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چکیده
فیلسوفان الهیات را در قسم حکمت نظری در کنار طبیعیات و ریاضیات دیده و نمود و بروز
آن را در حوزه حکمت عملی به انتظار نشستهاند .تجربۀ عملی نشان میدهد که حوزه نظر
لزوماً راه به میدان عمل نمیبرد .هدف این جستار پرداختن به این موضوع است که آنچه در
حوزه الهیات ،اعم از نظری و عملی ،مطرح است آنگاه عملی خواهد شد که بایستههایی را به
شایستگی پیادهسازی کرده باشد .در این تالش که با رویکرد دروندینی و با روش توصیفی-
تحلیلی انجام گرفته است با استفاده از فرازهایی از کالم معصومین ،دنیا به عنوان میدان عمل،
قرآن به عنوان چراغ هدایت و ولیّ معصوم به عنوان تراز و میزان عمل در زندگی مطرح
میگردد .به رغم همسانی اضالع این منظومه ،نسبت انسانها با آن متناسب با مرتبت وجودی
آنها به لحاظ معرفت شناختی است .در نتیجه تخلق انسانها به اخالق معیار منوط به رعایت
تقوا و تمسک و توصل به ولیّ معصوم است .دنیازدگی و پیروی از هوی و هوس و رضایت به
دنیا و اطمینان نسبت به آن مانع رسیدن ایشان به آن جایگاه خواهد بود .برونرفت از این تنگنا،
اعراض و انقطاع از دنیا و تالش در جهت ارتقای وجود و نزدیک شدن به جایگاه اصحاب
یمین و مقربان درگاه الهی بر مبنای شیوهنامهای است که موالی متقیان مطرح فرمودهاند.
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Abstract

Philosophers have placed theology among the theoretical wisdom alongside
physics and mathematics, and have been waiting for its emergence in the field of
practical wisdom. Experience shows that the theoretical field does not
necessarily lead to action. The purpose of this paper is to address the issue that
what is in the field of theology, both theoretical and practical, will be
implemented only when it has already implemented some requirements
properly. In this paper, which has been done with an intra-religious approach
and with a descriptive-analytical method, using phrases from the words of
infallibles, the world is presented as a field of action, the Qur'an as a beacon and
the infallible guardian as the criterion and standard for actions in life. Despite the
similarity of these components, the relation of human beings to each of them is
proportional to their existential order in terms of epistemology. As a result,
reaching the standard morality is dependent on piety and adherence to the
infallible guardian. Being immersed in worldly concerns, following whims and
lusts, being pleased with the world and having confidence in it, will prevent
them from reaching that position. Getting out of this dilemma, turning away
from the world and trying to promote the existence, approaching the position of
the companions of the Right Hand and those close to the Divine Gate can be
attained by following the instructions proposed by The lord of the pious.
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 .1مقدمه
فیلسوفان الهیات را در شاخه حکمت نظری قرار داده ،نمود آن را در شاخه حکمت عملی

به انتظار نشستهاند .گرچه دانش نظری در حوزه الهیات فراوان است ،نمود و بروز آن در

تطابق با آن دانشها مشهود نیست .لذا پرسش این است که دالیل این عدم تطابق یا عوامل
تطابق را باید کجا جست و یافت؟ این جستار مبنای عمل را فطرت و وجدان الهی و
دارای حقیقت نفساالمری دانسته ،معتقد است آنچه در حوزه رفتار مورد انتظار است
برخاسته از همین مبنای درونی بوده ،لذا میتواند میان تمامی ابنای بشر مطلوب و قابل

اجرا باشد .از این رو میکوشد با روش توصیفی-تحلیلی ،گفتمانی را ترسیم کند که تنها با
قرار گرفتن در آن میتوان به رفتار و تخلق به اخالقی نائل آمد که بنیان آن بر والیتالله و
میزان و معیار آن منحصراً ولیّ معصوم خواهد بود .تالش شد تا با استمداد از منابع

دروندینی ،شرایط و مراحلی برای الهیات عملی مطرح و عنوان شود که آدمی تا در این
منظومه قرار نگیرد نمیتواند به صرف تفوه به کالم معصوم یا حتی ترویج و تبلیغ آن ،از

مزایا و مواهب آن بهرهمند و متخلق به اخالق معیار و در تراز باشد .بدیهی است «هر که
در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست».

 .2دنیا میدان عمل
تولد و مرگ انسان در دنیاست .این یعنی هم انسان موجودی واقعی است و هم دنیایی که
در آن قرار میگیرد با عمل انسان میتواند منشأ اثر قرار گیرد .اما دنیا در قرآن ،در برابر

آخرت ،جز لهو و بازیچه نیست (العنکبوت40 ،؛ االنعام11 ،؛ الحدید15 ،؛ محمد.)14 ،

دنیا ظاهر دانسته شده و بسنده کردن به آن غفلت از آخرت است (روم .)7 ،از این رو اهل
معنا زندگی دنیوی انسان را در بستر اعتباریات دیدهاند .البته همۀ این اعتباریات دارای

پشتوانه و تکیه و باطنی حقیقی است .احکام مطرح در حوزۀ شریعت نیز این گونه است،

یعنی به حسب ظاهر از سنخ اعتبارات است ،ولی پشتوانه و باطنی حقیقی و تکوینی دارد
که مربوط به نشئه مبدأ و معاد است (جوادی آملی  .)311 ،3131فرمان خداوند به نبی

مکرم اسالم اِعراض از همین دنیاست (النجم .)13 ،ذکر خدا جز با اعراض از دنیا حاصل

نمیشود ،چرا که این دنیا در تقابل با ذکر خداست (جوادی آملی  .)310 ،3131بر این

اساس دنیا ،در هر و با هر شرایطی فی حد ذاته و مستقل از منبع اعتبار ،مطلوب و محمود

نیست .نمونههای فراوانی از این دنیای مذموم در کالم موالی متقیان از جمله خطبههای

 ،333 ،11نامه  1و حکمت  110نهجالبالغه قابل ترصید است.
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 .9قرآن کریم :چراغ راه هدایت
کالم خداوند از جانب حق و عالم ملکوت به جهت هدایت و نجات از سرگشتگی و

حیرت در وادی دنیا (اعتباریات) نازل شده است (المائده .)30-34 ،امیر مؤمنان در

هدایتگری و راهنمایی و اندرزگویی قرآن از جمله خطبههای  374 ،304 ،307و نامه 43
فراوان فرمودهاند .در روایات متعدد است که قرآن ظاهر و باطنی داشته ،تأویل کلمات و

حروف آن را جز خدا و ریشهداران در دانش کسی نمیداند (مجلسی .)300 :11 ،3051

در پارهای از احادیث ،بطن قرآن تا «هفت بطن» شمرده شده است (همدانی .)1 ،3103
امام حسین کتاب خدا را بر عبارات ،رمزها (اشارهها) ،لطایف و حقایق استوار ،عبارات
آن را برای توده مردم اشاره و رموزات آن را از آن خواص و بندگان ویژه ،لطایف آن را برای

اولیاء و حقایق آن را نیز برای انبیاء و پیامبران دانستهاند (مجلسی  .)15 :13 ،3051از
این رو قرآن تأویل خود را منحصراً در اختیار خدا و راسخون در علم دانسته (آل عمران،

 .)7پرسش از آن را به اهل ذکر واگذار کرده (النخل01 ،؛ االنبیاء )7 ،و غور در آن را جز
در شأن معصوم مطهر ندانسته است (الواقعه .)73 ،امام علی قرآن را خطی نوشتهشده میان
دو جلد و صامت دانسته که به مفسری نیازمند است ،و این اشخاصاند که از جانب آن

سخن می گویند (خطبه .)310

 .0حدیث ثقلین
پیامبر اسالم در حدیث مشهور ثقلین کتاب خدا و خاندان مطهرش را دو ثقل یادگار خود

مطرح و تأ کید فرمودند از آنها جلو نیفتید تا هالک شوید و به آنها چیزی نیاموزید که آنها
از شما داناترند (کلینی  .)037 :1 ،3170از این برمیآید که کالمالله و آلالله قرین و عِدل

یکدیگرند و آنچه بر یکی میگذرد بر دیگری نیز جاری است .بر این اساس ظهر و بطنی که
در قرآن کریم مطرح است بر کالم معصوم نیز صدق میکند ،گرچه کالم معصوم همانا

اظهار قرآن و در بسیاری موارد تفصیل آن چیزی است که اجمال آن در قرآن آمده است.

 .1حدیث صعب مستصعب

احادیث فراوانی از زبان اهل بیت ،حدیث آل محمّد را صعب و مُستَصعَب و فراتر از

تحمّل عموم مردمان دانستهاند .امام علی شناخت و پیروی از اهل بیت را بسیار سخت و
در اختیار بندگان مؤمن خاص دانستهاند (خطبه  ،313محمدی ریشهری .)101 ،3110
امام صادق نیز حدیث اهل بیت را چنین دانستهاند (کلینی  .)313 :1 ،3170امام باقر

فرمودهاند:
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حدیث ما صعب و مستصعب و ذکوان و اجرد است و هیچ کس از جمله ملک مقرب و
نبی مرسل و بنده مؤمنی که خداوند قلبش را برای ایمان امتحان کرده قادر به تحمل آن
نیست ... .حدیث ما همان است که خداوند متعال در وصفش فرموده :اَللّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ
اَلْحَدِیثِ پس حدیث بهترین و متقنترین سخنهاست و هیچ یک از آفریدگان قادر به
تحمل تمام و کمال و نهایت آن نیست مگر آن که بتواند کنه آن را تحدید کند( .یعنی بر آن

احاطه و سیطره وجودی داشته باشد) چون هر که چیزی را تحدید کند از آن بزرگتر
است .و توفیق فهم این معنا مستلزم حمد الهی و انکار آن همانا کفر است( .صفار قمی
)10 :3 ،3050

صعوبت امر یا حدیث معصومین را در درک معنای واقعی احادیث ،فهم و هضم مرتبت

فضائل و کماالت حضرات معصومین و پذیرش والیت ایشان تحلیل کردهاند (خوشفر

 .)331 ،3111از مجموع آراء و شروح در این باره میتوان گفت مراد اصلی از این
روایات ،بحث والیت و حجت بودن معصومین بر خالیق و اقرار به کماالت و فضایل و

جایگاهی است که خداوند برای آنها قرار داده است (مرتضوی و حسنزاده .)331 ،3130

این یعنی حدیث خاندان عصمت حقیقتی دارای مراتب است که بعضی از این مراتب به
واسطه تحدید قابل تحمل و دستیابی است و این متمم حدیث نبوی است که «ما گروه

پیمبران مأموریم که با مردم باندازه خردشان سخن کنیم» (حرّانی  .)14 :3 ،3174پس

احاطه هر کس به حدیث اهل بیت متناسب با ذات محدود آن شخصِ ادراککننده است و
بالتبع آنچه تحمل و ادراک میشود نیز محدود است .از همین روست که هیچ کس توان
حمل کمال و نهایت حدیث آن ذوات مطهر را ندارد ،زیرا حدیث آنان غیرمحدود است.
این مقام مقامی الهی و همان والیت مطلقه است (جوادی آملی  .)313 :3 ،3131بر این
اساس ،فهم و اعتقاد مردمان و میزان التزام ایشان به کالم معصوم و از این طریق تخلق به

اخالق معیار ،تابع مرتبت وجودی ایشان است.

 .1مراتب انسان در دنیا

قرآن کریم انسانها را به سه دسته مقربان ،اصحاب یمین و اصحاب شمال تقسیم میکند
(الواقعه .)33-7 ،اصحاب یمین اهل یمن و برکت و اصحاب شمال اهل شومی و پلیدی
و مقربان واصالن به مرتبۀ تقرباند .انسانها از لحاظ دَوَران بین نفی و اثبات ،نسبت به

هدف و راه مشترک انبیاء ،یعنی از جهت انقطاع به سوی حقتعالی و اعراض از دنیا و عالم

ماده چهار گروه خواهند بود:

« .3مقربان» و اهل کمال انقطاع و صالح تام؛
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« .1اصحاب یمین» و نزدیک به مقربان؛

 .1مرحلۀ نازل «اصحاب یمین» و دارای عملکردی ضعیف در انقطاع ،چرا که کردار
شایست و ناشایست را به هم آمیختهاند؛

« .0اصحاب شمال» و محرومان از اصل انقطاع و اعراض (جوادی آملی ،3131
.)133

بر این اساس ،ظاهراً میزان اعتقاد و التزام انسانها به شرایع و تطبیق سبک زندگی خویش
با میزان و معیار مطرح در آنها به طور عام و سنت و حجت معصوم به طور خاص با

یکدیگر تفاوت بنیادی خواهد داشت .با تدبر و تأمل در ویژگیهای شریعت اسالم و دیگر
شرایع الهی و تعمق در خطوط کلی دین و پیامهای هماهنگ و متجانس انبیاء درمییابیم که
یگانه مقصود مشترک آنها همانا برگرداندن چهره جان آدمی از دنیا و توجه دادن انسان به

ورای عالم طبیعت است .پیام همه انبیاء این است که دنیا مسافرخانه است و توجه و
نگهداری مسافرخانه فقط به مقدار درنگ در آن بایسته است نه بیش از آن.

 .1بحث و نتیجهگیری
به نظر میرسد تکامل و تعالی واقعی انسان در گرو قرار گرفتن او در گفتمانی است که

ابعاد واقعی آن گفته شد .مادامی که شخص در این سپهر گفتمانی قرار نگیرد امکان تحقق
و تخلق به آنچه در سیره و سنت معصوم آورده شده است وجود نخواهد داشت .اخالق

معیار اخالقی است که در تراز «موال» قرار گیرد و نمود والیتپذیری در رعایت «تقوا»
جلوهگر خواهد بود .توصیه موالی متقیان به تقوا را از یاد نبریم (نامه  .)07به نظر میرسد
امیر مؤمنان علی رعایت تقوای الهی را ،که امری درونی و اعتقادی است ،الزمه و

پیششرط رفتارها و اعمال بیرونی مؤمنان دانسته به طوری که گویا تا زمانی که تقوای الهی
رعایت نشود منجر به بروز آن در رفتار صحیح و مورد تأیید و ماندگار نخواهد شد .این که

چرا با بودن احکام و آموزههای دینی ،ابعاد زندگی مسلمین بسامان نیست شاید در گالیه و

شکایتی که حضرت ختمیمرتبت در قیامت خواهد داشت قابل جستجو باشد« :و پیامبر
[خدا] گفت :پروردگارا ،قوم من این قرآن را رها کردند» (الفرقان .)15 ،شکایت از

مهجوریت قران همانا شکایت از مهجوریت موالست .موالی متقیان در خطبههای ،313

 ،311 ،311حکمت  111و نامه  07سفارش به قرآن و تبعیت از موال را در کالم خود
تصریح فرموده است .اگر به دنبال عملیاتی کردن تعالیم دین و الهیات نظری هستیم باید
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والیتمان را و میزان التزام خود را با کالم موال مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم چرا که

میزان اوست .امیر مؤمنان این تظاهر و تغایر را از پیش خبر دادهاند:

به زودی پس از من روزگاری بر شما فرارسد که در آن چیزی پنهانتر از حق و آشکارتر از
باطل و فراوانتر از دروغ بستن بر خدا و پیامبرش نباشد؛ و نزد مردم آن زمان کاالیی
بیرونقتر از قرآن نیست اگر آن گونه که باید خوانده شود ،و کاالیی رایجتر از آن نیست
آنگاه که از معانی حقیقیاش تحریف گردد و در شهرها چیزی زشتتر از معروف و بهتر از
منکر یافت نشود( .خطبه )307

مادامی که نسبت ما با قرآن و نهجالبالغه فقط از این روست که تعیینکننده میزان قدر و

منزلت حرفهای و اجتماعی ما باشد ،از این دو ثقل وزین فاصله بسیار داریم.

با تقسیم چهارگانهای که از انسانها مطرح شد ،شاید بتوان عموم مسلمین را در

گروه سوم یعنی کسانی قرار داد که در مرحله نازل اصحاب یمین و دارای عملکردی

ضعیف در انقطاع از دنیایند ،چرا که کردار شایست و ناشایست را به هم میآمیزند .اینان

کسانیاند که به اصول دین اعتقاد داشته و در عمل نیز به فروع دین کموبیش عمل

میکنند ،اما حق بودن عقاید و تطابق اعمالشان با این عقاید ،ناقص و فیالجمله است.
عوامل نقصان علم و عمل را در این گروه سه عامل گفتهاند:
 .3گرایش به زمین و دنیاگرایی؛
 .1پیروی از هوای نفس؛

 .1دنیادوستی (جوادی آملی .)114 ،3131

اینها عواملی است که عقل عملی و تخلق به اخالق ولوی را تضعیف کرده ،کارکرد اصیل

آن را به محاق میبرد .به فرموده موال (ع) «بسا عقلها که اسیر فرمانروایی هوی و هوس

است» (حکمت  .)133این گونه است چون عقل عملی انسان درگیر و مشغول به دنیاست
و در نتیجه آن عقاید صحیح ،تنها به عنوان علم حصولی صِرف در لوح ذهن نوشته شده و

از قلمرو خود فراتر نمیرود و به همین سبب تأثیر و بروزی در حوزه رفتار و ملکات او

ندارد .پیروی از هوای نفس و دنیازدگی آدمیان را در معرض دنیا و فتنههای آن قرار میدهد

(خطبه  .)05فتنه امت همانا آزمودن ایشان به اموال و کیفیت دینداریشان است (خطبه

 .)304آن کس که به جای ظاهر به باطن دنیا و در عوض امروز به فردا بیندیشد سربلند این
آزمون خواهد بود (خطبه  .)40زاهدین در دنیا و متوجهین و راغبین به آخرت ،گروهی
هستند که زمین را بساط و خاک را فرش و آب را شربت گوارا و قرآن را جامه زیرین

(روش خویش و زینت دل) و دعا را جامه رو (مانع حوادث) قرار دادهاند (خطبه .)350
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اینجاست که نقش امام معصوم و ولیّ از یک سو و وظیفۀ مؤمنین در والیتپذیری

مشخص میشود« :به بهشت نمیرود مگر آن کسی که امامت را بشناسد و امام نیز عملکرد
او را تصدیق کنند» (خطبه « .)301پس امامان را در بهترین منازل قرآن (که عشق و
احترام قلبی به آن است) بنشانید و به سان شتران تشنه رو به آبشخورآنان آورید» (خطبه

 .)17اوج به ثمر نشستن و ظهور والیت آلالله زمانی است که دنیا و مردمانش آخرین
ذخیرۀ الهی را در عرصۀ ظهور دریابند .امام باقر فرمودهاند:
وقتی دوران ما فرابرسد و مهدی ما بیاید ،یک مرد از پیروان ما از شیر توانمندتر و از تیر
بُرّانتر است و دشمنان ما را با پاهایش لگدکوب میکند و با دست میکوبد .این اتّفاق وقتی
است که رحمت خداوند و گشایش او برای بندگان فرومیریزد( .صفار قمی:3 ،3050 ،

)10

موالی متقیان در خطبه  40وظیفه مردمان را تا آن زمان تمسک و توصل و توسل به

معارف قرآن و از این طریق به مهدی آلالله دانستهاند.
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