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محمدرضا جباران
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چکیده
نظــام اخالقــی اســام بــا مشــخصههای خــود دارای مبانــی ویــژهای اســت .امامرضــا (علیهالســام)
نظــام اخالقــی قــرآن را بــر محــور توحیــد مطــرح کــرده اســت .اســتخراج و معرفــی مبانــی اخــاق
اســامی از دیــدگاه نظــری و ســیرۀ عملــی آن حضــرت دســتمایهای اســت کــه بــا اســتناد بــه آن
میتــوان جامعیــت نظــام اخــاق اســامی را بــر محــور توحیــد تبییــن کــرد .ایــن مقالــه بــا اســتفاده از
روش تحلیــل مفهومــی ایزوتســو بــه ایــن مهــم پرداختــه اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،چهــار
مرحلــه طــی شــده اســت .نخســت ،شناســایی ایمــان از دیــدگاه امــام رضــا (علیهالســام) .دوم ،نقــل
ســخنانی از آن حضــرت کــه واژه ایمــان در آنهــا بـهکار رفتــه اســت و ارجــاع نشــانههای پراکنــده بــه
ایــن مفهــوم کانونــی .ســوم ،ارجــاع ایمــان به توحیــد بــا اســتفاده از روش تحلیــل مفهومی .چهــارم ،در
حرکتــی تفصیلگــرا بــا بررســی هویّــت انســان و جهــان در مــدار توحیــد ،دو مفهــوم واســطۀ «انســان
دوبُعــدی» و «جهــان دوســاحتی» شناســایی شــده و در چیدمانــی جدیــد بــر محــور مفهــوم مرکــزی
توحیــد ،ســایر مفاهیمــی کــه میتواننــد مبنــای اخــاق باشــند ،معرفــی شــده اســت.

کلیدواژهها :نظام اخالقی ،مبانی اخالق ،ایمان ،توحید ،امامرضا (علیهالسالم).
 .1استادیارگروه اخالق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیmdrjbn@gmail.com :
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مقدمه
در فلســفۀ کالســیک ،اخــاق ذیــل حکمــت عملــی جــای میگیــرد (مطهــری،1360 ،

ج 11 : 2؛ مدرســی11-12 :1376،؛ مصبــاح یــزدی ،1376 ،ج  )30 :1و غایــت آن تربیــت

انســان معتــدل اســت .در ایــن نــگاه ،اعتــدال نفــس مســاوی فضیلــت (مســکویه38 :1373 ،؛
نراقــی ،بــی تــا ،ج  )69-80 :1و اخــاق چیــزی اســت میــان دو س ـ ِر افــراط و تفــرط .ایــن
تعریفــی اســت کــه از ارســطو بــه یــادگار مانــده اســت .بــا ورود فلســفه بــه دنیــای اســام،

ـد وســط ارســطو را بهمثابــۀ یــک اصــل اساســی پذیرفتنــد .شــاید
عالمــان اســامی نظریــۀ حـ ّ

ســفارشهای شــریعت مقــدس اســام بــه میانــهروی در امــور زندگــی ،در پذیــرش ایــن
تعریــف مؤثــر بــود .بــا اینحــال ،چــون ایــن تعریــف از تضمینهــای دینــی خالــی اســت و

جامعیــت انســان در آن لحــاظ نشــده اســت ،نمیتوانــد پایــۀ مناســبی بــرای تنظیــم روابــط
انســانی باشــد.

بهطــور مسـلَّم میتــوان گفــت ،در تعریــف ارســطویی اخــاق ،بُعــد معنــوی و زندگــی

ابــدی انســان مــورد نظــر نیســت .کثــرت تحشــیه و تصدیــق از جانــب فالســفۀ اخــاق

هــم صــدق آن را در نگاهــی متعالــی اثبــات نمیکنــد .از دیــدگاه ارســطو ،هــدف اخــاق
تربیــت شــهروندی خــوب و ملتــزم بــه قانــون اســت ،نــه انســانی متعالــی و همافــق بــا

فرشــتگان .بدینجهــت ،علمــای اســامی تــاش کردهانــد بــا تکیــه بــر منابــع دینــی ـ

نــه اعتــدال نفســانی ـ نظامــی اخالقــی تأســیس کننــد کــه ناظــر بــه جامعیــت انســان
باشــد و اجــرا و مراعــات هنجارهــای آن نیــز از ضمانــت کافــی برخــوردار باشــد .روشــن

اســت ،نظامــی بــا ایــن دو ویژگــی مبانــی ویــژه خــود را میطلبــد و نمیتوانــد بــر

ریشــه تفکــرات ارســطویی ببالــد .مقالــۀ حاضــر کوششــی اســت بــرای اســتخراج و معرفــی

پایههــای اصلــی نظــام اخــاق اســامی از دیــدگاه نظــری و ســیرۀ عملــی امامرضــا
(علیهالســام) .نتیجــۀ ایــن تــاش نقشــۀ روشــنی خواهــد بــود کــه نظریهپــرداز اخــاق
اســامی بــا اســتناد بــه آن ،جامعیــت نظــام اخــاق اســامی را مســتند بــه دیــدگاه آن

حضــرت تبییــن کنــد.
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پیشینۀ تحقیق
تحقیــق در ایــن زمینــه بــا لحــاظ دو عامــل ،زمینههــای فراهمــی دارد :نخســت ،دربــارۀ

دیدگاههــای نظــری و ســ ّنت و ســیرۀ عملــی امامرضــا (علیهالســام) کتابهــای زیــادی

نوشــته شــده کــه برخــی از آنهــا بــه خــود آن حضــرت منســوب اســت ـ کــه در ادامــه بــا آنهــا
آشــنا خواهیــم شــد .دوم ،آن حضــرت بــه اقتضــای موقعیــت ویــژه در مصــادر بــاالی سیاســی و
مواجهــۀ گســترده بــا فــرق کالمــی و اربــاب ادیــان و متفکــران جهــان معاصــر خویــش از یــک
ســو و مالقــات بــا اقــوام مختلــف مســلمان در ســفر طوالنــی حجــاز تــا طــوس از ســویی دیگر،
فرصــت پیــدا کــرد تــا الیههــای عمیقتــر معــارف اخالقــی اســام را در ســطحی گســترده بــا

بیانــات متنــوع ،مطــرح کنــد .بــا اینحــال ،ایــن موضــوع تاکنــون مــورد توجـ ِه اهــل تحقیــق

قــرار نگرفتــه و در اینبــاره اثــری تولیــد نشــده اســت.

رهآورد تحقیق
از ایــن مقالــه دو رهآورد انتظــار مـیرود :در بــاب روش و در بــاب محتــوا .از نظــر روشــی ایــن

مقالــه گام نخســت ـ هرچنــد کوتــاه و ناچیــز ـ در مســیر مطالعــۀ مبانــی اخالقــی در ســخنان

پیشــوایان معصــوم بــه روش گفتمانــی اســت .بنابرایــن ،رهآورد ایــن مقالــه ارائــه روشــی اســت

کــه ظرفیــت تجمیــع و تبییــن ســخنان پراکنــده حضــرات معصومــان (علیهمالســام) در ابواب
مختلــف اخــاق را داراســت .بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان جایــگاه خصلتهــا و رفتارهــای

اخالقــی را در یــک نظــام بههمپیوســته مشــخص کــرد .رهآورد دیگــر ایــن تحقیــق در زمینــۀ
محتــوا ،اثبــات اســتناد و ارتبــاط همــۀ مفاهیــم اخــاق بــا توحیــد و یگانهبــاوری اســت.

روش تحقیق
تبییــن مبانــی اخــاق مســتند بــه دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) از ســخنان پراکنــدهای
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کــه حضــرت بــه اقتضــای حــال و مقــام انشــا فرمــوده یــا از پــدران معصــوم خــود بــه ویــژه

رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل کــرده اســت ،ایجــاب میکــرد از روش مناســبی
اســتفاده شــود کــه ضمــن ایجــاز بــه وجهــی قابــل قبــول ،کلّیتــی همبســته و مناســب ارائــه
دهــد .بــه همیــن دلیــل ،نظریــۀ شــبکه مفهومــی ایزوتســو 1را کــه از ایــن تــوان و ظرفیــت

برخــوردار اســت ،بهعنــوان چارچــوب نظــری مقالــه برگزیــدم .توضیــح اینکــه ،در ذیــل ایــن

نظریــه کلمــات یــا داللتهــای کانونــی کــه دالهــای شــبکۀ گفتمانــی از آنهــا معنــا میگیــرد،
ترســیم و تضادهــای بیــن داللتهــای درون شــبکه و داللتهــای خــارج از شــبکه بهخوبــی

برجســته میشــوند.

امامرضــا (علیهالســام) در زمانــی زندگــی میکــرد کــه گفتمــان غالــب ،گفتمــان عباســی

بــود .حکومــت عباســی بــا ایجــاد ادبیــات جدیــد در حــوزۀ جهــان اســام ،اندیشــۀ اســامی
را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده و نوعــی تفکــر و رفتــار را کــه بــه تحکیــم مبانــی حکومــت

منتهــی میشــد ،ترویــج میکــرد .امامرضــا (علیهالســام) در چنیــن موقعیتــی مقهــور

قواعــد گفتمــان عباســی نشــده و ســوژگی و فاعلیــت خــود را بــه عنــوان نماینــده اندیشــه

قرآنــی و بازمانــده تفکــر نــاب نبــوی حفــظ میکنــد .دربــارۀ تفکــر قرآنمحــور آن حضــرت
المــ ُه ُ ك ُّلــ ُه َو َج َوابُــ ُه َو
در روایتهــای تاریخــی از معاصــران آن حضــرت نقــل شــدهَ « :ك َ
ان َ ك ُ
تَ َم ُّث ُل ـ ُه انْتِ َزا َعـ ٍ
ـر ِ
آن» (تمــام ســخن ،پاســخ ،و مثالهایــش برگرفتــه از قــرآن بــود)
ـات ِمـ َ
ـن ال ْ ُقـ ْ
(ابنبابويــه1414،ق ،ج .)180 :2تفکــر متفــاوت آن حضــرت کــه آشــکارا در تفکــر نبــوی ریشــه
دارد و آن حضــرت نیــز بــا اصــرار و تأکیــد این ارتبــاط و ابتنــا را در گفتار و کردار خــود بازنمایی

میکنــد ،او را بهطــور آشــکار در برابــر قــدرت حاکــم عباســی قــرار میدهــد .اندیشــههای
متفــاوت امامرضــا (علیهالســام) در ادبیــات سیاســی و اخالقــی آن حضــرت بازتــاب روشــنی

دارد .بههمیــن دلیــل ،نظریــۀ شــبکۀ مفهومــی ایزوتســو میتوانــد در معرفــی کلیــت نظریــۀ
اخالقــی امامرضــا (علیهالســام) مفیــد باشــد.

مطالعــات ایــن مقالــه چنانکــه در ادامــه خواهــد آمــد ،نشــان میدهــد در شــبکۀ مفهومــی
 .1دکتر توشیهیکو ایزوتسو چنانکه خود به صراحت گفته ،از این روش در کتاب «مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن مجید» برای
تحلیل مفاهیم اخالقی ـ دینی قرآن کریم استفاده کرده است(ایزوتسو.)37 : 1378،
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اخــاق در نظریــۀ امامرضــا (علیهالســام) کلمــۀ کانونــی و دال مرکــزی ایمــان اســت .دیگــر

اینکــه ،داللتهــای اخالقــی امامرضــا (علیهالســام) واجــد غیریــت بــا ارزشهایــی اســت
کــه در ســایۀ ســیطره و اقتضائــات قــدرت و جذابیــت بهرههــای دنیــوی گســترش و اهمیــت

مییابنــد.

در شــبکه مفهومــی اخالقــی امامرضــا (علیهالســام) دال مرکــزی ایمــان اســت و

نشــانهها و دالهــای دیگــر ،اعــم از اقــوال ،ســجایا و صفــات و رفتارهایــی کــه ناظــر بــه
فضایــل و رذایــل اخالقیانــد ،از ایمــان معنــا میپذیرنــد .ایــن نشــانه در فرهنــگ اســامی
میتوانــد بــه تمــام نشــانههای دیگــر معنــا و هویّــت ببخشــد .بــا ایمــان ،انســان و جهــان

هویــت و ویژگیهایــی پیــدا میکننــد کــه بــدون آن ندارنــد .همچنیــن ،بــا تکیــه بــر ایــن
مفهــوم مرکــزی ،معرفــت انســانی بهکلــی تغییــر میکنــد« .ایمــان در خــود ،تحــول در

نــگاه فــرد را دارد؛ تحــول در نــگاه بــه خــود ،هســتی و نقــش خویــش .ایــن تحــ ّول در
مرحلــه ایمــان بــه گرایــش و دغدغــه بــدل میشــود .آگاهیهــای تــازه نــه فقــط فــرد را

بــا خــود ،هســتی و نقــش خویــش آشــنا کــرده ،بلکــه طرحــی بــرای تمامــی روابــط فــردی
و اجتماعــی فراهــم آورده و بــه او بــرای برخــورد بــا هــر وضعیتــی آمــوزش الزم را داده
اســت( ».غنــوی .)138 :1392 ،بنابرایــن ،گام نخســت در راه رســیدن بــه هــدف ایــن مقاله،

پیداکــردن و درک رابطــۀ عناصــر پراکنــدهای اســت کــه بهعنــوان مبانــی اخــاق اســامی
در ســخنان امامرضــا (علیهالســام) نــام بــرده میشــوند .پــس از آن بایــد آنهــا را بــر
مــدار ایمــان و در هویّتــی نــو ترکیــب کــرد.

نگارنــده بــا ادامــه ایــن روش تــاش کــرده اســت ایــن دال مرکــزی را بــه عنصــری کانونیتــر

برســاند بــه نحــوی کــه نــه تنهــا اخــاق ،بلکــه حوزههــای دیگــر زندگــی انســان مثــل عقایــد

و اعمــال هــم بــر مــدار آن معنــا شــوند .ســپس بــر محــور آن هســتۀ اصلــی ،مبانــی اخــاق از
منظــر امامرضــا (علیهالســام) تعریــف شــده اســت.

بنابراین ،در ادامۀ این بحث ،چهار مرحله را طی خواهیم کرد:
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 .1تعریف ایمان از منظر امامرضا (علیهالسالم)؛
 .2نقــل تعــدادی از ســخنان علیبنموســیالرضا (علیهماالســام) کــه حــاوی مفهــوم

مرکــزی ایــن شــبکه (ایمــان) هســتند و تحلیــل و ارجــاع نشــانهها و مفاهیــم پراکنــده بــه

مفهــوم کانونــی ایمــان؛

 .3تحلیل ایمان و ارجاع آن به مرکزیترین مفهوم دینی (توحید)؛
 .4بررسی انسان و جهان بر محور مفهوم توحید.

 .1مرحلۀ اول :ایمان از منظر امامرضا (علیهالسالم)
ایمــان در عــرف محــاورات شــیعیان در پرکاربردتریــن اطــاق ،بهمعنــای اعتقــاد بــه یگانگــی

خــدا و رســالت حضــرت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) بــهکار رفتــه اســت (طوســی ،بیتــا،

ج .)477 :3کاربــرد ایمــان بــه ایــن مفهــوم از زمــان رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) بهطــور
واضــح رایــج بــوده اســت .بــرای نمونــه ،بــه دو روایــت در ایــن زمینــه توجــه کنیــد :رســول خدا
(صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمایــد« :أمــا عالم ـ ُة اإليمـ ِ َ
ـان
ـرار بتوحي ـ ِد اهلل َو اإليمـ ُ
ّ
ـان فأربعــة :اإلقـ ُ
برســل ِه( ».عالمــت ایمــان چهــار چیــز اســت :اقــرار بــه یگانگــی
ـان ُبكتُبِــه و اإليمـ ُ
بِــه َو اإليمـ ُ
ـان ُ

خــدا ،پذیــرش قلبــی آن ،پذیــرش قلبــی کتــب الهــی ،پذیــرش قلبــی رســوالن الهــی) (همان).

امــام صــادق (علیهالســام) در پاســخ کســی کــه دربــارۀ ایمــان پرســیده ،میفرمایــد:
[و أَ َّن ُم َح َّمــدا ً َر ُسـ ُ
«شـ َها َد ُة أَ ْن ال إِل َـ َه إِ ّ
ـن ِع ْنـ ِداهلل ِ َو َمــا ْاسـتَ َق َّر
َ
ـاء ِمـ ْ
ال اهلل َ
ـر ُار ب ِ َمــا َجـ َ
ـول اهلل] َو اإل ْقـ َ
فِيال ْ ُق ُلـ ِ
ـوب ِم َنالتَّ ْص ِديــقِ ب ِ َذلِــك( ».ایمــان عبــارت اســت از گواهــی بــه یگانگــی خــدا و بــه

رســالت حضــرت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) و اقــرار بــه آنچــه از جانــب خــدا آمــده اســت و
تصدیــق قلبــی ایــن گواهیهــا) (کلینــی1388 ،ق ،ج .)38 :2ایــن دو ســخن شــریف باوجــود

اینکــه ایمــان را بــه ســه یــا چهــار عنصــر تجزیــه کردهانــد ،چیــزی بــر اعتقــاد بــه یگانگــی خدا

و رســالت انبیــا بــا مرکزیــت حضــرت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) نیفزودهانــد .لــذا امامرضــا
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(علیهالســام) در تعریــف ایمــان ،بــه ذکــر ایــن دو عنصــر بســنده کــرده و میفرمایــد« :فَـ ِإذَا
الرســال َ ِة فَ َقـ ْ َ
َ
َ
ـد ِ ل ِ َع ـ َّز َو َجـ َّ
لر ُسـ ِ
ـر
ـر ال ْ َع ْبـ ُ
ـد أقَـ َّ
ـر ل ِ َّ
ـل بِال ْ َو ْح َدانِيَّ ـ ِة َو أقَـ َّ
أقَـ َّ
ـول (صلیاهللعلیهوآلــه) ب ِ ِّ َ
ألن أَ ْصـ َ
ـل اإل َِيمـ ِ
ب ِ ُج ْم َلـ ِة اإل َِيمـ ِ
ـو بِــاهلل ِ َو ب ِ َر ُســولِه( ».وقتــی بنــده بــه یگانگــی خــدا
ـان َّ
ـان إِن ََّمــا ُهـ َ
و رســالت رســول (صلیاهللعلیهوآلــه) اقــرار کنــد ،همــۀ ایمــان را پذیرفتــه اســت؛ چــون اصــل

ایمــان همــان ایمــان بــه خــدا و رســول (صلیاهللعلیهوآلــه) اســت) (ابنبابويــه1404 ،ق ،ج:1

 .)300طبــق ایــن احادیــث ،اگــر کســی خــدا و رســول (صلیاهللعلیهوآلــه) را بــا دل بپذیــرد و

بــه زبــان شــهادت دهــد ،مؤمــن اســت؛ حتــی اگــر هیــچ عملــی انجــام ندهــد و بــه هیــچ چیــز
دیگــری معتقــد نباشــد .ممکــن اســت مــا در تحقــق چنیــن اعتقــادی تردیــد یــا حتــی از نظــر
موضوعــی آن را انــکار کنیــم زیــرا هــر اعتقــادی لوازمــی دارد .یکــی از لــوازم اعتقــاد ،تأثیــر آن

بــر رفتــار انســان اســت و یکــی از لــوازم اعتقــاد بــه خــدا ،اعتقــاد بــه معــاد اســت .بنابرایــن،
مدعــی اعتقــاد بــه توحیــد و رســالت اگــر معــاد را نپذیــرد یــا رفتــارش تحــت تأثیــر اعتقــاد

بهخــدا و رســول (صلیاهللعلیهوآلــه) تغییــر نکنــد ،در ادعــای خــود صــادق نیســت .ولــی بــر
فــرض تحقــق ،نمیتــوان در صــدق نــام ایمــان بــر آن تردیــد کــرد.

گروهــی دیگــر از احادیــث بــه تفســیر ایــن روایــات برخاســته و ایــن ابهــام و تردیــد را درمــان

کــرده اســت .در ایــن احادیــث بــدون اینکــه بــه متعلــق ایمــان اشــارهای شــود ،دربــارۀ کیفیــت

بــروز آن ســخن بهمیــان آمــده اســت .امامرضــا (علیهالســام) طبــق یــک روایــت از رســول
ــر ٌار بِال ِّل َس ِ
ــان َو َم ْع ِرفَــ ٌه بِال ْ َق ْل ِ
ــب َو
خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل کــرده اســت« :اإل َِيم ُ
ــان إِ ْق َ
ـل بِـ َ
َع َمـ ٌ
ـاأل ْر َكان( ».ایمــان ،اقــرار بــه زبــان ،شــناخت بــا قلــب و عمــل بــا اعضــای بــدن اســت)
(علیبنموس ـیالرضا (علیهالســام) ،صحيفــه1406 ،ق .)40 :و طبــق نقــل دیگــری خــود ،در

ضمــن نامـهای مفصــل کــه بــه خواهــش مأمــون ،حــال و حــرام و فرایــض و ســنن را در آن
ـاب ال ْ َم َحــا ِر ِم َو ا ِ
«و ا ِ
ـان أَ َد ُاء ال ْ َف َرائِـ ِ
ـو َم ْع ِرفَـ ٌة
يمـ ُ
يمـ ُ
ـض َو ْاجتِنَـ ُ
جمــع کــرده ،میفرمایــدَ :
ال َ
ال َ
ـان ُهـ َ
ـل بِـ َ
ـان َو َع َمـ ٌ
ـر ٌار بِال ِّل َسـ ِ
بِال ْ َق ْلـ ِ
ـاأل ْر َكان( ».ایمــان انجــام واجبــات و تــرک محرمــات اســت.
ـب َو إِ ْقـ َ
ایمــان عبــارت اســت از شــناخت قلبــی ،اقــرار زبانــی و عمــل بــا اعضــای بــدن) (ابنشــعبه

حرانــی.)422 :1362 ،مشــابه ایــن ســخن از امــام صــادق (علیهالســام) نیــز نقــل شــده اســت
ّ
ـل بِـ َ
ـب َو َع َمـ ٌ
ـر ُار بِال ِّل َسـ ِ
ـان َو َع ْقـ ٌد فِيال ْ َق ْلـ ِ
ـو ا ِ
ـاأل ْر َكان( ».ایمــان
کــه میفرمایــد« :اإل َِيمـ ُ
ـان ُهـ َ
إل ْقـ َ
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اقــرار زبانــی ،اعتقــاد قلبــی و عمــل بــا اعضاســت) (کلینــی1388 ،ق ،ج .)27 :2جمــع مفهومــی
ایــن دو دســته روایــت ایــن اســت کــه ایمــان عبــارت اســت از بــاور یگانگــی خــدا و رســالت؛ به

شــرط اینکــه بــا زبــان اظهــار شــود و در عمــل نمــود پیــدا کنــد .طبــق آخریــن حدیثــی کــه از
امامرضــا (علیهالســام) نقــل شــد ،بــاور در صورتــی ایمــان نــام میگیــرد کــه عــاوه بــر ایــن

همــه ،وارد حــوزۀ عواطــف و احساســات انســان شــود؛ بههمیــن دلیــل بــه جــای معرفــت بــه
«عقــد» تعبیــر فرمــوده اســت اگرچــه تعبیــر بــه قلــب بهجــای عقــل در همــه احادیــث نیــز
خالــی از ایــن پیــام نیســت .بنابــر ایــن ،ایمــان عبــارت اســت از بــاور یگانگــی خــدا ،رســالت

حضــرت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) و هرآنچــه از جانــب خــدا آورده اســت؛ مشــروط بــه اینکــه
در دل جــای بگیــرد و بــه ســطح احساســات و عواطــف برســد .در ایــن صــورت اســت کــه خــواه

ناخــواه بــا زبــان ابــراز میشــود و در رفتــار تجلــی مییابــد.

در برخــی روایــات متعلــق ایمــان توســعه داده شــده و اعتقــاد بــه والیــت نیــز جــزء ایمــان

شــمرده شــده اســت .امــام صــادق (علیهالســام) میفرمایــد« :اســام همیــن ظاهری اســت که

همــه بــه آن ملتــزم هســتند :شــهادت بــه یگانگــی خــدا و رســالت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه)،
اقامــه نمــاز ،دادن زکات ،حــج و روزه مــاه رمضــان و ایمــان همیــن اســت بــه اضافــه شــناخت
والیــت .اگــر کســی همــه آنهــا را داشــته باشــد و والیــت را نشناســد ،مســلمان اســت ولــی

گمــراه( ».کلینــی1388 ،ق ،ج.)24 :2

 .2مرحله دوم :نقل و تحلیل سخنان امامرضا (علیهالسالم)
 1-2منابع نقل
مــا ســخنان امامرضــا (علیهالســام) را از چهــار کتــاب نقــل و بــه کتابهــای معتبــر دیگــر

نیــز ارجــاع میدهیــم:

 .1صحيفۀاإلمامالرضــا (عليهالســام) :نوشــتۀ علىبنموســى ،امــام هشــتم (عليهالســام)

متوفــی بــه ســال  203ق .ایــن کتــاب با اســناد معتبــر فراوانــی از آن حضــرت روایت شدهاســت.
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 .2الفقهالمنســوب إلىاإلمامالرضــا (عليهالســام) :ایــن کتــاب از مصــادر بحاراالنــوار اســت و

صحــت انتســاب آن بــه امامرضــا (عليهالســام) دیدگاههــای مختلفــی دارنــد.
دانشــمندان در ّ

 .3مســندالرضا (عليهالســام) :تألیــف داودبــن ســليمان الغــازي متوفــی بــه ســال203ق.

انتســاب ایــن کتــاب بــه داودبــن ســلیمان جــای تردیــد نیســت .شــیخ طوســی آن را از مؤلفش
روایــت کــرده اســت (طوســی1417،ق )126 :و بــه نوشــتۀ نجاشــی ،عــدهای از علمــای امامیــه

آن را از داوود نقــل کردهانــد (همــان1404 ،ق .)160 :مؤلــف آن را نیــز نجاشــی مــورد اعتمــاد
شــمرده اســت (همــان).

 .4عیــون اخبارالرضا(عليهالســام) :تألیــف ابنبابويــه ،محمدبنعلى(صــدوق) متوفــی بــه

ســال  381ق .مرحــوم صــدوق از علمــا و بــزرگان طایفــه امامیــه و کتــاب عیــون بــدون شــک

تألیــف اوســت.

 2-2تحلیل سخنان
در ایــن بــاب ســخنانی را نقــل و تحلیــل خواهیــم کــرد کــه حضــرت

علیبنموسی(علیهماالســام) خــود فرمــوده یــا از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل
کــرده اســت .مفاهیمــی کــه امامرضــا (علیهالســام) بــرای بیــان مبانــی و پایههــای اخــاق

اســتخدام کــرده اســت ،در ســه دســته قــرار میگیرنــد :نخســت مفاهیــم برآمــده از گرایشهــا
و دســتهبندیهای عقیدتــی مثــل ایمــان و اســام ،دوم مفاهیــم برخاســته از ســیر انســان بــه
ســوی حیــات اخــروی و نیازهــای او در طــول ایــن ســفر ،مثــل مــرگ ،عمــل صالــح ،گنــاه،

ـاداش مراعــات و کیفــر نقــض هنجارهــا؛ مثــل
خطــا و توشــۀ ســفر و ســوم مفاهیــم برآمــده از پـ ِ
بهشــت ،جهنــم ،آتــش و میــزان .مــا نیــز احادیــث ایــن بــاب را بــه حســب عناصــر مفهومــی
موجــود در آنهــا ،در ایــن ســه دســته قــرار میدهیــم.
 .1-2-2ایمان

بــر مبنــای ســخنان امامرضــا (علیهالســام) حســن ُخلــق بــا ایمــان نســبت مســتقیم دارد؛

بهطــوری کــه کمــال ایمــان ،کمــال اخــاق را نتیجــه میدهــد و حســن اخــاق نشــانۀ حســن
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ایمــان اســت .آن حضــرت خــود از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل میکنــد« :أَ ْك َمـ ُ
ـل
ـن إ َِيمان ـ ًا أَ ْح َسـنُ ُه ْم ُخلقــا( ».از مؤمنــان کســی ایمانــش کاملتــر اســت کــه اخالقــش
المؤمنیـ َ
ُ
َ
َ
ـن النَّـ ِ
ـاس إ َِيمانـ ًا أ ْح َسـنُ ُه ْم ُخ ُلقـ ًا( ».هــر کــه
نیکوتــر اســت) (الغــازی1418 ،ق .)125 :و« :أ ْح َسـ ُ
اخالقــش نیکوتــر ،ایمانــش نیکوتــر) (علیبنموســیالرضا (علیهالســام) ،صحیفــه1406 ،ق:
ـم
 67؛ ابنبابويــه1387،ق ،ج )38 :2و از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) نقــل میکنــد« :أ ْك َم ُل ُكـ ْ
إ َِيمانـ ًا أَ ْح َسـنُ ُك ْم أَ ْخالقــا( ».از شــما کســی ایمانــش کاملتــر اســت کــه اخالقــش بهتــر اســت)
(همــان) .در ایــن دســته ســخنان چهــار عنصــر مکــرر وجــود دارد .1 :واژۀ ایمــان  .2صــورت
تفضیلــی ُحســن و کمــال (اکمــل و احســن)  .3واژۀ اخــاق و  .4مــاده و قالــب احســن در تعلــق
بــه اخــاق و خلــق .از آنجاکــه «تکــرار در فراکارکردهــای متنــی از عوامــل انســجام محســوب

میشــود» (محمدرضایــی و اکبــری )34 :1392،تکــرار ایــن عناصــر ارتبــاط ایــن ســخنان و

تأکیــد بــر مفاهیــم موجــود در آنهــا را نشــان میدهــد .از تکــرار واژۀ ایمــان مبنابــودن ایمــان،
از تکــرار واژۀ خلــق و اخــاق ابتنــای اخــاق بــر ایمــان و نشــانگی آن بــرای ایمــان ،از تکــرار
صــورت تفضیلــی حســن و کمــال تفــاوت تأثیــر مراتــب مختلــف ایمــان در اخــاق ،از تکــرار

احســن در تعلــق بــه خلــق تفــاوت مدلولهــای مراتــب مختلــف اخــاق اســتفاده میشــود.
از مجمــوع ایــن چهــار گزینــه میتــوان نتیجــه گرفــت :ایمــان مبنــای اخــاق ،اخــاق نشــانۀ
ایمــان ،هــر مرتبــۀ ایمــان مقتضــی مرتب ـهای مناســب خــود از اخــاق و هــر مرتبــه اخــاق

نشــانه مرتبــۀ مناســب خــود از ایمــان اســت.
 .2-2-2اسالم

امــام رضــا (علیهالســام) در دســتهبندی دیگــر ،از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل
ـد ُع( ».هــر کــه مســلمان باشــد مکــر و خدعــه
ـر َو اليَ ْخـ َ
ـن َ ك َ
«مـ ْ
میکنــدَ :
ان ُم ْسـ ِلم ًا فَــا يَ ْم ُكـ ُ
ــس ِمنَّــا
ــن غ َّ
ــس ِمنَّــا َم ْ
َــش ُم ْســ ِلم ًا َو ل َ ْي َ
نمیکنــد) (ابنبابويــه1387 ،ق ،ج .)50 :2و« :ل َ ْي َ
ـان ُم ْس ـلِم ًا( ».از مــا نیســت هــر کــه مســلمانی را فریــب دهــد ،از مــا نیســت آنکــه
ـن َخـ َ
َمـ ْ
بــه مســلمانی خیانــت کنــد) (همــان) .و« :إِ َّن أَ ْشــبَ َه ُك ْم بِيأَ ْح َسـنُ ُك ْم ُخ ُلقــا( ».از شــما هــر کــه
خوشاخالقتــر ،بــه مــن شــبیهتر) (همــان) .در ایــن دســته از ســخنان ،بــا توجــه بــه عناصــر
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ـس ِم َّنا) مســاوی با نفی مســلمانی اســت
فرامتنــی مثــل اینکــه نفــی عضویــت در گــروه مــا (ل َ ْيـ َ
و شــباهت بــا رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) مســاوی کمــال مســلمانی اســت ،میتــوان

گفــت عنصــر اصلــی در ایــن ســخنان اســام اســت .منظــور از اســام در ایــن قبیــل بیانــات که
درصــدد تبییــن کمــال انســانی اســت ،مراتــب بــاالی آن اســت کــه از حیــث نفــوذ در قلــب،

همخانــوادۀ ایمــان اســت و بــا اســام بهمعنــای شــهادت ظاهــری بــه توحیــد و رســالت فــرق

دارد؛ چــون ایمــان دارای مراتبــی اســت کــه هــر مرتبــه از آن مســبوق بــه مرتبـهای از اســام
اســت .مرتبــۀ دوم اســام باالتــر از مرتبــۀ اول ایمــان و مرتبــۀ ســوم اســام باالتــر از مرتبــۀ دوم

ایمــان اســت (طباطبایــی1417 ،ق ،ج  .)204 :3بنابرایــن ،اســام در ایــن ســخنان همــان ایمان

اســت و بلکــه رتبــۀ معنــویاش از ایمــان عمومــی باالتــر اســت.
 .3-2-2سفر اخروی

از منظــر حضــرت علیبنموســی (علیهماالســام) مراعــات هنجارهــا بــا توجــه بــه مــرگ،

زندگــی اخــروی و نیازهــای انســان در این مســیر و مقصد ،همبســتگی کامــل دارد .در داســتانی

کــه از رفتــار اخالقــی امــام صــادق (علیهالســام) نقــل فرمــوده ،ایــن ارتبــاط نشــان داده شــده
اســت .میفرمایــد :امــام صــادق (علیهالســام) میخواســت غــذا بخــورد .همــۀ اطرافیانــش

بــرای خــوردن غــذا جمــع شــده بودنــد .در ایــن هنــگام ،خبــر مــرگ اســماعیل پســر بزرگــش
را آوردنــد .حضــرت لبخنــد زد و فرمــود تــا غــذا را بیاورنــد و بــا همراهــان کنــار ســفره نشســت
و بهتــر از همیشــه غــذا خــورد .بــه اطرافیــان تعــارف میکــرد و غــذا پیششــان مینهــاد.

همــه از ایــن رفتــار تعجــب کــرده بودنــد .گفتنــد :ای زادۀ رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه)

رفتــار عجیبــی از شــما میبینیــم .داغ چنیــن پســری دیدهایــد و اینگونــه رفتــار میکنیــد!
ـت
ـن أَنِّــي َميِّـ ٌ
ـاء فِــي َخبَ ـ ِر أَ ْصـ َ
ـر ْو َن َو قَـ ْ
ـدقِ َّ
«و َمــا لِــي ال أَ ُكـ ُ
الصا ِدقِيـ َ
فرمــودَ :
ـد َجـ َ
ـون َ ك َمــا تَـ َ
و إِيَّا ُكــم إ َِّن قَوم ـ ًا َعرفُــوا الْمــو َت فَجع ُلــوه ن ُ ْصـ َ
ـو ُت
ـروا َمـ ْ
َ َ ُ
َ
َ
ـن يَ ْخ َط ُف ـ ُه ال ْ َمـ ْ
َ ْ
ْ
ـم َو لَـ ْ
ـب أ ْعيُنِ ِهـ ْ
ْ
ـم يُ ْن ِكـ ُ
َ
ـم َعـ َّز َو َجـ َّ
ـم َو َسـلَّ ُموا َ
ـل( ».چــرا چنیــن نباشــم در حالــی کــه راســتگوترین
ال ْمـ ِر َخال ِ ِق ِهـ ْ
ِم ْن ُهـ ْ
راســتگویان خبــر داده اســت کــه خــودش و همــۀ مــا میمیریــم .گروهــی مــرگ را شــناخته و
آن را نصبالعیــن خــود کردهانــد .مــردن هیچکــس بــرای آنهــا عجبیــب نیســت؛ چــون کار را
بــه خالــق خویــش ســپردهاند) (ابنبابويــه1387 ،ق ،ج .)2 :2در ایــن حکایــت ،مــرگ عبــارت
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از معبــر و مســیری اســت کــه انســان را از تنگنــای زندگــی دنیــوی بــه وســعت حیــات اخــروی

خلقیــات و رفتارهایــی
منتقــل میکنــد .بنابرایــن ،توجــه بــه مــرگ میتوانــد پایــه و مبنــای
ّ
باشــد کــه شایســتگی حضــور و کارآمــدی در حیــات متعالــی اخــروی را دارنــد.
 .1-3-2-2نیاز به توشه

کس ـیکه بــه زندگــی اخــروی معتقــد باشــد میدانــد کــه بــرای ورود بــه آن ســرا محتــاج

توش ـهای اســت کــه از عمــل صالــح تشــکیل میشــود .یکــی از مبانــی اخــاق در ســخنان

امامرضــا (علیهالســام) توجــه بــه ایــن اســت کــه اخــاق خــوب و بــد انســان در حفــظ و

هــدر عمــل صالــح تأثیــر دارد .آن حضــرت در ســخنی از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل
ان َعلَــى الْع َِبــاد( ».ســتم بــر بنــدگان خــدا بــرای راه
ـس الـ َّزا ُد إِلَــى ال ْ َم َعــا ِد ال ْ ُعـ ْ
ـد َو ُ
میکنــد« :ب ِ ْئـ َ

ـد ال ْ َخـ ُّ
ـد ال ْ َع َمـ َ
ـل
ـل َ ك َمــا يُ ْف ِسـ ُ
الس ـيِّ ُئ يُ ْف ِسـ ُ
معــاد توشــه بــدی اســت) (همــان .)54 :و« :اَل ْ ُخ ُلـ ُ
ـق َّ
ال ْ َع َســل( ».اخــاق بــد عمــل را تبــاه میکنــد چنانکــه ســرکه عســل را) (علیبنموسـیالرضا
ــد
ــم ال ْ َع ْب ُ
(علیهالســام)  ،صحیفــه1406 ،ق 65 :؛ ابنبابويــه ،1387 ،ج  .)35 :2و« :ل َ ْ
ــو َع ِل َ
مــا فِــي حســنِ ال ْ ُخ ُلــقِ لَعلِـ َ
الخلــقِ
ـن ُ
ـون ل َ ـ ُه ُخ ُلـ ٌ
ـاج أَ ْن يَ ُكـ َ
ـق َح َس ـن فَ ـ ِا َّن ُحسـ َ
َ
ـم أن َّـ ُه ُم ْحتَـ ٌ
ُ ْ
َ َ
ـح( ».اگــر بنــده بدانــد ُحسـنخلق چــه فایــدهای دارد،
ـب َ
الخطیئَـ َة َکمــا یُذیـ ُ
یُذیـ ُ
ـاء ال ِملـ َ
ـب المـ ُ
پیمیبــرد کــه محتــاج خوشخلقــی اســت زیــرا خوشخلقــی گناهــان را ذوب میکنــد،
چنانکــه آب نمــک را) (الغــازی1418 ،ق .)123 :از ســخن اول اســتفاده میشــود انســان
در راه معــاد محتــاج توشــهای اســت کــه از کردههــای نیــک و اخالقــی او فراهــم میآیــد
و اعمــال و رفتارهــای بــد در ایــن مســیر مشکلســازند .ســخن دوم داللــت میکنــد کــه

رفتارهــای نیــک تحــت تأثیــر بدخلقــی تبــاه میشــوند .از ســخن ســوم اســتفاده میشــود
اعمــال بــد بــا حســنخلق بیاثــر میشــوند .در مجمــوع ،ایــن دســته احادیــث بهروشــنی

داللــت میکننــد توجــه انســان بــه توشـهای مناســب بــرای ســفر آخــرت ،یکــی از مبانــی نظام
اخالقــی اســت .ایــن اعتقــاد زیرمجموعــۀ ایمــان اســت.
 .2-3-2-2پاداش و کیفر

یکــی از عناصــری کــه در ســخنان و منقــوالت حضــرت رضــا (علیهالســام) بهعنــوان
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مبنــای اخــاق بــه کار آمــده ،توجــه بــه پــاداش و کیفــر اســت .انســانی کــه چشــم بــه

پــاداش اخــروی دارد و از کیفــر میگریــزد ،بــا رغبــت بــه هنجارهــای پاداشســاز تــن

میدهــد و از رفتارهــای کیفرســاز و پاداشســوز میگریــزد .آن حضــرت از رســول خــدا
ــد لَيَنَ ُ
الصائِــ ِم َو
(صلیاهللعلیهوآلــه) نقــل کــرده اســت« :إ َِّن ال ْ َع ْب َ
ــال ب ِ ُح ْســنِ ُخ ُل ِقــ ِه َد َر َجــ َة َّ
ال ْ َقائِــم ( ».انســان بهوســیلۀ ُخلــق نیکــو میتوانــد بــه درجــۀ کســانی برســد کــه پیوســته در

نمــاز و روزهانــد) (علیبنموســیالرضا (علیهالســام)  ،صحیفــه1406 ،ق  64 :؛ ابنبابويــه،
ـي ٍء أَ ْث َقـ َ
ـل فِيال ْ ِمي ـ َز ِ
ـزان
ـن َشـ ْ
ـن ُح ْســنِ ال ْ ُخ ُلــقِ ( ».در میـ ِ
ان ِمـ ْ
«مــا ِمـ ْ
1387ق ،ج  .)37 :2وَ :
عمــل ،هیــچ چیــز ســنگینتر از خوشاخالقــی نیســت) (ابنبابويــه1387 ،ق ،ج  37 :2؛
َ
امـ ِة أَ ْح َسـنُ ُك ْم ُخ ُلقـ ًا( ».در روز
ـو َم ال ْ ِقيَ َ
ـم ِمنِّــي َم ْجلِسـ ًا يَـ ْ
ابــن اشــعث ،بیتــا  .)150:و« :أ ْق َرب ُ ُكـ ْ

قیامــت کســانی از شــما بــه مــن نزدیکترنــد کــه خوشاخالقترنــد) (علیبنموســیالرضا
(علیهالســام) ،صحیفــه1406 ،ق 67 :؛ ابنبابويــه1387 ،ق ،ج  .)38 :2میفرمایــد :رســول

خــدا در پاســخ ایــن ســؤال کــه چــه چیــزی بیــش از هــر چیــز انســانها را بــه بهشــت
ـن بِال ْ َخ َلـ ِ
ـف
ـن أَ ْي َقـ َ
«مـ ْ
میبــرد ،فرمــود« :پــروای الهــی و اخــاق نیــک» (همــان) .و فرمــودَ :
َجــا َد بِال ْ َع ِطيَّــه(  ».کســی کــه یقیــن داشــته باشــد جایگزیــن مالــش را میدهنــد ،در بخشــش

ـر َو ال ْ َخ ِد َيعــ َة فِــي النَّــا ِر».
ســخاوت مــیورزد) (ابنبابويــه1387 ،ق ،ج  .)54 :2و« :إ َِّن ال ْ َم ْكـ َ
ـن
ـم ب ِ ُح ْســنِ ال ْ ُخ ُلــقِ فَـ ِإ َّن ُح ْسـ َ
(کیفـ ِر حیلــه و خدعــه آتــش اســت) (همــان .)50 :وَ « :ع َل ْي ُكـ ْ
ـوء] ال ْ ُخ ُلــقِ فِــي النَّــا ِر ال
ال ْ ُخ ُلــقِ فِــي ال ْ َجنَّـ ِة َ
[سـ َ
ـم َو ُسـ َ
ـوء ال ْ ُخ ُلــقِ فَـإ َِّن َسـيِّ َئ ُ
الم َحال َـ َة َو إِيَّا ُكـ ْ
َم َحالَــه( ».در کســب اخــاق خــوش بکوشــید کــه جــای اخــاق خــوش حتمـاً بهشــت اســت
و از اخــاق بــد بپرهیزیــد کــه جــای اخــاق بــد حتمــا در آتــش اســت) (شــعیری ،بیتــا:

 .)107از مجموعــۀ ایــن دســته احادیــث اســتفاده میشــود انتظــار پــاداش یکــی از مبانــی
التــزام بــه اخــاق اســت .انتظــار پــاداش فــرع اعتقــاد بــه معــاد اســت .اعتقــاد بــه معــاد از

لــوازم ایمــان بــه خداســت .بــر ایــن اســاس ،ایــن اعتقــاد نیــز زیرمجموعــۀ ایمــان اســت .بنــا
بــر آنچــه گذشــت ،میتــوان گفــت امــام علیبنموســیالرضا (علیهماالســام) ایمــان را

مبنــای اصلــی اخــاق میدانــد و ســایر مفاهیــم در نظــرگاه ایشــان بــر محــور ایمــان ایفــای

نقــش میکننــد.
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 .3مرحله سوم :نسبت سنجی ایمان با توحید
در تفکــر اســامی مرکزیتریــن مفهــوم توحیــد اســت .توحیــد بهمعنــای یگانهبــاوری ،مرکــز

و محــور همــۀ عقایــد و اعمــال اســت .بنابرایــن ،اعتقــاد بــه رســالت و معاد نیــز در مــدار توحید
شــکل میگیــرد .کســی کــه خــدا را بهدرســتی شــناخته باشــد ،میدانــد کــه آن حکیــم دانــا

انســان بــا اینهمــه ســرمایه و توانایــی را بــرای زندگــی محــدود دنیــوی نیافریــده اســت .از ایــن

آگاهــی ،اعتقــاد بــه معــاد پیــدا میشــود .همچنیــن میدانــد کــه آن رحیــم مهربــان بنــدگان

خــود را بــدون برنامــه رهــا نمیکنــد .از ایــن آگاهــی اعتقــاد بــه رســالت ،امامــت و والیــت
شــکل میگیــرد.

قــرآن کریــم در دو آیــه اعتقــاد بــه رســالت و معــاد را بــر شــناخت درســت خداونــد متعــال
ـد ِر ِه إِ ْذ
ـد ُروا اهللَ َحـ َّ
ـق قَـ ْ
«و َمــا قَـ َ
متفــرع کــرده اســت .دربــارۀ اعتقــاد بــه رســالت میفرمایــدَ :
ـل مـ ْ َ
ـورا
ـن َشـ ْ
قَالُــوا َمــا أَنـ َز َل اهللَ َع َلــى ب َ َشـ ٍر ِمـ ْ
ـن أنـ َز َل ال ْ ِكتَـ َ
ـي ٍء قُـ ْ َ
وســى نُـ ً
ـاب ال َّـ ِذي َجـ َ
ـاء ب ِـ ِه ُم َ
ـدى لِلنَّـ ِ
ن] خــدا را بهدرســتی نشــناختند کــه گفتنــد :خــدا چيــزى
ـاس( »...آنهــا[يهوديــا 
َو ُهـ ً
بــر بشــرى نــازل نكــرده ،بگــو :چــه كســى آن كتابــى را كــه موســى آورده اســت نــازل كــرده؟
كتابــى كـ ه بــراى مــردم روشــنايى و رهنمــود اســت) (انعــام .)91/ایــن آیــۀ کریمــه بهروشــنی
داللــت میکنــد کــه اگــر کســی خــدا را چنــان کــه بایــد بشناســد ،میدانــد کــه خداونــد در

هــر زمانــی بــرای هدایــت بندگانــش کتابــی میفرســتد .کســی کــه وحــی را انــکار کنــد ،خــدا

را از منزلــت ربوبیتــش کــه متکفــل شــؤون بنــدگان از جملــه هدایت ایشــان اســت ،فروکاســته
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اســت (طباطبایــی1417 ،ق ،ج .)269 :7
ـد ِر ِه َو َ
ض َج ِم ًيعــا قَ ْب َضتُـ ُه يَ ْو َم
األ ْر ُ
ـد ُروا اهللَ َحـ َّ
ـق قَـ ْ
«و َمــا قَـ َ
دربــاره اعتقــاد بــه معــاد میفرمایــدَ :
ون( ».و خــدا را آنچنان كه
ات َم ْط ِويَّـ ٌ
ـماو ُ
ـب َحان َ ُه َو تَ َعالَــى  َع َّمــا يُ ْشـ ِر ُك َ
امـ ِة َو َّ
السـ َ
ال ْ ِقيَ َ
ـات بِيَ ِمينِـ ِه ُسـ ْ

ت]
بايــد بــه بزرگــى نشــناختهاند ،و حــال آنكــه روز قيامــت ،زميــن يكســره در قبضــه[قــدر 
اوســت ،و آســمانها درپيچيــده بــه دســت اوســت .او من ـ ّزه اســت و برتــر اســت از آنچــهبــا

وى شــريك مىگرداننــد) (زمــر .)67/ایــن آیــه نیــز داللــت میکنــد کــه اگــر انســان خــدا را

چنانکــه بایــد شــناخته باشــد ،میدانــد همــۀ موجــودات بهســوی او برمیگردنــد .بنابرایــن،

اگــر کســی بــه معــاد معتقــد نباشــد ،خــدا را نشــناخته اســت (طباطبایــی1417،ق ،ج:17

 .)292نتیجــۀ ســخن اینکــه جوهــر ایمــان در فرهنــگ اســامی یگانــه بــاوری اســت .بنابرایــن،
وقتــی علیبنموس ـیالرضا (علیهماالســام) اخــاق را مبتنــی بــر ایمــان معرفــی میکنــد ،در
حقیقــت توحیــد را مبنــای اخــاق قــرار داده اســت.

از آنچــه گذشــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه امامرضــا (علیهالســام) اخــاق را بــر توحیــد
َ
ض اهللُ َع َلــى  ِعبَــا ِد ِه
ـر َ
اســتوار میدانــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه میفرمایــد« :إِ َّن أ َّو َل َمــا ا ْفتَـ َ
َ
ـى خ ْل ِقـ ِهَ ،م ْع ِرفَـ ُة ال ْ َو ْح َدانِيَّـ ِة».(اولیــن چیــزی کــه خــدا بــر بندگانش واجــب کرده
ـب َع َلـ َ
َو أ ْو َجـ َ
شــناخت یگانگــی اوســت) (علیبنموس ـیالرضا (علیهماالســام) ،الفقــه1406 ،ق.)65 :
و دانســتیم کــه در فرهنــگ اســامی کــه امامرضــا (علیهالســام) در دورۀ خــود نماینــدۀ

اصلــی و در همــۀ دورههــا یکــی از منابــع اولیــه آن اســت ،ایمــان بــه هــر عنوانــی تعلــق بگیــرد،
بــر محــور و در مــدار ایمــان بــه یگانگــی خداونــد متعــال تحقــق پیــدا میکنــد .بــر ایــن

ـی اخــاق از منظــر امامرضــا (علیهالســام) توحیــد اســت .توحیــد یــا
اســاس ،زیربنــای اصلـ ِ

اعتقــاد بــه یگانگــی خــدا بــا تقریــر قرآنــی ـ اســامیاش نــگاه انســان بــه خویــش و جهــان را
عــوض میکنــد .کســی کــه خــدا را چنانکــه بایــد شــناخته و شــأن خالقیــت او را درک

کــرده باشــد ،نمیتوانــد خــود را منحصــر بــه جســم ببینــد و جهــان را منحصــر در زندگــی
مــادی دنیــوی بــاور کنــد .از ایــن جهــت ،توحیــد انســان دوبعــدی و جهــان دوســاحتی را بــرای

انســان تصویــر میکنــد.
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 .4مرحله چهارم :هویت انسان و جهان در مدار توحید
موحــد انســان را دوبعــدی میبینــد :دارای جســم و روح و جهــان را دوســاحتی میدانــد:
ّ

مشــتمل بــر غیــب و شــهود و دنیــا و آخــرت .اعتقــاد بــه دوبعــدی بــودن انســان و دوســاحتی

بــودن جهــان خــود ،مبنــای عقایــد دیگــری دربــارۀ خویشــتن و جهــان اســت .کســی کــه

بــرای خــود بُعــدی معنــوی و بــرای جهــان ســاحتی ملکوتــی بــاور میکنــد ،خــود را مانــدگار،

هدفمنــد ،ســالک و تحــت نظــر میبینــد و میدانــد کــه بــرای ســیر معنــوی خویــش نیازمنــد
توشــه اســت و میدانــد کــه بُعــد معنــوی وجــودش هماننــد بُعــد مــادی ،بــا جهــان اطــراف
خــود در تعامــل اســت؛ هــم تأثیــر میگــذارد و هــم اثــر میپذیــرد.
برخی از این نتایج را از منظر اندیشۀ اسالمی در ادامه نشان میدهیم.

 1-4انسان ماندگار
نفــس انســان مجــرد اســت (حســنزاده آملــی .)485 :1379 ،بههمیــن دلیــل ،از زوال در

امــان اســت؛ چــون زوال تنهــا بــر مرکیــات طبیعــی عــارض میشــود .بنابرایــن ،نفــس انســانی
ـم ل ِ ْل َفنَــا ِء
همیشــگی و جاویــدان اســت .رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمایــدَ :
«مــا ُخلِ ْقتُـ ْ
بَـ ْ
ـن َدا ٍر إِلَــى  َدار ٍ» (شــما بــرای فنــا آفریــده نشــدهاید بلکــه
ـم ل ِ ْلبَ َقــا ِء و إِن ََّمــا تُ ْن َق ُلـ َ
ـون ِمـ ْ
ـل ُخلِ ْقتُـ ْ

بــرای بقــا آفریــده شــدهاید[ .مــرگ چیــزی نیســت جــز اینکــه] از خان ـهای بــه خانــۀ دیگــر

منتقــل میشــوید) (ابنبابويــه1414 ،ق  .)47 :اعتقــاد بــه مانــدگاری ،انســان را بــه تأمیــن
نیازهــای آینــده وامـیدارد و ثمــرۀ آن اخــاق حســنه اســت.
 2-4انسان تحت نظر
اگــر جهــان دوســاحتی و انســان دوبُعــدی و مانــدگار اســت و در هــر دو ســاحت حضــور دارد،
«و قُـ ْ
ـل ا ْع َم ُلــوا
خداونــد متعــال رفتــار و کــردارش را نظــارت میکنــد .قــرآن کریــم میفرمایــدَ :
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ـون( »...و بگــو :«[هــر كارى مىخواهي ـ د] بكنيــد ،كــه
ـم َو َر ُســول ُ ُه َوال ْ ُم ْؤ ِمنُـ َ
ف ََســيَ َرى اهللُ َع َم َل ُكـ ْ

حتمــا خــدا و پيامبــر او و مؤمنــان کارهــای شــما را میبیننــد) (توبــه .)105/از نظــرگاه قــرآن
ـون ُم ِحيـ ٌ
ـط» (خــدا بــه
«...واهللُ ب ِ َمــا يَ ْع َم ُلـ َ
کریــم خداونــد متعــال بــه کارهــای مــا احاطــه داردَ :
کارهــای آنهــا احاطــه دارد) (انفــال .)47/ایــن احاطــه از شــؤون ربوبیــت اســت و جهــان بــرای
ـون ُم ِحيـ ٌ
ـط» (پــروردگارم بــه
ادامــه حیــات خــود بــدان محتــاج اســت...« :إ َِّن َربِّــي ب ِ َمــا تَ ْع َم ُلـ َ

آنچــه میکنیــد ،احاطــه دارد) (هــود .)92/همچنیــن از نظــر قــرآن ،خداونــد نگاهبــان ،حافــظ
و مراقــب هــر چیــزی اســت...« :اهللُ َح ِفيـ ٌ
ـم( »...خداونــد حافــظ آنهاســت) (شــوری.)6 /
ـظ َع َل ْي ِهـ ْ
مفســران ایــن اســت که خــدا از همــۀ احــوال و اعمال
یکــی از معانــی حفاظــت خــدا در ســخن ّ

بشــر آگاه اســت؛ چنانکــه هیــچ چیــزی از حضــور او مخفــی نیســت (زمخشــری1385 ،ق،
ج .)460: 3او حافــظ اعمــال انسانهاســت؛ نــه کار نیکــی فرامــوش میشــود و بیپــاداش

میمانــد و نــه کار بــدی از دیــد او پنهــان میمانــد و صاحبــش از پیامــد آن در امــان اســت
(طوســی ،بیتــا ،ج .)145: 9حفاظــت بــه ایــن معنــا نیــز از شــئون ربوبیــت و نظــام هســتی
بــه آن نیازمنــد اســت .لــذا ،در آیــۀ دیگــر حفاظــت را بــه رب نســبت داده و میفرمایــد...« :إ ِ َّن
َربِّــي َعلَــى ُك ِّل شَ ـيٍْ َحفِيـ ٌ
ـظ» (پــروردگار مــن حافــظ هــر چیــزی اســت) (هــود .)57/بنابرایــن،

هیــچ موجــودی حتــی یــک لحظــه از محضــر اقــدس او غایــب نیســت و هــم از ایـنرو ،انســان
و اعمــال ،گفتــار و پنــدار او نیــز از حیطــۀ آگاهــی خــدا خــارج نیســت.

ذرات وجــود احاطــه
اهــل بیــت (علیهمالســام) نیــز از ایــن انــگاره کــه خداونــد بــر تمــام ّ

و آگاهــی و ســلطه دارد ،در مواعــظ خویــش بهــره گرفتهانــد .در روایــت اســت کــه مــردی

بهمحضــر امــام حســین (علیهالســام) شــرفیاب شــد و عــرض کــرد :مــن نمیتوانــم از گنــاه
خــودداری کنــم ،مــرا پنــدی بفرمــا .حضــرت فرمــود :هــرگاه خواســتی گنــاه کنــی یکــی از
ایــن پنــج کار را انجــام بــده و هــر گنــاه کــه خواســتی مرتکــب شــو :از روزی خــدا نخــور ،یــا از

حیطــۀ والیــت خــدا خــارج شــو ،یــا مکانــی پیــدا کــن کــه خــدا تــو را نبینــد ،یــا راهــی بیــاب

کــه فرشــتۀ مــرگ را از خــود برانــی و تســلیم او نشــوی یــا تدبیــری بیندیــش کــه اگــر مالــک
جهنــم خواســت تــو را بــه آتــش بــرد ،از او اطاعــت نکنــی و بــه آتــش پــا نگــذاری .هــرگاه

یکــی از ایــن پنــج چیــز فراهــم شــد ،هــر گنــاه کــه خواســتی انجــام بــده( .مجلســی،1374،
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ج( )126 :75ترجمــۀ آزاد) .امامرضــا (علیهالســام) نیــز ایــن بینــش را بهعنــوان یکــی از

بینشهــای زیربنایــی اخــاق معرفــی میکنــد .آن حضــرت در پاســخ کســی کــه از جبــر
و تفویــض پرســیده بــود ،بــا اســتناد بــه آیــه « َو ُقـ ْ
ـل ا ْع َم ُلــوا »...و آیــات مشــابه از گــذر اثبــات

اختیــار ،نتیجـهای اخالقــی پیــش روی مخاطــب قــرار داده اســت .یکــی پرســید :آیــا خــدا کار
بنــدگان را بــه خودشــان واگــذار کــرده اســت؟ فرمــود :انســان کوچکتــر و ضعیفتــر از آن
اســت .گفــت :آیــا مجبورشــان کــرده؟ فرمــود :خــدا بزرگتــر و عادلتــر از آن اســت .گفــت :پس

نظــر شــما چیســت؟ فرمــود :بــه انســان امــر و نهــی کــرد ،بــه او قــدرت عمــل داد ،و فرصــت

ـد بكنيــد ،كــه حتمــا خــدا و
داد تــا خــود انتخــاب کنــد و فرمــود :بگــو« :هــر كارى مــى خواهيـ 

پيامبــر او کارهــای شــما را میبیننــد» (ورام1410،ق.)132 :
 3-4انسان اثرپذیر

از نــگاه اســامی روح انســان در آغــاز خلقــت هرچنــد قــوا و اســتعدادهای فراوانــی دارد ،هیــچ

ســرمایۀ فعلــی و محققــی نــدارد .زمینــهای خالــی اســت کــه بهتدریــج شــکل میگیــرد و

ســاخته میشــود .بههمیــن دلیــل ،از عوامــل زیــادی مثــل رفتارهــا ،گفتارهــا ،مشــاهدهها،

شــنیدنیها ،خوردنیهــا و نوشــیدنیها ،همنشــینیها ،تصمیمهــا ،توافقهــا و پســندهایش
اثــر میپذیــرد .یکــی از عواملــی کــه در ســاختن روح آدمــی تأثیــر چشــمگیر دارد خصلتهــا

و ســجایای اخالقــی اســت .طبــق حدیثــی از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) دانــش کــه اصــل

شــخصیت انســان را تشــکیل میدهــد ،بــا تواضــع و پاکــی از حســد حاصــل میشــود(کلینی،
ـب
1388ق ،ج .)48 :1رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمایــد« :إ َِّن ال ْ ُخ ُلـ َ
ـق ال ْ َح َسـ َ
ـن يُ ِذيـ ُ

ـد ال ْ َخـ ُّ
ـد ال ْ َع َمـ َ
ـل
ـب َّ
ـل َ ك َمــا يُ ْف ِسـ ُ
الس ـيِّ َئ يُ ْف ِسـ ُ
س ال ْ َجلِيـ َ
ـد َو إ َِّن ال ْ ُخ ُلـ َ
ـق َّ
ال ْ َخ ِطيئَ ـ َة َ ك َمــا تُ ِذيـ ُ
الشـ ْ
ـم ُ
ال ْ َع َســل( ».اخــاق خــوب گناهــان را آب میکنــد چنانکــه خورشــید یــخ را؛ و اخــاق بــد
عمــل را تبــاه میکنــد چنانکــه ســرکه عســل را) (ديلمــى1413 ،ق ،ج.)133 :1
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 4-4انسان هدفمند
نتایــج نــوع نــگاه آن مکتــب بــه انســان و جهــان
هــدف زندگــی در هــر مکتــب یکــی از
ِ

و رابطــۀ بیــن آن دو اســت .ویژگیهــای جهــان و انســانی کــه مــا میشناســیم میتوانــد

زندگــی را معنــا ببخشــد یــا از معنــا تهــی کنــد .در آییــن اســام انســان نمیتوانــد بــدون معنــا
زندگــی کنــد .الزمــۀ واضــح ایــن ســخن ایــن اســت کــه هــر یــک از ویژگیهــای جهــان یــا

انســان توحیــدی ،دلیلــی بــر هدفمنــدی زندگــی انســان اســت.

هــدفِ زندگــی انســان امــری متعالــی اســت کــه در قلمــر ِو بیــرون از فراینــد زندگی قــرار دارد

و زندگــی وســیلهای یــا زمینـهای بــرای رســیدن بــه آن اســت .بهطــور واضــح ،همــان چیــزی

اســت کــه زندگــی بــا آن ارزش مییابد(علیزمانــی)60 :1386،؛ یعنــی چیــزی کــه ارزش آن را

دارد کــه انســان بهخاطــر آن زندگــی کنــد.

جســتجوی هــدف بــرای زندگــی از آنجــا ناشــی میشــود کــه انســان از بُعــد روحانــی و از

آگاهــی و اراده و اختیــار برخــوردار اســت .انســانی کــه خــود را فراتــر از ایــن جســم عنصــری
میدانــد ،بــه ایــن زندگــی روزمــرۀ دنیــا اکتفــا نمیکنــد و آن را الیــق و شایســتۀ خــود

نمیدانــد و بهدنبــال معنایــی برتــر و هدفــی در خــور شــأن انســانی خــود برمیآیــد.

آگاه اســت؛ یعنــی هــم خــود را میشناســد ،هــم جهــان را (نــگ :مطهــری ،1376 ،ج:2

 )303و هــم از امکانــات و محدویتهــای خــود آگاه اســت (مککــواری .)55 :1367 ،دارای
اراده اســت؛ یعنــی میتوانــد علیــه همــۀ محدودیتهــای خــود طغیــان کنــد ،آنهــا را بــا

خواســت خــود منطبــق ســازد و مالــک سرنوشــت خــود شــود (نــگ :مطهــری ،1376 ،ج:2

 .)291انســان در ســاختن آینــده و معمــاری وجــود خویــش نقشــی بســیار فعــال ،گســترده
و مؤثــر دارد .ایــن نقــش هــم آگاهانــه اســت و هــم آزادانــه؛ یعنــی انســان هــم بــه خــود و
محیــط خــود آگاه اســت و هــم آنکــه بــا توجــه بــه آینــده ،بــه حکــم نیــروی عقــل و اراده

میتوانــد آزادانــه ،آینــده خویــش را بــه هــر شــکلی کــه بخواهــد ،انتخــاب کنــد (همــان.)286 :

بنابرایــن ،بســیار طبیعــی اســت کــه زندگــی بــدون هــدف را بــرای خــود نپســندد .امامرضــا
(علیهالســام) بــا نقــل ســخنی از امــام صــادق (علیهالســام) هدفــداری و معنــاداری زندگــی
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را در زیــر چتــر یگانهبــاوری تأییــد و تأکیــد فرمــوده اســت .میفرمایــد :مــردی خدمــت امــام

صــادق (علیهالســام) آمــد و عــرض کــرد :از زندگــی بیــزارم و از خــدا طلــب مــرگ میکنــم.
ـع ال لِتَ ْع ِصــي فَـ َ
ـر لَـ َ
ـن [أَ ْن]
ـأ ْن تَ ِعيـ َ
حضــرت فرمــود« :تَ َمـ َّ
ـك ِمـ ْ
ـش فَتُ ِطيـ َ
ـن ال ْ َحيَــا َة لِتُ ِطيـ َ
ـع َخ ْيـ ٌ
َ
ـع» (از خــدا زندگــی بخــواه تــا اطاعتــش کنــی نــه نافرمانــی .اگــر
تَ ُمـ َ
ـي َو التُ ِطيـ َ
ـوت فَــا تَ ْع ِصـ َ
زنــده باشــی و اطاعــت کنــی ،بــرای تــو بهتــر اســت از اینکــه بمیــری و نــه عصیــان کنــی

نــه اطاعــت) (ابنبابويــه1387،ق ،ج .)3 :2ایــن دیــدگاه کســی اســت کــه زندگــی انســان را
هدفمنــد و معنــادار میدانــد .بــر ایــن مبنــا ،زندگــی ارزش زیســتن دارد ولــی بــرای هــدف و

بــا معنــای خــودش؛ یعنــی در راه مقصــد نهایــی گام برداشــتن.

 .5-4انسان سالک
ـی همــۀ معــارف اســامی اســت ،همــۀ موجــودات عالــم
از منظــر قــرآن کریــم کــه منبــع اصلـ ِ

بهســوی خــدا در حرکــت هســتند .در ایــن دیــدگاه ذات اقــدس الهــی تنهــا مقصــد همــۀ
ـر» (شــدن
حرکتهــا ،تغییرهــا ،تحولهــا و تکاملهاســت .میفرمایــد ...« :و إِلَــى اهلل ِ ال ْ َم ِصيـ ُ

بهســوى خداســت) (آلعمــران )28/و تنهــا اوســت کــه همــۀ ذرات ســرگردان هســتی در
ــى رب ِّ َ
کرانــۀ ذات بیمنتهایــش آرام میگیرنــد .میفرمایــد « :وأَ َّن إِل َ
ــك ال ْ ُم ْنتَ َهــى( »...پايــان
َ

فقــط بهســوى پــروردگار توســت) (نجــم .)42 /همــه موجــودات در ســیر طبیعــی خــود بــه آن
مقصــد اعلــی برمیگردنــد...« :إِنَّـ ِ
ـا ل ِ َوإِنَّــا إِل َ ْيـ ِه َر ِ
آن خــدا هســتيم ،و بــه ســوى
ـون» (مــا از ِ
اج ُعـ َ

ـی ایــن مســیر و رســیدن بــه
او بــاز مىگرديــم) (بقــره .)156/و در ایــن میــان ،انســان بــرای طـ ّ
َ
ـى ربِّـ َ
ـان إِنَّـ َ
ـك
ِنسـ ُ
ـك َ كا ِد ٌح إِلَـ َ
آن مقصــد ،تالشــی افــزون از همــۀ موجــودات دارد« :يَــا أيُّ َهــا اإل َ
َك ْد ًحــا ف َُمالقِي ـ ِه» (اى انســان ،حق ـاً كــه تــو بهســوى پــروردگار خــود بهســختى در تالشــى ،و

او را مالقــات خواهــى كــرد) (انشــقاق.)6/
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نتیجه
از آنچــه گذشــت نتیجــه میگیریــم ،مفاهیــم پراکنــدهای کــه در ســخنان امامرضــا

(علیهالســام) بهعنــوان مبنــای اخــاق مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد ،همــه از فــروع توحیــد

ـی اخــاق همــان توحیــد اســت .بــا ایــن مالحظــه
و یگانهبــاوری اســت .بنابرایــن ،مبنــای اصلـ ِ
میتــوان همــۀ مفاهیمــی را کــه صالحیــت مبنــا شــدن را دارنــد ،در محــور مفهــوم کانونــی
توحیــد نمایــش داد.
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 شریف رضی ،محمدبنحسین .)1370( .نهجالبالغه .تحقیق و شرح :محمد عبده .چاپ اول .قم :دارالذخائر. طباطبایی ،محمدحسین1417( .ق) .المیزان .بیروت :مؤسسهاالعلمی. طوسی ،محمدبنحسن1404( .ق) .اختیار معرفةالرجال .تحقيق :ميرداماد استرآبادي و سيدمهدي رجائي .قم:مؤسسة آلالبيت (ع) إلحياءالتراث.
ـ ــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) .التبیان .تقدیم شیخ آغابزرگ طهرانی ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی.
ـ ــــــــــــــــــــــ 1417( .ق) .فهرست .تحقیق :جواد القيومي .چاپ اول ،بیجا :مؤسسه نشر الفقاهه.
 علیزمانی ،امیرعباس« .)1386( .معنای معنای زندگی» .پژوهشنامه فلسفه دین .بهار و تابستان  .1386دوره .5ش.9صص.59-89
ـ الغازی ،داوودبن سلیمان1418( .ق) .مسندالرضا (ع) .تحقيق :محمدجواد حسيني جاللي .چاپ اول .قم :مركز النشر
التابع لمكتباإلعالم اإلسالمي.
ـ غنوی ،امیر .)1392( .سلوک اخالقی طرحهای روایی .چاپ اول .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ـ کلینی ،محمدبنیعقوب1388( .ق) .کافی .تحقیق :علیاکبر غفاری .چاپ سوم .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 مجلسی ،محمدباقر .)1374( .بحاراالنوار .تصحیح :محمدباقر بهبودی .چاپ سوم .تهران :المکتبة االسالمیة.ـ محمدرضایی ،علیرضا و اکبریزاده ،فاطمه« .)1392( .گفتمان سوره مریم ،زنان در تعامل با عرف و عفاف» .فلسفه
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ـ مدرسی ،محمدرضا .)1376( .فلسفه اخالق .چاپ دوم .تهران :سروش.
ـ مسکویه ،احمدبنمحمد .)1373( .تهذیباالخالق و تطهیراالعراق .چاپ ششم .قم :انتشارات بیدار.
ـ مصباح یزدی ،محمدتقی .)1366( .آموزش فلسفه .چاپ دوم .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
ـ مطهری ،مرتضی .)1376( .مجموعه آثار .تهران :انتشارات صدرا.
ـ ــــــــــــــ  .)1360( .شرح منظومه .بیجا :حکمت ،بیجا.
ـ مککواری ،جان .)1367( .مارتین هایدگر .ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی .چاپ اول .تهران :انتشارات گروس.
ـ نراقی ،مالمحمدمهدی( .بیتا) .جامعالسعادات .تصحیح :سیدمحمد کالنتر .چاپ سوم .قم :مکتبةالداوری.
ـ نوری ،میرزاحسین1408( .ق) .مستدرکالوسائل .تحقیق و نشر :مؤسسه آلالبیت .چاپ اول .بیروت.
 -ورامبن ابیفراس ،مسعودبن عيسى1410( .ق) .نزهةالناظر و تنبيهالخاطر (مجموعه ورام) .چاپ اول .قم :مكتبه فقيه.
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