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مرجعیت علمی اهل البیت علیهم السالم در علم اخالق
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(مدرسه تابستانی کالم؛ جلسه)5
حجت االسالم دکتر هادی صادقی
مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده :دکتر صادقی در این گفتار درصدد اثبات مرجعیت اخالقی اهل بیت علیهم السالم بر اساس اخالق
فضیلتمدار است .ایشان دو اصل «عصمت» به عنوان دروندینی و «امانت» به عنوان بروندینی را مبنای
بحث خود قرار میدهد .از دیدگاه ایشان ،معیارِ صحتِ فعل اخالقی« ،شخصیت فاعل» است نه امور بیرونی
و اموری که به کار و فعل بازگردد؛ از این رو«اسوهها» اهمیت مییابند .بخشی از مرجعیت اهل بیت علیهم

السالم در حوزۀ اخالق به فضیلتمندی بازمیگردد ،بدین معنا که ایشان چون فضیلتمند بودهاند ،اسوههای
اخالقی تلقی گردیده و شایسته پیروی هستند .به اعتقاد وی فضیلتگروی در متون دینی مورد توجه واقع
شده ،ولی منحصر به آن نیست .طریق اخالق ،اطاعت است که مکرر در قرآن کریم و روایات ذکر شده
است .ادامه بحث به ذکر انواع مرجیعت اختصاص دارد.
واژگان کلیدی :مرجعیت اهل بیت علیهم السالم ،فضیلتگرایی ،اخالق ،اسوه ،عصمت ،امانت.

*****
الحمدهلل ربالعالمین و صلیاهلل علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین
المعصومین و لعنة اهلل علی اعداءهم اجمعین .السالم علیک یا موالنا یا علیبن موسیالرضا و السالم علیک یا
صاحب العصر و الزمان.
موضوع بحث امروز ما «مرجعیت علمیاهل بیت علیهم السالم در علم اخالق» عنوان شده است ،ولی در واقع
بحث ما وسیعتر از این موضوع و میتوان آن را «مرجعیت اخالقی اهل بیت علیهم السالم» نامید .بخشی از
این بحث به علم اخالق و بخشی دیگر از آن به خود اخالق یا عمل اخالقی 2مربوط است ،بنابراین
مرجعیت را به معنای وسیعتر آن به کار میبریم.
فضیلتگرایی
 .1این گفتار توسط سرکار خانم علمیراد استناددهی شده است .برای آشنایی با سخنران (حجت االسالم و المسلمین دکتر
هادی صادقی) ر.ک :پایان نشست.
 2شهید مطهری میگوید :افعال انسان دو گونه اند :یک گونه افعال طبیعی و عادی و معمولی که شایسته ستایش ،آفرین گفتن
و قهرمانانه شناختن نیست و گونه دیگر کارهایی که انسانها آن کارها را قابل ستایش میدانند و کننده آن کارها را تحسین
میکنند و آنها را به نوعی قهرمان میشناسند ،و ما اینها را کارهای اخالقی مینامیم .مطهری ،مرتضی ،فلسفه اخالق.

هنگامی که از مرجعیت شخص یا اشخاصی در اخالق بحث میکنیم ،بیش از هر جهت دیگری به
دیدگاههای فضیلتگرایانه نزدیک میشویم .در اخالق [اخالق هنجاری] چند دیدگاه اصلی وجود دارد که
در ابتدا به دو شاخه اصلی 1تقسیم میشوند:
 .1نظریاتی که ناظر به اصول و قواعد و رفتار هستند؛ یعنی موضوع اخالق را« ،رفتار» یا «اصول ناظر بر
رفتارها» و یا «قواعد رفتاری» میدانند.
 .2نظریات و دیدگاههایی که موضوع اخالق را «ملکات نفسانی» یا «فضایل نفسانی» یا «درون انسان» و یا اگر
بخواهیم آن را توسعه دهیم« :حاالت انسانی»« ،نیات انسانی» و مانند آن میدانند.
دستة اول را «رفتارگرا» و دستة دوم را «فضیلتگرا» مینامند 2.هر چند این عنوان رایج نیست ،ولی آنها را با
نام نظریاتی که تحت همان اصل کلی قرار میگیرد ،توصیف میکنند .بدین معنا« ،رفتارگرایی» یک اصل کلی
است که ذیل آن چندین دیدگاه مانند «وظیفهگرایی»« ،3خودگرایی»« ،4سودگرایی»« ،1دیگر گرایی» 2و مانند
 1نظریات اخالقی معموال در فلسفه اخالق به سه نوع اصلی تقسیم میشوند .نظریات غایت گرایانه ،نظریات وظیفه گرایانه و
نظریههای فضیلت .رک .پالمر ،مایکل ،مسائل اخالقی ،ص .313ولی برخی از فیلسوفان اخالق بر این باورند که نظریه
فضیلت را نمی توان هم سطح دو نظریه دیگر قرار داد .از همین رو نظریات اخالقی را به دو قسم کالن نظریههای الزام یا
اخالق وظیفه و نظریههای ارزش یا اخالق فضیلت تقسیم کردهاند .که دیدگاه اول به نظریههای غایت گرا و وظیفه گرا
میپردازد و دیدگاه دیگر به مبحث اخالق فضیلت میپردازد .رک .فرانکنا ،ویلیام کی ،فلسفه اخالق ،بخشهای دوم و چهارم
کتاب.
 2برای آگاهی از نظریههای مختلف اخالقی و نقد و بررسی آنها رک .پینکافس ،ادموند ،از مساله محوری تا فضیلت گرایی،
ترجمه و تعلیقات سید محمدرضا حسینی ،مهدی علیپور .قم ،دفتر نشر معارف13۳2 ،؛ محمد تقی مصباح یزدی ،نقد و بررسی
مکاتب اخالقی ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.13۳4 ،
 deontological ethics 3اخالق وظیفهگرا یا اخالق وظیفهگروانه یکی از نظریات عمده در اخالق هنجاری است که بر
ارتباط وظیفه و اخالقی بودن عمل تاًکید دارد .در نظر افراد معتقد به اخالق وظیفهگرا ،عملی اخالقی خواهد بود که ذاتاً
ویژگی اخالقی داشته باشد ،نه آنکه لزوماً نتیجهای اخالقی داشته باشد از این لحاظ این فلسفه ناپیامدگرا است.به باور معتقدان
به اخالق وظیفه گرا ،چیزی که بد است همیشه بد است حتی اگر نتیجه و پیامد آن خوب باشد ،زیرا «خوب» به خودی خود
وجود ندارد ،تنها چیزی که ممکن است خوب باشد نیت است و این نیت خوب نشاندهنده پذیرش مقررات اخالقی معینی
است .از اینرو ،اخالقدانان وظیفهگرا برای نمونه ،مخالف شکنجه هستند حتی اگر نتیجه این شکنجه دستیابی به اطالعاتی
باشد که جان خیلیها را نجات دهد .اخالق کانتی نمونهای از اخالق وظیفهگرا است .حسین اترک ،وظیفه گرایی اخالقی،
پژوهشگاه باقر العلوم.
 Egoism 4واژۀ خودگرایی از واژۀ  Egoبه معنای «خود» گرفته شده است ،و در اصطالح فلسفه اخالق به یکی از
نظریههای غایتگرا و پیامدگرایانه اطالق میشود که معتقد است تنها وظیفه هر انسانی ایجاد باالترین میزان سود و لذت برای
خودش است ،این نظریه در تقابل با نظریه دیگر گرایی اخالقی تفسیر و تعریف میشود .تقریر دیگر خودگرایی (یعنی
خودگرایی هنجاری) که در فلسفه اخالق بعنوان یک نظریه اخالقی مطرح میشود ،مالک و معیار درستی و بایستگی عمل را
میزان سود و ثمرات و لذتی میداند که برای فرد ببار میآورد به عبارتی عمل درست و الزامی و اخالقی ،تنها عملی است که

آنها وجود دارد .این دیدگاهها وقتی از هنجار اخالقی بحث میکنند آن را ناظر بر فعل و عمل و کار میدانند
و منظور آنها این است که مثالً کار اخالقی ،کاری است که منافعی را به سمت فرد بیاورد (خودگروی) یا
عدهای دیگر کار اخالقی را کاری میدانند که منافعی را برای دیگران در پی داشته باشد (دیگر گروی
[ .)]Otherismعدهای دیگر نیز معتقد هستند کار اخالقی ،کاری است که منافع همة انسانها یا جمعی
خاص را تأمین کند و بیشترین سود را برای بیشترین افراد آن جمع به ارمغان میآورد (سود گروی) .دستهای
دیگر میگویند اصالً نباید کاری به نتایج داشت ،بلکه کار اخالقی ،کاری است که وظیفه باشد.بنابراین
موضوع تمام این دیدگاهها «کار اخالقی» است.

بیشترین سود و خیر را برای شخص عامل اخالقی بیافریند و وظیفه اولی و اصلی فرد متوجه خودش است و تنها در قبال
زندگی شخصی خود موظف و مسئول است ،از همین روی همیشه و همه جا هر عامل اخالقی باید بدنبال ارتقاء سطح سود و
لذت و بدنبال منابع شخصی خود باشد .سید محمدحسینی ،خودگرایی اخالقی ،پژوهشگاه باقرالعلوم.
 utilitarianism 1سودگرایی در معنای اصطالحی آن به دستهای از نظریههای اخالق هنجاری و بویژه نظریه اخالقی
جرمی نبتام (1۳32-1141م) حقوق دادن و فیلسوف برجسته قرن هجدهم انگلیسی اطالق میشود .این نظریه با تمرکز بر
سنجش پیامدها و نفی ارزش ذاتی اعمال ،بیشتر به عنوان رقیب نظریههای وظیفهگرا تلقی و تعریف میشود و زیر مجموعه
نظریههای پیامدگرایانه و غایت گرا قرار میگیرد .اصل محوری سود ) (Principle of utilityستون خیمه سود گرایی
است ،نتبام (مبدع و مبتکر اصل سود) معتقد بود اصل سود ،تنها اصل و معیار داوریهای اخالقی است ،مفاد اصل سود به طور
اجمال این است که هر عملی که بیشترین میزان سود و لذت را ببار آورد ،درست و بایسته است .سودگرایی به دو قسم تقسیم
میشود :أ) سودگرایی عمل نگر :به این معنا که سودگرا ،در هر مورد جزئی دست به مقایسه و برآورد نتایج و پیامدها میزند؛
ب) سودگرایی قاعدهنگر :سودگرایان قاعدهنگر بر استفاده از قواعد عام تاکید دارند و معتقدند نباید و نمیتوان در هر موقعیت
جزئی به سنجش پیامدها دست یازید بلکه باید ،قاعدههایی را که بیشترین میزان سود را ببار میآورند ،مالک درستی و
ارزشگذاری اعمال لحاظ کرد .حسین اترک ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره 31-3۳
 Otherism 2دیگر گرایی یکی از مکاتب واقع گرای اخالقی است که معتقد است هر کاری که به انگیزه دوستی دیگران و
به فرمان عاطفه غیر دوستی از انسان صادر گردد خوب و هر آن چه به انگیزه حب ذات و مصلحت خویشتن از انسان صادر
گردد به بدی متصف میگردد .در این اندیشه ،دیگر مکاتب اخالقی به خود گرایی میل دارند و خود گرایی خروج
از اخالق محسوب می شود .مدعای دیگرگرایان این است که ما با دودسته گرایشها روبروییم :گرایشهای غریزی وگرایش-
های عاطفی غیرگرایانه .خواسته های غریزی به خوب و بد اخالقی متصف نمی شوند و ضرورت زندگی اند .اما دسته دوم که
جنبه اجتماعی دارند و منفعت آن به دیگران می رسد از مدح و ذم انسان ها برخوردارند و جنبه اخالقی می یابد .بنابراین
« ریشه و مالک عمل اخالقی در عواطف اجتماعی نهفته است .هر چیزی که مطابق عواطف انسانی باشد ،خوب و هر چیزی
که مخالف عواطف اجتماعی و معلول خود خواهی و خود گرایی باشد ،بد است ».از مدافعان این نظریه می توان به دیوید
هیوم( ) 111۱-1111فیلسوف اسکاتلندی ،آدام اسمیت( ) 11۷3-1123اقتصاددان انگلیسی ،اگوست کنت ()1۳۸1-11۱۳
جامعه شناس معروف فرانسوی و آرتور شوپنهاور ( ،)1۳۱3-11۳۳فیلسوف آلمانی اشاره کرد.

در مقابل این دسته ،گروهی دیگر موضوع اخالق را اوالً و بالذات« ،درون» آدمی میدانند که دربردارندۀ
نیت ،نفس و ملکات نفسانی ،روحیات و حاالت میشود .این بحثی بسیار کلی دربارۀ تقسیمبندی علم
اخالق بود.
حال وقتی ما از مرجعیت سخن میگوییم گویا بیشتر با همین دستة دوم همراه هستیم و مرجعیت ،تناسب
بیشتری با این دسته دارد؛ زیرا اوالً در فضیلت گرایی« ،اسوه» و «مرجع اخالقی» موضوعیت دارد و
«فضیلتگراها» نیز به دنبال اسوههای اخالقی هستند .ما نیز هنگام بحث از مرجعیت گویا دقیقاً به همین
مسئله اشاره داریم .دوم اینکه علمای اخالق اسالمیکه در جهان اسالم و یا در حوزههای علمیه با آنها آشنا
هستیم ،معموالً «فضیلتگرا» هستند چون موضوع اخالق را «ملکات» میدانند .یعنی از نظر ایشان علم
اخالق ،علمیاست که به ملکات و اصالح آن میپردازد ،برای ارتقاء ملکات آمده است و غیره .در جهان
اسالم این دیدگاه بیشتر مشهور بوده و طرفداران بیشتری دارد ،ولی انحصاری نیست چون مباحث اخالقی و
نظریات هنجاری -همانگونه که در ابتدا عرض شد -وسیعتر است.
بنابراین بحث مرجعیت اخالقی اهل بیتعلیهم السالم در زمینه «فضیلتگرایی» انحصار ندارد.
عصمت اهل بیت علیهم السالم

و اما نکته بعد اشاره به بحث کالمی عصمت 1اهل بیتعلیهم السالم است که ما به عنوان شیعه به آن اعتقاد
داریم .مفهوم عصمت که در کالم اسالمیمطرح میشود ،مفهومی ناظر به «علم» و «عمل» است 2براساس آن
 1واژه عصمت از ریشه عصم به معنای امساک و اعتصام است و عصمت انبیا ،حفظ آنها در درجه اول به اختصاص صفای
جوهر به آنها سپس به اولویت فضائل جسمی به انها و سپس به نصرت و تثبیت گامهای آنها و سپس به انزال سکینه بر آنها
و حفظ دلهای آنها و توفیق آنان میباشد .راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،ص .۸۱۷و در اصطالح تعریفات
متعددی از عصمت شده است .عالمه مظفر اعتقاد دارد عصمت ملکهای است که اقتضای عدم مخالفت عمدی و سهوی با
تکالیف الهی دارد با وجود قدرت بر مخالفت« أنّ العصمة ملکة تقتضی عدم مخالفة التکالیف اللزومیة عمدا و خطأ مع القدرۀ
على الخالف» محمد حسین مظفر ،دالئل الصدق ،ج ،4ص  .211خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف عصمت مینویسد:
« األجود أن یقال :إنّ للّه تعالى فی حقّ صاحبها لطفا ال یکون له مع ذلک داع إلى ترک الطاعة و ارتکاب المعصیة مع قدرته على
ذلک ،هذا على رأى المعتزلة .او یقال :إنّها ملکة ال یصدر عن صاحبها معها المعاصى ،و هذا على رأى الحکماء ».خواجه نصیر
الدین طوسی ،تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ،ص.3۱۷
همچنین صاحب کفایه الموحدین عصمت را اینگونه تعریف کرده است :عصمت لطفی است از جانب خدای تعالی که مکلف
را از ترک واجبات و انجام محرمات منع میکند ولی قدرت را سلب نمیکند .اسماعیل طبرسی نوری ،کفایه الموحدین ،ج،2
ص.14۸
 2ملکه عصمت ،نه عملی محض است و نه علمی خالص و چون انبیا عموما و خاتم االنبیا خصوصا ،هم علمشان حجت است
و هم عملشان ،هم قول آنها در مدارج علوی حجت حق است و هم فعلشان در راهنمایی خلق به سوی حق و هدف اعال .بر
اساس عصمت علمی همه انبیا در مسائل علمی ،تعلما ،تحفظا وتعلیما معصوم هستند؛ یعنی آنچه را مربوط به هدایت انسان-
هاست به طور کامل از خداوند دریافت کرده ،میفهمند و آنچه را فهمیدند خوب نگه میدارند و آنچه را نگه داشتند درست

معصومین خطا نمیکنند ،اشتباه نمیکنند و گناه نیز نمیکنند که بخش عملی آن کامالً اخالقی بوده و بخش
نظری آن به همة مسائل مربوط میشود ،به این معنا که در هر موردی که اظهار نظر کنند از خطا دور هستند.
البته اینکه آیا معصومین در هر زمینهای اظهار نظر میکنند یا خیر ،خارج از بحث امروز ما است .در واقع
خود این پرسش که آیا شأن اهل بیت علیهم السالم اظهار نظر دربارۀ هر موضوع و مسئلهای است؟ از مسائل
مورد نزاع و بحث برانگیزی است که دیدگاههای مختلفی دربارۀ آن وجود دارد :عدهای معتقدند ائمه و
معصومین در همة موارد اظهار نظر میکنند ،اما عدهای دیگر دامنة اظهار نظر ایشان را به مواردی خاص
محدود میکنند که خود ایشان نیز به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروهی که این دامنه را محدود میکنند و
گروهی که آن را وسیعتر درنظر میگیرند .چنین به نظر میرسد که قدر متیقن آن ،اموری است که به
»هدایت» انسانها مربوط میباشد و اهل بیتعلیهم السالم به عنوان امام ،دربارۀ آن امور اظهار نظر میکنند.
بیش از این محل اختالف است و به بحث ما نیز ربطی ندارد ،در واقع برای بحث اخالقی همین قدر متیقن
کافی است؛ زیرا اهل بیتعلیهم السالم دربارۀ آنها معصومانه و بدون اشتباه اظهار نظر میکنند .بنابراین این
گزاره قطعی و پذیرفته شده است که اهل بیتعلیهم السالم حداقل در مسائل مربوط به هدایت ،عصمت دارند
یعنی هیچ خطایی نمیکنند و به بیان دیگر یا دربارۀ مسئلهای اظهار نظر نمیکنند یا اگر اظهار نظر کنند،
مصون از خطا خواهد بود.
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اما این که ما گفتیم «عصمت» را مبنایی دینی و کالمی برای بحث مرجعیت قرار میدهیم ،بحثی دروندینی
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و موضوعی است که ما بر اساس آموزههای تشیع دربارۀ آن بحث میکنیم .اما اگر بخواهیم با فردی که هم
ادا میکنند .و عصمت عملی عالی ترین درجه تقواست و این مقام منیع برای کسی حاصل است که به مرز اخالص رسیده
باشد ،در این حال در حرم امن او شهوت و غضب باطل راه ندارد .رک .عبداهلل جوادی آملی ،سیره رسول اکرم در قرآن ،ج،۷
ص.23-1۸
 .1پرسش حضار :آنچه که با اخالق ،رفتار و یا ملکات نفسانی ارتباط مستقیمیدارد مانند تغذیه! آیا درباره این مطلب هم در
علم اخالق بحث میشود؟
پاسخ استاد :خیر .دربارۀ این موضوع چندان در علم اخالق بحث نشده است .اگر چه ممکن است ارتباط داشته باشد و در اخالق نیز
تأثیر بگذارد ،ولی معموالً در اخالق از آن بحث نمیکنند .محل طرح این موضوع در علومی مانند روانشناسی و پزشکی و غیره
است.
 2مسایل و گزاره هایی که در یک دین طرح می شوند و مورد بررسی قرار می گیرند دو دستهاند -1:گزاره هایی که می توان
آنها را مورد بررسی عقالنی قرار داد و صحت و سقم آن گزارهها ومدعیات دینی را از راه عقل و احکام عقالنی ثابت کرد؛
 -2گزاره هایی که نمیتواند مورد بررسی عقالنی قرار گیرد ،بلکه از راه نقل و متون مقدّس آن دین می توان به فهم گزارهها
واثبات و نفی آنها پرداخت .برای مثال فروع دین و احکام شریعت در یک دین از نوع دوم هستند ،اگر چه بعضی از فروع و
احکام دینی می توانند مورد بررسی عقلی نیز قرار گیرند.
گزارههای نوع اوّل را می توان از دو حیث و از دو نگاه مورد بررسی قرار داد -1:یا همانند گزارههای نوع دوم در تأیید یا ردّ
آن به آنچه در دین آمده تمسک می کنیم ،یعنی به متون مقدّس دینی نظر می کنیم و آیه یا روایتی که تأیید یا رد می کند ،آن

مسلک ما نیست ،بحث کنیم ،دیگر نمیتوانیم از این آموزه به عنوان یک مفروض اولیه استفاده کنیم ،بلکه
باید از روشی دیگری استفاده کنیم.
امانتداری ،مؤلفۀ بروندینی اثبات مرجیعت اهل بیت علیهم السالم

در مواجهة میان انبیا و کفار صفت مهمی به نام امانت وجود دارد .نکتة مهم این است که ما این صفت را
بهعنوان امری دروندینی برای انبیاء و ائمه علیهم السالم مفروض نگرفتهایم ،بلکه امری است مشهود که افراد
آن را دیدهاند و فهمیدهاند و تجربه کردهاند .انبیاء در مذاکره با مشرکان ،کفار و مخالفانشان ،پیش از آن که
ایشان را به پذیرش دعاویشان دعوت کنند ،به امانتداری خود و این که ما «امین» هستیم ،اشاره میکردند.
هیچ کس نیز -حداقل براساس قرآن -مانتداری ایشان را زیر سؤال نبرده است.
در ادامه مستنداتی را در این باره بیان میکنم:
در درجة اول ،شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم قرار دارند .در دوران جاهلی حضرت را با یک
صفت برجسته میشناختد و ایشان را «محمد امین» مینامیدند .البته این به آن معنا نیست که صفات دیگر
ایشان میان مردم شناخته شده و موردقبول نبود ،بلکه به طور ویژه صفت «امین بودن» را در مورد حضرت
بهکار میبردند .در این میان کسی نیز مخالف این موضوع نبود .هنگامی نیز که حضرت دعوت خود را انجام
داد به همین صفت اشاره کرده و فرمودند« :قبول دارید که امانتدار خوبی هستم؟» البته امین در اینجا،
وسیعتر از امانت داری بوده و به آن معنا است که در مواجهه انسان با فرد امین (پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله

وسلم) ضرری از ناحیه او به انسان نرسیده و حتی در کنار او به امنیت میرسد .وقتی میگوییم فردی امین
است ،یعنی میتوانیم به او اطمینان کنیم؛ حال گاهی پول و سرمایة خود را به او میسپاریم ،گاهی عقل خود
را به او میسپاریم و گاهی چیز دیگری  ...چنانکه مثالً گاهی مردم ،نوامیس خود را به دست ایشان
میسپردند ،گاهی اختالفاتشان را نزد ایشان میبردند و به طور کلی حضرت به این معنا امینِ مردم بود.
بنابراین «امین» به معنای وسیع کلمه به کار میرود.
حضرت میفرمود« :اگر به شما بگویم پشت این کوه لشکری هست و میخواهد به شما حمله کند آیا قبول
میکنید؟» گفتند« :آری» .فرمودند« :حاال من به شما خبری میدهم و آن این است که از پشت پردۀ غیبی که
شما قادر به دیدن آن نیستید ،خطراتی در انتظار شما هست ،حساب و کتابی و جود دارد و بهشت و جهنمی
و  »...پس حضرت به اعتمادی که مردم به ایشان داشتند و این اعتماد یک اعتماد «پیشا دینی» (قبل از معرفی
دین) محسوب میشد؛ یعنی پیش از این که دین را بپذیرند این اعتماد حاصل شده بود.
دربارۀ پیامبران دیگر نیز این بحث وجود دارد .مثالً در سورۀ مبارکه «شعراء» ،آیات مختلفی در مورد امین
بودن پیامبرانی مانند حضرت نوح ،هود ،صالح ،لوط ،و شعیب علیهم السالم میخوانیم که دربارۀ تمامی ایشان
گزاره را مورد تمسّک و استدالل قرار می دهیم؛  -2یا با استفاده از اصول عقلی و گزارههای بدیهی از نظر عقل و با رعایت
منطق استنتاج به تأیید یا ردّ آن گزاره یا نظریه دینی می رسیم .منظر اول دروندینی و منظر دوم بروندینی است.

این صفت بیان شده است که« :انی لکم رسول امین» که البته مردم نیز امین بودن را میپذیرفتند اما گاهی در
رسول بودن شک و تردید میکردند .چنانکه حضرت نوح فرمود« :انی لکم رسول امین فاتقوا اهلل و اطیعون»
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یعنی اطاعت پس از آن است که مسئلة امانت و امین بودن ایشان ،آن هم به نحو تجربی اثبات شده باشد.
بنابراین اطاعت بعد از امین دانستن است .اما پرسش این است که چرا باید اطاعت کنند؟ استدالل میکنند
که« :و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری اال علی رب العالمین» 2من از شما اجر و پاداشی نمیخواهم یعنی
فکر نکنید من به سود خودم حرف میزنم البته من هم سود میبرم و سودم با رب العالمین است برای
خودتان میگویم« :فاتقوا اهلل و اطیعون» ،این به نفع خودتان است .اما کافران و مشرکین برای قبول نکردن
دعوت حق هیچگاه نمیگویند توامین نیستی یا ما امین بودن تو را قبول نداریم بلکه چنین استدالل میکنند
که« :قالوا اَ نؤمِنُ لک و اتبعک االرذلون» ،3یعنی چطور از تو تبعیت کنیم درحالی که عدهای از سطح پایین
جامعه از تو تبعیت میکنند .این بهانههای آنها بود که در مورد قوم حضرت نوح علیه السالم مطرح شده است
و در بقیه انبیاء هم به همین ترتیب .در جای دیگر حضرت هود علیه السالم چنین استدالل میکند« :وَ اتَّقُواْ
الَّذِى أَمَدَّکمُ بِمَا تَعْلَمُون»4؛ خداوند متعال به شما کمک کرده« ،أَمَدَّکمُ بِأَنْعَامٍ وَ بَنِینَ»۸؛ و این همه نعمت انعام
و بنین به شما داده «وَ جَنَّاتٍ وَ عُیُون»۱؛ اما من از عذاب الهی برای شما میترسم« :إِنّى أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ
یَوْمٍ عَظِیم» .1ولی قوم هود پاسخ میدهند« :إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِین»۳؛ این حرفها ساختگی و خرافات است.
نگفتند تو امین نیستی ،بلکه گفتند خرافات است و ما خرافات را قبول نمیکنیم و گویا تو نیز مجنون
شدهای!
بنابراین یکی از مبانی اصلی کار ما این است که یا «عصمت» را از درون دین پایه و اساس قرار میدهیم و
برهمان مبنا حرکت میکنم ،یا «امین» بودن را به عنوان صفتی که به شکل تجربی کسب میشود ،مبنای بحث
خود قرار میدهیم.
فضیلتگروی
بحث بعدی «فضیلت گروی» است .همانطور که عرض شد در فضیلتگروی با شخصیات و ملکات روحی
و ویژگیهای منش آدمیسر و کار داریم نه با افعال انسانی .در اینجا معیارِ صحتِ فعل اخالقی« ،شخصیت
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فاعل» است نه امور بیرونی و اموری که به کار و فعل بازگردد .خود شخصیتهای پاک و طاهر مالک است.
در اخالقِ فضیلت ،فرد باید فضیلتمند شود ،تنها در آن صورت کارهایش ارزش مییابد .به عبارتی کاری
ارزشمند است که از شخص فضیلتمند صادر شده باشد .پس به کار نیز امتیاز داده و آن را ارزشگذاری
میکنند ولی به شرط آنکه اول احراز شود که این شخص ،فضیلتمند است نکتة دیگر آن است که در
اینجا «اسوهها» 1اهمیت مییابند .در واقع اسوهها بر هر اصل و قاعدهای مقدم هستند و اگر هم از قواعد و
اصولی در اخالق بحث میشود به تبع کاری است که اسوه ها انجام دادهاند ،یعنی این قواعد برگرفته از
شخصیت اسوههاست .البته باید دقت شود که اصل ،خودِ اسوهها و شخصیت آنها بوده و فرع ،حُسن رفتار
یا حسن قاعدۀ رفتاری میباشد که اینها با هم تفاوت دارد .بنابراین ،منش ،بر رفتار و چگونه بودن ،بر چگونه
کردن مقدم است و ارزش نیز بر الزام تقدم دارد؛ زیرا الزامات ،به افعال و کردار مربوط است ،اما ارزشها،
هم میتواند افعال و هم منشها را دربرگیرد .خالصه این چند ویژگی ،ویژگیهای مهمی است که در اخالق
فضیلت دربارۀ آنها بحث میشود.
بر فضیلتگرایی متعارف اشکاالتی نیز وارد نمودهاند .در دوران قدیم اغلب فیلسوفان طرفدار فضیلتگرایی
متعارفی بودهاند که امروزه در اخالق طرفدارانی دارد و این دیدگاه در میان فیلسوفان قدیم و جدید از
ارسطو ،افالطون ،سقراط گرفته تا فیلسوفان و اخالقیون مسلمان در دوران جدید و مدرن رواج داشته و دارد.
در قرنهای نوزدهم و بیستم که رفتارگرایی از جمله در اخالق فراگیر گردید« ،اخالق فضیلت» تا نیمههای
قرن بیستم به عقب رانده شد .تا این که خانم زاگزبسکی 2در سال 1۷۸۳م یک مقالهای نوشت و انتشار این
 1یکی از دالیل مهمّی که قرآن مجید در هر مورد و در هر مناسبت از انبیای الهی سخن می گوید و پیغمبر اکرم (صلی اهلل
علیه و آله) و مسلمانان را دستور می دهد که به یاد آنها و تاریخ و زندگانی شان باشند ،همین است که از آنان الگو بگیرند و
راه موفّقیّت و نجات را در تاریخ زندگی آنها بجویند .درآیه  2۳سوره احزاب می فرماید« :رسول خدا اسوه نیکویی بود برای
آنها که امید به خدا و روز رستاخیز دارند ،و خدا را بسیار یاد می کنند».
هرکس در زندگی خود ،اسوه و پیشوایی دارد که سعی می کند خود را به او نزدیک سازد و پرتوی از صفات او را در درون
جان خود ببیند .به تعبیر د یگر ،در درون دل انسان جایی برای اسوه ها و قهرمانهاست؛ و به همین دلیل تمام ملّت های جهان
در تاریخ خود به قهرمانان واقعی و گاه پنداری متوسّل می شوند و بخشی از فرهنگ و تاریخ خود را بر اساس وجود آنها بنا
می کنند ،در مجالس خود از آنها سخن می گویند و آنها را می ستایند و سعی می کنند خود را از نظر صفات و روحیّات به
آنها نزدیک سازند .اضافه بر این ،اصل «محاکات» (همرنگ شدن با دیگران ،مخصوصاً افراد پرنفوذ و با شخصیّت) یکی از
اصول مسلّم روانی است .مطابق این اصل ،انسان کششی در وجود خود به سوی هماهنگی و همرنگی با دیگران (مخصوصاً با
قهرمانان) احساس می کند و به همین علّت ،به سوی اعمال و صفات آنان جذب می شود .این جذب و انجذاب ،در برابر
افرادی که انسان نسبت به آنها ایمان کامل دارد ،بسیار نیرومندتر و جذّابتر است .ناصر مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،ج،1
ص .3۱۸
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رشته فلسفه و فارغالتحصیل لیسانس از دانشگاه استنفورد در سال  ،1۷۱۳فوقلیسانس از دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی در سال

مقاله فضیلتگرایی را احیا نمود و عدهای طرفدار آن شدند( .که البته در بین ایشان اختالفاتی نیز وجود
داشت که وارد آن نمیشویم ).البته امروز این دیدگاه طرفداران بیشتری یافته است و از جمله پرآوازهترین
طرفداران
فعلی آن میتوان به آقای «مک اینتایر»( 1که برخی از کتابهایش نیز به فارسی ترجمه شده است .در میان
خانمها نیز میتوان از «الیزابت انسکوم»« ،2فیلیپا فوت» 3و همچنین لیندا زاگزبسکی نام برد.
نقدهای واردشده بر فضیلتگروی

1۷۱۷و دکتری از دانشگاه کالیفرنیا ،لسآنجلس در سال  1۷1۷است .حوزه تخصصی او معرفتشناسی و بهویژه معرفتشناسی
فضیلت است و از سال  1۷۷۷تاکنون در دانشگاه اوکالهاما به تدریس فلسفه دین و اخالق پرداخته است .او همچنین از سال
 233۸تا  233۳ریاست انجمن فیلسوفان مسیحی و از سال  1۷۷۱تا  2331ریاست انجمن فلسفی کاتولیک امریکا را برعهده
داشت .از لیندا زاگزبسکی ،فیلسفوف آمریکائی معاصر (  ) -1۷4۱دو کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است .نخست کتاب
“معرفت شناسی” که کاوه بهبهانی ترجمه کرده و دوم کتاب ” فلسفه دین ،درآمدی تاریخی” که شهاب الدین عباسی ترجمه
کرده است .زاگزبسکی در معرفت شناسی فضیلت گراست و عاملیت فاعل را در نظریه اش دخالت می دهد .او طرفدار
“اعتمادگرایی” در معرفت شناسی است.
 Alasdair MacIntyre 1السدیر مکاینتایر در  12ژانویه  1۷2۷در گالسکو زاده شد و تحصیالتش را در انگلستان
گذراند .وی لیسانس خود را در دانشگاه کویینمری لندن گذراند و فوق لیسانس خود را از دانشگاه منچستر گرفت .وی از
 1۷۸1کار تدریس را از دانشگاه منچیتر آغاز کرد و در دانشگاههای آکسفورد ،پرینستون ،براندی ،بوستون ،دوک ،و همچنین
نتردام تدریس داشتهاست .او مدتی نیز ریاست بخش شرقی انجمن فلسفی آمریکا را بهعهده داشت .وی فیلسوف نو-
ارسطویی معاصر است که او را در زمره اجتماعگرایان قرار میدهند .اهمیت او بهدلیل همتاش در فلسفه اخالق و فلسفه
سیاسی است .کتاب درپی فضیلت او بیش از  113بار در جهانانگلیسیزبان تجدید چاپ شدهاست.
 2Elizabeth Anscombeگرترود الیزابت مارگارت اَنسکوم ( 1۳مارس  ۸–1۷1۷ژانویه  )2331فیلسوف تحلیلی
بریتانیایی بود که در زمینههای فلسفه عمل ،ذهن و منطق فعالیت میکرد .انسکوم از شاگردان لودویگ ویتگنشتاین بود و کتاب
پژوهشهای فلسفی او را به انگلیسی برگرداند .دونالد دیویدسون نوشتههای او در زمینه فلسفه عمل را مهمترین آثار از زمان
ارسطو میداند .مهمترین آثارش عبارتاند از «قصد» ( )1۷۸1و «درآمدی به تراکتاتوسِ ویتگنشتاین» ( .)1۷۸۷مقالهای که با
عنوان «فلسفة اخالق جدید» ( )1۷۸۳نوشت سبب توجه تازهای به نظریههای اخالقی ارسطو شد .اَنسکوم در  1۷41از دانشگاه
آکسفورد فارغ التحصیل شد .در همان دانشگاه و چندین دانشگاه دیگر به تدریس پرداخت و در  1۷13به مقام استادی فلسفه
در دانشگاه کیمبریج نایل آمد .در  ،1۷۳1سه مجلد ازمجموعة مقاالت او انتشار یافت.
 Philippa Foot 3فیلیپا فوت ( )1۷23– 2313فیلسوف بریتانیایی بود .او همراه با الیزابت انسکوم ،از احیاکنندگان اخالقِ
فضیلتی در قرن بیستم و متاثر از ارسطو بود .فوت از جمله بابت استداللهایش بر ضد فایدهگرایی و ناشناختگرایی مشهور
است .آزمایش فکری مشهور مسئله تراموا اولین بار در آثار او مطرح شدهاست .وی یکی از مهمترین مدافعان و پایهگذاران
اخالق فضیلتِ معاصر است .یکی از آثار متأخر او مقاله «فضایل و رذایل» است که در سال  1۷1۳در مجموعه مقاالت فیلیپا
فوت منتشر شد .فوت در این مقاله نشان میدهد که فضایل ،به نحوی از انحا ،سودمندند ،بدین معنا که انسانها بدون فضایل
نمیتوانند بهخوبی کاری از پیش ببرند.

در ادامه به نحو اجمالی برخی از این نقدها را بیان میکنم.
اخالق در مواجهه با مسائل اخالقی معموالً باید به ما راهکار نشان دهد ،یعنی ما انتظار داریم وقتی بر سر دو
راهی قرار میگیریم ،اخالق به ما بگوید که از کدام راه برویم .1اما اخالق فضیلت این کار را نمیکند ،بلکه
تنها چیزی که به ما نشان میدهد این است که توجه کن ببین اسوهها چه کردهاند؟ در این حالت باید بررسی
کرد که آیا اسوهها در چنین وضعیتی کاری انجام داده اند یا حرفی زدهاند که از بتوان از آنها تقلید کرد؟ این
موضوع ،قدری کار را دشوار میکند و معموالً راهنمای عمل را پیشرویِ ما قرار نمیدهد .این یکی از
مشکالت اخالق فضیلت است.
مشکل دیگر این است که ما از اخالق انتظار داریم بهطور کلی به ما بگوید عمل صحیح چیست؟ نه اینکه
فقط بگوید ملکة درست چیست؟ در واقع این مطلب را در اخالق فضیلت در حاشیه و پرانتز قرار دادهاند
که این غیر از بحث حل مشکالت است .مثالً میگویند به دنبال فضیلتمند شدن باشید و بعد در پاسخ به
این پرسش که از کجا و چطور؟ میگویند :از طریق توجه به رفتار فضیلتمندان! طبیعتاً در اینحا باید بپرسیم
آیا این رفتار ،فضیلتمندانه هست یا نیست؟ یا این که آیا اصالً این فرد ،فضیلتمند هست یا نیست؟ و
همین جا است که دچار مشکل میشویم.
و مشکل سوم ،بحث «شناخت فضیلتمند» است ،اینکه چطور و با چه معیاری میتوانیم شخص فضیلتمند
را تشخیص دهیم؟ به ویژه در مورد اخالقهای جدید و گرایش های معنوی که اخیراً رواج یافته است (و
برخی براساس آنها توصیههای اخالقی هم میکنند) از کجا باید بفهمیم واقعاً شخص ،فضیلتمند است؟
شاید عمل آنها و توصیههایشان عین رذیلت باشند .از اینرو جای تردید وجود دارد که نیازمند مالک و
معیاری هستیم که هم پیش از فضیلت و هم مستقل از آن باشد.
بهطور کلی  ۳مشکل و نقد عمده بر فضیلتگرایی وارد است 2که ادامة آنها را بیان نمیکنیم و دوستان را به
کتابها و مقاالتی که در اینباره نوشته شده است ،ارجاع میدهیم.
فضیلتگروی براساس نصوص اسالمی
فضیلت گروی در متون دینی نیز موردتوجه است ،هرچند باید دقت داشت که منحصر به آن نیست .در متون
دینی برای هر یک از اخالقهای معروفی که تا به حال شنیدهاید ،دلیل موافقی یافت میشود .بنابراین اگر
بنده دو آیه به نفع فضیلتگروی خواندم ،نباید گمان کنید همین است و بس! به عنوان نمونه وقتی که گفته

 1نقش شناختهای عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهای متعارض راهی را نشان دهد که به
هدف اصلی و واالی انسانی منتهی گردد و او را به سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد .محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش
فلسفه ،ج ،1ص.2۱1
 2برای آگاهی از نقد و بررسی نظریههای مختلف اخالقی رک .محمد تقی مصباح یزدی ،نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،قم:
انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.13۳4 ،

میشود« :یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیم» 1یعنی هیچ چیز به درد نمیخورد و این اِلّا
تنها یک چیز را استثنا کرده است« :إِلَّا مَنْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیم» ،قلب را هم اگر به معنای روح بگیریم یعنی
روح سالم و روح نیز آن امر درونی آدمیاست .نگفتهاند رفتارهای خوب بیاید! بلکه از روح سالم سخن
گفتند .این به چه معنی است؟ داللت بر پذیرفته شدن فضائل به عنوان اصل در اخالق دارد .و با این آیات،
فضیلتگروی تقویت میشود .نمونة این آیات هم کم نیستند .مثالً آیة «اذ جاءَ ربَّهُ بِقلبٍ سَلیمٍ» 2بیان میدارد
حضرت ابراهیم 7با قلب سلیم به محضر پروردگارش آمد که در آیه نیز فضیلتگروی ارزشگذاری شده
است .و یا در آیة «یومَ تُبلَی السَّرائِر»3؛ در قیامت آن سرائر آشکار میشود؛ یعنی اصل ،آن سرائر است و
سرائر است که مالک بوده و در واقع تعیین میکند فرد کجا باید برود؟ و یا آیة «لیس علیکم جناحٌ فیما
اَخطَأتُم به و لکن ما تعمدت قُلُوبکم» 4و همچنین آیة «هلل ما فی السماوات و ما فی االرض و اِن تُبدُوا ما فی
انفسکم او ما تخفوه یُحاسِبکم به اهلل» ۸که نکتة اصلی در «ما فی انفسکم» نهفته است .و آیة «لقد کان لکم فی
رسول اهلل اسوۀٌ حسنةٌ لمن کان یرجوا اهلل» ۱که اسوه حسنة ،مالک است ،چنانکه در جای دیگری میفرماید:
«إن تُطیعُوهُ تَهتَدوا» 1اگر از این اسوه تبعیت کردید ،هدایت میشوید .و این اسوه یعنی همان فرد فضیلتمند!
همچنین آیة «لقد کانت لکم اسوۀ حسنة فی ابراهیم و الذین معه» ۳و یا آیة «لقد کان لکم فیهم اسوۀ حسنة»

۷

دربارۀ انبیاءعلیهم السالم .قرآن کریم تمام این موارد را به عنوان اسوه معرفی کرده است.
در این زمینه روایات فراوانی نیز داریم مانند «علی مع الحق و الحق مع علی» 13و یا «فمن تمسک به فاز و
من تخلف عنه هلک» 11و ...که اینها بر معرفی فرد فضیلتمند داللت دارند و میخواهند تا از این افراد
تبعیت کنیم .اگر چه ظاهر این روایات ،دفاع از فضیلتگروی است ،اما بنده نمیخواهم چنین استنباطی
داشته باشم ،بلکه فقط قصد دارم بگویم که اینگونه داللتها نیز وجود دارند و در کنار آنها آیات دیگری از
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 13ابن بابویه قمی،خصال ،ج ،2ص۸۸۷؛ شیخ مفید ،الفصول المختارۀ ،ص۷1
 ...« 11عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَهُ وَ هُوَ الْإِمَامُ وَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِی فَمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ فَازَ وَ نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ضَلَّ وَ غَوَى»...
محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،3۱ص.2۳1

قرآن نیز گاهی در دفاع از «خود گروی» و گاهی در دفاع از «دیگر گروی» ،گاهی به نفع «سود گروی» و
گاهی نیز در دفاع از «وظیفهگروی» مطرح میشوند .که در خصوص هر یک از موارد ذکر شده ،روایاتی نیز
وجود دارد.
البته گاهی اوقات مشاهده میشود که برخی نویسندگان ناشی در حوزۀ اخالق و فلسفة اخالق وقتی اندکی
نسبت به متون دینی آگاهی یافتند ،به قصد طرفداری از یکی نظریات اخالقی ،دسته ای از آیات و روایات
نزدیک به مقصد و هدفشان را جمع آوری کرده و مدعی میشوند اسالم نیز همین حرف را زده است! اما
واقعیت این نیست و باید قاطعانه گفت اسالم هیچگاه این مکاتب را به تنهایی تأیید نمیکند (ادلة آن را بعداً
ذکر خواهیم نمود) بنابراین حتماً باید این نکته را مدّ نظر داشته باشید.
پس از بیان مقدمات ،وارد بحث اصلی خود میشویم.
انواع مرجعیت
بخشی از مرجعیت اهل بیتعلیهم السالم در حوزۀ اخالق به امور مربوط به فضیلتمندی بازمیگردد بدین
معنا که ایشان چون فضیلتمند بودهاند ،اسوههای اخالقی تلقی گردیده و به همین دلیل قابل پیروی هستند.
این خالصة استدالل است .اهل بیتعلیهم السالم چون امین هستند و تعمد بر خطا و خالف ندارند و چون
عصمت دارند ،هیچگونه خطای اخالقی مرتکب نمیشوند ،بنابراین هر چه از آنها سر بزند به نحو مطلق
الزاماً خوب است و یا حداقل بد نیست .اگر بخواهیم دایرۀ مباحات و افعال آنها را هم در نظر بگیریم
حداقل میتوان گفت یا مباح است و یا جزء امور ارزشمند و مطلوب به حساب میآید.
در ادامه به ذکر انواع مرجیعت میپردازیم:
 .1مرجعیت اسوه ای؛ که آیات مربوط به اسوه بودن را ذکر نمودیم و براساس آنها ائمه از لحاظ اینکه اسوه
هستند ،مرجعیت دارند.
 .2مرجعیت در معیارها و موازین؛ یعنی اگر ما در اخالق به معیار و میزان نیاز داریم ،ائمهعلیهم السالم در
این زمینه مرجعیت داشته و خودشان میزان و معیار هم دنیا و هم آخرت هستند .در اینباره امام صادقعلیهم

السالم در تفسیر آیة شریفه «و نضع الموازین القسط لیوم القیامة» 1در تبیین به موازین قسط میفرمایند:
«موازین :االنبیاء و االوصیاء» .2پس همانگونه که ترازو به معنای ابزار سنجش است ،انبیا و اوصیا هم ابزار
سنجش میباشند.
البته بعضی مفسرین تعبیرات به کار بردهاند مبنی بر این که اینگونه گفتارها ،تأویالتی ناپسند هستند .این
دسته متأسفانه پنداشتهاند انبیا و اوصیا نمیتوانند میزان باشند و میزان باید حتماً ابزار دیگری باشد! در حالی
که چنین نیست و میزان هر چیزی متناسب با خود آن است .مرحوم فیض کاشانی این مطلب را به خوبی
 1انبیا41 :
 2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،1ص41۷

تفسیر کرده است که عین آن را از کتاب وافی ،جلد ،3صفحه  ۳۷1برای شما میخوانم« :میزان هر چیزی
معیاری است که اندازۀ آن چیز با آن فهمیده میشود ،پس میزانِ روز قیامت برای مردم ،آن چیزی است که به
وسیلة آن قدر و قیمت هر کس بر حسب عقاید و کارهایش سنجیده میشود تا هر کس جزای آنچه را کرده
است ببیند و این میزان ،چیزی جز انبیا و اوصیا نیست؛ زیرا ارزش مردم به اندازۀ خوبیها و بدیهایشان و
بر حسب میزان پیروی از آنها یا ترک پیروی به روش آنها شناخته میشود .بر این پایه میزان هر امتی ،پیامبر
آن امت و وصی او و شریعتی میباشد که آورده است ،چون شریعت هر پیامبری در واقع خودِ آن پیامبر در
قالب بیان قوانین و احکام است و عکس آن هم صادق است .پیامبر هر دینی در واقع همان دین است که در
قالب انسان تجسم یافته است .بنابراین از سویی پیامبر هر دینی با کتابی که آورده است ،علیالقاعده باید
برابری کند و باید تجلیگاه احکام و حرفها و قوانینی باشد که در آن کتاب وجود دارد و از سوی دیگر آن
کتاب را میتوانید گزارشی از احوال و ملکات و شخصیت همان نبی به حساب آورید».
با این توضیح معنای میزان در حق آنها تحقق مییابد و هیچ نیازی به تقدیر مضاف وجود ندارد .البته باید
توجه داشته باشید که وقتی قرآن میفرمابد« :نضع الموازین القسط لِیوم القیامة» از ظاهر معنای آیه میتوان
فهمید که موازین از همین دنیاست ،منتها برای روز قیامت و گواه این برداشت هم« :الیوم القیامة» است .پس
یعنی روز قیامت ،غایت است و موازین روز قیامت هم از اینجا تعیین میشوند تا در آنجا بتوانند کارایی
داشته باشند و عالوه بر این مطلب ،روایات هم این را تأیید میکنند ،چنانکه فرمودهاند« :اینها موازین دنیا و
آخرت هستند».
 .3مرجعیت در هدایت؛ این نوع از مرجعیت ،هم هدایت علمی و هم هدایت عملیاست 1.هم در حوزه علم
اخالق میتوانیم برای ایشان مرجعیت قائل باشیم -چون هدایت به علم هم نیازمند است -و هم در حوزۀ
عمل اخالقی؛ زیرا ایشان معجون هدایت هستند .امیرالمؤمنین خودشان چنین معرفی میفرمایند« :انا حبل اهلل
المتین الذی امر اهلل تعالی خَلقَه ُان یتصل فی قوله اهلل تعالی :واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا»2؛ یعنی
من همان ریسمان محکم الهی هستم که خداوند دستور داده به آن تمسک کنید و بعد ادامه میدهند« :انا
موازین القسط لیوم القیامة انا یعسوب الدین انا قائد المومنین الی الخیرات و الغفران الی ربی» 3من مؤمنان را

 1وظیفه امام تنها بیان صورى معارف و راهنمایى ظاهرى مردم نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمایى صورى مردم را به عهده
دارد همچنان والیت و رهبرى باطنى اعمال را به عهده دارد و اوست که حیات معنوى مردم را تنظیم مىکند و حقایق اعمال را
به سوى خدا سوق مىدهد .بدیهى است که حضور وغیبت جسمانى امام دراین باب تأثیرى ندارد وامام از راه باطن به نفوس و
ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگرچه از چشم جسمانى ایشان مستور است و وجودش پیوسته الزم است؛ اگرچه موقع
ظهور و اصالح جهانىاش تاکنون نرسیده است .سید محمد حسین طباطبایی ،شیعه در اسالم ،ص.1۷۳
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به سمت خیرات رهبری میکنم که این دقیقاً مفهومی اخالقی است و میفرمایند :رهبر اخالقی مردم من
هستم و ایشان را رهبری اخالقی میکنم.
 .4مرجعیت در اعتصام؛ که این هم از همان روایت امیرالمؤمنین علیه السالم برداشت میشود بدین معنا که
اگر شما بخواهید به جایی چنگ بزنید و یا از کسی پیروی و تقلید و توسل کنید ،باید به این اهل بیت
مراجعه نمایید.
 .5مرجعیت طریقی؛ این مورد هم به هدایت مربوط میشود ولی با یک عنوان دیگر .مفضّلبن عمر از امام
صادق علیه السالم میپرسد« :عن الصراط؟»؛ راه چیست؟ حضرت در جواب میفرمایند« :هو الطریق الی معرفة
اهلل عزوجل و هما صراطان؛ صراط فی الدنیا و صراط فی االخرة و اما الصراط فی الدنیا و هو االمام المفترض
الطاعة» 1پس تا اینجا معلوم شد یافتن راه معرفت الهی از طریق امام است و امام هم همان امام
مفترضالطاعهای است که اگر «من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه» .به عبارت دیگر اگر کسی امام را در دنیا
بشناسد و به هدایت او اقتدا کند« :مَرَّ علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی االخرة و من لم یعرفه فی الدنیا
ضلت قدمه علی الصراط فی االخره فتردی فی نار جهنم» 2و باز حضرت صادق علیه السالم فرمودند «:الصراط
المستقیم :امیرالمؤمنین علی علیه السالم » 3که در واقع در این جا ما را به سوی خود اسوه ،راهنمایی میکنند و
میفرمایند که راه ،خود اوست .عدهای دوباره این مطلب را به نادرست تأویل میکنند که خطا است؛ زیرا
اینجا نیازی به تأویل نمیباشد ،اگر ما بر این مبنا آن را تفسیر کنیم که خود اسوهها ،طریق سلوک هستند و ما
باید خودِ آنها را پیش روی خود قرار داده و بر مبنای ایشان حرکت کنیم .اگر از این حیث آنها را صراط
بدانند ،دیگر نیازی به تأویل نخواهد بود .بنابراین نگوییم فقط راه و عمل آنها بلکه بگوییم خود آنها ،صراط
هستند .یک معنای این مطلب آن است که از راه و عمل اسوهها تقلید کنیم در حالی که معانی باالتری نیز
وجود دارد ،به این معنا که به لحاظ باطنی باید وصل به آنها شویم و با خود آنها ارتباط معنوی پیدا کنیم .به
عبارت دیگر باید در امام ،سلوک کنیم و سلوک در امام یعنی طریق پیمودن درجات معرفتاهلل؛ زیرا سلوک
برای یافتن معرفت است؛ یعنی اگر میخواهید خدا را بشناسید بروید امام را بشناسید.
 .6مرجعیت نجات؛ اخالق ،علمیاست که قرار است ما را از پستیها و بدیها و عذاب آخرت نجات دهد
و برای ما صالح و فالح به دست آورد .اینها به عنوان غایات اخالق مورد تأیید همه است و کسی نیز چه
غایت گرا باشد و چه نباشد ،آن را انکار نمیکند[ .حتی وظیفهگرایان هم منکر غایت اخالق نیستند آنها
معتقدند اصالً غایت اخالقی را در نظر نگیرید .منکر این مطلب نیستند که اگر این وظایف اخالقی را انجام
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دهید ،شما را به سعادت میرسانند؛ ولی اعتقاد دارند غایات ،نمیتوانند مالک ارزش اخالقی باشند .حتی
فضیلتگراها نیز بحث غایت را قبول دارند].
اما دلیل این که اهل بیت مرجع نجات و سعادت هستند چیست؟
در پاسخ باید گفت از آن جایی که رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم فرمودند« :علی مع الحق و الحق مع
علی و هو االمام و الخلیفة من بعدی و من تمسک به فاز و نجی و من تخلّف عنه ضلَّ و غوی» 1اهلبیت در
فوز و نجات مرجعیت دارند.
 .7مرجعیت در اطاعت؛ چنان که در آیاتی میخوانیم« :ان تطیعوه تهتدوا» 2که خودِ اطاعت از مرجع و اسوه،
موجب هدایت است .آیات بسیاری براین معنا داللت میکنند از جمله آیة  32آل عمران« :قل اطیعوا اهلل و
الرسول فإن تولوا فإن اهلل ال یحب الکافرین» و نیز آیة  ۸3همان سوره « :ربنا آمنا بما انزلتَ واتبعنا الرسول
فاکتبنا مع الشاهدین» و یا آیة  132آلعمران« :و اطیعوا اهلل والرسول لعلکم ترحمون» .شاید حدود چهل آیه
در حوزۀ اطاعت از شخص رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم وجود داشته باشد ،چنانکه در آیات دیگری
نیز هم اطاعت از رسول و هم اطاعت از اولوا االمر سفارش شده است .در اینجا چون اطاعت ،مطلق آورده
شده است ،اولوا االمر از نظر شیعه جز امام معصوم نمیتواند کس دیگری باشد.
شایسته است این نکته را هم عرض کنم که برخی روایات اصل را حق میدانند و انسان را به اطاعت از حق
ملزم میکنند مانند این روایت شریفه از امیرالمؤمنین خطاب به حارث همدانی که حضرت فرمودند « :إِنَّکَ
إِنْ نَظَرْتَ تَحْتَکَ وَ لَمْ تَنْظُرْ فَوْقَکَ جُزْتَ عَنِ اَلْحَقِّ ،إِنَّ اَلْحَقَّ وَ اَلْبَاطِلَ الَ یُعْرَفَانِ بِالنَّاسِ ،وَ لَکِنْ اِعْرِفِ اَلْحَقَّ
بِاتِّبَاعِ مَنِ اِتَّبَعَهُ ،وَ اَلْبَاطِلَ بِاجْتِنَابِ مَنِ اِجْتَنَبَهُ»3؛ یعنی اگر به زیر دست نگاه کنی و به باال دستت نگاه نکنی از
حق تجاوز کردهای .حق را با تبعیت از کسانی که از حق ،تبعیت کردهاند ،بشناس و باطل را با اجتناب از
کسانی که از باطل ،اجتناب کردهاند ،بشناس.
این روایت کمی ابهام دارد؛ زیرا از یک سو احتمال میدهند که اصل ،ابتدا شناخت حق و پیروان حق و
تبعیت از آنان باشد و در مقابلش باطل هم به همین ترتیب؛ از طرف دیگر معیار را کسانی میدانند که از حق
تبعیت کردهاند یعنی همان فضیلتمندانی که باید حق را با آنان بشناسی .اما اینجا نکتهای وجود دارد که آن
را از فضیلتگرایی محض خارج میسازد و آن تبعیت از کسانی است که از حق تبعیت کردهاند! به عبارت
دیگر فضیلتمندان نه با عنوان فضیلتمندی و اسوه ،بلکه از حیث تبعیت از حق معرفی کرد .بنابراین ،اصل
میشود« :حق» و این فراز تأییدی است بر آن قسمتی که فرمودند « :اِنَّ اَلْحَقَّ وَ اَلْبَاطِلَ الَ یُعْرَفَانِ بِالنَّاسِ»
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در نتیجه برداشتی که از این بحث به دست میآید دقیقاً ضد فضیلتگرایی است  .پس خالصة کالم این
است که حق را بشناس و آدمها را با معیار و خطکشِ حق شناسایی کن ،یعنی معیارها ،خود انسانها نیستند و
اگر هم به انسان ارجاع میدهند ،منظور کسی است که اتباع از حق داشته باشد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این مطالب کجا گفته میشود؟ حارث همدانی در جنگ بین اصحاب
پیامبر و سپاهیان امیرالمؤمنین علیه السالم مردد شده که حق با چه کسی است؟ در چنین شرایطی وظیفه
چیست؟ چه کسی حق و چه کسی باطل میگوید؟ حال در اینجا باید پرسید آیا میتوان به چنین فردی
(حارث همدانی) که دربارۀ خود امام شک و تردید پیدا کرده ،گفت :تو باید به امامت نگاه کنی!؟ اینجا امام
مجبور است مطالب را جور دیگری به او بفهماند ،بنابراین این نکته را در ذهن داشته باشید.
باز جای دیگر حضرت به همین حارث که دربارۀ شأن امیرالمومنین علیه السالم نگران بود ،فرمودند« :انَّ دین
اهلل ال یعرف بالرجال بل بآیة الحق و اعرف الحق تَعرِف اهلَه»1؛ اول حق را بشناس بعد اهلش را .پس
حضرت اینجا حق را مقدم کردهاند .حال در چنین موقعیتی چه میتوان کرد؟ آیا مرجعیت از بین میرود؟
پاسخ این است که ما در بحث فضیلتگرایی معموالً اعتقاد داریم اصل ،انسانها هستند .انسان فضیلتمند،
اصل است .به تبع او رفتار و قواعد ساخته میشود .حال اگر پرسیده شود فعل فضیلتمندانه چیست؟ کار
حق کدام است؟ حق را از کجا بشناسیم؟ فضیلتگرا در پاسخ میگوید :حق همان است که فرد فضیلتمند
انجام میدهد .در این پاسخِ فضیلتگرا یک دور صریح 2پیش میآید که برای حل آن باید فضیلت گروی
را از اطالق انداخته و بگوییم :ما در حوزۀ اخالق درجاتی داریم ،از این رو تنها یک معیار پاسخگو وجود
ندارد .در گام نخست باید معیارهای حق را جدا از آدمها ،اسوهها و فضیلتمندان و غیره بشناسیم .ما ابتدا به
معیاری مستقل از انسان نیاز داریم که به وسیلة آنها خوب و بد را تشخیص دهیم هرچند این معیارها به نحو
حداقلی باشد .این معیارها همان چیزهایی هستند که عقل انسان ،مستقل از دین ،فرهنگ ،زبان و هر گونه
شخص و شخصیتی و هر چیز دیگری آنها را بهعنوان موازین اصلی و اولیه تشخیص داده و ارزش گذاری
میکند ،مانند عدالت که عقل انسان حُسن عدالت و زشتی ظلم را بهطور مستقل تشخیص میدهد و همین
نیز معیار تعیین بقیة ارزشها قرار میگیرد .به عبارتی دیگر برای فهم بقیة ارزشهای اخالقی باید زیبایی
عدل و زشتی ظلم را در این چهارچوب تشخیص دهیم .این مطلب همان نگرۀ معروف شیعه و عدلیه است
که به استقالل عقل در تشخیص حسن و قبح حکم میدهد و وقتی از حسن و قبح عقلی صحبت میکنیم،
به همین معناست .بنابراین تشخیص اولیه و مستدّل عقل ،معیاری قرار میگیرد برای پذیرش هر گونه آیین و
هر گونه فرهنگی به عنوان امر اخالقی یا غیراخالقی و همچنین پذیرش هر شخصیتی به عنوان شخصیت
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شود.

فضیلتمند و اخالقی  .به عبارت دیگر ما ابتدا به اصول و قواعد مستقل اخالقی نیازمند هستیم که عقل آنها
را قبل از هر گونه شخص و شخصیت و فرهنگ و زبان و دین و آیین ،تشخیص میدهد .در گام دوم وقتی
به آیین حق و یا شخصیت حق رسیدیم ،این آیین یا شخص میتواند با درنظر داشتن شرایطش مرجعیت
پیدا کند .از اینرو جایی که در اصل مرجعیت تردید وجود داشته باشد ،میفرمایند« :اعرف الحق تعرف
اهله» و اگر فرد در گام نخست گیر افتاده و هنوز مرجعیتش را نشناخته باشد ،ما باید با زبان عقل استداللی
به او بگوییم «اعرف الحق»؛ اول حق را بشناس ،عدل را بشناس و بدان که حسن عدل چیست؟ و به وسیلة
آن دربارۀ امیرالمومنین ،طلحه و زبیر و عایشه و هر کس دیگری داوری کن و ببین کدام یک از آن ها حق
میگویند .گام دوم پس از شناخت امام خود است .بهعنوان مثال علی در جنگ صفین میفرماید :حواست
باشد فریب نخوری ،قرآن ناطق منم .در واقع این سخن برای کسی است که امام حق را قبول دارد ولی در
مورد اینکه با قرآن چه کند ،مردد است .حضرت دراینباره میفرمایند :قرآن بر نیزۀ ابزار است .نباید فریب
خورد .درست است قرآن کتاب اهلل است ،ولی عدهای میخواهند از آن سوء استفاده کنند ،در حالی که قیّم
قرآن من هستم.
در اینجا گره اصلی مسئله و مشکل وضعیت دور حل میشود .اگر مدعی شویم دور را با این استدالل
برطرف میکنیم که اخالق فضیلت را در مرتبة دوم قرار میدهیم؛ زیرا در مرحلة اول استقالل عقل را بهطور
مستقل به اصول ارجاع میدهیم؛ پس ابتدا باید اصولی برای شناسایی رفتار درست و غلط داشته باشیم و از
طریق آن ،رفتارها را ارزیابی کنیم و سپس از طریق رفتارها به ملکات و منش فرد پی ببریم .راهی جز این
نیز وجود ندارد؛ زیرا ما در نفس افارد حضور نداریم که ببینیم آیا دارای انفس و ضمائر پاکی هستند یا خیر؟
این چیزی است که باید از طریق رفتارهایشان شناسایی شود و برای شناسایی رفتاری هم نیازمند مالک و
معیار اصولی خواهیم بود .اصول موردنظر نیز همان مواردی است که در بحث اشاره شد؛ مثالً باید به اصل
عدالت تمسک کنید و غیره.
این ،روشِ پیشرفت در بحث اخالقی است .بنابراین تا اینجا مشخص شد اگر هم بخواهیم به فضیلت اخالق
دست بیابیم ،آن را همه چیز قرار نداده و منکر ارزش اصول نمیشویم ،بلکه تعداد اصول محدود اولیه را مبنا
قرار میدهیم که عقل ،بهطور مستقل آنها را درک میکند .ما این اصول را بهعنوان معیار تشخیص درنظر
میگیریم که تا آخر نیز به همان وضع باقی میمانند ،این بدان معناست که ما در مورد فعل اولیاء و اوصیاء و
همة اسوههای اخالقی با آن اصول داوری میکنیم و هیچ گاه هم نباید معارض هم باشند .اما اگر چیزی یافتیم
که ظاهر آن تعارض داشت ،باید چه کنیم؟ در این حالت میکوشیم فهمی جدید بیابیم و یا آن را بهنحوی
دیگر تعبیر کنیم ،اما اگر این فهم و تعبیر جدید حاصل نشد ،آنگاه باید به وجود اشکالی پی ببریم و اینجا
دیگر نمیتوانیم آن فعل را بپذیریم .از اینرو داوریهای اخالقی ما حتماً نیازمند آن معیار اولیة ثابت خواهند
بود که دستخوش تغییرات زمانی و تغییرات مکانی و فرهنگی و دینی و زبانی و شخصیتی و  ...و هیچ چیز

دیگر نمیشود .این معیارهای ثابت معیارهای عقلی مطلق را نیز دربرمیگیرد و برای همة زمانها و مکانها و
اشخاص و فرهنگ ها و غیره جاری میشود.
در این صورت مرجعیت علمیو اخالقی اهل بیت علیهم السالم در بحث هدایت و اطاعت و غیره به عنوان
زیرمجموعة همان اصول اولیه قرار میگیرند .در این رابطه خوب است به زیارت جامعة کبیره هم اشاره
کنیم؛ زیرا این زیارت هم از لحاظ معرفتی و هم از لحاظ اخالقی بسیار حائز اهمیت میباشد .در واقع این
زیارت را باید منشور امامت و والیت و تشیع بنامیم و اگر کسی ثمرات آن را ببیند ،مالحظه خواهد کرد که
آثار و دالیل این مرجعیت در جایجای زیارت ذکر شده است .همین مفهوم والیت که در سراسر این
زیارت وجود دارد ،محور اصلی بحث ماست .باید توجه داشت که والیت در واقع مفهومی دو سویه است
که هم ناظر به آن شخص باالدستی و هم ناظر به شخص پاییندستی است .در واقع اصل معنای آن ،بر قرب
و نزدیکی دو نفر به یکدیگر داللت دارد ،یعنی دو نفر را که به هم نزدیک هستند «ولی» میگویند .البته این
مفهوم مصادیق مختلفی دارد؛ هم به محبان و هم به عبد و موال و هم به سرپرست و زیردست و هم به امام
و مأموم و هم به خالق و مخلوق «ولی» اطالق میشود که همة اینها به دلیل وجود همان قرب و نزدیکی
است .پس محور اصلی« ،قرب» است و وقتی میگوییم «ولی» ،مفهومیدوسویه است که هم به موال و هم به
مُولّیعلیه اطالق میشود.
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اما در بحث والیت -که اصل و اساس دین ماست -معتقد هستیم که دین بدون والیت ،ناقص است 2و
پذیرفتهشدنی نیست! در روایات نقل شده است :اگر هزاران سال کسی نماز بخواند میان رکن و مقام ،و
هزاران سال در رکاب رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم جهاد کند و هزاران سال شخص روزه بگیرد« :و لم
یُوالِ علیاً فَکبَّهُ اهلل علی منخریه فی النار»

3

اما اگر اصل و حقیقت دین به والیت است ،آیا در حوزۀ اخالق نیز والیت ،اصل و اساس نخواهد بود؟
پاسخ این پرسش مثبت است؛ زیرا اصل و اساس دین ،اخالق است و اعمال دیگر مانند عبادات ،احکام،
معامالت ،اجتماعیات و هر گونه اعمال دیگری که حکم دینی پیدا میکند ،اگر اخالقی شوند ،ارزشمند
خواهند بود و در غیراین صورت ارزشی نخواهند داشت .بنابراین اعمال ،تنها با قید اخالق ارزش پیدا
میکنند .البته منظور از ارزش ،ارزش واقعی است نه بحث اجتماعی .در اجتماع ما با ظواهر کار داریم .در
حقوق با ظواهر کار داریم؛ زیرا در حقوق ،معیار حقیقت نیست ،معیار رفتار اجتماعی است و برای تنظیم

 1ولی أصلٌ صحیح یدلُّ على قرب… و من الباب المَوْلَى :المُعْتِقُ و المُعْتَق ،و الصَّاحب ،و الحلیف ،و ابن العَمّ ،و النَّاصر ،و
الجار؛ کلُّ هؤالءِ من الوَلْىِ و هو القُرْب .و کلُّ مَن ولِىَ أمرَ آخرَ فهو ولیُّه .ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،۱ص.141
 2امام باقر علیه السالم میفرماید :بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاۀِ وَ الزَّکَاۀِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ کَمَا
نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ .محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.1۳
3عبیداهلل بن حسکانی ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،1ص.۸۸4

روابط اجتماعی و نظمدهی به جامعه وضع شده است- 1این مورد حتی در مورد حقوق اسالمی هم صادق
است -و در واقع دنبال آن است که نظم اجتماعی خاصی را تا جایی که ممکن است ،عادالنه حاکم کند .البته
عدالت محض در دنیا قابلاجرا نیست؛ از اینرو حقوق اسالمیهم هیچگاه ادعای عدالت محض ندارد و اگر
کسی هم چنین ادعای را مطرح کند از نپختگی و خامی اوست .بنابراین در حقوق میخواهند عدالت ممکن
و قابل اجرایی را –در حد امکان -پیاده ساخته و روابط اجتماعی را تنظیم کنند و نه معیار ارزشگذاری بر
کسی و چیزی نیست .بهعنوان مثال اینکه در حقوق اسالمی برای زنان یک سری حقوق ویژه قائل شدهاند،
بدان معنا نیست که زنان ارزشمندتر هستند .یعنی وقتی حکم میدهند الزم نیست زن کار کند و نفقهاش بر
عهدۀ مرد است ،بدین معنا نیست که زن ،پادشاه و مرد ،نوکر اوست و این مطالب اصالً معنای ارزشی ندارد.
خداوند در مورد ارزش واقعی میفرماید « :انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان
اکرمکم عند اهلل اتقاکم» 2یعنی کرامت به تقواست که این روشن بوده و جزء بدیهیات میباشد ،اما وقتی اصل
بحث دینی ما مطرح میشود ،در واقع میخواهیم بگوییم که ارتباط با خدا و پیامبران و اولیاء ،اصل و اساس
دینداری است و در نهایت مقصود این است که انسان با آن مبدأ ارتباطی وثیق پیدا کند .این مطلب در واقع
به غایت اخالق اشاره دارد و باالترین غایت اخالق نیز قرب الی اهلل است که دقیقاً همان معنای والیت
است؛ داشتن والیت اهلل یعنی رسیدن به قرب الی اهلل.
اما طریق اخالق چیست؟ طریق اخالق ،اطاعت است که مکرر در قرآن کریم و روایات ذکر شده که اگر
اطاعت کنید به قرب الیاهلل میرسید« :ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل» 3یعنی وقتی با پیامبر بیعت میکنند
در واقع با خدا بیعت میکنند و به خدا نزدیک شوند .یا در آیة «ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل»4؛
میفرماید اگر میخواهید خداوند شما را دوست بدارد ،از پیامبر تبعیت و اطاعت کنید .پس والیت رسول
هم ،در واقع در راستای بازگشت به والیتاهلل است که همان غایت میباشد .درست همانگونه که در زیارت
جامعه کبیره میخوانیم« :من واالکم فقد والی اهلل و من عاداکم فقد عاد اهلل»؛ والیت شماست که والیت اهلل را
میآورد .اما علت این رفتار چیست؟ علت این که چنین جایگاهی برای اولیاء اهلل قرار داده شده است
چیست؟ پاسخ در خود زیارت مطرح شده است« :کالمکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم
الخیر و عادتکم االحسان و سجیتکم الکرم وشانکم الحق و الصدق و الرفق» اطاعت ایشان ،اطاعت خداوند
است؛ زیرا کالمشان نور است و حق میگویند و براین مبنا هدایت میکنند ،در نتیجه اوامرشان رشد اخالقی
میآورد و عمل به وصایای آنها تقوای انسان را باال میبرد و همة افعال آنها نیز خیر است یعنی قابل تقلید

 1برای آشنایی با مفاهیم مختلف حق و منشأ و خاستگاه آن رک .محمد تقی مصباح یزدی ،نظریه حقوقی اسالم ،ج.1
 2حجرات13 :
 3فتح13 :
 4آل عمران31 :

میباشد .عادت ایشان نیز احسان و نیکی است و سجایا و روحیات آنها کرامات اخالقی است و جز در
جایگاه حق پای نمیگذارند و صدق و رفق دارند .اما از سوی دیگر میفرماید« :فالراغب عنکم مارق والالزم
لکم الحق»؛ اگر کسی از شما رویگردان شد ،مانند تیری است که از کمان در رفته و از هدف منحرف شده و
به آن اصابت نکرده است ،به این معنا که کسی که از ایشان رویگردان شد ،از دین خروج کرده است و هر
کس مالزم ایشان بود به خداوند ملحق میشود« :و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه»
این جمالت بسیار مهم است .میفرماید اصالً حق با شماست و به شماست و به سوی شما هم بازمیگردد و
شما ابتدا و منتهای حق هستید .اینها معنای مرجعیت مطلق اهل بیتعلیهم السالم در امر اخالقی میباشد ،به
این معنا که ایشان از آنجا که بیانگر حق هستند ،تعیین میکنند کدام کار و سخن حق است؟ و کدام سخن
باطل است؟ و دالیل فراوان دیگری هم باز در همین زیارت بیان شده است« :و اشهد انکم االئمة الراشدون
المهدیون المعصومون»؛ چون آنها رشدیافته و هدایتشده و معصوم هستند ،به این جایگاه دست یافتهاند و
ما باید از ایشان اطاعت کنیم ،بعد میفرماید« :حتی اعلنتم دعوته»؛ شما دعوت خداوند را آشکار کردید یعنی
جز حرف حق نمیزنید« :و العاملون بارادته» .مرحوم عالمه امینی رحمةاهلل علیه در این باره تفسیر خوبی
دارند .ایشان میگفتند به ما اتهام میزنند که دربارۀ اهل بیتعلیهم السالم غلو مینماییم و میگوییم که فعل آنها
فعل خداست ،دست آنها دست خداست و چشم آنها چشم خداست و ...عالمه نمونهای از غلو صحابه در
حق امیرالمؤمنین علی علیه السالم را به نقل از ملل و نحل شهرستانی میآورد که حتی خلیفة دوم هم در حق
حضرت امیر علیه السالم غلو نموده است .ایشان نمونهای از غلوها را از کتابهای دیگر چنین نقل میکند:
«روزی پسری گریان نزد عمر آمد و گفت ای خلیفه! بین من و ابالحسن حکم کن .مگر چه شده است؟
گفت :به من سیلی زده است ».عبارت «تدمع عیناه دماً» یا اغراق از این است که خون گریه میکرده و یا این
که واقعاً چشمش خونی شده است .سپس صبر کردند طواف حضرت علی علیه السالم تمام شود ،پس به
ایشان گفتند« :یا علی انت ضربت الرجل؟ قال :نعم! قال عمر :لماذا ضَرَبتَهُ؟» حضرت فرمودند :دیدم دارد در
نوامیس مسلمانان تأمل میکند (یعنی چشم چرانی میکند) .مطلب مهم جواب خلیفة دوم است که میگوید:
«یا هذا إمضِ»؛ برو دنبال کارت« ...انّهُ قد وقعت علیک عین اهلل و ضربتک ید اهلل فماذا یصنع عمر؟»؛ به خدا
قسم که چشم خدا بر تو افتاده است و دست خدا هم تو را زده است ،عمر چکار میتواند کند؟
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شهرستانی میگوید :از این نمونه غلوها در حق امیرالمؤمنین علیه السالم رایج بوده و صحابه ،از جمله خلیفة
دوم این کار را زیاد انجام میدادند .این اعتراف بسیار مهمیاست که نشان میدهد این یک فرهنگ جاافتاده
در زمان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم بوده است .سپس عالمه امینی میگوید در این مطالب ذرهای غلو
دیده نمیشود و شروع میکند به توضیح دادن که « :والعاملون بارادته»؛ کسی که عمل کرد به ارده او فعلش
میشود فعل او.
 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.33۷

اجازه دهید بنده مثالی عرض میکنم :اگر شما کلیدی را برداشتید و دربی را باز کردید آیا کلید در را برای
شما باز کرده است یا دست شما؟ فعل مستقیم را کلید انجام داده در حالی که از خودش ارادۀ مستقلی
نداشته است .در واقع فعل کلید ،فعل دست شماست به عالوه این که دست شما هم از خودش ارادهای
نداشته و میگویند این فرد درب را باز کرده است .در اینجا مجازی هم بهکار نرفته است و ذرهای غلو هم
نشده است .بنابراین اگر تمام افعال امیرالمؤمنین و نیز دیگر اهل بیتعلیهم السالمبه ارادۀ خدا باشد ،به محض
ارادۀ اهلل شدن ،دیگر فعلشان فعل خدا ،دستشان دست خدا و چشمشان چشم خدا میشود و...
این خالصه چیزی است که در فرهنگ تشیع با آن مواجه هستیم .اینها چون «العاملون بارادته» هستند و ادلة
آن نیز فراوان است؛ پس هر کاری کنند عین حق است و معیار است و مرجعیت پیدا میکند و هر کس
بخواهد هدایت شود از این طریق باید هدایت شود « .ان تطیعوه تهتدوا» و الی آخر!
پرسش و پاسخ:

سئوال:
شما فرمودید «بوسیلة اصول کلی که عقل آنها را درک میکند مانند مبحث حسن و قبح عقلی و  ...شخصِ
مرجع را میشناسیم و بعد ،از او پیروی میکنیم!» خب این در صورتی است که شخص بتواند افعال آن
مرجع را از لحاظ حسن و قبح درک کند .پس اگر عقل انسان این توانایی را داشته باشد که طبق فرمایش
حضرتعالی بعد از آن که ما آن را به عنوان مرجع شناختیم و از او پیروی کردیم باز هم باید افعال او را با این
اصول کلی بشناسیم!

پاسخ:
نگفتیم که همیشه باید بسنجیم بلکه گفتیم اصل بودن آن مرجع ،محفوظ است و تا آخر ،افعال او باید در
چهارچوب دین معنا پیدا کند .ما نیازی نداریم پیوسته افعال مرجع را با معیارهای عدالت بسنجیم ،چون
مفروض ما این است که آنها عادالنه عمل میکنند ،فقط اگر جایی دیدیدم خالفی از او صادر شد که به ذهن
ما خالف عدالت است ،آنجا ناچار هستیم دلیل این اتفاق را دریابیم .یعنی در ابتدا که اعتماد نداریم تکتک
افعال را میسنجیم تا به اعتماد برسیم و وقتی اعتماد حاصل شد دیگر خیالمان راحت است و نیازی به
سنجش دوباره نیست مگر آن که خالفش ثابت شود.

سئوال:
در این صورت مرجع اخالقی ما عقل میشود نه اهل بیت یا هر کس دیگری.

پاسخ:

فرض کنید هزار حکم اخالقی داشته باشیم ،چند مورد از آنها را با عقل میتوانید بفهمید؟ تعداد بسیار
کمیاز آنها را میتوان با عقل فهمید! پس بقیة آنها را چگونه بفهمیم؟ با مراجعه به همان مرجعها یعنی
اهلبیتعلیهم السالم.
سئوال:
خب اگر اینها را خیلی محدود کنیم که نمیتوانیم به وسیلة آن شخص مرجع را بشناسیم؟

پاسخ:
چرا میتوانیم .چون یک سری اصول کلی مانند بحث صداقت داریم که همة اینها مصادیق عدالت هستند و
مصادیق بارز عدالت را میتوانیم بفهمیم .مثالً اگر شما همان دورۀ جاهلی را مطالعه کنید؛ متوجه خواهید شد
میان مردم مکه یک نفر به عنوان پیامبر خواهد آمد که او را به عنوان امین میشناختند .حال آن که بقیه اهل
شراب خوری بودند ،خوبیها و بدیهای مختلفی داشتند و لذا آن اعتماد کامل را در بقیه نمیتوانید بیابید به
نحوی که این شأن را داشته باشند .البته در این میان باید بپذیریم که همیشه همة مصادیق با عقل شناخته
نمیشود .ولی از این مطلب چه چیزی را میخواهید اثبات کنید؟

سئوال:
حضرتعالی بیش از یک مرجع اخالقی را قائل بودید .و فرمودید :هم عقل و هم اهل بیتعلیهم السالم مرجع
اخالقی هستند.

پاسخ:
بله همین طور است .عقل ابتدای کار است .اگر عقل نداشتیم هیچ چیز را نمیتوانستیم تشخیص دهیم،
چنانکه حتی مرجع را هم نمیتوانستیم بشناسیم.

سئوال:
اما شما دامنة مرجعیت عقل را محدودتر از مرجعیت اهل بیتعلیهم السالم میدانید .یعنی دامنة عقل نسبت به
اهل بیت  13درصد به  ۷3درصد است.

پاسخ:
اصالً شاید مقایسة این دو موضوع با هم کاردرستی نباشد ،چون این دو مرجع ،مکمل هم هستند .عقل
سرمایة درونی ماست که بوسیلة آن به سمت شناخت مرجع بیرونی میرویم .مطلبی در این جا وجود دارد
که اشاره میکند پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم عقلِ بیرونی است و عقل ،پیامبر درونی است که این سخن
دربارۀ همة اهل بیتعلیهم السالم صادق است ،یعنی این دو مکمل هم بوده و حتی همافزایی هم میکنند .و
این گونه نیست که عقل در همان حد اولش باقی بماند .در واقع با تعلیم ،مراجع بیرونی عقل هم شکوفایی
پیدا میکند .حال توسعه عقل چگونه است؟ بدین صورت که وقتی مرجع بیرونی تعلیم را انجام داد ممکن

است شیوۀ کار را هم به او یاد دهد که نور حکمت در آن درخشش پیدا میکند و با آن نور میبیند« :المؤمن
ینظر بنور اهلل» 1یا کسی که با اطاعت از امام و تقوا در عمل ،ینابیع حکمت در دلش به جوشش میآید .این
اطاعتها ،خود ،به توسعة عقل کمک میکند .البته عقول انسانها نیز با هم متفاوت است .مطمئناً عقل ما به
پای عقل آنها نمیرسد و میزان توسعهیافتگی عقل تا حد خود معصومین نیز میتواند ادامه داشته باشد.

سئوال:
بیان شما میتواند برای من یادآور این شعار باشد که «:االحکام الشرعیة الطافٌ فی االحکام العقلیة»؛ آیا شما
موافق این هستید؟ یعنی در هر حال عقل خودش میتواند درک کند ،ولی به کمک نیاز دارد .به عبارتی در
مواردی عقل بدون کمک شرع درک میکند که دامنة محدودی دارد و در مواردی دیگر با کمک شرع درک
میکند!

پاسخ:
البته این که آیا همة احکام شرعیه ،الطاف عقلیه هستند یا نه؟ بحثی جداگانه است که من قصد وارد شدن
به آن را ندارم هر چند که بحث ما با آن اختالفات (اینکه منظور از عقل کدام است؟ عقل فردی یا عقل
کامل؟) مالزمهای ندارد.

سئوال:
قاعدتاً مراد و منظور ایشان عقل متعارف بشری بوده است و در بیان شما هم همین مطلب دریافت میشد؛
آنجا که فرمودید مردم برتریهای امام خمینی را دیدند و ایشان را پذیرفتند .خب باید پرسید بهوسیلة چه
چیزی امام را پذیرفتند؟ با همین عقل مشترکی که همه دارند؟ اجماالً در بیان شما چنین چیزی بود.

پاسخ:
بنده این را قبول ندارم؛ زیرا عقل متعارف بشری هم یکسان نیست .البته شما میخواهید از توضیحات بنده
مطلب دیگری را بیرون بیاورید ،اما به همان مقداری که گفتم اکتفا نمایید و بیشتر از آن هم اجازه نمیدهم
چیز دیگری برداشت کنید ،چون سوءبرداشتهایی میشود .بنابراین این مقصود بنده را جور دیگری تبیین
نفرمایید چون بنده بیشتر از این مقدار را اراده نکرده بودم.

سئوال:
آیا میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که از نظر حضرتعالی ،سخنان و رفتار اهل بیتعلیهم السالم صرفاً یک طریق
معرفتی کمکی است؟

پاسخ:

 1ابن بابویه قمی ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.۱1

خیر چنین چیزی را قبول ندارم –بنده میخواستم جلو همین سوء برداشتها را بگیرم -صرفاً طریق کمکی
نیست زیرا خود اهل بیتعلیهم السالم طریق و سلوک اهل حق هستند .بهعنوان مثال فرض کنید یک معلم
ریاضی متبحر وارد کالس میشود ،درس میدهد ،فرمولها را میگوید و بعد هم راه حل مسئلهها را آموزش
میدهد .در این صورت عدهای مسائل را یاد میگیرند و حل میکنند و عدهای نیز برعکس .بنابراین یاددهی
آنها الزاماً مالزم با یادگیری ما نیست ،اما بعضیها کورکورانه مسائل را حل میکنند و جلو میروند در
حالیکه روش حل مسأله را نمیدانند درست برعکسِ عده ای که حتی میتوانند فرمول سازی های جدیدی
هم انجام دهند چون عقل ریاضی این عده توسعه یافته است .بعضی ها به صورت تعبدی یاد گرفته اند که با
به کار گیری این فرمول میتوانند به نتیجه برسند مقداری را انجام میدهند و نمره اش را هم میگیرند.
بنابراین اینچنین نیست که وقتی آن ها میخواهند چیزی را به ما یاد بدهند فقط طریقیت داشته باشد .خودِ
پیمودن مسیر آن ها عین مسیر حق است و این موضوعیت دارد ،چرا بگوییم فقط طریقیت؟ زیرا این ها
خودشان مسیر سلوک الی اهلل اند فقط طریق فهم نیستند!

سوال حضار :شماره5
از نظر شما مرجعیت اهل بیت علیهم السالم مرجعیتی است در کشف ارزش های اخالقی یا این که فراتر از
کشف است و به مقام جعل هم وارد میشود؟

پاسخ استاد:
بنده به هر دو قسم آن قائلم با این توضیح که وقتی قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم این بدان معناست که
ارزش های اخالقی واقعیت دارد و این طور نیست که بر اساس یک قرارداد و یا صرفاً جعل بی پایه و بی
مبنایی در واقعیت باشد .خیر چنین نیست .اما مطلبی مازاد بر این نیز وجود دارد و آن این است که ممکن
است فعلی یا چیزی ابتدائاً از خودش چیزی نداشته باشد ،نه حسنی و نه قبحی نداشته باشد یا این که
مصلحت و یا مفسده ای نداشته باشد .ولی پس از اراده تعلق امام یا پیامبر ،آن گاه مصلحت پیدا میکند .پس
سخن آن ها نه تنها کاشف است از یک مصلحت اخالقی بلکه گاه میتواند جعل مصلحت کند یعنی
مصلحت آفرینی کند و به خاطر همان سلوکی که از کار آن ها صورت میگیرد و یا تبعیتی که از سخنان یا
رفتار آن ها صورت میگیرد ،مصالحی بدست میآید.
مثال شخصی امد نزد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و پرسید :آیا هر سال باید حج بگذاریم؟ حضرت
فرمودند این چه سوالی است؟ از دستوراتی که دادیم هر چقدر فهمیدید بروید عمل کنید- 1در واقع اقوام
 1وَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ -وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ الْمُؤْمِنُونَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ فِی کُلِ عَامٍ
فَسَکَتَ فَأَعَادُوا عَلَیْهِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى -یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ
تَسُؤْکُمْ .ابن حیون مغربی ،دعائم االسالم ،ج ،1ص.2۳۳

پیشین بخش عمده ای از آن ها علت هالکتشان کثرت سوالشان بود -حال اگر من پیامبر بگویم هر سال حج
بروید که آن وقت بر شما واجب میشود و نمیتوانید عمل کنید سپس هالک میشوید.
معنایش این است که آن ها میتوانستند این کار را انجام دهند.
«لو ال ان اشُقٌّ علی امتی المرتهم بالسواک» :1یعنی آن ها این حق و اختیار را دارند که چیزهایی را هم جعل
کنند .این موضوعی نیست که مثال بگوییم فقط در شرعیات اتفاق میافتد بلکه در اخالق هم وجود دارد.
یعنی در سلوک اخالقی هم آن ها ممکن است یک روشی را به عنوان یک روش اخالقی پایه گذاری کنند و
در آن جا هم به خاطر فرمانشان مصلحت بیابد که خداوند متعال هم به آن اعتبار میبخشد منتها این مساله
تنها اعتباری نیست بلکه مسائل واقعی هم پیدا میکند و تکویناً هم به دنبالش مصلحت پیدا میشود .چون
بین تکوین و تشریع یک نسبتی وجود دارد.
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 .13مالیوسفی ،مجید و صادقی ،مسعود ،فیلیپا فوت و واقع گرایی اخالقی نوارسطویی ،پژوهش های
اخالقی ،پاییز  ،13۳۷شماره .1
 .14الموسوی العاملی ،سید حسین نجیب محمد ،سرّ خدا ،ترجمه ابوذر یاسری و مجید شمس آبادی،
موعود عصر13۷1 ،ش.
 .1۸ویلیامز ،برنارد ،فلسفه اخالق ،ترجمه زهرا جاللی ،قم ،دفتر نشر معارف13۳3 ،ش.
منابع
 .1ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربی ،دعائم االسالم ،قم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم13۳۸ ،ق.
 .2ابن فارس ،معجم مقاییس اللغۀ ،قم ،مکتب االعالم االسالمی1434 ،ق.
 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دارالفکر1414 ،ق.
 .4اترک ،حسین ،سودگرایی اخالقی ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره 13۳4 ،31-3۳ش.
 ،.......................... .۸وظیفه گرایی اخالقی ،پژوهشگاه باقر العلوم.
 .۱بحرانی ،سید هاشم ،حلیۀ االبرارفی احوال محمد وآله االطهارعلیهم السالم ،مؤسسة المعارف
اإلسالمیة1411 ،ق.
 .1پالمر ،مایکل ،مسائل اخالقی ،ترجمه علیرضا آل بویه ،قم ،انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی13۳۸ ،ش.
 .۳پینکافس ،ادموند ،از مساله محوری تا فضیلت گرایی ،ترجمه و تعلیقات سید محمدرضا حسینی،
مهدی علیپور .قم ،دفتر نشر معارف13۳2 ،ش.
 .۷جوادی آملی ،عبداهلل ،سیره رسول اکرم در قرآن ،ج ،۷قم ،مرکز نشر اسراء ،چاپ چهارم13۳4 ،ش.

 .13حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران ،مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة،
1411ق.
 .11حسینی ،سید محمد ،خودگرایی اخالقی ،پژوهشگاه باقرالعلوم
 .12راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،دمشق بیروت ،دارالعلم الدار الشامیة1412 ،ق.
 .13طباطبایی ،سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1411 ،ق.
 ،............................................. .14شیعه در اسالم ،قم ،بوستان کتاب13۳۳ ،ش.
 .1۸طبرسی نوری ،اسماعیل،کفایه الموحدین ،تهران ،علمیه اسالمیه13۱۳ ،ش.
 .1۱طوسی ،خواجه نصیر الدین ،تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ،بیروت ،داراالضواء ،چاپ
دوم143۸ ،ق.
 .11طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی ،قم ،دار الثقافه1414 ،ق.
 .1۳فرانکنا ،ویلیام کی ،فلسفه اخالق ،ترجمه هادی صادقی ،قم ،نشر طه13۳3 ،ش.
 .1۷قمی ابن بابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین13۱2 ،ش.
 ،....................................................... .23عیون اخبار الرضا ،تهران ،نشر جهان131۳ ،ش.
 .21قمی ،ابن شاذان ،الفضائل ،قم ،رضی13۱3 ،ش.
 .22قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم ،دار الکتاب1434 ،ق.
 .23کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیه1431 ،ق
 .24مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار الجامعۀ لدرر اخبار االئمۀ االطهار ،بیروت ،دار احیاء التراث
العربی1433 ،ق.
 .2۸مصباح یزدی ،محمد تقی ،نظریه حقوقی اسالم ،قم ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،
13۷1ش.
 ،............................................. .2۱نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشى و
پژوهشى امام خمینى13۳4 ،ش.
،............................................. .21آموزش فلسفه ،تهران ،امیرکبیر131۳ ،ش.
 .2۳مطهری ،مرتضی ،فلسفه اخالق ،اسوه13۷3 ،ش.
 .2۷مظفر ،محمد حسین ،دالئل الصدق ،قم ،مؤسسة آل البیت1422 ،ق.
 .33مفید ،محمد بن محمد ،االمالی ،قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
 ،......................................... .31الفصول المختارۀ ،قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق.

 .32مکارم شیرازی ،ناصر ،اخالق در قرآن ،مدرسه االمام علی بن ابی طالب(ع) ،قم ،چاپ اول،
1311ش.
آشنایی با حجت االسالم دکتر هادی صادقی
هادی صادقی متولد سال  1341در کرمانشاه است .وی در رشته ریاضی و فیزیک تحصیل کرد و پس از انقالب ،در
رشته الهیات در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه تحصیل داد و نیز در اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدرسه عالی شهید
مطهری پذیرفته شد ،اما تحصیل در حوزه را بر آنها ترجیح داد و در سال  13۱2به حوزه علمیه قم عزیمت کرد .دروس
مقدمات و سطح حوزوی را در مدت شش سال به پایان رساند و هفت سال به خواندن درس خارج اشتغال داشت.
وی از سال  1313تاکنون در رشته کالم جدید به تحصیل و تحقیق اشتغال دارد .صادقی کارشناسی ارشد دینشناسی را
از مؤسسه امام خمینی و دکتری رشته کالم جدید را از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم اخذ کرده است .اینک سمت معاونت
فرهنگی قوه قضائیه را بر عهده دارد و اولین معاون فرهنگی قوه قضاییه است .صادقی پیشتر رئیس مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما قم و نیز رئیس چند مرکز آموزش عالی بوده است.
فعالیت های آموزشی:
 .1تدریس دروس فقه و ادبیات سطح  1حوزه علمیه قم
 .2تدریس دروس اصول فقه ،فلسفه ،کالم اسالمی ،فرق و مذاهب اسالمی و روش شناسی علوم سطح  2حوزه
علمیه قم
 .3تدریس کفایه االصول سطح  3حوزه علمیه قم
 .4تدریس دروس منطق جدید ،فلسفه دین و فلسفه اخالق مقطع کارشناسی ارشد در مؤسسه امام خمینی(ره)
 .۸تدریس فلسفه دین مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه عالمه طباطبایی
 .۱تدریس معارف مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران
 .1تدریس منطق ریاضی مقطع کارشناسی در پردیس قم
 .۳تدریس دروس فلسفه علم و مبانی اخالق اسالمی مقطع فوق دکتری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .۷تدریس دروس فلسفه اخالق و معرفت شناسی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مدیریت دولتی تهران
 .13تدریس دروس فلسفه دین و کالم جدید مقطع کارشناسی ارشد در مؤسسه تحقیقات ادیان و مذاهب
 .11تدریس فلسفه علم در دانشگاه تربیت مدرس
 .12تدریس دروس معرفت شناسی و کالم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حدیث
 .13تدریس فلسفه رسانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیما
 .14تدریس فلسفه دین مقطع کارشناسی ارشد در جامعه الزهرا (س)
 .1۸مشاور آموزشی حوزه علمیه قم
فعالیت های علمی – پژوهشی:
 .1راهنمایی و مشاوره ده ها پایان نامه در زمینه های فقه و اصول ،کالم ،اخالق ،معرفت شناسی و فلسفه در
مقاطع سطح چهار حوزه و دکتری و کارشناسی ارشد.

 .2عضو هیأت علمی همایش بین المللی حکمت مطهر (تهران)
 .3دبیر همایش و عضو هیأت علمی همایش بین المللی حکمت مطهر (قم)
 .4راه اندازی گروه کارورزی پژوهش در دانشکده صدا و سیما ،جشنواره پژوهشگران
 .۸راه اندازی گروه کارورزی تولید در دانشکده صدا و سیما ،مرکز پژوهش های اسالمی
 .۱طراح و دبیر همایش ملی سکوالریسم (رسانه تلویزیون)
کتابها:
 .1درآمدی بر کالم جدید  /نشر معارف ،کتاب طه
 .2پلورالیسم ،دین ،حقیقت ،کثرت (فلسفه دین)  /نشر معارف
 .3الهیات و تحقیق پذیری (نقد نظریه جان هیک – فلسفه دین)  /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .4فلسفه اخالق ،ترجمه اثر ویلیام کی فرالکنا  /کتاب طه
 .۸عقالنیت ایمان (کالم و معرفت شناسی)  /کتاب طه
 .۱فمینیسم (مجموعه مقاالت)  /دفتر مطالعات زنان
 .1جنسیت و نفس /دفتر مطالعات زنان
 .۳شبههشناسی /دانشگاه قرآن و حدیث و دفتر عقل
 .۷معرفت شناسی (مجموعه مقاالت) ،ترجمه دایره المعارف پل ادواردز  /در دست انتشار
مقاالت
مقاالت علمی پژوهشی:
 .1ایمان در اسالم – فصلنامه معارف اسالمی
 .2عقالنیت باور در نگاه عالمه طباطبایی -فصلنامه معارف اسالمی
 .3گریز از کیش؛ بررسی نظریه الهیاتی جان هیک – فصلنامه اندیشه نوین دینی
 .4رجعت /علوم حدیث
 .۸ویژگیهای هنر زمینه ساز
 .۱نقش امرای بنی امیه در ترویج نظریه جبر
 .1موضوع شناسی مرگ
 .۳اخالق تعزیت از منظر اسالم
سایر مقاالت:
 .1انسان سنتی ،انسان مدرن و مسئله تعبد -بازتاب اندیشه
 .2جریان شناسی اندیشههای کالمی جهان اسالم در سده اخیر -معرفت عقلی
 .3طوطی و زنبور (نقد و بررسی نظریه آقای سروش) بازتاب اندیشه
 .4آب را از سرچشمه مبندید (در باب بحث انتظار بشر از دین)  /مجله نقد و نظر
 .۸آزادی ،عدالت ،امنیت  /مرکز پژوهش های اسالمی
 .۱اثبات گرایی منطقی و زبان دین  /مجله معرفت

 .1اخالق بدون خدا؟! (بحث و بررسی ادله اخالقی اثبات وجود خدا)  /مجله نقد و نظر
 .۳اسالم و دموکراسی  /بازتاب اندیشه
 .۷اعتراض به کاربرد سیاسی مساجد  /بازتاب اندیشه
 .13افتراح دین و اخالق  /قبسات
 .11ایمان در اسالم  /فصلنامه معارف اسالمی
 .12باید توجه فرهنگی کنیم  /بازتاب اندیشه
 .13بررسی شرح بدایت الحکمه  /مجله آیینه پژوهش
 .14بررسی مسائل حوزه  /روزنامه رسالت
 .1۸تأمالتی در تعامالت علم و دین  /نشریه پژوهش و حوزه
 .1۱ترجمه ای لرزان از ترس و لرز  /مجله حوزه و دانشگاه
 .11جامعه مدنی و امت اسالم  /مرکز پژوهش ها ،مؤسسه امام خمینی (ره)
 .1۳جنبش نرم افزاری ،نیاز امروز جامعه ما  /بازتاب اندیشه
 .1۷چالشهای فراروی شیعه  /بازتاب اندیشه
 .23چیستی فلسفه اسالمی  /بازتاب اندیشه
 .21الحاد ،شک یا ایمان؟  /نشریه معرفت شناسی
 .22حس و حال (نقد و نظریه آلستون) در تجربه دینی  /دانشگاه تربیت مدرس
 .23حقوق بشر یا حقوق مؤمنان؟  /بازتاب اندیشه
 .24حکمت یونانیان ،حکمت ایمانیان  /بازتاب اندیشه
 .2۸خطوری و خطوطی چند در باب مسأله مالیات  /روزنامه رسالت
 .2۱دانش ،ارزش ،فرهنگ  /مجله معرفت
 .21در بی معنایی معنا هست؟  /بازتاب اندیشه
 .2۳در دفاع از تساهل  /بازتاب اندیشه
 .2۷در گذر از «تکلیف» به «حق» تنش طبیعی است  /بازتاب اندیشه
 .33دموکراسی مینی مالیستی سروش و منتقدانش  /بازتاب اندیشه
 .31دموکراسی و اندیشه شیعی  /بازتاب اندیشه
 .32دموکراسی ،دموکراسی نیست؛ دموکراسی دموکراسی است  /بازتاب اندیشه
 .33دین و تجربه  /مجله نقد و نظر
 .34رابطه عدل و صدق  /بازتاب اندیشه
 .3۸رو در رو با «جی.ال.مکی» در مسأله شر و قدرت مطلقه  /مجله کیان
 .3۱روشنفکر کیست؟  /مجله معرفت و روزنامه اطالعات
 .31روشنفکری دینی ،گفتمان و قدرت  /بازتاب اندیشه
 .3۳سکوالریسم و دموکراسی  /بازتاب اندیشه
 .3۷سیاست و فرزانگی  /بازتاب اندیشه
 .43شر ستیزی  /بازتاب اندیشه

 .41شرح شورای نگهبان در برابر قانون مجلس  /بازتاب اندیشه
 .42صدا و سیما :از سرگرمی تا دانشگاه  /بازتاب اندیشه
 .43صراط مستقیم و پلورالیسم دینی (نقد صراط های مستقیم سروش)
 .44عدالت فرهنگی  /انتظار موعود
 .4۸عقل و تجربه دینی  /بازتاب اندیشه
 .4۱عالئم والیت جائر  /بازتاب اندیشه
 .41فقاهت و سیاست  /بازتاب اندیشه
 .4۳قرآن و علم آفرینی  /بازتاب اندیشه
 .4۷کژی زبان و قلم در قبض و بسط  /روزنامه رسالت
 .۸3ماهیت حکم حکومتی  /بازتاب اندیشه
 .۸1مسأله شر از دیدگاه یهودیت  /مجله معرفت
 .۸2نقد مفهوم عقل اعتزالی  /بازتاب اندیشه
 .۸3نقش روشنفکران در گذر به دموکراسی/بازتاب اندیشه
 .۸4یک ایدئالیست اشراقی هستم – بازتاب اندیشه
 .۸۸در بوته نقد – رواق اندیشه
 .۸۱همچون آینه – رواق اندیشه
 .۸1قالنیت و هنر – رواق اندیشه
 .۸۳نقش نخبگان در گذار به دموکراسی  /بازتاب اندیشه
 .۸۷یک ایدئالیست اشراقی هستم  /بازتاب اندیشه
 .۱3خیر و شر – دانشنامه امام علی
ترجمهها:
 .1ترجمه مقاله «نظریه عملگروانه صدق» از دائره المعارف پل ادواروز «Pragmatic theory of Truth» /
چاپ نشده
 .2ترجمه مقاله «نظریه هماهنگی صدق» از دائره المعارف پل ادواروز «Pragmatictheory of Truth» /
چاپ نشده
 .3ترجمه مقاله «نظریه کنشگروانه صدق» از دائره المعارف پل ادواروز »«Pragmatic theory of Truth
/چاپ نشده
 .4ترجمه مقاله «آیا خداوند می تواند جهانی بیافریند که در آن همه انسانها دائماً مختارانه خیر را برگزینند؟» از
جان هیک  /چاپ نشده
 .۸ترجمه مقاله «تاریخ معرفت شناسی» از دائره المعارف پل ادواروز «History of Epistemology» /
چاپ نشده
 .۱ترجمه «رساله اجوبه المسائل الجیالنیه» مالصدار ار متن عربی  /چاپ نشده

 .1ترجمه چهار فصل از کتاب معرفت شناسی معاصر از جاناتان دنسی و ویراستای کل ترجمه کتاب  /چاپ
نشده
 .۳یک کتاب در یک مقاله (خالصه ای از کتاب روان شناسی دین)Psycology of religion, David M
فعالیت های اجرایی:
 معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه از مرداد  13۷1ادامه دارد

 مشاور عالی دانشگاه قرآن و حدیث از مهر  13۷1ادامه دارد
 سرپرست دانشکده علوم حدیث  13۳۳تا 13۷1

 رییس مرکز پژوهشهای اسالمی سازمان صدا و سیما  13۳3الی 13۳۳
 رییس دانشکده صدا و سیمای قم از 13۳۸تا 13۳۳
 مدیر مسؤول انتشارات کتاب طه

 نماینده حوزه علمیه قم در هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (دو دوره(
 عضو شورای عالی نظارت بر ضوابط نشر کتاب
 عضو ستاد انتخابات نمایندگان طالب

 طراح ،مجری و مدیر مسؤول ماهنامه بازتاب اندیشه

 عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره انجمن معرفت شناسی
 عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره انجمن علمی کالم اسالمی
 طراحی ،نظارت و مدیریت ماهنامه سیاحت غرب

 عضو شورای عالی معارف و اندیشه دینی در صدا و سیما
 عضو اندیشکده معنویت وابسته به مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
فعالیتهای فرهنگی– اجتماعی:

 عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم (به عنوان شخصیت فرهنگی)
 طراح و دبیر سه دوره جشنواره هنر آسمانی (ویژه طالب و فضالی حوزههای علمیه سراسر کشور)

امتیازات:
 oنفر اول عالیترین سطح حوزه (اتمام کفایتین) در سال 13۱۷
 oنفر اول ورودی دکتری دانشگاه و نفر اول دوره
 oبرگزیده اولین جشنواره نخبگان استان کرمانشاه در سال ( 13۳4برگزیده استان)
 oبرگزیده کنگره دین پژوهان کشور
 oبرگزیده ششمین دوره کتاب سال حوزه (برای کتاب درآمدی بر کالم جدید)
 oمدیر برگزیده صداوسیما (جشنواره شهید رجایی )13۳3
 oموفقیت در اجرای سامانه مدیریت کیفیت  iso ۷331و اخذ پروانه آن برای اولین بار در مراکز پژوهشی
حوزوی و اولین مرکز صداوسیما
 oپژوهشگر برگزیده صداوسیما (نفر اول)

Sadeghi@qhu.ac.ir : پست الکترونیکo

