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چکیده 

یکــی از مســائل جوامــع مــدرن، تعــدد و تکثــر گروه هــای مرجــع اســت کــه انســان ها را بــا بحــران انتخاب 
مواجــه می کنــد. در همــۀ جوامــع برخــی انســان ها بــه  رتبــه و موقعیتــی دســت می یابنــد کــه مرجعیــت 
ــاز  ــراد مکتب س ــه اف ــد. این گون ــرار می دهن ــش ق ــوی خوی ــا را الگ ــادی آن ه ــراد زی ــد و اف ــدا می کنن پی
هســتند. ســؤال ایــن اســت کــه در فرهنــگ رضــوی چــه کســانی و بــا طــی چــه مراحلــی می تواننــد مکتــب 
ــم  ــری از مفاهی ــا بهره گی ــا g و ب ــام رض ــده از ام ــای مان ــون به ج ــل مت ــا تحلی ــده ب ــند؟ نگارن ــاز باش س
تولیدشــده از ســوی نشانه شناســان، از قبیــل اصــل »جانشــینی« و »هم نشــینی« تــالش کــرده، بــه یــک 
ــج  ــد. نتای ــردازی کن ــوی را نظریه پ ــگ رض ــازی در فرهن ــد مکتب س ــد و فراین ــت یاب ــی دس ــازۀ مفهوم س
حاصــل از تحلیــل متــن نشــان دهندۀ فراینــد پنــج مرحلــه ای اســت کــه تنهــا افــراد ارتقــا یافتــه بــه مرحلــۀ 
پایانــی، بــا مالزمــت بــه اقتضائــات آن، شایســتگی الگــو شــدن دارنــد و می تــوان آن هــا را به عنــوان مکتــب 
و اســوه در نظــر گرفــت. افــراد دارای حســن »ســمت«، حســن »هــدی«، »تمــاوت در گفتــار« و »تخاضــع 
در کــردار« اگــر بتواننــد در مرحلــۀ اقتصــادی از »اقتحــام«، در مرحلــۀ اجتماعــی از »شــوهاء«، در مرحلــۀ 
فرهنگــی از »افســاد« و در مرحلــۀ سیاســی از »عشــواء« پرهیــز کننــد، بــه مرحلــۀ پنجــم وارد می شــوند. 
ســردار قاســم ســلیمانی، بــه دلیــل داشــتن مؤلفه هــای چهارگانــه و ارتقــا بــه رتبــۀ نهایــی، به ویــژه شــهادت 
در راه خــدا، مثــال وارۀ مرحلــۀ پنجــم اســت کــه مقــام معظــم رهبــری ایشــان را در عصــر حاضــر بــه عنــوان 

»مکتــب« معرفــی کردنــد.

کلیدواژه ها: مکتب سازی، شهید سلیمانی، فرهنگ رضوی، اسوه، مثال واره.
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مقدمه

ــروز  ــرت، انســان هایی ب ــی نیســت. همــواره بعــد از فت عرصــۀ زمیــن از حجت هــای الهــی خال
می کننــد هماننــد بــاران کــه زمین هــای خشــک را ســیراب می کنــد، دل هــای خســته را طــراوت 
می بخشــند، باعــث جوانــه زدن دانه هــای فطــرت در قلــوب انســان های دیگــر می شــوند. 
ــریف  ــور یافت.1)ش ــتان ظه ــرت در عربس ــی فت ــدت طوالن ــد از م ــرم n بع ــر اک ــه پیامب چنان ک
ــان  ــوم نمــرود، برخــالف جری ــان مشــرکان ق ــم در می الرضــی، 1414 ق: 121(. حضــرت ابراهی
غالــب بت پرســتی، بــه »امــت« خداجــوی و حق گــرا تبدیــل شــد2. چیــن انســان هایی مکتب ســاز 
هســتند. البتــه مکتب ســازی فراینــد پیچیــده و ســختی اســت کــه تعــداد نــادری از انســان ها از 
عهــده آن برمی آینــد. انســان مکتب ســاز بایــد تــالش زیــادی انجــام دهــد تــا از انــواع امتحانــات 
ســربلند بیــرون بیایــد و درنهایــت بــه مقــام واالیــی برســد کــه از منظــر پیــروان »اســوه« و از منظــر 
ــاِس ِإَماًما  ُهــنَّ َقــاَل ِإنــّی  َجاِعُلَك ِللنَّ َتمَّ

َ
ــُه ِبکَلَمــاٍت َفأ راهبــردی »امــام« اســت. »َو ِإِذ اْبَتلــَی ِإْبَراِهــَم َربُّ

اِلِمیــن «)بقــره، 124(. تــِی َقــاَل اَل َیَنــاُل َعْهــِدی الظَّ یَّ َقــاَل َو ِمــن ُذرِّ

بــه تصریــح آیــۀ فــوق، رســیدن بــه مقــام امامــت مــالزم بــا ابتــال و ســربلندی فــرد اســت. رســیدن 
بــه ایــن مقــام صرفــًا معطــوف به شایســتگی فــردی اســت و تبــار هیچ گونــه نقشــی در مقــام امامت 
نــدارد. چراکــه ابراهیــم در دامــن یــک مشــرک پــرورش یافتــه و بــه نســل وی هم وعــده امامــت داده 
نمی شــود. اگــر شــخصی بــه دلیــل شایســتگی فــردی و تــالش وافــر از همــه امتحانــات ســربلند 
بیــرون آمــد بــرای دیگــران »اســوه« و »مرجــع« می شــود. مفهــوم »امــام« ذومراتــب اســت؛ نه تنهــا 

ابراهیــم بلکــه همراهــان وی نیــز امــام و اســوه هســتند.  3

در ادبیــات اســالمی هــر شــخصی کــه دیگــران را بــه یاد خــدا بیندازد در ســطح خودش الگوســت 
و دیگــران از آن هــا در مســیر هدایــت بهــره می گیرنــد. از اســوۀ مســلمانان، نبــِی اکــرمn منقــول 
اســت کــه حواریــان بــه عیســی g گفتنــد: بــا چــه کســی مجالســت کنیــم؟ فرمــود: کســی کــه 
شــما را بــه یــاد خــدا بینــدازد، گفتــارش در علــم شــما بیفزایــد و کــردارش شــما را به آخــرت ترغیب 

1. علی g: أرسله علی حین  فترة من  الرسل  و طول هجعة من األمم .
ِه َحِنیًفا َوَلْم َیُك ِمَن اْلُمْشِرِکیَن )النحل، 121( ًة َقاِنًتا ِلَلّ َمّ

ُ
2.ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن أ

ِذیَن َمَعُه )الممتحنه، 4( ْسَوٌة َحَسَنٌة فِی ِإْبَراِهیَم َو الَّ
ُ
3. َقْد کَاَنْت َلُکْم أ
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کند)کلینــی، 1407 ق، ج 1: 39(. حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــه کســی شایســتگی امامــت 
دارد؟ بــه  عبــارت  دیگــر، پیــروان دیــن اســالم چــه کســانی را بایــد امــام تلقــی کننــد و اســوۀ خویش 
قــرار دهنــد؟ چــه کســانی را مقتــدای خویش قــرار دهنــد و از ســنت آن ها پیــروی کنند؟ افــراد باید 
چــه فراینــدی را طــی کننــد تــا بــه مقــام امامــت و اســوگی برســند؟ اصــواًل مکتــب چیســت و به چه 
معنایــی بــر شــهید ســلیمانی »مکتــب« صــدق می کنــد؟ بــه  عبــارت  دیگــر، شــهید ســلیمانی بــر 
اســاس آمــوزۀ رضــوی طــی چــه فراینــدی بــه مقامــی ارتقــا یافــت کــه مفهــوم مکتــب بــر وی صــدق 
ــکل گیری  ــد ش ــوی فراین ــای رض ــه آموزه ه ــتناد ب ــا اس ــت ب ــدد اس ــش درص ــن پژوه ــد؟ ای می کن
»اســوه« و مقتــدای مطلــوب اســالمی را اســتخراج کنــد. بــرای بیــان مبرهــن »مثــال واره«1 تئــوری 
ــه  ــون رضــوی ســردار شــهید قاســم ســلیمانی مــوردکاوی می شــود. همچنان ک مســتخرج از مت
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: بایــد بــه شــهید ســلیمانی بــه چشــم یــک مکتــب، یــک راه، یــک 
مدرســه درس آمــوز نــگاه کرد)خامنــه ای: 1398( اهمیــت ایــن پژوهــش از آنجاســت کــه درصــدد 
اســت مثــال واره اســوه شــدن و مکتــب تلقــی شــدن شــهید ســلیمانی را به عنــوان خــادم الرضــا 
g از منظــر فرهنــگ رضــوی نظریه پــردازی کنــد. در ســال های اخیــر مضامیــن توصیفــی 
زیــادی دربــاره ســردار ســلیمانی تولیــد شــده اســت کــه گــزارش آن هــا چیــزی بــه غنــای مطلــب 
نمی افزایــد. تــا آنجــا کــه اســتقرای نســبتًا مبســوط نگارنــده نشــان می دهــد کمتــر در ایــن زمینــه 
نظریه پــردازی شــده اســت. به ویــژه اینکــه، پرداختــن بــه مطلــب از منظــر امــام رضــا g، عــالوه 

بــر مالحــت قدســی از بداعــت موضوعــی و روشــی برخــوردار اســت.

1. چهارچوب مفهومی

مفهــوم محــوری ایــن پژوهــش کــه نقطــۀ عزیمــت نظریه پــردازی را فراهــم می کنــد، کلیــدواژۀ 
ــتن«،  ــت و نوش ــل کتاب ــه »مح ــف از جمل ــای مختل ــه معناه ــت ب ــب در لغ ــت. مکت ــب« اس »مکت
»تعلیــم نوشــتن« و »زمان نوشــتن« اطــالق می شــود)ابن منظــور،1414ق، ج 1: 699؛ حســینی 
زبیــدی، 1414ق، ج 2: 353(. در اصطــالح، مکتــب طــرِح جامــع، هماهنــگ و منســجمی 
Ideal type .1: به کارگیری نمونۀ مثالی یا مثالواره با کمی تسامح صورت می گیرد چون سردار سلیمانی یک شخصیت آرمانی نیست 

و تحقق خارجی دارد اما واقعا ایده آل است.
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ــرد. هــر مکتبــی از  ــوژی و ســبک زندگــی را در برمی گی اســت کــه مجموعــۀ جهان بینــی، ایدئول
جملــه اســالم به عنــوان یــک سیســتم جامــع دارای انــواع سیســتم ها از جملــه »سیســتم فکــری 
ــری  ــتم فک ــی« و »سیس ــری فرهنگ ــتم فک ــی«، »سیس ــری اجتماع ــتم فک ــادی«، »سیس اقتص
سیاســی« اســت)مطهری، 1384، ج 2: 358( چنان  کــه بیــان  شــد مکتــب دارای دو ســطح 
جهان بینــی و ایدئولوژیــک اســت. حکمــای اســالمی حکمــت را بــه »حکمــت نظــری« و »حکمــت 
عملــی« تقســیم می کننــد. حکمــت نظــری دریافــت هســتی اســت، چنان کــه هســت، حکمــت 
ــد باشــد. این چنیــن بایدهــا و نبایدهــا نتیجــه  عملــی خط مشــی زندگــی اســت آن چنان کــه بای
منطقــی آن چنــان هست هاســت. ُبعــد ایدئولوژیــک مکتــب کــه شــامل دو ســطح ارزش هــا یعنــی 
قضاوت هــا دربــاره خــوب و بدهــا و ســطح هنجــاری یعنــی بایدهــا و نبایدهــای رفتــاری می شــود، 
بــه حکمــت عملــی مربــوط اســت. در اندیشــۀ مطهــری ایدئولــوژی هــر مکتــب بــر جهان بینــی 
آن مبتنــی اســت. نــوع برداشــت و طــرز تفکــری کــه یــک مکتــب دربــارۀ جهــان و هســتی عرضــه 
ــی  ــالح جهان بین ــه به اصط ــی رود ک ــمار م ــه ش ــب ب ــری آن مکت ــه گاه فک ــاز و تکی ــی دارد، زیرس م

ــود)همان: 75(. ــده می ش نامی

پــس همان طــور کــه در فــرد، پنــدار مقــدم بــر عمــل و رفتــار اســت، در یــک ایدئولــوژی نیــز ســایر 
ــری  ــتم های فک ــۀ سیس ــرا هم ــت؛ زی ــی اس ــتم جهان بین ــی از سیس ــری ناش ــتم های فک سیس
ــت)همان: 352(.  ــش اس ــر و بین ــًا نظ ــه صرف ــی ک ــز جهان بین ــت ج ــار اس ــه رفت ــوط ب ــر مرب دیگ
ــادی آن اســت و  ــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی، انســان در زندگــی محــدودی کــه دارد، ســرگرم آب ب
چــاره ای نــدارد جــز اینکــه در آنچــه می خواهــد و آنچــه نمی خواهــد تابــع ســنتی باشــد و حــرکات 
ــر طبــق آن ســنت تنظیــم نمایــد. چیــزی کــه هســت در  و ســکنات و تمامــی مســاعی خــود را ب
اینکــه چــه نــوع ســنتی باشــد بســتگی بــه رأی و نظریــۀ انســان دربــاره حقیقــت عالــم و حقیقــت 
خــودش دارد. خالصــه بســتگی بــه جهان بینــی و انسان شناســی و رابطــه میــان انســان و جهــان 

دارد)طباطبایــی، 1374، ج 19: 454(

عالمــه طباطبایــی معتقــد اســت هــر نــوع نگــرش و تبییــن از جهــان، زندگــی اجتماعــی ویــژۀ 
خــود را خواهــد داشــت؛ بنابرایــن صــورت و شــکل زندگــی بــا اختــالف در اصــول اعتقــادی و طــرز 
تفکــر در حقیقــت عالــم و حقیقــت انســانی کــه جــزء آن اســت مختلــف می شــود. دیــن بایــد در 
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ــن تشــریح شــده  ــا فطــرت و تشــریع و تکوی ــق ب ــج حقیقــی انســان و مطاب ــرآوردن حوای جهــت ب
باشــد)همان، ج 16: 287(.

بــرای حرکــت جامعــه وجــود مکتــب الزم و ضــروری اســت. مکاتــب و ایدئولوژی هــا بــه انســان ها 
نیــرو و قــوت می بخشــند. ایدئولــوژی ضمــن اینکــه اهــداف عالــی را مشــخص می کنــد، جهــت و 
مســیر حرکــت و همچنیــن انگیــزه الزم را ایجــاد می کنــد. تقــدس بخشــیدن یــک جهان بینــی بــه 
هدف هــای مکتــب ســبب می شــود کــه افــراد بــه ســهولت در راه هدف هــای مکتــب فــداکاری و 
ازخودگذشــتگی بــه خــرج بدهنــد؛ بنابرایــن ایدئولوژی ها محــرک و نیروبخــش هســتند. از این رو، 
فعالیــت انســانی آن گاه انســانی اســت کــه عــالوه بر عقالنــی و ارادی بــودن، در جهــت گرایش های 
عالــی انســانی باشــد و حداقــل بــا گرایش هــای عالــی در تضــاد نباشــد، وگرنــه جنایت آمیزتریــن 
فعالیت هــای بشــری احیانــًا بــا تدبیرهــا و تیزهوشــی ها و مآل اندیشــی ها و طرح ریزی هــا و 
تئــوری ســازی ها صــورت می گیــرد. نقشــه های شــیطانی اســتعماری بهتریــن شــاهد مّدعاســت. 
در اصطالحــات دینــی اســالمی، نیــروی  تدبیــر آنجــا کــه  از گرایش هــای انســانی و ایمانــی جــدا 
ــده  ــیطنت« نامی ــرا« و »ش ــرد، »نک ــرار می گی ــی ق ــاّدی و حیوان ــداف م ــت اه ــود و در خدم می ش

می شــود)مطهری، 1384، ج 2: 54(.

امــام خمینــی در مقایســه مکاتــب ســکوالر بــا مکاتــب توحیــدی معتقــد اســت، تفــاوت »مکتــب 
توحیــد بــا مکتب هــای انحرافــی، مکتب هــای الحــادی ایــن اســت کــه رجــال ایــن مکتب  شــهادت  
را بــرای خودشــان فــوز عظیــم می داننــد، از شــهادت اســتقبال می کننــد، چــون قائــل هســتند بــه 
اینکــه مابعــد ایــن عالــم طبیعــت عالم هــای باالتــر، نورانی تــر از ایــن عالــم اســت. مؤمــن در ایــن 
عالــم در زنــدان اســت و بعــد از شــهادت از زنــدان بیــرون می رود«)خمینــی، 1378، ج 6: 111(.

طبیعــی اســت شــهید ســلیمانی مکتــب جدیــد ابــداع نکرده اســت. مکتب ســاز بــودن بــه مفهوم 
الگــو بــودن در چهارچــوب اســالم اســت که بــا مفهوم »ســنت« قرابــت دارد. مــراد از ســنت، روش و 
ســیرت است)بســتانی، ج 1: 501(. ابــن اثیــر هــم معتقــد اســت اصل در ســنت، طریقت و ســیره 
اســت و در شــریعت شــامل ترجیحــات گفتــاری، کــرداری و مــوارد امــر و نهــی پیامبــر n اســت. 
»األصــل فیهــا الطریقــة و الّســیرة؛ و إذا أطلقــت فــی الّشــرع فإنمــا یــراد بهــا مــا أمــر بــه النبی صلی 
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الّلــه علیــه و ســلم و نهــی عنــه و نــدب إلیــه قــوال و فعــال، ممــا لــم ینطــق بــه الکتــاب العزیز«)ابــن 
اثیــر، 1367، ج 3: 409( مقــام معظــم رهبــری در توضیح مراد خویش از مکتب شــهید ســلیمانی 
می فرماینــد: »شــهید ســلیمانی الگــو شــد؛ یکــی از حقایــق بســیار برجســته این اســت که شــهید 
ســلیمانی تبدیــل شــد بــه یــک الگو«)خامنــه ای:1400(. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق عناصــر یــک 

مکتــب را می تــوان بــه ایــن صــورت ترســیم کــرد:

 

مدل شمارۀ 1: عناصر اصلی مکتب

2. روش تحقیق

ایــن پژوهــش درصــدد اســت تئــوری شــکل گیری انســان مکتب ســاز در آمــوزۀ رضــوی را تدویــن 
کنــد؛ از ایــن رو، متن پژوهــی محســوب می شــود. متــن1 در اصطــالح پیامــی اســت کــه بــه طریقــی 
ثبــت شــده اســت. متــن ترکیبــی از نشانه هاســت)Chandler, 2007 :18( و از منظر زبان شناســان 
دارای چنــد مؤلفــه اســت. مؤلفــه اول؛ جنبــۀ نوشــتاری آن اســت. متــن گفتار ثبت شــده به واســطۀ 
نوشــتار اســت. مؤلفــۀ دوم؛ ظهــور معناســت. متــن بــه چیــزی اطــالق می شــود کــه به واســطۀ آن 
معنــا آشــکار می شــود؛ بنابرایــن متــن سلســله ای از نشــانه های منظــم در نظامــی از روابــط اســت 
کــه معنــای کلــی دارد و دارای پیــام اســت)العموش، 1388: 21-22( متــن صامــت نیســت و بــه 
اســتقالل ســخن می گویــد. متــن حــاوی واژگان کلیــدی اســت کــه هرکــدام از آن هــا دارای معنــای 

1. Text
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اساســی و نســبی اســت. معنــای اساســی در بین االذهــان آشــکار اســت یــا بــا مراجعــه بــه کتــب 
لغــت معلــوم می شــود. معنــای نســبی واژگان کلیــدی در درون نظام های مختلف معنایــی متفاوت 
اســت. معنــای خــاص ایــن واژگان از نسبت ســنجی آن هــا بــا دیگر واژه هــای موجود در متن کشــف 
می شــود. بــه نظــر می رســد بــا کاربســت دو مفهــوم اساســی »هم نشــینی« و »جانشــینی« کــه از 
نشانه شناســان بــه ارمغــان رســیده، می تــوان بــر اســاس مفاهیم موجــود در متــن به تئوری پــردازی 
پرداخت)اســمیت، 1394: 195( تحلیــل جانشــینی1 در ســطح بینامتنیــت2 انجــام می گیــرد. در 
ایــن ســطح بــا مراجعــه بــه متــون قدیمــی به ویــژه کتــب لغــت و ســایر احادیــث، مفاهیــم جانشــین 
و اســتعاره های کالمــی کشــف می شــود. ایــن کار بــه فهــم معنــای نســبی واژگان کمــک می کنــد. 
ــود کــه در ســطح درون متنیــت4  ــه تحلیــل هم نشــینی3 خواهــد ب ــن پژوهــش ب ــی ای تمرکــز اصل
انجــام می گیــرد. نســبتی کــه بیــن دو مفهــوم هم نشــین در یــک واحــد معنایــی برقــرار می شــود، 
ــا بررســی  ــل6  تقســیم می شــود)خان محمدی، 1399: 61( ب ــرادف5 و تقاب ــۀ عمــده ت ــه دو گون ب
روابــط هم نشــینِی ترادفــِی یــک مفهــوم بــا مفاهیــم دیگــر می تــوان ضمــن عمــق بخشــیدن بــه 
معنــای نســبی، مؤلفه هــا، عوامــل تأثیرگــذار و پیامدهــا را کشــف کــرد. بــا بررســی روابــط تقابلــی، 
ــرد؛  ــن ک ــد را روش ــک فراین ــکل گیری ی ــل ش ــم و مراح ــان مفاهی ــود در می ــب موج ــوان ترّت می ت
بنابرایــن، بــرای اســتخراج ســازۀ مفهومــی متــن و رســیدن بــه یــک چهارچــوب تئوریــک بــه هــر دو 

تحلیــل نیاز اســت.

ــی در  ــور معنای ــون دارای ظه ــوی، مت ــگ رض ــده در فرهن ــای مان ــناد به ج ــبختانه در اس خوش
ــا g  از  ــام رض ــه ام ــی ک ــناختی حدیث ــل نشانه ش ــا تحلی ــت. ب ــود اس ــث موج ــوع موردبح موض
ــاز را  ــخصیت مکتب س ــکل گیری ش ــد ش ــوان فراین ــد، می ت ــل می کن ــن g نق ــام زین العابدی ام
بازســازی کــرد. متــن مــورد تحلیــل شــش مرتبــه در جوامــع روایــی در کتــب »التفســیر المنســوب 
إلــی المــام الحســن العســکری g«، »االحتجــاج علــی اهــل اللجــاج«، »مجموعــه ورام«، 

1. Paradigmatic analysis
2. Intertextuality
3. Syntagmatic analysis
4. Interatextuality
5. parallelism
6. Degital oppositions
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»وســائل الشــیعه« و »بحاراالنــوار« نقــل شــده است)التفســیر، 1409ق: 53؛ طبرســی، 1403ق، 
ج 2، 320؛ ورام ابــن ابــی فــراس، 1410ق، ج 2: 99؛ شــیخ حــر عاملــی، 1409ق، ج 8: 317؛ 
مجلســی، 1403ق، ج 2: 84؛ ج 71: 185(. در مجموعۀ ورام و تفســیر منســوب به امام عســکری 
g، حدیــث بالواســطه از امــام زین العابدیــن g نقــل شــده و در بقیــه مــوارد راوی حدیــث امــام 

ــن موســی الرضا g اســت. ــی اب عل

3. یافته ها

بــرای رســیدن بــه مطلــوب و ســهولت بیــان، حدیــث را بــه واحدهــای معنایــی مختلــف تفکیــک 
کــرده و در یــک جــدول نشــان داده ایــم. هرکــدام از واحدهــای معنایــی بــا مراجعــه بــه متــون لغــت 
و ســایر متــون مرتبــط معنــاکاوی شــده و در مرحلــه بعــد، معنــای بــه دســت آمــده از واحدهــای 
ــی  ــای کل ــا معن ــت ت ــده اس ــنجی ش ــبت س ــر نس ــی دیگ ــای معنای ــا واحده ــاس ب ــی در قی معنای
متــن کــه حــاوی فراینــد شــکل گیری اســت بازســازی و بــه مــدل واره تبدیــل شــود. در نهایــت، بــر 
اســاس مــدل مســتخرج از فرهنــگ رضــوی و بــا اســتناد بــه روایت هــای موجــود از زندگــی ســردار 
ــا مــدل رضــوی، می تــوان  ســلیمانی، میــزان انطبــاق حیــات ایشــان، به عنــوان یــک مثــال واره ب

ــرد. ــردازی ک ــوی را نظریه پ ــگ رض ــاز در فرهن ــان مکتب س ــکل گیری انس ــد ش فراین

3-1. مرحلۀ اول

ــراد خوش ظاهــر اعتمــاد کنــد و فریــب بخــورد.  ــه اف ــد ب ــر اســاس آمــوزۀ رضــوی انســان نبای  ب
ــد: ــر برخوردارن ــب زی ــه ترتی ــی ب ــار ویژگ ــراد از چه ــه اف این گون

 الف: حسن »َسمت«؛ زیبایی ظاهر.

ب: حسن »هدی«؛ زیبایی راه و منش.

ج: تماوت در گفتار.

د: تخاضع در کردار.
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پیامد نامطلوب: 
انحراف مالی

ویژگی شخصیتی: 
ظاهرفریبی غیرقابل  اعتماد گونۀ اول: حسن ظاهر

َن ِمْن  َفِإْن َتَمکَّ
َحَراٍم اْقَتَحَمُه

ْکَثَر َمْن ُیْعِجُزُه َتَناُوُل 
َ
َفَما أ

ْنَیا َو ُرُکوُب اْلَحَراِم ِمْنَها  الدُّ
ِلَضْعِف بنیتِه1  َو َمَهاَنِتِه َو ُجْبِن 
یَن َفّخًا َلَها َفُهَو  َقْلِبِه َفَنَصَب الدِّ

اَس ِبَظاِهِرِه اَل َیَزاُل َیْخِتُل النَّ

ُکْم نَّ َفُرَوْیدًا اَل َیُغرَّ
ُجَل َقْد َحُسَن َسْمُتُه َو  ْیُتُم الرَّ

َ
ِإَذا َرأ

َهْدُیُه َو َتَماَوَت ِفی َمْنِطِقِه َو َتَخاَضَع 
ِفی َحَرَکاِتِه

و اگر دست شان 
به حرام برسد ابا 
ندارند)طبرسی، 
1403ق، ج 2: 

)321

زیرا چه بسیار کسانی 
هستند که به خاطر ضعف و 
زبونی و سستی اراده و بزدلی 
از دسترسی به دنیا و ارتکاب 

محرمات آن عاجزند؛ بنابراین 
از راه دین داری وارد می شوند 
و مردم را با ظاهر خود فریب 

می دهند،

درنگ کنید و 
فریب مخورید

هرگاه کسی را دیدید که ظاهرش 
و راه و رفتارش نیکوست و زیاد 

حرف می زند و در حرکاتش کرنش 
دارد.

جدول 1: اولین واحد معنایی حدیث؛ مرحله اقتحام

1

»َســمت« بــه هیئــت و صــورت اشــخاص خیرخــواه اطــالق می شــود. حســن ســمت بــه معنــای 
هیئــت و صــورت زیبــا و مقبــول است)بســتانی و مهیــار، 1375: 498(. بــه تعبیــر دیگر، ســمت به 
معنــای هیئــت اهــل خیــر اســت و متــرادف هــدی اســت و بــه کســی اطــالق می شــود کــه هیئــت 
و منظــر دینــی زیبــا داشــته باشد)حســینی زبیــدی، 1414ق، ج 3: 73(. هرچنــد واژه »ســمت« 
و »هــدی« در متــون عربــی مترادف انــد، امــا از مالحظــۀ دقیــق آن هــا چنیــن اســتنباط می شــود 
کــه »ســمت« بیشــتر بــه حســن قیافــه از قبیــل داشــتن مظاهــر دینــی هماننــد ریــش و تســبیح 

1. ایــن واژه دو گونــه ثبــت شــده اســت. در برخــی نســخ »نیتــه« بــه معنــای نیــت و در برخــی »بنیتــه« بــه معنــای بنیــه اســت. بــا توجــه 
بــه ســاختار جملــه و هماهنگــی بــا ســایر واژگان بنیــه را ترجیــح دادیــم.
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معطــوف اســت درحالی کــه »هــدی« بیشــتر بــه منــش رفتــاری مثــل حضــور در مســاجد و شــرکت 
در جماعــات معطــوف اســت.

 »هــدی« بــه معنــای راه، ســیره و طریقــت اســت. در حدیــث ابــن مســعود عبــارت »ان احســن 
الحدیــث َهــدی محمــد« آمــده اســت کــه به معنــای حســن طریــق، هدایت و هیئت ایشــان اســت 
ایــن واژه در کتــب لغــت بــا واژه ســمت و »دّل« تــرادف معنایی دارد)ابــن منظــور، 1414 ق، ج 15: 
356(. به عنــوان نمونــه، از علــی g منقــول اســت »الخضــاب َهــدی محمــد و هــو مــن الســنه« 

یعنــی خضــاب از ســیره، روش و ســنت پیامبــر اســت)ابن بابویه، 1413ق، ج 1: 122(.

 تمــاوت در گفتــار بــه رفتــار کســی اطــالق می شــود کــه ظاهــرش نشــان دهندۀ ضعــف و خســتگی 
از عبــادت، زهــد و روزه گرفتــن اســت. تمــاوت الرجــل: اذا اظهــر من نفســه التخافــت و التضاعف من 
العبــاده و الزهــد و الصــوم )التفســیر، 1409ق: 53؛ مدنــی شــیرازی، 1384،ج 3: 307(. در واقــع، 

»تخافــت« اظهــار ضعــف و آرامش غیرواقعــی است)حســینی زبیــدی، 1414 ق، ج 3: 47(. 

ــه دیگــران کرنــش کنــد؛  ــار کســی اطــالق می شــود کــه ب ــه کــردار و رفت تخاضــع در حــرکات ب
ــه ای کــه خــود را فــرد متواضــع و مؤمــن نشــان دهــد. خضــوع و خشــوع معنــای نزدیکــی  به گون
دارنــد جــز اینکــه خشــوع بیشــتر بــه زبــان مربــوط اســت و خضــوع بــه رفتار)مصطفــوی، 1368: 
76(. هرچنــد اصــل اولــی در اســالم حمــل بــه صحــت اســت، امــا در موقعیــت اتخــاذ »اســوه« 
نبایــد بــه ظاهــر افــراد اعتمــاد نمــود؛ زیــرا ویژگی هــای پیش گفتــه و پرهیــز از کجروی هــا ممکــن 
اســت بــه خاطــر ضعــف و ناتوانــی باشــد. چه بســا افــراد از دســت یازی بــه دنیــا و ارتــکاب محرمــات 
عاجــز باشــند و بــه خاطــر ضعــف بنیــه، ضعــف مهانــت یــا ضعــف روانــی از محرمــات پرهیــز کننــد. 
ضعــف بنیــه بــه قــوای جســمانی مربــوط اســت و برخــی تــوان کجــروی ندارنــد. ضعــف مهانــت بــه 
مهــارت انجــام کارهــا اشــاره دارد. ممکــن اســت کســی بــه لحــاظ جســمی قــوی باشــد، اما تــوان و 
تخصــص ارتــکاب محرمــات را نداشــته باشــد. در واقــع، مهــارت حــاذق بــودن در انجام عمل اســت 
»المهنــة: الحذاقــه فــی العمل«)حســینی زبیــدی، 1409 ق، ج4: 61( برخی دیگر ممکن اســت 
به خاطــر تــرس و بزدلــی از انحرافــات پرهیــز نمــوده، خــود را بــه ظاهــر دینــی بیاراینــد. در واقــع، 
این گونــه افــراد دیــن را طعمــه دنیــا قــرار داده انــد. دیــن دامــی بــرای دســت یازی بــه دنیاســت. واژۀ 

»فــخ« بــه معنــای ابــزار صیــد اســت)فیومی، 1414ق، ج 2: 464(
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شــخص ظاهرســاز به وســیلۀ نمادهــای دینــی، مــردم را همــواره گــول می زنــد. »الیــزال یختــل 
ــت)ابن  ــت آن هاس ــاس غفل ــر اس ــران ب ــه دیگ ــای خدع ــه معن ــل« ب ــره« واژه »َخت ــاس بظاه الن
منظــور،1414ق، ج 11: 199(. »ِختــل« بــه جایــی اطــالق می شــود کــه در آن پنهــان می شــوند. 
بــه ســوراخ و النــه خرگــوش ِختــل می گویند)بســتانی و مهیــار، 1375، ج1: 356( چنیــن 
آدم هایــی زمانــی کــه زمینــه فراهــم شــود و تمکــن پیــدا کننــد، به شــدت و به صــورت ناگهانــی وارد 
مهلکــه محرمــات می شــوند)فیض کاشــانی، 1406ق: 507(. واژۀ اقتحــام بــه معنــای ورود شــدید 
ــروی  ــتعاره کج ــت)طریحی، 1375، ج6: 134(. اس ــب آن اس ــه عواق ــه ب ــدون توج ــزی ب ــه چی ب
افــراد ظاهــر الصــالح در مرحلــه اول فرورفتــن در چــاه اســت. فــرد در ایــن مرحله هماننــد خرگوش 

ــه چــاه می افتــد. خفتــه ای اســت کــه پــس از بیــداری به ســرعت ب

3-2. مرحلۀ دوم

در مرحلــۀ دوم گونــه ای از افــراد شــکل می گیرنــد کــه عــالوه بــر ظاهــر الصــالح بــودن و داشــتن 
ویژگی هــای »ســمت«، »هــدی«، »تمــاوت« و »تخاضــع« از محرمــات مالــی نیــز پرهیــز می کننــد.

پیامد نامطلوب: انحراف 
جنسی

ویژگی شخصیتی: پرهیز از 
مسائل مالی غیرقابل  اعتماد گونۀ دوم: پرهیز 

مالی

َو َیْحِمُل َنْفَسُه َعَلی َشْوَهاَء 
مًا ِتی ِمْنَها ُمَحرَّ

ْ
َقِبیَحٍة َفَیأ

َفِإنَّ َشَهَواِت اْلَخْلِق ُمْخَتِلَفٌة- 
ْکَثَر َمْن َیْنُبو َعِن اْلَماِل 

َ
َفَما أ

اْلَحَراِم َو ِإْن َکُثَر
ُکْم نَّ َفُرَوْیدًا اَل َیُغرَّ َو ِإَذا َوَجْدُتُموُه َیِعفُّ 

َعِن اْلَماِل اْلَحَراِم

ولی خود را به کارهای 
سخِت ناروا وا می دارند 
و از آن راه مرتکب حرام 

می شوند)طبرسی، 1403ق، 
ج2: 321(

زیرا که تمایالت مردم مختلف 
است؛ چه بسیارند کسانی که از 
مال حرام، هرچند فراوان باشد، 

دوری می کنند

درنگ کنید و 
فریب مخورید

و اگر دیدید که از 
مال حرام خودداری 

می کند

جدول 2: دومین واحد معنایی حدیث، مرحله شوهاء
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ــد  ــال، نبای ــن  ح ــد. در عی ــد، دوری می کنن ــاد باش ــد زی ــرام، هرچن ــال ح ــراد از م ــه اف این گون
ــوع  ــرا شــهوات انســان ها متن ــوان اســوه و الگــو اعتمــاد کــرد؛ زی ــز به عن ــرادی نی ــه چنیــن اف ب
ــوند. واژۀ  ــات بش ــایر محرم ــب س ــح« و مرتک ــوهاء قبی ــرادی وارد »ش ــن اف ــا چی ــت. چه بس اس
شــوهاء بســیار کلیــدی اســت. شــوهاء نمــادی از گناهــان غیرمالــی اســت کــه تبلــور آن محرمات 
جنســی اســت. مفهــوم متقابــل شــوهاء »حســناء« اســت. همچنان کــه پیامبــر اکــرمn فرمــود: 
ــه هــر قبیحــی  ــود خیــر مــن حســناء عقیم«)طبرســی، 1412ق: 202(. شــوهاء ب »شــوهاء ول
اطــالق می شــود، امــا مصــداق بــارز آن محرمــات معطــوف بــه روابــط جنســی اســت. اســتعاره 
ــدی، 1414ق، ج19: 55؛  ــینی زبی ــت روی« است)حس ــث زش ــرب »مؤن ــات ع ــوهاء در ادبی ش
ــان  ــه گناه ــه این گون ــد ک ــان می ده ــتعاره نش ــن اس ــد، 1404ق، ج7: 56( ای ــی الحدی ــن اب اب
ــد. ویژگــی شــوهاء ایــن اســت  ــه امــور مالــی اغواگــری بیشــتری دارن به رغــم زشــتی، نســبت ب
کــه در جامعــه تســری پیــدا می کنــد. برخــالف انحــراف مالــی کــه معطــوف بــه عیــن خارجــی 
ــه انحــراف ماهیــت اجتماعــی پیــدا می کنــد.  ــن مرحل ــوده و ماهیــت آن فــردی اســت، در ای ب
گنــاه در عرصــۀ اجتماعــی ســیاه رویی بــه بــار مــی آورد و پخــش می شــود. پیامبــر در جنــگ بــدر 
مشــتی از خــاک بــه ســمت مشــرکین پرتــاب کــرد و گفــت: »شــاهت الوجوه؛ زشــت روی شــدند« 
درحالی کــه ریــگ بــه چشــم بســیاری از آن هــا اصابــت کــرده بود)طبرســی، 1417 ق، ج 1: 83( 
هرچنــد شــوهاء ُبعــد اجتماعــی دارد و تســری پیــدا می کنــد، امــا مرتکــب آن را رســوا می کنــد و 
بــه مرحلــۀ فســاد اجتماعــی منجــر نمی شــود؛ زیــرا اســتعارۀ زن زشــت روی عــالوه بــر اغواگــری 

نمــادی از آشــکار بــودن و ســادگی اســت.

3-3. مرحلۀ سوم

ــی و  ــات مال ــاًل از محرم ــرد کام ــه ف ــت ک ــوف اس ــری معط ــوش ظاه ــان خ ــه انس ــه ب ــن مرحل ای
غیرمالــی پرهیــز می کننــد. به اصطــالح از مرحلــه اقتحــام و شــوهاء عبــور کــرده اســت؛ بنابرایــن 

ــه نظــر می آیــد. کامــاًل مؤمــن و متدیــن ب
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پیامد نامطلوب: خرابکاری 
جاهالنه

ویژگی شخصیتی: فقدان 
عقل متین غیرقابل  اعتماد گونۀ سوم: پرهیز 

جنسی

ْکَثَر 
َ
َفَیُکوُن َما ُیْفِسُد ِبَجْهِلِه أ

ا ُیْصِلُحُه ِبَعْقِلِه ِممَّ

ی َتْنُظُروا َما ُعْقَدُة َعْقِلِه  َحتَّ
ْجَمَع ُثمَّ 

َ
ْکَثَر َمْن َتَرَك  َذِلَك أ

َ
َفَما أ

اَل َیْرِجُع ِإَلی َعْقٍل َمِتیٍن
ُکْم نَّ َفُرَوْیدًا اَل َیُغرَّ َفِإَذا َوَجْدُتُموُه َیِعُف  

َعْن  َذِلَك 

پس فسادی را که از روی 
نادانی مرتکب می شوند 
بیشتر از کار شایسته ای 

است که با عقل خود انجام 
می دهند)طبرسی، 1403ق، 

ج 2: 321(

تا ببیند که چقدر پایبند 
عقل اند. چقدر فراوان اند 

کسانی که تمام این ها را ترک 
کرده و با وجود آن از عقلی 

استوار بهره ندارند

درنگ کنید و 
فریب مخورید

وقتی چنین کسان 
را دیدید )پرهیز از 

شوهاء(

جدول 3: سومین واحد معنایی حدیث؛ مرحله افساد

از منظــر روایــت بــه چنیــن فــردی نبایــد به مثابــۀ اســوه نــگاه کــرد. بایــد دقــت شــود چــه انــدازه 
ــه  ــرا چه بســا افــرادی چــه از همــه محرمــات پرهیــز نمــوده، ملتــزم ب ــه عقــل پایبنــدی دارد. زی ب
آموزه هــای دینــی باشــند، امــا بــه عقــل متیــن رجــوع نکننــد. حســن بــن جهــم می گویــد: نــزد 
ــان آمــد و صحبــت از عقــل شــد.  ــه می ــاران ب ــم، ســخن از برخــی ی امــام رضــا علیه الســالم بودی
امــام فرمــود: دیــن داری کــه عقــل نــدارد اعتنایــی بــه او نباشــد. گفتــم: قربانــت گــردم. بعضــی 
از مردمــی کــه بــه امامــت قائل انــد، مــا نقصــی بــر آن هــا نمی بینیــم درصورتی کــه عقــل شایســته 
ندارنــد. فرمــود: ایشــان مــورد خطــاب خــدا نیســتند. زیــرا خــدا عاقــل را امــر و نهــی می کنــد و بــه 
 انــدازۀ عقلشــان پــاداش و کیفــر می دهــد. خــدا عقــل را آفریــد بــه او فرمــود: پیــش  آی. پیــش آمد. 
برگــرد، برگشــت. فرمــود: بــه عــزت و جاللــم بهتــر و محبوب تــر از تــو چیــزی نیافریــدم بازخواســت 

و بخششــم متوجــه تــو اســت 1)کلینــی، 1407ق، ج 1: 27(

1. أبــو عبــد اهلل العاصمــی عــن علــی بــن الحســن عــن علــی بــن أســباط عــن الحســن بــن الجهــم عــن أبــی الحســن الرضــا g قــال: 
ذکــر عنــده أصحابنــا و ذکــر العقــل قــال فقــال g ال یعبــأ بأهــل الدیــن ممــن ال عقــل لــه- قلــت جعلــت فــداك إن ممــن یصــف  هــذا 
األمــر قومــا ال بــأس بهــم عندنــا و لیســت لهــم  تلــک  العقــول  فقــال لیــس هــؤالء ممــن خاطــب اهلل إن اهلل خلــق العقــل فقــال لــه أقبــل 

فأقبــل و قــال لــه أدبــر فأدبــر فقــال و عزتــی و جاللــی مــا خلقــت شــیئا أحســن منــک أو أحــب إلــی منــک بــک آخــذ و بــک أعطــی.
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ــه  ــدون مرجعیــت رســول باطنــی التــزام ب در ادبیــات اســالمی، عقــل رســول باطنــی اســت. ب
ــه،  ــن مرحل ــد. در ای ــون کن ــاد رهنم ــه افس ــرد را ب ــت ف ــن اس ــری ممک ــول ظاه ــای رس آموزه ه
واژه هــای »عقــل«، »جهــل«، »افســاد« و »اصــالح« بســیار مهم انــد. در متــن فــوق، می تــوان بــر 
اســاس الگــوی ژولیــن گریمــاس1 بــا توجــه بــه هم نشــینی مفاهیم مذکــور، میــدان نشــانه ای چهار 
ــمیت، 1394:  ــز 3 دارند)اس ــا موافقت آمی ــز 2 ی ــۀ تعارض آمی ــه رابط ــرد ک ــتخراج ک ــه ای را اس مؤلف

ــل ترســیم اســت. ــر قاب 192(. ایــن میــدان به صــورت نمــودار زی

 

مدل 2: روابط هم نشینی )ترادفی و تقابلی( مفاهیم چهارگانه

ســبز  خطــوط  و  تعارض آمیــز  روابــط  نشــان دهندۀ  ســیاه  خط هــای  فــوق،  نمــودار  در 
ــا اصــالح هم نشــینی  نشــان دهندۀ روابــط توافق آمیــز اســت؛ بنابرایــن، در قلمــرو دینــی عقــل ب
ترادفــی دارد، درحالی کــه بــا جهــل و افســاد هم نشــینی تقابلــی دارد. جهــل بــا عقــل و اصــالح 
ــا  ــاد ب ــس افس ــی دارد و برعک ــینی ترادف ــاد هم نش ــا افس ــه ب ــی دارد درحالی ک ــینی تقابل هم نش
جهــل هم نشــینی ترادفــی دارد، امــا بــا عقــل و اصــالح هم نشــینی تقابلــی دارد. واژۀ اصــالح بــا 

ــی دارد. ــینی تقابل ــاد هم نش ــل و افس ــا جه ــا ب ــی دارد، ام ــینی ترادف ــل هم نش عق

 اســتعارۀ »افســاد« کــه گرانیــگاه ســقوط از ایــن مرحلــه محســوب می شــود، »کپــک زدن« اســت 
ویژگــی فســاد ایــن اســت کــه ناآگاهانــه اســت. کنشــگر از ماهیــت آن خبــر نــدارد و شــاید خــودش از 
وجــود فســاد اطــالع نداشــته باشــد. عــالوه بر این، فســاد تســری پیــدا می کنــد. همانند پوســیدگی 
در یــک میــوه در درون جعبــه، بقیــه را فاســد می کنــد. پــس ناآگاهــی و تســری دو ویژگــی مهم فســاد 

1. Julien greimas
2. Contradictory
3. Complimentary
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ــُه َیْعَلُم اْلُمْفِســَد ِمَن  اســت. در قــرآن در مــوارد متعــدد اصــالح در برابر افســاد بــه کار رفته اســت. »َواللَّ
اْلُمْصِلِح«)بقــره، 220(. فســاد در برابــر صــالح معنــای عامــی دارد و بــه معنــای »خــارج شــدن از حد 
اعتــدال، چــه کــم و انــدک و چــه زیاد اســت. فســاد در نفــس و بدن و اشــیایی کــه از اســتقامت و ثبات 

خــارج شــده اســت رخ می دهد«)راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 636(.

3-4. مرحلۀ چهارم

ایــن مرحلــه مربــوط بــه توصیف کســانی اســت کــه عالوه بــر پرهیــز از محرمــات مالــی و غیرمالی 
دارای عقــل متیــن هســتند. بــه عبــارت روایــی، از پرتــگاه »اقتحــام«، »شــوهاء« و »افســاد« عبــور 

کــرده، در مرحلــه زیســت عقالنــی بــه ســر می برنــد.

پیامد نامطلوب: ریاست طلبی

ویژگی 
شخصیتی: 

عقالنیت دنیوی 
)استراتژیک(

غیرقابل اعتماد
گونۀ چهارم: 
پرهیز مالی و 

جنسی

ْنیا َو  اِس َمْن  »َخِسَر الدُّ َفِإنَّ ِفی النَّ
ْنَیا َو َیَری  ْنَیا ِللدُّ الِْخَرَة«)حج، 11( َیْتُرُك الدُّ

ْمَواِل 
َ
ِة اأْل ْفَضُل ِمْن َلذَّ

َ
َئاَسِة اْلَباِطَلِة أ َة الرِّ نَّ َلذَّ

َ
أ

ْجَمَع 
َ
َلِة َفَیْتُرُك َذِلَك أ َعِم اْلُمَباَحِة اْلُمَحلَّ َو النِّ

َه  ِق اللَّ ی  »ِإذا ِقیَل َلُه اتَّ َئاَسِة َحتَّ َطَلبًا ِللرِّ
ُم َو َلِبْئَس  ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَّ ُة ِباْلِ َخَذْتُه اْلِعزَّ

َ
أ

اْلِمهاُد«)بقره، 206( َفُهَو َیْخِبُط َخْبَط َعْشَواَء 
ْبَعِد َغاَیاِت اْلَخَساَرِة َو 

َ
َل َباِطٍل ِإَلی أ وَّ

َ
ُیوِقُدُه أ

ُه َبْعَد َطَلِبِه ِلَما اَل َیْقِدُر َعَلْیِه ِفی ُطْغَیاِنِه  ُه َربُّ ُیِمدُّ
ُه اَل  َحلَّ اللَّ

َ
ُم َما أ ُه َو ُیَحرِّ َم اللَّ َفُهَو ُیِحلُّ َما َحرَّ

َئاَسُة  ُیَباِلی َما َفاَت ِمْن ِدیِنِه ِإَذا َسِلَمْت َلُه الرِّ
ِذیَن  َغِضَب  وَلِئَك الَّ

ُ
ْجِلَها َفأ

َ
ِتی َقْد َشِقَی ِمْن أ الَّ

َعدَّ َلُهْم َعذابًا ُمِهینًا« 
َ
ُه َعَلْیِهْم َو َلَعَنُهمْ  »َو أ اللَّ

)احزاب، 57(

 َمَع َهَواُه 
َ
َتْنُظُروا أ

ْم 
َ
َیُکوُن َعَلی َعْقِلِه أ

َیُکوُن َمَع َعْقِلِه َعَلی 
ُتُه  َهَواُه َو َکْیَف َمَحبَّ
َئاَساِت اْلَباِطَلِة َو  ِللرِّ

ُزْهُدُه ِفیَها

ُکْم َفُرَوْیدًا اَل َیُغرَّ َفِإَذا َوَجْدُتْم َعْقَلُه 
َمِتینًا
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پس فسادی را که از روی نادانی مرتکب 
می شوند بیشتر از کار شایسته ای است که با 

عقل خود انجام می دهند)طبرسی، 1403ق، 
ج 2: 321(

تا ببیند که چقدر 
پایبند عقل اند. چقدر 
فراوان اند کسانی که 
تمام این ها را ترک 
کرده و با وجود آن 

از عقلی استوار بهره 
ندارند

درنگ کنید و 
فریب مخورید

وقتی چنین 
کسان را دیدید 
)پرهیز از شوهاء(

جدول 4: چهارمین واحد معنایی حدیث؛ مرحله عشواء

طبیعــی اســت عقــل متیــن در برابــر »ضــد عقالنیــت«1 کــه بــه عقالنیــت نوعــی انســان اشــاره 
دارد، نیســت؛ زیــرا همــۀ انســان ها توانــش خــردورزی دارنــد. عقــل متیــن در برابــر »ناعقالنیــت«2  
قــرار دارد کــه بــه عقالنیــت هنجــاری معطــوف اســت. بدیــن معنی کــه برخــی انســان ها در زندگی 
از موهبــت عقــل بهــره نمی برنــد و رفتارهــای جاهالنــه انجــام می دهنــد. عقــل متیــن اشــاره بــه 

ــرادی دارد کــه از عقــل بهــره می برند)خان محمــدی، 1399: 136(. اف

ــرای اعتمــاد و اســوه ســازی  ــا دیــن داری نیــز ب ــوأم ب در فرهنــگ رضــوی عقالنیــت هنجــاری ت
کفایــت نمی کنــد. امــام می فرماینــد: اگــر عقــل شــخص را متیــن یافتیــد بازهــم درنــگ کنیــد و 
فریــب ظاهــر را نخوریــد، تأمــل کنیــد آیــا بــا وجــود عقــل از خودخواهــی و هــوای نفس پرهیــز دارد 
یــا نــه! بــه عبــارت تخصصــی عقالنیــت گاهــی از نــوع ابــزاری و راهبــردی اســت؛ یعنــی فــرد عقــل 
را بــه کار می گیــرد تــا بــه منافــع شــخصی، قبیلــه ای، حزبــی و ... برســد. بــه تعبیــر شــهید مطهری 

عقــل ابــزاری عمدتــًا بــه »نکــرا« و شــیطنت منجــر می شــود)مطهری، 13۸4، ج2: 54(.

از منظــر دینــی عقالنیــت ارزشــی معطــوف بــه ســعادت مطلــوب اســت. شــاخصی کــه امــام برای 
تشــخیص اصالــت عقالنیــت ارزشــی ســعادت محــور بیــان می کنــد، پرهیــز از »ریاســت طلبی« 
ــوب  ــان محس ــره خوب ــوده و در زم ــالح ب ــاًل ظاهرالص ــه کام ــخصی ک ــم ش ــا بدانی ــت. از کج اس
ــی  ــاالی اجتماع ــب ب ــه مرات ــوهاء ب ــام و ش ــز از اقتح ــِت پرهی ــوابق مثب ــل س ــه دلی ــود و ب می ش
ــۀ  ــون در عرص ــن آزم ــوی آخری ــوزۀ رض ــد. در آم ــوه باش ــاز و اس ــب س ــد مکت ــه، می توان ــا یافت ارتق

1. Arationality
2. Irrationality
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سیاســی تحقــق پیــدا می کنــد. امــام می فرماینــد: دقــت کنیــد دوســتی و پرهیــزش نســبت بــه 
ــدارد  ــوان انجامــش را ن ــدازه از مســئولیت هایی کــه ت ــه اســت؟ چــه ان ریاســت های باطــل چگون
پرهیــز می کنــد؟ تبییــن صــورت گرفتــه در متــن روایــت، در ایــن مرحلــه بســیار گویــا و روشــنگر 
اســت. برخــی از نخبــگان سیاســی واقعــًا »خســر الدنیــا و االخــره« هســتند؛ زیرا دنیــا را بــرای دنیا 
تــرک می کننــد. چنیــن افــرادی بســیار ریاضــت می کشــند؛ زیــرا عــالوه بــر تمــام مظاهــر مــادی و 
غیرمــادی دنیــا از نعمت هــای حــالل دنیــا نیــز پرهیــز می کننــد تــا بــه ریاســت برســد. همین کــه 
ْثِم«)بقــره،  ُة ِباْلِ َخَذْتــُه اْلِعــزَّ

َ
بــه ریاســت رســیدند قــدرت آن هــا را مســت می کنــد. تعبیــر قرآنــی »أ

206( بــه سرمســتی قــدرت اشــاره دارد. آن هــا تنگ نظــر می شــوند و همه چیــز را از منظــر خــود 
می بیننــد. در ایــن مرحلــه، خبــط از خطرناک تریــن نــوع آن یعنــی »عشــواء« اســت. از آنجــا کــه 
فــرد از پله هــای ارتقــا بیشــتر صعــود کــرده، ســقوط وی مخــرب و ویرانگــر اســت. ارتــکاب اولیــن 
ــس از  ــخص پ ــی ش ــۀ سیاس ــد. در عرص ــاب می کن ــارت ها پرت ــن خس ــه دورتری ــراف وی را ب انح
مدتــی طغیــان می کنــد. به عبارت دیگــر »طاغــوت« می شــود. خداونــد بــه مجــازات اینکــه آن هــا 
طالــب مرتبــه ای هســتند کــه تــوان آن را ندارنــد کمــک می کنــد در طغیــان فــرو رونــد. طاغــوت 
حــرام خــدا را حــالل و حــرام خــدا را حــالل می کنــد. چنیــن فــردی زمانــی کــه بــه ریاســت رســید 
چنــان شــقاوت پیــدا می کنــد کــه هیــچ مباالتــی بــه از دســت رفتــن دیــن نــدارد. در نهایــت، چنین 

افــرادی بــه عــذاب خوارکننــده الهــی گرفتــار می شــوند.

 مفهــوم کلیــدی »عشــواء« در ایــن مرحلــه بســیار مهــم اســت. انحــراف در ایــن ســطح »خبــط 
ــه ارتقــا یافتــه در پرتــگاه عشــواء قــرار دارد. عشــواء  ــه ایــن مرحل ــام دارد. کســی کــه ب عشــواء« ن
ــگار  ــژه اوایــل آن، اطــالق می شــود. ان ــه تاریکــی شــب، به وی ــا کلمــه عشــاء هم ریشــه اســت و ب ب
کســی از روشــنایی بــه تاریکــی وارد شــده اســت. مفهــوم مقابــل عشــواء روشــنایی و نــور اســت. »و 
اصلــه مــن عشــواء اللیــل و العشــواء بمنزله الظلمــاء، عشــواء اللیــل ظلمته«)فراهیــدی، 1409ق، 

ج 2: 187(.

عشــواء در فــرد ناشــی از فقــد بصــر و بصیــرت اســت. ایــن واژه وقتی کــه بــه محیــط نســبت داده 
ــه معنــای نابینایــی اســت.  ــه انســان نســبت داده شــود ب ــه معنــای تاریکــی و وقتی کــه ب شــود ب
نابینایــی ممکــن اســت بــه خاطــر فقــدان نــور یــا نبــود چشــم و بصــر باشــد. اســتعاره ایــن واژه در 
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ادبیــات عــرب »شــتر نابینــا« اســت. گفتــه می شــود »الناقــة العشــواء«، امــا علــت ندیــدن شــتر 
ــد. »و  ــودش را نمی بین ــای خ ــر پ ــرد و زی ــاال می گی ــرش را ب ــتر س ــه ش ــت بلک ــم نیس ــودن چش نب
ســها 

ْ
ماَمهــا فهــی َتْخِبــُط ِبَیَدْیهــا و ذلك آن هــا َتْرَفع َرأ

َ
نهــا ال ُتْبِصــر مــا أ

َ
ْصُلــه مــن الناقــِة الَعْشــواِء أل

َ
أ

ْخفاِفها«)ابــن منظــور، 1414ق، ج 15: 57-56(.
َ
ــُد َمواِضــَع أ فــال َتَتَعهَّ

ــالق  ــود. اط ــالق می ش ــفاف اط ــر ش ــر کار غی ــام ه ــه انج ــت دارد و ب ــوه« عمومی ــای »عش معن
ــر پایــش قــرار گیــرد خــراب  ــر شــتری کــه جلــوی پایــش را نمی بینــد و هــر آنچــه در زی عشــواء ب
می کنــد، کنایــه اســت از هــر انســانی کــه بــدون بصیــرت خبــط نمایــد. »والعشــواء: الناقــة التــی 
ــی  ال تبصــر أمامهــا، فهــی تخبــط بیدیهــا کل شــی ء و رکــب فــالن العشــواء، إذا خبــط أمــره عل
غیــر بصیرة«)ابــن قاریاغــدی، 1429ق: 358(؛ بنابرایــن، زمانــی گفتــه می شــود فالنــی مرتکــب 
»عشــوه« شــد کــه بــه کاری کــه وجــه آن روشــن نیســت مباشــرت نمایــد. »رکــب فــالن عشــوة: إذا 

ــه وجه«)جیالنــی، 1429ق، ج 1: 232(. ــم یتبیــن ل باشــر أمــرا ل

مــال صالــح مازندرانــی بــه مناســبتی در شــرح اصــول کافــی دلیــل خبــط عشــواء اکثــر انســان ها 
ــراد  ــز اف ــه ج ــود دارد ک ــک راه وج ــا ی ــح تنه ــل صال ــرای عم ــه »ب ــد ک ــح می ده ــه توضی را این گون
ــادی  ــای زی ــل راه ه ــاِد عم ــرای فس ــد. ب ــی ندارن ــدان راه آگاه ــل ب ــرت کام ــن ضمیر و بصی روش
ــا وجــود جهــل و هــوای نفــس  ــدون بصیــرت و رهنمــا، ب وجــود دارد. پــس هــر کــس بخواهــد ب
و وسوســه های شــیطانی، طریــق عمــل صالــح را بپیمایــد، گمــراه می شــود و بــه یکــی از 
ــه باطــل نزدیــک  کژراهه هــا قــدم می گــذارد. پــس هرچــه در آن راه قــدم بــردارد از حــق جــدا و ب

.)179  :1 ج  1382ق،  می شــود«)مازندرانی، 

3-5. مرحلۀ پنجم

مرحلــۀ پنجــم، شــرح حــال شــخصیتی اســت کــه از تمــام مراحــل چهارگانــه بــا ســربلندی عبــور 
کــرده و مجاهــده بــا »اقتحــام«، »شــوهاء«، »افســاد« و »عشــواء« را پشــت ســر گذاشــته اســت.
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پیامد مطلوب: اسوۀ 
مکتب ساز

ویژگی شخصیتی: دارای عقالنیت 
معطوف به سعادت

قابل اعتماد 
و مقتدی

گونۀ پنجم: 
پرهیز از 
ریاست

ُجُل ِفیِه  ُجُل ِنْعَم الرَّ َفَذِلُکُم الرَّ
ِتِه َفاْقَتُدوا َو ِإَلی  ُکوا َو ِبُسنَّ َفَتَمسَّ
ُه اَل ُتَردُّ َلُه َدْعَوٌة  ُلوا َفِإنَّ ُکْم َفَتَوسَّ َربِّ

ُب َلُه َطِلَبة )طبرسی،  َو اَل ُیَخیَّ
1403 ق، ج 2: 321(

َبِد 
َ
ْقَرَب ِإَلی ِعزِّ اأْل

َ
لَّ َمَع اْلَحقِّ أ َیَری الذُّ

نَّ َقِلیَل َما 
َ
ِمَن اْلِعزِّ ِفی اْلَباِطِل َو َیْعَلُم أ

ِعیِم  یِه ِإَلی َدَواِم النَّ اِئَها ُیَؤدِّ َیْحَتِمُلُه ِمْن َضرَّ
نَّ َکِثیَر 

َ
ِفی َداٍر اَل َتِبیُد َو اَل تنفذ ]َتْنَفُد[ َو أ

یِه ِإَلی  َبَع َهَواُه ُیَؤدِّ اِئَها ِإِن اتَّ َما َیْلَحُقُه ِمْن َسرَّ
َعَذاٍب اَل اْنِقَطاَع َلُه َو اَل َیُزوُل

ِذی  ُهَو الَّ
َجَعَل َهَواُه 

ِه  ْمِر اللَّ
َ
َتَبعًا أِل

َو ُقَواُه َمْبُذوَلًة 
ِه ِفی ِرَضی اللَّ

ُجَل  َو َلِکنَّ الرَّ
ُجِل ِنْعَم  ُکلَّ الرَّ

ُجُل الرَّ

پس به دامن چنین مردی در 
دنیا چنگ بزنید و از روش او 

پیروی کنید و نزد پروردگارتان 
به او متوسل شوید، زیرا 

خداوند به خاطر وی هیچ 
دعایی را رد نمی کند و هیچ 

درخواست کننده ای را ناامید 
نمی گرداند. )طبرسی، 1403 

ق، ج 2 : 321(

خواری در راه حق را به عزت ابدی 
نزدیک تر تا عزت در راه باطل می داند و 
می داند که رنج و رحمت اندکی را که در 

دنیا متحمل می شود او را به نعمت جاودانه 
در سرایی می رساند که کهنگی و زوال 

ندارد؛ و به راستی بیشتر خوشی هایی که 
به او می رسد اگر به پیروی از هوای نفس 

باشد به عذابی ناگسستنی و بی پایان 
می انجامد.

آن مردی 
است که 

هوای نفسش 
را تابع فرمان 
خدا ساخته و 
تمام نیرویش 

را در راه 
رضای الهی 
صرف کند.

اما مرد کامل، 
بهترین انسان

جدول 5: پنجمین واحد معنایی حدیث؛ مرحله اسوگی

ــب  چنیــن شــخصی در ادبیــات رضــوی مــدال »نعــم الرجــل« کســب می کنــد و از تمــام جوان
ــرد  ــر می ب ــه س ــی ب ــت قدس ــن در عقالنی ــل متی ــتن عق ــر داش ــالوه ب ــت. وی ع ــد اس ــورد تایی م
خواســته های خــود را تابــع امــر خداونــد و تمــام قــوای خویــش را مصــروف »رضــی اللــه« می کنــد. 
عطــف توجــه بــه خــدا و رضــای او نــوع نــگاه بــه دنیــا و ریاســت در آن را تغییــر می دهــد. وی یــک 
»عــزت ســرمدی« ترســیم می کنــد کــه نه تنهــا انقطــاع نــدارد بلکــه تمام شــدنی نیســت و پایــان 
نــدارد؛ بنابرایــن، بــرای رســیدن بــه آن عــزت پایــدار تمــام مشــکالت را تحمــل می کنــد و چنیــن 
تحلیــل می کنــد کــه تحمــل مشــکالت گــذرای دنیــا وی را بــه نعمت هــای ابــدی اخــروی رهنمــون 
ــذاب  ــه ع ــد وی را ب ــس باش ــوای نف ــاس ه ــر اس ــر ب ــا اگ ــادمانی های دنی ــس ش ــد. برعک می کن
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اخــروی واصــل می کنــد کــه آن هــم نــه انقطــاع دارد و نــه اتمــام. از تحلیــل فــوق چنیــن برمی آیــد 
ــات  ــه حی ــن ب ــه یقی ــی ک ــت. کس ــرت اس ــه آخ ــه ب ــی و صادقان ــان حقیق ــل ایم ــه فضای ــه ریش ک
معنــادار پــس از مــرگ دارد می توانــد بــا تمســک بدیــن معنــا مراتــب چهارگانــه را طــی کنــد و در 
مرحلــۀ پنجــم زندگــی دنیــوی را بــه پایــان رســاند. امــام می فرماینــد: اگــر چنیــن شــخصی یافتیــد 
تمســک جوییــد و بــه ســنت وی اقتــدا کنیــد. »نعــم الرجــل فیــه فتمســکوا و بســنته فاقتــدوا« واژۀ 
»ســنت« در واقــع، همــان »مکتــب« اســت. بــه  عبــارت  دیگــر، چنیــن شــخصی را مکتب و مدرســۀ 

درس آمــوز در نظــر بگیریــد.

4. مثال وارۀ قاسم سلیمانی

ــاًل  ــان کام ــی دارد. ایش ــره باالی ــدی« نم ــمت« و »ه ــن »س ــاظ حس ــه لح ــلیمانی ب ــهید س ش
ــا در مســجد. وی  ــود ی ــا در جبهــه ب ــود. در کســوت نظامــی گــذران زندگــی وی ی ظاهرالصــالح ب
ــا  همچنان کــه در روســتای »قنــات ملــک« زادگاه خویــش حســینیه ســاخت، در شــهر کرمــان ب
وقــف خانــۀ خویــش »بیــت الزهــرا« بنــا کــرد. بــه تعبیــر علــی g کــردار زیبــا خبــر از طهــارت 

ــدی، 1366: 153( ــی آم ْصِل« )تمیم
َ
ــِب  اأْل ــْن ِطی ــُئ َع ــِل ُیْنِب ــُل اْلِفْع ــت. »َجِمی ــن اس باط

ــده از وی  ــای مان ــرات به ج ــب و خاط ــوای کت ــل محت ــت. تحلی ــاوت« داش ــواره »تم ــان هم ایش
ــی  ــادی از مرگ اندیش ــه نم ــت ک ــاد شهداس ــان ی ــی سخنان ش ــون اصل ــه مضم ــد ک ــان می ده نش
ــی اســت کــه  ــد: »شــهادت آرزوی و شــهادت طلبی اســت. ســال 1360 در یــک ســخنرانی می گوی
ــیدن  ــرای رس ــان، ب ــه معشوق ش ــیدن ب ــرای رس ــقان ب ــه عاش ــد. هم ــر می زن ــش پ ــا برای ــه دل ه هم
هدف شــان، آخریــن وســیله ای کــه می داننــد آن هــا را بــه معشــوق می رســاند، شــهادت اســت و آن 
را انتخــاب می کننــد و ایــن افتخــار نصیــب هــر کــس نخواهــد شــد مگــر افــرادی کــه خــود را ســاخته 

باشــند و افتخــار ایــن را داشــته باشــند بــه لقاءاللــه برســند«)اکبری مزدآبــادی، 1400: 15(.

تخاضــع ســلیمانی نیــز از نــوع خضــوع و خشــوع بــود. وی بــا تمــام اشــتیاق خاطــره ای از شــهید 
محبوبــش نقــل می کنــد بــه نــام حســین پســر غالمحســین کــه »یــک روز درحالی کــه اورکتــش 
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روی شــانه هایش بــود و جــوراب بــه پــا نداشــت، آمــد پیــش مــن، نگاهــی بــه او انداختــم کــه مثــاًل 
ــر  ــی ب ــم. لبخنــد زیبای ــد کــه چــه می گوی ــا ایــن وضــع آمــدی پیــش مــن. از نگاهــم خوان چــرا ب
لبانــش نشســت. حقیقــت آن لبخنــد، عظمــت داشــت. گفــت: مــن داشــتم نمــاز می خوانــدم. بــا 
ایــن  حــال، وقتــی گفتنــد شــما بــا مــن کار داریــد، خواســتم اورکــت و جــوراب پوشــم. بــه خــودم 
گفتــم: حســین! پســر غالمحســین! تــو پیــش خــدا این جــوری رفتــی، پیــش فالنــی می خواهــی 

آنجــوری بری؟!«)همــان: 51(.

ــیرازی، 1383، ج  ــن ش ــل ان تموتوا«)صدرالدی ــوا قب ــود »موت ــه فرم ــوی ک ــوزۀ نب ــاس آم ــر اس ب
ــا اینکــه ادعــای صامــت  ــد؛ ام 1: 358( همــۀ مســئوالن نظــام اســالمی تمــاوت و تخاضــع دارن
کدام یــک حقیقــت دارد، بــه ســهولت قابل تشــخیص نیســت. فــرق اســت بیــن تمــاوت و مــوت. 
تمــاوت ممکــن اســت ظاهــری باشــد و بــه عمــق وجــود نرســد. شــهادت کثیــری از مــردم نشــان 
می دهــد ســلیمانی در ایــن ادعــا کــه اگــر کســی شــاهد نباشــد شــهید نمی شــود، صــادق بــوده 
اســت. بــه تعبیــر رهبــر انقــالب »اخــالص او را از کجــا می شــود فهمیــد؟ از اینجایی که اصــاًل دنبال 
دیــده شــدن نبــود؛ یــک ذّره ای هــم از دیــده شــدن فــرار می کــرد. او از دیــده شــدن فــرار می کــرد، 
حــاال جــوری شــده کــه همــۀ دنیــا دارنــد او را می بیننــد؛ همــۀ دنیــا دارنــد او را می بیننــد. کار را 
بــرای خــدا می کــرد، تظاهــر نداشــت، الف زنــی نداشــت؛ اولیــن پــاداش دنیایــی ای کــه خــدای 
متعــال بــه ایــن اخــالص او داد، همیــن تشــییع َده هــا میلیونــی بــود. ایــن تشــییع، اولیــن جــزای 

اخــالص او در دنیــا بود«)خامنــه ای: 1400(.

 با این مقدمه، به نمونه هایی از مختصات وی بر اساس الگوی مستخرج اشاره می شود.

1. تقیــد شــرعی و پرهیــز از اقتحــام: ســردار ســلیمانی، در دوران جنــگ بــا داعــش در ســوریه، 
ــم  ــما، قاس ــک ش ــرادر کوچ ــن، ب ــی آورد: م ــه م ــد و در آن نام ــوری می نویس ــک س ــه ی ــه ای ب نام
ســلیمانی هســتم. حتمــًا مــرا می شناســید. مــا بــه اهــل ســنت در همه جــا خدمــات زیــادی انجــام 
داده ایــم. مــن شــیعه هســتم و شــما ســنی هســتید... از قرآن کریــم و صحیــح بخــاری و دیگر کتب 
موجــود در خانــه شــما متوجــه شــدم کــه شــما انســان های باایمانــی هســتید. اواًل از شــما عــذر 
می خواهــم و امیــدوارم عــذر مــرا بپذیریــد کــه خانــه شــما را بــدون اجــازه اســتفاده کردیــم. ثانیــًا هر 
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خســارتی کــه بــه منــزل شــما وارد شــده باشــد، مــا آمــاده پرداخــت آن هســتیم. فکــر می کنیــم ما و 
مــن مدیــون شــماییم؛ چراکــه بــدون اجــازه شــما در ایــن خانــه ماندیــم. ایــن، شــماره مــن در ایران 
اســت. امیــدوارم تمــاس بگیریــد. مــن آمــاده ام بــرای انجــام هــر کاری که شــما بخواهید)شــیرازی، 

.)57 :1400

ــاج  ــهید ح ــر ش ــه، دخت ــه فاطم ــه ای ب ــفند 1395 در نام ــداوم: وی 26 اس ــوری و ت 2. خدامح
مهــدی مغفــوری، نوشــته اســت: دختــرم، خلوت بــا خداونــد ســبحان، مهم تریــن داروی آرام بخش 
ــا همیــن صفــات ارزنــده، خــود را مقــرب او نمــود و  ــه کــه پــدر بزرگــوارت، ب ــو اســت؛ همان گون ت
همچــون شــمعی امــروز مــزار شــهید را منــور نمــوده و مــردم، پروانــه وار دور مــزار او می چرخنــد و از 
قبــر مطهــر او حاجــت می گیرنــد. دختــرم، عــزت مانــدگار، همیــن اســت. دختــرم، تجربــه پــدرت، 
موفق تریــن تجربــه ای اســت کــه عــزت دودنیــا را بــه دنبــال داشــته اســت. )شــیرازی، 1400: 22(.

3. تدبیــر و عقــل متیــن: مقــام معظــم رهبــری در 18 دی 1398 فرمودنــد. »شــهید ســلیمانی، 
هــم شــجاع بــود، هــم باتدبیــر بــود... نه فقــط در حــوادث ایــن روزهــا، در دوران دفــاع مقــدس هــم 
در فرماندهــی لشــکر همین جــوری بــود؛ هــم باتدبیــر بــود. فکــر می کــرد؛ تدبیــر می کــرد، منطــق 
داشــت بــرای کارهایــش. ایــن شــجاعت و تدبیــر توأمــان، فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود، در 
ــم  ــجاعت، ه ــم ش ــر، »ه ــر دیگ ــه تعبی ــان: 62( ب ــود.« )هم ــور ب ــم همین ج ــت ه ــدان سیاس می

عقالنیــت؛ هــر دو در حــّد تحســین برانگیز؛ باتدبیر«.)خامنــه ای: 1400(.

4. عقالنیــت ســعادت محــور و پرهیز از ریاســت: شــهید ســلیمانی، ششــم اردیبهشــت 1396 در 
پاســخ بــه درخواســت جوانــی کــه او را بــرای کاندیداتــوری ریاســت جمهوری دعــوت کــرده بــود، 
نگاشــت: »الحمداللــه در کشــور مــا آن قدر شــخصیت های مهم و ارزشــمند گمنــام و بانامــی وجود 
دارد کــه نیــازی نیســت ســربازی، ُپســت ســربازی خــود را رهــا کنــد. افتخــارم ایــن اســت که ســرباز 
صفــر بــر ســر پســت دفــاع از ملتــی باشــم کــه امــام فرمــود جانــم فــدای آن هــا بــاد. رهــا کــردن ایــن 

پســت را در شــرایطی کــه گرگانــی در کمیــن هســتند، خیانــت می دانم«)شــیرازی، 1400: 48(.

5. ســعۀ  صــدر و هدایــت دیگــران: می گفــت: »مــن و آدم هــای خــودم؛ مــن و رفقــای خــودم؛ 
ــت؛ آن  ــپ اس ــن چ ــت؛ ای ــاب اس ــن باحج ــت؛ ای ــاب اس ــن بی حج ــودم؛ ای ــای خ ــن و مریده م
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راســت اســت؛ ایــن اصالح طلــب اســت؛ او اصولگراســت؛ خــوب، پــس چــه کســی را می خواهیــد 
حفــظ کنیــد؟ همــان دختــر کــم حجــاب، دختــر مــن اســت؛ دختــر مــا و شماســت؛ نــه دختــر 
ــا حزب اللهــی معنــا نــدارد.  خــاص مــن و شــما؛ امــا جامعــه ماســت. فقــط رابطــه حزب اللهــی ب
رابطــه حزب اللهــی بــا کســی کــه دینــش ضعیف تــر اســت، موضوعیــت دارد. جامعــۀ مــا، خانــواده 

ــتند«)همان: 87(. ــا هس ــای م ــا بچه ه ــتند. این ه ــا هس ــردم م ــه م ــا هم ــت. این ه ماس

ــتگی  ــب شایس ــم و کس ــه پنج ــه مرحل ــا ب ــدل ارتق ــوان م ــه، می ت ــب پیش گفت ــاس مطال ــر اس ب
ــرد: ــیم ک ــورت ترس ــن ص ــه ای ــت، ب ــال واره آن اس ــلیمانی مث ــردار س ــه س ــدن را ک ــاز ش مکتب  س

 
نمودار 3: مدل نهایی فرایند مکتب سازی

5. جمع بندی و نتیجه گیری

ــالح  ــراد ظاهرالص ــان اف ــوی، از می ــگ رض ــده در فرهن ــای مان ــون به ج ــل مت ــاس تحلی ــر اس - ب
ــل  ــا را در مراح ــز از کجروی ه ــی پرهی ــد طوالن ــه فراین ــند ک ــاز باش ــد مکتب س ــانی می توانن کس
مختلــف طــی کننــد. افــراد ظاهرالصــالح کســانی هســتند کــه حســن »ســمت« دارنــد؛ یعنــی 
ظواهــر اســالمی را رعایــت می کننــد. حســن »هــدی« دارند؛ یعنــی راه و منــش آن ها بــا آموزه های 
دینــی ســازگار اســت. »تمــاوت« در گفتــار دارنــد؛ یعنــی به گونــه ای ســخن می گوینــد کــه انــگار 
مــرگ بــاور هســتند و بــه یــاد آخــرت هســتند. »تخاضــع« در رفتــار دارنــد؛ یعنــی به گونــه ای رفتــار 
می کننــد کــه نشــان دهندۀ خضــوع آن هــا در برابــر خداونــد و مــردم اســت و هیــچ تمایــزی بــرای 

خویشــتن قائــل نیســتند.
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ـ ســنجه های حســن ســمت، حســن هــدی، تمــاوت و تخاضــع اگــر بــرای »رضــی اللــه« باشــد 
ــی  ــاند. برخ ــعادت می رس ــه س ــد، وی را ب ــز کن ــا پرهی ــام کجروی ه ــی از تم ــان زندگ ــا پای ــرد ت و ف
ــوا«  ــود »پیش ــطح خ ــه در س ــد ک ــدا می کنن ــا پی ــانی ارتق ــاالی انس ــب ب ــه مرات ــان ب ــان ها چن انس
هســتند. این گونــه افــراد مکتب ســاز هســتند و بایــد بــه چنیــن افــرادی تمســک جســت و از ســنت 

آن هــا پیــروی کــرد.

ـ در فرهنــگ رضــوی چهــار مرحلــه بــرای ارتقــا وجــود دارد و ایــن مــدل هرمــی شــکل اســت؛ 
یعنــی بســامد کســانی کــه بــه مراتــب بــاال ارتقــا پیــدا می کننــد کمتــر اســت. البتــه هرچه رتبــه فرد 
باالتــر باشــد کجــروی هزینــه بیشــتری بــرای وی و جامعــه در پــی دارد. بدیــن ترتیــب، هــر چــه فرد 

از نردبــان ترقــی بیشــتر بــاال رفتــه باشــد، ســقوط از آن مرحلــه خطرناک تــر می شــود.

ـ فراینــد انحــراف به صــورت انباشــتی اســت و در هــر مرحلــه ضمــن اینکــه خطرناک تــر می شــود 
دربرگیرنــدۀ مرحلــۀ قبلــی اســت. بدیــن ترتیــب، کســی کــه از مرحلــه اقتحــام عبــور و از غوطــه ور 
شــدن در مهلکــه انحــراف مالــی خــود را حفظ کــرده اســت در معرض شــوهاء و انحرافــات غیرمالی 
ــم رخ  ــی ه ــد مال ــام در مفاس ــی اقتح ــق  اول ــود به طری ــوهاء بش ــار ش ــه گرفت ــا همین ک ــت؛ ام اس
می دهــد. همچنیــن کســی کــه در مرحلــۀ اقتحــام و شــوهاء خــود را بــه لحــاظ حفظ ظاهــر مصون 
نگــه داشــته و بــه مرتبــۀ باالیــی ارتقــا یافتــه اســت. همین کــه مرتکــب افســاد بشــود طبعــًا گرفتــار 
مفاســد دیگــر همچــون اقتحــام و شــوهاء نیــز خواهــد بــود. کســی کــه همــه مراحــل را طــی کــرده 
و کامــاًل حســن ظاهــر دارد، هرچنــد مــدت طوالنــی از همــه انحراف هــا پرهیــز کــرده باشــد، اگــر 
گرفتــار عشــواء بشــود بــه دنبــال آن، همــه انحراف هــای ســطح پاییــن را گرفتــار خواهــد شــد. ایــن 
مضمــون ترجمــان همــان جملــۀ معــروف اســت کــه قــدرت فســاد مــی آورد. در ایــن مرحلــه عبارت 
قرآنــی »خســرالدنیاوالخره« صــدق می کنــد چــون رســیدن بــه ریاســت از طریــق پرهیــز و ریاضــت 

ــد. رخ می دهــد امــا همــه گناهــان برگشــته و مجاهدت هــا بی ثمــر می مان

ـ برعکــس افــراد ظاهرالصالحــی کــه در حــوزۀ اقتصــاد بــه کجــروی گرفتــار شــوند، بــه  عبــارت  
دیگــر، اقتحــام در کجروی هــای اقتصــادی داشــته باشــند در حوزه هــای دیگــر کــج روی همچــون 
شــوهاء افســاد و عشــواء هیچ گونــه مقاومتــی ندارنــد؛ بنابرایــن، این گونــه افــراد چنــدان در مراتــب 
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تهذیــب تــالش نکرده انــد. امتیــاز ایــن افــراد ایــن اســت کــه به مراتــب باالتــر ارتقــا نیافته انــد و در 
نردبــان ترقــی از پله هــای پاییــن افتاده انــد. طبیعــی اســت هرچــه ســقوط از پله هــای پاییــن باشــد 
خســارت آن بــه فــرد و جامعــه کمتــر اســت. آخرین مرتبۀ ترقــی مقاومــت در حوزۀ سیاســی و پرهیز 
از ریاســت طلبی اســت. کســانی کــه بــه ایــن مرتبــه نائــل می شــوند اگــر در ایــن مرحلــه ســقوط 

نکننــد بــه مقــام »پیشــوایی و رهبــری« می رســند و شایســتگی »الگــو شــدن« پیــدا می کننــد.

ـ بــا ادبیــات علــوم اجتماعــی مرســوم، می تــوان بــه مراتــب منــدرج در متــن را بــه چهــار حــوزۀ 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی تقســیم کــرد. پایین تریــن ســطح کــه اکثریت افــراد از 
آن عبــور نمی کننــد، ســطح اقتصــادی و باالتریــن مرتبــه کــه خطرناک تریــن انحرافــات را بــه دنبال 

دارد ســطح سیاســی اســت.

ـ کلیــدواژۀ حــوزۀ اقتصــادی »اقتحــام« اســت. افــراد دارای ویژگی هــای مثبــت و ظاهرالصالح در 
ایــن مرحلــه گرفتــار کجــروی مالــی شــده و نمی تواننــد بــه مراتــب باالتــر ارتقا پیــدا کننــد؛ بنابراین 

نبایــد به صــرف ظاهرالصــالح بــودن بــه افــراد اعتمــاد کــرد.

ـ کلیــدواژۀ حــوزۀ اجتماعــی »شــوهاء« اســت. افــرادی کــه از انحرافــات مالــی پرهیــز و بــه ایــن 
مرحلــه ارتقــا یافتــه باشــند ممکــن اســت بــه ســایر انحرافــات کــه نمــاد آن انحــراف جنســی اســت، 
گرفتــار شــوند. ایــن نــوع کجــروی از اقتحــام خطرناک تــر اســت و ُبعــد اجتماعــی بیشــتری دارد.

ـ کلیــدواژۀ حــوزۀ فرهنــگ »افســاد« اســت. کســانی کــه دو مرحله قبلــی را طی کــرده و مقبولیت 
ــوع افســاد اســت؛  ــر می شــود و از ن ــد کجــروی آن هــا از مراحــل قبلــی خطرناک ت فرهنگــی دارن

یعنــی در جامعــه تســری پیــدا می کنــد و بــدون اینکــه آشــکار شــود، جامعــه را فاســد می کنــد.

ـ کلیــدواژۀ حــوزۀ سیاســت »عشــواء« اســت. کســانی کــه ســه مرحله قبلــی را طــی کــرده و کاماًل 
مقبــول بــه نظــر می رســند، ممکــن اســت گرفتــار ایــن نــوع انحــراف بشــوند کــه خطرناک تریــن 
نــوع اســت. شــاخص ســالمت در حــوزۀ سیاســت پرهیــز از ریاســت طلبی اســت. در ایــن حــوزه 
پــای متدین تریــن افــراد می لــرزد. البتــه ســقوط از ایــن مرحلــه بیشــترین پیامــد منفــی را بــرای 

فــرد و جامعــه در پــی دارد.
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منابع  و مآخذ

ـ قرآن کریم.
ـ ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله. )1404 ق(.  شرح نهج البالغة البن أبی الحدید. مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل . قم: 

مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ـ ابن اثیر، مبارک ابن محمد. )1367(. النهایه فی غریب الحیث و االثر. قم: اسماعیلیان.

ـ ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی. )1422ق(.  زاد المسیر فی علم التفسیر. به تحقیق عبدالرزاق المهدی. بیروت: دار الکتاب العربی.
ـ ابن قاریاغدی، محمد حسین . )1429 ق(. البضاعة المزجاة )شرح کتاب الروضة من الکافی البن قاریاغدی(. مصحح: حمید 

احمدی جلفائی. قم: دار الحدیث.
ـ ابن منظور، محمد بن مکرم . )1414 ق(. لسان العرب . مصحح: جمال الدین میردامادی. چاپ سوم. بیروت: دار الفکر للطباعة و 

النشر و التوزیع- دار صادر. 
ـ اسمیت، فیلیپ. )1394(. نظریه فرهنگی. ترجمه محسن ثالثی. تهران: انتشارات علمی.

ـ اکبری مزدآبادی، علی. )1400(. جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی. چاپ سی و یکم. تهران: یا زهرا.
ـ امام خمینی، روح الله. )1378(. صحیفۀ امام. تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ بستانی، فواد افرام؛ مهیار، رضا. )1375(. فرهنگ ابجدی. چاپ دوم. تهران: انتشارات اسالمی.
.f  ۱۴۰۹ق(. قم: مدرسه االمام المهدی( .g ـ  التفسیرالمنسوب إلی اإلمام الحسن بن علي العسکری

ـ تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، )1366(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم . مصحح: مصطفی درایتی. قم: دفتر تبلیغات.
ـ جیالنی، رفیع الدین محمد بن محمد مؤمن . )1429 ق(. الذریعة إلی حافظ الشریعة )شرح أصول الکافی جیالنی(. مصحح: محمد 

حسین درایتی. قم:   دار الحدیث.
ـ حسینی زبیدی، محمد مرتضی. )1414 ق(. تاج العروس من جواهر القاموس.  مصحح: علی هاللی وعلی سیری. بیروت: دارالفکر.

ـ خان محمدی، کریم. )1399(. قرآن و عقالنیت. تهران: نشر نی.
ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1412 ق(. مفردات ألفاظ القرآن . بیروت: دار القلم- الدار الشامیة. 

ـ شریف الرضی، محمد بن حسین . )1414 ق(. نهج البالغة )للصبحی صالح(. مصحح: فیض اإلسالم. قم: 
ـ شیرازی، علی. )1400(. شاخص های مکتب شهید سلیمانی. چاپ صدونوزدهم. قم: خط مقدم. 

.b ـ حر عاملی، محمد بن حسن. )1409 ق(.  وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل البیت
ـ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. )1383(.  شرح أصول الکافی )صدرا(. مصحح: محمد خواجوی. تهران: مؤسسه مطالعات 

و تحقیقات فرهنگی.
ـ طباطبایی، سید محمد حسین. )1374(. المیزان فی تفسیر القرآن . ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی . چاپ پنجم. قم: جامعه  

مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ طبرسی، احمد بن علی . )1403 ق(. اإلحتجاج علی أهل اللجاج. به تحقیق محمدباقر خرسان. مشهد: نشر مرتضی.

ـ طبرسی، حسن بن فضل . )1412 ق(. مکارم األخالق. چاپ چهارم. قم: شریف رضی. 
ـ طبرسی، فضل بن حسن. )1417 ق(.  إعالم الوری بأعالم الهدی )ط- الحدیثة(. قم: مؤسسة آل البیت.
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ـ طریحی، فخر الدین بن محمد. )1375(. مجمع البحرین . مصحح: احمد حسینی اشکوری. چاپ سوم. تهران: مرتضوی.
ـ العموش، خلود. )1388(. گفتمان قرآن، بررسی زبان شناختی پیوند متن و بافت قرآن. ترجمه دکتر سید حسین سیدی. تهران: سخن.

ـ فراهیدی، خلیل بن أحمد. )1409(. کتاب العین. چاپ دوم. قم: نشر هجرت.
.g ـ فیض کاشانی، محمد محسن . )1406 ق(.  الوافی. اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی

ـ فیومی، أحمد بن محمد. )1414 ق(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. چاپ دوم. قم: موسسه دار الهجرة. 
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. )1407 ق(. الکافی. مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب اإلسالمیة. 

ـ مازندرانی، محمد صالح بن احمد. )1382 ق(. شرح الکافی- األصول و الروضة )للمولی صالح المازندرانی(. مصحح: ابوالحسن 
شعرانی. تهران: المکتبه  اإلسالمیة.

ـ مجلسی، محمد باقر. )1403 ق(. بحار األنوار )ط- بیروت(. چاپ دوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 b ـ مدنی شیرازی، علی خان بن احمد. )1384(. الطراز األول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول. مشهد: موسسه آل البیت

الحیاء التراث.
ـ مصطفوی، حسن. )1368( . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . 

ـ مطهری، مرتضی. )1384(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. چاپ هفتم. تهران: صدرا. 
.g ـ مکارم شیرازی، ناصر. )1428 ق(. مختصر االمثل. قم: مدرسه االمام علی بن ابی طالب

ـ ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی . )1410 ق(. مجموعه وّرام . قم: مکتبه فقیه.

منابع اینترنتی

https://farsi.khamenei.ir/speech- .)1398/10/27( خطبه های نماز جمعه. مورخ .)ـ خامنه ای، سید علی. )1398
44695=content?id

ــــــــــــــــــ. )1400(. بیانات در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. مورخ )1400/10/11(.  ـ ـ 
49260=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id

منابع التین

- Chandler, Daniel. (2007). semiotics: the basics, Second Edition, routledge, new York.


