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چکیده
عوامل متعددی در شكل گيری تفكرات اخالقي پيروان یک مكتب نقش ایفا مي کنند ،در این ميان نقش آموزه های مكاتب و
ادیان مجاور و تف كرات پيشين ،عاملي تأثير گذار و تعيين کننده است .یكي از راهبردهای دین مبين اسالم در حوزه اخالق،
نوع مواجهه اش با مواهب دنيایي و غرایز انساني بوده است ،اما نشانه هایي از تاثيرپذیری مسلمانان از تفكرات اخالقي
مسيحيت ،پيامبر گرامي ص را بر آن داشت که نسبت به این نگراني اعالم موضع کرده و به مقابله با آن بپردازد .زیرا عدم
ممانعت از این انحراف در همان مراحل اوليه ،مي توانست عامل ایجاد نگراني های جدی برای اخالق مسلمانان بعد از وفات
ایشان باشد.
واژههای كلیدی :اسالم ،اخالق اسالمي ،رهبانيت ،رهبانيت مسيحي
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مقدمه
رهبانيت در لغت به معنای ترس همراه با اضطراب مي باشد .در اصطالح ،راهب کسي است 1که در صومعه به عبادت
مشغول است هدف این کناره گيری از اجتماع تالش بيشتر برای سرعت بخشيدن سير خویش در مسير قرب خداوند بوده است
.
در تواریخ ادیان سابقه گرایشهای رهباني به دین یهود و حتي قبل از آن بر ميگردد (ميشل )65 :1381،راهبان طيف
گسترده ای از محدودیتها و آداب سختگيرانه را بر خود تحميل مي کردند ،از جمله این آداب ،عدم بهره مندی از امكانات مالي
 ،نخوابيدنهای طوالني ،با بدن برهنه در معرض نيش پشه های موذی خوابيدن ،حمل بار سنگين یا بستن غل و زنجير به پا،
سخن نگفتن مگر به هنگام ضرورت  ،خواندن دعاهای طوالني و متعدد در طول شبانه روز و البته معروفترین این آداب تجرد
دائمي بوده است.
هر چند برخي از مناسكي که از راهبان مسيحي ذکر شد مثل کم خوابيدن و کم خوردن ،در قالب نماز شب و روزه
های مستحبي یا کم حرف زدن و سكوت ،در راستای تعالي معنوی انسان مورد تاکيد اسالم بوده است .اما آیات قرآن و سيره
ال
معصومين(ع) ،حاوی جزئياتي در این موارد مي باشد که در نظر نگرفتن آن جزئيات مي تواند کار کرد این گونه تالشها را کام ً
وارونه کرده و اثر تخریبي در رشد و کمال اخروی و زندگي دنيایي افراد داشته باشد.
 _1توجه به سطوح ایماني و حمل کردن ریاضاتي بيشتر از حد ظرفيت بر خود یا بر دیگران :در اسالم به مرتبه
ایماني و ظرفيت وجودی افراد توجه شده است ،به عنوان مثال در سوره مزمل از پيامبر اکرم(ص) خواسته شده حدود نصفي از
شب را به ت الوت قرآن بگذراند اما به عامه مردم توصيه شده است که هر مقدار که برایتان ميسر است قرآن بخوانيد  ،یعني با
وجود این که قرآن خواندن آثار مثبت معنوی زیادی به همراه دارد اما در ظرفيتهای پایين ایماني نباید به عنوان یک واجب
شرعي آنرا بر عامه تحميل کرد تا دچار آثار منفي تحميل وظيفه بيش از حد توان و ظرفيت نشوند.
 _2نباید به بهانه تالشهای معنوی هر نوع محدودیتي را بر خود تحميل کرد یعني برخي اعمال در هر مرتبه ایماني
و با هر نيتي که باشد مورد نهي قرار گرفته اند مثل تجرد.
 -3پرداختن به ریاضتهای شرعي و امور معنوی نباید موجب بي توجهي به وظایف فردی ،خانوادگي و اجتماعي شود.
در این مقاله سعي شده است تا با یک نگاه توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای به موضوع تأثير
پذیری مسلمانان صدر اسالم از افكار رهباني مسيحيانِ آن دوره و تالشهای پيامبر ص برای جلوگيری از این امر بپردازیم؛ در
این راستا مطالب مربوطه در دو بخش إرائه شده است.
در بخش اول بعد از معرفي مختصری از رهبانيت و مطالعه ای گذرا بر چگونگي ایجاد و گسترش تفكر مسيحي در
شبه جزیره عربستان ،سعي خواهيم کرد مستنداتي در جهت اثبات این ادعا که نشانه های تمایالت رهباني از زمان حيات
پيامبر اکرم(ص) در ميان مسلمانان آشكار شده بود ارائه کنيم.
در بخش دوم با مبنا قرار دادن مطالب بخش اول سعي خواهيم کرد نگراني حضرت پيامبر ص از نفوذ تفكر رهباني
در ميان مسلمانان و تالشهای ایشان برای مقابله با آن را بررسي کنيم.
بخش اول
قرآن کری م به این مسئله که رهبانيت مسيحي از آموزه های حضرت عيسي(ع) نبوده و از ابداعاتي بوده است که
مسيحيان آنرا به دین خود افزوده اند توجه داده است( .حدید )27:در عين حال مستندات تاریخي هم گویای این نكته است که
_ راغب اصفهاني ،حسين بن محمد(م502.ق).؛ المفردات في غريب القرآن؛ ج دوم ،ترجمهي حسين خداپرست؛ چاپ اول ،قم :دفتر نشر نويد
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تمایالت رهباني حاصل تراوشات ذهني مسيحيان قرون اوليه بو ده که به مرور رشد کرده و نهایتاً در قرن سوم به عنوان یكي از
3
ضروریات روحانيت مسيحي استقرار یافت.
در مورد ریشه های قدیمي تر رهبانيت باید گفت ،هر چند در کتاب مقدس عباراتي یافت مي شود که مي توانست
زمينه تمایالت رهباني را در ميان مسيحيان فراهم کند ،اما نمي تو ان نقش ادیان و 4
مكاتب دیگر مثل بودایي ،مصری ،و برخي
یهودیان و ...را در ایجاد هسته های اوليه تمایالت رهباني در ميان مسيحيان نادیده گرفت( .ویل دورانت)74/4 :1373 ،
از جمله عواملي که منجر به گرایش شدید برخي مومنان مسيحي به این امر شد ،شيوع دنياطلبي و فساد ميان
روحانيون مسيحي ،بعد از مسيحي شدن روم بود « بنابراین ،برخي از مؤمنان غيرتمند مسيحي ،با استناد به عبارتي در یكي از
رساله های «پولس حواری» ،چنين استنتاج کردند که «هر گونه رابطه جنسي ميان زن و مرد گناه است»؛ از این رو ازدواج را
تقبيح کردند و کشيش متأهل را فردی ،نفرت انگيز دانستند.....در نهایت در سال  ،386شورایي از کشيشان روم ،تجرد کامل
کشيشان را توصيه کرد؛ و یک سال بعد« ،پاپ سيریكيوس» فرمان داد تا هر کشيشي که ازدواج کند یا زندگي با زن خود را
5
ادامه دهد خلع لباس خواهدشد».
از نظر استاد مطهری دليل گرایش به ریاضتهای شدید و رهباني ،در ميان مسيحيان ،تفسير خاص اهل کليسا از
مجرد زیستن حضرت عيسي(ع) بود ،آنها تصور مي کردند «علت این که مسيح تا آخر مجرد زیست ،پليدی ذاتي این
عمل(ازدواج) است»(مطهری)11: 1386،
علل اعتقادی دیگری هم برای تشویق به رهبانيت به مرور مطرح شد« :تجرد در آغاز با عقيده به بازگشت قریب
الوقوع عيسي و فرارسيدن روز پایاني ارتباط داشت  .با گذشت زمان و روشن شدن اینكه بازگشت عيسي نزدیک نيست  ،برخي
مسيحيان  ،به نشانه حيات جدیدی که باید در مسيح ایجاد کرد و به نشانه روابط جدید در جامعه مسيحيت  -روابطي که نه بر
قرابت جسماني  ،بلكه بر ایمان به خدا استوار بود  -تجرد را برگزیدند .در طول تاریخ مسيحيت ،تجرد یک شيوه استثنایي برای
افرادی محدود از مسيحيان تلقي شده است که احساس مي کنند به طور خاص دعوت شده اند تا حيات ایماني خود را به آن
شيوه ادامه دهند( .توفيقي :1379،؟)
به مر ور اعتقاد به قبيح دانستن امور جنسي به صورت جدی تر تعقيب شد و دامنه آن به ميان مردم عادی هم
کشيده شد« :آگوستين قدیس(354-430م) از رهب ران قرون اوليه مسيحي ،هر چند مقاربت جنسي را ذاتا قبيح مي دانست؛
درعين حال ،تصریح مي کرد که رابطه جنسي بين زوجين ،مشروط به آن که برای تكثير نسل و حصول فرزند باشد،گناه نيست
اما باید توجه داشت که :مرد با تقوی کسي است که در زندگي زناشویي نيز بتواند شهوت را از خویش براند»(راسل1365،
) 508/1:
مسیحیت در شبه جزیره عربستان
مدتها پيش از ظهور اسالم ،به تدریج و به دالئل مختلف مسيحيت در شبه جزیره عربستان منتشر شد .از جمله این
دالیل تالشهای روم و حبشه بود که با انگيزه های مذهبي و سياسي ،مسيحيت را توسط مبلغان مذهبي به جزیره العرب آوردند.
(طبری 70: 1352 ،و زرگری نژاد ،غالمحسين ،تاریخ تحليلي عصر نبوت؛ تهران :سمت ،ص؟)
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از دیگر عوامل گسترش مسيحيت در عربستان و اطراف آن حضور پيروان نسطوریوس -اسقف قسطنطنيه -در آنجا
بود « ،قبيله بكر بن وائل در دیار بكر که در مسير شام به سوی عراق واقع شده بود ساکن بودند و بعد از آنها در امتداد شمال،
عراق قبایل ایاد و تغلب زندگي مي کردند و نصرانيت یعقوبي هم در بين آنها نفوذ کرده بود؛ بلكه باید گفت که نصرانيت در
حيره که نزدیک کوفه قرار داشت به صورت جدی منتشر شده بود و به اهالي آن جا به خاطر عبادت خداوند ،عبادین مي گفتند
ولي اینها غير از یعاقبه (یعقوبي ها) بودند و به آنها نساطره (نسطوریان) که منسوب به نسطوریوس (متوفای سال 450م) است
مي گفتند( ».یوسفي غروی)114: 1382 ،
اعراب مكه و مدینه هم از قبل از اسالم با مسيحيان تعامل داشته و با افكار آنها آشنا بودند ،ارتباطات تجاری از اصلي
ترین عوامل این تعامالت بود ،یكي از مشاغلي که اهالي مكه به واسطه خشک و لم یزرع بودن منطقه به آن رو مي آوردند
تجارت بود ،این تجارتها در دو مسير اصلي انجام مي شد .مسير تابستانه تجارت اعراب از مكه آغاز شده با گذر از مدینه به
سمت فلسطين ،اردن امتداد پيدا کرده نهایت ًا به لبنان ختم مي شد که در بخش عمده این مسير مسيحيان پراکنده بودند و
مسير تابستانه که با گذر از نج ران به خليج عدن در یمن ختم مي شد ،که در این مسير هم مسيحيان در طول راه و هم در
مقصد حضور جدی داشتند( .یعقوبى)313 :1371،
در این سفرهای تجاری اعراب با پيروان ادیان دیگر آشنا شده و گفت و شنودها و تعامالت فرهنگي ميان آنها اتفاق
مي افتاد خصوصاً این که گاهي کارو انهای تجاری اعراب در کنار دیرها و کليساها برای استراحت توقف مي کردند ،به عنوان
مثال از جمله گزارشات تاریخي ،پيش گویي بحيرای راهب در مورد پيامبری ،پيامبر اکرم (ص) است که در یكي از همين
سفرهای تجاری اتفاق افتاد .با تأمل در گفتگوی رد و بدل شده به این نتيجه مي رسيم که اعراب به اخباری و مطالبي که
راهبان مطرح مي کردند توجه کرده و به دیده اعتماد به آنها نظر مي کردند.
طبری ماجرای شناسایي حضرت محمد(ص) در نوجواني توسط بحيرای راهب را چنين نقل مي کند« :ابوطالب
پيامبر اکرم (ص) را در یک سفر تجاری با خود به همراه داشت د ر مسير ،کاروان در کنار اقامتگاه بحيرای راهب توقف کرد و او
نشانه های پيامبر اکرم(ص) را با نشانه هایي که در انجيل مطالعه کرده بود مطابق دید و بعد از این که ابوطالب را از این موضوع
مطلع کرد به او اینچنين گفت«" او به دیار خویش ببر و از یهودیان بر او بيمناک باش که به خدا اگر او را ببينند وآنچه من از
او دانستم بدانند به او آسيب مي رسانند که سرنوشتي بزرگ دارد ،زودتر او را به دیار خویش ببر"و ابوطالب او را با شتاب به
مكه باز گردانيد( ».طبری -830/3 : 1352،مقریزى.)15/1 :1999/1420 ،
مورد دیگری از حضور اعراب در جوامع مس يحي و حتي در عبادتگاهای آنها حكایت مي کند ضمن داستان اصحاب
فيل نقل شده است که در آن علت عصبانيت ابرهه از اعراب که منجر به تصميم او برای تخریب خانه کعبه شد این بود که دو
عرب عبادتگاه مسيحيان در یمن را آلوده کردند و ابرهه به تالفي این جسارت به سمت مكه لشكر کشي کرد(بلعمى:1378 ،
)712-713/1
حضور مسيحيان و آشنایي اعراب با افكار مسيحي در حدی بود که تعدادی از اهالي مكه بر خالف اعتقادات معمول
جامعه دین مسيحيت را پذیرفته بودند.
« درمكه کنيزهای رومي و دو غالم نصراني از منطقه عين تمر عراق و تعداد زیادی از بردگان حبشي که نصراني بودند
زندگي مي کردند .در طائف هم عداس نصراني که از اهالي نينوا در شمال عراق بود زندگي مي کرد و کمي قبل از ظهور اسالم
در مكه هم افرادی به نصرانيت گرویده بودند که از جمله آنها عقبه بن ابي لهب و عثمان بن حوریت و ورقه بن نوفل بودند»
(یعقوبى ،بى تا) 258 /1:
بعد از ظهور اسالم هم دوری مسافت و شرایط بد راهها نتوانست مانع رفت و آمدها بين مردم مناطق مسيحي نشين
و مردم حجاز و مراودات مختلف ميان آنها شود؛ از عوامل مهمي که در آشنایي بيش از پيش مسلمانان با فرهنگ و اعتقادات
مسيحيان مؤثر واقع شد دو دوره مهاجرت م سلمانان به حبشه بود که بر اساس نقلهای تاریخي در دوره اول پانزده نفر (ابن اثير:
 52/ 2و  ) 53و در دوره دوم هشتاد نفر از مسلمانان به حبشه هجرت کردند و چند سال در ميان مسيحيان آنجا زندگي کردند.
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در کنار موارد فوق یكي از معروفترین اتفاقات تاریخي که نشان دهنده مبادالت فرهنگي و آگاهي مسلمانان و
مسيحيان از وضع همدیگر است ،ماجرای مباهله حضرت پيامبر ص و اهل بيت با مسيحيان مي باشد( .ميبدى/ 2: 1371 ،
)148
بخش دوم
آشنایي مسلمانان با افكار مسيحيان به عنوان پيروان یک دین الهي این فرض را در ذهن برخي مسلمانان تقویت مي
کرد که الزمه رشد در مسير قرب خداوند دوری از مواهب و لذتهای جسماني و به نوعي گرایش به رهبانيت مي باشد ،تعامل
مسلمانان و مسيحيان و به تبع آن احتمال تاثيرپذیری مسلمانان از آنان تا حدی بود که خداوند آیاتي از قران را به ذکر و
تحليل اعتقاداتشان اختصاص داده است.
در سوره حدید چنين آمده است« :سپس در پى آنان رسوالن دیگر خود را فرستادیم ،و بعد از آنان عيسى بن مریم را
مبعوث کردیم و به او انجيل عطا کردیم ،و در دل کسانى که از او پيروى کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانيّتى را که
ابداع کرده بودند ،ما بر آنان مقرّر نداشته بودیم گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود ،ولى حقّ آن را رعایت نكردند از این رو
ما به کسانى از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسيارى از آنها فاسقند!»(حدید /57آیه )27و البته این آیات خود مي
توانست انگيزه تحقيق بيش از پيشِ مسلمانان در مورد مسيحيت را فراهم آورد.
با این وجود در زمان حيات پيامبر اکرم (ص) برخي افراد نسبت به خود سخت گيری هایي را اعمال مي کردند که
گاه با تذکر شدید پيامبر اکرم (ص ) همراه مي شد.
از اولين کساني که نام او به واسطه رفتارهای شبه رهباني در تاریخ آمده عثمان بن مظعون مي باشد .پيامبر اکرم بعد
مطلع شدن از تصميم او در مورد گوشه گيری و کناره گيری از دنيا ناچار به موضع گيری و اظهار نظر شدند« :رسول اکرم
(ص)در حالي که آثار خشم در چهره شان آشكار بود پيش او رفتند و فرمودند :ای عثمان بدان خدا مرا برای رهبانيت نفرستاده
است شریعت من شریعت فطری آسان است من شخصاً نماز مي خوانم و روزه مي گيرم و با همسر خود نيز آميزش مي کنم هر
کس مي خواهد از دین من پيروی کند باید سنت مرا بپذیرد ازدواج و آميزش زن و مرد با یكدیگر از سنتهای من است» (حر
عاملي ،محمدبن حسن 1409 ،ه ق106/20:و)107
6
اهميت این مسئله در حدی بود که خداوند آیه  87سوره مائده را در مورد آن نازل کرد.
ظاهرا تمایالت رهباني به این مورد ،محدود نبوده است ،در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده که؛ سه تن از زنان
به اتفاق ،نزد پيامبر اکرم(ص) آمدند و هر کدام به نوعي از رفتار همسرانشان شكایت کردند :یكي گفت همسر من گوشت نمي
خورد یكي گفت همسرم از عطر استفاده نمي کند و دیگری گفت همسر من از زنان رویگردان شده است .
هر چند که اینگونه رف تار ها مي توانست عوامل درون دیني هم داشته باشد یعني برخي مسلمانان با تصور اجرای
عملي آموزه های زهد اسالمي رفتارهایي انجام داده باشند که شبيه آموزه های رهبانيت مسيحي بوده است .اما دليل محكمي
وجود دارد که نشان مي دهد که عامل اصلي یا حداقل یكي از عوامل مهم اینگونه رفتارهای برخي صحابه ،تاثير پذیری آنها از
رهبانيت مسيحي بوده است ،و آن دليل به کار بردن لفظ رهبانيت در توصيف این کار آن افراد توسط خود پيامبر اکرم(ص) به
عنوان آگاهترین فرد بر شرایط جامعه ،و تأکيد ایشان بر این که خداوند «مرا برای رهبانيت نفرستاده است».
با دقت در این گزارشات تاریخي مي توان به نكات ذیل پي برد:
: 1عكس العمل جدی پيامبر اکرم (ص) این حدس را در ذهن تقویت مي کند که ایشان خطر را جدی تر از یک
اشتباه فردی احساس کرده اند و احتماال قبالً هم با موارد مشابه مواجه شده بودند ،اما تذکرات ایشان و حتي آیات قرآن
نتوانست این افراد را متنبه کند تا دست از این رفتارهای شبهه رهباني خود بردارند به همين خاطر پيامبر اکرم (ص) بسيار
عصباني شدند و در حالي که عبای ایشان به زمين کشيده مي شد بدون بالفاصله پس از شنيدن این خبر به سوی مسجد برای
6

 -تفسیر نمونه  ،مکارم شیرازی ،جلد ،5ص 59

5

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،52شهریور1401

تذکر جدی تر حرکت کردند ،این نوع سلوک از طرف رسول اهلل(ص) پيامش نشان دادن ناخوشنودی ایشان مي باشد و مي توان
گفت سخنان که مطرح کردند کمي از مرحله تذکر مهربانانه گذر کرده صورت اخطار به خود گرفت و سخت تر از این هم تبری
جستن ایشان از این افراد ،و افكار و رفتارهایشان بود در حدی که اعالم کردن د که چنين افرادی هيچ ارتباطي با من و آیين من
ندارند.
 :2اگر تذکرات به موقع و جدی پيامبر اکرم(ص) نبود به تدریج این گرایشات از حالت فردی به سمت رفتار گروهي
تغيير حالت مي داد زیرا در گزارش تاریخي آمده که سه تن از زنان به اتفاق نزد پيامبر اکرم (ص) آمدند و هر کدام یک نوع
رفتار خاص از همسرانشان گزارش دادند.
از این که این زنان به اتفاق نزد پيامبر (ص) آمده و شكایت کردند دو حالت قابل تصور است یا این که شوهران این
زنان گروهي تشكيل داده بودند و به همين خاطر این زنان هم به اتفاق نزد ایشان آمدند.
و حالت دوم این است که هنوز این رفتارها جنبه گروهي پيدا نكرده بود اما به همان نسبتي که زنانشان توانستند
همدیگر را پيدا کنند و گروهي نزد پيامبر (ص) بيایند دیری نمي پایيد که شوهرانشان هم همدیگر را پيدا کرده و تشكيل
گروهي جدای از جامعه ،شبيه راهبان مسيحي بدهند که تذکر محكم و به موقعي پيامبر اکرم (ص) از این مسئله جلوگيری
کرد.
هر چند این گونه تفكرات به واسطه مبارزه جدی پيامبر مجال بروز به صورت گروهي پيدا نكرد اما به صورت
گرایشات فردی ادامه داشته است .گزارش دیگری از این نوع رفتار به زمان خالفت ظاهریه حضرت علي (ع) مربوط مي شود و
آن گزارش در مورد برادر فردی به نام عالءبن زیاد حارثي مي باشد.
توجه به این نكته هم الزم است که احتمال این که تعداد این گونه افراد بيشتر بوده باشد و به دالیل مختلف در کتب
تاریخي ذکر نشده باشد زیاد است و یا این که اصوالً در جایي این کارها صورت گرفته باشد که خبر آن به معصوم نرسيده باشد،
این احتمال زماني تقویت مي شود که مي بينيم در همين مورد اخير اطالع یافتن معصوم از ماجرا اتفاقي بوده است.
باید توجه داشت رفتارهای راهبانه دارای مباني اندیشه ای متناسب با خودشان در تفكرات مسيحيان بوده ،یعني
رهبانيت از یک طرف در جنبه اندیشه ای حاوی بدگماني نسبت به انواع لذتها و مواهب دنيوی بوده و از طرف دیگر رفتارهایي
دنيا گریزانه را در حوزه های مختلف تشویق مي کرد ،به همين نسبت مقابله اسالم با این پدیده را هم مي توان با در نظر
گرفتن این دو جنبه مطرح نمود همانگونه که گذشت پيامبر ص مانع رفتارهای راهبانه برخي مسلمانان مي شدند و اگر
بخواهيم نمونه ای از مبارزه نظری اسالم با تفكرات رهباني را مثال بزنيم مي توانيم مطالب مربوط به اخالق جنسي را به دليل
پررنگ بودن موضوع تجرد در رهبانيت مطرح کنيم.
مروری بر احادیث پيامبر اکرم(ص) و بيانات صحابه ایشان ما را به این نتيجه مي رساند که اسالم نه تنها غریزه
جنسي را به چشم یک معضل و پليدی -که تاجای ممكن باید از آن دوری کرد -نمي نگرد بلكه آنرا از ضروریات زندگي دیني
معرفي مي کند؛ در قرآن کریم نه تنها هيچ آیه ای مبني بر نامطلوب بودن امور جنسي و مانع بودن آن برای رشد معنوی باشد
نمي یابيم ،بلكه ازدواج -که راهكار مشروع پاسخ گویي به نياز جنسي مي باشد -را فراتر از یک واجب فردی دانسته ،فراهم
کردن شرایط ازدواج برای وابستگان را به مومنان توصيه مي کند(.نور)32/
حضرت رسول (ص) نه تنها پرداختن به این امور را از شرور معرفي نكرده است بلكه انجام آنرا با رعایت ضوابط و
شرایطش از لوازم رشد معنوی معرفي نموده اند ،تا جایي که ایشان در بياني ،نكاح را سنت خود معرفي کرده و از ترک کننده
این سنت برائت مي جوید( .مجلسى )220 / 100 :1404 ،با توجه به اینكه قرآن ،پيامبر اکرم(ص) را اسوه مسلمانان معرفي
کرده است سنت ایشان جایگاه ویژه ای در تفكر اسالمي داشته ،و ميزان مسلمان بودن هر فرد رابطه مستقيم با ميزان تبعيت او
از سنت پيامبر داشته و یک تشریفات بي هدف محسوب نمي شود تا جایي که یكي از سه منبع تشخيص احكام فقهي« ،سنت»
مي باشد.

6

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،52شهریور1401

پيامبر (ص) نه تنها ازدواج را به عنوان ضرورت دینداری معرفي مي کردند بلكه سعي مي کردند ميزان باالی اهميت
آن را هم بيان کنند به عنوان مثال چنين فرموده اند :اگر کسي ازدواج کند گویي نيمي از دین خود را به دست آورده است.
(مجلسى :1404 ،؟ ) و بر عكس تجرد را دارای آفات زیادی دانسته و به شدت آنرا نفي کرده اند تا جایي که مي فرماید:
شریرترین مردگان شما افراد بي همسر هستند(.همان )220 / 100 :در حدیثي دیگر مقایسه معناداری بين دو فرد مجرد و
متأهل صورت گرفته است :فرد متأهل در حال خواب بهتر است از مجرد روزه دار در حال نماز( .همان«)221 / 100 :نزد
خداوند عزیز و بلند مرتبه محبوبتر از ازدواج بنایي در اسالم بنا نشده است( ».حر عاملي  1409 ،ه ق )15 /20:ایشان
درحدیثي تأمل برانگيز آماده شدن مرد برای همبستری با همسر خود را همانند آماده شدن برای جهاد در راه خدا معرفي مي
کند( .همان)108/ 20:
به موارد فوق احادیث مر بوط به نوع ارتباط همسران را هم مي توان اضافه نمود که در آنها هيچ صحبت و نشاني از
قبيح دانستن مسائل جنسي مشاهده نمي شود تا جایي که رسول خدا به زنان فرمودند نمازتان را طوالني نكنيد تا موجب منع
همسرانتان بشود .یا اینكه امام صادق(ع) خبر 7
داده اند که :رسول خدا زنان را از کناره جستن از عمل زناشویي و  ...نهي نمود
دیدگاه اسالم را در امور مربوط به غریزه جنسي با مطالعه شواهد تاریخي مربوط به جامعه تحت رهبری پيامبر (ص)
هم مي توان درک کرد.
به نظر مي رسد عادی پنداشتن اینگونه مسائل آنچنان به مردم آموزش داده شده بود که آن را به یک امر حاشيه ای
در کنار سایر امور زندگي تبدیل کرده بود .به عنوان مثال در کتب حدیثي شيعه و سني مواجهه سهل گيرانه حضرت
رسول(ص) و صحابه با غریزه جنسي کامال آشكار است :جابر بن عبداهلل مي گوید ما در عهد رسول خدا با مشتي آرد و خرما
متعه مي کردیم .یا اینكه عمران روایت مي کند 9که آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما  ....به آن عمل مي کردیم.
این بيانات نشان دهنده نوع تفكراتي است که حضرت پيامبر(ص) به اطرافيان خود آموزش مي دادند
نتیجه گیری
با بررسي ادیان ،این حقيقت که مجاورت آنها به تأثير گذاری متقابل مي انجامد بر ما آشكار مي شود ،بررسي دقيق
ميزان تأثير تفكرات رهباني در ميان مسلمانان کاری دشوار یا غير ممكن است زیرا رفتارهای دنيا گریزانه ممكن است از عوامل
مختلف ناشي شده باشد و نمي توان به سادگي سهم هر عامل را مشخص کرد ،اما آنچه که از بيان کتاب خدا و احادیث پيامبر
ص مي توان فهميد این است که خطر تاثيرپذیری مسلمانان از تفكرات و رفتارهای دنياگریزانه از مسيحيت بسيار جدی بوده و
به همين دليل هم در آیات قرآن و هم در بيانات حضرت پيامبر به تصریح بر عنوان رهبانيت اشاره شده و آنرا نفي کرده اند
با این توصيفات الزم است مسلمانان همواره در شناسایي عناصر احتمالي وارد شده در دین تالش کرده و سعي کنند
ضمن کنار زدن آنچه که در طول زمان در دین وارد شده در حد امكان آموزه های اصلي را جایگزین آن امور کنند تا از آثار
منفي آن به دور باشند در مثال باال روشن شد که یكي از عوامل گرایش به پليد انگاری امور مربوط به غریزه جنسي که مي
تواند آثار گاه جبران نشدني در ابعاد معنوی و تمدني برای مسلمانان داشته باشد نفوذ تفكرات مسيحيان راهب پيشه در ميان
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مسلمانان بوده است؛ این تفكر که به تائيد قرآن خود ،عامل فساد ميان اهل کليسا گشته در ميان مسلمانان هم اثر مشابهي بر
جای گذاشته و در صورت عدم چاره اندیشي به جای خواهد گذاشت.
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آشنایي با آیين مسيحيت ،به نقل از سایت مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمي تاریخ دسترسي91/6/28
 -4کلينى ،ثقة االسالم  1365ه ش ،الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية
 -5یوسفي غروی ،محمد هادی ،چاپ ،دوم 1382ه ش ،تاریخ تحقيقي اسالم(موسوعه التاریخ االسالمي) ،ترجمه حسين
علي عربي ،قم ،مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 -6دورانت ،ویل  ،چاپ چهارم 1373،ه ش ،تاریخ تمدن ،مترجمان:ابوطالب صارمي،ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات
علمي و فرهنگي
 -7بي ناس ،جان ،چاپ نهم1377،ه ش ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه علي اصغر حكمت،تهران،انتشارات علمي فرهنگي
 -8راسل ،برتراند ،پنجم1365،ه ش ،تاریخ فلسفه غرب ،ترجمه نجف دریاباری ،تهران ،پرواز
 -9طبری ،محمد بن جریر1352 ،ه ش ،تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات بنياد
فرهنگ ایران
 -10ميبدى ،رشيدالدین احمد بن ابى سعد1371 ،ه ش،کشف األسرار و عدة األبرار ،تهران ،امير کبير
 -11حر عاملي  ،محمد بن حسن 1409 ،ه ق ،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشریعه ،قم ،مؤسسه آل البيت
عليهمالسالم
-12مقاله تأملي بر اندیشه های «هيرونوموس» مترجم انجيل و مبلغ رهبانيت مسيحي در قرن چهارم ميالدی»
رهبانيت افراطي ،نشریه پگاه حوزه 11 ،آبان  ،1387شماره 242
 -13ميشل ،توماس ، 1381 ،کالم مسيحي ،مترجم حسين توفيقي ،حوزه علميه قم مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و
مذاهب
 -14یعقوبى ،احمد بن ابى یعقوب ابن واضح ،،چاپ ششم  ، 1371 ،تاریخ یعقوبى ،ترجمه محمد ابراهيم آیتى  ،تهران ،
انتشارات علمى و فرهنگى313
 -15یعقوبى ،احمد بن أبى یعقوب بن جعفر ،تاریخ اليعقوبى ،بى تا ،المجلد األول ،بيروت :دار صادر ،ص.258
 -16مقریزى ،تقى الدین أحمد بن على  ،چاپ اول،1999/1420 ،إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال و األموال و
الحفدة و المتاع ،تحقيق محمد عبد الحميد النميسى ،جلد اول ،بيروت ،دار الكتب العلميه
 -17بلعمى ،گردانيده منسوب به بلعمى (ق  ،)4چ دوم ،1378 ،تاریخنامه طبرى  ،تحقيق محمد روشن ،تهران ،سروش
 -18ابن اثير ،ابوالحسن عزالدین ،الكامل في تاریخ ،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلي ،موسسه مطبوعاتي علمي
جلد  2ص 52و 53
 -19اصفهاني ،راغب ،حسين بن محمد(م502.ق).؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ج دوم ،ترجمهی حسين خداپرست؛
چاپ اول ،قم :دفتر نشر نوید اسالم1387 ،ش
 -20زرگری نژاد ،تاریخ تحليلي عصر نبوت؛ تهران :سمت
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مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،52شهریور1401

 -21شيرازی ،ناصر ،تفسير نمونه ،دار الكتب االسالميه ،چاپ،سى و دوم ،تهران،
 1374ه .ش
 -22القشيری النيسابوری  ،مسلم بن الحجاج  ،المسند الصحيح ،محقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت،بي تا
 -23البخاری الجعفي ،محمد بن اسماعيل،صحيح البخاری ،محقق ،محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)چاپ اول1422 ،هـ..ق
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