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گرامی داشت یاد بانوی قرآن پژوه
معاصر در «هفته کتاب»

...

چگونگی رحلت جانسوز رسول خدا(ص) به قلم دکتر سید جعفر شهیدی

سخن اندیشه

آخرین روزهایآخرین پیامبر

(ص)

حجت االسالم دکتر جواهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

تشکر عملی و لفظی از کارهای خیر دیگران ،وظیفه هر
مسلمان است .پیامبر خدا صلیا...علیهوآلهوس ّلم ،با رفتار و
گفتار خویش ،اصل لزوم قدردانی از اقدامات مثبت دیگران
را به جهانیان آمــوزش داده و دربــاره لــزوم سپاس گزاری
عملی و کالمی فرمودهاند«:من تقدمت الیه ید ،کان علیه
من الحق ان یکافی ،فان لم یفعل فالثناء  ،فان لم یفعل فقد
کفرالنعمه؛ هرکس دستی در خدمت و کمک به او دراز شود و
برای او کاری انجام دهد ،بر او الزم است که آن را جبران کند؛
اگر بهتر یا همانند آن را انجام نداد ،پس ثنای وی را بگوید و
تشکر لفظی کند ،اگر جبران نکند یا ثنا نگوید ،کفران نعمت
کرده و ناسپاس و نمکنشناس است( ».تحف العقول عن آل
الرسولعلیهمالسالم،ص)59دراینحدیث«،سنتنبوی»
و قانون اخالقی جامع در مواجهه با کمکها و یار یهای
دیگران وتقدیر از خدمات آنان ،بیان شده است .وظیفه
نخست برای افراد دریافت کننده کمکهای دیگران ،انجام
خدمتی بهتر یا شبیه همان کمک به آنهاست .باید دستی
را که برای یاری انسان دراز شده و گرهی را باز کرده است ،به
گرمی فشرد و در زمان مقتضی ،بهتر از آن یا در همان سطح
و با همان صداقت و توان ،او را یاری کرد .مخدوم اگر توانایی
یا توفیق خدمت باالتر یا برابر و مشابه را ندارد ،باید «ثنا»ی
خادم را بگوید .ثنا ،به معنای مدح ،ستایش و سپاس است.
الزم است مخدوم ،جبران خدمت کند یا حداقل ثناگوی
خادم باشد و از او سپاس گزاری لفظی کند .جمله «فان لم
یفعل فالثناء» وظیفه دوم مخدوم را یادآوری میکند .

مناسبت

غم نامه ای برای غربت امام حسن

(ع)

نوائیان رودسری  -امام حسن مجتبی(ع) در شرایطی به
امامت رسید که اوضاع جهان اسالم بسیار پیچیده و متشنج
بود .معاویه که پس از شکست در صفین ،به جهل مردم عراق و
به ویژه کوفیان امید بسته بود ،سرانجام توانست با خدعههای
عمروعاص ،کار را به حکمیت بکشاند و از مهلکهای که در
آن گرفتار شده بــود ،جان به در بــرد .با شهادت مظلومانه
امیرمؤمنان ،امام علی(ع) در رمضان سال 40هجری ،عرصه
برای فعالیتهای مزورانه معاویه فراختر شد .او میدانست که
برخی اطرافیان امام حسن(ع) که ساعاتی پس از شهادت پدر
بزرگوارش ،از سوی مردم به خالفت برگزیده شده بود ،سست
عنصر و اهل معاملهاند .به همین دلیل ،در کنار انجام حمالت
ایذایی به مناطق مختلف جهان اسالم ،مانند اطراف مدائن و
یمن،جنگنرمدامنهداریراعلیهامام(ع)تدارکدید.اهمال
و کوتاهی یاران و تنهایی غمانگیز امام حسن مجتبی(ع) در
کوفه ،باعث شد که آن حضرت ،سرانجام به صلح با معاویه
راضی شود ،تا ضمن حفظ معدود یاران و اصحاب صادقاش،
با امضای عهدنامه صلح ،در بلند مدت ،چهره واقعی معاویه
را که در پس پردههای تزویر پنهان شده بود ،آشکار کند.
امام مجتبی(ع) پس از امضای عهدنامه صلح ،دیگر در عراق
نماند و همراه خانواده و جمعی از یارانش ،به مدینه ،شهر
پیامبرخدا(ص) بازگشت؛ اما گویی در این شهر نیز غریب بود.
برخی از یاران صدیق که مفهوم قهرمانانهترین نرمش تاریخ را
نمیفهمیدند،س ِرناسازگاریگذاشتندوباامام(ع)بهدرشتی
سخن گفتند .زمانی طوالنی الزم بود تا آن ها درک کنند که
امام مجتبی(ع) ،چگونه توانستهاست شرایط را برای تداوم
نهضت و برپا نگهداشتن پرچم اسالم راستین ،فراهم کند.اما
برای معاویه ،غصب کرسی حکومت بر جامعه اسالمی ،کافی
نبود .او میخواست دوباره سنتهای ُمرده عصر جاهلیت
را احیا کند؛ معاویه در سر ،سودای ایجاد پادشاهی موروثی
داشت؛ همان سودایی که پدرش ابوسفیان نیز ،در پی آن بود و
نتوانست.مدتیازآغازپادشاهیمعاویهنگذشتهبودکهاو،این
خیال شوم را برای اطرافیانش آشکار کرد .اما بر اساس مفاد
عهدنامه ،حکومت پس از معاویه ،از آن امام حسن مجتبی(ع)
و در صورت رحلت یا شهادت ایشان ،برعهده برادرشان،
امام حسین(ع) بود .معاویه ،غول مکر و تزویر ،چاره را در
حذف سبط اکبر(ع) میدید .اما میدانست که اگر دستش
در این جنایت هولناک عیان باشد ،دیگر نمیتواند آنچنان
که میخواهد ،به پای مسلمانان ،قید اطاعت و تمکین بزند.
شهوتران سگبازی که از دین و دیانت ،هیچ
جانشینی یزید،
ِ
نمیدانست ،مقدمهای الزم داشت و این مقدمه ،نقشه شوم
به شهادت رساندن امام حسن مجتبی(ع) بود .دستهای
پنهانی که معاویه به ضرب دینارهای شامی خریده بود ،بین
اطرافیان امام حسن(ع) فعال شد و توانست ،زنی بیاراده را
برای انجام این جنایت ،اجیر کند؛ جعده دختر اشعث کندی
و همسر امام(ع) .هنگامی که امام مجتبی(ع) ،خسته از کار
روزانه به خانه آمد؛ ،تشنه بود؛ آب طلبید و آن آب آلوده به زهر،
پایانیبرزندگیسبطاکبر(ع)بود.فرزندرسولخدا(ص)،در
غربتی حزنانگیز ،شربت شهادت نوشید.
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روزهای پایانی ماه صفر سال یازدهم هجری ،در حالی فرا
رسید که مسلمانان در اضطراب عجیبی به سر میبردند.
حال رسو لخدا(ص) خوب نبود .بیماری و تب ،وجود
مقدس وی را فرا گرفته و حضرتش را ناچار به آرمیدن
در بستر کرده بود .برای آنان که هر روز به امید دیدار
«رحمة للعالمین» از خواب بیدار میشدند؛ برای آنان که
در سایهسار وجود نازنین فرستاده پروردگار جهانیان،
ثروتمندان
بیخوف و تشویش از نهیب ستمکاران و
ِ
خودپسند ،میآرمیدند ،برای کودکان یتیمی که پژواک
دلنشین صدای بهترین پدر را از حنجره متبرک حبیب
خدا میشنیدند ،برای دانشمندانی که عطش دانستن
را با پرسیدن از آخرین رسول خدا(ص) فرو مینشاندند،
روزهــای پایانی ماه صفر سال یازدهم هجری ،سخت و
طاقتفرسا بود .اما در آن میان و بیش از همه ،قلب یگانه
دختر بهترین خلق بود که در اضطراب فراق پدر ،تندتر
از همیشه میتپید؛ آیا به راستی ،قــرار بود مسلمانان
یتیم شوند؟ این کابوس ،لحظهای از ذهن آنان که دل در
گرو مهر خاتمالمرسلین ،حضرت محمد مصطفی(ص)
داشتند ،بیرون نمیرفت .آنچه در پی میآید ،روایت آن
لحظههای پراضطراب و اندوه جانکاهی است که بر روح و
جسم مؤمنان پنجه افکنده بود؛ به روایت زندهیاد عالمه
سیدجعفر شهیدی در کتاب «زندگانی حضرت فاطمه
زهرا(س)».
▪آخرین حج

سال دهم هجرت فرا می رسد .پیغمبر(ص) با انبوهی از
مسلمانان که شمار آنان را بین نود تا یکصد و بیست هزار
نوشته اند ،روانه مکه شد .در این زیارت ،آداب حج را به
مردم آموخت .آن چه را بت پرستان از طواف و قربانی و
دیگر کارها انجام می دادند ،نسخ فرمود .امتیازهایی را
که قریش در این عبادت ،خاص خودساخته بود ،برداشت.
به مسلمانان تعلیم داد [که] در خانه خدا ،تنها باید خدا را
عبادت کنند و همه مردم [در] برابر خدا یکسان اند و کسی
بر دیگری برتری ندارد .ضمن خطبه معروف خود ،به مردم
چنین گفت :مردم! جز خدا را مپرستید! همگی فرزندان
آدم اید و آدم از خاک است .پس هیچ یک بر دیگری مزیتی
ندارد ،قریش و جز قریش ،مردم! خون و مال شما برای
همیشه بر یکدیگر حرام است تا روزی که خدای خود را
مالقات کنید.
▪دو یادگار گرانبها

[رسول خدا(ص)] هنگام بازگشت ،در منزل ُجحفَ ه ،آن
جا که کــاروان ها از هم جدا می شود ،آخرین مأموریت
خود را انجام داد:
مردم! من دو چیز را میان شما می گذارم .اگر این دو را از
دست ندهید ،هیچ گاه گمراه نخواهید شد .این دو چیز
کتاب خدا و اهل بیت من است .مــردم! من بر هر کس
والیت دارم ،علی موالی اوست.
این روایت را بیش از صد تن از صحابه پیغمبر(ص) و صدها
[تن] دیگر از تابعین و محدثان و علمای بزرگ مذاهب
مختلف اسالمی ،در روایات و در کتاب های خود آورده اند.
اسناد آن به تفصیل در مجلد اول «الغدیر» و جزء نخست از
«عبقات األنوار» ،نوشته میرحامد حسین و دیگر
منهج دوم
ُ
کتاب ها موجود است .نیز در سلسله این کتاب ها در جای
خود ،از آن سخن خواهد رفت.
▪خبر واقعهای دردناک

پیغمبر از سفر باز می گردد .دیری نمی گذرد که خبری
ناگوار به دخترش می دهد:
 دخترم! جبرائیل هر سال یک بار قرآن را بر من می خواندو امسال آن را دوبار بر من خواند.
 -پدر! معنی این چیست؟

 پندارم امسال آخرین سال زندگانی من است.زهرا(س) تکانی سخت می خورد ،افسرده می شود ،اشک
در چشمانش حلقه می بندد و پدرش گفتار خود را با این
جمله تمام می کند :و تو دخترم! نخستین کس از خاندان
من هستی که به پدرت خواهی پیوست و لبخندی بر لبان
زهرا(س) نقش می بندد .حاضران سبب آن اشک و لبخند
را می پرسند ،ولی زهرا(س) چندی پس از آن روز پاسخ
آن را می دهد .زندگانی پس از رحلت پدر چه اندازه بر او
دشوار بود که از شنیدن خبر مرگ خود آن چنان شادمان
شد که لبخند زد؟ آری! زهرا(س) طاقت جدایی پدر را
ندارد .گویا در همین روزهاست که پیامی خدایی به او
رسیده است« :تو می میری ،دیگر مردمان هم می میرند».
▪آخرین روزهای خیراالنام(ص)

«مردم! محمد نیز مانند دیگر پیامبران است که پیش از او
آمدند و رفتند( ».آلعمران[ )144 -رسول خدا(ص)]
به گورستان بقیع می رود ،برای مردگان از خدا آمرزش
می خواهد .همه این ها نشانه هایی است که از حادثه ای
ناگوار خبر می دهد .سرانجام آن روز شوم فرا می رسد و
فاجعه دردناک واقع می شود .پیغمبر به خانه می رود .او
مردی نیست که تسلیم بیماری شود .دریای پرتالطمی
که بیست و سه سال آرام نداشته است ،چگونه از جنبش

بایستد؟ هنوز درس هایی مانده است که مــردم آن را
نیاموخته اند .در حالی که دستی به گردن فضل بن عباس
و دستی به گردن علی بن ابی طالب(ع) دارد ،پای کشان
خود را به مسجد می رساند .برای شهیدان احد از خدا
آمرزش می خواهد.سپس چنین می گوید :خدا یکی از
بندگان خویش را میان دنیا و آخرت مخیر کرد و او آخرت
را برگزید .لشکر اسامه باید هر چه زودتر به مأموریتی که
دارد برود .مردم! اکنون وقتی است که [باید] هرکس
حقی بر من دارد ،بگیرد .اگر تازیانه ای بر پشت یکی از
شما زده ام ،برخیزد و پشت مرا تازیانه بزند .من با دشمنی
و کینه توزی خو نگرفته ام .بدانید ،دوست ترین شما نزد
من کسی است که اگر حقی بر من دارد آن را بگیرد یا
مرا حالل کند ،تا چون خدا را دیدار کنم ،خاطرم آسوده
باشد[ .سپس ادامــه داد ]:می بینم یک بار درخواست
کردن کافی نیست .باید چند باره درخواست کنم .از
منبر فرود می آید ،نماز ظهر را با مردم می گزارد ،دوباره
به منبر می رود .همان تقاضا را تکرار می کند .مردی
بر می خیزد :ای پیغمبر خدا! من سه درهم از تو طلبکارم.
[پیامبرخدا(ص) فرمود ]:فضل! سه درهم به این مرد بده؛
مردم اگر حق کسی پیش کسی است آن را بدهد .نگوید
این برای من رسوایی است .رسوای این جهان ،آسان تر از
رسوایی آن جهان است .مردی برخاست و گفت:

بازار داغ «کتاب های صوتی »دردانمارک
گــزارشهــای اخیر از بــازار
گزارش
کــتــاب دانـــمـــارک نــشــان
مــــیدهــــد کــــه بـــاوجـــود
شکوفایی صنعت نشر ،سرانه مطالعه در این
کشور رو به کاهش است .به گزارش ایبنا به
نقل از روزنامه «دیلوکال» ،گزارش منتشر
شــده توسط کمیته ادبیات و کتاب وزارت
فرهنگ دانمارک حاکی از آن است که تعداد
افراد  30تا  39سال با تحصیالت عالی که در
این کشور به طور منظم داستان و رمان مطالعه
میکنند ،از سال  ،2010حدود  10درصد
کاهش یافته ،ادبیات محبوبیت سابق خود را
نزد دانمارکیها از دست داده است و با وجود
انتشار تعداد قابل توجهی کتاب در این کشور،
تعداد خوانندگان و عالقهمندان به کتاب در

دانمارک روز به روز کمتر میشود .کمیته
کتاب و ادبیات وزارت فرهنگ دانمارک ،از
سال،2014باهدفپیگیریتحوالتصنعت
نشر در این کشور راهانــدازی شد که شامل
هفت عضو فعال است .این گزارش همچنین
نشان میدهد با اینکه افراد کمتری در این
کشور رمان میخوانند ،اما بازار کتابهای
صوتی همچنان داغ و محبوبیت آن رو به
افــزایــش اســت .در مــاه جــوالی ســال جاری
میالدی ،بیش از  232هزار کتاب صوتی از
کتابخانهعمومیدانمارکبهامانتگرفتهشد
که باالترین رکورد تعداد کتاب به امانت گرفته
شده محسوب میشود .نتایج این تحقیق
همچنین نشان داد با اینکه تنها سه درصد
از دانمارکیها طی یک نظرسنجی اعالم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کردند که از فرمتهای دیجیتال برای مطالعه
استفاده میکنند ،اما استفاده از کتابهای
الکترونیک در این کشور رو به افزایش است.
آن مــاری ،از اعضای کمیته ادبیات و کتاب
وزارت فرهنگ دانمارک معتقد است امروزه
کتا بها ،وارد رقابتی جدی با شبکههای
اجتماعی و سرویسهای مشابه شد هاند و
تقریبا هیچ شکی باقی نمیماند که انتخاب رو
به رشد و گسترده رسانههای گروهی ،در دهه
اخیر ،لطمه زیادی به کتاب و فرهنگ مطالعه
وارد کرده است .یک مطالعه بریتانیایی هم
نشان داد که افراد بزرگ سال در این کشور،
روزانــه به طور متوسط  11ساعت را صرف
استفاده از شبکههای اجتماعی و دیگر وسایل
ارتباط جمعی میکنند.

...
مناسبت

(ص)

ادبسپاسگزاریدرکالمخاتماالنبیاء

...

مدیرعامل انجمن مترجمان ،از برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده ،مترجم و قرآنپژوه معاصر ،طی هفته کتاب خبر داد و گفت :با توجه به تقارن27
آبانماه ،سالروز درگذشت طاهره صفارزاده ،با هفته کتاب ،آیین بزرگداشت این قرآن پژوه برگزار میشود .به گزارش ایبنا ،محمدرضا اربابی افزود :با
توجهبهضرورتواهمیتنقدعلمیترجمهوکتاب،نشست«آسیبشناسینقدعلمی ،ترجمهوکتابدرایران»راهمدرهفتهکتاب،برگزارخواهیمکرد.

چرا این شخصیت بی بدیل که
سرمشق کوشش و نمونه تحرک و
جنبش است ،باید چنین در بستر
بیفتد؟ همه نگرانند .همه می خواهند
پیغمبر محبوب آنان ،مانند همیشه به
مسجد آید .با آنان نماز گزارد و آن ها
را تعلیم دهد و پند بیاموزد .مدینه و
مردم آن ،ده سال است با این پیغمبر
خو گرفته اند .او بود که ریشه
خون ریزی ،دشمنی و کینه توزی را
از این شهر برکند .او بود که آنان را با
یکدیگر برادر کرد .او بود که آنان را در
دیده عرب و مهم تر از همه ،در چشم
قریش و ساکنان مکه ،ارجمند کرد .او
باید برخیزد و همچنان دست مهربان
خود را بر سر پیر و جوان و کودک این
شهر بکشد .اما دیگر این اتفاق نیفتاد
 ای پیغمبر خــدا! من سه درهــم در مــال خــدا خیانتکرد هام.
 چرا چنین کردی؟ به آن نیازمند بودم. فضل! برخیز و سه درهم از او بگیر .مردم! هرکس گماندارد حقی بر گردن اوست ،برخیزد و بگوید.
 ای پیغمبر خدا! من دروغگو ،بدزبان و بسیار خوابهستم.
 پروردگارا! راستگویی و ایمان نصیب او کن و خواب او رابه اختیار او بگذار!
مردی دیگر بر می خیزد:
ای پیغمبر خدا! من مردی دروغگو و منافق هستم .کارزشتی نمانده [است] که نکرده باشم.
یکی از اصحاب به او می گوید :خود را رسوا کــردی! و
پیغمبر(ص) به آن صحابی می گوید :رسوایی دنیا آسانتر
از رسوایی آخرت است[ .رسول خدا (ص)] از مسجد به
خانه باز می گردد ،در بستر می افتد .چگونه چنین چیزی
ممکن است؟ محمد(ص) و بستر خواب؟ فاطمه(س)
پــدرش را شب ها در حضور پروردگار برپا دیــده است.
این شب بیداری و راز و نیاز را خدا از او خواسته بود« .ق ُِم
یل اال قلی ً
ال َّل َ
ال (».مزمل )2-باید کمتر بخوابد و بیشتر
بایستد .شب برای مردم معمولی ،مایه آسایش است ،نه
برای او .مردان سرنوشت ساز باید همیشه برپا بایستند.
خانه آسایش آن ها این جهان نیستِ « :ت َ
الد ُار ِ
اآلخ َرة
لک ّ
ً
رض َو ال َفسادا َوالعا ِق َبة
ون ُع ُل ًّوا ِفی ا َال ِ
الی ُ
َجع ُلها ِل َّل َ
رید َ
ن َ
ذین ُ
قین(» .قصص )83-مردی چون محمد(ص) ،شب و
لمتَّ َ
ِل ُ
روز باید همچون موج در حرکت باشد .این ریاضت را تا آن
جا ادامه داد که دیگر بار کالم خدا به دلداری اش شتافت:
أنزلنا َع َل َ
رآن ِل َتشقَ ی(».طه)2-
«ما َ
یک القُ َ
چرا این مرد که سرمشق کوشش و نمونه تحرک و جنبش
است ،باید چنین در بستر بیفتد؟ همه نگران اند .همه
میخواهند پیغمبر محبوب آنان ،مانند همیشه به مسجد
آید .با آنان نماز گزارد و آن ها را تعلیم دهد و پند بیاموزد.
مدینه و مردم آن ،ده سال است با این پیغمبر خو گرفته
اند .او بود که ریشه خون ریزی ،دشمنی و کینه توزی را
از این شهر برکند .او بود که آنان را با یکدیگر برادر کرد.
او بود که آنان را در دیده عرب و مهم تر از همه ،در چشم
قریش و ساکنان مکه ،ارجمند کــرد .او باید برخیزد و
همچنان دست مهربان خود را بر سر پیر و جوان و کودک
این شهر بکشد .اما دیگر این اتفاق نیفتاد  ...پیغمبر
خدا(ص) به دیدار خدا رفت.

پیوند عدالت اجتماعی و عدل الهی
(ع)
از منظر امام رضا

عدالت بـه لحاظ متافیزیکی ،بـا حقیقت ارتباط دارد و
حقیقت این ارتباط ،هستیشناسانه اسـت .امامرضا(ع)
عدالت را در بـاب امامت مطـرح کـردهاند لذا باید عدالت از
نگاه آن حضرت را ،در تعریف امام(ع) از امامت و شرایط آن
و جایگاه امام در عالـم هستی جستوجو کرد .امام رضا(ع)
در تبییـن مقـام امامـت میفرمایند« :قــدر امامــت جلیلتــر،
شــأن آن بزرگتـر ،جایگاهــش بلندتــر ،مکانــش منیعتــر
و ژرفــای آن عمیقتـر از آن اسـت کـه مـردم بـا عقـل خـود
بـه آن برسـند ،یـا بـا انتخـاب خـود ،امامـی را نصـب کننـد.
امامـت ،مقـام پیغمبـران ،میـراث اوصیـا ،خالفـت الهـی و
جانشـینی رسـول خدا(ص) است ».امامرضا(ع) ،عدالــت
در حــد عصمــت را ،شــرط امامــت میداننــد .آن حضــرت،
ویژگیهــای امــام را این چنیــن برمیشــمارند«:باتقــوا
بــودن ،پاکیزهبــودن از هــر آلودگــی ،پاک بـودن از هـر
عیـب و عـادل بودن ».ایـن ویژگیهـا ،با تعریـف عصمـت بـه
معنـای تـام نـزد شـیعه ،انطبـاق دارد .لـذا ،محقـق الهیجـی
در «گوهـر مـراد» ،در تعریـف عصمـت امام میگویـد«:مـراد
مـا از عصمـت در امـام ،همـان عدالـت اسـت  ...فیالحقیقـه
عصمـت نباشـد ،مگـر تأکیـد عدالـت و وجـوب بقـای بـر آن».
امام رضــا(ع) میفرمایند« :امـام معصـوم ،مؤیـد ،موفـق،
اسـتوار ،مصـون از هـر نـوع خطـا و لغـزش اسـت ».عدالـت
از منظر امــامرضــا(ع) ریشـه در توحیـد دارد کـه حقیقـت
محـض اسـت و عدالـت ،یعنـی تحقـق واقعیـت و اسـتقرار
حـق .ایـن معنـا در مـوارد مختلـف ،مصداقهـای مختلـف
دارد ،ولـی دارای حقیقـتی واحـد اسـت .بنابراین ،تمـام
آنچـه امامرضا(ع) در بـاب عدالـت بیـان فرمـوده اند ،ریشـه
در توحیـد دارد کــه در حدیــث «سلســلة الذهب» نیز آن را
تبیین فرمودهاند .امامرضا(ع) ،در مقـام اثبـات عدالـت امـام
«و ِإذ ْاب َت َلی ِإ ْب َر ِ
یم َر ُّب ُه
بـا ایـن آیـه اسـتدالل میفرمایند کـهَ :
اه َ
اما َق َ
اع ُل َ
ات َف َأت ََّم ُه َّن َق َ
َ
ال ِإنِّی َج ِ
بک ِل َم ٍ
ال َو ِم ْنذُ ِّر َّی ِتی
م
إ
اس
ِ
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َّ
َ
َ
ُ
ِمِ
ین؛ و چون ابراهیم را پروردگارش
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ا
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ل
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َق
َ
َ
َ ْ
َ
با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید [خدا به او]
فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از
دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمیرسد»
و تأکید میکنند که «به راسـتی امامـت مقامـی اسـت کـه
خداونـد متعـال آن را پـس از مقـام نبـوت و خلیلاللهـی و در
مرحله سـوم ،بـه ابراهیـم خلیل(ع) داد و فضیلتـی اسـت
اع ُل َ
کـه او را بـه آن آراسـت کـه فرمـودِ « :إ ِّنــی َج ِ
اس
ک ِللنَّ ِ
ـامــا» و در ذیـل آن آمـده اسـت که ایـن مقـام ،هرگـز بـه
ِإ َمـ ً
ظالمـان نمیرسـد .ایـن دلیـل بـر عصمـت امــام و عدالــت
در حــد عصمــت اســت ،زیــرا هــدف مهــم از نصب کــردن
هــر انســانی بــه امامـت ،عینیـت بخشـیدن بـه شـریعت و
احـکام الهـی در جامعـه است .اگـر امـام از چنیـن ویژگـیای
برخـوردار نباشـد ،هرگـز نمیتوانـد جامعـه را بـه ایـن هـدف
برسـاند .شـرط بـودن چنیـن عدالتـی در امـام ،دلیـل بـر ایـن
اسـت کـه امام بایـد منصـوب از طـرف خداونـد متعال باشـد؛
زیـراکشـفچنیـنعدالتـیکـهشـرطامامـتورهبـریاسـت،
بـرای انسـان امکان پذیر نیست و قهر ًا انتخـاب امـام از توان
مـردم خارج خواهـد بود ».امامرضا(ع) ،هم به ُبعــد عدالــت
فــردیامــامکــههمــانعصمــتاســت،اشارهمیکنندوهم
به ُبعد عدالــت اجتماعــی .در واقع امــام ،ادامه دهنــده راه
پیامبــروامامــت،اســتمراررسالتاست.درتعریـفعدالـت،
بایـد فطـرت انسـانی ،کرامـت انسـانها ،غایـت هسـتی،
حقـوق عمومـی انســانها ،جایــگاه و حــدود اشــیا در نظــر
گرفتــه شــود .عدالــت ،امــری تک ُبعدی نیست ،بلکــه
جامعــه ،اقتصــاد ،قانــون و دیــن را نیــز ،شــامل میشــود
و بــر همیــن اســاس ،آنچــهصحیـح اسـت ،دیـن عادالنـه،
قانـونعادالنـه،جامعـهعادالنـهوامثـالآنخواهدبود.عــدل
انســانی ،بــر عــدل وجــودی یــا عــدل الهــی مبتنــی اســت
و دارای ابعــاد گوناگونــی است کــه یکــی از آن هــا عدالــت
اجتماعــیاســت.عدالــتاجتماعــی،نمــودعینــیعدالــت
کلــیوعــام،دردرونجامعــهاســتکــهمصداقهــایآندر
قالــب کنشهــای اجتماعــی و گروهـی ،قوانیـن ،نظامهـا،
مقـررات ،معامـالت ،تولیـد ،توزیـع ،خدمـات و  ...تجلـی
مییابـد .پـس عدالـت در جامعـه کـه عامـل سـعادت آدمـی و
هـدف اصلـی جانشـینی انسـان برروی زمیـن اسـت ،جـز بـا
سیاسـتعادالنـهتحقـقنمییابـد.
برگرفته از مقاله «بنمایه عدالت در کالم امام رضا(ع)»،
نوشته رحمتا ...کریم زاده؛ فصلنامه علمی – پژوهشی
فرهنگرضوی،دورهششم،شماره،22تابستان.1397
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