ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﺖ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺯﯼ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻭﺍﺳﻌﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 2ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(
ﺍﺯ  57ﺗﺎ 76
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1310641 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 26/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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سال اول ،شماره ،2
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چكیده
امامان شیعه که در باور پیروانشان همچون پیامبر

 ،عهدهدار رهبرر امرو و پیشروا

جامعهاند ،برا اصالح جامعره و مواجهره برا ناهریرار هرا دترو بره امرداماد دنرد و برا
کاربسو راهکارها متراتب با ضرورتها اجتماع و امتضائات مانره بره ا یرا ن ر
رهبرانه پرداخترد .ا ن که امدامات و راهکارها اصالح آنان چه برود و ا چره مسریرها
پی

رفترد ،پرت

جامعه بی

اصل م اله اتو .فرضیه نو سرده ا رن اترو کره ائمره بررا اصرالح

ا هر چیز به امدامات و فعالیوها فرهرگ  -دربیت  ،عر آگاهتا

امرو

و ا یاد حس مسئولیو در آنها اهتمام داشترد .ا ن دح یق مبتر بر نظر ره اترالم دمردن
اتو که با بهره گیر ا تخران امامان به دحلیل آنها بر اتاس مرابع اولیه پرداخته اترو.
در ا ن نگاه ،همه امامان معصوم به مرزله ک پیکره واحد ملمداد شدهاند.
کلید واژهها
ترو ائمه ،اصالح جامعه ،آگاه بخش  ،مسئولتا .

 .1دانشیار گروه هنر و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیvaseiali@yahoo.com .
دریافت96/03/29 :

پذیرش96/06/30 :
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انسان در قبال جامعه که بستر زندگی و بهسان کشتی برای آدمیان است ،مسئووییت دارد
و باید در صدد اصالح و ساماندهی هر چه بیشتر آن برآید تا هم محیط آرام و مناسبی برای
خود و دیگران پدید آورد و هم زمینه پیشرفت و تعایی را فراهم سازد .پیشوایان مئذهبی ،بئه
حکم مأموریت رهبرانهای که بر دوش میکشند ،بیش از دیگئران مسئووییت دارنئد .ایشئان
برای اصالح جامعه و مواجهه با آسیبها و ناهنجاریها ،راهکارهای مناسئب و متناسئبی را
S
AG
پیشM
گرفتند تا به سایمسازی افزونتر و ارزشمدار جامعه دست یابند ،با این پیشفرض که
R
O
NO
آنان در این مسیر ،بر اساس محاسبههای انسانی و متناسب بئا اقتائاتاو و ضئروروهئای
زمانه عمل میکنند ،نه مستند به دانش غیبی و امدادهای خاص ایهی.
این که امامان شیعه برای اصالح جامعه و رویارویی با ناهنجاریها چه کردهاند و علئل
کنشها و واکنشهایشان چه بوده ،پرسش بنیادین و محوری این نوشتار است و پاسخ آن بر
ُ
نگاه کلانگارانه و انسانواره 1به اتمه ،استوار است .بر این مبنا ،گفتارها و رفتارهای یئ یئا
چند تن از امامان بر همه آنان قابل تعمیم است.
مسأیه اصلی این مقایه با همئه اهمیتئی کئه در حیئاو شئیعی دارد ،کمتئر بئه صئورو
استقالیی مورد بررسی و مداقه قرار گرفتهاست ،جئز آن کئه در کتئا راهبردهای اامهادادرا
مواجهدابیانیهنجیر های ااجتهایی (واسئعی )239 ،نویسئنده بششئی را بئه ایئن مقویئه
اختصاص داده و مباحثی را مطرح ساختهاست ،همچنین در البهالی برخی دیگر از نوشتهها
نیز سرنخهایی در این زمینه میتوان یافت.
پیش از ورود به اصل بحث ،یادکرد دو نکته مقدماتی که به زعئم نویسئنده در دریافئت
روشهای اصالحی اثرگذار است و نظریه اسالم تمدنی 2نیز بر آن استوار است ،الزم بهنظر
میرسد؛ا یکی توجه به مالک برتری دین و نقش راهبران است و دیگر اعتنا به اصول حئاکم
بر راهبری اتمه .ا
 .1در باو ر شیعه ،پیشوایان مذهبی به منزیه پیکره واحد و با مأموریت همانندی ،در طی دویست و پنجاه سال وارد عمل شده و
تابع ضرورو ها ،نیازها و اقتااتاو زمانه و جامعه فعاییت کردند .ن  .صدر ،اهلایبیت؛ تنوعادوار و وحدةهدف ،و خامنه ای،
انسان 250سایه.
 .2این نظریه بر آن است که دیانت اسالمی با رویکردی تمدناندیشانه و تمدنسازانه باید مورد مطایعه قرار گیرد ،یعنی دینی که
از ی سو برای همه آدمیان است و از سوی دیگر همه نیازهای آدمیان را برآورده میسازد.
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 .1مالک برتری دین

درباره دین برتر سشنان بسیاری گفته شده ،اما به استناد کالم نبوی ،دینی را میتوان برتر
دانست که امکان زیست همراه با آرامش بیشترین آدمیان را در جامعئه فئراهم مئیآورد .بئر
اساس روایتی از ابن عباس ،فردی از رسول خدا

پرسید محبو ترین دین نئزد خداونئد

کدام است؟ آن حارو فرمود :ایحنیفیئ ایسئمح (ابئن حنبئل236 /۱ ،؛ متقئی هنئدی،
 ) ۷3/۱و در روایتی دیگر فرمود :من به دین سمحه سهله مبعوث شئدهام (طوسئی.)52۸ ،
AG
ایNOORM
شاخصه سمحه (با گذشت و بزرگوار) و سهله
رسول خدا با این بیان ،آورده خود را که Sدار

(آسان و آسانگیر) است 1،به عنوان برترین دین شناسانده است .پئذیرش ایئن معیئار بئدان

معناست که آموزههای اسالمی ،چه در حوزه فردی و چه اجتماعی باید با آن سنجیده شده و
در صورو موافقت با آن پذیرفته شود .بیگمان آن حائرو و جانشئینانش کئه در فرهنئگ
اعتقادی شیعه ،امام منصو از طرف خدا شمرده میشئوند (کلینئی ،)26۸ /۱ ،بئا همئین
رویکرد به اصالح جامعه روی داشتند و راهکارهای معطوف به آن را پیشه میکردنئد؛ یعنئی
این بعد مسایمتی ،سماحتی و تشویقی بود که بر کالن رفتار آنان غلبه داشت ،نه خشونت،

تنبیه و سشتگیری .به بیان دیگر راهکارهای آنان تمدناندیشانه و بهفراخور زمانه بود 2،چون

خشونت و اجبار نمیتواند انتظام جامعه و صالح آن را تامین کنئد و در هئر سئطحی کئه
باشد ،منافی تمدن بهشمار میآید (وایتهد.)225 /۱ ،
 .2اصول حاکم بر راهبری ائمه شیعه

امامان در باور شیعه ،انسانهاییاند که هم نسبت به انسان و نیازهای پایئهای او آگئاهی
دارند ،هم جامعه و اقتااتاو آن را میشناسند و هم به حقیقت دیانت اشراف کامل دارنئد؛
 .1نویسنده عر زبان از این تعبیر چنین فهم میکند :تساهل در مفهوم اسالمی اقتاا میکند که هر فردی از افراد ملت این حق
را داشتهباشد که به آن چه حق می داند معتقد باشد و مراسم و شعایر دینیاش را آن گونه که میخواهد آزادانه برگزار کند (ن .
ایکعبی.)35-3۴ ،
 .2وایتهد بر آن است که در جامعه متمدن ،تشویق جای تنبیه مینشیند .وی مینویسد :ارزش انسانها در گرو عامل تشویق و
ترغیب است...تمدن با استفاده از عامل ترغیب و تشویق که ذاتی آن است به حفظ و نگهداری نظم اجتماعی
می پردازد...استشدام زور ،هر اندازه که در پاره ای موارد غیر قابل اجتنا بوده باشد ،بیانگر شکست تمدن است ،خواه این
شکست در سطح کلی اجتماع باشد و خواه در سطح باقیمانده افراد جامعه بودهباشد (رک :وایتهد.)225 /۱ ،
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بنابراین ،در مواجهه با ناهنجاریها و برای هدایت نابهنجاران ،ایزاما بهترین راهکارها را پیشه
کرده از روشها و ایگوهای درستی بهره میبردند ،هر چنئد در مئواردی خواسئتههای آنئان
محقق نمیشد ،اما آنچه انجام دادهاند ،شایسته پژوهش ،مداقه و ایگوگیری است.
اصل میانهروی و اعتدال در عمل را میتوان مهمترین عنصر حاکم بر تعامئل آنئان بئه-
شمار آورد ،چنانکه خداوند در قرآن ویژگی پیروان پیامبر را «امت وسط بودن» داتسته-
است (بقره .)۱۴3 ،امام علی نیز میگو ید" :دو گروه درباره مئن بئه هالکئت خواهنئد
رسید؛ آنان که بهافراط در دوستی پیش رفتند و آنان که در دشمنی زیادهروی کردند" ،سئس
افزود" :بر شما باد راه میانه که بهترین راه است" (نهجالبالغة ،کالم  .)۱2۷امام رضا نیز
بر همین منوال سشن دارد و از مردم میخواهد تا راه میانه را که خود ایگوی آن است دنبئال
کنند (صدوق ،ییونااخبیرالرضی.)2۷2/۱ ،
اصل در نظر داشتن ظرفیت آدمیان و فرصت دهی برای جبران و مالیمت با هئمنوعئان،
دیگر عنصر مهم است .خداوند تکاییف شرعی را بر حسب توان آدمیان تشریع کرده (بقره،
 2۸6و  )...و از پیامبرش نیز خواستهاست تا با مردمان با همئین مبنئا رفتئار کنئد .بئر پایئه
روایتی ،پیامبر خود دچار وضعی شد تا بداند قاای ی واجب یزوما به کوتاهی فرد پیونئد
نمیخورد  ،بلکه چه بسا امری خارج از توان او باشد ،پ نباید به راحتی انسانی را از دایئره
ارزشی خارج دانست (حرانی .)235 /2 ،امام علئی نیئز در نامئه بئه مایئ اشئتر بئر
اغماض و چشمپوشی از کوتاهی مردم تأکید میکند و از او میخواهد تا مهربانانه با دیگران
رفتار کند (نهج البالغة ،نامه .)53
اصل اعتنا به زندگی دنیا و پرداختن به آن نیز ،از اهمیت باال بهئرهدار اسئت ،چنئانکئه
پیشوایان Gبه آن گواهی میدهد .در تفکر اسالمی دنیا و اهتمئام بئه آن دارای اصئایت
زندگی
S
MA
R
است،چون همین OO
زندگیNدنیایی است که آخرو او را میسازد ،چنانکه قرآن تصریح کئرده
که هر که از این دنیا بهره ندارد ،در آخرو نیز بیبهئره خواهئد بئود (اسئرا  .)۷2،در زبئان
پیشوایان دین نیز دنیا دارای اهمیت است و آنان در تربیت و اصالح جامعه به حئق زیسئت
انسانی توجه داشتهاند (بیاون.)۸۸6 ،
دیگر اصل بنیادینی که مد نظر پیشوایان دین بوده اصل ارزش جماعت و صئیانت از آن
است ،چه به اعتبار نقش معرفتی آن ،چنان که اکثریت عامه به آن باور داشتند ،چه به اعتبار
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نقش مقدمی که بستر نگهداری اساس دیانت است 1.این اصل در اقدام راهبرانه امامان بئه-
مثابه محور اصلی مد نظر بودهاست .امام علی در کالمی مسلمانان را بئه همراهئی بئا
جماعت میخواند و تأکید میکند که جدامانده از جمع نصیب شیطان میشود ،چنئانکئه
گوسفند بازمانده از گله گرفتار چنگ گرگ میگردد .نیز فرموده است :ید ایله مئع ایجماعئه
(نهجالبالغة ،کالم  )۱2۷و در جای دیگر میگو ید هیچ ک از جدایی خیری ندیدهاسئت
(نهجالبالغة ،کالم .)۱۷6
اختیار نسبی انسان و حق ارادهگری نیز از عناصر مهم مورد توجه امامان است 2که کسی
نمیتواند به هیچ بهانهای آن را از آدمی سلب نماید .به استناد همین اصل ،تربیت و اصالح
معنا پیدا میکند .بنابراین اصالح جامعه در مکتب اتمه ،مبتنئی بئر ایئن اصئول اسئت ،بئا
راهکارهایی که به اقتاای زمانه و ضروروها متفاوو بودهاست.
ناهنجاریهای جامعه انسانی
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ناهنجاریهای اجتماعی در دو طبقه متمایز از هم قابل دستهبندیانئد؛ مئواردی کئه بئا
هنجارهای دینی و مذهبی تعریف میشوند (تعیینی) ،به این معنا که با وضع قانون یا تشریع
دیانت ایزامی میشوند و با گذشت زمان سنتی مقبول همگان بئهمثابئه معیئار سئنجه رفتئار
قلمداد میشوند؛ دیگر رفتارهایی که با هنجارهای اجتماعی شناسایی میگردنئد (تعینئی)؛
یعنی آنچه در گذر زمان و تابع نیازهای بشری ،وضئعیت همئهپئذیر یافتئه هنجئار شئمرده
میشوند ،مثل بسیاری از آیینها ،سنتهای اجتماعی و آدا رفتئاری مقبئول جوامئع .بئر
دسته اول امور شرعی و بئر دسئته دوم امئور عرفئی اطئالق و تشلئف از هئر یئ از آنهئا،
نابهنجاری قلمداد میگردد و فرد متشلف نابهنجار خوانده میشود.
این که چگونه میتوان جامعهای را اصالح کرد ،امری پیچیده اسئت و پیچیئدهتر از آن،
تجربه شئدهاسئت .بئه زعئم ایئن
شناخت ایگوهای کارآمدی است که در حیاو اتمه
 .1در باور اهل سنت ،اجتماع امت بر ی امری نشان حقانیت آن به شمار میرود (اصل اجماع که معرفتی است) ،اما در میان
شیعه چنین باوری وجود ندارد ،جز این که اعتنای به جماعت و اجتماع برای بقا و دوام دین الزم است ،پ ارزش مقدمی می-
یابد.
 . 2این دیدگاه نقطه مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی معتزییان و اشاعره قرار دارد و بر اساس امر بین امرین استوار است (رک:
صدوق ،الهداید.)۱۸ ،
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راهکارها اصالح جامعه در ترو امامان شیعه با دأکید بر آگاه بخش و مسئولتا

نوشتار ،آنان در اصالح جامعه ،بیش از هر چیز بر آگاهیبششی و مسوولسئازی مشاطبئان
تأکید داشته میکوشیدند تا در جامعه انسانی ،مردمی آگاه ،مسوول و خردمند بهبئار آینئد و
همین نقطه تمایز آنان با دیگر آدمیان صاحب نفوذ یا حاکمان است؛ چرا که پیشوایان دینی،
رهبری خود را در بیداری و پیروی آگاهانه مردم میجویند؛ درحاییکه حاکمان بیش از هئر
چیزی بر تبعیت و فرمانبرداری بیچون و چئرای مئردم کئه بئا ناآگئاهی و جهایئت مئردم
امکانپذیرتر است ،پافشاری دارند .راهبردهای اتمه بر این اساس ،چنیناند:
سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
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 .1خود اصالح گری پیش از دیگرسازی (آغاز از خویشتن)

شاید بتوان مهمترین آموزه تربیتی مکتب امامت را در «آغاز تربیت از خو یشتن پئیش از
پرداختن به دیگران» برشمرد .نگاهی به دادههای حدیثی و تاریشی نشان میدهد پیشئوایان
مذهبی شیعه پیش از آن که دیگران را به امری فرابشوانند ،خود به آن عمل میکردند ،چنئان
که قرآن فرموده چیزی را خود به آن عمئل نمیکنیئد ،بئر زبئان نرانیئد (ایصئف .)2 ،امئام
علی

نیز فرمود :آن که خود را پیشوای مردم سازد پیش از تعلئیم دیگئری بایئد بئه اد

کردن خویش پردازد و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید باید به کردار اد نماید ،و آن که
خود را تعلیم دهد و اد اندوزد ،شایستهتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهئد و
اد آموزد (نهجالبالغة ،حکمت  )73و نیز فرمود :مردم! به خدا قسئم! شئما را بئه چیئزی
دعوو نمیکنم جز آنکه پیش از شما بدان عمل کردهام و از چیزی بازتئان نمئیدارم ،مگئر
آنکه خود از آن پرهیز کردهام (نهجالبالغة ،خطبه  .)175امام صئادق نیئز میفرمایئد:
َ
َ
ُ
ُُ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ
کونوا ُد ً
یئر ،فئَّن ذیئ
ایو َرع َواالجتهاد وایصئالة وایش
عاة یلناس بغیر أیس َنتکم ،ی َی َروا منکم
داع َی ؛ مردم را به غیر زبانتان فرابشوانید تا پارسایی ،اجتهاد ،نماز و نیکی را در شما ببینند و
این بهترین فراخواننده است (کلینی .)78 /2 ،همچنین فرمود :مردم را با اعمایتئان دعئوو
کنید نه با زبانتان (مجلسی.)198 /5 ،
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 .2امر به معروف و نهی از منكر

حساسیت در مقابئل کئژیهئا (منکئراو) و احسئاس مسئووییت در تئرویج ارزشهئای
اجتماعی (معروفها) یا امر به معروف و نهی از منکر که نقطه مقابل اصالح دستوری جامعه
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قرار دارد ،در سیره پیشوایان قابل پیجئویی اسئت .در محئاوراو فرهنگئی-دینئی امروزیئان،
عموما این عنصر برابر با واداری به واجباو و بازداری از محرماو یکی انگاشته میشئود ،در
حایی که به نظر میرسد این دو با هم تفاوتی بنیادی دارند .امر و ترغیب به واجباو یئا نهئی و
بازداری از محرماو از امور دینی ،وظایف شرعی و دارای حکمهای مشئش اند ،در حئایی
که امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلی و ایزاماو زندگی اجتماعی است که در زنئدگی
اجتماعی آدمیان معنا مییابد ،و طبعا حکمی دینی اگر هئویتی اجتمئاعی و مقبئوییتی عرفئی
بیابد مشمول این اصل خواهد شد ،نه از آن حیث که مقویهای دینی است ،بلکئه از آن جهئت
که هنجاری اجتماعی شدهاست .قرار گرفتن این اصل در کنار اصویی دیگر چون نمئاز ،روزه،
خم  ،زکاو و جهاد و دیگر امور شرعی ،به عنوان قسیم آنها با همین رویکرد موجه مینماید
و طبعا نمیتواند خود حاوی آنها باشد ،جز آن که در حوزه تعامل با دیگران قرار گرفته و امئری
اجتماعی گردد .به تعبیر مستشرق سوییسی ،مارسل بوازار 1:آیین اسالم بر اساس قرآن مجید،
مؤمن را کسی توصیف میکند که امر به معروف و نهی از منکر مینماید .اسئالم اصئل یئزوم
زندگی اجتماعی و مسووییت مشترك افراد بشر را از بدیهیاو میشمارد .از این اصئل وظئایف
خاصی استنتاج میشود که اگر حتی صورتی حقوقی به خود نگیرد ،باز از وجدان درونی فئرد
مدد میطلبد (بوزار .)42 ،فرمان دادن به معروف و بازداشتن از کار ناشایست ،امری فراتئر از
واجباو و محرماو شرعی است ،چنانکه برخی از عایمان چون شیخ طوسی برای حاکمئان
دادگر گفتهاند اگر به دو شرط پایبند باشد شایسته همکاری خواهد بود؛ یکی به جا آوردن امر
به معروف و نهی از منکر و دیگر توزیع خم و صدقه به مسئتحقان آن و حتئی وی بئا سئید
مرتای در این رویکرد همداستان است که اگر حاکمی مشروع بود ،یعنی به اصل پئیشگفتئه
پای بند بود همکاری با او پسندیده است (کوک .)421-419 ،بر این اساس میتئوان فاصئله
2
میان امر به واجباو و نهی از محرماو را با امر به معروف و نهی از منکر بهدرستی دریافت.

1. Marcel Boisard
 .2در متون اسالمی ،امربهمعروف و نهیاز منکر در عرض دیگر واجباو ،مثل نماز و روزه و ...آمدهاست ،طبعا نمیتواند در
طول آنها قرار گرفته و برای تحقق آن ها به کار گرفته شود .به زعم این نوشتار ،مصداق آن باید چیزی غیر از واجباو ومحرماو
که خود رانه مششصی دارند ،باشد .اگر امربهمعروف و نهیاز منکر بشواهد برای اعمال دیگر واجباو و محرماو دارای حکم به
کار آید ،پ خود آن نیز مشمول آن خواهدشد که تسلسلی نامعقول پیش خواهد آمد.
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جامعه برای آن که بستری برای زیست جمعئی ،مایئه آرامئش و سئعادوآفئرین باشئد،
نیازمند نظمی مبتنی بئر آیینهئا و ضئوابط و سئنتهایی اسئت کئه همگئان آن را پذیرفتئه
پایبندی خود را به آن نشان دهند .بنابراین تا زمانی که امری عرفی نباشد یا عرفی نشود (در
زمره معروف قرار نگیرد= مقبوییت نیابد) ،تأثیرگذاری اجتماعی نشواهد داشت و اگر مئورد
طرد جامعه واقع شود ،به آن معناست که در ایجاد زمینه مناسب زندگی اجتماعی ناکارآمئد
است و آن چه در ادبیاو دینی -ارزشی از آن با عنوان منکئر یئاد میشئود ،از همئین منظئر
AGS
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معناپذیر میشود وMمRرOادNOاز آن کنشها و چیزهئایی اسئت کئه از سئوی جامعئه ،نئه دیئن و
شریعت ،انکار و طرد شدهاست.
امربهمعروف و نهیازمنکر در ادبیاو قرآنی بهشدو مورد تأکید قرار گرفتهاست ،با ایئن
دیدگاه که اگر مسلمانان به آن عمل کنند ،برترین امتهئا خواهنئد بئود 1.رسئول اکئرم نیئز
فرمود :اگر امت از انجام آن سرباز زنند و کوتاهی کنند عئذا ایهئی در انتظارشئان اسئت
(کلینی .)59/5 ،امام علی هم در وصیتنامه خئود بئر ایئن نکتئه پئای فشئردهاند کئه
َ
َ
ُ
َْ َ
عون فال ُی ْس َئتجا ُ
ایمنکر ُف َ
الت ْت ُرکوا َ
األمر بایمعروف و این َ
ئیویی علیکم شرا ُرکم ثم تد
هی عن
ُ
یکم (نهجالبالغة978،؛ مجلسی .)406 /74 ،همچنین فرمود :تمام کارهئای نیئ حتئی
جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکرچون آ دهان است در برابر دریئای
پهناور (نهجالبالغة ،کالم.)374 :
در کاربست این عنصر ،چنانکه در فقه شیعی آمده ،شرایطی ملحوظ اسئت کئه بئدون

تأمین آنها نمیتوان یا نباید دست به امر به معروف زد 2.امامان اجرای این اصل را ،برخالف
تصور رایج در زمان ما ،متوجه حاکمان ،سردمداران و امیران میدانستند نه مردمئان عئادی،
چنانکه شرایط این اصل نیز آن را نشان میدهد (منتظری .)60 /۱ ،خمینی به استناد روایتی
َْ َ ْ
َ َ َ ْ َ
ُ َ ُ ُْ ْ
 .1ک ُنت ْم خ ْی َر أ َّم ٍ أخر َجت ی َّلناس تأ ُم ُرون بای َم ْع ُروف َوت ْن َه ْون عن ای ُمنکر (آل عمران.)۱۱۱ /

 . 2شرایط امر به معروف و نهی از منکر که برخی به فاعل ،برخی به مشاطب و دسته ای به جامعه بر می گردد ،در پنج مورد قابل
تشلی

است؛ آشنایی آمر و ناهی ،به معروف و منکر و یقین به وجو معروف و حرمت منکر و ایمن از اشتباه خود .دوم

احتمال عقالیی تأثیر امر و نهی .سوم اصرار تارک واجب و فاعل حرام به انجام واجب و منهی عنه .چهارم ثبوو و تنجز واجب
بودن معروف و حرام بودن منکر درحق فاعل و نداشتن عذر در ارتکا  .پنجم نبود مفسده و ضرر در امر و نهی .رک :کتب
توضیح ایمساتل ،با امر به معروف و نهی از منکر.
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بر این نکته تأکید میکند که "اگر امر به معروف و نهی از منکر یهخئوبی اجئرا شئود دیگئر
فریض قهرا برپا خواهد شد ...ظلمه و عمایشان نمیتوانند اموال مردم را بگیرنئد و بئه میئل
S

خود صرف کنند و ماییاوهای مردم را تلف نمایند .آمر به معروف و ناهی از منکر ،دعئوو
A
G

M

R

N

O

O

به اسالم و رد مظایم و مشایفت با ظایم میکند .عمده وجو امر به معروف و نهی از منکر
برای این امور است .ما امر به معروف و نهئی از منکئر را در دایئره کئوچکی قئرار داده و بئه
مواردی که ضررش برای خود افرادی است که مرتکب میشوند ،یا تئرك میکننئد محصئور
ساختهایم .در اذهان ما فرورفته که منکراو فقط همینهایی هستند که هر روز مئیبینیم یئا
میشنو یم .مثال اگر در اتوبوس نشستهایم موسیقی گرفتند ،یا فالن قهوهخانه کار خالفئی را
مرتکب شد ،یا در وسط بازار کسی روزه خورد منکراو میباشد و باید از آن نهی کرد! و بئه
آن منکراو بزرگ توجه نداریم؛ آن مردمی را که دارند حیثیت اسالم را از بین میبرند حقوق
ضعفا را پایمال میکنند و  ...باید نهی از منکر کرد (خمینی.)۱۱۸ ،
برجستهترین کاربرد امربهمعروف و نهیازمنکر که در میان معتزیه به عنوان یکی از اصئول

عقیدتی بهشمار است 1،در سیره امام حسئین

دیئده میشئود کئه در مواجهئه بئا دسئتگاه

حاکمیت یزید ،در بیانی صریح ،هدف خود را اجرای این امر آسمانی ذکئر کئرده ،میگو یئد:
من برای اصالح امت رسول خدا برخاستم و غرضی جز امر به معروف و نهی از منکئر نئدارم
(ابن اعثم 2۱ /5 ،و مجلسی .)330 /۴۴ ،این حرکت ایبته از سوی دیگر اتمه نیز به گونههایی
دنبال میشد و به تعبیر مطهری ،اشتباه است اگر ما خیال کنیم روش سایر اتمئه بئا روش امئام
حسین در این جهت اختالف و تفاوو داشته است ...تفاوو در این اسئت کئه شئکل مبئارزه
فرق میکند ...ما میبینیم همه اتمه اطهار این افتشار را دارند که در زمئان خودشئان بئا هئیچ
خلیفه جوری سازش نکردند و همیشه در حال مبارزه بودهاند (مطهری.)۱۷۱-۱۷0 ،
بدیهی است اجرای این اصل برای حاکمان خودکامه نمیتوانست پسندیده باشد ،چون
مانع دستاندازیها و قانونگریزیهای آنان میشدهاست ،چنان که عبدایمل مئروان ،در
سال  ۷5هجری ،پ از آن که ابن زبیر را به قتل رساند ،در خطبهای در شهر مدینه ،پ از
 . 1اصول معتزیه پنج تاست؛ توحید ،عدل ،منزی بین ایمنزیتین ،اثباو وعید و امر به معروف و نهی از منکر .اینان امر به معروف
و نهی از منکر را تابع شراتطی ،چون امکان و قدرو ،به زبان ،دست و شمشیر واجب می دانند (اشعری.)2۷۸ ،
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حمد و ستایش خداوند و وصف خویش به شجاعت و صراحت و توانایی ،گفت :بئه خئدا
قسم هیچ ک مرا به تقوای ایهی فرمان نمیدهد ،جز این که گردنش را میزنم! (عسئکری،
 .)250حساسیت نسبت به اعمال دیگران ،در نگاهی دیگئر از سئطح احسئاس تکلیئف و
مسووییت اجتماعی نسبت به مدیریت جامعه پا فراتر نهئاده  -بئهمثابئه عنصئری عئاطفی و
خانوادگی نقشآفرینی میکند .در این نگاه ،آنچه افراد را نسبت بئه هئم ،متعهئد و مسئوول
میسازد ،رابطه انسانی و همخانودهانگاری است که در فرهنگ اسئالمی بئا اصئل تواصئی
نشان داده میشود .در تواصی نوعی احساس پیوند ریشهای دیده میشود و از فرد مسئلمان
خواسته میشود تا همکیش و شهروند خود را به حق ،یعنی امئر ثابئت انکارناپئذیر و صئبر
فراخواند .بر اساس داده قرآنی ،انسان اساسا در خسران است (وایعصر ،)۱ ،چون این غریزه
شهوانی و مادیگرایانه اوست که بر وی غلبه دارد و با جاذبه بیشئتری کئه دارد انسئان را بئه
سوی کژی میکشد  ،جز آن دسته از آدمیانی که به خدای بزرگ ایمان دارند و به حکم ایمان
خود ،به رفتار درست و صایح روی میکنند و حاصل آن احساس وظیفه انسئانی و متقابئل
افراد مؤمن نسبت به یکدیگر است که در تواصی به حق و تواصی به صبر بروز مییابئد .بئه
بیئئان دیگئئر ،تواصئئی بئئه حئئق کئئه پیامئئد ایمئئان بئئه خداسئئت ،در حئئوزه امئئور بنیئئادی و
زیرساختهای فکری ،یعنی عقاید و باورها است که همه فعاییتهای بشری بر آن اسئتوار
است (طبرسی .)53۴ /۴ ،بدیهی است امام ،در فهم شیعی هر دو مأموریئت را در دسئتور
کار خود دارد؛ هم در اصالح اندیشهها و باورها میکوشد و هم در ترغیب آدمیان به تبعیت
از احکام دینی .امام حسین به دو اصل پیشگفته اشاره فرموده ،اقئدام خئود را ترغیئب
حقگرایی ،و گریزاندن از باطل گروی (طبری )30۴ /۴ ،و نیز سیر بئر اسئاس سئیره پیئامبر
(ابن شهر آشو  )2۴۱ /3 ،ذکر میکند.
 .3ترویج معنویت دینمحور با ابزار دعا و نیایش
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دعا گرچه در نگاه اوییه وسیلهای برای ارتباط ششصی انسان با خدا شمرده میشود ،اما
در فائئای بسئئته سیاسئئی و جامعئئه اسئئتبدادزده کئئه در آن امکئئان فعاییتهئئای فرهنگئئی و
اجتماعی آشکار فراهم نیست ،به عنوان راهکاری شایسئته بئرای هئدایت آدمیئان بئه سئوی
حقیقت و بازداریشان از کژیهئا کارآمئدی دارد .ایئن شئیوه بئیش از همئه در سئیره امئام
سجاد دیده میشود .آن حارو کئه در دوره بحرانئی و اختنئاقآیئود پئ از عاشئورا
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میزیست ،با بهرهگیری از حربه دعا ،به بیئان عئاییترین عقایئد ،اخالقیئاو و ارزشهئای
اجتماعی پرداخت و سیاست خود را بر فعاییت اعتقادی و فرهنگی گذارد و با زبان و ادبیاو
کمتر گزنده ،در صدد بیدارسازی مئردم برآمئد .امئام در قایئب نیئایش و دعئا ،کوشئید تئا
عاییترین مفاهیم اسالمی را به زیباترین وجه تبیین سازد و باورهئای مئردم را دربئاره خئدا،
پیامبر ،معاد و اخالق سامان دهد .از پ وی این رویکرد تئداوم یافئت و همچنئین مقویئه
با این رویکئرد
تعلیم دانش نیز در دستور کار قرار گرفت و دوران دو امام باقر و صادق
پیش رفت و برای اویین بار مسأیه ضرورو تقیه پیدا شد ،چرا که زمانئه از اظهئار هئر گونئه
سشن صریح حق ممانعت میکرد ،پ باید به راهکنشی مئوثر دیگئری روی آورده میشئد.
افرادی که در دوره این دو امام آموزش دیدند و در پاالیش فرهنئگ رایئج و احیئای فرهنئگ
اصیل ایهی-نبوی گامهای بلندی برداشتند ،تا جایی که برخی از بزرگان فقهی اهل سنت از
این خرمن بهرهها بردند .دوره امام کاظم نیز گر چه به مانند دوران دو امام پیشین نبئود،
اما ایشان نیز چون پیشینیان ،بیشتر بر وجه معنوی ،اعتقادی و فرهنگی تأکید داشتند.
کار این پیشوایان ایبته با مشکالو زیادی همراه بود ،اما تعلقشان به خاندان رسول ایله ،تا
حدی بر حرفشنوی مردمان از آنان اثرگذار بود .هرچنئد از زمئان امئام بئاقر  ،فاصئلهای
زمانی تا زمان پیامبر پدید آمده بود ،ویی تالش و تبلیغ عباسیان در انتسا خود بئه پیئامبر بئا
شعار الرضیامناآلامحهدا(مجهول۱9۴ ،؛ بالذری ،)۱2۸ /۴ ،نام خاندان واقعی آن حارو
را ناخواسته ،از نو بر سر زبانهئا انئداخت و در دلهئا شئکوفان کئرد و تبلیغئاو تحدیئدی و
تهدیدی امویان را که فاای تاری و مبهمی ایجاد کرده و طرح حقیقت از زبئان آل ایبیئت را
اندکی سشت کرده بود ،تا حدی از بین برد ،بنئابراین ،در دوره ایئن پیشئوایان ،نئوعی گئرایش
عمومی به سویشان ایجاد شد و بستر مناسبتری برای فعاییتهای رهبرانه شان فراهم گردید.
 .4آموزش ارزشها و پرورش درست

مؤثرترین راهکار برای اصالح جامعه ،آگاهی بششی به انسئانها و آشناسئازی آنئان بئا
معارف متعایی از طریق تعلیم و تربیت باشد ،نه تبلیغاو صئرف کئه عملئی هیجئانی و تئا
حدی مقطعی است .اتمه هر چند از تبلیغ نیز بهخئوبی بهئره بئرده ،در جلسئاو محئدود،
خانگی و گاه مجامع بزرگ به آن روی داشتند ،اما چون این راهکار بیشتر جنبه اقناعکننئدگی
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جامعه بسردازند ،بهویژه امام باقر و امام صادق

که برای پاسخگو یی به نیازهای بنیادین و

OR

MA

روزآمد ،در حوزههای عقیئدتی و فکئری ،مقئوالو فقهئی و شئریعت ،سئاحت اخئالق و
NO

ارزشها و دیگر حوزههای علمی ،با برگزاری مجای گفتوگو و مناظره ،بیش از دیگران به
آموزش روی داشتند و از این طریق آثار حدیثی و علمی درخوری برجای نهاده دانشئمندان
زیادی را پرورش دادند .ایبته دیگر اتمه نیز به ایئن راهکئار توجئه داشئتهاند ،خصوصئا امئام
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رضا

از روش مناظره بهخوبی استفاده میکرد 1،اما امام باقر و امام صادق

به حکم

موقعیت زمانی که در آن قرار گرفته بودند ،بیش از دیگر پیشوایان فرصت گفتگوهای علمی
و آموزشی یافتند ،بههمین سبب بیشترین روایاو مذهبی در حوزههئای مشتلئف اخالقئی،
فقهی ،عقیدتی و اجتماعی از آنان است و به گفته عالمه طباطبئایی ،احئادیثی کئه از آن دو
مأثور است ،از مجموع احادیثی که از پیغمبر اکرم و ده امام دیگر ضبط شده ،بیشئتر اسئت
(طباطبایی .)140 ،در پرتو همین دادهها ،گذشته از اینکئه نیازهئای جامعئه شئیعی پاسئخ
گرفت ،تبیینی از مفهوم و جایگاه امامت نیز عرضه شد که منشأ رویکرد جدیدی در فرهنگ
شیعی گردید (ن  .جعفری328 ،327،؛ مدرسی طباطبایی 34 ،به بعئد) .مهمتئرین راه-
کارهایی که در آموزش و تعلیم اتمه به چشم میخئورد ،دادن ایگئو یئا روش فهئم صئحیح
حقیقت بود که در همه ادوار دیگر مورد پیروی قرار گرفت.
معیئار
معیار انگاری قرآن و سنت .در تفکر شیعی ،قرآن و سئنت قطعئی پیئامبر
پذیرش حق و باطل و مالک تعامل آدمیان بئا یکئدیگر اسئت .بئر اسئاس سئشنی از امئام
رضا  ،آن چه از آنان ذکر میشود نباید قطعی قلمداد شود ،بلکه پ از عرضه به قرآن و
سنت ،در صورو سازگاری با آنها پذیرفته شود (مجلسی .)250 /2 ،چنانکه دانسته اسئت
بیشترین مشکالو جوامع اسالمی و ناهنجاریهای اجتماعی برخاسئته از کژاندیشئیهای
متدینانه است که عموما بر روایاو ناپایمند و برساخته استوار است ،اما تمس بئه معیئار
پیش گفته بسیاری از مساتل را حل میکند .پیشوایان بهتأکید گفتهاند هر سشنی که بهعنوان
 .1رک :برخی از مناظره های امام رضا

(صدوق ،ییونااخبیرالرضی.)۱62 /2 ،
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حدیث از آنان نقل میشود ،قابل اعتماد نیست ،بلکه باید با معیار صحیح سنجیده شوند و
با فرض عدم سازگاری به دور افکنده شوند (کلینی69 /۱ ،؛ صدوق ،الهقنع.)457،
NOORMAGSعقئل در فرهنئگ اسئالمی ،بئه ویئژه در
بهرهگیری از عقل و اهتمام به آن .اهتمام بئه
مکتب شیعی و بهرهگیری از آن در همه سئاحاو دینئی ،حتئی در اسئتنباط احکئام شئرعی
(مغنیه )6،365 ،روشنتر از آن است که نیازمند استدالل و اقامه دییئل باشئد .کتا هئای
حدیثی شیعی ،عموما با کتابی با عنوان ایعقل و ایجهل آغاز شدهاند که نشاندهنده پایئهای
بودن آن است .امام علی بعثت انبیا را برای برانگیشتن و بیدار کردن عقول بشری دانسته
(نهجالبالغة ،خطبه  ) 1و امامان شیعه نیز بر خئردورزی و اسئتفاده از عقئل تأکیئد داشئتند
(صدوق ،الخصیل )589 ،و همین امر موجب گردیده تا بیشترین عقلگرایان و فیلسوفان از
میان این مذهب برخیزند (ن  .طباطبایی 58 ،به بعد) .عقلاندیشی و توصئیه بئه آن نقطئه
مقابل نقلگرایی است کئه حاکمئان بئر آن اصئرار میوزیدنئد .اقبئال الهئوری میگویئد:
حکمرانئئان کئئه چنئئدان بئئه عقئئلگرایی دل ندارنئئد ،چئئون الزمئئه آن پرسئئشگئئری و طئئرح
چندوچونهای بنیادین است و چنین چیزی با تعلقاو و انتظاراو آنان نمیسازد ،بئههمئین
سبب آنان به نقلگرایی که نتیجهاش مقلدپروری ،سلم و پذیرش است ،بیشتر روی دارنئد و
بر آن پا میفشرند (الهوری.)171 ،
جامعه عقلگرا و پرسشگر ،راه و رسم درست و انسانی را بر کرسئی مینشئاند و مئانع
خودسری ،استبداد و مرجعیت دروغین قدرتمندان میشود.
جامعنگر ی به دین و پرهیز از ابزاری نگری .غایت اساسی دین ،بئه تعبیئر عبئده ،آن
است که انسان را پاکدل و بزرگمنش گرداند و با رهاندن او از چنگ هوسهئای پلیئد ،نئه
تنها رستگاری او را در جهان دیگر بلکه بهروزی و آسایش او را در این جهان تائمین کنئد
(عنایت .)144 ،دین برای زیستن برین و ایجاد تالتم بیشتر در جامعه است نه مایه تئنش و
جدایی .اگر دین از زاویه تنگ منافع ششصی نگریسته شود و از خویشتن فردی یا اجتماعی
یا سیاسی آدمی درنگذرد ،به تحریف و معوج سئازی آن میانجامئد ،امئا اتمئه بیدغدغئه
ششصی به تبیین دین میپرداختند ،حتئی اگئر بئه کئاهش اطرافیانشئان میانجامیئد .امئام
َ
َْ
ئن ْاین ْم ُر َقئ ُ ْای ُو ْسئ َئطی ب َهئئا َی ْل َحئ ُئق َّ
علئی میفرمایئئدَ :ن ْحئ ُ
ایتئئایَ َو ری ْی َهئئا َی ْرجئ ُئع ایغئئایَ
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(نهجالبالغة ،خطبه  .)109بر همین اساس امام باقر در توصیهای به پیروانش میگوید:
ای گروه شیعه ،ای شیعه آل محمد! چون تکیهگاه (متکا) میانه باشید 1تا غاییان بهسوی شما
برگردند و تاییها (جویندگان) به شما بسیوندند .مردی از انصار به نام سعد ،پرسید :فدای تو
گردم ،غایی چیست؟ گفت :دستهای که درباره ما چیزهایی میگویند که ما دربئاره خئویش
باور نداریم و نمیگوییم ،پ اینان از ما نیستند و مئا از آنئان نیسئتیم .پرسئید :تاییئان چئه
کسانی اند؟ فرمئود :ایشئان در جسئتجوی خیرنئد و بئه آن میرسئند و بئر آن پئاداش داده
میشوند [اما آگاهی کامل ندارند]ا(کلینی۷6 /2 ،؛ قاضی نعمان .)502 /3،سس امام بئه
مشاطبان روی کرد و گفت :به خدا قسم ،با ما از طرف خداوند براتتی وجود ندارد ،بین ما و
خدا قرابتی نیست و ما بر خداوند حجتی نداریم 2و ما تنهئا بئا طاعئت بئه خداونئد تقئر
میجوییم ،پ هر ک از شما مطیع خداوند باشد ،والیت و دوستی ما به کارش میآید و
هر که به خدا عصیان کند ،والیت ما به دردش نمیخورد ،وای بر شما که غره شوید ،وای بر
شما که غره شو ید [از اینکه شیعه ما هستید] .از همین منظر امام صادق بر آن است که
بنی امیه آموزش ایمان را برای مردم آزاد گذاشتند ،اما تعلیم شرک را نئه ،چئون بئا ایئن کئار
میخواهند مردم آنان را نشناسند (کلینی416 /2 ،؛ طبرانئی 3.)152/8 ،اگئر مسئلمانان بئه
درک درست و جامع دیانت اسالمی توفیق یابند ،به ترفندهای حکومتگرانی چون امویان دل
نمیدهند و تسلیم آموزههای آنان نمیشوند.
واقعیت آن است که سیاستمداران خودخواه و قدرومداران اموی و عباسی ،از دیانئت
آنچه را مایه تحکیم موقعیت و توجیهکننده رفتارشئان بئود میجسئتند (اسئتفاده ابئزاری از
دین) و از پرداختن به آنچه موجب آگاهی مردم میشد پرهیز داشتند ،همانطور کئه دیگئر
مستبدان تاریخ چنین بودهاند .عبدایرحمن کواکبی بهزیبایی این رویکرد را برنمئوده و آورده
است :مستبد از علوم دینی که متعلق به معاد است بیم ندارد ،چه معتقد اسئت کئه آن علئم
ابلهی را برنگیرد و پرده بر ندارد ...بلی علمی کئه بنئدهای مسئتبد از آن همئییئرزد ،علئوم
 .1گفته اند اینمرق ایوسطی ،آن و ساده ای است که در میانه مجل

قرار گرفته ،بزرگان بر آن تکیه میزنند و همگان بدان

متوجهاند .در این جا ،مراد میانه روی و ایگو بودن است (رک :مازندرانی.)2۴۷ /۸ ،
 .2امتیاز متفاوتی برای ما وجود ندارد که بتوانیم بر خالف ناموس ایهی کاری بکنیم.
 .3رن بنَ أمی أطلقوا یلناس تعلیم االیمان و یم یطلقوا تعلیم ایشرك یکَ رذا حملوهم علیه یم یعرفوه.
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زندگانی میباشد ،مانند حکمت نظری ،حقوق امم ،سیاست مدنی ،تاریخ مفصل ،خطابئه
ادبیه و غیر اینها از علومی که ابرهای جهل را بردارد و آفتا درخشان طایع نماید تا سئرها
از حرارو بسوزد( ...کواکبی.)72 ،
NOORMAGS

دوری از مراء و خود برترنمایی؛ به میزان تأکیدی که در زبان اتمه شیعه بر مناظره رفته،
از مرا نهی شدهاست .در مناظره ،اصل اویی کشف حقیقت یا انتقال آن است ،که با احترام
و رعایت حقوق مشاطب ،متکی بر آدا و اخالق انسانی و با قصد نی خواهی است ،اما
اگر مجادیهای برای اسکاو خصم یا غلبه بر او ،یا تشریب مشاطب و یا اشئتهار باشئد ،نئه
تنها امری شایسته نیست ،بلکه سشت مذموم و حقیقئتسئوز اسئت ،از ایئن رو در سئنت
اسالمی با عنوان «مرا » مورد انکار قرار گرفتهاست (ن  .مجلسئی 138 /2 ،بئه بعئد) .در
تفکر شیعی ،با این که طلب علم از اهمیئت بئاالیی برخئوردار اسئت ،تئا جئایی کئه امئام
سجاد میفرماید اگر مردم آنچه را در طلب علم وجود دارد میدانستند ،با جانفشئانی
و خطر کردن آن را میجستند (ابن ابئی جمهئور61 /4 ،؛ مجلسئی ،)177 /1 ،امئا اگئر بئه
قصدی غیرعایمانه و باانگیزههای غیرارزشئی باشئد ،مطئرود و مئذموم اسئت .عبدایسئالم
هروی از امام صادق آورده است :هر کسی علمی را بیاموزد تا به مرا با سفها برخیئزد
یا بر عایمان فشر بفروشد ی ا از طریق آن جمعئی را بئه سئوی خئویش بشوانئد و مقبوییئت
مردمی پیدا کند ،در آتش خواهد بود (صدوق ،ییونااخبیراالرضی .)275 /1 ،نیز با ورعترین
مردم کسی دانسته شده که از مرا پرهیشتهاسئت هئر چنئد بئر حئق بئودهباشئد (صئدوق،
االمیل  )۷3 ،و ترک مرا نشان ورع و فروتنی دانسته شدهاست (کلینی)۱23 /2 ،؛ خاصه از
آن رو که مرا و خصومت قلبهای انسانی را در مواجهه با برادران دینی از بین برده نفئاق را
میرویاند (کلینی )300 /2 ،و این با صالح و قوام جامعه انسانی نمیسازد.
نتیجه

رهبران شیعی برابئر وظیفئه ایهئی و مأموریئت دینئی ،بئه اصئالح جامعئه و مبئارزه بئا
ناهنجاریها روی کردند و بئا درپئیش گئرفتن راهکارهئایی بئه پیمئودن ایئن مسئیر اهتمئام
ورزیدهاند .آنچئه بئیش از همئه در سئیره اصئالحی آنئان جلئب نظئر میکنئد ،کاربسئت
روشهای مالیم و متالتم با شأن و ششصیت انسانی اسئت؛ کئنش گریهئایی کئه سئنجه
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اصایت و اساس ارزشیابی دیانت اسالم -به عنوان دین برتر -در گرو آن است؛ چون برابئر
آموزههای اسالمی ،دینی دارای اعتبار است که با سماحت و تساهل همراه باشد .پیشوایان با
درنظرداشت اصویی چون اعتدال و میانهروی ،توجه به ظرفیت و سعه آدمی ،اعتنا به زندگی
دنیایی ،عنایت به ارزش جماعت و جامعه ،و نیز اصل اختیار نسئبی انسئان ،بئه اصئالح و
هدایت جامعه پرداخته با راهکنشهایی چون خودسازی پیش از دیگر سازی ،امر به شایست
و نهی از ناشایست ،نفوذ معنوی با دعا و نیایش و در نهایت آموزشوپرورش درست پئیش
سال اول ،شماره ،2
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رفتند تا امکان زیست مسایمتآمیز و برین برای همگان فراهم شود.
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بیروو ،دارایطلیعه.۱39۱ ،

R
NOO
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