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تحلیل روایی اثرگذاری متقابل ایمان و روابط اجتماعی

*

**

امیر بنیعصار
چکیده

ایمان گمشده بشر و امری قلبی است که فراتر از یک عقیده ،در مسیری طوالنی و عملی ،همراه
با ضوابطی معین شکل میگیرد .تحلیل روایی «اثرگذاری متقابل ایمان و روابط اجتماعی» ،گویای
ُ
ُ
این است که در مسیر شکلگیری ایمان ،شتابدهندههای اجتماعی همچون حسن خلق وجود دارد
ِ
که تا حدودی حرکت اشتدادی ایمان را به انحصار خویش درآورده و در فرض حفـ شـرایطش ،آن
را به کمال میرساند .در پژوهش پیش رو تالش بر این بوده تا فارغ از هرگونه پیشداوری ،بر اساس
ِ
ضوابطی نظاممند از فقهالحدیث و معناشناسی و منطبق بر روابط معنایی موجـود در مـتن روایـات،
تا حد امکان به تبیین مسیر حرکت تحقق ایمان در جامعه پرداخته شود .حاصل آنکه ایمان حقیقتی
است که مؤمن با تالش خویش در چارچوب توکل ،تفویض ،رضایت ،تسلیم و در ضـمن تعـاملی
دوسویه و مؤثر با جامعه ایجاد میکند؛ در اثر چنین تعاملی از یک سو روح ایمـان بـه اوق قـدرت
می رسد و از سوی دیگر آحاد جامعه بهترین روابط را تجربه و آثار آن از جملـه امنیـت و آرامـش را
به دست خواهند آورد .والیت در طول این تعامل بوده و حاصل این ارتباط طولی ،اتحـاد و همـدلی
میان مؤمنین و جریان اوامر الهی و نفی سلطۀ طاغوت و به تعبیری تحقق تمدن اسالمی و شکوفایی
استعدادهای بشر خواهد بود.
واژگان کلیدی :روایت ،تحلیل روایی ،ایمان ،معناشناختی ،آرامش ،روابط اجتماعی ،کفر.
* .تاریخ دریافت 1912/39/11 :و تاریخ تأیید.1911/30/35 :
** .دانشآموخته سطح چهارم حدیث و مدرس گروه حدیث جامعة المصطفی العالمیة ،قم؛ (.)a.baniasar@gmail.com
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برجستگی معناشناسی آنگاه پدیدار گردد که دستیابی به مفهومی از سهولت به صعوبت صـعود
فهـم الیـههای زیـرین و پیچیـده،
کرده و پهلوانـان درایـت را بـه سـتتی افکنـد .در میـان سـتتی ِ
کور کشف معنا را بهدست گرفته و با اسلوبی نظاممند ،تا حد زیادی بـه
معناشناس ،راه
گسستن ِ
گره ِ
ِ
گشودن آن فائز آید .در جستجوی حقیقت ایمان نـه آنگونـه کـه در اههـان عمـومِ ،صـرفا بـهمعنای
اعتقادی قوی و نه آنگونه که برونداد الیه رویین دین ،در کنـار بسـیاری از مفـاهیم ارزشـی اسـت،
نباید بر اساس این دو تصور ،پرونده معنایی ایمان را بست بلکه اندکی درنگ و تأمل الزم اسـت تـا
گوهر نازلشده آن بهسـتتی در بنـد
بدون شتابزدگی ،بهدنبال معجونی خارقالعاده بود .حقیقتی که ِ
واژهها درآید .امید به رهایی از خارهای تیز و محدود واژهها ،چشم تیزبین خرد را بـهسـوی نگـاهی
ژرف و فراتر از یک واژه ،رهنمون ساخته و در میدانی وسیع از گزارههای اهلبیت ،رضایت نسـبی را
برای ههن جستجوگر تأمین کند .در این میدان ،ایمان حقیقتی سیال در میان کثیـری از معـانی دارد
که ههن صبور پژوهشگر از تحلیل همنشینها و متقابـلهـای موجـود در متـون روایـی میتوانـد تـا
حدودی به آن دست یابد؛ تحلیلی کـه از جایگـاه عقـل شـروه شـده و ضـمن ریشـهیابی و کشـف
حقیقت اولیه ایمان ،وارد مسیر اشتدادی آن میشود و با کشـف زنجیـره رتبـهبنـدی شـدت روابـط
بیت ،موانع اشتداد را کنار زده و زمینه تمدن اسالمی را فراهم میآورد.
اجتماعی از زاویه دید اهل 
بدیهی است ُبعد معرفتی و معنوی ایمان بسیار اهمیت داشته و توجه به اثرگـذاری اجتمـاعی ایمـان
هرگز بهمعنای نفی آن ابعاد نتواهد بود! لیکن نگارنده سـعی کـرده تـا فاـای ههنـی ثقـةاالسـالم
کلینی در دوره غیبت صغری را که بسیار نزدیک به دوره حاور بوده مالک قرار دهد و نتیجه ایـن
مالک ،آن بود که از  231باب موجود در کتاب ایمان و کفر الکافی ،تعـداد قابـل تـوجهی از آنهـا
مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجتماعی داشته و فرض اثرگذاری متقابل ویژهای را در تعامـل ایمـان و
ِ
روابط اجتماعی تقویت کرده است.
الف) جایگاه عقل در مسیر ایمان

ایمان اصلیترین بنمایه فکری دین است که ُچنان درختی پر شاخوبـر  ،گـوهر زریـن روابـط
 042اجتماعی انسان و عسل مصفای جویندگان سعادت شده است و جز با دستیازیدن به تنه ستر آن
با تمام شاخ و برگش ،شهد شیرینش را نتوان چشید .حرکت آگاهانه در میـان شـاخههـای اهلبیـت
ستت همراه با تردیـد،
ایمان ،محتاق ابزاری به نام عقل است که به میزان ّقوتش ،فرد را در فتنههای
ِ
نجات داده و به میزان ضعفش او را بهسوی کفر سوق میدهد .رابطه عقل و ایمان در هیچ دینـی بـه
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این اندازه تبیین نشده است ،آنگاه که تالش «کی یر که گور»[ ]1در آشتی میان «ایمان» و «عقل» در
مسیحیت ناکام ماند به ناچار زندگی خود را وقف نوسازی معنی مسـیحیت نمـود (بالکهـام ،شـش
ارتبــاط
بیــت 
متفکــر اگزیستانسیالیســت)3 :1932 ،؛ در حــالی کــه صــریح آموزههــای اهل 
تفکیکناپذیر ایمان و عقل بوده و حرکت آگاهانه در میان شاخههای درهـمتنیـده ایمـان را محتـاق
ابزاری بهنام عقل دانستهاند .پیشوای ششم شیعه از نقش ابزاری عقل اینگونه پرده برداشته است:
َ َ َ َ إ
إ ُإ َ َ ُ إ إ
ین ِاْل َیم ِان َو الكف ِر ِإّل َُِِّ ال ََْ ِِ :فاصله بین ایمان و کفر چیزی جز کاستی عقـل نیسـت،
لیس ب
فزونی آن موجب فزونی ایمان و کاهش آن میل به کفر است (کلینی ،الکافی.)22/1 :1031 ،
ابزاری که آدم ابوالبشر در امتحان ستت الهی اختیار کرد و حیا و دیـن خـویش را تاـمین
نمود (کلینی ،الکافی .)13/1 :1031 ،کاستی عقل نهتنها در تعهـدات دیـن کـه در همـه تعهـدات،
سبب پوسیدگی رشته اعتماد است (لیثی واسطی ،عیون الحکم و المـواع للیثـی)503 :1913 ،؛
ازاینرو عقل ،عنوان محبوب ترین متلوق را به خود اختصاص داد و جز در وجود شایستگان درگـاه
حق به کمال نرسد (کلینی ،الکافی .)13/1 :1031 ،اصرار خاص شـریعت بـر تعقـل ،ایـن پیـام را
بهدنبال دارد که نتایج تمام رفتارهای آدمی به میزان عقل او برمیگردد و همین بازگشت موجب شـده
تا شاره مقدس روی خطاب امر و نهی خویش را به عقل نموده و فراوانی ثواب و عقـابش را وابسـته
به کیفیت بهکارگیری آن گرداند (همان .)13 ،تشتیص ظرف بهکار بستن معلومـات و تعیـین زمـان
سکوت و ستن و نیز بهدست گرفتن افسار شتابزدگی ،کار عقلی است که هیچ سرمایهای پرسـودتر
از آن نیست (کلینی ،الکافی .)23/2 :1031 ،تصـدیق بـه تـأثیر خـارقالعـاده عقـل آنجـا هویـدا
میگ ردد که بسان چشمی از باال به اعمال و رفتار فرد نظاره کند و او را در حاالت متتلف بسـنجد؛
عکسالعمل دیگران را پیشبینی کرده و تناسب قول و فعل خویش را ارزیابی نماید .عقل اسـت کـه
پسند ناشی از قوه خیال را به دامنه قلب نداده و مـؤمن
در اینگونه امور ،اجازه نفوه وسوسههای طبع ِ
را از زندان گمراهی و کفر آزاد گرداند (منسوب به جعفر بن محمـد ،مصـباح الشـریعه:1033 ،
 .)11سرمایه ارزشمند عقل ،در پیکار ستت با جنود جهل ،به پاسبانی از عبـد خـدا پرداختـه و بـا
بند دردآور و هلتبـار و تتیلـی گذشـته و آینـده رهـا کنـد
فرصت ارزشمند زمان حال ،مؤمن را از ِ
(کلینی ،الکافی )051/2 :1031 ،و جز در موارد خیر و عبرتانگیزی که فایـده عملـی دارد اجـازۀ
تفکر و خیالپردازی در غیر زمـان حـال را ندهـد (کلینـی ،الکـافی .)55/2 :1031 ،مـؤمن بـرای
تقویت عقل خویش در مسیر هدایت ،بهتناسب استعداد و شرایط محیط خود ،مسئولیت پذیرفتـه و
در سایۀ آن ،بصیرتش را فزوده و دست به کسب تجربه میزند تا بههنگـام نیـاز ،بـاالترین درجـه از
توانمندی عقل را دارا باشد (خشت اول مسئولیت ،ابراهیمـی .)1911 ،مطالعـه زنـدگی گذشـتگان
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(علی بن الحسین ،الصحیفه السجادیه :1913 ،دعای ،22فراز  5تـا  ،)1مشـاوره بـا افـراد عاقـل و
متدین و راستگو (برقی ،المحاسن 332/2 :1911 ،و کلینی ،الکافی )23/2 :1031 ،و نیز یاد مر
(کوفی اهوازی ،الزهد )12 :1032 ،از عوامل مؤثر در کمال عقل بوده و تیغه شمشیر عقل را مهیای
نبرد دورۀ فتنه میکند .آثار عقل و جهل و عوامل قوت و ضعف عقل را میتوان در جدول شمارۀ ()1
مشاهده کرد:
جدول شمارۀ ( :)1آثار عقل و جهل و عوامل آنها
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آثار قوت عقل

آثار جهل (ضعف عقل)

ـدن قـوه خیــال و
رهـــایی از وسوســـههای اسـیر شـ ِ
خیال در گذشته و آینده

وهم

تشتیص زمـان و مکـان بـــیبصـــیرتی و عـــدم
«ستن و سکوت»

تشتیص صحیح

انحصــار تفکــر در عمــل آمـــــال و آرزوهـــــای
خیر و مفید

دستنیافتنی

آمادگی فتنه و حف ایمان میل بهسوی کفر و نفاق

عامل تقویت عقل

مسئولیتپذیری
مشورت

عامل ضعف عقل

عـــدم بـــهکـــارگیری
معلومات
عــدم تعهــد در تمــام
امور

مطالعه گذشتگان

شتابزدگی در امور

یاد مر

سستی و کاهلی

ب) حقیقت ایمان

آنگاه که دست توانای شریعت ،حکیمانه ،واژه ساده «أمن» را از سبد فصیح عـرب برگزیـد و تـاق
سـلطان
عظمـت کـاخ ایـن
اساسیترین نیاز بشر را بر سر او نهاد ،دریایی از واژگان را اجیـر درگـاه بـا
ِ
ِ
ِ
حقایق گردانید و آن را داروی بسیاری از دردها قرار داد .واژهای که روزگاری دو مفهوم قـرین «آرامـش»
و «تصدیق» را در متون لغت به دوش میکشید (ابنفارس ،معجـم مقـاییس اللغـه )199/1 :1030 ،و
در مقابل ترس و نگرانی قرار میگرفـت (فراهیـدی ،کتـاب العـین ،)922/2 :1031 ،بـه وقـت نـزول
شریعت مقدس اسالم ،دست تقدیر او را بر مسند حکومت سرزمینی وسیع از کلمات نشـاند .سـیاهه
پیش رو تالشی است برای به تصویرکشیدن دایره وسیع این تاقگذاری مقـدس ،کـه بـا ژرفنگـری در
ِ
الکافی» شـریف و کشـف
«
،
شیعه
حدیثی
مکتوب
اث
ر
می
معتبرترین
و
ترین
کهن
از
کفر
و
ایمان
کتاب
ِ
روابط معنایی اصلی و فرعی در چارچوبی که شریعت تعیین کرده بهدست آمده است.
آنگاه که جویای حقیقت با چراغ عقل ،در جستجوی ایمان به راه افتـد ،آن را حقیقتـی در قلـب
مؤمن یافته که سبب آرامش و زدودن اضطراب و آشـفتگی اسـت (کلینـی ،الکـافی15/2 :1031 ،؛
مجلسی ،بحار االنـوار  .)112/33 :1039آرامشـی نـه از جـنس متـدرات قفسـههای تزیینشـده

پزشک روان باشد؛ بلکه از گونهای بسیار قـدرتدهنـده و پایـدار:
داروخانه که خواستگاهش نسته
ِ

اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل .حالت آرامش روح و قلب .یعنی چه آرامش؟ آیا به ایـن معنـا کـه
ِ
روح ما هیچگونه تحرکی و تالشی نداشته باشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه خواب و نیمـه
بیهوشی باشد دل ما؟ نه ،بلکه آرامش در مقابل دغدغـه و اضـطراب ،آرامـش و اطمینـان در مقابـل
ُ
تشویش...؛ اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ بگوید یک خرده ای تماشای منظرهها
را بکنیم خاطر جمع باشد ،نه! به این معنا نیسـت کـه کمتـرین حرکـات دشـمن از نظـرش پوشـیده

بماند .اطمینان به این معناست که ماطرب نیست .مشـوش نیسـت .آینـده بـرایش روشـن اسـت.
میداند که او را پیش خواهد برد لذا نمیهراسد .این دل و این روح آرام است ...وقتی ایمان به خـدا
در روح یک انسان ،همچون جاهبهای قوی عمـل کـرد ،آنچنـان او را بهسـوی مقصـدهای ایمـانی
درمقابــل ایمــان کوچکنــد ،ایــن جاهبــهها دیگــر در او هــیچ اثــری نمیگــذارد (حســینی،1913 ،
ص.)112
گنجیاب عقل در جستجوی چنین آرامشی ،به هر جا سر میکشد اما در نهایـت زانـوی عجـز و
بندگی به درگاه الهی نهاده (کلینی ،الکافی ،)11/1 :1031 ،با سرچشمه آرامـش یعنـی «یـاد خـدا»
َ
آشنا میشود .سرچشمهای که عیار هر «مسمای به آرامش» را سنجیده و رویگردانی از آن را شـروه
یک زندگی ستت و آزاردهنده معرفی میکند (طه ،آیه .)120کارکرد عقل در این راهبـری ،تصـدیق
وحی در فراز و نشیب زندگیست که معنای ایمان یعنـی «آرامـش» را در حـوزهای وسـیعتر تصـدیق
َ
میکند و در جایجای تجربیات زندگی متوجه میشود که درسـت گفـت خداونـد متعـال کـه أال
ْ
َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ
وب( رعد)22 :؛ آگاه باشـید کـه بـا هکـر خـدا دلهـا آرام مـیگیـرد .چنـین
بِذِك ِر اهللِ تطم ِِئ القل
تصدیقی ریشه در فطرت و ُصلب مؤمن دارد (کلینی ،الکافی .)10/2 :1031 ،آنچه در تحلیل پیش
ِ
رو اهمیت ویژه دارد ،شروه تحلیل معنایی ایمان ،با مفهوم کانونی «آرامش قلب» است بهطوری که
سایر روابط معنایی به مرور به آن اضافه شده و در نهایت گسـتره کامـل آن از نگـاه آیـات و روایـات
بهدست آید.
ج) عوامل اشتداد ایمان

ایمان نهادینهشده در فطرت بشـر ،در ادامـه مسـیر خـود ،متـأثر از عملکـرد اختیـاری مـؤمن،
ِ
خوش تغییر و تحول میگردد .هر قدر عمل فرد بیشتر شود به فاـل الهـی ایمـانی افـزون بـر
دست ِ
آنچه داشته بر قلبش نازل شده و حالت اشتدادی پیدا میکند (فتح .)10 :نیـاز انسـان بـه آرامـش از
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یکسو و تأثیر اختیار فرد در اشتداد آن از سوی دیگر ،به تولد پرسشی میانجامد که چگونه میتوان
به نقطه اوق این آرام ش و اطمینان رسید؟ چه عواملی در اشتداد ایمان و آرامش مؤثر است؟ عواملی
که اختصاص به دنیای پس از مر نداشته و نیاز کنونی بشر را تأمین کند و اگر هم توجه بـه آخـرت
دارد راجع به وعدههای دورۀ بازنشستگی مؤمن و ناظر به عمل دنیاست .بر اسـاس بـرونداد میـراث
روایی شیعه در کتاب ایمان و کفر الکافی ،حقیقت عوامـل اشـتداد ایمـان ،چیـزی غیـر از ههنیـت
عمومی آن و بسیار مهمتر از فهم بیشترینۀ افراد است .چه بسا ُبعد معرفتی و عرفانی ایمان با تجرید
از میدان معناییش ،ساختهشده تصـور نـاقص مشـهور از ماهیـت ایمـان باشـد؛ حـال آنکـه چنـین
سـیاق
تجریدی ناصواب است .کمتوجهی به مفاهیمی که بهعنوان عوامل اشتداد ،هـمنشـین و هـم ِ
ایمان شده اند دلیل خطای این تفکیک و تجرید است .عواملی که طبق برخی گزارههای روایـی ،در
چهار عنوان «راستی ،امانتداری ،حیاء ،حسن خلق» ( کلینی ،الکافی )11/2 :1031 ،خالصه شده
و مایز شتصیت مؤمن از منافق و کافر هستند .روایات ویژگیهای منافق و کافر ،مؤید ایـن مطلـب
بوده و دروغ و خیانت در امانت را موجب قرب به جایگاه کفر؛ رکوه و سجود دروغگو و خیانتکار
را عادتی بیمارگونه دانستهاند (کلینی ،الکافی 135/2 :1031 ،و 213و .) 913اجمال سـتن آنکـه
فرد دروغگو و خائن و بیحیا و بداخالق دچار کاستی آرامش بوده و از کمال آرامش ایمـانی بـهدور
هستند .باری ،کشف الیههای زیرین معنایی این عوامل نیازمند تحلیـل ابتـدایی هـر یـک از آنهـا
بهصورت مستقل و با قطع نظر از دیگر موارد اسـت .هرچنـد هـر یـک از عنـاوین محتـاق تحلیـل
کاربردی و مصداق یابی فراوان است تا جای خویش را در زنـدگی نشـان دهـد امـا چنـین تحلیلـی
خارق از هدف نگارنده بوده و الجرم به محدود گفتاری بسنده شده است.
تحلیل عوامل اشتداد

خوشرفتاری از عواملی است که شدت و ضعف ایمان متوقـف بـر آن بـوده (کلینـی ،الکـافی،
 )11/2 :1031گاه در خوشرویی و نوه نگاهکردن و لبتند فرد نمایان است و گـاه در سـایر افعـال
انسان .بسیاری از تلتیها و نگرانیها و ناکامیها ریشه در بدرفتاری دارد اما افسوس که کثیـری از
مبتالیان به آن ،سر در الک غفلت فرو برده و زخمهای ناشی از عملکرد زشت خویش را بـر روح و
روان اطرافیانشان نمیبینند .ائمه ُهدی در نسته شفابتش خویش برای درمان ایـن بیمـاری ،بـا
044
نگاهی مثبت ،گاه به آثار خوش اخالقی پرداخته گاه به تقدم رتبی آن بـر سـایر اعمـال ،نـزد اربـاب
محبت اشاره کرده (کلینی ،الکافی )133/2 :1031 ،و گاه پرده از حقیقـت اخـروی آن برداشـتهاند
(همان .)11 ،نستهای که چنانکه در جدول شمارۀ ( )2آمـده اسـت هـر متـاطبی را دربرگرفتـه و
ُ
ُ
هنرمندانه نقاشی حسن خلق را بر صفحه زندگی ترسیم کرده است.
ِ

َ
ُ
عابد اهل نوافل را به ت ُّفوق حسن خلق بر مستحبات آگاهانیده و خوشرفتاری را ِبسـان عبـادت
ِ ِ
روز و شب او دانسته است (همان )133،و تابلوی ورودی جنت را بر مسیر دو بزر راه پرهیزگاری و
ُ
ُ
حسن خلق برافراشته است (همان .)133،گناهکار و ناامید از جبر ِان لکۀ زشت معصیت را به تـأثیر
ماحی حسن خلق ،نوید داده و آن را به مثابه تأثیر گرمای خورشید بر تبدیل ستتی یخ به آب
اکسیر
ِ
ِ
ِ
گوارا دانسته است (همان) 133،؛ طالب طول فرصت دنیا و آبادانی آن را به عمر زیاد و عمـران دیـار
بشارت داده (همان )133،و حکیمانه ،نسته اصلی این دارو را به رفتـار ارادی و اکتسـابی متـتص
گردانده است نه طبع غریزی نهادینه در سرشت (همان)131،؛ در شناخت نفـس بـا معیـاری زیبـا،
پرده حجاب و غفلت را از پیش روی آدمی کنار زد تا با نفس اماره و چاپلوسی دغلبازان ،خویش را
ُ
ُ
نفریبد و حقیقت خوب و بد خلقش را در انسگرفتن و حس خوب اطرافیان بـه هنگـام حاـور وی
ارتباط ایمانی را تجربه کنند (همان ،)139 ،خوشرویی را وسیله شستشوی عامل ویرانگـر کینـه از
قلب قرار داد (همان)130 ،؛ تا مؤمن به وقت سـتن ،روی گشـاده کنـد و کاسـه چشـم را لبریـز از
محبت و طاقچۀ لب را ّ
مزین به لبتند گرداند و تیزی و سـتتی زبـان را تبـدیل بـه نرمـی واژههـای
ُ
دلپسند نماید! چنین خلقی ،سرعت حرکت اشتدادی ایمان را دو چندان خواهد کرد.
جدول شمارۀ ( :)2تأثیر حسن خلق بر انواه متاطب اهل ایمان
اثر عام نسته
اثر خاص نسته
نسته
متاطب
برتری بر مستحبات،
عابد (اهل نوافل)

خوشرویی

اجر معادل عبادت

اشتداد ایمان

روز و شب
گناهکار مأیوس از
معاصی پیشین

خوشرویی

جویایی طول عمر

خوشرویی

کینهورز

خوشرویی

محو زشتی معصیت
گذشته
عمر زیاد ،آبادانی
دیار

اشتداد ایمان
اشتداد ایمان
042

شستشوی قلب از
کینه ،تزیین چهره با
لبتند ،نرمی ستن
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 2و  .9صداقت و امانتداری دو عامل مهم دیگر در اشتداد ایمان هستند .ارتباط کالمی ،یـک
هنر است؛ اما پیشنیاز آن راستگویی است .آنجا که هنر ستنوری همراه بـا راسـتگـویی باشـد،
خوشـایند درخـت ارتبـاط کالمـی افـزوده خواهـد شـد (کلینـی،
طعم خوش میوه آرامش ،به سایه
ِ
الکافی .)130/2 :1031 ،آرامش حاصل از دروغی که انسان را از متمصه نجات میدهد آرامشـی
ِ
قبل از طوفان است و با گذر زمان ،صـفا و صـمیمیت را سـلب کـرده و مقدمـه ورود بـه خیانـت و
جنایت و هر گناه و زشتی است (حلوانی ،نزهة النـاظر و تنبیـه التـاطر)105 :1032 ،؛ البتـه ایـن
قاعده خالی از استثناء نیست (کلینی ،الکافی .)213/2 :1031 ،کما اینکه وقتی شتصـی ،دیگـری
را امین دانست و به او امانتی سپرد ،امین برای حفـ ایـن حـس ارتبـاط خـوب در امانـت خیانـت
نمیکند هر چند امانتدهنده اهل فجور باشد (همان )130 ،و اال هم آرامش خویش و هم آرامـش
امانتدهنده را از بین خواهد ُبرد .این امانت ممکن است از سنخ امور مادی باشد یا معنوی!
حیا از دیگر عوامل اشتداد ایمان است که پیچیدگی ارتباطش با ایمان و مالزمه ایندو سبب شده تا
برای سهولت درک آن بهمثابۀ دو چیزی که با طناب بههم گرهزدهشده و رفتن یکی موجب رفتن دیگـری
است معرفی شدهاند (همان .)133 ،چنانچه در نمودار شماره ( )1آمده ،مربـع معنـایی حیـا ،حاصـل
چهار ضلع است که کاستی هر یک ،نقصان حیا و کاستی ایمان را بهدنبال دارد؛ اولین ضـلع ،کنتـرل و
مدیریت نفس در امور خالف میل و طبع ،به هدف رسیدن به مصالح است (مؤ ید :بقره)213 :؛ ضلع
دوم ،موقعیت حیاست؛ شرایطی که ترک یا انجام کـاری از نظـر شـتص ناخوشـایند و از نظـر غیـر او
خوشایند و الزم است .چنین شرایطی در هر مصداقی از حیا مشاهده میشود .سومین ضـلع ،نظـارت
ناظر است؛ شرم از انجام یا ترک فعلی در حاور ناظر بتشی از حیاست ،خواه ناظرش خداوند باشـد
یا فرد یا گروهی از انسانها! آخرین ضلع ،ههنیت شتص حیاکننده نسـبت بـه «خـوبی و بـدی یـک
کار» و «محترمبودن ناظر» است (پسندیده .)91 :1920 ،هر فردی در طول شبانهروز با موارد فراوانـی
روبروست که با قطع نظر از خواست دیگران ،خوشایند طبعش نیسـت امـا در حـین ارتبـاطگیـری بـا
ناظری محترم ،خود را ملزم به رعایت آن میکند؛ فراوانی این امور تا حدی اسـت کـه پیشـوای ششـم
شیعه ،پرده از حقیقتی مهم برداشته و فرموده :پیامدهای بیحیایی «بـیاحترامـی بـه میهمـان و خلـف
وعدهها و برآوردهنشدن نیاز انسانها و بیحرمتی به والدین و قطع ارتباطات خویشاوندی و خیانـت در
امانت و رواق فحشاء و زشتی در جامعه» است (مفال بن عمر ،توحید مفال ،بیتـا .)11 :فرهنـگ
 042متعالی حیا ،بتشی از تمدن اصیل اسالمی است که با تکیه به خود مدیریتی در جامعه انسانی ،فـرد را
امنیت حاصل از سیستمهای مداربسته و مصنوعی که مدام نیاز به ارتقاء دارد رها کرده و بـا
از انحصار ِ
یاری ناظر درونی در کنار ناظر بیرونی ،آرامش و امنیتـی پایـدار در جامعـه مهیـا خواهـد کـرد .لـیکن
سالمت هر فرهنگی مرهون تعادل است و افراط در آن نوعی بیماری است؛ بیمـاری حیـا ،خجالـت و

کمرویی و به تعبیر دیگر «حیاء حمق» بوده و مـورد مـذمت شـریعت و حاصـل کاسـتی عقـل اسـت
(کلینی ،الکافی .)133/2 :1031 ،چنـین حیـایی زمینـه محرومیـت از نعمتهـا و شـیرینیهای زنـدگی
(شریف الرضی ،نهج البالغه للصبحی صالح ،011 :1010 ،حکمـت  )21را فـراهم کـرده ،شـتص
کمرو به سبب ریشه جهل و ترس ،در بسیاری از موارد گرفتار خسران خواهد شد .ازاینرو حیا آنجا که
متعادل است عامل تقویت و کمال ایمـان و آنجـا کـه افـراط بـوده ،سـبب ضـعف و بیایمـانی اسـت
(حرانی ،تحف العقول.)933 :1030 ،
نمودار شمارۀ ( :)1مربع معنایی حیا

تحلیل فاای حاکم بر عوامل چهارگانه اشتداد ایمـان ،عنصـر مشـترک و اساسـی آنهـا یعنـی
«ارتباط با غیـر» را آشـکار میسـازد :حسـن خلـق ،بـروز رفتـار فـرد در حـین ارتباطـاتش اسـت،
امانتداری پاستی است به اعتماد غیر؛ حیا ،لحاظ خواست اطرافیان و جلوگیری از برخـی افعـال
اظهار حقیقت در حاور دیگـران و نترسـیدن از عواقـب
شجاعت
در حاور غیر است و صداقت،
ِ
ِ
خیالی آن است؛ حاصل آنکه انسان در جایی به ایمان خود کمال میبتشد که از حالت فردی فراتر
رفته و به ارتباط با محیط خود میپردازد (نمودار شماره .)2اصـطالح پرکـاربرد «حـق» مربـوط بـه
مواجهه فرد در ا رتباطات خویش بوده و تجربه چهار عامل مذکور در زندگی است .آنگاه که عقل از
باال ،رفتار صاحب خویش را نظاره کند ،توصیه حکیمانهاش به اهل حزم ایـن اسـت کـه انسـان در
ارتباط متولد میشود و رشد میکند و آسیبدیده و ترمیم میشود؛ و در نهایـت آنگـاه کـه بـه بلـوغ
ارتباط خویش دست یابد ایمانش کامل شده و آرامشی پایدار بهدست میآورد.
نمودار شمارۀ ( :)2عوامل اشتداد ایمان و عنصر ارتباط
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د) عنصر مشترک عوامل اشتداد ایمان

042

بدیهی است که هر فرد در ارتباطات خود ،رشد فرایندی دارد و انتظار نمیرود که از بـدو تولـد،
ارتباطی نیکو با انواه و اصناف موجودات داشته باشـد؛ ازایـنرو ،شـریعت بـا تفکیـک حقـوق ،بـه
درجهبندی این ارتباطات پرداخته و با رجحان برخی بر دیگری ،زمینه تربیـت و رشـد او را در طـول
زمان فراهم آورده است .آنچه پیش روست نه استقصای تمام حقوق بهمثابۀ رسالۀ امام سجاد که
بتشی از حقوقی است که در ارتباط ایمانی الکافی مورد توجه قرار گرفته است.
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زنجیره روابط اجتماعی ایمانی

مؤمن در فرایند اشتداد ایمان ،زنجیرهای به هم پیوسـته و تـا حـدودی درجهبندیشـده را دنبـال
میکند که ترتیب چینش آن ،حکمتی متزون در علم الهی داشته و مؤمن ،بسته به شـرایط زمـانی و
مکانی و مقطع ِی زندگیش ممکن است تقدم و تأخری در زمان تقویت این ارتباط بهوجود آورد.

 .1حق خداوند

اولین حق ،حق خداوند بر بشر یعنی عبادت و بنـدگی او و دوری از شـرک اسـت (ابنبابویـه،
التوحید .)22 :1912 ،بیشترین و اساسیترین سهم ارتباط آرامـشبتـش ،ارتبـاط بـا پروردگـاری
قلـب
است که حد اعالی خوبیها در انحصار اوست .انحصار خوبیها ،سـبب انحصـار آر
امـش ِ
ِ
ارتباطگیرنده است (رعد)22 :؛ از همنشینی «تطمئن القلوب» با «الله» که اجتماه تمام خـوبیهـا
خصوصا لطف و محبت در آن است ،به ههن میرسد که شاید علت انحصار آرامش در یـاد خـدا،
شرایط دنیا باشد؛ چراکه بهخاطر عروض موانع و بالیا ،احتمال قطع تمام ارتباطـات هسـت بـهجـز
ارتباط با کسی که از ر گردن به انسان نزدیـکتـر اسـت و مـانعی بـرای ارادهاش تصـور نمیشـود
(کلینی ،الکافی .)020/2 :1031 ،باری چنین آرامشی ،مرهون یقینی خـالی از خرافـات و عملـی
مقرون به یقین است ،دعا راه ساده و موثر جهت ارتباط با مهربـانتـرین ،باگذشـتترین ،دانـاترین،
زیباترین ،هنرمندترین ،محبوبترین و قویترین و ...است که تکیه به او ،انسان را بانشـاط ،پرانگیـزه،

آرام و امیدوار میکند ]2[.مجوز چنین ارتباطی نشانۀ عدالت صادرکننده آن است تـا بـدون واسـطه،
َ
انسان را به اوق قدرت رساند خواه از نگاه دنیوی در اوق نعمت باشد یا در شدت نقمت!
حقیقت دعا آنجاست که تکیه به باریتعالی ،بهانهای برای سستی نبوده و تـالش بـیوقفـه فـرد
نشانۀ اعتقادش به اثربتشی خداوند در اسباب و علل طبیعی گردد (علـی بـن الحسـین ،الصـحیفه
السجادیه :1913 ،دعای هفتم ،فراز دوم) و قبل و بعد از دعا مشغول عمل از راه اسباب دنیایی بوده
و یاری از خداوند را از باب سبب االسباب بداند.

 .2حق والدین

دومین حق ،حق والدین بر فرزند است و در رتبۀ بعد از خدا اثربتشتـرین درجـۀ ارتبـاط را در
لوح محفوظ به خود اختصاص داده است (کوفی ،اهوازی ،الزهد .)23 :1032 ،رابطۀ ایمانی با دو
موجودی که از عوامل توسـعه رزقوروزی بـوده (کراجکـی ،معـدن الجـواهر و ریاضـة التـواطر،
 )03 :1910و شدت محبت و گذشت و صبر آنها ،منزلتی الهی برایشان ساخته تا جایی که ارتباط
محبت آمیز فرزند با آنها ،جایگزین جهاد فیسـبیلالله گردیـده اسـت (کلینـی ،الکـافی:1031 ،
 .)132/2رابطهای که در آن ،بزرگترین خدمتهای فرزند پیش روی والـدین بایـد کوچـک قلمـداد
ِ
شود و کوچکترین لطف این دو در پیش روی فرزند بزر قلمداد گردد تا حدی که فرزند باید آنهـا
ِ
را همچون سلطانی متوف تلقی کرده و اجازه هیچ بیحرمتی در مقابـل آنهـا بـه نفسـش ندهـد و
اطاعت از خواستههایشان را چشمروشنی خویش گرداند (علی بن الحسین ،الصـحیفه السـجادیه،
 :1913دعای  20فراز  . )5چنین ارتباطی نه تنها تحمل مشکالت را آسان که بسیاری از موانع را بـا
امداد غیبی و عینی برداشته و شیرینی زندگی را بهدنبال خواهد داشت.
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اکسیر آرامشبتش دعا را در داروی ترکیبی فریاه
کثرت غفلت انسان سبب گشت تا خداوند،
ِ
ِ
نماز ،قرار دهد (راغب ،مفردات الفاظ القرآن )011 :1012 ،و آرامش او را در البهالی ستتیهـای
شبانهروز فراهم نماید .نمازی که مقدماتش با نوازش اعاای بدن بوسیله مایۀ حیات بهشـرط قصـد
تقرب  ،فراهم گشته و هر جزیی از آن ارتبـاطی حاضـرانه بـین فـرد و پروردگـارش برقـرار میکنـد.
معجونی که شریعت به انسان آموخت تا در قالب کلماتی عاشقانه و خاضـعانه از فاتحـه الکتـاب و
توحید گرفته تا اهکار رکوه و سجود و ، ...راه انس گرفتن با معبود را بیاموزد و آرامشی امید بتـش را
بهدست آورد.
یکی از اسرار دعا ،سیطرۀ آن بر تمام ارتباطات آدمی است؛ یعنی مـؤمن در تکمیـل ایمـانش از
ارتباط با خداوند شروه کرده و سپس بـه سـاماندهی روابـط خـویش بـا آحـاد بشـریت میپـردازد
(کلینی ،الکـافی .)531/2 :1031 ،بیهـوده نیسـت کـه در میـراث مـأثور ادعیـه شـیعه ،حاـرات
معصوما ن   ،میدانی وسیع از آحاد بشر را مورد توجه قرار دادهاند؛ خواه آنگاه که دعای خویش
را عمومی کرده و به تمام مسلمانان سفارش میکنند تا در بهترین حاالت معنوی یعنی مـاه رماـان
چگونه دعـا کننـد (کفعمـی ،المصـباح الکفعمـی )311 :1035 ،و خـواه آنگـاه کـه بـا تـذکر بـه
مسبباالسباببودن باریتعالی ،تمام آنچـه را در ادعیـه آوردنـد ،در عمـل دنبـال کـرده و ارتبـاطی
آگاهانه و وسیع با بشریت برقرار میکنند .دعای عرفه سـید الشـهداء و قیـام بیماننـد ایشـان بـرای
نجات بشریت و رهایی از طاغوت نماد این اقدام عملی در توسعه روابط ایمانی است.
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 .3حق خویشاوندان
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سومین حق  ،حقی است که نسبت به خویشان و ارحام بر انسان نهـاده شـده و بـا شـمولش بـر
والدین جایگاه واالیی از احترام ،در رتبۀ بعد از حرمت حـقتعـالی دارد (کلینـی ،الکـافی:1031 ،
 .)153/2شریعت ،اجازۀ قطع ارتباط را حتی نسبت به خویشانی کـه از جانـب آنهـا قطـع ارتبـاط
شده ،نداده است (همان .)153،تامین طول عمر ،پاک شدن عمل ،فراوانی رزق ،رفع بال ،آسـانی
حساب و تأخیر اجل (همان 153،و  )150و نیکو شدن اخالق (همان )151،همگی از آثـار ارتبـاط
خویشاوندی است .در تمثیلی می توان حقیقت صراط در برزخ را بسان پلی دانست کـه عبـور از آن
مستلزم دست آویتتن به دو طرفش است و بدون آنها نتیجهای جز سقوط در دورخ ندارد و ایـن دو
طرف صلۀ رحم و امانتداری است (همان ،)152،چنین تمثیلی حداقل دو پیامد دارد :یکی روشن
شدن اهمیت این گونه ارتباطات و دیگری تبیین ارتباط وثیق دنیا و اخرت.حاصل آنکه صلۀ رحـم و
سایر روابط اجتماعی  ،قرار دادهایی اجتماعی بدون پشتوانه حقیقی نبوده و واقعیتی در دنیا و اخرت
معنایی «رحم» ،خویشاوند اصلی هر فرد پیامبر و
خالی از هر گونه لباس کهنگی هستند .در توسعه
ِ
آل او هستند هر کس از آنها ِب ُبرد خدا هم از آنها می ُبرد و هر کس به آنها ملحـق شـود خـدا هـم
لطفش را شامل حال آنها میکند (همان .)151،این قدرتی است که مؤمن در توسعه ارتباط ایمانی
خویش بهدست آورده و به تبع آرامشی بی مانند پیدا خواهد کرد.
 .4حق برادران ایمانی در جامعه اسالمی

شدت ارتباط ایمانی به روابط خویشاوندی محدود نشـده و در مرحلـه بعـد شـامل حـق افـراد
جامعه اسالمی بر یکدیگر میگردد (کلینی ،الکافی .)139/2 :1031 ،هر مؤمنی نسبت بـه مـؤمن
دیگر برادر و راهنماست و هرگز نسبت به او خیانت و ظلم و خلف وعده نمیکند (کلینی ،الکـافی،
 .)130/2 :1031در چنین فرهنگ متعالی ،هر عاو از اعاـای جامعـه اسـالمی در ارتبـاطگیری،
کوشا بوده و نسبت به دیگر اعااء ،مهرورزی و مواسات و عطوفت دارد (کلینـی ،الکـافی:1031 ،
 .)115/2آرامش و قرار حاصل از ارتباط مؤمن با مؤمن دیگر بسان تشنهای است که شدت عطـش،
او را ماطرب کرده و سراسیمه بهدنبال آب است و با یافتنش آرام میگیرد و ایمـانش تقویـت شـده،
وحشت و شک او تبدیل به زندگی دلنشین میگردد (همـان .)201،بـاری ،شـرط چنـین آرامشـی،
عمل به تعهداتی است که مؤمن نسبت به پروردگارش دارد (همان)202 ،؛ شرطی که هـم در امـور
022
فردیش مؤثر است و هم در روابط اجتماعیش .آثار فردیش ،رهایی از وحشـت دنیـوی و اخـروی و
رسیدن به مقام شفاعت (کلینی ،الکافی )202/2 :1031 ،و آثار اجتماعیش مرزبنـدی صـحیح در
ارتباطگیری اوست .مرزبندی که از یکسو میان دوستان و دشمنان و از سوی دیگر میـان خـواص و
عوام از دوستان است .توضیح اینکه ،الیۀ وسیعتری از گروه مؤمنین که روابط حسنه با هم داشته اما

عقل در نگاه جامع بهمعنای گسترده ایمان به این نتیجه میرسـد کـه آرامـش حاصـل از روابـط
اجتماعی منافاتی با شدت بالء مؤمن به قدر ایمانش (کلینی ،الکافی )252/2 :1031 ،ندارد؛ زیرا
اینگونه بالها برای تذکر و رهایی از غفلت است تا مؤمن را از سقوط نجات داده و در مراتب بـاالی
ایمان نگاه دارد (همان)250 ،؛ مؤید این ستن ،سفارش بـه دعـا ،صـدقه و ...بـرای رفـع بالسـت
(حرانی ،تحف العقول )111 :1030 ،تا غفلت و بهتبع بالی ناشی از آن مرتفع گردد.
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به تعهداتشان چندان پایبند نیستند ،بتشی از زیباییهای ایمان را بهدست میآورند؛ خـوشرویی و
ارتباط دوستانه و رفع مشکالت همدیگر که همان آرامش دنیایی اسـت در میـان آنهـا بـوده امـا از
رسیدن به مقامات باالتر محرومند (همان .)202 ،چنین آرامش و امنیتی ،دستاورد ایمان برای آحاد
جامعه و تأثیر نهادینهکردن فرهنگ ایمانی بر روابط اجتماعی افـراد اسـت .البتـه گـاهی کاسـتی در
پایبندی به تعهدات ،خطرات دیگری هم بهدنیال دارد؛ عدم ّ
تقید غالب افـراد جامعـه بـه دسـتورات
شاره و بهتبع عصیان خداوندی که لطف و مهربانی او کامال روشن است ،موجب سلطه بیایمانـان
بر جامعه ایمانی و عوارض ستت آن خواهد شد (همان .)213،ازایـنرو عقالنیـت مـؤمن ،مسـیر
ارتباطات اجتماعی او را بهگونهای تنظیم میکند که بدون تفتیش عقاید (همان )352،دایرۀ وسـیعی
از دوستان در جامعه اسالمی ایجاد کرده و درون این دایره ،حلقه اخوتی محدود از اهل تقوا و تعهد
بهدست میآورد (حرانی ،تحف العقول )913 :1030 ،تا عالوه بر آرامش دنیوی ،بتواند حاکمیـت
دینی را حف کرده و امنیت اخروی را نیز بهدست آورد .در این دایره محدود برادری به حدی شـدت
مییابد که بسان جسم و روح واحد گشته (کلینی ،الکافی )133/2 :1031 ،و کمک میکنـد تـا در
دایره وسیع روابط اجتماعی و استحکام صلۀ رحم به گونهای حاضر شود که مرتکب معصیت نگردد
و عزت بندگی را با هلت گناه مبادله نکند.
نمودار شمارۀ ( :)2تعامل ایمان و روابط اجتماعی
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کمـال
آنگاه که مؤمن در پهنای جادۀ ایمان قرار گرفته و تالش در باال بردن سرعت و رسیدن بـه
ِ
ایمان دارد ،چنین تالشی مرهون استفاده بهینه از عوامل اشتداد و بـهکـارگیری عقـل (هنـر ارتبـاط)
است؛ اما آنگاه که هنوز در جاده ایمان قرار نگرفته ،جلوه خاصی از اثرگذاری متقابل اشتداد ایمـان
و روابط اجتماعی مشاهده نتواهد کرد! مربع معنایی که (در نمودار شمارۀ ( )9آمـده) مـؤمن را بـه
ابتدای این جاده میرساند مجموعه شروطی است که عبارتند از :تکیه بر خداوند هنگام تمسک بـه
اسباب ظاهری ،واسپاری نتایج کارها به خواست خداوند و رضایت به خواست او و تسـلیم امـرش
بودن (کلینی ،الکافی .)01/2 :1031 ،کشف ارتباط وثیـق اضـاله ایـن مربـع ،نیازمنـد شـناخت
توحیدی است؛ وقتی خداوند هیچ تقدیری را بدون خیر و مصلحت بـرای مـؤمن قطعـی نمـیکنـد
(همان)32،؛ نتیجهای جز این ندارد که بنده ای که آگاه به فقر و ناتوانی خـویش و قـدرت خداونـد
باشد در کارهایش به او تکیه کرده و از توکل و تفویض غافل نشده و راضی بـه رضـایت او و تسـلیم
تحقق یکباره آنها از مؤمن دور از ههـن
اوامرش خواهد شد .شروط مذکور مقاماتی است که
توقع ِ
ِ
بوده و در طول مسیر ،آرام آرام بهدست میآیند .مؤمن در ابتدای راه نیازمند آمادگی اجمالی و اولیـۀ
این چارچوب است؛ اما رسیدن به حقیقت و جایگاه واالی هر یک از آنها بسته به میزان مـوفقیتش
در ستتیها و امتحانات الهی است و سرعت رسیدن به این مقامـات بسـتگی بـه میـزان معرفـت و
شناختش از توحید (همان )33،و عمل به آنچه شناخت پیدا کرده ،دارد (کلینـی ،الکـافی:1031 ،
 00/1باب استعمال العلم)؛ کمـا اینکـه دورشـدن از ایمـان نیـز ،بسـته بـه کاسـتی ایـن معرفـت و
عملنکردن اوست .حاصل آنکه مؤمن با تسلیم نسبت به اوامر و نواهی الهی از جمله تدبیر و حـزم
(کلینی ،الکافی )201/2 :1031 ،به مدیریت و برنامهریزی زندگی پرداخته امـا تکیـهاش بـه تـدبیر
الهی و امیدش به آنچه او تدبیر میکند بیش از تدبیرخودش است (کلینی ،الکـافی)29/5 :1031 ،
ازاینرو کار را به او واگذار کرده و راضی به مقدراتش و در نهایت تسلیم خواست اوست .هنر روابط
اجتماعی بدون این شروط ،اثر چندانی در اشتداد ایمان بهدنبال ندارد.
نمودار شمارۀ ( :)9شروط اثرگذاری عوامل اشتداد ایمان

آنچه هدف اصلی از این حرکت ایمانی است تحصیل آرامشی برای عمـل بـه دسـتورات الهـی
است تا مؤمن بر اساس آنها بتواند تمام استعدادهای خویش را شکوفا نماید و تا حد امکان تجلـی
صفات الهی گردد .دستورات شریعت ،در راستای تحقق سود و منفعت بشر بوده و تمـام رفتارهـای
او را تحت تأثیر قرار میدهد (کلینی ،الکافی )59/2 :1031 ،و حسن و قبح عاقبتش فراتر از ادعـا،
در رفتارهای فرد در لحظات حساس زندگی بروز و ظهور خواهد یافت.
و) موانع اشتداد ایمان و راهکار رفع آنها
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مؤمن ،آنگاه که با حف شرایط ایمان و یاریگرفتن از عوامل اشتداد ،حرکـت بصـیرتگونـه در
ایجــاد روابــط نیکــو را پیمــود ،در میان ـۀ راه ،بــا دو مــانع جــدی روبروســت کــه اجــازه شــکوفایی
استعدادهای درونیش را نمی دهند؛ مانع نتست در درون جامعه ایمانی و دیگری در بیرون جامعـه
ایمــانی اســت! در جامعــه دینــی ،مــؤمن در حــال ســاماندهی ارتباطــاتش بــا نفــاقهــا ،کینــههــا،
خودخواهیها ،ظلمها و هوسرانیهای برخی افراد جامعه از یکسو و اختالف سالیق خواص نیز از
سوی دیگر ،مواجه میشود تا حدی که مسیرش را دچار اختالل میبیند کما اینکه در بیرون جامعـه
دشمنیهایی از جنس کفر را مشاهده میکند که جز به حذف ایمان و نفی دستورات الهـی و سـلطۀ
بر مؤمنین راضی نمیشوند؛ ازاینرو حلقه مفقودهای در میدان معنایی ایمان ظهور یافته که راهنما و
راهگشای مؤمن در رفع موانع است؛ این حلقۀ کلیدی که نـامش والیـت اسـت ،دلیـل و راهنمـای
عنصـر
تحقق تمام مهمات دین در جامعه خواهد بود (کلینی ،الکافی .)12/2 :1031 ،اهمیت ایـن
ِ
معنایی در دایرۀ ایمـان آنجـا روشـن میشـود کـه اعمـال خیـر انسـان بـدون شـناخت و توجـه بـه
راهنماییهای ولی امر ،استحقاق هیچ پاداشی از خداوند را نداشته و از دایرۀ ایمان خـارق میشـود
(کلینی ،الکافی .)11/2 :1031 ،بدیهی است چنین والیتی به ادعا نبوده و نیازمند شناخت همراه با
اطاعت است (برقی ،المحاسن:)150/1 :1911 ،
بودن یک آدم به ایـن نیسـت کـه در مجـالس اهلبیـت گریـه کنـد فقـط؛ محبـت
دارای والیت ِ
عملـی
اهلبیت در دل انسان باشد همین و بس! والیت در یک انسان ،بهمعنای وابسـتگی فکـری و
ِ
هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی است .ولی را پیدا کن؛ بعد از آنی که مشتص کـردی ،شتصـا از
لحاظ فکر ،از لحاظ عمل ،از لحاظ روحیات ،از لحاظ راه و رسم و روش ،خودت را بـه او متصـل
کن ،دنبالش راه بیفت حرکت کن! جبههبندیهای تو جبههبندیهای او باشد؛ (او باید) فکر ولـی را
بداند ،با ولی همفکر شود با ولی همعمـل شـود! ایـن (فـرد ،حقیقتـا) بـا والیـت اسـت (حسـینی
خامنهای ،طرح کلی اندیشه اسالمی.)539-531 :1913 ،
ِوالیت آنگاه که با َوالیت همراه شود عالوه بر تمام مزایای ارتباط ایمانی و شکوفایی استعدادها،
میوۀ شیرین مکارمی از اخالق را که ریشه در رابطه عاطفی با امام دارد برای جامعه اسـالمی بـهبـار
میآورد (کلینی ،الکافی .)53/2 :1031 ،اکتفانکردن به شهادتین و تـالش بـرای تحـت سرپرسـتی
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ولی امر و دشمنی با دشمنان او قرارگرفتن ،والیت را بهمعنای واقعی کامل کرده و دینی را که اولیـای
ِ
الهی به آن پایبند بودهاند نصیب انسان میگرداند؛ انتظار فرق و پیشروی بهسوی تمدن اسالمی نیـز
تابع چنین والیتی است (همان.)21 ،
والیتی که منصوب به خداونـد تبـارک و تعـالی باشـد عامـل شـکوفایی اسـتعدادهای فـردی و
اجتماعی است کما اینکه والیت شیطان و طاغوت در نقطه مقابل بـوده؛ بـا هـدف سـود ظالمـان،
هرگز در جهت منافع آحاد جامعه گام بر نمیدارد .مؤمن برای آنکـه شـیطان بـر تمـام انـرژیهـای
سازنده و استعدادهای درونیش مسلط نشود باید با تبعیت از والیت حق ،بـه نفـی والیـت طـاغوت
بپردازد .این پذیرش و نفی به اراده شتص برمیگردد و تا خودش نتواهد ،شیاطین انس و جن توان
تسلط را ندارند (عیاشی ،التفسیرالعیاشی .)213/2 :1923 ،نگاه روشن و پویـای عقـل بـه مسـالۀ
والیت و قرآن ،جامعه اسالمی را در زمان غیبت از این عنصر اساسی بیبهـره نیافتـه و بـا ایـن حـد
وسط که والیت ولی ،والیت شتص نیست بلکه واسطهای است برای توجـه بـه والیـت خداونـد و
جریان اوامر و نواهی او ،حکم میکند که این ولی ،گاه مستقیم و منصوب از طرف خداوند اسـت و
گاه با نشانههایی در درجهای پایینتر از معصوم به فقیهی عادل ،شـجاه ،متقـی ،خـداترس و مـدیر
سپرده میشود و همان کارکرد را دارد .با تأیید چنین حکمی از جانب نقل (التفسـیر المنسـوب الـی
فـرد جامعـه
االمام الحسن العسکری )933 :1031 ،بهدست میآید که با هدایت والیت فقیه ،فرد ِ
خواست خداوند و شکوفاشدن اسـتعدادها و
همچون مجموعهای واحد گشته و با هدف پیادهسازی
ِ
بهتبع پیشرفت همهجانبه مسلمانان دو جهت دنبال میشود:
یکجهت ارتباطات داخلی است ،که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط آحاد و جناحهـای گونـاگون
را در خودش تأمین کند و تمام عالم اسالم یکدست بشوند؛ یکجهت ،جهت ارتباطـات خـارجی اسـت
که امت اسالمی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان جوری تنظیم کند کـه یـک هره تحـت
فرمان آنها قرار نگیرد (حسینی خامنهای ،طرح کلی اندیشه اسالمی.)592 :1913 ،
در این صورت حکومت اسالمی ،انتظاری فعال برای فرق داشته و بهسوی پدیده تمدن اسالمی
ّ
پیش خواهد رفت .تمدن اسالمی یعنی آن فاایی که انسان در آن فاا از لحاظ معنوی و از لحـاظ
ّ
مادی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کـرده اسـت
برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد ،زندگی ّ
عزتمندی داشته باشد ،انسان عزیز ،انسـان دارای قـدرت،
ّ
دارای اراده ،دارای ابتکار ،دارای سازندگی جهان طبیعت؛ تمدن اسالمی یعنی این (دیـدار اعاـای
 024مجلس خبرگان.)1912/3/10 ،
تأثیر پذیری ایمان متعهدانه از روابط صحیح اجتمـاعی نشـان از آن دارد کـه قـوانین حـاکم بـر
جامعه اسالمی باید همسو با ایمان افراد باشد و بدون چنین قوانینی ،فرد برای حف ایمانش مجبـور
به گوشهگیری و بهتبع اکتفا به حداقل ایمان است؛ زیرا حاـورش در جامعـه متـأثر از ایـن قـوانین
است .پایبندی به تعهدات وقتی قابل جمع با تقویت روابط اجتمـاعی اسـت کـه ایـن روابـط مـانع

نتیجهگیری

مباحـث
ایمان در مجموعه فرهنگ شریعت ،صرفا بهمعنای عقیدهای ههنی نیسـت تـا هـر چـه
ِ
فلسفی آن پررنگتر شود تقویت گردد (هرچند برای رفع شبهات فلسفی امروز راهـی جـز
کالمی و
ِ
تالشهای فلسفی و کالمی نیست) .باری ،حقیقت ایمان ،امری قلبی و اشتدادپذیر در فطرت بشـر
و عامل تحصیل خوبیهاست .مؤمن برای به فعلیترساندن تمام استعدادهای خـدادادیش نیازمنـد
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تعهدات او نگردد و این مهم جز با جریان قوانین حاکم بر جامعه محقق نتواهد شـد خـواه قـوانین
اقتصادی مثل ممنوعیت ربا یا قوانین فرهنگی مثل حجـاب؛ ازایـنرو مـؤمن ،عـالوه بـر دینـداری،
مأمور به اقامه دین و قوانین شریعت در جامعه شده است (نور.)53/
برونداد انتساب ایمان به قلب ،پدیده انواه قلوب در میان بشر «قلـب مـؤمن و منـافق و کـافر»
است؛ به میزانی که از ایمان و لوازمش کاسته گردد بـه نفـاق و سـپس کفـر نزدیـک شـود (کلینـی،
الکافی )029/2 :1031 ،و انسان دائم در میان یکی از این دستهها در سیالن است و اختیار اوست
که خیر بودن عاقبت یا شر بودنش را رقم خواهد زد امـا خداونـد لطیـف ،ضـعف انسـان را در ایـن
پیمایش لحاظ کرده و فرصتی استثنایی برای مؤمن به نام «توبه» قرار داده است .یکـی از جلوههـای
تربیتی توبه مؤمن ،زمانی است که او در مسیر ایمانی خویش حرکت اشتدادی را پیموده و مراتبی از
امتحانات ستت ،دچار لغزش شده و بهسوی بیایمانی رفتـه
ایمان را بهدست آورده ،اما در فتنهها و
ِ
است؛ وقتی در اواخر زندگی روزنه امید توبه بهسویش گشوده میشود با این حقیقت روبروست که
فرصتهای اشتداد ایمان گذشته را در اختیار نداشته و حسرت آبادانی آخرت را در دل دارد اما ندای
الهی او را متوجه یکی دیگر از مهربانیهای بیمانند خالقش کـرده و بـا او محاسـبه تمـام آنچـه در
دور ،ایمانش پیموده خواهد شد (همان.)031 ،
نمودار شماره ( )0حاکمیت والیت بر جریان روابط اجتماعی و تحقق تمدن اسالمی
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تقویت ایمان است ،ازاینرو در میدان وسـیع ایمـان گـام نهـاده و بـا شـناخت خداونـد و تکیـه بـه
مهربانی ،قدرت و علم و سایر ویژگیهای بینهایت او آرامش گرفته و در مسیر زندگی وارد فتنـهها و
ستتیها و امتحانات می گردد تا ایمانش را به کمال مطلوب برساند .او که تجربـه زنـدگی پـیش از
این نداشته ،برای رهایی از خطاهای ویرانگر ،از ابزار عقل و بصیرت در مسیر پیچیده زندگی یـاری
گرفته و در چارچوبی که ضامن آرامش است یعنی با توکل و تفویض و رضایت به خواسـت خـدا و
تسلیم ،حرکت اشتدادی ایمان را در گسترش روابطش دنبال میکند .اینجاست که ارتباطگیری یـک
ایمان همراه با گوشهگیری و عزلت» رهانیـده و انگیـزۀ
هنر و مهارت مهم شده و انسان را از بدعت « ِ
تقویت این مهارت را در او باال میبرد .اکتسابی و اختیاریبودن ارتباط مطلوب ،مسـتلزم تمـرین و
برنامهریزی مستمر است تا فرد با تقویت ارتباط ،رشد یافته و ضعفهای شتصیتیش ترمیم گـردد.
ضعفهایی که غالبا در کودکی بـهدلیـل مشـکالت محـیط و نبـود راهنمـا پـیش آمـده اسـت و اال
به خودی خود انسان چندان ضعفی در این مهارت نتواهد داشت .مؤمن در تکمیل ایمـان خـویش
از ارتباط با خالقی بینهایت یعنی از دعا و نماز شروه کرده و با راهنماییهای شـریعت بـه اصـالح
ارتباطش با والدین و خانواده و خویشاوندان میپردازد اما به آن اکتفا نکرده و روابط اجتماعی خـود
را در تمام جامعه اسالمی توسـعه میدهـد .تعامـل ایمـان و تقویـت روابـط اجتمـاعی بـر اسـاس
دستورالعملهای اهلبیت:از یکسو روح ایمان را به اوق قدرت میرسـاند و از سـوی دیگـر آحـاد
جامعه بهترین روابط را تجربه و آثار آن از جمله امنیت و آرامش را بـهدسـت خواهنـد آورد .ویژگـی
برجسته ایمانی که در روابط اجتماعی به کمال رسیده ،توامندسازی مؤمن در پذیرش مسئولیتهای
اجتماعی است .در مسیر تحقق آثار مطلوب تعامل ایمـان و روابـط اجتمـاعی ،مـوانعی از درون و
بیرون جامعه پیش میآید که جز با اتحاد و همدلی جامعـه اسـالمی تـأمین نتواهـد شـد .راهکـار
انحصاری رفع این موانع ،والیت است .اینجاست که عالوه بر تمام روابط پیشـین ،ارتبـاطی نـه در
عرض سایر ارتباطات که در طول آنها ،میان هر یک از آحاد جامعه و ولی امرشان ضـروری نمـوده
تا تمام افکار و رفتار اعاای جامعه ایمانی را مطابق دستورات الهی سامان داده و عالوه بر تمام آثار
مثبت ،میوۀ شیرین مکارم اخالق را در رابطه قلبی با والی بهدنبال داشته باشد .حاصـل ایـن ارتبـاط
طولی ،اتحاد و همدلی میان مؤمنین و جریان اوامر الهی و نفی سلطه و والیت طاغوت و به تعبیـری
تحقق تمدنی اسالمی و شکوفایی تمام استعدادهای بشر خواهد بود.
پینوشتها

[ ]1نو یسنده ،الهی دان ،شاعر ،فیلسوف دانمارکی و ملقب به پدر اگزیستانسیالیسم (.)kirkəɡɔ: r
022
[ ]2ارتباط حاضرانه از طریق دعا ،موضوعی است که حقیقت توحیـد را بهگونـهای متفـاوت در
ادعیه ،خصوصا صحیفه سجادیه ،نمایان کرده است (برای مطالعه بیشتر به مقالـه شـماره هشـتم از
همین مجله با عنوان «بازتاب دعا در تقو یت ایمان از منظر صحیفه سجادیه» مراجعه شود).
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