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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﯿﻨﻰ
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ﭼﮑﯿﺪه
زمینه و هﺪف  :ﭘﯿﺮوى از اﻟﮕﻮﻫﺎى ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮑ ّﻤﻞ در راﺳﺘﺎى ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﯾﮑﻰ از راهﻫﺎى
ﻋﻘﻼﻧﻰ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻄﺮت در ﭘﻰ اﺳﺘﮑﻤﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﻰ ﺑﺮاى ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎﻻت واﻗﻌﻰ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ ،وﺟﻮد ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل
و ﺟﻼﻟﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ،ﺑﺮاى دﺳﺖﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
رﺣﻤﺖ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( -ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮ ﺣﻖّ او ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﭘﯿﺮوى
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روش تحقیق  :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ  -ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﮔﺮدآورى داده ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
یافته ها و نتیجهﮔیری :ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و
ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺸﺎن

دﻫﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوى از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾﮥ »...
َو َأ ْن ُف َسنا َو َأ ْن ُف َس ُﮑ ْﻢ) «...آلﻋمران (61 ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺟﺰ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ.
طاع ﱠ
الر ُس َ
اﷲ« (نساء.)80 ،
ول َفق َْد َأ َ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » َم ْن ُی ِط ِﻊ ﱠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻤﺎﻻت ﻋﻠﻮى و
ﻧﺒﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واژههای کلیﺪی :ﻗﺮآن ،اﻣﺎم ،ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﺳﻮه ،ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ،ﺟﺎﻣﻌﻪ.
 .1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه.
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 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ رﺣﻤﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﮑﻨﺎت ،ﻫﺴﺘﻰ داد و ﺑﺎ رﺣﻤﺖ رﺣﯿﻤﻰ،
ﻗﻮة ﮐﻤﺎل ﺟﻮﯾﻰ در ﻧﻬﺎد ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪوﯾﮋه آدﻣﯿﺎن ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ،راه
ﮐﻤﺎل ﭘﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﺳﻮرة ﻃﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و از زﺑﺎن ﻣﻮﺳﻰ(علیهالسالم) ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
»ﻗال َرب ﱡ َﻨا الﱠﺬی َأ ْعطی ُك ﱠﻞ شَ ی خَ ْلق َُه ﺛﻢ َﻫدی« »موسی گفﺖ پروردگار ما كسی اسﺖ كه به جمیﻊ

ممﮑﻨات ﻫستی بﺨشید ،سﭙﺲ آنها را به سوی كمال مطلوب خودشان راﻫﻨمایی فرمود« (طه.)50 ،

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪ :دﺳﺘﻪاى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﮏﺑُﻌﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﻰ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﺎن
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

ﺟﻤﺎدات ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت؛ و دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻨﺪﺑُﻌﺪى )ﻣﺨﺘﺎر( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ارﺷﺎدات اﻟﻬﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﺎن آدﻣﯿﺎن و ﺟﻨّﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾّﺖ دﺳﺖ ﻣﻰﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮدال ﺷﻘﺎوت
(حجﺖ) ﺑﺮاى
و ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﻰ ﺳﻘﻮط ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ دو راﻫﻨﻤﺎ ّ

ﺣﺠﺖ درون اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮى »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ :ﯾﮑﻰ »ﻋﻘﻞ« ﮐﻪ ّ

ﺣﺠﺖ ﺑﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎﻣﺎن« ﮐﻪ ّ

در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓﻰ از ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در ﺑﺎب ﺣﺠﺖ درون ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﺧﺪواﻧﺪ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺣﺠﺖ درون در آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
آورد و ﺑﺪو اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد؛ ﻋﻘﻞ از ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد .آنﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :إِ ﱠی َ
اك
اﻗب َو ِإ ﱠی َ
اك َأ ْن َهی َو ِإ ﱠی َ
آ ُم ُر َو ِإ ﱠی َ
اك ُأ َع ِ
اك ُأﺛیب« »فقﻂ تو را امر و نهی كﻨﻢ و با وجود تو انسان را كیفر كﻨﻢ یا
پاداش دﻫﻢ« (كلیﻨی.)11/1:1386 ،

ﺬین آ َم ُﻨوا َأطی ُعوا ﱠ َ َ
الر ُس َ
ول َو ُأولِی اﻷمر مﻨﮑﻢ«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮون ﻓﺮﻣﻮدَ » :یا َأیﱡ َها الﱠ َ
اﷲ َو أطی ُعوا ﱠ

(نساء» )59 ،ای مﺆمﻨان از خدا و رسول و اولی اﻻمر اطاعﺖ كﻨید«؛ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎى ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ
اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل و اوﻟﻰاﻻﻣﺮ )اﻣﺎﻣﺎن( ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ از »ﺣﺠﺖ ﺑﺮون« اﺳﺖ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوى از ﺧﺪا و ﻣﻌﺼﻮم ،اﻣﺮ ارﺷﺎدى اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﻰ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ارﺷﺎدات ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب و
ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ »ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا« اﺳﺖ و ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ْﺖ الْ ِج ﱠن َو ْ ِ
ْﺲ إ ِّﻻ لِ َی ْع ُب ُدون«
»و ما خَ َلق ُ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ »ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا« اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ :
اﻹن َ

(ذاریات» )56 ،و جن و انﺲ را نیافریدم مگر برای آنﮑه كه مرا عبادت كﻨﻨد«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،راه اﺳﺘﮑﻤﺎل و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدارى و اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺮدد؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ،
راﻫﻰ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوى و اﻃﺎﻋﺖ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﻧﺪارد.
در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﻰ ﺑﺰرگ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ
زﺣﻤﺖﻫﺎى ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎى ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدى ﻃﺮﺣﻰ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ و روﺷﻰ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮى اﺑﺪاع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آن از ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﺎورد و ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﺪ؟
 -2ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻰ اﻣﺎم

راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ در ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮى اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻻمام :ﻫو المﺆتّﻢ به ،انسانا كان یقتدی بقوله او فعله
او كتابا او غیر ذلﮏ محقا كان او مبطال و جمعه اﺋمه :و ﻗوله تعالی » َی ْو َم ن َْد ُعوا ُك ﱠﻞ ُأ ٍ
ناس بِﺈِما ِم ِهﻢ« (إسراء،
 )71ای :بالﺬی یقتدون به و ﻗیﻞ بﮑتابهﻢ« »امام ﯾﻌنی پیﺸوا ،ﭼﻪ انسانی باﺷد کﻪ بﻪ گفتار و کردارش اقتدا ﺷود،
ﭼﻪ کتاب آسمانی کﻪ از آن پیروی نماﯾند و ﯾا ﻏیر اﯾنﻫا )مﺜﻞ راه مستﻘیﻢ کﻪ با پیمودن آن بﻪ سرمنﺰل مﻘصود
رسند( و نیﺰ ممﮑن اسﺖ امام بﻪ حﻖ باﺷد ،کﻪ راه درسﺖ را نﺸان دﻫد و ﯾا باطﻞ باﺷد کﻪ پیروانﺶ بﻪ گودال
»اﺋمﻪ« اسﺖ .خداوند متﻌال میفرماﯾد» :روز قیامﺖ روزی باﺷد کﻪ ﻫر کﺲ را با
سﻘوط اندازد« .جمﻊ امام ّ

امام و پیﺸواﯾﺶ بﺨوانیﻢ« .ﯾﻌنی با کسانی کﻪ بﻪ اﯾﺸان )و بﻪ قولی بﻪ کتابﺸان( اقتدا کرده باﺷند« )راﻏﺐ،
1358ق.(87 :

واژة »اﻣﺎم« ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دوازده ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺳﺆال اﺻﻠﻰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﺳﻤﺎوى و اﻟﻬﻰ اﺳﺖ
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ون بامرنا« )سﺠده،
»و َج َﻌ ْلنا ِم ْن ُه ْﻢ َأﺋِ ﱠمﮥً َﯾ ْه ُد َ
ﭘﯿﺸﻮاى ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران و راﻫﻨﻤﺎى ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آﯾﮥ َ

» (24برخی از آنان )پیامﺒران پیﺸین( را امامانی قرار دادﯾﻢ کﻪ ﻫداﯾﺖ بﻪ امر ما )طﺒﻖ امر ما( میکردند«؛

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت در آﯾﮥ  73از ﺳﻮرة اﻧﺒﯿﺎء ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
تاب ُموسی إِمام ًا َو َر ْح َمﮥ« )ﻫﻮد،
»و ِم ْن ﻗ َْب ِل ِه ِك ُ
ﮔﺎﻫﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آﯾﮥ َ

 17و اﺣﻘﺎف» (12 ،كتاب موسی پیﺶ از نزول ﻗرآن به عﻨوان پیشوا و رحمﺖ فرستاده شد«.

»و ِإنﱠ ُهما لَبﺈِما ٍم ُمبین« )ﺣﺠﺮ،
ﮔﺎﻫﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﻃﺮﯾﻖ واﺿﺢ و روﺷﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آﯾﮥ َ

» (79ﻫمانا آن دو (سدوم و ایﮑه) بر سر راﻫی آشﮑار بودند«؛ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﭘﯿﺸﻮاى دوزﺧﯿﺎن

ون ِإلَی الﻨ ِ
ﱠار« )ﻗﺼﺺ» (41،آن گروه ستمگر را پیشوایان
»و َج َع ْلﻨا ُﻫ ْﻢ َأﺋِ ﱠمﮥً َی ْد ُع َ
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آﯾﮥ َ

دوزخیان ﻗرار دادیﻢ كه مردم را به آتﺶ جهﻨﻢ دعوت می كردند«.
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»اﻣﺎم« در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎى ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( اﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺑﺎب اﻣﺎم اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﻰ و ﺟﻮﻫﺮى دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﺟﻠﻰ )و ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﻰ ،اﻣﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( اﺳﺖ و ﺑﺎ ّ
ﻧﺺ ّ

ﻧﺺ ﺧﻔﻰ( و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪﺳﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﻰ
ﻗﻮل زﯾﺪﯾﻪ ﺑﺎ ّ

ﻣﻔﺴﺮ و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮﯾﻌﺖ و رﮐﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪﺛﻪ و اﻣﺎم،
اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻣﺒﯿّﻦ و ّ

ﻋﻠﺖ ﻣﺒﻘﯿﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺒﯿّﻦ و ﻣﻔﺴﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎى
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﻰ در ﻣﻌﻨﻰ اﺻﻄﻼﺣﻰ اﻣﺎم اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﻰ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻻمام رﺋیﺲ مﻨبسﻂ الید ،یردع المعاندین ویﻨتﺺ للمظلومین
من الظالمین« »امام رﺋیﺲ مﺒسوط الید )از جانﺐ خدا( اسﺖ و برای بازداﺷتن مﻌاندان وگرفتن حﻖ از ستمﮕران
دارای اختیارات مطلﻖ اسﺖ« )طوسی.(60/1 :1360 ،

الدنیا لالنسان الّﺬی له اﻹمامﮥ
الدین و ّ
اﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻹمامﮥ ریاسﮥ عا ّمﮥ فی أمور ّ

باﻻصاله« »امامﺖ ریاسﺖ مطلﻖ در ﻫمﮥ امور دیﻨی و دنیایی برای انسان برگزیده به نیابﺖ از جانب پیامبر
اسﺖ« (ابن میﺜﻢ.)74:1355 ،

دیﻨیﮥ مشتملﮥ علی ترغیب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﺖ» :اﻻمامﮥ ریاسﮥ عا ّمﮥ ّ
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عموم الﻨاس فی حفﻆ مﺼالحهﻢ الدیﻨیه و الدنیاویه و زجرﻫﻢ عما یﻀرﻫﻢ بحسبها« »امامﺖ ریاسﺖ مطلﻖ

اسﺖ كه خداوند برای واداشتن مردمان بر حفﻆ مﺼالﺢ دیﻨی و دنیاییشان و نیز بازداشتن مردم از كارﻫای
خالف مﺼالحشان به آنها تفویﺾ كرده اسﺖ« (طوسی.)77 :1360 ،

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻰ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :اﻻمامﮥ ریاسﮥ عا ّمﮥ فی أمور الدین و الدنیا لشﺨﺺ من

اﻻشﺨاص نیابﮥ عن الﻨبی (صلی اﷲ علیه و آله)« »امامﺖ جانشیﻨی پیامبر برای انسان وارستهای در جمیﻊ

امور دیﻨی و دنیایی اسﺖ« .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻﻫﯿﺠﻰ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺒﻮت داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﺒﻰ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮏ ﻧﮑﻨﺪ در ﺑﻘﺎى ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ
ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ّ

در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ از ازﻣﻨﮥ ﺑﻘﺎى ﺗﮑﻠﯿﻒ؛ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺎس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺷﺪ ﻫﺎدى آﻣﺮ ﻧﺎﻫﻰ
ﻋﺎ ّﻣﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺧﻠﯿﻔﮕﻰ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ« .ﻣﺤﻘﻖ ﻻﻫﯿﺠﻰ در

ﺑﺎب ﺗﻔﺎوت ﺟﻮﻫﺮى اﻣﺎم در اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﻤﻬﻮر اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ
ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ از ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻘﺎى دﯾﻦ را ﻣﻮﻗﻮف ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ
وﺟﻮد اﻣﺎم ،ﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﻨﻮط ﺑﺪو داﻧﻨﺪ« .ﺷﺎرح ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺎﻣﺖ
ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻓﺮوع دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﺐ اﻣﺎم واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻰ
از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﻋﻬﺪة دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻓﻰاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺎﻣﯿﻪ اﻣﺎﻣﺖ را از اﺻﻮل دﯾﻦ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻘﺎى دﯾﻦ و
ﻧﺒﻰ ﻣﻮﻗﻮف
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم ﻣﻮﻗﻮف ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺑﺘﺪاى ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ّ

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎم را واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم ﻧﺰد اﯾﺸﺎن

از ﻣﻘ ّﻮﻣﺎت دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮام دﯾﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﮐﻪ از اﻋﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺎى اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد

ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر اﻣﺎم و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﻮﻟﻰ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﻫﻞ ّ
ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ را رﺳﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻊ ﻓﻌﻠﻰ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺣﺮوب و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم از ﺟﻤﯿﻊ ﻋﯿﻮب
ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﮐﻪ از او ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ رﯾﺎﺳﺖ
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راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ در ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮى ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﺸﯿﻌﻪ َﻣﻦ ﯾﺘﻘ ّﻮى ﺑﻬﻢ اﻻﻧﺴﺎن« »ﺷﯿﻌﻪ

ﯾﻌﻨﻰ ﭘﯿﺮواﻧﻰ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪانﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد«.

ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :التشیﻊ فی اصﻞ اللﻐه ﻫو اﻻتباع علی وجه التدین و الوﻻء للمتبوع علی

اﻻخالص .ﻗال اﷲ تعالیَ :و ِإنﱠ ِم ْن شی َع ِت ِه َ ِﻹ ْبراﻫیﻢ« (صافات» )83 ،معﻨی لﻐوی شیعه بودن ،تبعیﺖ كردن

از كسی ﻫمراه باور دیﻨی و محبﺖ و اخالص اسﺖ .خداوند در این باب فرمود :ابراﻫیﻢ از شیعیان نوح بود.
روشن اسﺖ كه پیروی ابراﻫیﻢ ﻫمراه محبﺖ شدید و اخالص بوده اسﺖ« (مفید.)34 :1371 ،

اﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎى اﺳﻼم ،ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺺ ﺟﻠﻰ ﯾﺎ ﺧﻔﻰ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
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در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :وﻗﺘﻰ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪى آورده ﺷﻮد،
ﻧﺺ
ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( و در ﺑﺎب اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ّ
ﺑﺎور دارﻧﺪ و اﺟﻤﺎع ﺳﻘﯿﻔﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﻨﺪ«.

ﻃﺒﻖ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از واژة ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ

آورده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜ ً
ﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﺷﯿﻌﮥ ﺑﻨﻰ اﻣﯿﻪ ،ﺷﯿﻌﮥ ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺎس ،ﺷﯿﻌﮥ آل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و. ...
 -4ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮﯾﻰ اﻣﺎم ﺑﺮاى ﺷﯿﻌﯿﺎن

ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺤﺚ ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮة اﻟﮕﻮﯾﻰ ﻫﻤﺎن روش ﻣﺤﺎﮐﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ آﻧﭽﻪ را ﻻزم ﻣﻰداﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺳﺨﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮى در ﻣﺜﻨﻮى ﺑﻪ ﻗﺼﮥ ﻃﻮﻃﻰ و ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻣﻰﭘﺮدازد :وﻗﺘﻰ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﯿﺎم ﻃﻮﻃﻰ ﻣﺤﺒﻮس در ﻗﻔﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮﻃﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،در
دم ،ﻃﻮﻃﻰاى زان ﻃﻮﻃﯿﺎن اﻓﺘﺎد و ُﻣﺮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ،ﻗﺼﮥ ﻣﺮدن آن

ﻃﻮﻃﻰ را ﺑﺮاى ﻃﻮﻃﻰ ﻣﺤﺒﻮس در ﻗﻔﺲ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮﻃﻰ ﻧﯿﺰ در دم ﺑﻤﺮد .ﺑﺎزرﮔﺎن
در ﻗﻔﺲ ﺑﮕﺸﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻃﻰ زﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻى درﺧﺘﻰ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﯿﺮان
ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﻮﻃﻰ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻃﻮﻃﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
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گفﺖ طوطی كو به فعلﻢ یاد داد

كه رﻫا كن لطﻒ آواز و وداد

(مولوی ،دفتر اول)184 :

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎم ﺗﻤﺎم اﻟﮕﻮى ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪة اﻟﻬﻰ ﺑﺮوﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ ،اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(
ﺑﺮاى ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
اﻟﻒ .اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ(

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺮﯾﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ( را اﻟﮕﻮى ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را اﻟﮕﻮى ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺮوى از ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(
ول ﱠ ِ
كان لَ ُﮑ ْﻢ فی َر ُس ِ
اﷲ ُأ ْسو ٌة َح َس َﻨﮥٌ « )احﺰاب» (21 ،بﻪ ﺗحﻘیﻖ در
ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :لَق َْد َ

پیروی از گفتار و کردار پیامﺒر خدا برای ﺷما خیر و سﻌادت اسﺖ« .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺎرﻫﺎ
در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاى ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﻄﺒﮥ ﻗﺎﺻﻌﻪ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از دوران ﮐﻮدﮐﻰ ،در ﺟﻤﯿﻊ اﻓﮑﺎر و اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
اﻟﮕﻮى ﺧﻮد ﻗﺮار دادم« )اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﻄﺒﮥ  160ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
اس بِﻨب ﱢی َ
طیب ْ
اﻻط َهرِ (صلی اﷲ
ﮏ ْاﻻ َ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﻰ از آن اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد( .آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدَ » :ف َت ﱠ
یه ُأسو ًة لِم ْن تﺄسی َع َزاء لِم ْن َت َع َّزی َو َأ َح ّب الْ ِعبا ِد ِإلَی ﱠ
ﺺ ِﻻﺛرِ ه«
اﷲ :الْ ُم َتﺄسی بِ َﻨب ﱢی ِه َو الْ ُم ْق َت ﱡ
ً َ
علیه و آله) َف ِﺈنﱠ ِف ِ ْ َ َ
َ
»از پیامﺒرت پیروی نما کﻪ نیﮑوﺗرﯾن و پاكﺗرﯾن آفرﯾدگان اسﺖ .فﻘﻂ او شایستة پیروی کردن اسﺖ برای

کسی کﻪ پیروی کند .محﺒوبﺗرﯾن بندگان نﺰد خداوند کسی باﺷد کﻪ از پیامﺒر خدا پیروی نماﯾد و پای خود

جای پای او گﺬارد« )نهﺞالﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄبة  .(160آنﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
» ُعرِ َض ْﺖ َع َل ْی ِه الدﱡ ن َْیا َفابَی َأ ْن َیقْب َل َها َو َع ِل َﻢ َأنﱠ ﱠ َ
َﺾ شَ ْیئ ًا َفا ْبﻐ ََﻀ ُه َو لَ ْو لَ ْﻢ َی ُﮑ ْن ِفی َﻨا
بحان َُه َأ ْبﻐ َ
اﷲ ُس َ
اﷲُ َو َرسولُ ُه َو ت ْع ِظیم َﻨا َما َص ﱠﻐر ﱠ
َﺾ ﱠ
اﷲُ َو َر ُسولُ ُه لَ َﮑفی بِ ِه ِشقَاﻗ ًا ِ ﱠ ِ
ان
إ ﱠِﻻ ُحبﱡ َﻨا َم َاأ ْبﻐ َ
ﷲَ ..و لَق َْد َك َ
ُ
ُ
َ

ﺲ ِج ْل َسﮥَ الْ َع ِ
َی ْﮑ ُﻞ َع َلی ْاﻻ ْر ِ
ار
ﺛوبَ ُه َو َی ْر ُ
كب الْ ِح َم َ
بد َو َیﺨْ ِﺼ ُﻒ بِ َی ِد ِه نَ ْع َل ُه َو َی ْرﻗ َُﻊ بِ َی ِد ِه ْ
ض َو َی ْج ِل ُ
الْ َع ِ
لفه ...خَ َر َج ِم َن الدﱡ ن َْیا خَ ِمیﺼ ًا َو َو َر َد ْاﻵ ِخ َر َة َس ِلیم ًا لَ ْﻢ َی َﻀ ْﻊ َح َجراً َع َلی
ار َی َو ُی ْر ِد ُف خَ ُ

اب َد ِاع َی َر ﱢبه« »دنیا بر او عرضه شد اما او نﭙﺬیرفﺖ.آنﭽه
َح َج ٍر َح ﱠتی َم َﻀی لِ َسبی ِل ِه َو َأ َج َ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮوى از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( اﺳﺖ .اﺻﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن
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را خداوند دوسﺖ نداشﺖ میدانسﺖ و او نیز آن را دوسﺖ نمیداشﺖ .اگر در ما چیزی
جز محبﺖ آنﭽه مورد غﻀب خدا و رسول ،و بزرگداشﺖ آنﭽه خداوند و پیامبرش آن را

كوچﮏ شمردهاند باشد ،ﻫمین خود برای مﺨالفﺖ ما با خدا و سرپیﭽی از فرمانﺶ كافی

اسﺖ .پیامبر (صلی اﷲ علیه و آله) روی زمین غﺬا میخورد و به سان بﻨدگان مینشسﺖ
و پارگی كفﺶ خود را به دسﺖ خود میدوخﺖ .با دسﺖ خود جامهاش را وصله میزد بر

خر برﻫﻨه سوار میشد و دیگری را نیز پشﺖ سرش سوار میكرد .گرسﻨه از دنیا رفﺖ و با

سالمﺖ از جمیﻊ معاصی وارد جهان آخرت شد .سﻨگی روی سﻨگی نگﺬاشﺖ (بﻨایی نساخﺖ) تا
راه خود پویید و دعوت پروردگارش را اجابﺖ نمود« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)160

ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد و

به َو ﱠ ِ
ﻓﺮﻣﻮدَ » :ف َما َأ ْع َظ َﻢ ِم ﱠﻨﮥَ ﱠ ِ
اﷲ لَق َْد َرﻗ َّـ ْع ُﺖ ِم ْد َر َع ِتی َﻫ ِﺬ ِه
ین َأ ْن َع َﻢ َع َل ْی َﻨا بِ ِه َس َلفا نَ ﱠت ِب ُع ُه َو ﻗَاﺋِداً ن ََطﺄ َع ِق ُ
اﷲ ِع ْﻨ َدنَا ِح َ
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استح َی ْی ُﺖ ِم ْن َرا ِﻗ ِع َها« »عطای خداوندی به ما چقدر بزرگ اسﺖ؛ از آن جهﺖ كه نعمﺖ وجود پیامبرش
َح ﱠتی ْ

را به عﻨوان پیشرو و رﻫبر عطایمان فرمود ،تا از او پیروی نماییﻢ و پاﻫایمان را جای پایﺶ گﺬاریﻢ .به خدا

سوگﻨد بر این جبّة خود چﻨدان وصله زدم تا از وﺻلة زن شرمﻨاك شدم« (ﻫمان) .اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ژرف
اﻧﺪﯾﺸﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﮕﺮد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در دوران
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاى ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ،اﻟﮕﻮﯾﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﺟﻨﺎب ﮔﺎه ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ
و ﮔﺎﻫﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﺑﺮاى ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ.
ب .اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم(

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﻟﮕﻮﺳﺎزى ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ را در
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
 -1ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ،ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﻤﺎﻻت ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت
را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ؛ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺎب ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ول ﱠ ِ
»لَ ْﻢ َی ْج َم ْﻊ بَ ْی ٌﺖ َو ِاح ٌد َی ْو َم ِئ ٍﺬ ِفی ْاﻹ ِْس َال ِم َغ ْی َر َر ُس ِ
یجﮥَ َو أنا ﺛالِ ُﺜ ُهما« »در آغاز بعﺜﺖ در ﻫیﭻ خانه ای
اﷲ َو خَ ِد َ

مسلمانی نبود ،جز ﺧانة پیامبر كه رسول خدا و خدیجه و من ،اسالم را پﺬیرفته بودیﻢ« (نهﺞالبالغه :ﺧﻄبة .)234
آنﮔﺎه از اﯾﻤﺎن واﻗﻌﻰ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﺎﻟﻰ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ » :ما شَ َﮑ ْﮑ ُﺖ ِفی

الْ َح ﱢﻖ ُم ْﺬ ِأری ُته« »از وﻗتی كه دین حﻖ به من اراﺋه شد ،در آن ﻫیﭻ شﮑی نداشتﻢ« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)4
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ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ را ،ﺑﺎ روش اﻟﮕﻮﯾﻰ

َاس بِ ِ
ﺂل ُم َح ﱠم ٍد (صلی
ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﻰآﻣﻮزد .آن ﮔﺎه ﻣﻘﺎم وﯾﮋة آل ﻣﺤ ّﻤﺪ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدهَ » :ﻻ ُیق ُ
َ
الدینِ َو ِع َما ُد الْ َی ِقین«
اس ﱢ
اﷲ علیه و آله) ِم ْن َﻫ ِﺬ ِه اﻷ ّمه أ َح ٌدِ ،إلَ ْی ِه ْﻢ َی ِفی الْﻐَالِی َو بِ ِه ْﻢ ُی ْل َح ُﻖ ال ﱠتالِیُ ،ﻫ ْﻢ َ
أس ُ
»ﻫیﭻ كﺲ از امﺖ محمد با اﻫﻞ بیﺖ محمد (صلی اﷲ علیه و آله) ﻗابﻞ مقایسه نﺒاﺷد .ﺗندروان و واماندگان

)اﻫﻞ افراط و ﺗفرﯾﻂ( باﯾد بﻪ سوی اﯾﺸان رجوع کنند و بﻪ آنان ملحﻖ ﺷوند ،ﭼﻪ اﯾنﮑﻪ اﯾﺸان پاﯾﮥ دﯾن و

استوانﻪﻫای ﯾﻘین ﻫستند« )ﻫمان :ﺧﻄبة  .(2آن ﺣﻀﺮت ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ن َْح ُن الﻨ ْﱡم ُرﻗَﮥُ الْ ُو ْس َطی بِ َها َی ْل َح ُﻖ ال ﱠتالی ِإلَ ْی َها َی ْر ِج ُﻊ الْﻐَالِی« »ما اﻫﻞ بیﺖ تﮑیهگاه و محﮏ

غلو باید خود را با ما بسﻨجﻨد« (ﻫمان :حﮑمﺖ .)106
و میزان ﻫستیﻢ كه وامانده و اﻫﻞ ّ

الس َراج ِفی ﱡ
الظ ْل َم ِﮥ َی ْس َت ِﻀیء بِ ِه َم ْن َولَ َج َها« »من در میان شما ﻫمﭽون
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :انما َم َﺜ ِلی بَ ْی َﻨ ُﮑ ْﻢ َك َم َﺜﻞِ ﱢ

چراغی روشن در شبی تاریﮑﻢ كه ﻫر كه به سوی آن آید از نورش بهرهمﻨد گردد و راه را بیابد« (ﻫمان:
ﺧﻄبة .)229

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﻮر ﭼﺮاغ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ و

َ
بحوا ِم ْن شُ ْع َل ِﮥ ِم ْﺼباحٍ َو ِاع ٍﻆ
ﱠاس ْ
استﺼ ُ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت رﺳﻨﺪ» :أیﱡ َها الﻨ ُ

ُم ﱠت ِعﻆ« »ای مردم ﭼراغ راه خود را از ﺷﻌلﮥ ﭼراﻏی روﺷن سازﯾد کﻪ پند ده و پندپﺬﯾر اسﺖ و بﻪ گفتﻪﻫای
خود ﻋمﻞ میکند« )ﻫمان :ﺧﻄبة .(104

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺟﻨﺒﮥ اﻟﮕﻮﯾﻰ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( را ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

َ
الدینِ َو َألْ ِس َﻨﮥُ
ون َو بَ ْی َﻨ ُﮑ ْﻢ ِع ْت َر ُة نَ ِب ﱢی ُﮑ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ َأ ِز ﱠمﮥُ الْ َح ﱢﻖ َو َأ ْع َال ُم ﱢ
»أ ْی َن ُی َتا ُه بِ ُﮑ ْﻢ َو َك ْی َﻒ َت ْع َم ُه َ
یﻢ الْ ِع َط ِ َ
از ِل الْق ُْر ِ
الﺼ ْدقِ َف َﺄ ْنزِ لُو ُﻫ ْﻢ بِ َﺄ ْح َسنِ َم َﻨ ِ
ﱠاس خُ ُﺬو َﻫا
آن َو ِر ُدو ُﻫ ْﻢ ُو ُرو َد الْ ِه ِ
ﱢ
اش .أیﱡ َها الﻨ ُ
ﺲ بِ َم ﱢی ٍﺖ« »کﺠا ﺷما
وت َم ْن َم َ
ین (صلی اﷲ علیه وآله) ِإن ُﱠه َی ُم ُ
َع ْن خَ ات َِﻢ ال ﱠﻨ ِب ﱢی َ
ات ِمﻨﱠا َو لَ ْی َ
را سرگردان نمودهاند؟ بلﮑﻪ ﭼﮕونﻪ حیران و سرگردان ﻫستید ،در حالی کﻪ ﻋترت پیامﺒرﺗان

در میان ﺷما ﻫستند .آنان مردم را بﻪ سوی حﻖ کﺸند و نﺸانﻪﻫای دﯾن و زبان ﺻدق و
راستی ﻫستند .بﻪ سان ﺷتران ﺗﺸنﻪ)کﻪ بﻪ سرﭼﺸمﻪ وارد ﺷوند( بر آنان وارد ﺷوﯾد و طﺒﻖ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺧﻮد را ﭼﺮاغ راه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﯿﻦ
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گفتﮥ آنان ﻋمﻞ نماﯾید و بدانید کﻪ آنان پیوستﻪ در میان ﺷماﯾند .مطلﺐ را از خاﺗﻢ پیامﺒران
)ﺻلی اﷲ ﻋلیﻪ و آلﻪ( بﮕیرﯾد کﻪ فرمود :ﻫمانا مردة ما نیﺰ زنده اسﺖ و پیوستﻪ در میان
مردم حﻀور دارد )ﻫمان :ﺧﻄبة .(86

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪْ » :اعم ُلوا َر ِحم ُﮑﻢ ﱠ
اﷲُ َع َلی َأ ْع َال ٍم بَ ﱢی َﻨﮥ :خدا رحمتتان كﻨاد ،مطابﻖ نشانهﻫای
َ
َ ُ

روشن (گفتار و رفتار اﻫﻞ بیﺖ) عمﻞ نمایید« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)93

ج( اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮى

درﻣﺠﻤﻮع »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« در ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻗﺒﻮل اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﺑﺲ .آن ﺟﻨﺎب در ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮد ﺗﺬﮐﺮ داده ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

»و ِإنﱠ
در دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻟﻘﻤﻪ و ﻃﻌﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖَ :
ﮏ بِ ُط ْع َم ٍﮥ َو لَ ِﮑﻨ ُﱠه ِفی ُع ُﻨ ِق َ
ﺲ لَ َ
َع َم َل َ
ﮏ َأ َمانَﮥ َو َأن َْﺖ ُم ْس َت ْر ًعی لِ َم ْن َف ْوﻗَﮏ« »ﻫمانا عمﻞ تو وسیلة خوردن
ﮏ لَ ْی َ

بیﺖالمال یا مال مردم نیسﺖ؛ بلﮑه امانﺖ الهی در گردن تو اسﺖ .آگاه باش كه زیر نظر دیدی باﻻتر از خود
ﻫستی كه عمﻞ تو را نظاره میكﻨد« (ﻫمان ،نامة .)5

آن ﺟﻨﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و اﻗﺎﻣﮥ ﻗﺴﻂ و
ﻋﺪل ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

َ
اضرِ َو ِﻗ َیا ُم الْ ُح ﱠج ِﮥ بِ ُو ُجو ِد الﻨ ِ
»أ َما َو الﱠ ِﺬي َف َل َﻖ الْ َح ﱠبﮥَ َو بَ َر َأ الﻨ َﱠس َمﮥَ لَ ْو َﻻ ُح ُﻀو ُر الْ َح ِ
ﱠاصرِ َو َما
َأخَ َﺬ ﱠ
َب َم ْظ ُلو ٍم َ َﻷلْق َْی ُﺖ َح ْب َل َها َع َلی َغ ِ
اﷲُ َع َلی الْ ُع َل َما ِء أن ﻻ ُیقَا ﱡروا َع َلی ِك ﱠظ ِﮥ َﻇالِﻢٍ َو َﻻ َسﻐ ِ
اربِ َها
َو لَ َسق َْی ُﺖ ِ
آخ َر َﻫا بِ َﮑ ْﺄ ِس َأ ﱠولِ َها َو َ َﻷلْ َف ْی ُت ْﻢ ُدن َْیا ُك ْﻢ َﻫ ِﺬ ِه َأزْ َﻫ َد ِع ْﻨ ِدي ِم ْن َعف َْط ِﮥ َع ْﻨ ٍز« »سوگﻨد به
خدایی كه دانه را شﮑافﺖ و جان را آفرید ،اگر مردم با من بیعﺖ نﮑرده بودند و اگر خداوند
از عالمان پیمان نگرفته بود كه بر پرخوری ستمگر و گرسﻨگی ستمدیده رضا ندﻫﻨد ،افسار

شتر خالفﺖ و حﮑومﺖ را بر كوﻫانﺶ میافﮑﻨدم و آخرش را با کاسة اول آب میدادم

(بدان سان كه پیﺶ از این بر این كار اﻗدام نﮑردم ،اكﻨون نیز رﻫایﺶ می كردم) و این
دنیایتان را نزد من كﻢارزشتر از عطسﮥ بز گر مییافتید« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)3

ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﮥ ﺳﻘﯿﻔﻪ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد
َﺺ بِ َها ِ
از ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻫ َﺬا َما ِ
آك ُل َها«
آج ٌن َو لُق َْمﮥٌ َیﻐ ﱡ
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»ریاسﺖ دنیایی ،به آب گﻨدیده (لجن) ماند و لقمهای باشد كه در گلوی خورندهاش ماند و خفهاش نماید«
(ﻫمان :ﺧﻄبة .)5

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ذىﻗﺎر ،دﯾﺪم ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﭘﺎرﮔﻰ
ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﻣﻰدوزد؛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﻰارزد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎره اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺘﻰ ﻧﺪارد؛
امرتﮑﻢ ّاﻻ ان اﻗیﻢ حقّا او ادفﻊ باط ً
ال« »به خدا سوگﻨد ،این كفﺶ كهﻨه
الی من َ
ﻓﺮﻣﻮد» :واﷲ لهی احب ّ

نزد من از ریاسﺖ بر شما محبوبتر اسﺖ ،مگر آنﮑه با آن حقی را به پا كﻨﻢ و یا باطلی را ابطال نمایﻢ«.

آن ﺟﻨﺎب اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻰ از آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

َألْقَی ﱠ َ
اﷲ َو َر ُسولَ ُه َی ْو َم الْ ِق َیا َم ِﮥ َﻇالِم ًا لِ َب ْع ِ
ﺾ الْ ِع َبا ِد« »به خدا سوگﻨد كه شب تا صبﺢ روی

خارﻫای سعدان (خارﻫای تیز) بگﺬرانﻢ و دسﺖ و پا بسته به زنجیر كشانده شوم ،برایﻢ
محبوبتر از آن باشد كه روز ﻗیامﺖ خدا و رسولﺶ را دیدار كﻨﻢ ،در حالی كه به برخی از
بﻨدگان ستمی كرده باشﻢ« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)215

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ ،دو ﻗﺼﮥ ﺷﮕﻔﺖآور از دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ
ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﭼﮑﯿﺪهاى از آن آورده ﻣﻰﺷﻮد :ﯾﮑﻰ آﻧﮑﻪ ﺑﺮادرش ﻋﻘﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ﺑﻮد از آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎع )ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ( ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﻫﺪ .آن ﺣﻀﺮت آﻫﻨﻰ را داغ ﮐﺮد و در دﺳﺖ ﺑﺮادرش ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﺬاب آﺧﺮت
ﻗﺼﮥ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻪ
اﻓﺘﺪ و ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .دﯾﮕﺮى ّ

ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖ ،ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم دﯾﮕﻰ از ﺣﻠﻮاى ﺧﻮشﻃﻌﻢ ﺑﺮاى آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ
)در واﻗﻊ رﺷﻮه( آورد ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﺷﻔﺖ و آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﻟﻰ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

أج ﱠر ِفﯽ ْ َ
»و ﱠ ِ
یﺖ َع َلی َح َس ِ
اﻷ ْغ َال ِل ُم َﺼ ﱠفداً َأ َح ﱡب ِإلَ ﱠﯽ ِم ْن َأ ْن
اﷲ َ َﻷ ْن َأبِ َ
الس ْع َد ِان ُم َس ﱠهداً َأ ْو َ
َ
ﮏ ﱠ
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» َو ﱠ ِ
اح ِﻨﯽ ِم ْن بُ ﱢر ُك ْﻢ َصاع ًا َو َر َأ ْی ُﺖ ِص ْب َیان َُه شُ ْع َﺚ
اﷲ لَق َْد َر َأ ْی ُﺖ َع ِق ًیال َو ﻗ َْد َأ ْم َل َﻖ َح ﱠتی است َم َ
ور ُغ ْب َر ْ َ
الشﱡ ُع ِ
او َد ِنﯽ ُمﺆَ ﱢكداً َو َك ﱠر َر َع َل ﱠﯽ
اﻷلْ َو ِان ِم ْن َفقْرِ ِﻫ ْﻢ َك َﺄنﱠ َما ُس ﱢو َد ْت ُو ُجو ُﻫ ُه ْﻢ بِالْ ِع ْظ ِل ِﻢ َو َع َ
الْق َْو َل ُم َر ﱢدداً َف َﺄ ْصﻐ َْی ُﺖ ِإلَ ْی ِه َس ْم ِعﯽ َف َظ ﱠن َأنﱢﯽ َأبِی ُع ُه ِدی ِﻨﯽ َو َأ ﱠت ِب ُﻊ ِﻗ َیا َد ُه ُم َف ِ
ارﻗ ًا َطرِ ی َق ِتﯽ َف َﺄ ْح َم ْی ُﺖ
یﺞ ِذي َدن ٍَﻒ ِم ْن َألَ ِم َها َو َكا َد َأ ْن َی ْح َترِ قَ
لَ ُه َح ِد َ
ید ًة ﺛ ﱠُﻢ َأ ْدن َْی ُت َها ِم ْن ِج ْس ِم ِه لِ َی ْع َت ِب َر بِ َها َف َﻀ ﱠﺞ َض ِج َ
یس ِم َها َف ُق ْل ُﺖ لَ ُه ﺛ َِﮑ َل ْت َ
ﮏ الﺜ َﱠو ِاك ُﻞ َیا َع ِق ُ
ید ٍة َأ ْح َما َﻫا ِإن َْسانُ َها لِ َل ِع ِب ِه َو ت َُج ﱡر ِنﯽ
یﻞ َأ َت ِئ ﱡن ِم ْن َح ِد َ
ِم ْن ِم َ
ِإلَی نَا ٍر َس َج َر َﻫا َج ﱠبا ُر َﻫا لِﻐ ََﻀ ِب ِه َأ َت ِئ ﱡن ِم َن ْ َ
اﻷ َذی َو َﻻ َأﺋِ ﱡن ِم ْن لَ َظی« »به خدا سوگﻨد عقیﻞ
را در حالی كه زیر فشار فقر بود مالﻗات كردم؛ وی ماﻫانه یﮏ صاع گﻨدم از بیﺖالمال
با خواﻫﺶ درخواسﺖ میكرد .كودكان را با موﻫای پﮋمرده و صورتﻫای رنﮓپریده از
شدت فقر نظاره نمودم .عقیﻞ با تﺄكید درخواسﺖ خود را تﮑرار میكرد .پﺲ آﻫﻨی داغ
كرده به بدنﺶ نزدیﮏ نمودم كه نزدیﮏ بود بسوزد .بهسان بیمار سﺨﺖحال ناله كرد .آن

گاه گفتمﺶ :مادران فرزندمرده به عزایﺖ نشیﻨﻨد؛ آیا از درد این آﻫن داغ مینالی و انتظار
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

داری كه من از درد آتﺶ جهﻨﻢ نﻨالﻢ (ﻫمان :ﺧﻄبة .)215

آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دوم ﮐﻪ آن ﻇﺮف ﺣﻠﻮا را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ
ﮔﻔﺖ :

»و اﷲ ُ
تح َﺖ َأف َْال ِك َها َع َلی َأ ْن َأ ْع ِﺼی ﱠ َ
اﷲ ِفی ن َْم َل ٍﮥ َأ ْس ُلب َها ُج ْلب
لوأ ْع ِط ُ
الس ْب َعﮥَ بِ َما ْ
یﻢ ﱠ
یﺖ ا ْﻻ ﻗْالِ َ
َ
یر ٍة َما َف َع ْل ُت ُهَ ،و ِإنﱠ ُدن َْیا ُك ْﻢ ِع ْﻨ ِدی َﻻ ْﻫ َو ُن ِم ْن َو َرﻗ ٍَﮥ ِفی َف ِﻢ َج َرا َد ٍة تق َْﻀ ُم َها ،نَ ُعو ُذ بِ ﱠ ِ
اﷲ ِم ْن
شَ ِع َ

ُس َب ِ
ات الْ َعقْﻞِ « »به خدا سوگﻨد اگر این جهان زیر آسمان را به من دﻫﻨد تا خدا را در باب

موری عﺼیان كﻨﻢ و پوسﺖ جوی را از دﻫانﺶ ستانﻢ ،به ﻫیﭻ روی این كار را انجام ندﻫﻢ؛
چه دنیای شما پیﺶ من خوارتر از برگی اسﺖ در دﻫان ملﺨی كه مشﻐول جویدن آن اسﺖ.
پﻨاه به خدا از خواب عقﻞ و غفلﺖ آن« (ﻫمان).

ﻧﯿﺰ در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻰ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﺮ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮاى

اﷲ لَ ْو َو َج ْدت ُُه ﻗ َْد ُت ُز ﱢو َم بِ ِه الﻨ َﱢساء َو ُم ِل َ
»و ﱠ ِ
ﮏ بِ ِه ْ ِ
اﻹ َمﺂء لَ َر َد ْدت ُُهَ ،ف ِﺈنﱠ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎى ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ َ
ِفی الْ َع ْد ِل َسعه َو َم ْن َضاقَ َع َل ْی ِه الْ َع ْد ُل َفالْ َج ْو ُر َع َل ْی ِه َأ ْض َیﻖ« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)15

آن ﺟﻨﺎب در ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ در اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد:
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َ
فانِ :إ ﱠما َأخٌ لَ َ
»أشْ ِع ْر َﻗ ْل َ
لر ِع ﱠی ِﮥ َو الْ َم َح ﱠبﮥَ لَ ُه ْﻢ َف ِﺈنﱠ ُه ْﻢ ِص ْﻨ ِ
یر
ﮏ ِفی ﱢ
بﮏ ْ
الرح َمﮥ لِ ﱠ
الدینِ َو ِإ ﱠما ن َِظ ٌ
لَ َ
الﺼ ْدقِ َو الْ َو َفا َع َل ْی ِهﻢ« »لطﻒ،
تفقد َأ ْع َمالَ ُه ْﻢ َو ا ْب َع ِﺚ الْ ُع ُی َ
ﺛﻢ ْ
ون ِم ْن َأ ْﻫﻞِ ﱢ
ﻖ ،ﱠ
ﮏ ِفی الْﺨَ ْل ُ

رحمﺖ و محبﺖ به جمیﻊ شهروندان را در دلﺖ جای ده .زیرا آنان دو دستهاند :یا برادر

دیﻨی تو ﻫستﻨد و یا به سان تو آفریﺪة خدایﻨد؛ پﺲ از كارﻫایشان كاوش كن و بازرسان

نهان درستﮑار بر آنان بگمار تا از كارﻫایشان غافﻞ نمانی« (ﻫمان :نامة .)80

در ﻧﺎﻣﻪاى دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮد )ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ( ﮐﻪ در ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪى

ﻣﺘﻤ ّﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖَ » :ما َﻇ َﻨ ْﻨ ُﺖ َأن َ
ﱠﮏ ِ
تجیب ِإلَی َط َعا ِم ﻗ َْو ٍم َعاﺋِ ُل ُه ْﻢ َم ْج ُف ﱞو َو َغ ِﻨیﱡ ُه ْﻢ
َم ْد ُع ﱞو« »گمان نمیكردم در مهمانی ﻗومی شركﺖ كﻨی كه فقیران از آن رانده میشوند و ﺛروتمﻨدان حﻀور
مییابﻨد« (ﻫمان).

من چیره شود تا خوردنیﻫای گوناگون برگزیﻨﻢ ،درحالی كه ممﮑن اسﺖ در سرزمینﻫای

حجاز یا یمامه كسانی باشﻨد كه آرزوی ﻗرص نانی داشته باشﻨد؛ و یا با شﮑﻢ سیر بﺨوابﻢ،
درحالی كه گرسﻨگانی پیرامونﻢ باشﻨد (ﻫمان).

 -5وﻇﺎﯾﻒ اﻣﺎم

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى
آوردن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ :ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت آن از ﺟﻤﻠﮥ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ

و آﻟﻪ( ﺑﻮد .ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ...» :و َأن َْزلْﻨا ِإلَ ْی َ
ﮏ ﱢ
الﺬ ْك َر لِ ُت َب ﱢی َن لِلﻨ ِ
ﱠاس ما ن ﱢُز َل ِإلَ ْی ِه ْﻢ َو لَ َع ﱠل ُه ْﻢ َی َت َف ﱠﮑ ُرون« (نحﻞ،

 ...» )44ﻗرآن را بر تو نازل كردیﻢ تا آنﭽه را بر آنان نازل شده اسﺖ برایشان توضیﺢ دﻫی و تبیین كﻨی«...

ب -ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ آن ﺣﻀﺮت)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻰ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼوت آﯾﺎت و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﻰﮐﺮد .ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم از
ﺳﻮى آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﻰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎى روز ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

»و لَ ْو ِشئ ُْﺖ َﻻ ْﻫ َت َد ْی ُﺖ ﱠ
یﻖ ِإلَی ُم َﺼ ﱠفی َﻫ َﺬا الْ َع َسﻞِ َو لُ ِ
باب
الطرِ َ
در اداﻣﮥ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ :
َ
ای ِإلَی َتﺨَ یﱡرِ ا ْﻻ ْط ِع َم ِﮥ َو لَ َع ﱠﻞ بِالْ ِح َج ِ
از أ ْو الْ َی َما َم ِﮥ َم ْن
َﻫ َﺬا الْق َْمﺢ َو لَ ِﮑ ْن َﻫ ْی َه َ
ات َأ ْن َی ْﻐ ِلب ِﻨی َﻫ َو َ
یﺖ ِم َ
ون َغ ْرﺛی« »من ﻫﻢ اگر اراده میكردم
ُرص َأ ْو َأبِ َ
بطان ًا َو َح ْولِی بُ ُط ٌ
َﻻ َط َم َﻊ لَ ُه ِفی الْق ْ
میتوانستﻢ عسﻞ صافی و نان گﻨدم مرغوب بﺨورم؛ ولی محال اسﺖ كه ﻫوای نفﺲ بر
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ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﺣﺎدﯾﺚ وارده
درﺑﺎرة اﺣﮑﺎم ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺖ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺳﺎزد.
ج :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻣﺤﻮر ﺣﻖ ﺑﻮد و ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮىﻫﺎى ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﺮ
ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف در ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰﮐﺮد ،ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﻰ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
و ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن رخ ﻧﻨﻤﻮد ﯾﺎ ﻣﺠﺎل ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ.
د :ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى دﯾﻨﻰ و اﻋﺘﻘﺎدى ﯾﮑﻰ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﻮد.
ﻫـ :ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر.
و :ﺑﺮﻗﺮارى ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﻰ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ
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اﺳﻼم ﺑﻮد.
ز :ﭘﺎﺳﺪارى از ﻣﺮزﻫﺎ و داراﯾﻰ اﺳﻼﻣﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎى آن ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو وﻇﯿﻔﮥ اﺧﯿﺮ را رﻫﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد رﻫﺒﺮى آﮔﺎه و ﻣﻘﺘﺪر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ
و آﻟﻪ( ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻧﺒﻮى و ﻣﺼﻮن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻄﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺧﻸ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ از ﻧﺸﯿﺐ و
ﻓﺮاز اﺳﻼم ﭘﺮ ﮐﻨﺪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ.(1392 ،
-6ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻣﺎم

ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺟﻤﯿﻊ
ون َو
ﺬین َی ْع َل ُم َ
آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﻢﺟﻮﯾﻰ واﻣﻰدارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ » :ﻫ ْﻞ َی ْس َت ِوی الﱠ َ
ﺬین ﻻ َی ْع َل ُمون« (زمر» )9 ،آیا عالمان با جاﻫالن یﮑساناند؟!«؛ » ِإنﱠما َیﺨْ شَ ی ﱠ َ
اﷲ ِم ْن ِعبا ِد ِه الْ ُع َلماء« (فاطر،
الﱠ َ

» )28فقﻂ بﻨدگان عالﻢ خداترس ﻫستﻨد«.
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رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻓﺮﻣﻮد» :طالﺐ الﻌلﻢ کالصاﺋﻢ نهاره و الﻘاﺋﻢ لیلﻪ« »انسان
ﻋلﻢجو بﻪسان کسی اسﺖ کﻪ ﺷﺐ و روز بﻪ ﻋﺒادت مﺸﻐول باﺷد« )حﺠتی.(47: 1359 ،

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد» :العالﻢ أفﻀﻞ من الﺼاﺋﻢ القاﺋﻢ المجتهد« »عالﻢ از روزه دار مجاﻫد برتر اسﺖ
الساﺋِرِ َع َلی َغ ْیرِ َطرِ ٍ
ید ُه بُ ْع ُد ُه
یﻖ َف َال َیزِ ُ
(ﻫمان .)63 :در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إنﱠ الْ َعا ِم َﻞ بِﻐ َْیرِ ِع ْلﻢٍ َك ﱠ
اج ِت ِه َو الْ َعا ِم ُﻞ بِالْ ِع ْل ِﻢ َكالﺲﱠاﺋِرِ َﻋ َلی ﱠ
الطرِ ﯾﻖِ الْ َو ِ
ِ
َعن َطریﻖِ
اﺿﺢ« »ﻋمﻞ بدون ﻋلﻢ بﻪسان
الواضﺢ إ ﱠِﻻ بُ ْعداً ِم ْن َح َ

راه رفتن در بیراﻫﻪ اسﺖ؛ کﻪ ﻫرﭼﻪ از مﺒدأ سفر دور ﺷود ،از مﻘصد دورﺗر میﺷود؛ ولی ﻋامﻞ ﻫمراه ﻋلﻢ بﻪ

کسی ماند کﻪ در راه روﺷن درسﺖ حرکﺖ نماﯾد ،کﻪ سرانﺠام بﻪ مﻘصد رسد )نهﺞالﺒﻼﻏﻪ :ﺧﻄبة  .(153در
ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إلَی ﱠ ِ
ُون ضالﻻ« »از ﻗومی كه جاﻫﻞ
ون ُج ﱠه ًاﻻ َو َی ُموت َ
اﷲ َأشْ ُﮑو ِم ْن َم ْعشَ ٍر َی ِعیشُ َ

َباع ُك ﱢﻞ
اع َأت ُ
ﱠاس َﺛالﺛَﮥٌَ :ف َعالِ ٌﻢ َربﱠا ِن ﱞی َو ُم َت َع ﱢل ٌﻢ َع َلی َسبیﻞِ ن ََج ٍاة َو َﻫ َم ٌﺞ َر َع ٌ
در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :الﻨ ُ

ن ِ
ون َم َﻊ ُك ﱢﻞ ِریﺢ« »مردم سﻪ دستﻪاند :ﻋالﻢ الهی ،دانﺸﺠوﯾی کﻪ در راه نﺠات اسﺖ و دستﮥ سوم پﺸﮕان
َاع ٍﻖ َی ِمی ُل َ
ناﺗوانی ﻫستند کﻪ باد از ﻫر جانﺒی وزد و ﯾا ﺻداﯾی آﯾد بدان سو روند )ﻫمان ،حﮑمﺖ .(139
 -7وﯾﮋﮔﻰ اﻣﺎم در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺎﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( »ﻣﻌﺼﻮم« ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﮔﻔﺘﺎر

و ﮐﺮدارﺷﺎن ﻋﻤﺪا ً ﯾﺎ ﺳﻬﻮا ً ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ دم ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ
وﻓﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﻰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :العﺼمﮥ شرط اساسی لجمیﻊ اﻻنبیاء
اﻷﺋمﮥ ،سواء فی الﺬنوب الﮑبیرة و الﺼﻐیرة ،ﻗبﻞ الﻨبوة و اﻻمامه أو بعدﻫما علی سبیﻞ العمد و الﻨسیان«
و ّ

»عﺼمﺖ شرط اساسی امامﺖ و نبوت اسﺖ ،چه در باب گﻨاﻫان كبیره چه صﻐیره ،پیﺶ از نبوت و امامﺖ
یا بعد از آنها ،به نحو عمد یا نسیان« (طوسی.)1351 ،

ض َولِ ﱞی ِ ﱠ ِ
الس َماء َو َﻻ ِفی ْاﻻ ْر ِ
ﷲ إ ﱠِﻻ َو ُﻫ َو ُمﺆَ ﱠی ٌد َو َم ْن أ ﱢید لَ ْﻢ
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮدَ » :ما ِفی ﱠ

ولی خدایی یافﺖ نشود ،جز آنﮑه از جانب خداوند مﺆ ّید باشد و ﻫر كه چﻨین
ُیﺨْ ﻂ« »در آسمان و زمین ّ

باشد ﻫیﭻ خطا نﮑﻨد« (كلیﻨی1407 ،ق.)246/1 :

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

زندگی میكﻨﻨد و گمراه میمیرند به خدا شﮑایﺖ دارم و به او پﻨاه میبرم« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)17
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮد » :ﱠ ِ
تما َم الْ َﮑ ِل َم ِ
اﻻت َو ِإت َْما َم الْ ِع َد ِ
الر َس ِ
ات َو
ات َو َ
تاﷲ لَق َْد ُع ﱢل ْم ُﺖ تبلیﻎَ ﱢ
ِع ْﻨ َدنَا َأ ْﻫ َﻞ الْ ِ
اب الْ ُح ْﮑ ِﻢ« »به خدا سوگﻨد ،رساندن همة پیامﻫای الهی (بیان احﮑام) و وفای به عهد و
بیﺖ َأ ْب َو ُ

پیمانﻫا و همة معانی ﻗرآن را دانﻢ؛ چه ایﻨﮑه درﻫای دانﺶ و حﮑمﺖﻫا نزد ما اﻫﻞ بیﺖ اسﺖ« (نهﺞالبالغه :
ﺧﻄبة .)119

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ن َْح ُن َأ ْﻫ َﻞ الْ َب ْی ِﺖ ِم ْﻨ َها بِ َم ْﻨ َج ٍاة َو لَ ْس َﻨا ِفی َها بِ ُد َع ٍاة« »ما اﻫﻞ بیﺖ ﻫیﭻگاه به راه كﺞ

نرویﻢ و كسی را بدان دعوت نﻨماییﻢ« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)92

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ن َْح ُن ﱢ
وت إ ﱠِﻻ ِم ْن
اب َو َﻻ تﺆتی الْ ُبی ُ
اب َو الْﺨَ َزنَﮥُ َو ْاﻻ ْب َو ُ
اﻻص َح ُ
الش َعا ُر َو ْ
َأ ْب َوابِ َها َف َم ْن َأتا َﻫا ِم ْن َغ ْیرِ بابِ َها ُس ﱢم َی َس ِ
ارﻗ ًا« »ما اﻫﻞ بیﺖ بهسان پیراﻫن زیرین به پیامبر نزدیﮏ ﻫستیﻢ و یاران

واﻗعی وی و ﻫﻢ خزانهداران دانﺶ و باب علﻢ آن حﻀرت ﻫستیﻢ؛ از درﻫای خانه سوی خانه باید آمد و ﻫر كه
از در وارد نگردد دزد باشد« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)153
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در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :ف َوالﱠ ِﺬی َﻻ ِإلَ َه إ ﱠِﻻ ُﻫ َوِ ،إنﱢی لَ َع َلی َجا ﱠد ِة الْ َح ﱢﻖ َو ِإنﱠ ُه ْﻢ لَ َع َلی َم َزلﱠ ِﮥ الْ ِ
باطﻞ« »به

خدای یگانه سوگﻨد كه من در صراط مستقیﻢ ﻫستﻢ (ﻫیﭻ گاه خطا نروم) و ایشان (یعﻨی خلفا) در لﻐزشگاه
باطﻞ ﻫستﻨد« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)151

ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻣﻘﺎم ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢ اﻣﺎم را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،در ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى اﻣﺎم ﺷﮏ ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﯾﻘﯿﻦ و از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﻪ ارﺷﺎداﺗﺶ ﮔﻮش ﺟﺎن ﻣﻰﺳﭙﺎرﯾﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت
رﺳﯿﻢ.
 -2-7ﻋﻠﻢ اﻣﺎم

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻋﻠﻢ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﺳﺎﯾﻪاى در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ؛ در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﻰ
از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺋﻤﻪ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( در ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﺑﻰﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮد:

» ِإنﱠ ﱠ َ
اﷲ َﻻ َی ْج َع ُﻞ ُح ﱠجﮥً ِفی َأ ْر ِض ِه ُی ْسﺄل َع ْن شَ یء َف َیق ُ
ُول َﻻ َأ ْد ِری« »خداوند حجتی در روی زمین ﻗرار ندﻫد
كه چیزی از او بﭙرسﻨد و او در پاسﺦ بگوید نمیدانﻢ« (كلیﻨی.)130/1 :1386 ،

ان َو ِع ْل َﻢ
اﯾﺸﺎن در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إنﱠ ِع ْﻨ َدنَا الْ َجا ِم َعﮥَ َو ِإنﱠ ِع ْﻨ َدنَا الْ َجف َْرَ ،و ِإنﱠ ِع ْﻨ َدنَا ِع ْل َﻢ َما َك َ
َ
السا َعﮥُ و َما َی ْح ُد ُث بِال ﱠل ْیﻞِ َو ال ﱠﻨ َه ِ
ار ،اﻻ ْم ُر ِم ْن بَ ْع ِد ا ْﻻ ْمرِ َو الشﱠ یء بَ ْع َد الشﱠ یء ِإلَی َی ْو ِم
َما ُﻫ َو َكاﺋِ ٌن ِإلَی أ ْن َتقُو َم ﱠ
الْ ِق َیا َمﮥ« »ﻫمانا علﻢ جامعه و علﻢ جفر نزد ماسﺖ (علﻢ به احﮑام الهی و علوم همة پیامبران و اولیای سلﻒ).

ﻫمانا ما به آنﭽه در جهان از ازل تاكﻨون پدید آمده اسﺖ و آنﭽه تا ﻗیامﺖ پدید خواﻫد آمد آگاﻫیﻢ .ﻫمﭽﻨین
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به جمیﻊ امور جزﺋی ،كه در شب و روز تا روز ﻗیامﺖ یﮑی بعد از دیگری به وﻗوع خواﻫد پیوسﺖ ،آگاﻫی
داریﻢ« (ﻫمان.)136 :
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮدُ » :ﻫ ْﻢ َم ْو ِض ُﻊ ِس ﱢر ِه َو َع ْی َبﮥُ ِع ْل ِمه َو
ِفی ِه ُﻢ الْ ِ
وصیﺖ پیامبر به اولو ّیﺖ
وص ﱠیﮥُ َوالْ ِو َراﺛَﮥ« »اﻫﻞ بیﺖ جایگاه راز و ﺧزانة علﻢ خدا و رسول ﻫستﻨد و ّ

رﻫبری و امامﺖ در باب ایشان اسﺖ و آنان وارﺛان كماﻻت پیامبرند« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)2

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺟﻌﻔﺮى در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﺎنﺳﺎن ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ را
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰآﺷﺎﻣﺪ و آن اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻋﺎدى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻠﻰ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺳﺪّى
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻰ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﻣﻮرد از ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ
و ﻣﻀﺎف ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺮ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد:

بﺖ
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( روزى ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖِ » :إنﱠ َﻫا ُﻫ َﻨا لَ ِع ْلم ًا َج ّم ًا لَ ْو َأ َص ُ
لَ ُه َح َم َلﮥ« »ﻫمانا در این سیﻨه دانﺶ نامتﻨاﻫی اسﺖ؛ كاش حامالنی شایسته مییافتﻢ تا آن اسرار را به آنها

میگفتﻢ« (ﻫمان :حﮑمﺖ .)139

»س ُلو ِنی ﻗ َْب َﻞ َأ ْن ت ْف ِق ُدو ِنیَ ،ف َو الﱠ ِﺬی ن ِ
یما
در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدَ :
َفسی بِ َی ِد ِه َﻻ تَسﺄلُونَ ِﻨی َع ْن شَ یء ِف َ
تﻀ ﱡﻞ ِماﺋَﮥً إ ﱠِﻻ َأن ُ
السا َع ِﮥ َو َﻻ َع ْن ِفئ ٍَﮥ َت ْه ِدی ِماﺋَﮥً َو ِ
ْباتﮑ ْﻢ بِقَاﺋِ ِد َﻫا َو َساﺋِ ِق َها َو َم ْن ُی ْق َت ُﻞ ِم ْن َأ ْﻫ ِل َها
بَ ْی َﻨ ُﮑ ْﻢ َو بَ ْی َن ﱠ
وت ِم ْﻨ ُه ْﻢ َم ْوت ًا« »پیﺶ از آنﮑه مرا از دسﺖ دﻫید ،ﻫر چه خواﻫید بﭙرسید .به خدایی كه جانﻢ
َﻗ ْت ًال َو َم ْن َی ُم ُ

به دسﺖ اوسﺖ ،چیزی از اكﻨون تا ﻗیامﺖ نﭙرسید ،جز آنﮑه پاسﺦ درسﺖ بشﻨوید .اگر از گروﻫی كه صد

معرفی جلودار كاروان و راننﺪة آن خبرتان دﻫﻢ و به
تن را ﻫدایﺖ یا گمراه نمایﻨد بﭙرسید ،با دﻗّﺖ تمام با ّ

شما میگویﻢ كه چه كسانی از آنان كشته شوند و چه كسانی با مرگ طبیعی بمیرند« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)92

»و َما َأ ْبقَی شَ ْیئ ًا َی ُم ﱡر َع َلی َر ْأ ِسی إ ﱠِﻻ َأف َْر َغ ُه ِفی ُأ ُذن ﱠَی َو َأف َْﻀی بِ ِه ِإلَ ﱠی« »رسول
در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدَ :

خدا (صلی اﷲ علیه و آله) آنﭽه بر سرم میگﺬشﺖ در دو گوشﻢ ریﺨﺖ و جمیﻊ اخبار غیبی را به من رسانید
(ﻫمان :ﺧﻄبة .)174

»و ﱠ ِ
یﻊ
اﷲ لَ ْو ِشئ ُْﺖ َأ ْن ُأخْ ِب َر ُك ﱠﻞ َر ُج ٍﻞ ِم ْﻨ ُﮑ ْﻢ بِ َمﺨْ َر ِج ِه َو َم ْولِ ِج ِه َو َج ِم ِ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدَ :

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﺎﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ« )ﺟﻌﻔﺮى.(1358 ،
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شَ ا ِنه لفعلﺖ« »به خدا سوگﻨد اگر خواﻫﻢ توانﻢ به ﻫر یﮏ از شما خبر دﻫﻢ كه از كجا آمده اسﺖ و به كجا
خواﻫد رفﺖ و سرانجام همة كارﻫایﺶ چه میشود« (ﻫمان).

وﻟﻰ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از او
ﻧﺒﻰ اﮐﺮم ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ّ
ﺷﺒﺴﺘﺮى ﮔﻮﯾﺪّ :

ﮐﺴﺐ ﻧﻮر ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن :ﺧﻄبة .(232

اﻣﺎم ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﺻﻞ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪاى از آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ:
»ع ْلﻢ َع ﱠلم ُه ﱠ
اﷲُ نَ ِب ﱠی ُه (صلی اﷲ علیه و آله) و َف َع ﱠل َم ِﻨ ِ
یه َو َد َعا لِی بِﺄن َی ِع َی ُه َص ْد ِری« »علﻢ غیب در مرتبهای
ِ ٌ َ

متﻨازلتر از علﻢ خداوند دانشی باشد كه خداوند به رسولﺶ آموخﺖ و او نیز آن را به من تعلیﻢ فرمود و
دعایﻢ نمود تا در سیﻨهام بماند« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)128
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

الﺼ ُع َدات« »اگر
»و لَ ْو َت ْع َل ُم َ
ون َما َأ ْع َل ُﻢ ِم ﱠما ُط ِو َی َع ْﻨ ُﮑ ْﻢ َغ ْی ُب ُه إِذاً لَﺨَ َر ْج ُت ْﻢ ِإلَی ﱡ
در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدَ :

آنﭽه از غیب دانﻢ كه از شما نهان اسﺖ میدانستید ،سر به بیابان مینهادید« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)116

در ﺳﺨﻨﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدُ » :ﻫ ْﻢ َع ْیﺶ الْ ِع ْل ِﻢ َو َم ْو ُت الْ َجهﻞ« »وجود اﻫﻞ بیﺖ مساوی با زنده بودن

ﻋلﻢ و دانﺶ و مرگ جهالﺖ و نادانی اسﺖ« )ﻫمان :ﺧﻄبة .(239

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﯿﻖ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢ اﻣﺎم)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(
اﮐﺘﻔﺎ ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻏﺮض از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪن ﭘﯿﺮوان
اﻣﺎﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -3-7اﻣﺎم و ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى

ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻓﺮا راه ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺘﮑﻤﺎل و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،راﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ( ﯾﮑﻰ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ .واژة ﺗﻘﻮا در
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪى ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا دﻋﻮت
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ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .آن ﺣﻀﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻘﻮا را در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ آورده اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻨﻰ اﯾﻦ ﮐﺎر
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم داراى ﻣﺼﺪاق واﺣﺪى
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﯾﮑﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اتقُوا ﱠ َ
اﷲ ِم َن ﱠ ِ
اﷲ َو ِف ﱡروا ِإلَی ﱠ ِ
اﷲ ِعبا َد ﱠ ِ
اﷲ َو ا ْم ُﻀوا ِفی الﱠ ِﺬی نَ َه َج ُه لَ ُﮑ ْﻢ َو ﻗُو ُموا بِ َما َع َﺼ َب ُه
بِ ُﮑ ْﻢَ ،ف َع ِل ﱞی َضا ِم ٌن لِ ِ
فلج ُﮑﻢ« »ای بﻨدگان خدا تقواپیشه كﻨید ،و از عﺬاب خدا به لطﻒ و
رحمﺖ خدا بگریزید و در راه روشﻨی كه در مقابلتان ﻗرار داده ،حركﺖ كﻨید و به چیزی

كه شما را بدان مﮑلﻒ فرموده اسﺖ عمﻞ نمایید؛ در این صورت علی ضامن رستگاری
شماسﺖ (ﻫمان :ﺧﻄبة .)24

ال َم َﻀ ﱠلﮥٌ َو ﱠ
الش َم ُ
یﻖ الْ ُو ْس َطی ِﻫ َی الْ َجا ﱠد ُة َع َل ْی َها بَا ِﻗی الْ ِﮑ َت ِ
ین َو ﱢ
ﱡبو ِة« »پیمودن
الطرِ ُ
الْ َی ِم ُ
اب آﺛ َا ُر الﻨ ﱠ

راه چﭗ و راسﺖ گمراﻫی اسﺖ (افراط و تفریﻂ نادرسﺖ اسﺖ)؛ بلﮑه میانهروی و اعتدال

راه مستقیﻢ اسﺖ .این راه ﻫمان اسﺖ كه كتاب خدا و س ّﻨﺖ پیامبر (صلی اﷲ علیه و آله)
ترسیمﺶ كرده اسﺖ (ﻫمان :ﺧﻄبة .)16

ب :ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ،داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ در زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن را از اﻗﺴﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:

»أوص ُ
ِ
یﻊ َولَ ِدی َو َأ ْﻫ ِلی َو َم ْن بَ َلﻐ َُه ِك َتابِی بِ َتق َْوی ﱠ ِ
اﷲ َو ن َْظ ِﻢ َأ ْمرِ ُك ْﻢ َو َص َال ِح َذ ِ
ات
یﮑ َما َو َج ِم َ
بَ ْی ِﻨ ُﮑﻢ« »به شما دو تن (حسن و حسین) و همة فرزندانﻢ و خانوادهام و به ﻫر كه این نوشتة من

بدو رسد ،سفارش می كﻨﻢ كه :تقوا پیشه كﻨید و در زندگی مﻨظﻢ باشید و اختالفات بیﻨتان را
اصالح نمایید و در میان امﺖ اسالمی اختالفاندازی مﮑﻨید (ﻫمان :نامة .)47

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻰﺑﯿﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ)ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم( و ﺧﺎﻧﻮادة ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و وﺣﺪت ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛
و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ.
آن ﺣﻀﺮت در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :از ﻧﻤﺎز ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن دﯾﻨﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن و زﺑﺎن در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺒﺎدا اﻣﺮ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت اﺷﺮار ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﻋﺎﯾﺘﺎن
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد« )ﻫﻤﺎن(.
ج -ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎط داﺋﻢ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺧﻄﺒﮥ اﺷﺒﺎح ﻓﺮﻣﻮدَ » :ما َدلﱠ َ
آن
ﮏ الْق ُْر ُ
ِ
استﻀی بِ ُﻨ ِ
ور ِﻫ َدا َی ِت ِه« »به راﻫﮑارﻫای ﻗرآن اﻗتدا كن و از نور ﻫدایتﺶ بهره گیر
َع َل ْی ِه ِم ْن ِص َف ِت ِه َفا ْﺋ َت ﱠﻢ بِ ِه َو

»اﷲ ﱠ َ
(ﻫمان :ﺧﻄبة  .)90در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﱠ َ
اﷲ ِفی الْق ُْر ِ
آن َﻻ َی ْسبق ُُﮑ ْﻢ بِالْ َع َمﻞِ بِ ِه َغ ْی ُر ُكﻢ« »در باب
ﻗرآن از خدا بترسید؛ مبادا در عمﻞ به آن ،دیگران بر شما پیشی گیرند« (ﻫمان :نامة .)47

آن ﺟﻨﺎب در ﮐﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪﺳﺎن ﻃﺒﯿﺒﻰ دل ﺳﻮز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دارو
و درﻣﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻰﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

یب َد ﱠو ٌار بِ ِط ﱢب ِه ﻗ َْد َأ ْح َﮑ َﻢ َم َرا ِﻫ َم ُه َو َأ ْح َمی َم َو ِاس َم ُه َی َﻀ ُﻊ َذلِ َ
َ
اجﮥُ ِإلَ ْی ِه ِم ْن ُﻗ ُل ٍ
وب
ﮏ َح ْی ُﺚ الْ َح َ
»ط ِب ٌ
ان ُص ﱟﻢ َو َألْ ِس َﻨ ٍﮥ بُ ْﮑﻢٍ ُم َت َت ﱢب ٌﻊ بِ َد َواﺋِ ِه َم َو ِ
ُع ْم ٍﯽ َو آ َذ ٍ
اض َﻊ الْ َﻐ ْف َل ِﮥ َو َم َو ِاط َن الْ َح ْی َر ِة« »طبیبی مهربان

بود كه با درمانگری خود میان مردمان در گردش بود .مرﻫﻢﻫا و داروﻫای خود آماده كرده

ضدعفونی نموده كه ﻫرجا ﻻزم داند به كار برد؛ بیماران آن طبیب عبارت
و ابزار مداوا را ّ

از كوران و كران و گﻨگاناند (محرومان فرﻫﻨگی) و این طبیب مهربان ،كاوشگر موارد

غفلﺖ و حیرت بود تا غافالن و سرگشتگان را دریابد« (ﻫمان :ﺧﻄبة .)107

ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻌﺼﻮم
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن در ﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ دوران را دورة ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮى
وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ ّ

رض ِم ْن ﻗَاﺋِﻢٍ ِ ﱠ ِ
َ
ﷲ بِ ُح ﱠج ٍﮥ ِإ ﱠما َﻇا ِﻫراً َمشْ ُهوراً َو ِإ ﱠما خَ اﺋِف ًا َمﻐ ُْموراً لِئ ﱠَال ْتب ُط َﻞ ُح َج ُﺞ
»ﻻ تﺨْ ُلو ا ْﻻ ُ
فﻆ ﱠ
اﷲُ بِ ِه ْﻢ ُح َج َج ُه َو بَ ﱢی َﻨا ِت ِه ُأولَ ِئ َ
اﷲ َو بَ ﱢی َﻨات ُُه َی ْح ُ
ﮏ خُ َلفا َء ﱠ ِ
ﱠِ
اﷲ ِفی َأ ْر ِض ِه َو الدﱡ َعا ُة ِإلَی ِدی ِﻨه«

»ﻫیﭻ گاه زمین بدون حجﺖ خدا نباشد ،امام یا ﻇاﻫر و شﻨاخته شده و یا مستور و غایب

اسﺖ .استمرار امامﺖ بدان جهﺖ اسﺖ كه حجﺖﻫای الهی از میان نمیروند .خداوند با وجود

امامان حجﺖ خود را حفﻆ میفرماید .آنان جانشیﻨان خداوند بر روی زمین ﻫستﻨد كه پیوسته
مردمان را به دین خدا دعوت مینمایﻨد« (ﻫمان :حﮑمﺖ .)147
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 -8ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى ﻣﺮدم از ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎى اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن

ﮐﺮﯾﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاى ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى از راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺧﺪا
و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد:
 -1-8ﻣﺆﻣﻦ واﻗﻌﻰ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﺻﺪاى ﻗﺮآن ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ او ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آﯾﺪ ،از ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﺶ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﯾﺪ و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدد:
ﺬین إِذا ُذ ِكر ﱠ
» ِإن َﱠما الْ
آیاته زا َد ْت ُه ْﻢ إیمان ًا« (انفال» )2 ،فقﻂ
اﷲُ َو ِج َل ْﺖ ُﻗ ُلوبُ ُه ْﻢ َو إِذا ُت ِل َی ْﺖ َع َل ْی ِه ْﻢ
َ
ُ
مﺆمﻨون الﱠ َ
َ

كسانی مﺆمﻨان واﻗعی ﻫستﻨد كه چون نام خدا برده شود از عظمﺖ حﻖ دلﻫایشان به لرزه درآید و ﻫرگاه
كه آیات ﻗرآن بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید«.

وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ در دل
)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( و ّ

ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ون َح ﱠتی ُی َح ﱢﮑ ُم َ
وك فیما شَ َج َر بَ ْی َﻨ ُه ْﻢ ﺛ ُّﻢ ﻻ َی ِج ُدوا فی َأ ْن ُف ِس ِه ْﻢ َح َرج ًا ِم ﱠما ﻗ ََﻀ ْی َﺖ َو
» َفال َو َر ﱢبﮏ ﻻ ُیو ِم ُﻨ َ
تسلیم ًا« (نساء» )65 ،پﺲ نه چﻨین اسﺖ ،سوگﻨد به پروردگارت ایمان نیاورده باشﻨد مگر آنﮑه در
ُی َس ﱢل ُموا ْ

زندگیشان به سﺨﻨان تو (پیامبر) و تﮑیه كﻨﻨد و تو را حاكﻢ ﻗرار دﻫﻨد و ﻫیﭻ گونه اعتراضی در برابر حﮑﻢ

تو حتی در دل نداشته باشﻨد و در برابر آن تسلیﻢ محﺾ باشﻨد«.

ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن واﻗﻌﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺳﺘﻮرات ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن دﻟﺸﺎن اﻟﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮐﻪ در زﺑﺎن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در دل ﻫﯿﭻ ﺑﺎورى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﺪا و ﻣﻌﺼﻮم
ﻧﺪارﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ.(579/4 :1374 ،
 -3-8ﻧﺸﺎن ﺳﻮم ﺑﺮاى ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻢ و ﺷﺎدى ،و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﻰ و
ﻓﺮاخدﺳﺘﻰ ،ﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﻰ
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

»لِ َﮑ ْیال تﺄسوا َعلی ما ُ
ﻻتفر ُحوا بِما آتا ُكﻢ( «...حدید» )23 ،تا بر آنﭽه از دسﺖ شما رفته اندوﻫگین
فاتﮑ ْﻢ َو َ

نشوید و به ]سبب[ آنﭽه به شما داده اسﺖ شادمانی نﮑﻨید.«...

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

 -2-8ﻧﺸﺎن دوم ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﺪا و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن
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 -4-8ﻧﺸﺎن ﭼﻬﺎرم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﻰﺷﻮد .در اﺛﺮ ﯾﺎد ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺣﺎﻟﺖ را
اﻃﻤﯿﻨﺎن دل ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

»الﺬﯾن آ َم ُنوا َو ْ
اﷲ َأﻻ بِ ِﺬ ْکرِ ﱠ ِ
ﺗط َم ِﺌ ﱡن ُق ُلوبُ ُه ْﻢ بِ ِﺬ ْکرِ ﱠ ِ
وب« )رﻋد» (28 ،کسانی کﻪ بﻪ گفتﻪﻫای
اﷲ ﺗ َْط َم ِﺌ ﱡن الْ ُﻘ ُل ُ

خدا و رسول باور دارند دلﻫاﯾﺸان با ﯾاد خدا آرام میگیرد .آگاه باﺷید کﻪ با ﯾاد خدا دلﻫا آرامﺶ دارند«.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎرى در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى از راﻫﮑﺎرﻫﺎى
ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻰﭘﺮدازﯾﻢ:
آن ﺣﻀﺮت ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮط ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن راﺳﺦ و
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﺪا و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ در آدﻣﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰآﯾﺪ .آنﮔﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى
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ﺑﺴﯿﺎرى در ﺑﺎب اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ات ِم ْﻨ ُﮑ ْﻢ لَ َجزِ ْع ُت ْﻢ َو َو ِﻫ ْل ُت ْﻢ َو َس ِم ْع ُت ْﻢ َو َأ َط ْع ُت ْﻢ َو لَ ِﮑ ْن
» َف ِﺈن ُﱠﮑ ْﻢ لَ ْو ﻗ َْد َعا َی ْﻨ ُت ْﻢ َما ﻗ َْد َعا َی َن َم ْن َم َ
اب َو لَق َْد بُ ﱢﺼرت ُْﻢ إ ِْن َأ ْب َﺼ ْرتﻢ َو ُأ ْس ِم ْع ُت ْﻢ
وب َع ْﻨ ُﮑ ْﻢ َما ﻗ َْد َعا َی ُﻨوا َو ﻗَرِ یب َما ُی ْط َر ُح الْ ِح َج ُ
َم ْح ُج ٌ

إ ِْن َس ِم ْع ُت ْﻢ َو ُﻫ ِدی ُت ْﻢ إ ِِن ا ْﻫ َت َد ْی ُتﻢ« »بیتردید اگر آنﭽه مردگانتان مشاﻫده نمودند شما نیز

مشاﻫده میكردید ،از ترس عﺬاب الهی زاری مینمودید و غمگین میشدید و طبﻖ اوامر

خدا و معﺼومان عمﻞ میكردید و اطاعتشان مینمودید .اما آنﭽه آنان مشاﻫده كردند بر

شما پوشیده باشد و به زودی پردهﻫا از برابر چشمانتان كﻨار رود (و اﻫﻞ یقین میشوید).

ﻫمانا در دنیا به شما بیﻨﺶ وآگاﻫی داده شد و ﻫدایﺖ شدید ،ولی نﭙﺬیرفتید و بدان عمﻞ
نﻨمودید« (نهﺞالبالغه :ﺧﻄبة .)20

در ﺧﻄﺒﮥ ﻣﺘﻘﯿﻦ در ﺑﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﻰ از اﺻﺤﺎب
آن ﺟﻨﺎب ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫ ّﻤﺎم ،روزى ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ رﺳﯿﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد:

َ
یرالْ
مﺆمﻨین ِص ْﻒ لِ َی الْ ُم ﱠت ِقین :ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻘﯿﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎ؛ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدَ :یا َﻫ ﱠما ُم
َ
» َیا أ ِم َ

اتﻖِ ﱠ َ
اﷲ َو َأ ْح ِسن :ای ﻫمام ،ﺗﻘوا پیﺸﻪ کن و نیﮑوکاری پیﺶ گیر« .آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ و اﺻﺮار ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد .آن ﮔﻨﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
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اض ُﻊ،
ُون ِفی َها ُﻫ ْﻢ َأ ْﻫ ُﻞ الْ َ
بس ُه ُﻢ اﻻ ْﻗ ِت َﺼا ُد َو َمشْ ُی ُه ُﻢ ال ﱠت َو ُ
»الْ ُم ﱠتق َ
فﻀاﺋِﻞِ َ :م ْﻨ ِط ُق ُه ُﻢ ﱠ
الﺼ َو ُ
اب َو َم ْل ُ
َ
ار ُﻫﻢ َع ﱠما َحر َم ﱠ
اﷲُ َع َل ْی ِهﻢ َع ُظ َﻢ الْﺨَ الِ ُﻖ ِفی َأ ْن ُف ِس ِه ْﻢ َف َﺼﻐ َُر َما ُدون َُه ِفی َأ ْع ُی ِﻨ ِهﻢَ ،ف ُه ْﻢ
غَﻀﱡ وا أ ْب َﺼ َ ْ
ﱠ
ون َو ُﻫ ْﻢ َو الﻨﱠا ُر َك َم ْن ﻗ َْد َرآ َﻫا َﻻ َی ْر َض ْو َن ِم ْن َأ ْع َمالِ ِه ُﻢ
َوالْ َجﻨﱠﮥ َك َم ْن ﻗ َْد َرآ َﻫا َف ُه ْﻢ ِفی َها ُم َﻨ ﱠع ُم َ
الْ َق ِل َ
تری لَ ُه ﻗ ﱠُو ًة ِفی ِد ٍ
ین َو ِح ْرص ًا ِفی ِع ْلﻢٍ َو َصبراً ِفی ِشدﱠ ة ُی ْم ِسی َو
یﻞ َو َﻻ َی ْس َت ْﮑ ِﺜ ُر َ
ون الْ َﮑ ِﺜیر َ
َﻫ ﱡم ُه الشﱡ ْﮑ ُر َو ُی ْﺼ ِب ُﺢ َو َﻫ ﱡم ُه ﱢ
الﺬ ْك ُر خَ ِ
َفس ُه بَ ِعیداً ُف ْحشُ ُه لَ ﱢیﻨ ًا ﻗ َْولُ ُه لَ ْیﺲ تبا ُع ُد ُه
اشع ًا َﻗ ْل ُ
به ﻗَا ِن َعﮥً ن ُ
بِ ِﮑ ْب ٍر َو َع َظ َم ٍﮥ َو َﻻ ُدنُ ﱡو ُه بِ َم ْﮑر« »متﻘین در دنیا اﻫﻞ فﻀاﯾﻞ زﯾر ﻫستند :سﺨن درسﺖ بﻪ زبان

رانند ،راه رفتن آنان ،ﻫمراه با ﺗواﺿﻊ باﺷد ،از ﻫر ﭼﻪ خدا بر آنان حرام کرده ﭼﺸﻢ پوﺷیدهاند؛ خدا
در دلﺸان بﺰرگ و ﻏیر خدا در ﭼﺸمانﺸان خرد اسﺖ؛ گوﯾی کﻪ بهﺸﺖ و آﺗﺶ دوزخ را میبینند؛
از اﻋمال و ﻋﺒادات خود راﺿی نﺒاﺷند و ﻋﺒادات بسیار خود را بسیار ندانند؛ در دﯾنداری نیرومند
خدا بر زبان رانند .دلﺸان ﻫمراه با خﺸیﺖ حﻖ و جانﺸان قانﻊ بﻪ دادهﻫای خداسﺖ .ناسﺰاگوﯾی بﻪ
زبان ندارد؛ سﺨنﺸان مﻼﯾﻢ و نرم باﺷد؛ دوری گﺰﯾدنﺸان از روی کﺒر نﺒاﺷد و نﺰدﯾﮏ ﺷدنﺶ ان
ﻫمراه با حیلﻪ نیسﺖ« )ﻫمان :ﺧﻄبة .(184

ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،آن ﻣﺮد دلﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻰﻫﻮش ﺷﺪ و ُﻣﺮد .آن ﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮد:

تﺼ َﻨ ُﻊ الْ َم َو ِاع ُﻆ الْبالِﻐَﮥُ بِا ْﻫل َها« »اندرزﻫای درسﺖ با کسانی کﻪ ﺷاﯾستﻪ باﺷند ﭼنین کند )ﻫمان(.
» َﻫ َﮑ َﺬا ْ
 -9ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ :اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة وﺟﻮدش،

ﻣﮑ ّﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ .ﺟﻤﯿﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ،ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻰ ﻋﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ ﭼﻮن او ﻏﻨﻰ و ﺑﻰﻧﯿﺎز ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزى در ذاﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺸﺮ ﺳﻮدى ﺑﺮد و ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ زﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﮔﺎﻫﺶ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن راﻫﻰ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻘﻞ )ﺣﺠﺖ دروﻧﻰ( ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻰ وﺿﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎم در ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﻫستند؛ دنﺒال دانﺶ ﻫستند؛ در برابر مﺸﮑﻼت ﺻﺒر پیﺸﻪ کنند .در ﻫمﻪ حال ﺷﮑر خدا کنند و ﯾاد
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اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آدﻣﻰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻘﻞ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ
راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻮب ،رﻋﺎﯾﺖ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎرﺣﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﻰ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮى دارد ،ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺷﺮح
و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻤﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:

َار ٌك ِف ُ
اب ﱠ ِ
» ِإنﱢﯽ ت ِ
اﷲ َو ِع ْت َر ِتﯽ َأ ْﻫ َﻞ بَ ْی ِتﯽ َو ِإنﱠ ُه َما
یﮑ ُﻢ ال ﱠﺜ َق َل ْینِ َما إ ِْن ت ََم ﱠس ْﮑ ُت ْﻢ بِ ِه َما لَ ْن ت َِﻀلﱡوا ِك َت َ

ض« »دو چیز گرانبها در میان شما به جا گﺬاشتﻢ؛ كتاب خدا
لَ ْن َی ْف َترِ ﻗَا َح ﱠتی َیرِ َدا َع َل ﱠﯽ الْ َح ْو َ

و اﻫﻞ بیتﻢ .مادام كه به آن دو تمسﮏ جویید ،ﻫرگز گمراه نشوید و آن دو ﻫرگز از ﻫﻢ جدا

نشوند تا روز ﻗیامﺖ كﻨار حوض كوﺛر به من ملحﻖ شوند« (مجلسی1403 ،ق.)100/2 :
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره  -42ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ
و ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻧﻘﻞ ،راﻫﻰ ﺟﺰ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﻧﯿﺴﺖ .ازاﯾﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺌﻮن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺎم وﻇﺎﯾﻔﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ،ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم
ﻗﺮآن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى دﯾﻨﻰ و اﻋﺘﻘﺎدى ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر،
ﺑﺮﻗﺮارى ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺪارى از ﻣﺮزﻫﺎ و داراﯾﻰ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﻰ را در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
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