مجلس سوم :اطاعت از قرآن و معصومان
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

اشاره

«سعادت» و «نیکبختی» ،از آرزوهای هر انسانیست که سرنوشت او بدان گـره خـورده اسـت.
در قرآن نیز ،به دو گروه انسان اشاره شـده؛ سـعادتمند و بـدبخت « :آن روز کـه (قیامـت و زمـان
مجازات) فرا رسد ،هیچکس جز بـه اجـازه او سـخن نمـیگویـد؛ گروهـی بدبختنـد و گروهـی
1
خوشبخت!»
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ولئـ ْ ه ُْ
ـم
ـز ْل َمع ُْ
قرآن رستگاری انسان را در پیروی از خود میداندْ َ « :و ات َبعوا الن َ ْ
ـه أ ِ
ـور الـذ أن ِ
ون؛ 2و نوری را که با او نازل شده پیروی کردند ،آنان رستگاراناند ».اسالم نیز برای تـأمین
ال ُمف ِل ُح َ ْ
سعادت فردی و اجتماعی ،مردم را به اطاعت از قرآن و عترت فراخوانده اسـت؛ حضـرت رسـول
َ َ ّ ُ ّ
ََ
ُ ََ
ُ
ُ
ـكوا ِب ُِمـا
اهـل بیتـی فت َمس ْ
الله َ ْو ِعت َرتی ِ ْ
تاب ِْ
ین ِْك َ ْ
فیكم الثقل ِ ْ
ْ
تار ْ
ک
اس ْ
میفرماید« :یا أیُْا الن ْ
إنی ِ
َ
3
الت ِضلوا». ...
بـر ایــن اســا ،،پــرداختن بــه ســعادت و رســتگاری انســان از دیــدگاه آیــات و روایــات ،امــری
بایستهاست .این نوشتار ،میکوشد نقش اطاعت از قرآن و اهـ بیـت در سـعادت انسـان را
تبیین نماید.
الف .عرصههای اطاعت از قرآن

اطاعت از قرآن ،در عرصههای مختلف نمود پیدا میکند؛ اما در اینجا تنهـا بـه عرصـۀ فـردی و
اجتماعی اشاره میشود.
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1سوره هود ،آیۀ .904
 .2سوره اعرا  ،آیۀ .941
 .3طبرسی ،احتجاج ،ج  ،9ص .931
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 .1عرصۀ فردی
َ
َ
ُ
آن َیُد ِللتي ِ ْه َ ْی أق َو ُْ؛ 1ایـن
قرآن برای هدایت و رستگاری انسان نازل شده اسـت« :إنْ هذا القر َ ْ

قرآن ،به راهی که استوارترین راههاست ،هدایت میکند ».از سوی دیگر ایـن کتـاب آسـمانی ،از
مخاطب خود انتظار پیروی دارد؛ زیرا هد مذکور ،با اطاعت از قرآن میقق میشـودْ َ « :و هـذا
َ َ ُ ُ َ َ
وه؛ 2و این کتابی بابرکت اسـت کـه نـازلش کـردیم ،پـس آن را پیـروی
باركْ فات ِب ُع ُْ
ناه م
ِكتابْ أنزل ْ
کنید».
پیروی از قرآن و ارتباط با آن ،با اموری مانند قرائت ،تدبر و تفسیر آن تأمین میشود؛ اما تمـام ایـن
3
مراح  ،مقدمه برای عم به آن است که سعادت انسان را فراهم میکند.
خداوند در اول سورۀ بقره و آیات دیگر ،از قرآن با نام «هادی» یاد کرده و برای اه ایمان صـفاتی
را برمیشمارد« :این همان کتابیست که در آن هیچ شکی نیست .پرهیزگاران را راهنماست .آنـان
که به غیب ایمان میآورند و نماز میگزارند و انفاق میکنند از آنچـه روزیشـان دادهایـم 4».و در
ُ
َ ُ
ـم ال ُمف ِل ُحـون 5 ».پـس انسـان سـعادتمند،
ولئـ ْ ه ُْ
ادامه ایـن افـراد را رسـتگاران مینامـد...« :أ ِ
کسیست که به قیامت ایمان دارد ،اقامۀ نماز مینماید و زکات میدهد.
بر این اسا ،اولیای خدا با هوای نفـس مبـارزه مینمودنـد تـا رسـتگار شـوند« .شـیخ عبداللـه
شوشتری» ،فرزندی داشت که بسیار به او عالقمند بود؛ اما سخت بیمار شد .شـیخ ظهـر جمعـه
ا
برای خواندن نماز ،با خاطری پریشان به مسجد رفت .ایشان معموال در رکعـت ّاول نمـاز ،سـورۀ
جمعه و در رکعت ّدوم ،سورۀ منافقون میخواند .وقتی شروع به قرائت سورۀ منافقون نمود ،به این
َ
َ َُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
آیۀ شریفه رسـید« :یا َأ َ
الله َ ْو َمـنْ یف َعـلْ ذا ِلـ ْ
الدكمْ َعنْ ِذك ْر ِْ
ین آمنوا التل ُِكمْ أموالكمْ ْو ال أو
یُا ال ِذ ْ
ِ
َف ُأ ْ َ ُ ُ
ون؛ 6ای کسانی که ایمان آوردهاید ،مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خـدا
خاس ُر َ ْ
ولئ ْ ه ْم ال ِ
ِ
غاف کنند و هر کس چنین کند ،ایناناند که زیانکار خواهند بود ».و چندینبار آن را تکـرار کـرد.
پس از نماز از ایشان پرسیدند« :چرا آن آیه را تکرار فرمودیـد؟» پاسـخ دادنـد« :وقتـی بـه آن آیـه
 .1سوره اسراء ،آیۀ .1
 .2سوره انعام ،آیۀ .944
 .3ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،96ص .41
 .4سوره بقره ،آیۀ  6و 4؛ ر.ک :سید میمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،9ص .33
 .4سوره بقره ،آیۀ .4
 .6سوره منافقون ،آیۀ .1
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رسیدم ،یاد فرزندم افتادم .با تکرارش ،با هوای نفـس مبـارزه کـردم و بـا ّ
میبـت قلبـی درافتـادم.
1
سرانجام فرزندم را مرده فر کرده و نماز را ادامه دادم».
 .2عرصۀ اجتماعی

قرآن در آیات متعددی ،دربارۀ مؤلفـههای جامعـۀ اسـالمی سـخن گفتـه؛ از جملـۀ آن مولفـهها

َ
ُ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
ـر َ ْو َیـأ ُم ُر َ
ونْ
ون إ ْلی الخی ْ
رستگاری ،امر به معرو و نهی از منکر اسـتْ َ « :و لتكنْ ِمنكمْ أمةْ یدع ْ
ِ
ُ َ َ ُ
ولئ َ ْ ُه ُْم ال ُمف ِل ُحون؛ 2باید از میان شما ،جمعی دعوت به نیکی
ن َع ِ ْ
وف َ ْو َین َُو َ ْ
ِبال َمع ُر ِ ْ
ن المنك ِْر ْو أ ِ
ُ ُ َ
و امر به معرو و نهی از منکر کنند و آنان رستگاراناند ».در جایی دیگر آمده است« :كنتمْ خی َ ْ
ـر
ُ ُ
ّ
َ
وف َ ْو َتن َُو َ ْن َع ِ ْن ال ُمن َكر؛ 3شما بهترین امتی بودید که بـه سـود
ون ِبال َمع ُر ِ ْ
اس تأ ُم ُر َ ْ
أمةْ أخر َج ْ ِللن ِ ْ
ِ

انسانها آفریده شدهاند؛ (چه اینکه) امر به معرو و نهی از منکر میکنید ».در ایـن آیـات توصـیه
شده که همواره باید میان مسلمانان ،امتی باشند تا این دو وظیفۀ بزرگ اجتمـاعی را انجـام دهنـد.
در پایان هم تصری میکند که رستگاری ،تنها از این راه ممکن است.

4

َ َُ َ
َ َ َ
ـذین ظل ُمـوا
یکی دیگر از مؤلفههای جامعۀ قرآنی ،مبارزه با فساد و ظلم استْ َ « :و التركنوا إلـی ال ْ
َ
ّ
ف َت َمس ُك ُْم النار؛ 5و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب میشود آتـش شـما را فراگیـرد»؛ از ایـن رو

عالمان دینی ،با ظلم و فساد مبارزه و دیگران را نیز به این امر دعوت میکردند .در زمان اسـتیالی
متفقین ( 9469ش) بر ایران ،چند باب مغازۀ شرابفروشی در مجاورت آستانۀ مقدسـۀ حضـرت
معصومه

وجود داشت و از طرفی به علت خشکسالی ،مردم قم ـ بهویژه اغلب کشـاورزان ــ

از داشتن آب میروم و در مضیقه بودند .در همین اثنا آب رودخانۀ قم ،از سوی مردم «میـالت»
و «نیمور» به پشتیبانی قدرت نخستوزیر وقت (صدر االشرا میالتی) ،به کلی بر ساکنان قـم
بسته شد .اعتراضات اهالی قم هم به جایی نرسید و همه به ستوه آمدند .سرانجام بر آن شـدند بـا
ّ
ّ
تهیۀ ماشینهای متعدد ،برای درهمشکسـتن بنـدهای سـد آب رودخانـه راهـی میـالت شـوند.
روشن است که درگیری و زد و خورد طرفین ،به کشتهشدن افراد میانجامید .در این میـان «حـاج
ُ
 .1علیاکبر مؤمنی ،انس با قرآن ،ص  11ـ .80
 .2سوره آلعمران ،آیۀ .903
 .3سوره آلعمران ،آیۀ .990
 .4ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،4ص .44
 .5سوره هود ،آیۀ .994
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انصاری واعظ» با درک موقعیت و برای جلوگیری از فتنهای بزرگ ،بر فراز منبر رفت و برخی آیات
شریفۀ سورۀ واقعه را قرائت کـرد و بـه تفسـیر و توضـی
َ
ّ ُ َ ََ َ ُ
ون».
ون ...أف َرأیت ُْم الما َْ الذی تش َر ُْب َ ْ
الز ِارع

ََ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ـه أ ْ نحـنْ
آن پرداخـت« :أأنـتمْ تزرعون ْ

1

آنگاه فریاد برآورد« :ای مردم! چرا جماعتها را به هم میزنید؟ اگر میخواهید انقالب کنیـد کـه
نتیجه بگیرید ،پس بریزید و شرابفروشیها را به هم بزنید تا در این شهر دینـی و مـذهبی ،علیـه
قرآن و مقدسات اشاعۀ منکرات نکنند .شما در این مغازهها را ببندید ،من از آسـمان بـه شـما آب
میدهم .جنگ الزم نیست!»
مردم بعد از شنیدن سخنان اثرگذار آن واعظ آبرومند ،به خیابـانهـا ریختنـد و بـا درهـمشکسـتن
مشروبفروشیها و آتشزدن مراکز فیشا و منکرات ،میی خیابانهای اطرا آستانۀ مقدسـه را
پاکسازی کردند .شگفت آنکه به قدرت الهی ،عصر همان روز ابرهایی در آسمان پدیـدار شـد،
باران شدیدی باریدن گرفت ،سیلی در رودخانۀ قم جاری گردید و تمـام باغـات و زراعـات قـم و
اطرا آن ،به برکت این نعمت خدادادی سیراب شد.

2

در سایۀ این آموزۀ قرآنیست که «شیخ فض الله نوری» تربیت میشـود .روز قبـ از دسـتگیری
وی« ،سعدالدوله» به منزلش آمد .عدهای از اطرافیان شیخ حضور داشتند .سعدالدوله ،آهسته بـا
ایشان گفتوگو کرد .پس از چند لیظه ،شیخ فض اﷲ بـه حاضـران فرمـود« :آقـای سـعدالدوله
میگویند که دستهای مشخصی در کار است تـا مـرا دسـتگیر کـرده ،بـه دار بیاویزنـد .ایشـان
مصلیت میداند که من به یکی از دو سفارت روسیه یا انگلستان پناهنده شـوم ».بعـد بـا تبسـم
فرمودنـد« :مــن از کشتهشـدن خــود بـیاطالع نیســتم و بـه هــیچکس غیـر از خداونــد پناهنــده
نمیشوم!» سعدالدوله خطاب به شمسالعلما گفت« :حفظ جان آقا بر تمام افـراد عالقـهمنـد بـه
ایشان واجب است .من چون میدانستم که آقا بـه ایـن سـفارتخانـهها پناهنـده نمـیشـوند ،بـا
سفارت هلند تما ،گرفتم که بیطر است و خواستم در صورتی که آقا اجازه دهنـد ،پـرچم آن
کشور را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان در امان باشند ».شیخ با تبسمی استهزاگونه فرمودنـد:
«آقای سعدالدوله! پرچم ما را باید روی سفارت بیگانه نصب کنند .چطور ممکن است صـاحب
 . 1سوره واقعه ،آیات  88ـ .83
ُ
 . 2علیاکبر مؤمنی ،انس با قرآن ،ص  11ـ .11
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ّ
شریعت به من که از مبلغان احکام آن هستم ،اجازه دهد به خارج از شریعت پناهنده شـوم! مگـر

ا
َ
َ َ
َ
َ
ـبیل؛ 1خـدا هرگـز راه
نین َس ْ
رین َعلی ال ُمؤ ِم ْ
كاف ْ
قرآن نخواندهاید که میفرمایدْ َ « :و لنْ َْیج َع ْل ُْ
الله ِلل ِ

سلطهای به سود کافران بر مؤمنان قرار نداده است ».من راضی هستم که صـدمرتبه بمیـرم و زنـده
شوم و مسلمین و ایرانیان مرا ُمثله کنند و بسوزانند؛ ولی به اجنبـی پناهنـده نشـوم و خـال شـرع
اسالمی ،عملی انجام ندهم».

2

ب .اطاعت از ائمه

براسا ،اندیشهای شیعی ،امت اسالمی وظیفه دارد از اه بیت

اطاعت نماید؛ زیرا اطاعـت

ُ
از آنها ،موجب سعادت فرد و جامعه میگردد .در زیارت جامعۀ کبیره مـیخـوانیم« :مانِّ أتااكمِّ
ُ
نجا وِّ من لم یأ ِتكمِّ هلكِّ؛ 3هر کس به سوی شما بیاید ،نجـات مییابـد و هـر کـس بـه سـمتتان

نیاید ،هالک میگردد ».امام علی

است».

نیز فرمود« :برای ما برعهدۀ مردم ،حـق اطاعـت و والیـت

4

عرصههای اطاعت از ائمه

اطاعت از امامان معصوم

 ،عرصههای مختلفـی دارد کـه سـه عرصـۀ آن ،از اهمیـت خـاص

برخوردار است.
 .1مرجعیت علمی اهل بیت

 ،عرصۀ علمآموزیست؛ یعنی مردم باید علم را از اهـ

یکی از عرصههای اطاعت اه بیت

 ،همواره بـه مسـلمانان سـفارش میکردنـد کـه بـه قـرآن و

بیت بیاموزند .پیامبر گرامی اسالم
عترت ّ
تمسک جویند تا گمراه نشوند؛ زیرا نخستین مرج علمی مسلمانان ،قرآن است و پـس از
آن ّ
سنت پیامبر .نقش اه بیت در این باره ،این است که ترجمـان قـرآن ،حافظـان و نـاقالن
ّ
سنت پیامبر

هستند .آن حضرت مأموریت داشتند که به مقتضای حکمت ،بخش عظیمـی از

معار قرآن را برای مردم بیان کنند؛ ولی بخش دیگری را که شرای بیانآنها فراهم نبود ،به اهـ
 .1سوره نساء ،آیۀ .939
 .2علیاکبر مؤمنی ،انس علما با قرآن ،ص .80
 .3ابنبابویه ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،6ص .894
 .4شرح آقا جمالالدین خوانساری بر غرر الحکم ،ج  ،4ص .940
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بیت سپرده شد .1إبنحجر میگوید« :پیامبر
چیزی گرانبها و دارای ّ
اهمیت گفته میشود و قرآن و عترت اینگونهاند؛ زیرا هر دو معـدن علـوم
ّ
لدنی و اسرار و حکمتهای عالی و احکام شرعیاند 2».بر این اسا ،،رسـول خـدا فرمـود:
بدان جهت قرآن و عترت را ثقـ نامیـده کـه بـه

ُ

بابهاا3؛ من شهر علم هسـتم و علـی درب
لی ُبابها فمنِّ أرادِّ ال ِحكمةِّ فليأ ِتها ِمنِّ ِِّ
«أنا مدین ِّة ال ِعل ِ ِّم وِّ ع ٌ ِّ
آن است .هر کس بخواهد وارد شهر شود ،باید از درب وارد گردد».
میین شییهر عل ی و علییی

ر س یت

بنابراین نخستین وظیفۀ ما ،اطاعت و یادگیری علوم ائمه

رست ین سخن گفت پیغمیر سیت

4

است؛ زیرا علم اینان ،منشأ وحیـانی

دارد .امام صادق فرمود« :به خدا سوگند ،ما از روی هوای نفس سخن نمـیگـوییم و بـه آرای
ّ
شخصی خود عم نمیکنیم و سخنی را نمیگوییم جز آنکه خدای ـ ّ
عز و ج ـ گفته است».5
 .2مرجعیت دینی

مرجعیت علمی ائمه

 ،زمینۀ مرجعیت دینی اه بیت را فراهم میکنـد؛ یعنـی هرچـه را آنـان

دستور دادند ،عم و از هرچه نهی نمودند ،پرهیز کنند؛ از این رو حضـرت علـی

بـه معرفـی

اه بیت پرداخت تا مردم احکام و مسائ اعتقادی و اخالقی خود را اخذ و بـدان عمـ نماینـد:
«عترت پیامبر

جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمـان الهـی و مخـزن علـم خـدا و مرجـ

احکام اسالمی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دیـن خداینـد .خداونـد بـا
6

اه بیت ،پشت خمیدۀ دین را راست کرد و اضطراب آن را از میان برداشت».
ا
ائمه معموال بر سه عرصۀ بیـان آموزههـای دینـی ،اسـتمرار دیـن و راههـای حفـظ آن ،تأ کیـد
میکردند؛ از این رو هزاران حدیث بیان کرده و هزاران شاگرد تربیت کردهانـد؛ بـرای مثـال تعـداد
شاگردان امام صادق را بالغ بر چهارهزار نفر نوشتهاند 7.امروزه همان احادیث ،منب اسـتخراج
 .1مجلۀ معرفت ،ش  ،908مهر .9484
 .2همان.
 .3شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،9ص .644
 .4فردوسی ،شاهنامه ،ج  ،9ص .8
 .5شیخ مفید ،امالی ،ص.80
 .6صب صال  ،نهج البالغة ،ص .38
 .7شیخ مفید ،اإلرشاد ،ص .619
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و استنباط احکام هستند و ابواب فقهی ما پر از «قال الباقر» و «قال الصادق» است.
از سوی دیگر امامان معصوم با تأیید دین مردم ،زمینههای سعادت آنها را فراهم مـیکردنـد.
شیخ صدوق از حضرت عبدالعظیم روایت کرده است که بر آقای خود ،امام هادی وارد
شدم .چون مرا دید فرمود« :مرحبا بر تو ای ابوالقاسم! تـو ولـ ّی مـا هسـتی ».عـر کـردم« :ای
فرزند رسول خدا! میخواهم دین خود را بر شما عرضه کنم .اگر مورد پسند شماست تأییـد و اگـر
ناپسند است ،راهنمایی کنید .من عقیده دارم که خدا ،واحد است و مانندی نـدارد ...عقیـده دارم
میمد پیامبر ،رسول و آخرین پیامبران است و بعد از او پیامبری نخواهد بود و تـا روز قیامـت
دین آن حضرت اسالم خواهد بود ...عقیـده دارم امـام بعـد از پیـامبر ،امیرالمـؤمنین و بعـد از او
حسن ،بعد حسین ،بعد علی بن الیسین ،بعد میمد بن علی ،سـپس جعفـر بـن میمـد ،بعـد
موسی بن جعفر ،بعد علی بن موسی ،سپس میمـد بـن علـی اسـت و بعـد ،شـما را امـام
میدانم ».حضرت فرمود« :بعد از من پسرم حسن و بعد از او مهـدیﺃ خواهـد بـود ».گفـتم:
«عقیده دارم دوست ایشان ،دوست خداست و دشـمن ایشـان ،دشـمن خداسـت ...عقیـده دارم
سؤال در قبر ،بهشت ،جهنم ،صراط و میزان حق است؛ قیامت خواهد آمد و همـه زنـده خـواهیم
شد ».پس امام فرمود« :ای ابوالقاسم! به خدا این است دین پسندیدۀ ثابت! بر همین اعتقاد بمان.
1
خداوند تو را بر این اعتقاد میافظت کند».
همچنین ائمه بر پایداری دین تأ کید میکردند .امام صادق سفارش کردهانـد کـه همیشـه
ُُ
دیناك 2».امـام
حايم یاا ُمقلابِّ القل ِ ِّ
مان یاا ر ُِّ
الله یا رح ُ ِّ
این دعا را بخوانید« :یا ُِّ
اوب ثبا ِّ قلبا علای ِ
َّ
الل ُهامِّ التجعلنای مانِّ ال ُمعاارینِّ؛3
کاظم نیز ،به فض بن یونس فرمود که این دعا را بخـوان« :
ِ
خدایا مرا از معارین (ایمانداران عاریهای و ناپایدار) قرار مده ».امام صـادق معـارین را چنـین
إن العبدِّ ُیصب ُ ِّ ُ
ُ
كافراِّ وِّ ُیم ِس ُمؤ ِمناِّ وِّ قو ٌِّم ُیعاا ُرونِّ االیماانِّ
كافراِّ وِّ ُیص ِب ُ ِّ
معنا کردِّ َّ « :
ح ِ
ح مؤ ِمناِّ وِّ یم ِس ِ
ِ
ُ
ث َِّّم ُیسل ُبون ُِّه وِّ ُیس َّمونِّ ال ُمعارینِّ؛ 4همانا بنده گاهی صب میکند ،در حال ایمان و شام میکنـد ،در
حال کفر .گاهی صب میکند ،در حال کفر و شام میکند ،در حال ایمان .به اینان معـارین گفتـه
میشود».
 .1شیخ صدوق ،أمالی ،ص .339
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج  ،6ص .446
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .14
 .4همان ،ص .398
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متأسفانه بعضی از مردم ،دستورهای ائمه را اطاعت نمیکنند؛ یعنی بعضیها فقـ در زمـان
بهوجودآمدن مشک ـ مانند اینکه فرزند مریض شود یا تصاد کند ـ دعـا میکننـد و برخـی در
مناسبتها ـ مانند ماه رمضان یا میرم ـ رفتارشان رنگ و بوی دین میگیرد و بعد از آن ،دیگـر در
زندگیشان از دعا ،نیایش ،عبادتهای سیرگاهی یا خوشخلقیها و خوشبرخوردیهـا خبـری
نیست .قرآن میفرماید« :چون به آدمی گزندی رسد ،چه بر پهلـو خفتـه باشـد و چـه نشسـته یـا
ایستاده ،ما را به دعا میخواند و چون آن گزند را دور سازیم ،چنان میگذرد که گویی مـا را بـرای
دف آن گزندی که به او رسیده بـود ،هرگـز نخوانـده اسـت .اعمـال اسـرا کاران ،ایـن چنـین در
1
نظرشان آراسته شده است».
در حالی که باورها و ارزشهای دینی ،فرازمانی و فرامکانی هستند؛ یعنی تنها ماه رمضـان ،زمـان
عبادت و دینداری نیست و تنها میاف و مکانهای مذهبی ـ همچون هیأتهـا ــ مکـانی بـرای
مباحث مذهبی و اعتقادی نیست .فرد دیندار در هر زمان و مکانی که باشد ،باید خود را ملزم بـه
ا
رعایت دستورها ی دینی نماید؛ مثال زن در حرم یا پارک ،جشن و امامزاده یا کنار دریا ،در همهجا
باید اه حجاب باشد؛ نهتنها وقتی که وارد حسینیه یا مسجد میشود .امروزه برخی جوانان ما بـه
بهانۀ آزادی ،به آموزههای اه بیت عم نمیکننـد و حـال آنکـه قـرآن ،در وصـف مؤمنـان
میفرماید« :مؤمنان واقعی ،تنها کسانی هستند که به خدا و رسـولش ایمـان آورده ،هرگـز شـک و
تردی ـد بــه خــود راه ندادنــد و بــا امــوال و جانهــای خــود ،در راه خــدا جهــاد کردنــد .آنهــا
2
راستگو یاناند».
 .3مرجعیت سیاسی

ما شیعیان باور داریم که ائمه  ،از سوی خداونـد بـه امامـت منصـوب شـدهانـد؛ یعنـی امـام
علی و سپس امامان دیگر ،به ترتیب به این رسالت خطیر منصوب گردیدهاند .امام صـادق
َّ
ب الله تبارکِّ وِّ تعِّالی؛ 3کسی که حق مـا را بشناسـد و مـا را
فرمود« :منِّ عرفِّ حقنا وِّ أح َّبنا فقدِّ أح َّ ِّ
دوست داشته باشد ،خدای تبارک و تعالی را دوست داشته است».
از سوی دیگر حکومت از نگاه ائمه
 .1سوره یونس ،آیۀ .96
 .2سوره حجرات ،آیۀ .94
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .968

 ،ابزاری برای اجرای قوانین الهیست کـه بـا اجـرای آن،
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میتوان جامعۀ مطلوب ایجاد و افراد سعادتمند تربیت کرد .حضرت علی

3۷ 

فرمـود« :بارخـدایا!

تو آگاهی آنچه از ما صادر شده (جنگها) ،نه برای میـ و رغبـت در سـلطنت بـوده و نـه بـرای
بهدستآوردن چیزی از متاع دنیا؛ بلکه برای این بـود کـه آثـار دیـن تـو را (کـه تغییـر یافتـه بـود)
بازگردانیم و در شهرهای تو ،اصـالح و آسـایش را برقـرار نمـاییم تـا بنـدگان سـتمکشـیدهات ،در
آسودگی بوده و احکام تو که ضای شده ،جاری گردد».

1

بر این اسا ،،حق این بود که مردم در عرصۀ سیاسی از ائمـه

اطاعـت و آنـان را در تشـکی

حکومت و استمرار آن حمایـت کننـد؛ زیـرا رهبـران الهـی هسـتند کـه افـراد سـعادتمند تربیـت
مینمایند .حضرت علی

در اطاعت از امامان

فرمود« :به اه بیت پیامبرتـان بنگریـد ،از

آن سمت منیر نشوید که آنان گام برمیدارند و قدم به جای قدمشان بگذارید .آنها هرگز شما
را از جادۀ هدایت بیرون نمیبرند و به پستی و هالکت بازنمیگردانند .اگر سکوت کنند ،سـکوت
کنید و اگر قیام کردند ،قیام نمایید .از آنان پیشی نگیرید که گمراه میشوید و از آنان عقـب نمانیـد
که هالک میگردید».

2

بیتردید آنچه در تاریخ جامعۀ اسالمی را دچـار انیطـاط نمـود ،رهبـران قـدرتگـرا بودنـد .در
جامعهای که رهبرش معاویه و یزید باشند ،سعادت فردی و اجتماعی تأمین نمیشود.

 .1صبیی صال  ،نهج البالغه  ،ص .981
 .2همان ،ص .34

