه با احساس نسبت به «خو ِد جمعی» در
پیروان اس�لام است؛ خودی که ارزشی قابل توزیع میان همه مسلمانان به صورت
مش��ترک دارد .به عبارت ديگر ،هویت اس�لامی «خویشتنبینی جمعی اسالمی»
اس��ت که در هر فرد مس��لمان به صورت ارزشی و با قابلیت توزیع در همه امت با
قطعنظر از مذاهب آنان ،احساس میشود؛ احساسی که همه جانبه است و عاطفه،
عالقه ،انگیزه ،افتخاریابی ،مصلحتخواهی و  ...را دربر میگیرد.
ëëضرورت شکلگیری هویت اسالمی
«هویت اسالمی» کالنترین چتر را بر جامعه اسالمی میافکند .وضعیت هویت
اس�لامی با «هویت مذهبی» از حیث ش��مول و گس��ترش متفاوت است .هویت
مذهب��ی فقط یک گروه و اتباع یک مذه��ب را دربر میگیرد ،در حالی که هویتی
که همه این هویتها را درون خود جای میدهد ،چارچوب میدهد ،معنا میدهد،
حرکت میدهد ،خط سیر میدهد؛ «هویت اسالمی» است .نبود آن یعنی بیارتباط
شدن هویتهای مذهبی ،گاه در برابر هم ایستادن آنها ،به فکر منافع خود بودن و
آن منفعت کالن مربوط به اسالم را کنار گذاشتن.
اگ��ر هویتهای ُخرد در یک جامعه بزرگ ذیل یک هویت کالن قرار نگیرند این
هویتها الجرم نسبت به سرنوشت هویتهای دیگر غیر خود ،بیتفاوت شده و این
ی خاس��تگاهی برای تفرقه است .به همین دلیل است که اسالم نمیخواهد
بیتفاوت 
«هویت مذهبی» جدا از «هویت اس�لامی» باش��د .بنابراین پی��ش از هر چیز باید
«هویتهای اسالمی» شکل بگیرد .پیامبر اسالم(ص) قبل از هر چیز بر ایجاد هویت
اسالمی و همه مقومات و زمینههای شکلدهند ه آن اهتمام ورزیدند .جهان امروز به
س��متی رفته است که با از دست دادن امر کالنَُ ،خردها هم قوام و دوامی نخواهند
داش��ت و هیچ امر کالنی همچون تشکیل «امت» نیست .امور کالن ،اموری هستند
که سرنوشتهای مش��ترک را میسازند .وجود آنها برای همه نافع و نبود آنها برای
همه مضر است .با از دست دادن امر کالنی همچون برقراری مناسبات امت ،مشکالت
عدیدهای برای همه مذاهب ایجاد خواهد ش��د .بنابراین اگر ما خودمان را بخشی از
اس�لام میبینیم ،چه شیعه و چه س��نی ،برای بقای خود و اسالم به هویت جمعی
«امت» نیازمندیم .لذا هیچکس نمیتواند ش��عار بیتفاوتی نسبت به هویت اسالمی
س��ر دهد .امروز واجبترین ،فوریترین و اساسیترین مسأله برای امت اسالمی این
است که به فکر ایجاد و تقویت «هویت اسالمی» باشد که این یک هدف است.
ëëتبیین بیشتر هویت اسالمی
در مبح��ث هویت از دو نوع «خود» س��خن به میان میآی��د؛ «خو ِد فردی» و
«خ��و ِد جمعی» .خو ِد فردی؛ خودی اس��ت که هویت فردی را تش��کیل میدهد.
هویت فردی ،ذات و شخصیت فرد است که در صورت گم شدن این ذات ،فرد دچار
مشکالت و بحران بیهویتی در زندگی خواهد شد .خود جمعی؛ احساسی است که
هر فرد نس��بت به جمعی که به آن تعلق دارد ،پیدا میکند .خود جمعی« ،هویت
جمعی» را در انسان خلق میکند .اما هویت جمعی انواعی دارد:
 .1هویت خانوادگی
براس��اس «هوی��ت خانوادگ��ی» ،فرد
احس��اس میکند به یک خانواده وابس��ته
اس��ت .هویت خانوادگی امری اس��ت که
فق��ط در فرد تحقق پیدا نمیکند بلکه در
تم��ام اعضای آن خان��واده تحقق مییابد.
آن ارزش��ی که خان��واده را کنار هم جمع
کرده اس��ت و باعث تمایز ی��ک خانواده از
خانوادههای دیگر میش��ود و اگر منافعی
باش��د آنان را ب��ه س��مت آن منافع بطور
جمعی س��وق میدهد؛ همین احس��اس
«هویت خانوادگی» است.
 .2هویت قومی
«هویت قومی» نوعاً براساس زبان شکل
میگیرد .به عنوان مثال ،کسانی که ترک
یا ف��ارس زبان هس��تند دارای یک هویت
ترکی یا فارس��ی نیز هس��تند .یعنی خود
را وابس��ته به یک زبان میبینند و همیشه
زبان خ��ود را در مجموع��های از ارزشها،
نگاهه��ا ،خصوصیتها و حض��ور یافتنها
شریک میبینند.

پیامبر اسالم(ص) قبل از
هر چیز ب�ر ایجاد هویت
اسلامی و هم�ه مقوم�ات و
زمینههای شکلدهند ه آن اهتمام
ورزیدند .جهان امروز به س�متی
رفته اس�ت که با از دس�ت دادن
ام�ر کالنَُ ،خرده�ا ه�م ق�وام و
دوامی نخواهند داشت و هیچ امر
کالنی همچون تش�کیل «امت»
نیست .امور کالن ،اموری هستند
که سرنوش�تهای مش�ترک را
میس�ازند .وجود آنها برای همه
ناف�ع و نبود آنها برای همه مضر
است .با از دست دادن امر کالنی
همچون برقراری مناسبات امت،
مش�کالت عدیدهای برای همه
مذاه�ب ایج�اد خواه�د ش�د.
بنابراین اگر ما خودمان را بخشی
از اسالم میبینیم ،چه شیعه و چه
سنی ،برای بقای خود و اسالم به
هویتجمعی«امت»نیازمندیم

 .3هویت ملی
«هویت ملی» فرات��ر از هویت قومی و
زبانی است یعنی ممکن است در کشوری
چند زبان مختلف وجود داشته باشد که هر
کدام هم هویت وابسته به آن زبان را داشته
باشند اما همه زیر چتر «هویت ملی» جای
میگیرن��د؛ همچون ایران اس�لامی ما که ترک ،لر ،کرد ،ف��ارس ،عرب ،ترکمان و
 ...اگرچ��ه دارای «هویت زبانی» خاص هس��تند اما در یک مرحل ه قویتر ،باالتر و
تأثیرگذارتر احساس «هویت ایرانی» میکنند .به این معنا که اگر افتخاری نصیب
ایران ش��ود به یک شخص ایرانی احساس غرور دس��ت میدهد حال با هر زبان و
قومیتی که باشد یا اگر خطری متوجه ایران شود همه قومیتها با هویت ملی خود
فارغ از زبان و هویت قومی و مذهبیشان با آن خطر ملی مواجه خواهند شد.
ت مذهبی
 .4هوی 
«هوی��ت مذهب��ی» در اتباع یک مذهب به عنوان مثال اتباع مذهب ش��یعه یا
مذهب س��نی شکل میگیرد و به اعتبار آن ،اتباع آن مذهب نمیتوانند نسبت به
مذهب خود بیتفاوت باشند.
 .5هویت اسالمی
«هویت اس�لامی» کارکردی همانند «هویت مل��ی» دارد .با توجه به اینکه هر
انس��ان تابع یک مذهب ،دارای هویت خاص مذهبی اس��ت و نسبت به سرنوشت
مذهب خویش عالقهمند اس��ت ولی در عین حال ذیل یک هویت فراتر ،بزرگتر
و بس��یار اساس��ی ،تأثیرگذا ر و چارچوبدهند ه به نام «اسالم» باید هویت خود را
ق��رار دهد .هم��ه این هویتهای مذهبی کام ً
ال با هر آنچ��ه دارند ،ذیل این هویت
قرار میگیرند و «هویت اس�لامی» پیدا میکنند .اگر احس��اس هویت براس��اس
«امت» و «خو ِد جمعی امت» در همه بوجود آید آنگاه نمیتواند نسبت به سرنوشت
«امت» بیتفاوت و نظارهگر ش��د .اگر پیروزی و پیشرفتی حاصلشود برای ایران
یا غیرایران (برای یک بخشی از جامعه مسلمانان) هیچ مسلمانی نمیتواند نسبت
به آن بیتفاوت باش��د ،که این احساس برخاسته از «هویت امت اسالمی» و ناشی
احس��اس بودن در امت است .نمیتوان براساس احساس این هویت ،نسبت به
از
ِ
خطری که امت را تهدید میکند ،بیتفاوت بود .نمیتوان نسبت به آینده این امت
بیتفاوت بود ،نمیتوان وضعیتهای ناهنجار بین روابط این امت را نظارهگر بود.

آیت اهلل حاج شیخ حسین عرب

استاد حوزه و دانشگاه

ق��رآن و برهان و عرفان بر این نقطه محوری
اتفاق دارند که هس��تی که جلوه زیبای خداوند
اس��ت از سر محبت و عشق پیدایش یافته است
یعن��ی حب ذاتی خداوند ب��ه ذات خود و نیز به
آثار خود.
البته اگر در مورد خداوند تعبیر حب به ذات
میش��ود باید توجه داش��ته باش��یم مانند حب
نفس��انی انسان به خود که نوعی نقص و حجاب
محسوب میشود ،نیست بلکه حب ذات او عین
ذات او اس��ت مانند س��ایر صفات ذاتیه او چون
علم و قدرت و حیات .در نتیجه هر کجا که پای
هس��تی در میان اس��ت رحمت و محبت نیز از
لوازم آن میباشد.
فیلس��وف ب��زرگ اس�لامی و ش��یعی
صدرالمتألهین ش��یرازی در جلد هفتم اس��فار
به تفصیل و طی فصول متعدد در باب س��ریان
عش��ق و محبت در نظام هس��تی سخن گفته و
کوش��یده است تا اثبات كند که عشق و محبت
مانند وحدت و بس��اطت از ل��وازم ذاتی وجود و
هس��تی است و هر معلولی به منظور رسیدن به
کمال خود و رفع نق��ص از ذات خود به خدای
خ��ود به عنوان کمال مطلق��ی که رفع نقص از
معل��ول با تق��رب او حاصل میش��ود محبت و
عش��ق میورزد و هس��تی مطلق که منحصر به
ذات نامحدود خداوند اس��ت به مخلوقات خود
که آث��ار کمال و جلوه خود او هس��تند محبت
و رحم��ت دارد و حتی واژه عش��ق به بندگان و
معلوالت را از سوی خداوند به کار برده است.
ق��رآن نیز در آیه  54س��وره مائ��ده محبت
متقاب��ل بین خداوند و بن��دگان را مورد تصریح
خ��ود ق��رار داده اس��ت و میفرمای��د یحبهم و
یحبونه ..یعنی «خداوند آنان را دوس��ت دارد و
آنان نیز خدا را دوس��ت میدارند ».البته ش��اید
واژه رحمت از واژه محبت وسیعتر و گستردهتر
باش��د و نیز ق��رآن پیدایش انس��ان و جهان و
زمینهس��ازی تعلیم و رشد تعالی او را بر اساس
اصل رحمت میداند.
در آی��ات آغازین س��وره مبارکه الرحمن که
طب��ق روای��ات وارده آن را «ع��روس الق��رآن»
میخوانند چنین آمده است الرحمن علم القرآن
خلق االنس��ان علمه البی��ان  ...یعنی «خداوند
رحم��ان و بخش��نده قرآن را تعلیم و انس��ان را
آفرید و به او بیان و سخن گفتن آموخت».
کاملتری��ن مظه��ر رحمانی��ت ح��ق ک��ه
نزدیکتری��ن موج��ود به او اس��ت و تمام جهان
هس��تی بر طبق آموزههای وحیانی و فلسفی و
عرفانی به واس��طه او آفریده ش��ده است وجود
بیبدیل حضرت محمد صل��ی اهلل علیه و آله و
سلم است .براساس همین تفکر دینی و فلسفی
و عرفانی است که ابن فارض مصری که جایگاه
او در عرف��ان عرب��ی مانن��د جای��گاه حافظ در
عرفان فارسی اس��ت در قصیده تائیه معروف از
زبان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و س��لم چنین
میگوید:
و انی و ان کنت ابن آدم صورئ
ولی فیه شاهد بابوتی
یعنی گرچه من به ظاهر و در مرحله هستی
طبیع��ی فرزن��د آدم و او پدر من اس��ت اما در
من گواه و ش��اهدی اس��ت که شهادت میدهد
م��ن پ��در آدم و آدم ،فرزند من اس��ت .به طور
کلی هس��تی انس��ان کامل و کاملترین آن که
وجود پیامبر رحمت(ص) است بزرگترین لطف
حض��رت حق جل و عال اس��ت در حق بندگان
خویش.
اهل حکمت و کالم در مقام اثبات نیازمندی
بش��ر به پیامب��ر و آموزههای وحیان��ی و اینکه
انس��ان در ه��ر مرتب��ه علمی و رش��د عقالنی
نمیتوان��د از ش��ریعت بینیاز باش��د به «قاعده

کاملترین مظهر رحمانیت حق که
نزدیکتری�ن موجود به او اس�ت و
تمام جهان هس�تی ب�ر طب�ق آموزههای
وحیانی و فلس�فی و عرفانی به واس�طه او
آفریده ش�ده است وجود بیبدیل حضرت
محمد صلی اهلل علیه و آله و س�لم اس�ت.
اه�ل حکم�ت و کالم در مق�ام اثب�ات
نیازمن�دی بش�ر ب�ه پیامب�ر و آموزهه�ای
وحیانی و اینکه انس�ان در هر مرتبه علمی
و رشد عقالنی نمیتواند از شریعت بینیاز
باش�د به «قاع�ده لط�ف» و «اصل رحمت
حق» در مورد بندگان استدالل میکنند

لطف» و «اص��ل رحمت حق» در مورد بندگان
استدالل میکنند.
بوعلیس��ینا ،بزرگترین نابغه مش��رق زمین،
در هزار و صد س��ال گذشته وقتی که در کتب
فلسفی مانند ش��فا و نجات میخواهد برهان بر
نیازمندی بش��ر به وحی و نبوت و انسان کامل
اقام��ه کند به بره��ان لطف و رحم��ت خداوند
اس��تدالل میکند خالصه بیان بوعلی در شفا و
نجات چنین است:
دقت در ساختمان جسم انسان اثبات کننده
نهایت لطف خداوند درباره انس��ان است از باب
مثال خداون��د گودی کف پا را به انس��ان داده
اس��ت در حالیکه اگر نمیداد راه رفتن برای او
ممکن بود ،اما سخت میشد .خداوند برای اینکه
انسان به راحتی راه برود گودی کف پا به او داده
است .خداوند متعال به انسان ابرو داده است که
اگ��ر نمیداد زندگی برای او مقدور بود اما برای
اینکه در برخورد با نور خورش��ید اذیت نشود و
مس��تقیم نور خورشید به چش��م او نتابد و نیز
موقعیکه صورت او پر از عرق میشود مستقیم
وارد چش��م او نشود و به گوش��ههای صورتش
هدایت ش��ود به او ابرو عنایت کرده است ،و نیز
حکمت آفریدن و خلق مژه این است که از ورود
گرد و خاک در چشم او جلوگیری كند.
ح��ال چگونه ممکن اس��ت که خداوندی که
ای��ن امور را برای راحتی زیس��ت انس��ان به او
ت هادی و مرش��د کامل (که
عنایت کرده اس�� 
تکامل جامع فکری و عقالنی برای انسان بدون
او ممکن نیس��ت) ب��رای انس��ان عنایت نکرده
باشد؟
قرآن در تبیین سیره انبیا به طور عام و سیره
حض��رت محمد صلی اهلل علیه و آله و س��لم به
طور خاص محور کلی و اساسی را اصل رحمت
در باب تبلیغ رس��الت و نیز اخالق رحمانی در
عالج وقایع دانسته است.
این نکته را نیز باید تذکر دهیم؛ اگر در باب
س��یره رهبران آس��مانی گاهی واژه «جاذبه» و
«دافع��ه» ب��ه کار میرود نباید تصور ش��ود که
زندگی آن بزرگواران نیمی جاذبه و نیمی دافعه
بوده اس��ت .این تص��ور کام ً
ال اش��تباه و خالف
واقعیت ش��خصیت انبی��ا و ائمه اطه��ار علیهم
الس�لام اس��ت .بلکه آنچه ک��ه از داللت قطعیه
قرآن و تاریخ زندگی آن��ان بر میآید ،این بوده
اس��ت که «جاذبه» یک اصل کل��ی و «دافعه»

ی��ک فرع و ض��رورت بوده اس��ت .جاذبه وجهه
غال��ب و اکثری و اصلی حاکم ب��ر زندگی آنان
ب��وده و دافعه در اقلیت و به عنوان یک ضرورت
مطرح بوده است .آنگاه که هیچ گزینه رفتاری،
اخالقی و صلح و صفا جواب نداده است دافعه به
کار رفته اس��ت .انبیا و حضرت محمد صلی اهلل
علیه و آله و سلم مظهر این اسم مقدس خداوند
بودهاند که در دعای جوشن کبیر میخوانیم یا
من س��بقت رحمته غضب��ه ..یعنی «ای خدایی
که رحمت او بر خش��مش پیشی گرفته است».
این سبقت ،س��بقت زمانی نیست زیرا در مورد
خداوند زمان بیمعنا و مفهوم است .بلکه سبقت
اصل بر فرع است یعنی اصل در برخورد خداوند
«رحمانیت» است .اگر خداوند بندهای را تنبیه
یا عقوب��ت کند جنبه فرعی دارد پس همانگونه
ک��ه در مورد خداوند جمال او بر جالل او مقدم
اس��ت پیامبر او حضرت محمد صلی اهلل علیه و
آله و س��لم نیز چنین است .پس نیمی جمال و
نیمی جالل معنا ندارد .بلکه س��بقت «جمال»
بر «جالل» اس��ت و اصالت از آن صلح واخالق
و رحمت اس��ت نه نیمی صلح و نیمی جنگ و
درگیری.
این��ک برخی از آیات قرآن را که بر این اصل
صریح داللت دارد یادآوری میکنیم.
 )1در آیه  159س��وره آل عمران میخوانیم:
«ب��ه برکت رحمت اله��ی در برابر آن��ان نرم و
مهربان ش��دی و اگر خش��ن و سنگدل بودی از
اطراف تو پراکنده میشدند .پس آنها را ببخش
و ب��رای آنها آمرزش بطل��ب و در کارها با آنان
مش��ورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر
خدا توکل کن زیرا خداوند متوکالن را دوس��ت
دارد».
این آیه که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
را مظهر کام��ل رحمت خدا معرف��ی مینماید
پس از جنگ احد و شکست سخت جنگجویان
اس�لام در اثر غفلت عدهای نازل ش��ده است و
اصل ماجرا چنین بوده که پیامبر صلی اهلل علیه
و آله و س��لم با رأی اکثریت ک��ه جوانان بودند
برای جنگ بیرون ش��هر مدین��ه و منطقه احد
را انتخاب کردند .پس از این شکس��ت س��خت،
ع��دهای گفتند ک��ه آن حضرت دیگ��ر نباید با
امت بویژه جوانان مشورت کند .این آیه شریفه
در ای��ن فضا نازل ش��ده و آن حضرت را مظهر
رحمت حق معرفی مینماید و پس از آن س��ه
دستور ویژه برای او صادر میفرماید:
الف -از آنان یعنی متخلفان و کس��انیکه از
صحنه جنگ فرار کردهاند درگذرد.
ب -ب��رای آنان به درگاه حضرت حق جل و
عال طلب بخشش کند.
پ -همچنان به مش��ورت با آنان ادامه دهد
و تحت تأثیر فضای سنگین ضد مشورت با امت
بویژه جوانان قرار نگیرد.
 )2در آی��ه  128س��وره توب��ه میخوانی��م:
«پیامب��ری از خود ش��ما به س��ویتان آمد که
رنجهای ش��ما بر او س��خت اس��ت و اص��رار به
هدایت ش��ما دارد و با مؤمن��ان رئوف و مهربان
است».
در تعارفهای معمولی گاهی انسانها نسبت
به یکدیگر در س��ختیها و رنجها ابراز همدردی
میکنند که جزء رسوم عرفی محسوب میشود
ام��ا خداون��د در این آی��ه پیامب��رش را از روی
«حقیق��ت» ،و نه تع��ارف و مجاز ،به داش��تن
اوصافی معرفی میفرماید:
 -1رنجهای شما بر او سخت است.
 -2بر هدایت شما حریص است و اصرار دارد
که همه انسانها هدایت شوند.
 -3نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.
وقتی که خداون��د او را توصیف به محبت و
مهربانی میفرماید معلوم میش��ود یک محبت
عمیق قلبی است نه صرفاً ابراز محبت و دوستی
سطحی و عرفی.

عضو هیأتعلمی گروه علومسیاسی دانشگاه مفید

امام جعف��ر صادق(ع)
( )148-89در زمان��ی
هدایت و رهبری ش��یعه
را عه��دهدار ش��د ک��ه
جنب��ش ض��د ام��وی در
ح��ال گس��ترش و نظام
اموی دستخوش بحرانی
جدی ش��ده بود .با وجود
این ،امام(ع) به مداخله در
امور سیاسی روی خوش
نش��ان نمیداد و همچون
پدر بزرگوارش از سیاسی
شدن امامت پرهیز داشت.
بیثباتی نظام اموی و انقالبیش��دن وضعيت سياسی ،هر
چند انتظار برخی از شيعيان برای دخالت بيشت ِر امام در امور
سياس��ی را در پی داشت ،ولی از ديدگاه او فعاليت فکری در
راس��تای تأس��يس و تقويت بنيانهای نظری و اصول عملی
اهميت بيش��تری داش��ت .از این رو هنگامی که جنبش ضد
اموي به اوج رس��يده بود ،او تقاضاي برخي از ش��يعيان براي
رهبري سياسي را نپذيرفت و نامه ابوسلمه خالل را سوزانيد.
ام��ام(ع) به ج��ای مبارزه رس��می با حکومت ،رس��الت
خويش را «ژرفس��ازي» و «تحكي��م بنيانهاي اعتقادي و
فقهي تشيع» تعریف کرد و با استفاده از موقعيت و فرصت
پديد آمده ،توانست صورتبندي منسجمي از مذهب شيعه
ارائ��ه كند .بويژه اينکه ش��يعه همگام با دور ش��دن از عصر
تش��ريع ،با مسائل جديدی روبهرو ش��ده بود که پاسخهای
تازه میطلبيد .افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوين
احاديث ،مذاه��ب فقهی در حال پديدار ش��دن بود و بازار
آش��فته بحثهای کالم��ی نيز رو به گرمی ب��ود .در چنين
ش��رايطی حيات فکری و سياسی ش��يعه به تدوين اصول و
بنيادهای فکری آن بستگی داشت و برجستهترين بازمانده
خاندان رس��ول خدا(ص) عهدهدار انجام آن شد و «مكتب
جعفري» را بنيان نهاد .ش��خصيت علمي و معنوي بينظير
امام صادق(ع) ،بس��ياري از مس��لماناني كه در جستوجوي
دانش بودند را به س��وي او كشاند و دانش��مندان فراواني در
مكت��ب او پرورش يافتند و از خرمن دانش او توش��ه چيدند.
حتي كساني چون ابوحنيفه و مالك كه هر يك مذاهب فقهي
جداگانهاي تأسيس كردند از او بهره بردند.
ام��ام ص��ادق(ع) ،در ط��ول دوران رهب��ری خ��ود
«فرهنگسازی»« ،گسترش دانش»« ،پرورش خردورزی» و
«بارورکردن روحیه خردگرایی» و «اندیش��یدن» را در میان
شیعه هدف قرار داد .او نه تنها پیروان خویش را به فراگرفتن
دان��ش توصیه میکرد ،بلکه «اخالق دانشپژوهی» را به آنان
یادآوری میکرد .بر این اساس ،آنان را از پذیرش بدون دلیل
هر ادعایی یا واداش��تن دیگران به پذیرفتن بدون دلیل عقاید
خود باز میداشت.
معاوی��ه بن وهب؛ از یاران امام(ع) ،توصیه او را چنین بیان
میکند :اُ ْط ُل ُبوا الْ ِعلْ َم َو تَ َزی ُنوا َم َع ُه ب ِ
ِالحلْ ِم َوالْ ِوقا ِر و ت َ
َواض ُعوا ل َم ْن
تُ َعِّل ُمونَ ُه الْ ِعلْ َم و ت َ
َواض ُعوا ل َم ْن َطلَ ْب ُت ْم ِم ْن ُه الْ ِعلْ َم و لاَ تَکونُوا ُعلَما َء
ُ
ارین َف ْ
ِح ِّق ُک ْم» در پی فراگیری دانش باشید
ل
ط
َج ّب َ
کم ب َ
یذ َه َب با ِ ْ
و به همراه آن خود را با بردباری و وقار بیارایید و با اس��اتید و
دانشآموزان خود فروتنی پیش��ه کنید و هرگز از دانشمندان
زورگو نباشید ،زیرا این
روش باطل و نادرست،
نظر حق و درست شما
ام�ام ص�ادق(ع)  ،در طول
را از بین میبرد(.کافی،
دوران رهب�ری خ�ود
ج  ،١ص  ،٣٦حدی��ث
«فرهنگسازی»«،گسترشدانش»،
)١
«پرورش خردورزی» و «بارورکردن
توصیه اهل دانش و
روحیه خردگرایی» و «اندیشیدن»
دانشپژوهان به بردباری
را در میان شیعه هدف قرار داد .او
و فروتن��ی و تأکی��د بر
ن�ه تنه�ا پی�روان خوی�ش را به
خ��ودداری از تحک��م و
فراگرفتن دان�ش توصیه میکرد،
پافشاری بر دیدگاه خود،
بلکه «اخلاق دانشپژوهی» را به
آن�ان ی�ادآوری میک�رد .ب�ر این
از این رو صورت میگیرد
اس�اس ،آنان را از پذیرش بدون
ک��ه اندیش��ه ج��دی و
دلی�ل ه�ر ادعایی ی�ا واداش�تن
صادقانه همواره «امکان
دیگ�ران به پذیرفتن ب�دون دلیل
خطاپذیری» را در خود
عقاید خود باز میداشت
مفروض دارد« .اعتقاد به
خطاپذیری» ،سعه صدر
و فروتنی در برخورد با
دیگ��ران را در پ��ی دارد
زیرا چه بس��ا در سخن
یا اندیش��ه آنان راهی به
سوی آشکار شدن خطا
و فهم حقیقت بگشاید.
از ای��ن رو میت��وان
گف��ت ای��ن س��خن
ارزش��مند به روش��نی
بیزاری و هش��دار امام
ص��ادق(ع) ب��ه یکی از
آفات مهم جوامع؛ یعنی
«خودبزرگبین��ی» و
«رفت��ار زورگویان��ه»
عالم��ان را نش��ان میدهد .ای��ن ویژگ��ی در دوران مدرن به
«کیش شخصیت» شناخته میش��ود« .کیش شخصیت» از
ویژگیه��ای فرهنگهای اس��تبداد زده و خودکامه و بیانگر
حالتی اس��ت که فردی از ابزارهای گوناگون برای برتر نشان
دادن خویش بهره ببرد.
ام��ام ص��ادق(ع) در س��خنی دیگ��ر ب��ا پرهی��ز دادن از
ریاس��تطلبی بر ناپس��ند بودن «کیش ش��خصیت» تأکید
کردهاند .محمد بن مس��لم از امام ص��ادق(ع) چنین گزارش
کرده اس��ت« :أترى ال أعرف خيار كم من شراركم؟ بلى واهلل
وإن ش��راركم من أحب أن يوط��أ عقبه ،إنه البد من كذاب أو
عاج��ز الراي« ».آيا ميپنداري ما نيكان ش��ما را از تبهكاران
نميشناسيم ،همانا بدترين شما كسي است كه دوست بدارد
ديگران در پي او درآيند ،چنين كس��ي يا دروغزن و يا سست
رأي است(».كافي جلد  ۲باب طلب الرياسه ،حديث .)8
«کی��ش ش��خصیت» و «شخصیتپرس��تی» دو روی
یک س��کهاند و اول��ی بدون وجود دومی امکانپذیر نیس��ت.
«شخصیتپرس��تی» یک��ی دیگ��ر از ویژگیه��ای فرهنگ
عقلگریز و اقتدارگرا است .پيشوايان و اولياي دين اسالم نيز
همواره نگران آلودگي جامعه به اين ويژگي بودهاند و آن را به
پيروان خويش گوشزد و از آن بازداشتهاند .از ديدگاه آنان هر
ادعا و نظريهاي بايد بر اساس داليل و استداللهاي آن ،مورد
ارزيابي و پذيرش قرار گيرد.

