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گفتاری در رازهای ماندگاری
و محبوبیت امام علی

(ع)

تراز انسانیت،ترازویحقیقت

زیاد میشــنویم که گفته میشود امیرالمؤمنین علی(ع) الگوی جامعه
انســانی اســت و از ایــن جهت بشــریت به وجــود چنین شــخصیتی
نیازمند اســت .پــس از طرح این گــزاره بالفاصلــه این ســؤال به ذهن
دکتر محسن متبادر میشــود که جامعه بشــری چه نیازی به چنین الگویــی دارد؟ در
احتشامی
پاسخ به این پرسش در وهله اول میتوان گفت؛ نیاز انسان به یک الگو،
استاد دانشگاه
نیازی طبیعی ،فطری و عقلی اســت .علت آن هم واضح اســت چون
خصیصه انســان ،خصیصــه کمالجویی و کمالگرایی اســت .حتی میتــوان گفت این
کمالگرایی در انســان نهادینه است .براین اساس انسان همواره به الگویی برای دستیابی
به کمال مطلوب نیاز داشــته و دارد برای اینکه با پیش رو قرار دادن الگو ،ظرفیتهای خود
را کشــف وهمسانســازی کند .چرا که انســان نیاز به تربیت دارد و تربیت هم دارای قواعد
خاص خود اســت که باید انســان آن را بیامــوزد .طبیعتاً الگوهایی نیز باید باشــند که این
قواعد را به او بیاموزند و در عین حال در دسترس بوده و قابل الگوپذیری باشند.
الگویشخصیتیبرایفضیلتخواهان
انســانها بــه طــور طبیعــی بــرای اینکــه در
زندگــی خویــش تغییــری ایجــاد کننــد و از
یکنواختــی بیــرون بیایند و به رشــد و تعالی
برســند نیاز به الگو دارند و این امری بدیهی
و روشــن اســت .منتها نکتهای که باید به آن
توجه کنیم این است که الگوهایی که در طول
تاریخ بشریت وجود داشتهاند دو گونه بودند.
یکی الگوهای موقتی و دورهای که به تناسب
هــر زمــان و فقــط بــرای یــک دوره خاصــی

الگــو بودنــد ،یکی هــم الگوهای همیشــگی
و ثابتــی که از عصر خودشــان فراتــر رفتهاند
و حالــت جهانــی پیــدا کردند .قطعــاً و یقیناً
این پیامبران و اولیا هســتند که الگوهای برتر
جامعه بشری اند.
در منطق قرآنی از این الگوهای برتر تعبیر
بــه «امامــان نور» شــده اســت .یعنی کســانی
کــه مــردم را بــه نورانیــت و روشــنایی دعــوت
وهدایت میکنند .قرآن کریم تقابل جالبی را
ایجاد کرده در میان امامان نور و اماماننار که

این تقابل بین امامان نور و امامان نار در طول
تاریخ وجود داشــته و گروهی این و گروهی آن
را پســندیدهاند .ما در عصری زندگی میکنیم
کــه متأســفانه به نظــر میآید این امامــان نار
هستند که صحنه را از آن خود کرده و بشریت
را که سرگشــته و بیچاره شــده اســت به ســوی
انواع و اقســام انحطاطهای فکــری و اخالقی
ســوق میدهند .در نتیجه بشــریت روز به روز
بیشتر سقوط کرده و در مغاک تاریک انحطاط
فــرو مــیرود .چــه در فضای حقیقــی و چه در
فضــای مجــازی ایــن شــیاطین و امامــان نــار
هســتند که جوالن میدهند و متأسفانه فساد
و آلودگــی به شــکل یــک اپیدمی و با ســرعت
درحــال گســترش در جوامع بشــری اســت .تا
جایــی کــه بــه قول پزشــکان بــه یــک پاندمی
تبدیل شــده و حالت جهانی پیدا کرده است.
بنابراین پرواضح اســت که در چنین شرایطی
بشــریت بــرای الگوگرفتــن نیازمنــد الگوهای
عالی و متعالی بوده و باید به سراغ برگزیدگان
اخالق و فضیلت در طول تاریخ بروند.
جامعیتاخالقی،رازعظمتامام
حضــرت علــی علیه الســام قطعاً یکی
از بهتریــن این الگوهاســت .زیرا آن حضرت

شــخصیتی ذوابعــاد اســت؛ شــخصیت
ذوابعادی که در شــرایط فــردی ،اجتماعی،
اعتقــادی ،تربیتــی ،اخالقــی ،اقتصــادی و
خانوادگــی بــه معنــای واقعــی الگوســت.
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) شــاگرد پیغمبری
اســت که خداوند در قــرآن کریم در توصیف
وی فرمــوده؛ مــا پیامبری از جنــس خودتان
را به ســویتان فرســتادیم که او از اینکه شــما
بــه رنــج بیفتیــد ،در ســختی اســت و بســیار
دوســت دارد که شــما را هدایت کنــد و به راه
حــق و حقیقــت رهنمون شــود و نســبت به
مؤمنان هم رأفت و رحمت دارد .این پیامبر
کســی اســت که خداونــد متعــال از او تعبیر
بــه الگوی حســنه کرده و قــرآن کریــم از این
نمونهها زیاد معرفی کرده اســت ،طوری که
میتوانیــم بگوییم یکــی از رازهای پرداختن
بــه قصص و شــرح حــال پیامبران پیشــین،
معرفی آنان بهعنوان الگوهای بشری است.
فرازهــای قرآنی ما را به جنبههای متعددی
از زندگــی آن بزرگــواران فــرا میخوانــد و ما
میتوانیم از تک تک عباراتی که قرآن درباره
آنها به کار برده اســتفاده کنیــم .در واقع این
پیامبران و اولیا هستند که الگوهای همیشگی

مریم حکمتنیا

پژوهشگر دینی

علیه السالم» تمام کتابش را گلی به حساب
میآورد کــه ازباغها و بوســتانهای علی(ع)
چیده و برای نجات انســانیت از او اســتمداد
میجوید .جوزیف الهاشــم نویســنده ،شاعر
و سیاســتمداری کــه دیــوان علویــات را در
عشق علی ســروده ،آن را «من وحی اإلمام»
مینامــد .اینها و دههــا نمونه دیگــری که در
کتابهــای مســیحیان مشــاهده میکنیــم
حکایــت از نگاهــی میکنــد کــه مســیحیان
دوره معاصر نســبت به علی(ع) دارند و او را
موجــودی محصور در مکه یــا مدینه یا کوفه،
در بین ســالهای ســیام عام الفیل تا چهل
هجــری نمیداننــد .علــی(ع) از نــگاه آنــان
هــر چنــد حیــات جســمیاش در آن دوران
پایان یافته اســت؛ ولی حیــات روحیاش که
بــه تعبیر جبــران خلیل جبران بــه روح کلی
متصــل گشــته ،در تداوم و اســتمرار اســت و
جوامــع بشــری را تغذیه مینمایــد؛ از اینرو
اســت کــه عاشــقانه بــا او نجــوا میکننــد ،در
گرفتاریها و مشکالت از او استمداد میکنند
و او را ســاحل امن انســانهای پاک در دریای
مــواج و متالطم ایــن دنیــای دون میدانند.

عبدالمســیح انطاکی که بیش از شــش هزار
بیت در وصف علی(ع) ســروده و به عنایات
وافری از ســوی علی(ع) نائل آمده وعطایای
علــی(ع) تمــام زندگیاش را تحتالشــعاع
خــود قــرار داده ،تا جایی پیــش رفته که خود
را برده و عبد حقیر علی(ع) معرفی میکند
و عاجزانه از او اســتمداد میکنــد و میگوید:
* فامــدد أمیری ُعبیدا یرتجــی مددا * لقوله
فیک بات الدهر مصغیها *
توفیــق جرداق بــرادر جــورج جرداقــی که با
کتاب هــزار صفحهای «علی صــوت العدالة
اإلنســانیه» مشهوراســت ،میگویــد :کلمــا
ألم * وصمانی من عنا الدهر
الهم ّ
بیعارض ّ
ألم* ُ
رحت أشــکو لعلی علّتی * وعلی ملجأ
هم *
من کل ّ
او علــی(ع) را باب الحوائــج ،منتهی اآلمال،
ملجــأ الهمــوم ،حامــی عدالــت ،رفیعترین
پرچــم حــق ،پنــاه مســیحیان مظلــوم و
نجاتبخش زمیــن از ظلم و طغیان و فقر و
فاقت میداند.
مســیحیان دوره معاصــر در پــی همیــن
ایدههایشــان که از متن زندگــی و تجربههای

بشــریت بوده و هســتند .امیرمؤمنان علی(ع)
نیز کــه تربیــت یافته مکتــب چنیــن پیامبری
اســت ،قطعــاً یکــی از بهتریــن الگوهای پیش
روی بشــریت اســت چرا کــه ایشــان در حیطه
اعتقــادات ،نابتریــن اعتقــادات را داشــته و
کسی بوده که از چهار سالگی در محضر پیامبر
بالیده و رشــد کرده و تمامی اندیشههای الهی
پیامبر بهعنوان استاد او در جان و قلبش نفوذ
کرده و با خون و پوســت و گوشــت اش عجین
شــده است .آن حضرت در اخالق ،دراعمال و
درهمه آن چیزهایی که میتوان از یک انســان
برتــر انتظار داشــت ،الگــو بــوده و جمیع کلیه
صفات نیک و پسندیده است و هر خوبی که در
جهان بشری متصور باشد ،دروی جمع است.
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در کــردار و گفتارش
همچنیــن در پنــدارش برتری دارد و شایســته
الگو شــدن برای آحاد بشــری است .همچنان
کــه در فــرازی از زیــارت بــا مدنظــر قــرار دادن
صفات برجسته آن حضرت خطاب به ایشان
میخوانیم« :السالم علیک یا امیرالمؤمنین،
انت میزان االعمال» سالم بر تو ای شخصیتی
کــه تــرازوی اعمــال همــگان هســتی .آری او
علــی(ع) -فراتــر از محدوده تشــیع واســامبرتریــن الگــو بــرای جامعــه بشــری بــوده و
میتواند و باید ترازوی اعمال و الگوی نوع بشر
باشــد .در تبیین این نکته که کدام ویژگیهای
آن حضــرت باعــث شــده کــه امیرالمؤمنیــن
علی(ع) از منظر بشری الگو قرار گیرد میتوان
بــه یک قاعــده قرآنی اســتناد کــرد .آن قاعده
قرآنی این است که خداوند متعال میفرماید:
کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام
میدهنــد بــزودی خداونــد متعال دوســتی و
محبــت آنها را بین مردم رواج داده و (محبت
آنان را در دلها) قرار میدهد .این یک فرمول
و یک قاعده قرآنی است که مصداق کامل آن
را میتوانیم در شخص حضرت امیرالمؤمنین
علی(ع) پیدا کنیم .در یک بررســی اجمالی از
شــخصیتهای مختلفــی کــه در طــول تاریخ
در مــورد حضرت علی(ع) حــرف زدهاند ،چه
مسلمان و چه غیرمســلمان ،چه شیعه و چه
ســنی ،چه قدیم و چه اخیــر ،انصافاً این همه
تعریف و تمجید از یک شــخصیت غیرعادی
اســت .اساســاً انســان بــاورش نمیشــود کــه
ایــن همــه چهرههــای متفــاوت و متضــاد بــا
اندیشــههای گوناگــون بــا تفکــرات مختلــف
یــک چنین اظهارنظرهــایفوقالعــادهای در
مــورد امیرالمؤمنیــن کرده باشــند .به لیســت
این شــخصیتها توجه کنید .شــخصیتهای
معــروف مســیحی ،همچــون جبــران خلیــل
جبــران ،جــورج جــرداق ،شــبلی شــمیل و...
ببینید چه تعاریف عجیبــی در مورد حضرت
علــی(ع) کردهاند .برخی از این شــخصیتها
درمورد حضــرت علــی(ع) کتابهای حجیم

امیرالمؤمنین در اجرای عدالت انعطافناپذیر بود.
یعنی به هیچ عنوان حاضر نمیشد که دست از عدالت
بردارد گاهی دوستان و شاگردانش افرادی مثل ابن عباس
به ایشان توصیههای دوستانهای میکردند .اما ایشان به
هیچ عنوان این مطلب را نمیپذیرفت و میفرمود :شما
از من میخواهید که من پیروزی را با ظلم و با جور و ستم
طلب کنم و به دست بیاورم! من هیچگاه دست از شیوه
خودم برنمیدارم
چند جلدی نوشتهاند.
عدالت در کانون سیره سیاسی
اما نکتهای که دارای اهمیت زیادی اســت
الگــو بــودن آن حضــرت در حــوزه سیاســت
است .امیرالمؤمنین(ع) در مباحث حکومتی
و سیاســت شــاید دو ویژگی خیلی خاص دارد
که اگر سیاستمداران به آنها توجه کنند کارنامه
آنها فوقالعاده میشــود .یکی از آن ویژگیها
این اســت که امیرالمؤمنین در اجرای عدالت
انعطافناپذیــر بــود .یعنــی بــه هیــچ عنوان
حاضر نمیشــد کــه دســت از عدالت بــردارد
گاهــی دوســتان و شــاگردانش افــرادی مثــل
ابن عباس به ایشــان توصیههای دوســتانهای
میکردنــد .امــا ایشــان بــه هیــچ عنــوان ایــن
مطلــب را نمیپذیرفــت و میفرمود :شــما از
مــن میخواهید که من پیــروزی را با ظلم و با
جور و ســتم طلب کنم و به دست بیاورم! من
هیچگاه دســت از شــیوه خــودم برنمــیدارم.
همــه ایــن موضــوع را میداننــد و شــنیدهاند
که علت به شــهادت رســاندن امیرالمؤمنین
علی(ع) شــدت عدل آن حضرت بوده است.
ایــن یــک ویژگــی اســت کــه در گفتار ایشــان و
در اعمــال ایشــان برجســتگی دارد .در مقــام
ســخن و ســخنرانی خیلــی از سیاســتمداران
شعار عدالت سر میدهند ،ولی تنها کسی که
حقیقتاً توانسته این شعار را در ریزترین ابعاد
نیزعملیاتــی کنــد ،امیرالمؤمنیــن علــی(ع)
اســت .این ویژگی در امیرالمؤمنین (ع) بسیار
قابل توجه اســت .دیگر ویژگی آن حضرت که
درگوشــه گوشــه زندگی ایشــان قابل مشاهده
اســت ،صراحت و صداقــت لهج ه حضرتش
اســت کــه در گفتــار امیرالمؤمنیــن علــی(ع)
حضــوری پررنــگ دارد .ایشــان بــا هیچ کس،
حتی با شاگردان و دوستانش و با خانوادهاش
هیــچ تعارفــی در مــورد مســائل حکومتی که
مربــوط بــه اداره جامعــه اســامی میشــد،
نداشت.
آن حضــرت در ســخنی میفرمایــد:
«ســوگند به خــدا که معاویــه از مــن زیرکتر

نیســت در اداره حکومــت ،امــا او نیرنــگ
میکنــد .در اجــرای حکومــت ،اگــر ایــن نبود
کــه مــن از فریــب و نیرنــگ کراهــت دارم و
بــدم میآید ،مــن زیرکترین مــردم بودم».
بنابراین اگر کسی بخواهد پیرامون شخصیت
ذوابعــاد امیرمؤمنان علــی(ع) صحبت کند،
شــخصیت ایشــان و ویژگیهــای شــخصیتی
ایشــان منحصــر بــه یــک چیز خاص نیســت
بلکــه در تمامــی حوزههــا حضرتــش دارای
ویژگیهای منحصر به فردی است که همین
هــم موجــب شــده در گســتره تاریــخ افرادی
بــا نگاههای متفــاوت ،با نظــرات گوناگون و با
اندیشــههای ضد هم ،این طور از امیرمؤمنان
علی(ع) دم بزنند و تجلیل کنند .دلیل تجلیل
ایــن شــخصیتهای سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،تربیتــی و اخالقی این اســت که با
توجه به تخصصهایی که این افراد داشــتند،
ویژگیهای برجسته و درخشانی از عظمت و
کرامت انسانی را درشخصیت و روح بلند آن
حضــرت(ع) یافتهاند .یعنی یک اقتصاددان
وقتی که زندگی امیرالمؤمنین را نگاه میکند
و میبینــد چــه ویژگیهای فوقالعــادهای در
ســیره اقتصــادی ایشــان وجــود دارد ،یا وقتی
یک سیاســتمدار نــوع حکومتداری ایشــان را
بررســی میکنــد و می بینــد که چقدر ایشــان
در حــوزه مســائل سیاســی دوراندیــش و حــق
گراست ،همین طور هنگامی که یک اندیشمند
کالمی ،حســاس بــه اعتقادات دینــی ،در گفتار
امیرالمؤمنیــن(ع) در بــاب توحیــد ،در بــاب
نبــوت ،در بــاب مســائل ریــز الهیــات عمیــق
میشــود و...نمی تواند از شــدت تحیرانگشــت
به دندان نگزد و از این همه عظمت ،شــگفت
زده نشــود .بــه واقــع بشــریت از ایــن همــه
عظمــت متعجب اســت و مــا که خــود را جزو
یــاران و یــاوران آن بزرگــوار میدانیــم ،به وجد
آمده و خوشــحال میشــویم .اگر کسی بخواهد
اظهارنظرهای دانشــمندان مختلف را در باب
امیرالمؤمنیــن جمعآوری کنــد ،مثنوی هفتاد
من کاغذ میشود.

گفتاری از عالمه عبدالحسین امینی (برگرفته از کتاب المقاصد العلیة فی المطالب السنیة)

اشراقات معنوی علوی بر مسیحیان معاصر

در سوره ابراهیم آیه  24و  ،25خداوند انسان
پــاک را بــه درختــی پــاک تشــبیه میکند که
ریشــهای محکم و استوار دارد و شاخههایش
در بیکرانههای آســمان ،علی الدوام و بدون
ایســتایی بــه بــار مینشــیند و بنــدگان خــدا
را تغذیــه میکنــد .وقتــی بــه مردان خــدا در
تاریخ بشــری نظری میافکنیم تــا نمونهای
از این انسانهای پاک را بیابیم چهر ه مبارک
علــی(ع) بهعنوان بارزترین مصداق این آیه
در برابــر ما رخ مینمایــد که هنوز هم بعد از
گذشــت چهارده قرن ،زمین وجود انسان ها
را سیراب و روح آنها را تغذیه میکند؛ آن هم
نه فقط شــیعیان و مســلمانان و همکیشــان
خود را؛ بلکه اصحاب دیگر ادیان و مذاهب،
همچون مسیحیان را.
زمانــی کــه کتابهــای برخــی از ادبــا و
اندیشــمندان مســیحی عــرب را میخوانی،
یــا پای ســخنان شــان مینشــینی دریایــی از
کرامت و عشــق به انســانیتی را کــه در وجود
علــی(ع) یافتهانــد بر تــو مینمایانند؛ چنان
کــه گویی در عصــر علــی(ع) زندگیمیکنند
و از فیوضــات مســتقیم او بهــره دارنــد و از
ثمرات وجودش بیواســطه تغذیه میکنند
و از روح او الهــام میگیرند .چه بســا که برای
این عشــق ،ریشــهای عمیق در خانــدان آنها
یــا در صومعههای آنها نیز بیابی .این همان
آثــار ثبــات در ریشــه شــجره علوی اســت که
از وجــود مبارک و آســمانی علــی(ع) ارتزاق
و انســانهای بیشــماری را در طــول قــرون
متمادی تغذیه میکند .جورج شکور ادیب و
شــاعر توانمند لبنانی که علی(ع) را قهرمان
حماســههایش برگزیــده ،در مقدمــ ه دیــوان
«ملحمــه االمــام علــی علیــه الســام» ،او را
ُ
«ملهمــه األمــم»؛ یعنــی الهامگــر امتهــا
معرفی میکند .نصری ســلهب نویسندهای
مقتــدر در کتابــش بهنــام «فــی ُخطــی علی

آنیی
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شاخصههای حیات و ممات راستین در کالم امیر مؤمنان
آنــان برخاســته ،در بیماریهــای العــاج
شــان به علی(ع) متوسل میشــوند و درمان
قطعــی خویــش را در دســتان مبــارک او
جستوجو میکنند.
خلیل فرحات شــاعر معروف عرب داســتان
شــفا یافتن خود را به دســت علــی(ع) برای
دوســتش نجیــب جمالالدین شــاعر چنین
تعریــف میکند :دوســت عزیزم ،مــن  10روز
دراز کشیده بودم بعد از اینکه خون در پاهایم
از جریــان افتــاده بود و آنها را با ریســمانی به
باال بســته بودند ...همین امر تمام جسم مرا
مورد تهدید قرار داده بود .دوســتان پزشــک
مــن همگی در خانه من جمع شــده بودند و
تصمیم نهایی آنان بر قطع پاهایم بود .من
اعتراضــی بر تصمیم آنها نکردم؛ ولی گفتم
مــن باید به دیدن علــی بروم ،اگــر پاهایم را
ببرید چگونه به دیدنش بروم؟ کســی چیزی
از سخن من نفهمید مگر همسرم جورجیت
که گفت خدا کفایت میکند ،شعر را رها کن،
اآلن مســأله مرگ و زندگی تو در میان است.
به او گفتم :اتفاقاً برای همین است که چنین
موضعــی اتخاذ کردهام .درســت بعد از یک
روز پاهــای بســتهام را گشــودم و برخاســتم و
دیگر بعد از آن هرگز به رختخواب بر نگشتم.
نمی دانی که امام علی به من دســتور داد که
برخیزم و راه بروم؟ مگر میشــد که از فرمان
او تخلف کنم؟
اشــراقات معنوی امیر مؤمنان بر مسیحیان
معاصــر گاهی تــا جایی پیش رفته اســت که
مســیحیان خود را شــیعه علــی(ع) معرفی
کرده وبهعنوان معروف «تشــیع المسیحی»
در بیــن خــود افتخــار میکننــد .دکتــر رشــاد
فرزنــد بولــس ســامه در مصاحبــهای کــه با
ایشــان داشــتم ،میگوید :پدرم خیلی تالش
میکــرد که اخالقیــات حضرت علــی و امام
حسین علیهما السالم را در بین خانواد هاش
پیــاده کنــد؛ از اینرو این شــرف توســط پدرم
نصیب من شــد که با محبت و عشــق علی و
حسین زندگی کنم و نمونه و الگویی پیشرفته
برای چیزی باشم که امروزه بهعنوان «تشیع
مســیحی» نامیــده میشــود .همــان تشــیع
مســیحی که به یاری اســام و حــق و ایمان و
انسان به پا خاست ه و گرایش واقعی خود را به
امامان شــیعه و تمام مجاهدانی که بر ظلم
شوریدهاند ،نشان میدهد.

عالمه عبدالحسین
امینی

نخســتین حدیثــی که مــا را به حقیقــت معنای
حیــات و موت راهنمایی میکند ،حدیثی از امیر
مؤمنان علیه السالم است که میفرماید«:کسی
که حیاتش سودت نرساند ،او را در شمار مردگان
بدان» (عیون الحکم و المواعظ ،لیثی ص )425
ایــن روایت شــریفه معنای حیات را آشــکارا
به ما میرســاند .توضیــح این کــه؛ از آثار خاص
وجودی بشر ،سودرسانی و خیررسانی به دیگران
اســت و ازشــأن وجــودی بشــری ایــن اســت کــه
دیگــران از او بهــره ببرند .پس هر کس چنین اثر
وجودی بر او مترتب نباشــد ،در حقیقت نسبت
به عــدم ترتب این اثر خاص وجــودی ،مردهای
بیش نیســت ،هرچنــد که نســبت به دیگــر آثار
وجــودی زنــده باشــد.دومین حدیــث همچنان
از امیــر مؤمنان علیبن ابیطالب علیه الســام
است که میفرماید:
«کسی که زشت شمردن امر منکر به قلب و
دســت و زبانش را رها کند ،مردهای اســت میان
زندگان»(.وسائل الشیعه ج  16ص)123
در توضیح حدیث و بیان مراتب نهی از منکر
باید گفت:از جمله آثار وجودی بشر و شئون انسانی
او که باید چنین باشــد ،انکار منکر با قلب و دست و
زبان اســت .هر کس این را و آثار بشــری خاص را که
بــر وجود آن مترتب اســت ،رها کنــد ،در حقیقت او
مردهای بیش نیست ،عالوه بر آن اثر خاص .روایت
نیــز ناظر بر این مطلب اســت که کســی کــه نهی از
منکــر را با قلب خود  -که از آخرین مراتب و مدارج
نهی است  -ترک کند ،مرده است و مانند تارک آن
انکار منکر نیست.
در دومرتبه دیگر ِ
زیرا نهی از منکر سه مرتبه دارد :نهی با دست
که نخستین مرتبه انکار است ،سپس نهی با زبان
و در مرتبــه ســوم نهی با قلب ،کــه از آثار وجودی
بشــر اســامی اســت و باید ایــن اثر بــر وجود یک
انســان متدین مترتب شــود ،هرچنــد در آخرین
مراتبش یعنی انکار با قلب باشد .در هر حال این
مرتبه آخرین باید در زندگی دینی انســان حضور

داشته باشد و انسان مکلف در تمام مراحل باید از
آن بهــره گیرد و در ترک آن بر هیچ احدی عذری
وجود ندارد ،بر خالف دو مرتبه دیگر ،یعنی انکار
با دســت و زبان که شــاید بتوان بــرای آنها عذری
آورد .پــس اگــر کســی ایــن آخریــن و پایینتریــن
مرتبــه انــکار را ترک کند و چیــزی از این اثر ولو به
آخریــن مراتبــش بــر وجــود او مترتب نشــود ،به
سبب انقطاع این اثر وجودی حیاتی از او در تمام
درجات و مراتبش ،مردهای بیش نیست.
در ایــن زمینــه این کالم مــوال امیرالمؤمنین
علیهالسالمماراراهنماییمیکندکهمیفرماید:
«از مردمان کسى است که کار زشت را ناپسند
میشــمارد و ب ه دســت و زبــان و دل خــود آن را
خوش نمىدارد ،چنین کسى خصلتهاى نیک
را بهکمال رسانیده و از آنان کسى است که به زبان
و دل خــود انکار کند و دســت بــهکار نبرد ،چنین
کســى دو خصلت از خصلتهاى نیک را گرفته
و خصلتى را تباه ســاخته و از آنان کسى است که
منکر را به دل زشــت مىدارد و ب ه دســت و زبان
خود بر آن انکار نیارد ،چنین کس دو خصلت را
که شریفتر است ضایع ساخته و به یک خصلت
پرداخته و از آنان کسى است که منکر را باز ندارد
به دست و دل و زبان ،چنین کس مردهاى است
میان زندگان»(.نهج البالغه ،حکمت )374در
این حدیث آمده اســت« :اشــرف الخصلتین»،
که اضافه صفت بر موصوف است ،یعنی این دو
خصلت در شرف بر سومی برتری دارند ،ومانند
اضافه اســم تفضیل بر متعدد نیســت.در جای
دیگر فرمودهاند«:نخســت درجه از جهــاد که از
آن باز مىمانید ،جهاد با دســتهاتان بود ،پس
جهاد با زبان ،ســپس جهاد بــا دلهاتان و آن که
به دل کار نیکى را نستاید و کار زشت او را ناخوش
نیاید ،طبیعتش دگرگون شود چنانکه پستى وى
بلنــد شــود و بلندیش ســرنگون -زشــتیهایش
آشکارونیکوییهایشناپدیدار(»-همان).
همچنیــن در ایــن بــاره امــام علیــه الســام
میفرماید:
«اى مؤمنــان! آن که بیند ســتمى مىرانند یا
مــردم را به منکــرى مىخوانند و او بــه دل خود
آن را نپســندد ،ســالم مانده و گنــاه نورزیده و آن
کــه آن را به زبان انکار کــرد ،مزد یافت و از آن که
به دل انکار کرد برتر اســت و آن که با شمشیر به
انکار برخاست تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران
پســت گردد ،او کســى اســت که راه رســتگارى را
یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلش تافت».

(ع)

(وسائل الشــیعه ج  16ص )133گفتیم که انکار
قلبــی آخرین مراتب نهــی از منکر و پایینترین
درجــات انــکار منکر اســت .این ســخن منافاتی
بــا امــر پیامبــر صلــیاهلل علیــه و آلــه نــدارد که
امیرالمؤمنین علیه السالم میفرمایند« :رسول
خــدا به ما امر فرمــود که با گناهــکاران به چهره
درشت و دژم مالقات کنیم»(.وسائل الشیعه ج
 16ص )143
از آن روی که این حالت از آثار انکار قلبی است
و این تعبیر از اثر آن است.
حدیــث ســوم :امیرالمؤمنین علیه الســام
میفرماید«:نیکــوکار ،زنــده اســت ،گرچــه بــه
جایگاهمردگانمنتقلشود»(غررالحکمحدیث
)8819
پــس در حقیقــت محســن «حــی» اســت و
حیــات حقیقی دارد نســبت به احســانش و آثار
وجــودی که از این جهت به او مترتّب میشــود،
هرچند نسبت به ترتب آثار دیگر از آثار وجودی
بــر او ،مــرده باشــد.پس همانطور کــه زندگی با
گــذران عمــر ،نوعــی از حیــات اســت ،زندگی با
احسان نیز نوع دیگری از آن است .و در حقیقت
هر دو زندگی بر یک شیوهاند.
حدیث چهارم :امیرالمؤمنین علیه الســام
میفرماید«:عالِــم ،زندهای بین مردگان اســت
و جاهــل ،مردهای بین زنــدگان» (عیون الحکم
و المواعــظ ص  45و  )65یعنــی اینکــه عالــم،
«حی» اســت بیــن مــردگان که همــان ج ّهالند.
و جاهل« ،میت» اســت بین عالمــان که همان
زندگاننــد .پــس اطالق حــی به عالــم ،از جهت
ترتــب آثار علمی اســت بــر او که مبــدأ آن علم
است؛ و همچنین اســت اطالق میت بر جاهل،
از جهــت عدم ترتّب آن آثار وجــودی بر او که بر
وجــه حقیقت اســت نــه مجاز.بهعبــارت دیگر،
آدمی از آثار وجودی انســانی و خاصیت بشــری
و جهات ممیزهاش علم اســت و این شایستگی
را دارد کــه عالــم باشــد .علم ،پایه و اســاس آثار
ثمربخش خیرات فراوانی است که این اثر
زیاد و
ِ
وجودی بر وجود انسانی او مترتّب میشود.
پــس در حقیقــت بر مبنــای ویژگی علــم ،او
حی اســت و کســی که این اثر بر او مترتب نشود،
حقیقتاً  -نه َمجازاً -مردهای بیش نیست.
متنفوقترجمهبخشیازکتاب«المقاصدالعلیه
فی المطالب السنیه»تالیف عالمه امینی است
که توســط دکتر عبدالحســین طالعی در دســت
ترجمهمیباشد

