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(ص)
به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم

(ص)

حکمت و کرامت دستور کار رسالت و امامت

اهــل حکمت و فلســفه ،حکمــت را به دو بخــش «نظری»
و «عملــی» تقســیم کردهاند کــه «حکمت نظــری» خود به
شــعبههای گوناگــون صورتبنــدی میشــود و «حکمــت
عملی» هم به ســه شــاخه اصلی «اخــاق»« ،تدبیر منزل»
آیتاهلل حاج شیخ و «سیاســت مدن» طبقهبندی شــده اســت .در این نوشتار
حسین عرب نشان خواهیم داد که آنچه توسط پیامبر عظیمالشأن(ص)
استاد حوزه و دانشگاه
و جانشــینان بــر حــق او صــورت پذیرفته عالیتریــن درجه
حکمت نظری و عملی اســت کــه البته التفات ما بیشــتر بر
بخش «حکمــت عملــی» خواهد بــود .ترتیبی که اهــل حکمت ،بــرای حکمت
عملــی ذکــر کردهاند یعنــی «اخالق»« ،تدبیــر منزل» و «سیاســت مــدن» کامالً
منطقی و منطبق بر ســیره پیشوایان اســت .معنای دیگر این ترتیب این است که
اول خود را بســاز (اخالق) ســپس خانــواده و نزدیکان خود را شایســته ترتیبنما
(تدبیر منزل) و سپس جامعه خویش را فرهیخته نما(سیاست مدن).
دالیــل عقلــی فــراوان و نیــز شــواهد
زندگی شــخصی حضرت محمــد(ص) و
جانشــینان شایســته او نشــان میدهــد که
شــخصیت فردی آنــان از حیــث کماالت
علمــی و اخالقــی در عالیتریــن درجــه
ممکن قرار داشــته اســت و دالیل انتخاب
آنــان نیز بــه رهبــری و پیشــوایی امت نیز
همیــن اســت و اگــر ایــن برتــری و امتیــاز
روحی و اخالقی وجود نداشــته باشد عقالً
ایــن انتخــاب مــردود اســت؛ زیــرا ترجیح
مرجــوح بــر راجــح و مفضــول بــر فاضل
میشــود و اگــر مســاوی آنــان هم باشــند
ترجیــح بالمرجــح اســت .البتــه ســاختار
وجودی و شخصیتی انســانهای کامل به
گونهای اســت کــه در ضمن برتــری آنان،
امــکان الگــو بودنشــان برای انســانهای
دیگــر ســلب نمیشــود و جنبــه بشــری و
انسانی آنان محفوظ است.
قــرآن کریم انبیا و بویژه رســول گرامی

اســام(ص) را بــرای آنــان که امیــد و باور
بــه خــدا و روز قیامــت دارند ،الگو و اســوه
دیگــران معرفــی مینمایــدَ :
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کان یرْجــواهلل والیــوم ال ِخــر وذکــراهلل
کثِیرًا(األحزاب« )21/یقیناً برای شــما (در
روش و رفتــار) پیامبــر خــدا(ص) الگــوی
نیکی است برای کســی که همواره به خدا
و روز قیامت امید دارد و خدا را بســیار یاد
میکند».
گرچــه هــر یــک از پیامبــران و حتــی
جانشــینان آنــان بــه گونــه متناســب بــا
درجــه روحــی خــود معراجــی متناســب
داشتهاند اما بدون شک عالیترین درجه
معــراج بــرای آخریــن پیامبــر ،حضــرت
محمــد(ص) ،اتفاق افتاده اســت .تحلیل
پدیــده معراج و مشــاهدات آن حضرت و
مراتــب آن و نیز حکمت و فلســفه اصلی
آن و ثمــرات آن بــرای دیگــران و آموزهها

تأملی بر شیوه گفتوگویی حضرت امام رضا

و عبرت آن برای امت اسالم و درسهای
تربیتی و اخالقی آن برای طالبان حکمت
و حقیقــت و ســالکان کــوی حــق نیازمنــد
فرصتــی فــراخ و زمانی وســیع اســت .اما
کســانی را کــه در جســتوجوی حقایــق و
معارف ناب وحیانی هســتند به اول سوره
اســراء و نیز آیات پر رمز و راز سوره مبارکه
النجــم و روایات مفصلی کــه در ذیل آنها
وارد شــده و نیز تحقیقات بزرگان حدیث،
فلســفه و عرفــان در ایــن بــاب ارجــاع
میدهیم .آنچه از این آیات مســلم است
این اســت کــه پیامبــر(ص) آخرین درجه
کمــال انســانی را تجربه شــهودی داشــته
اســت و آخریــن ســیر کمال که پــس از آن
درجه دیگری نیست ،پیموده است .قرآن
به طور اشاره فرموده استُ :ث َّم َدَنا َفَت َدلَّى
ــکان َق َ َ
َف َ
ــین أَْو أَْدَنى(النجم)8-9/
اب ق ْو َس ِ
«ســپس نزدیــک و نزدیکتــر شــد تــا بــه
پــروردگار خود نزدیک شــد که فاصله او تا
خدایش بــه اندازه یک کمان یــا دو کمان
بوده است ».نتیجه اینکه این راه معرفت
و عرفــان برای همــه از پیامبران و مؤمنان
و ســالکان و عارفان پیمودنی است؛ گرچه
آخریــن و عالیتریــن درجــه ممکــن آن
برای رسول خدا(ص) اتفاق افتاده است.
مولی امیرالمؤمنین که نخســتین امام
و نخســتین جانشــینان بر حق پیامبر خدا
صلواتاهلل علیهما اســت در مورد زندگی
ساده و شخصی خود که در نهایت سادگی
و زهد بوده است چنین فرمودهاند:
اال و ان امامکــم قــد اکتفــی مــن دنیاه
بطمریــه و من طعمه بقرصیــه اال و انکم
التقدرون علی ذالک ولکن اعینونی بورع

و اجتهــاد و عفه و ســداد؛ «آگاه باشــید که
پیشــوایتان از دنیایــش بــه دو جامــه و از
خوردنی آن به دو قرص نان بســنده کرده
است .آگاه باشــید که شما نمیتوانید این
چنین باشید لکن مرا در این راه با سرمایه
ورع و (رعایــت حالل و حرام خدا) و پاکی
و اســتقامت و اســتحکام (در اندیشــه و
عمل) یاری نمایید».
نقش خانواده در بالندگی شخصیت
با اینکــه پیامبر عظیمالشــأن و امامان
بــر حــق شــیعه و انبیــا گذشــته علیهــم
صلــوات اهلل از عنایتها و اعطای معنوی
ویژه از ســوی پروردگار برخــوردار بودهاند
امــا بــدون شــک نهــاد خانــواده و عامــل
وراثت نیز درباره آنان در دســتگاه تشــریع
و نظام منســجم و همبســته عالم و قانون
تعامل و کنش و واکنش اخالقی و انسانی
رعایت شده است.
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) دربــاره
شــخصیت خانوادگی پیامبــران و حضرت
رســول خــدا(ص) و ائمــه(ع) چنیــن
فرمودهانــد :خداونــد پیغمبــران را در
برتریــن امانتگاه امانت نهــاد و در بهترین
جایــگاه قــرار داد ...هرگاه یکی از ایشــان از
دنیــا میرفــت دیگری بعد از او برای نشــر
دیــن خــدا بــه جــای او قیــام مینمــود تــا
آنکــه منصــب نبــوت و پیامبــری از جانب
خداوند ســبحان به حضــرت محمد(ص)
رســید .پــس آن حضــرت را از نیکوتریــن
معدنهــا رویانیــد و در عزیزترین اصلها
غرس نمود؛ از شــجرهای کــه پیغمبرانش
را از آن آشکار نمود و امینهای (بر وحی)

فلسفه اجتماعی رسالت و امامت
همانگونــه که اشــاره شــد پیامبر(ص)
و امــام و پیشــوای معصــوم(ع) برتریــن
انســانهای زمان خویشاند ،تمام همت
و فلســفه بعثــت و امامــت آنــان تصعید
دیگــر انســانها از «شــرایط عــادی» بــه
«شــرایط عالی» که بدون شک این هدف
مهــم بــا رعایــت اصولــی ممکنالوصول
اســت کــه بــه اشــارهای کلــی بــه دو اصل
بسنده میکنیم:
اصــل نخســت؛ تنــوع راههــای جذب
و هدایــت و شــناخت دقیــق مخاطبــان.
در قــرآن خداونــد به پیامبر(ص) ســه راه
اصلــی را در دعــوت و هدایــت انســانها
ُ َ
یل َربِّک
ارائــه فرموده اســت :ا ْدع إِلى َســبِ ِ
کمــه َو ْال َم ْوع َ
ِظــه ْال َح َس َــنه َو َجادْ
بِ ْال ِح َ
ِل ُه ْم
بِالَّتِی هِی أَ ْح َس ُن(نحل)۱۲۵/؛ «با حکمت
و انــدرز نیکــو ،بــه راه پــروردگارت دعــوت
نمــا و بــا آنان به روشــی که نیکوتر اســت،
استدالل و جدال و مناظره کن».
ســه راه اساســی در دعــوت و هدایــت
آدمیــان یعنــی «حکمــت»« ،موعظــه و
پنــد نیکــو» و «جــدال برتــر و احســن» به
اعتبــار تنــوع مخاطبــان اســت .برخــی از
مخاطبان دارای ذهنی فعال ،استداللگرا
و در جســتوجوی حقیقــت و گوهــر ناب
واقعیت هســتند اینان را فقط ارائه برهان
روشن میتواند قانع و مجاب نماید .پس
میطلبــد که شــخصیت هدایتگــر به طور
کامل واقف به این ویژگی مخاطب باشد.
برخــی دیگــر روحیــه و دلــی پــاک و
تأثیرپذیــر دارنــد لــذا باید در عیــن حالی
که موضوع برای او مســتدل است ادبیاتی
موعظــه و پندآمــوز آن را همراهــی نماید
تــا نتیجه که رشــد ارتقای مخاطب اســت
سریعتر حاصل شود.
دســته ســوم کســانی هســتند کــه ذهن
آنان با یک سلسله باورهایی نسبتاً سخت
که خیلــی ســریع تغییرپذیر نیســت انس
گرفته و به آســانی حاضر نیستند که از آن
باورها و عقاید دســت بردارند اینجا است
کــه فقط راه ســوم یعنی «جدال احســن»
میتوانــد شــخصیت هدایتگــر را موفــق
نمایــد« .جــدال احســن» یعنــی اثبــات
مقصــود شــخصیت هدایتگــر با اســتفاده
از آن باورهــای مــورد اعتمــاد و اطمینــان
مخاطب.
نمونــه آنکه در ســیره علمــی و عملی
پیامبر عظیــم الشــأن(ص) رخ داده ،این
اســت کــه وقتــی کــه بــا مســیحیان درباره
خدا بودن مســیح(ع) بحث نمودند آنان
گفتنــد چــون او پــدر نــدارد مــا او را خــدا
میدانیــم .قرآن و پیامبــر(ص) در جواب

در ســالروز شــهادت حضرت امام حســن مجتبی(ع) بسیار خوب
اســت کــه منــش دیپلماســی ایشــان را یکبــار دیگــر مــرور کنیم تا
یادداشـــت آموزههــای آن بــرای شــرایط امروز ما مــورد تأمل قرار گیــرد .امام
حســن مجتبی(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که مــردم برای
جنگ آمادگی نداشــتند و به تعبیری از شــرایط جنگی خسته شده
بودند و سؤال و مطالبه مردم در آن دوره این بود که آیا راه دیگری
برای حل مسائل و مشکالت جامعه وجود دارد؟ با توجه به شرایط
موجود آن زمان ،امام حســن(ع) منش «صلح» را در دیپلماســی
حجتاالسالم خود برگزیدند؛ چرا که بر این باور بودند در آن دوره خاص تاریخی
محسن غرویان و بــا توجه به مقتضیــات جامعه «صلح» میتوانــد بهترین گزینه
استاد حوزه و دانشگاه
برای حل مشــکالت مردم باشــد.بر این اســاس ،میتــوان انتخاب
این تصمیم از سوی ایشان را برآیند شناخت و آگاهی کافی ایشان از «شرایط اجتماعی»
و «مطالبات مردم» در آن روزها تلقی کرد .ایشــان ،بدرســتی میدانستند مردم آمادگی
جنگیدن و مبارزه در صحنه را ندارند .از این رو ،کوشیدند تا از راه صلح بر مشکالت فائق
آیند.
اگــر بخواهیــم با نگاهی جامعتر ،جامعه زمان امام حســن(ع) را مورد مداقه قرار دهیم
باید به این نکته توجه داشت که معاویه در آن دوره کارهای فرهنگی زیادی انجام داده
بــود و بهدنبال این امر ،عدهای فریب خورده و گروهی گرفتار مســائل دنیا شــده بودند و
این عافیتطلبیشان مانع از این میشد که بخواهند درگیر سختیها و تنشهای جنگ
شوند .واقعیت این است که جامعه اسالمی از زمان حکومت خلفای اول بتدریج دچار
اســتحاله شــد؛ کشورگشــاییهای پیدرپی و رســیدن به غنایم وســیع و همچنین اجرای
سیاستهایی چون تقسیم درآمدها براساس سوابق افراد توسط خلیفه دوم و ...بتدریج
«دنیاطلبــی» و «عــادت به تبعیــض» را در میان مســلمانان رواج داد .ایــن اقدامات در
شــرایطی رخ داد که زمان زیادی از اسالم آوردن اعراب نمیگذشت و بسیاری از آنان در
اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) اسالم آورده بودند.
بــر این اســاس ،فرصت زیادی نبود که بتــوان آنان را از زیر بار ســدهها فرهنگ جاهلیت
خــارج کرد .همین امر ســبب شــد تا بســیاری از آنان بــه مناســبات و ارزشهای قبیلگی
ســابق خود بازگردند .در این فضا ،ریاکاری و تزویر معاویه از یک طرف و سســت بنیادی
اعتقادی و دنیاگرایی طرفداران و یاران امام حســن(ع) از طرف دیگر ،باعث شــد تا امام
حســن(ع) «صلح» را بهعنوان تنها را ه حل دیپلماســی خود در شــرایط آن روز برگزیند.
درس صلح امام حسن(ع) برای دستگاه دیپلماسی ما این است که شرایط را بسنجیم.
البتــه نباید این نکته را از نظر دور داشــت که شــرایط سیاســی و اجتماعــی ،یک امر متغیر
اســت و هر دورهای اقتضائات خاص خود را دارد .در این راســتا ،پیشــوایان دینی هم بنابر
آن مقتضیات زمانی و مکانی ،اســتراتژیهای مختلفی را اتخاذ میکردند .بر این اســاس،
امام حســن(ع) در شــرایط جامعــه آن روز «صلح» و امام حســین(ع) در شــرایطی دیگر
«قیام» را برگزیدند و درسشان برای دیپلماسی امروز ما این است که باید در زمان خودمان
همواره شــرایط را بســنجیم و اقتضائات زمانه را در نظر بگیریم .واقعیت این اســت که در
مسائل سیاسی همواره ،مقابله به مثل نتیجهبخش نیست و گاهی میتوان همچون امام
حســن(ع) از را ه گفتوگو و تســاهل مســائل را حل کرد و از شخصیتها و نخبگانی کمک
گرفت که این ظرفیت را دارند که میتوانند ما را به اهدافمان نزدیکتر کنند.

آنــان فرمودهانــد که اگر قرار باشــد به این
دلیــل مســیح خــدا باشــد پس بــه طریق
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عالمیآگاهبه«زبان» و«زمانه» خود
دکتر سیدجواد میری
عضو هیأت علمی
پژوهشگاه علومانسانی
و مطالعاتفرهنگی

منبعwisgoon :

امــام رضــا(ع) در شــرایط زمانــی و مکانــی
بســیار اســتراتژیکی زندگــی میکردنــد و
همین فضا و بستر ،در رویکرد گفتوگویی و
ارتباطی ایشان با جامعهای که در آن زیست
میکردنــد ،بســیار تأثیرگــذار بود و اگــر امام
رضــا(ع) در مدینه میماندند ،به طور یقین
چنین فرصت و بستری برای تعامل با ادیان
دیگرنمییافتند.
خراسان ،در آن دوران یکی از مراکز بسیار
مهم جهان اســام و اساساً در کل جهان بود
که در آن ترجمههای متون پیشااســامی در
ایــران ،متون چینی ،هنــدی ،یونانی ،آرامی،
عبری ،بودایــی و ...به زبانهــای روز صورت
میگرفــت و میتــوان گفــت مرکــز خالفت
مأمون یکــی از مراکز تبادالت بزرگ جهانی
بود .وقتی امام رضا(ع) به خراسان میآیند،
با آگاهی از «زبان» و «زمانه» خود ،به خوبی
از این فضا استفاده کرده و معارف و مباحث
خود را منتقل میکنند.
عمــران صابــی از جملــه افرادی اســت

خــود را از آن برگزیــد .خانــدان او بهتریــن
خانــدان و خویشــان او بهترین خویشــان و
شــجره او بهترین شجره است؛ که در حرم
روییــده و در (بوســتان) مجــد و شــرافت
قد کشــیده .آن شــجره را شــاخههای بلند
(امامــان دوازدهگانــه) و میوهای اســت که
دســت هر کس بــه آن نرســد .آن حضرت
پیشوای پرهیزکاران و روشنی دیده بینایان
و چراغی اســت درخشان و ستارهای است
کــه نــور از آن ســاطع اســت و آتشزنــهای
اســت که شعله آن برق میزند ،روشنی او
استقامت و طریقهاش هدایت و راهنمایی
است و ســخن او جداکننده (حق از باطل)
و حکــم و فرمانــش به عدل و درســتکاری
(نهج البالغه خطبه  /۹۳فیض االسالم)

درس صلح امام حسن

(ع)

کــه مناظرههــای بســیاری بــا امام رضــا(ع)
داشته است ،این مناظره ،مبتنی بر سؤاالتی
اســت که وی درباره هستیشناسی خداوند،
نســبت باریتعالی به ســایر مراتب هستی،
چگونگــی علــم بــاری تعالــی به خویشــتن
و ...مطرح کرده اســت .این مناظره را شــیخ

صدوق در کتاب «توحید» و در «عیون اخبار
الرضــا» و حتــی عالمه مجلســی در جلد 10
«بحار االنوار» صفحه  309و ســپس محقق
عالیقــدر ،شــیخعزیزاهلل عطــاردی در جلد
دوم «مسندالرضا» آورده است.
همچنیــن عالمــه جعفری نیــز در کتاب

«معــارف الهــی» ،بــر احتجاجــات امــام
رضــا(ع) با عمران صابی تفاســیری نوشــته
و در اوایل دهه شــصت به تحلیل و بررســی
این پرسش و پاسخها میپردازد .او در کتاب
«معارف الهی» نشــان میدهد که در روزگار
ما ،شــخصیتهای دینــی و عالمــان دینی،

چگونــه عالمانــی باید باشــند؟ یعنــی هم،
زمانه خود را بشناســند و هم اینکه بتوانند با
زبــان دنیای معاصــر و زبان ادیــان متفاوت
ســخن بگویند .به عنوان مثال ،در این کتاب
آورده شــده اســت کــه وقتــی امام رضــا(ع)
درباره مسیحیت صحبت میکردند ،عالوه
بــر اینکــه به نــوع نگاهی کــه در قــرآن کریم
نســبت به عیســی مســیح(ع) وجود داشت
توجــه داشــتند ،نــگاه عیســویان ،یهودیــان،
زرتشتیان و ادیان دیگر درخصوص حضرت
عیســی(ع) را نیــز مدنظــر قــرار میدادنــد.
ما امــروزه به ایــن رویکــرد گفتوگویی امام
رضا(ع)بسیارنیازمندیم.
کاری کــه دانشــگاه ادیــان و مذاهــب در
قــم در دســتور کار خــود قــرار داده اســت،
گام بســیار مهمــی در همین راســتا اســت و
متولیان آن میکوشند تا ادیان مختلف را از
رهگذر متون خود مورد بازخوانی و مطالعه
قــرار دهنــد .ایــن رویکــرد ،میتوانــد به قدر
رویکردهــای دروندینی به ادیــان گوناگون،
نتیجهبخشباشد.
امــام رضــا(ع) وقتی بــا عالم مســیحی
صحبــت میکننــد ،بــه انجیــل یا بــه کتاب
عهــد عتیــق و عهــد جدیــد اشــاره میکنند
و حتــی میکوشــند تــا در ارجاعــات خود به
ایــن کتب مقــدس ،با زبــان عبــری و آرامی
سخن بگویند و انجیل را تنها در زبان عربی
مطــرح نمیکنند .همچنیــن در گفتوگو با

یهودیها ،صائبین و بوداییها نیز به متون
آنــان ارجاع میدهند .بنابرایــن ،با زبان و از
دریچه متون اعتقادیشــان با پیروان ادیان
ارتباط برقرار میکردند.
از منظــر فلســفه و جامعهشناســی
دیــن ،آگاهی به «زبــان» و «محتــوای ادیان
مختلــف» به مثابــه پلهای ارتباطی اســت
که میتواند پیــروان ادیان مختلف را به هم
پیوند زند .در این فضا ،ســوءتفاهمها از بین
رفته و زمینه برای «گفتوگوی میان دینی»
فراهــم میشــود .امامرضــا(ع) از این منظر
نمونهبسیارمثالزدنیهستند.
آثار بسیاری وجود دارد که نشان میدهد
گفتوگوهــای بروندینــی امــام رضــا(ع) با
ادیان مختلف ،پیشینه و عقبهای قابل تأمل
دارد .البته به نظر میرســد که چارچوب این
روایتهــا بیشــتر درونمذهبــی و بــه نوعی
فرقهای اســت .ایشان «عالم به زمانه خود»
و اهــل انصــاف ،گفتوگــو ،محبــت و خیــر
بود؛ البتــه تقریرهایی که ما از این مباحثهها
در کتــب شــیعی داریــم ،بیشــتر تقریرهایی
دروندینــی اســت و از ایــن رو ،نیازمنــد
بازخوانــی انتقــادی ایــن تقریرهــا هســتیم؛
چراکــه نــگارش تاریــخ ،متضمــن نگاهــی
پدیدارشناسانه به متون و وقایع گذشته است
و باید پدیدههــا را آنگونه که روی داده ،نقل
کرد و این موضوعی است که به نظر می رسد
که ما درخصوص آن ضعف داریم.

امام رضــا(ع) به عنوان یک شــخصیت
دینــی ،قابلیتــی را ایجــاد کــرده بــود کــه
نماینــدگان ادیــان مختلــف او را بــه عنــوان
شــخصیتی دانــا و اهل انصــاف و مــدارا ،به
رســمیت میشــناختند و در فهــم دینــی از
مذهبشان ،به چشمانداز و نوع نگاه ایشان
احترام میگذاشتند و از آن بهره میگرفتند.
بنابرایــن ،میتــوان از این ویژگی ایشــان ،به
عنــوان یــک نقطه عطــف یــاد کرد؛ بــه این
معنــا که انســان دینــی میتواند بــه مراتبی
از انصــاف ،مــدارا ،تســاهل و دانایــی برســد
که افــراد متفاوت با خاســتگاههای گوناگون
اعتقــادی ،حتی اگــر «هم-کیــش» و «هم-
دیــن» او نباشــند امــا بــه انصــاف ،محبت و
مــدارای او اعتراف کنند .همچنــان که در آن
دوره ،بوداییهــا ،مســیحیان ،یهودیهــا و
صائبین و ...امام رضا(ع) را به عنوان فردی
دانا و اهل انصاف میشناختند.
از ایــن رو ،میــراث ایشــان برای امــروز ما
در حــوزه «اخالق فردی» انصــاف ،مروت و
اشراف
خیرخواهی بوده و در حوزه «علمی» ِ
نظری ،فکری و اندیشــهای به متون مقدس
ادیــان مختلــف و ارائــه تفســیری باطنی نه
صرفــاً ظاهرگرایانــه از ایــن متــون مقــدس
است .این امر ،یکی از بزرگترین قابلیتهای
امــام رضــا(ع) اســت کــه امــروزه میتوانــد
سرمشــق علمای ما و شخصیتهایی باشد
که متولیان دین در جامعه هستند.

