يیژگی َبی مدیر اسالمی از مىظر امبم جعفر صبدق (ع)

وحیذ بنیسی
مریم بیگی
چکیدٌ :

بحث دزببزُ هدیسیت اش دیسببش هَزد تَجِ بَدُ است؛ شیسا اش زٍشی وِ بشس پب بِ ػسصِ خبن ًْبد ٍ بب خبًَادُ ٍ
لَم ٍ لبیلِ شًدگی اجتوبػی زا آغبش ًوَد ،اًدیشِ هدیسیت ٍ سسپسستی ّوبى هجوَػِ وَچه زا دز ذّي خَد
پسٍزاًد.
دز جْبى اهسٍش ًیص وِ ػلَم ،تىٌَلَضی ٍ داًش پیشزفت ًوَدُ ٍ سبشهبى ّبی بصزي صٌؼتی ٍ تَلیدی بِ ٍجَد
آهدُ است ،هْنتسیي هسئلِ ،چگًَگی ادازُی هجوَػِّبی ػظین اًسبًی است.
اهسٍشُ اش یه سَ جْبى ّس زٍش بِ سوت بیػدالتی ادازی پیش هیزٍد ٍ اش دیگس سَ ،هدیسیت بِ فٌی پیچیدُ ٍ
تىٌیىی تبدیل شدُ است ،لرا الشم است بب فمِ پَیبی اسالهی ٍ بب استفبدُ اش وتبة ٍ سٌت ٍ ...هدیسیت سبلن ٍ
ًظبمهٌد اسالهی ازائِ شَد؛ شیسا اسالم دز ّیچ هَزدی ،بدٍى ازائِ ی طسیك ًیست.
هدیسیت هٌحصس بِ ادازُ شًدگی هبدی ًیست ،بلىِ دز اهَز هرّبی ٍ هؼٌَی ّن ضسٍزت دازد؛ خداًٍد سبحبى
هدیساًی چَى اًبیب زا بسای ّدایت هسدم فسستبد ٍ ،ایشبى بب ایيوِ بیشتس داػیِ هؼٌَی داشتٌد ،دز حد لببل تَجْی
دز هدیسیت اجتوبع ّن هَفك بَدًد ٍ جَاهغ خَد زا بِ سَی زشد ٍ تىبهل ٍ پَیبیی سَق هیدادًد.

واژگان کلیدی  ، :هدیسیت اسالم ،اهبم جؼفس صبدق (ع)

داًشجَی دٍزُ دوتسی هدیسیت آهَششی داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد خَزاسگبى -اصفْبى vahid.banisi@gmail.com

داًشجَی دٍزُ دوتسی هدیسیت آهَششی داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد خَزاسگبى -اصفْبى

مقدمٍ :
اص دیش ثبص ٍ اص صهبًی کِ آدهی پب ثِ ػشغِ خْبى ًْبد ٍ صًذگی خوؼی ٍ گشٍّی سا آغبص کشد ،فکش سشپشست ی
ٍ هذیشیت دس ارّبى پشٍسش یبفت ،تب خبیی کِ اهشٍصُ تحمك اّتذا

ّتش ستبصهبًی ٍاثست ِ ثتِ هتذیشیت آى

سبصهبى ٍ چگًَگی اداسُ ی آى ثِ ٍسیلِ ی افشاد ضبیس ِ ٍ هدشة هی ثبضذ .الج ِ هتذیشیت ثتِ اداسُ صًتذگی
هبدی هٌحػش ًوی ضَد ،ثلکِ دس اهَس هؼٌَی ّن ؾشٍست داسد .خذاًٍذ هذیشاًی چَى اًجیبء سا ثشای ّتذایت
هشدم فشس بد ٍ اًبى ثب ایٌکِ ثیص تش داػیِ هؼٌَی داض ٌذ ،دس حذ لبثل تَخْی دس هذیشیت اخ وبع ّتن هَفتك
ثَدًذ ٍ خَاهغ خَد سا ثِ سَی سضذ ٍ تکبهل ٍ پَیبیی سَق هی دادًذ .دس ؾشٍست هذیشیت حؿشت ػلتی
(ع) هی فشهبیذٍ :الی ظبلن ٍ غبغت ثْ شاست اص ف ٌِ ٍ آضَثی کِ تذاٍم یبثذ (دسای ی ،8731 ،ظ.)464

بیبن مسئلٍ
اص هذیشیت تؼبسیف ه ؼذدی اسائِ ضذُ است کِ ّش یک ثب تَخِ ثِ صهیٌِ ّبی کبسی اص دیتذگبُ ّتبی خبغتی
ثشخَسداس است ٍلی خبهغ تشیي تؼبسیف ٍ هفبّین داًطوٌذاى ثش ایي هحَس خالغتِ هتی ضتَد کتِ هتذیشیت:
"ٌّش اًدبم دادى اهَس ثِ ٍسیلِ دیگشاى ثب ّوبٌّگ سبصی ٍ اس فبدُ غحیح اص هٌبثغ اًسبًی ٍ هبدی دس خْتت
تحمك اّذا

است"(ػاللِ ثٌذ،8711 ،ظ ّ .)81وچٌیي آیت اهلل ضْیذ هكْشی هذیشیت سا ایٌگًَتِ تؼشیتف

کشدُ است" :في ثْ ش ثسیح کشدى ٍ ثْ ش سبهبى دادى ٍ ثْ ش کٌ شل کتشدى ًیشٍّتبی اًستبًی ٍ ثتِ کتبس ثتشدى
آًْب"(اثشاّیوی،8731 ،ثِ ًمل اص ًػیشی،8711:ظ ٍ .)11هٌظَس اص هذیشیت اسالهی ػجتبست استت اص :تؼتبلی
دادى خوغ ٍ فشد اص ثؼذ هبدی ٍ هؼٌَی ثِ سَی ٍالغ(ًػیشی،8711 ،ظ.)41

يیژگی مدیر اسالمی ازدیدگبٌ امبم جعفر صبدق :
 -1تًجٍ بٍ کرامت اوسبوی زیر دست

حؿشت غبدق ػلیِ السالم فشهَدّ :ش کِ هؤ هٌى سا خَاس ضوبسد چِ (آى هتؤ هتي ) هست وٌذ ثبضتذ یتب غیتش
هست وٌذ ،پیَست ِ ختتذال ػضٍختتل اٍ سا ختتَاس ٍ دضتتوي داسد تتتب آًگتتبُ کتتِ اص ختتَاس ضتتوشدى آى هتتؤ هتتي
ثشگشدد(.اغَل کبفى خلذ  4غفحِ .)15

 -2تًجٍ بٍ ویت عمل

اهبم غبدق (ػلیِ السالم)  :اسصش ٍ فؿیلت ًیت اص ػول ثِ آى ثیط ش است ثلکِ ػول ختَد خلتَُ ٍ ظْتَس
ًیت است خذاًٍذ دس لشآى فشهَدُ ّ :ش کس هكبثك ًیت خَد ػول هی کٌذ( .الحذیث خلذ  7غفحِ .)577
 -3تبکید بر رضبیت خدا در وتیجٍ امًر

اهبم غبدق (ػلیِ السالم) فشهَدًذ  :هشدی ضش

یبة هحؿش سسَل اکشم (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلتِ) ضتذ ػتشؼ

کشد یب سسَل اهلل ثِ هي سفبسضی ثِ فشهب ٍ دس َسی ثذُ حؿشت ثِ اٍ فشهَد  :آیب دس َس پزیش ّس ی تب ثِ تتَ
سفبسش کٌن ؟ ٍ ایي سَال سا سِ ثبس تکشاس فشهَد ٍ هشد دس خَاست کٌٌذُ دس ّش سِ ًَثت خَاة داد ثلی یب
سسَل اهلل  .آًگبُ پیغوجش (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ) فشهَد سفبسش هي ثِ تَ ایي است کِ ّش ٍلت خَاس ی ثتشای
اًدبم کبسی تػوین ثگیشی لجال ثِ ػبلجت آى کبس فکش کي ٍ ً یدِ اش سا دس ًظتش ثیتبٍس اگتش دیتذی حتك ٍ
ضبیس ِ است الذام کي ٍ اگش ًبضبیست ٍ ثش خال

حك ثَد اص اًدبم آى کبس خَدداسی ثٌوب )الحتذیث خلتذ

 7غفحِ .)551
 -4داشته ایمبن ي ارتببط بب خدايود

ایي هذیشیت اغل ثش اغالح ساثكِ هذیش ثب خذاًٍذ ،ساثكِای اص حك ثِ سَی خلك اس َاس است ٍ هتذیش ّوتِ
چیض سا اص ایي هٌظش هیًگشد ٍ ثش هجٌبی آى ثِ اداسُ اهَس هیپشداصد.سٌت الْی ایي گًَتِ استت کتِ ّتش اًتذاصُ
ساثكِ هیبى اًسبى ٍ خذا اغالح ضَد ثِ ّوبى اًذاصُ ساثكِ اًسبى ثب ػتبلن اغتالح هتیضتَد ٍ اًستبى ثتِ ّتش
هشتجِای کِ دس اغكالح ساثكِ خَد دست یبثذ ثِ تٌبست ّوبى هشتجِ ثِ تَاى اداسُ ػبلن هیسستذ ٍ ثتِ اًتذاصُ
تمتتَای الْتتیص تتتَاى اداسُ هتتییبثتتذ.ایتتي تتتَاى تتتبثغ هشاتتتت لتتشة الْتتی ٍ ثٌتتذگی حتتك استتت .
هیبى«ػجَدیت»ٍ«سثَثیت»ساثكِای هس مین ٍخَد داسد.اًسبى ثِ هیضاًی کِ دس هسیش ػجَدیت گتبم ثشهتیداسد دس
سبحت سثَثیت ثبال هیسٍدّ،ش چِ اص خَد هیگزسد ثِ تَاًبییّبی ثیط شی هیسسذ ٍ هبلتک اهتَس هتیضتَد.
اهبم غبدق(ع)هیفشهبیذ«:ثٌذگی(حمیمی)خَّشُای است کِ اسبس ٍ رات آى سثَثیت است پس آًچِ اص همتبم
ػجَدیت کن ٍ ًبپیذا ضَد دس همبم سثَثیت پیذا ٍ َّیذا هیضَد ٍ ّش همذاسی کتِ اص هشاتتت غتفبت سثَثیتت
هخفی ٍ پَضیذُ ضَد دس هشاحل ػجَدیت خلَُگش ٍ آضتکبس ضتَد(».هػتجبح الطتشیؼِ ٍ هف تبح الحمیمتِ،ظ
(417-414
 -5داشته مُر ي عطًفت وسبت بٍ مردم

دس لشآى کشین سَسُ آل ػوشاى،آیِ  811هیفشهبیذ»:ثِ هَخت لكف ٍ سحوت الْی ثشایطبى ًشم دل ضتذی کتِ
اگش تٌذخَ ٍ سختدل ثَدی اص پیشاهًَت پشاکٌذُ هی ضذًذ پس اص آى دسگزس ٍ ثشایطبى آهشصش ثختَاُ ٍ دس
کتتتتتتتتتتتتتتتتبس ثتتتتتتتتتتتتتتتتب آًتتتتتتتتتتتتتتتتبى هطتتتتتتتتتتتتتتتتَست کتتتتتتتتتتتتتتتتي».
خذاًٍذ سجحبى پیبهجش اکشم(ظ) سا ایي گًَِ تَغیف هیکٌذ کِ ایطبى دس ّذایت ٍ سّجتشی ٍ اداسُ هتشدم اص
ًشهی ٍ هالیوت ٍ هذاسا ثشخَسداس ثَدُ است کِ تَاًس ِ ثِ ٍسیلِ آى هَاًغ ٍ هطکالت ػذیذُ خبهؼِ سا سفتغ
ٍ صهیٌتتتتتتتتتتتتتتتِ سضتتتتتتتتتتتتتتتذ کوتتتتتتتتتتتتتتتبل سا فتتتتتتتتتتتتتتتشاّن ًوبیتتتتتتتتتتتتتتتذ.
« ًیشٍی هحجت اص ًظش اخ وبػی ًیشٍی ػظین ٍ هؤثشتشی است ٍ ثْ شیي اخ وتبع،آى اخ وتبػی استت کتِ ثتب
ًیشٍی هحجت اداسُ ضَد .هحجت صػین ٍ صهبهذاس ثِ هشدم ٍ هحجت ٍ اسادت هتشدم ثتِ صػتین ٍ هشدم،ػاللتِ ٍ
هحجت صهبهذاس ػبهل ثضسگی ثشای ثجبت ٍ اداهِ حیبت حکَهت است،تب ػبهل هحجت ًجبضذ سّجش ًویتَاًتذ ٍ
یب ثسیبس دضَاس است کِ اخ وبػی سا سّجشی کٌذ ٍ هشدم سا افشاد هٌؿجف ٍ لبًًَی تشثیتت کٌتذ ٍلتَ ایتي کتِ
ػذالت ٍ هسبٍات سا دس آى اخ وبع ثشلشاس کٌذ.هشدم آًگبُ لبًًَی خَاٌّذ ثَد کِ اص صهبهذاسضبى ػاللتِ ثجیٌٌتذ
ٍ ایي ػاللِّبست کِ هشدم سا ثِ پیشٍی ٍ اقبػت هیکطبًذ» (هشتؿی هكْشی،خبرثِ ٍ دافؼِ ػلتی(ع)(68 65
ًظبم ّس ی ثش اسبس سحوت،ثشًبهِسیضی ضذُ ٍ ثش اسبس سحوت اداسُ هیضَد،پیبهجش(ظ)ًیض پیبمآٍس سحوت
ٍ هحجت است ٍ«.هب تَ سا خض سحو ی ثشای خْبًیبى ًفشس بدُایتن»(ستَسُ اًجیتبء ٍ)813،خبهؼتِ سا ثتب لتذست
سحوت ٍ هحجت اداسُ کشد ٍ هشدم سا ثِ سَی کوبل سَق داد.صیشا هحجت ثْ شیي ػبهل ثشای اغالح ٍ اداسُ ٍ
سّجشی ٍ ّذایت هشدم است.ثِ ّویي دلیل پیبهجش اکشم(ظ)قجتك آیتِ 57ستَسُ ضتَسا ٍ آیتِ  43ستَسُ ستجب
دٍس ی اّل ثیت خَد سا هضد سسبلت خَیص لشاس هیدّذ،صیشا دٍس ی آًبى کبسسبصتشیي ػبهل دس تشثیت اهتت
حؿشتص است اهبم غبدق(ع)ثِ ػوبسثي احَظ هیفشهبیذ«:ثش هشدم فطبس ًیبٍسیذ.آیب ًویداًتی کتِ حکَهتت
داسی ٍ سٍش اداسُ اهَس ثٌی اهیِ ثِ صٍس ضوطیش ٍ فطبس ٍ س ن ثَد ٍلی حکَهتداسی ٍ سٍش اداسُ هتذیشی
کِ سؼِ غذس داسد اّل تذثش ٍ ػبلجتاًذیص ثَدُ ٍ ظبّشثیي ًیست ٍ ًسجت ثِ ّوِ اًػب

داسد

اهَس هب ثِ ًشهی ٍ ه بًت ٍ تمیِ ٍ حسي هؼبضشت ٍ پبکذاهٌی ٍ کَضص است پس کبسی کٌیتذ کتِ هتشدم ثتِ
دیي ضوب ٍ هسلکی کِ داسیذ سغجت پیذا کٌٌذ»(ٍسبئل الطیؼِ ،ج ،3ظ (471
 -6داشته صبر ي شکیببیی در برخًرد بب مسبئل

یکی دیگش اص هْنتشیي غفبتی کِ دس هذیشیت ؾشٍسی است؛ ثشدثبسی ٍ ضتکیجبیی استت کتِ ثتذٍى آى کتبس
اًدبم ًویضَد.اص اهبم حسي(ع)سؤال ضذ کِ ثشدثبسی چیست؟حؿشت فشهَد« :فشٍ ختَسدى خطتن ٍ اخ یتبس
خَد داض ي»(تحف الؼمَل.)811،دس هذیشیت الْی،خطن ثِ هَلغ ٍ ثِ خب اػوبل هیضَد ٍ ّشگض ثشای هستبئل
ضخػی ٍ ٍسیلِ تحمیش ٍ تشسبًذى هشدم ًیست،ثلکِ فمف ثشای احیبء دیي خذا ٍ ثشداض ي هبًغ ّذایت هتشدم
است.یکی دیگش اص ؾشٍسیبت هذیشیت کِ فمف دس سبیِ سؼِ غذس حبغل هیضَد اًػب

داض ي است.کستی

کِ سؼِ غذس ًذاسًذ ٍ تٌگ ًظش است ًویتَاًذ ػذالت ٍ ساس ی ٍ غذالت داض ِ ثبضذً،ویتَاًذ احمبق حتك
کٌتتذ ٍ ثتتشای حتتك اس ت مبهت ًوبی تذ.اهی تش الوتتؤهٌیي ػل تی(ع) دس ػْذًبهتتِ هبلتتک اض ت ش(ًْتتح الجالغًِ،بهتتِ
)17هیفشهبیذ«:دس هَسد حك خذا ٍ حمَق هشدم ٍ ضخع خَیص ٍ خبًذاًت ٍ کسبًی اص هشدم کتِ ثتِ آًتبى
هْش هیٍسصی،اًػب

سا سػبیت کي،اگش چٌتیي کستی کتِ ضبیست گی ٍ تَاًتبییّتبی الصم سا ثتشای پتزیشف ي

هسئَلیت داسد ًجبیذ خَد سا کٌبس ثکطذ
ًکٌی س ن کشدُای ٍ ّش کِ ثِ ثٌذگبى خذا س ن کٌذ،خذا ثِ خبی ثٌذگبى خَد ثب اٍ دساف ذ»
اهبم غبدق(ع)هیفشهبیذ:سسَل خذا(ظ)ًگبُّبی خَد سا هیبى اغحبثص تمسین هیکشد.ثِ ایتي ٍ آى ثتِ قتَس
هسبٍی هیًگشیست.
اهیش الوؤهٌیي ػلی(ع)دس ًْح الجالغِ ًبهِ  46ثِ یکی اص کبسگضاساى خَد هیفشهبیذ«:دس ًگبُ ٍ اضبسُ ٍ تحیت ٍ
دسٍد هیبى هشدم هسبٍات سا سػبیت کي تب صٍسهٌذاى دس تجؼیؽ قوغ ًَسصًذ ٍ ؾؼیفبى اص ػتذالت تتَ ًباهیتذ
ًطًَذ»ّ.وِ ایيّب دس سبیِ سؼِ غذس است،صیشا ػذم آساهص اؾتكشاة دس اداسُ اهتَس ٍ ّوتیي قتَس ستجکی
گف بس ٍ سف بس،تَاى هذیش سا دس اداسُ اهَس اص ثیي ثشدُ ٍ ّیجت اٍ سا ثِ رلت هجذل هیکٌذ.ػتذالت ثتشای تتمهیي
آساهص ٍ اقویٌبى دلّبست ٍ اگش دس خبهؼِای ػذالت ًجبضذ افشاد آى احسبس اهٌیت ٍ آسبیص ًخَاّتذ کتشد
ٍ دس ً یدِ دچبس ٍحطت هیضًَذ ٍ دلّبی ٍحطتصدُ ّشگض ثِ ًظبم ٍحطتتصا گتشایص ًوتییبثٌتذ .اهتبم
سدبد(ع)دس ثیبى حمَق ه مبثل ٍالی ٍ سػیت،هذیش ٍ حبکن ٍ هشدم ٍ هلت هیفشهبیذ«:حك هتشدم ثتش ٍالتی آى
است کِ ٍالی ثبیذ ثذاًذ ایي ًؼوت،یک آصهبیص است کِ خذاًٍذ سجحبى ثِ اٍ دیگش هسئَلیي دادُ استت.لتزا
ثبیذ ػذالت سا دسثبسُ هشدم سػبیت کٌذ ٍ ًسجت ثِ آًْب هبًٌذ پذس هْشثبى ثبضذ ٍ اص ًبداًیّبی ثؼؿی ثگزسد ٍ
فَسا هجبدست ثِ ػمَثت آًْب ًکٌذ»(هي ال یحؿشُ الفمیِ؛ج ،5ش .)7584اهیش الوؤهٌیي ػلی(ع)ثِ هحوذ ثي اثی

ثکش(تحف الؼمَل)881 ،هیفشهبیذ«:ثب هشدم ثِ ًشهی ٍ هالیوت سف بس کي ٍ ّوِ سا ثِ یک چطتن ًگتبُ کتي ٍ
خَیص ٍ ثیگبًِ سا دس حك ثشاثش ضوبس ٍ هیبى هشدم ثِ ػذالت سف بس کي ٍ داد سا هیبى آًبى ثش پب داس».
 -7داشته شبیستگی ي لیبقت در اوجبم کبر

یکی دیگش اص هْنتشیي هسبئل هذیشیت،اً خبة فشد ضبیس ِ ٍ ثبلیبلت ٍ سپشدى کبسّب ثِ آًبى است یؼٌی کسی
کِ هیخَاّذ هسئَلی ی سا ثپزیشد ثبیذ ضبیس گیّبی الصم ثشای آى هستئَلیت سا داضت ِ ثبضتذ.دس لتشآى کتشین
سَسُ ثمشُ آیِ  854هیفشهبیذ خذاًٍذ سجحبى حؿشت اثشاّین سا پس اص آصهبیصّبی ثسیبس ثِ همتبم پیطتَایی
هشدم هٌػَة ًوَد.ثِ ػالٍُ ضبیس گی افشاد ثبیذ اص سٍی ػولکشدضبى ثبضذ ًِ اص سٍی گف بس ٍ حش ،صیتشا دس
هیذاى ػول است کِ اًسبى غفبت ٍالؼی خَیص سا آضکبس هیکٌذّ.نچٌیي دس آیتبت  543-546ستَسُ ثمتشُ
خذاًٍذ«ػلن»ٍ«لذست»سا دلیل ضبیس گی قبلَت ثشای هذیشیت ٍ فشهبًذّی لَم هیداًٌذ.دس ستَسُ ًستبء آیتِ
ً 11یض هیفشهبیذ«:خذاًٍذ ثِ ضوب اهش هیکٌذ کِ اهبًت ّتب سا ثتِ اّلتص ثستپبسیذ ٍ چتَى هیتبى هتشدم داٍسی
هیکٌیذ،ثِ ػذالت داٍسی کٌیذ».اص ظبّش آیِ هزکَس چٌیي ثشهیآیذ کِ هفَْم «االهبًتبت»دس آیتِ هفْتَهی ػتبم
است کِ ضبهل ّوِ اهبًتّب،اػن اص هبلی ٍ غیش هبلی هیبى هشدم ٍ اهبًتّبی خذاًٍذ ثش ثٌذگبًص اػن اص لتشآى
ٍ سبیش اٍاهش ٍ ًَاّی ٍ اهبًتّبی الْی کِ ثش ػْذُ صهبمداساى است،هیضتَد.سّجتشی ٍ پیطتَایی ًیتض اهتبً ی
است الْی ٍ صهبمداساى هَظفٌذ حمَق سػیت سا ادا کٌٌذ ٍ ػذالت سا هیبى هشدم خبسی سبصًذ ٍ ثب آًتبى اص ستش
لكف ٍ هْشثبًی سف بس کٌٌذ ٍ ثش اسبس دیي ٍ ضشیؼت اسالم آًبى سا سّجشی ٍ حمتَق آًتبى سا اص غتذلبت ٍ
غٌبئن ثپشداصًذ .پس ٍل ی هذیشیت ّن اهبً ی است سٌگیي،ثبیذ ثِ اّلص سپشدُ ضَد.کسبًی کِ ثتذٍى داضت ي
ضبیس گیّبی الصم دس خبیگتبُ اداسُ اهتَس لتشاس هتی گیشًتذ ٍ یتب آًتبى کتِ اداسُ کبسّتب سا ثتِ افتشادی فبلتذ
ضبیس گیّبی الصم ّس ٌذ،هیسپبسًذ هشتکت ثبالتشیي خیبًتّب هیضًَذ کِ ثذٍى ضک هبیِ ّالکتت ختَد ٍ
دیگشاى ضذُ ٍ دس دًیب ٍ آخشت هغؿَثٌذ.
اهبم غبدق(ع)هیفشهبیذ«:سضاٍاس ًیست کِ هؤهي خَد سا رلیل کٌذ.سؤال ضذ چگًَِ ختَد سا رلیتل هتیکٌتذ؟
فشهَد پزیشف ي کبسی کِ دس ػْذُ ٍ قبلت ٍ تَاًبیی اٍ ًیستٍ( .سبئل الطیؼِ،ج ،88ظ .)451اص سَی دیگش
کسی کِ ضبیس گی ٍ تَاًبیی ّبی الصم سا ثشای پتزیشف ي هستئَلیت داسد ًجبیتذ ختَد سا کٌتبس ثکطتذ ٍ ًجبیتذ

ثگزاسد کبسی هؼكل هبًذُ ٍ خكشی ه َخِ اسالم ٍ خبهؼِ اسالهی ٍ هسلوبًبى ضَد.هذیش ثبیذ کسی ثبضذ کتِ
کبسّبی ثضسگ ٍ هْن،اٍ سا دسهبًذُ ًکٌذ ٍ کبس ثسیبس،هسبئل ٍ هطکالت،اٍ سا خس ِ ٍ آضف ِ ًسبصد.
 -8ریبستطلب ي خًدکبمٍ وبًدن

دس ًظبم اسالهی ٍ حك،کسی حك لذستقلجی ٍ خَدهحَسی ًذاسد ٍ حك ًذاسًذ اص سش ًفسبًیت ٍ ثِ دلختَاُ
خَد سف بس کٌتذ .دس ًظتبم استالهی هتذیشاى خَاست بس ستلكِ ٍ تدجتش ًجتَدُ ٍ سف تبس تػتٌؼی ٍ سیبکبساًتِ سا
ًویپسٌذًذ ٍ اص ضٌیذى حك ٍ ػذل ًویّشاسٌذ ٍ خَد سا ثبالتش ٍ ثشتش اص دیگشاى ًویداًٌذً.تضد آًتبى کستبًی
خبی داسًذ ٍ اسصضوٌذًذ کِ دس گف ي حك غشیحتش اص ّوِ ّس ٌذ ٍ حك سا یبسی سف تبس ّتیم هستئَلی ی سا اص
دیذ هسئَل ثبالتش ًجبیذ پٌْبى ثوبًذ،ثش کبسّب ثبیذ ًظتبستی دلیتك غتَست گیشدهتیکٌٌتذ ٍ،افتشاد تولتك گتَ ٍ
چبپلَس ٍ ثلِ لشثبى گَ ًضد آًبى خبیی ًذاسًذ.
اهبم غبدق(ع)هیفشهبیذّ« :یم اًسبًی گشدىفشاصی یب خَدکبهگی ًکشد هگش ثِ سجت رلتت ٍ حمتبستی کتِ دس
دسًٍص داسد»(کبفی،ج )5،785

وتیجٍ گیری
پشٍسش یبف گبى هک ت ٍحی،اهبً ذاساى ٍاالتشیي اهبًتّب یؼٌی اًسبىّب؛تالش هیکٌٌذ تب آًتبى سا ثتِ همػتذی
کِ ثشای آى خلك ضذُاًذّ،ذایت کٌٌذ ٍ ایي ساُ سا ثب هذیشی ی الْی کِ هذیشیت ثش للتّب کِ هذیشی ی ػمالًی
ٍ ثش اسبس پیًَذ ٍ استجبـ ثش للتّبست هیتَاى قی ًوَد،صیشا دس هذیشیت ثش ثذىّب کِ هذیشی ی غیتش الْتی
است،اداسُ اهَس ثش اس کجبس،است جذاد ،است خفب ،اسػبة ٍ تشس،خَدًوتبیی ٍ فؿتل فشٍضتی ٍ،ایدتبد اثْتت
دسٍغیي ٍ دٍسی کشدى اس َاس است.ایي هذیشیت صهبًی تَاًوٌذ است ٍ کبسآیی داسد کِ اص آفبت خشاةکٌٌتذُ
دل ٍ للت ثِ ضذت دٍسی کٌذ.دس غیش ایي غتَست ًوتیتَاًتذ دسستت ػوتل کٌتذ .ثتذیي تشتیتت دس ًظتبم
اسالهی،هذیشیت،ثب ایوبى ٍ استجبـ ثب حؿشت حك آصاد هیضَد ٍ اص ّوبى خب ّن حشکت ثِ سَی خبهؼِ الْی
ٍ اسالهی،خبهؼِای سضیذ ٍ ثبلٌتذُ،ثب افتشادی ثػتیش،آگبُ،داًب ،خذٍم،خیشخَاُ،ایثبسگش،هؤهي،غتبلح ٍ دس یتک
کلوِ ثٌذُ خذاًٍذ ًؿح هیگیشد.ثب ه خلف ضذى هذیش ثِ اخالق الْی ٍ حبکن ضذى چٌیي اخاللتی دس کتبس ٍ
دس هذیشیت است کِ ًِ فمف کبس کشدى لزتثخص کِ ػیي ػجبدت هیضَدّ ٍ،وِ اس ؼذادّبی ػتبلی ثطتشی ٍ
توبهی تَاى اٍ دس ساس بی سضذ ٍ کوبل ٍ سیش إلیا...لشاس هی گیشد ٍ ّوتِ آحتبد هتشدم دستت ثتِ دستت ّتن

هیدٌّذ ٍیذُ ٍاحذُ هیضًَذ ٍ ثب ػطك ٍ ػاللِ،ثشای پیبدُ کشدى ثشًبهِّب ٍ پیطشفت کبسّب ٍ آثبدی دًیبیطبى
تالش هیکٌٌذ ٍ ثذیي تشتیت دًیبی دیگشضبى سا ّن آثبد هیکٌٌذ.اص ّوِ ایيّب هْنتش کست سؾب ٍ خطتٌَدی
خبلك است کِ هَخت ثبسش سحوت ٍ ثشکبت الْتی هتیضتَد.چیتضی کتِ ّتش کتس ٍ دس ّتش سدُ ضتغلی ٍ
ثبالخع هذیشاى ثبیذ ثذاًٌذ ٍ ثبٍس کٌٌذ ایي است کِ اٍال اٍلیي ًبظش ٍ کسی کِ دس ّوِ حبل ًبؾش ٍ ضبّذ ٍ
حبکن ثش اٍ ٍ پشسصکٌٌذُ اص اٍست ،خذاًٍذ ه ؼبل است کِ«آیب اٍ ًذاًست خذاًٍذ هیثیٌذ»(ستَسُ ػلك،آیتِ
، )84دٍهب ثذاًذ کِ ایي هَلؼیت ثشای اٍ دائوی ٍ ّویطگی ًیست ثلکِ فشغ ی است کِ ثِ اٍ دادُ ضذُ کتِ اص
آى؛ثب خذهت ثِ ثٌذگبى خذا ثشای تمتشة الْتی است فبدُ کٌتذ کتِ«...ایتي سٍصگتبس سا ثتب اخ ال ،هیتبى هتشدم
هیگشداًین کِ همبم اّل ایوبى ثب اه حبى هؼلَم ضَد تب اص ضوب هؤهٌتبى ّتش کتِ ثبثتت دس دیتي استت سا گتَاُ
دیگشاى کٌذ ٍ خذا س وکبساى سا دٍست ًذاسد»(سَسُ آل ػوشاى،آیِ  .)841ػالٍُ ثش ایيّب خذاًٍذ هیفشهبیتذ
اگش دس ساُ خذا تالش ٍ کَضص ًکٌیذ،هب کسبًی سا هی آٍسین کِ دس ساُ اٍ ٍ ثِ خبقش اٍ کبس ٍ تالش هیکٌٌتذ
ٍ اٍ سا دٍست داسًذ ٍ خذا ّن آًبى سا دٍست داسد ٍ خذا ه میي سا ٍاسثبى ٍ حبکوبى صهیي لشاس هیدّذ .پس
ثب ػول ثِ دس َسات الْی ٍ پیشٍی اص هؼػَهیي(ع)کِ ثِ فشهَدُ خذا ثْ شیي اسَُ ٍ الگَ ثشای هب ّست ٌذ ًتِ
تٌْب صهیٌِ ایي سؼبدت سا هیتَاًین فشاّن کٌین ثلکِ هجلغبى خَثی ثشای هک ت اسالم ضتذُ ٍ سؾتبی ختبلك سا
دس سبیِ سؾبیت ثٌذگبًص ثِ دست آٍسدُ ٍ ًبم ًیکی ّن اص خَد ثش خبی هیگزاسین،کِ ایي ًبم ًیک است کِ
ّویطِ صًذُ هیهبًذ .خالغِ ایي کِ هذیش الیك ٍ ضبیس ِ اص دیذگبُ اسالم حذالل ثبیذ ایي ٍیژگیّب سا داضت ِ
ثبضذ:ایوبى ٍ استجبـ ثب خذاًٍذ،هْش ٍ ػكَفت ًستجت ثتِ هشدم،ستؼِ غذس،غتجش ٍ ضتکیجبیی دس ثشختَسد ثتب
هسبئل،ضبیستتت گی ٍ لیبلتتتت دس اًدتتتبم اهَس،سیبستتتتقلجتتتی ٍ خَدکبهتتتِ ًجَدى،تفتتتَیؽ اخ یتتتبس ٍ
هسئَلیتخَاّی،هشالجت ٍ ًظبست ،هطَست ثب افشاد غبلح ٍ ضبیس ٍِ،فبی ثِ ػْذ،ػذم اح دتبة ٍ اح تشاص اص
فبغلِ گشف ي اص هشدم،ػذم سَء است فبدُ ختَد ٍ ٍاثست گبى اص اهکبًبت،داضت ي سٍحیتِ اً مبدپتزیشی،ثشلشاسی
ػذالت،لؿبٍت ٍ داٍسی ثش اسبس حك ٍ ػذالت.
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