گزارشي از كتاب «چهل حديث» حضرت امام خميني

مقـدمــه

زينب كبيري

*

اربعين يا چهل حديثنويسي ،سنّتي است كه از قديم ميان علماء رايج بوده و عنوان كتابهايي

است كه چهل حديث يا چهل باب در حديث ميباشند و ظاهرا ً تأليف آنها از قرن  4قمری بر
اساس اعتقاد به حديث معروف پيامبر(ص) شروع شده است كه فرمود:

هر كس از امت من  40حديث كه به كار دين او ميآيد ،حفظ كند ،روز قيامت
خداوند او را عالم محشور ميگرداند (محمدی ری شهری ،1381 ،ص.)243

علمای بسياري به اين امر اهتمام ورزيدهاند؛ اما كتاب چهل حديث حضرت امام خميني(ره)
يكي از گرانبهاترين كتبي است كه در اين زمينه تأليف شده و با توجه به مقام شامخ

علمي نويسندة آن ،نكات ارزندهاي به خواننده منتقل میشود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف دانشگاه باقر العلوم

نقد و معرفي كتاب

شرح حال نويسنده

امام خميني(ره) در  20جمادي الثاني  1320ق .مطابق  30شهريور 1281ش .در شهرستان

خمين از توابع استان مركزي ايران در خانوادهاي اهل علم به دنيا آمد .در خمين در مكتبخانه
مرحوم مال ابوالقاسم ،تحصيالت خويش را آغاز كرد و نزد ميرزا محمد افتخار العلماء،

مرحوم ميرزا رضا نجفي خميني ،مرحوم شيخ عليمحمد بروجردي ،شيخ محمد گلپايگاني،
شيخ عباس اراكي و بيشتر از همه نزد برادر بزرگوارش آيتاهلل سيدمرتضي پسنديده ،علوم

مقدماتي و سطح حوزههاي ديني را فرا گرفت و در سال 1298ش .عازم حوزه علميه اراك

شد .اندكي پس از هجرت حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در سال 1300ش .رهسپار

مطول را فرا گرفت .تكميل دروس
قم شد و نزد مرحوم ميرزا محمدعلي اديب تهراني تتمه ّ
سطح را نزد آيتاهلل محمدتقي خوانساري و سيدعلي يثربي كاشاني خواند و دروس خارج
فقه و اصول را نزد آيتاهلل العظمي حائری يزدي فرا گرفت .رياضيات ،هيأت و فلسفه را

نزد حاج سيدابوالحسن رفيعي قزويني و آقاميرزا علياكبر حكمي يزدي خواند و اخالق و

عرفان را نزد حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي گذراند .فلسفه اسالمي و غرب را نزد شيخ
محمدرضا مسجدشاهي اصفهاني خواند و عاليترين سطوح عرفان نظري و عملي را نزد
آيتاهلل ميرزا محمدعلي شاهآبادي به اتمام رسانيد و از محضر آيتاهلل العظمي بروجردي
نيز بهره گرفت .وی چندين دوره فقه ،اصول ،فلسفه و عرفان و اخالق اسالمي در حوزه
علميه قم تدريس نمود و قريب  14سال معارف اهل بيت را در حوزه علميه نجف تدريس

كرد (سازمان مدارک فرهنگی انقالب ،1370 ،ص .)21در كنار تدريس به روشنگري مسائل

مختلف جامعه اسالمي مبادرت ورزيد تا اينكه با تهاجم صريح رژيم پهلوي به مقدسات
اسالمي در مقابل اين رژيم قيام كرد و براي مدتي زنداني شد .سپس مدت  15سال به تركيه

و نجف تبعيد شد و سرانجام در  12بهمن  1357به كشور بازگشت و حكومت جمهوري
اسالمي ايران را بنيانگذاري كرد و  11سال رهبري آن را بر عهده داشت .ايشان در 13

خرداد  1368در سن  87سالگي دار فاني را وداع گفت.
188

تأليفات نويسنده

امام خمینی(ره) در هفت زمينه فلسفه و عرفان ،فقه و اصول ،اخالق ،تفسير قرآن ،شعر

و ادب حكومت و سياست تألیفاتی به یادگار نذاشتهاند ،مانند :شرح دعاي سحر ،شرح

گزارشي از كتاب «چهل حديث»
حديث رأس الجالوت ،سر الصلوة ،كشف االسرار ،كتاب الطهارة ،تحريرالوسيلۀ ،مناسك
حج ،حكومت اسالمي يا واليت فقيه ،تفسير سوره حمد ،ديوان شعر ،وصيتنامه سياسي الهي

و غیره (انصاری ،1373 ،ص.)224-216

سند كتاب

مؤلف در ابتداي كتاب ،سند را به كتاب شريف كافي مرحوم كليني ارجاع ميدهد ،هر چند

در شرح احاديث از كتابهاي ديگر ،مانند عيون اخبار الرضا ،ثواب االعمال و عقابها ،تفسير
قمي ،مجالس شيخ طوسي ،وسائل الشيعه و احتجاج طبرسي استفاده نموده است.

كتاب چهل حديث به تقرير امام خميني(ره) است كه مضامين آن را در مدرسة فيضیه و

مالصادق در قم براي شاگردان خود بیان كرده بودند .سپس تصميم گرفتند كه كتابي در
همين زمينه تأليف نمايند و سرانجام آن را در سال 1358ق .به پايان بردند.

روش و رويكرد

رويكرد ايشان ،اخالق تلفیقی است که شامل اخالق وحیانی ،فلسفی و عرفانی میباشد؛ به

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

معرفي كتاب

عبارت دیگر ،استفاده از آیات و روایات همراه ذوق عرفانی و بیان اخالق فلسفی ،این کتاب
را نمونه مناسبی در بیان احادیث اخالقی نموده است و يك نوع جامعيت در روش بيان و

شرح احاديث مشاهده ميشود.

در شرح احاديث :الف .مؤلف به روش عقلي با رويكرد مالصدرا (حكمت متعاليه)

اهتمام داشته است .چنانچه در حديث  ،37فصل اول از صدرالمتألهين نقل ميكند كه:

«معرفت نفس دو گونه است :مشاهده عرفاني ،تزكيه و تنزيه نفس» .همچنين در حديث ،36
فصل سوم ،علم را از نظر مالصدرا به بصري و سمعي تقسيم ميكند و در همين حديث بيان
ميكند كه« :حق تعالي صرف الوجود است و صرف الوجود جامع همة كماالت ميباشد».

ب .مؤلف به روش شهودي با رويكرد عرفان ابن عربي نكات دقيق عرفاني را بيان ميكند :چنانچه

در حديث  ،37فصل اول ميگوید ...« :مقام احديّت جمع اسماء ظهوري است »...يا در حديث ،36
فصل دوم« :حق تعالي مستجمع جميع اسماء و صفات است ،در مقام حضرت احديت.»...
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نقد و معرفي كتاب
ج .مؤلف با استفاده از روش نقلي (استشهاد به آيات قرآن و ديگر روايات معصومين)

نكات برجستهاي را در شرح احاديث نگاشته است .چنانچه در حديث  ،23در فضيلت علم،
ُون اُول ِئ َ
ون» را آورده و سپس به حديثي از پيامبر(ص) در
السا ِبق َ
ك الْ ُمق ََّربُ َ
السابِق َ
آيه َ
ُون َّ
«و َّ
مورد علم اشاره ميكند« :من جاءه الموت و هو يطلب العلم.»...

د .همچنين مؤلف با استفاده از رويكرد اخالق ارسطويي نشآت وجودي انسان را مطرح

نموده و منافع و مضار فضايل و رذايل اخالقي را معرفي مينمايد ،سپس راه عالج را بيان
ميكند .مث ً
ال در حديث اول ،مقام دوم (فصل اول) به سه قوه واهمه ،غضبيه ،شهويه كه در
اخالق ارسطويي مطرح است ،اشاره نموده و بر اين مبنا شرح را آغاز ميكند.

ساختار کتاب

عناوین احادیث کتاب عبارت است از :جهاد نفس ،ریا ،عجب ،کبر ،حسادت ،حب دنیا،

غضب ،عصبیت ،نفاق ،هوای نفس ،فطرت ،تفکر ،توکل ،خوف و رجا ،امتحان و آزمایش

مؤمن ،صبر ،توبه ،ذکر ،غیبت ،اخالص ،شکر ،حقیقت مرگ ،اقسام و اصناف علم و
جویندگان علم ،حاالت قلوب ،حضور قلب ،معرفت حق تعالی و رسول و اولواالمر ،یقین و
رضا ،والیت ،معانی روح و صورت ،تفسیر سوره توحید و آیات آغازین سوره حدید.

فوايد و امتيازات

امتياز اين كتاب نسبت به ساير كتب اخالقي ،جامعيت آن در روش و رويكرد مطرح كردن
مباحث اخالقي است ،به گونهاي كه فقط به بیان احاديث اخالقي ،عرفاني و اعتقادي
نپرداخته؛ بلكه با توجه به تسلطی كه بر علوم قرآن ،حديث و عرفان داشته است ،احاديث
فضايل و رذايل را ذكر ميكند و راه رسيدن به فضايل و دفع رذايل را هم يادآور ميشود.
ايشان بحث علمي و عقلي بسيار هدايت شده و جالبي را در ضمن شرح احاديث دارند و
با توجه به قوة استنباط قوي و نفس رحماني به اين نكته توجه داشته است كه عقايد غير
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مستفاد از شرع را در شرح خويش وارد نکند و در عين حال ،به ايرادات اهل قشور نيز پاسخ
میگوید .البته در هفت حديث آخر دقيقترين مباحث عرفاني را در عين دقّت علمي بحث

مينمايد كه در كمتر كتابي چنين مطالب ناب و وااليي يافت ميشود.

گزارشي از كتاب «چهل حديث»

تحليل و ارزيابي

اين كتاب نيز همانند بسياري از كتب اخالقي ديگر دچار آسيب «مد ّون نبودن نظام اخالقي»

گشته است و ترتيب نظاممند ميان احاديث به شكلي كه اصول و روشهاي نظام اخالقي
را به ما بنماياند ،مالحظه نميشود .مث ً
ال به حيطه اخالق الهي ،اجتماعي ،خانوادگي و
فردي جداگانه اشاره نشده و آسيبهاي آنان به طور منظم و جداگانه مطرح و بحث نشده
است .تعداد احاديثي كه ناظر به فضايل ميباشد ،كمتر از رذايل بحث و تشريح شده است.

همچنين قالب بيان مطالب ،سنگين بوده و براي فهم عموم مشكل است .از نظر ساختاري،
حديث اول در مورد جهاد نفس است و مناسب بود كه حديث ّ
تفكر كه دوازدهمين حديث
است ،به دنبال آن آورده شود و سپس به بيان فطرت پرداخته شود.

بود که احاديث فضايل پشت سر هم ميآمد و سپس به رذايل اشاره ميشد .در حالي كه ابتدا

به جهاد نفس و سپس يك سري رذايل اخالقي نظير ريا ،نفاق ،حسادت ،عصبيت ،غضب و
غیره پرداخته شده و بعدا ً فضايل صبر ،توبه و ذكر ميآيد و ناگهان در ادامه از غيبت سخن
به ميان ميآيد و بعد از آن از اخالص و شكر كه اين روش ،نظم منطقي ساختار كتاب را

به هم ميزند.

هفت حديث آخر كه در مورد علم و معرفت است و با رويكرد عرفاني انتخاب شده

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

همچنين احاديث فضايل و رذايل از هم جدا نشده و البهالي هم آمده است .شايد بهتر

است ،نيز نظم و ارتباط ميان آنها ميتواند به اين شكل باشد كه ابتدا فضيلت علم و معرفت
بيان شود ،سپس به واليت و معرفت اسماء حق و پس از آن ،آفرينش و خير و شر مطرح

شود و تفسير سوره توحيد و اقسام قلوب را پس از آن ذكر نمايند و حديثي كه به وصاياي
رسول اكرم(ص) اشاره دارد ،در همان بخش از احاديثي منتقل شود كه به بيان فضايل

اخالقي ميپردازد .حديث  31و  ،37چون موضوعاتي شبيه هم دارند ،متناسب بود که پشت

سر هم مطرح میشوند (در مورد معرفت حق هستند) .البته حق اين است كه ايشان در بيان
صرف ًا چهل حديث و شرح آن بودهاند؛ بنابراین ،به موارد اشاره شده و نظم سیر مباحث
توجهي نداشتهاند.
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