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ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـدا
ماه ذیالحجه ،از فرصتهای وعده داده شده الهی ،برای جالی روح و بروز
نشانههای محبت و پرستش است.
ماهی که مسلمان معتقد ،در آن با به جا آوردن فریضه حج ،گرد عرش الهی جسم
خویش به ترنم ذکر میچرخاند و جان خود را به نسیم عبودیت مینوازد.
در ابتدای این ماه سالروز وصلت موالی مهربان علی(ع) و بانوی نورانی زهرا(س)
قرار دارد .بنیان شجره طیبهای که ،آسمانی رشد کرد و نهادخانههایی شد ،که
نام و یاد خدا در آن ،و رفعت این جایگاه به طهارت ،به اراده خدا ،میسر گشت.
روز نهم این ماه ،روز معرفت در سرزمین آ گاهی و شناخت ،روزی که سیدالشهداء(ع)
خواند:
..اللهم اجعل غنای فی نفسی و الیقین فی قلبی..
و حضور جانها به وعده پا کی و لطافت ،در عرفات نورانی امید بخش ،بشر میشود.
قربانگاه اسماعیل ،به تیغ بندگی پدر امت ،ابراهیم ،مسلخ نفس وهوی و وسوسه
گردید و هرساله یاد می آورد ،گذشت از داشتهها ،در برابر ،بخشنده داراییها را.
و هجدهم این ماه روز ا کمال دین و تمام کردن نعمت بر قاطبه بشر ،با افراخته
گردیدن دست والیی به سوی آسمان ،و دیده شدن حبل اهلل.
نازل گشت بر دلیل خلقت ،ختم انبیاء ،که ا گر نرسانی پیام رهبری پس از
خویش را ،گویی نبوت تو ،نا کام میماند .و بیعت ستاند از حاجیان و رساند
پیام جاوید را که
(.من کنت مواله فهذا علی مواله).
و شنیدند هموکه
( اولی بالمومنین من انفسهم)
بود ،گفت و دعا کرد که
(اللهم وال من وااله و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)
گروه تدوین کتاب ماه تبلیغ تالش نموده در چهارمین از این مجموعه به هر
کدام از این مناسبات در حد بضاعت مجموعه بپردازد.
اللهم تقبل منا باحسن قبولک
با سپاس
گروه تدوین کتاب ماه تبلیغ

ـ�خ
ت� ــار ی�ـ ـ ـ ݤ

ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه

تاریخ ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)
درباره تاریخ این ازدواج فرخنده اتفاق چندانی میان مورخان و سیرهنگاران
نیست .تاریخ هایی که گاه بیان گر زمان صیغه خواندن می باشد و گاه بیانگر
زمان عروسی و رفتن حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) به خانه امیرالمؤمنین
(علیه السالم) است .این تاریخ ها عبارت اند از:
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.1روز اول ذى حجه عقد فاطمه (ع) و روز سه شنبه ششم همان ماه،
[]۱
ازدواج حضرت بوده است.
[]۲
.2در ماه شوال پس از بازگشت حضرت علی (ع) از جنگ بدر بوده است.
.3بنابر روایت امام صادق (ع) :عقد على و فاطمه (ع) در ماه رمضان ،و ازدواج
[]۳
آنها در ذى ّ
حجه سال دوم هجرى بوده است.
.4زفاف فاطمه در شب پنج شنبه ،بیست و یکم ماه محرم سال سوم هجرت
[]۴
بوده است...
.5برخی بر این عقیده اند که :عقد حضرت فاطمه (ع) در اواخر ماه صفر و
[]۵
ازدواج در ماه ذی حجه بوده است.
.6عده ای نیز گفته اند که عقد در ماه ربیع األول بوده و در همان ماه ازدواج
[]۶
صورت پذیرفته است.
.7ابن سعد روایت کرده است که ازدواج فاطمه (ع) با على (ع) پنج ماه پس
از ورود پیغمبر (ص) به مدینه در ماه رجب صورت پذیرفت و پس از بازگشت
[]۷
از بدر او را به خانه على (ع) فرستاد.
علماى شیعه در تعیین سن حضرت فاطمه به هنگام ازدواج از چهارده سال
بیشتر نگفته اند]۸[.ا کثر عالمان شیعه معتقدند که ،سن حضرت در زمان
ازدواج 9 ،یا  10یا حدا کثر  11سال بوده است]۹[.همچنین سن امیر مؤمنان (ع)
[]۱۰
 21سال و  5ماه بوده است.

خواستگاران حضرت زهرا (س)
ّ
آنچه مسلم است،این است که حضرت زهرا(سالم اهلل علیها)خواهان بسیار
داشته اند.زیرا از طرفی پدر ایشان چه قبل و چه بعد از بعثت از مردان
شریف و بزرگ عرب و قریش بوده اند و از طرف دیگر شخصیت خود حضرت
زهرا(سالم اهلل علیها) شخصیتی بسیار واال و بزرگ بود.
پیش از حضرت علی علیه السالم افرادی مانند ابوبکر و عمر آمادگی خود را
برای ازدواج با دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اعالم کرده بودند و هر
دو از پیامبر یک پاسخ شنیده بودند و آن این که درباره ازدواج زهرا منتظر
[]۱۱
وحی الهی است.
ابن شهر آشوب از دیگر خواستگاران حضرت اسم می برد.او می نویسد:
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عبدالرحمان بن عوف و عثمان بن عفان كه هر دو از ثروتمندان بزرگ بودند
برای خواستگاری ،خدمت رسول خدا رسیدند.
عبدالرحمان عرض كرد یا رسول اهلل! ا گر فاطمه(علیهاالسالم) را به من تزویج
كنى ،حاضرم یكصد شتر سیاه آبى چشم كه بارهایشان پارچههاى كتان
اعالى مصرى باشد و ده هزار دینار ،مهریهاش كنم.عثمان نیز اظهار داشت:
یا رسول اهلل من هم به همین مهر حاضرم و بر عبدالرحمان برترى دارم زیرا
زودتر مسلمان شدهام .پیغمبر از سخن آنان سخت خشمناك شد و براى آن
كه بفهماند به مال آنها عالقه ندارد و داستان ازدواج ،داستان خرید و فروش
و مبادلهى ثروت نیست ،مشتى سنگ ریزه برگرفت و به جانب عبدالرحمان
پاشید و فرمود :تو خیال مىكنى من بندهى پول و ثروتم و بوسیلهى ثروت
خودت بر من فخر و مباهات می كنى و مى خواهى بوسیله پول ازدواج را بر
[]۱۲
من تحمیل كنى؟
ّ
در جایی دیگر آمده است  :دختر پیغمبر(ص) خواستگارانی داشت؛ اما پدرش
از میان همه پسر عموهای خودّ ،
علی بن ابی طالب(ع) را برای شوهری او
برگزید و به دخترشان فرمودند«:تو را به کسی به زنی می دهم که از همه نیکو
[]۱۳
خوی تر و در مسلمانی پیش قدم تر است».

خواستگاری حضرت علی (ع) از حضرت زهرا (س)
حضرت علی (ع) شایسته ترین خلق خدا برا حضرت زهرا(ع)
َّ
َُّ
حضرت علی بن ابیطالب (علیه السالم) روایت می کنند :یغمبر ا کرم َصلی الل
َّ
َ
َعل ْی ِه َو آ ِله َو َسلم به من فرمود:یا علی! گروهی از مردان قریش راجع به فاطمه
ی زهراء سالم اهلل علیها مرا مورد عتاب قرار دادند و گفتند:ما خواستگار
فاطمه بودیم و تو نپذیرفتی ،ا کنون او را به علی بن ابیطالب دادی.
من گفتم:به خدا قسم ،من فاطمه را از شما رد نکردم و او را تزویج ننمودم،
بلکه خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و فاطمه را برای علی تزویج کرد؛ زیرا
جبرئیل بر من نازل شد و گفت،خدای تعالی می فرماید:ا گر من علی را خلق
نمی کردم از حضرت آدم به بعد شوهری که شایسته ی فاطمه باشد در روی
[]۱۴
زمین نبود.
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تشویق امیرالمؤمنین(ع) توسط اصحاب رسول خدا(ص) برای
رفتن به خواستگاری حضرت زهرا(س)
در روایات شیعه و سنی آمده است که عمر و ابوبکر که از ازدواج با حضرت
[]۱۵
زهرا نومید شده بودند ،امیرالمومنین را گفتند :تو به خواستگاری او برو!
در جایی دیگر روایت شده اصحاب و انصار رسول خدا(ص) با سعد معاذ
رئیس قبیله اوس به گفتگو پرداختند و آ گاهانه دریافتند که جز حضرت علی
علیه السالم کسی شایستگی ازدواج با حضرت زهرا علیهاالسالم را ندارد و نظر
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز به غیر او نیست .از این رو دسته جمعی
در پی حضرت علی علیه السالم رفتند و سرانجام او را در باغ یکی از انصار
یافتند که با شتر خود مشغول آبیاری نخل ها بود .آنان روی به علی کردند و
گفتند :اشراف قریش از دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم خواستگاری
کرده اند و پیامبر در پاسخ آنان گفته است که کار زهرا منوط به اذن خداست
و ما امیدواریم که ا گر تو (با سوابق درخشان و فضایلی که داری) از فاطمه
خواستگاری کنی پاسخ موافق بشنوی و ا گر دارایی تو اندک باشد ما حاضریم
[]۱۶
تو را یاری کنیم.

حضرت علی (ع) به خواستگاری حضرت زهرا (س) میرود
ضحا ک بن مزاحم نقل می کند،از حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم
شنیدم که در مورد مراسم خواستگاری از حضرت زهرا(س) می فرمود:موقعی
َّ
َّ
َُّ َ
الل َعل ْی ِه َو آ ِله َو َسلم رفتم و آن بزرگوار مرا دید
که من نزد پیامبر خدا َصلی
خندید و فرمود :یا اباالحسن! آیا برای حاجتی که داری نزد من آمدی؟ من
قرابت و سبقت در اسالم و یاری کردن خود را از آن حضرت و جهادهایی که در
َّ
َُّ َ
الل َعل ْی ِه
راه خدا کرده بودم ،برای آن حضرت شرح دادم .پیغمبر ا کرم َصلی
َّ
ّ
َو آ ِله َو َسلم فرمود :یا علی راست می گویی ،مقام تو باالتر از این است که تذکر
دادی ،گفتم :یا رسول اهلل فاطمه ی زهراء را برایم تزویج نما.
فرمود :یا علی! قبل از تو چند نفر از مردان ،این تقاضا را داشتند ،ولی هر گاه
من به فاطمه می گفتم اظهار بی میلی می کرد ،شما چند لحظه ای صبر کن
[]۱۷
تا من نزد او بروم و برگردم.
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رضایت حضرت زهرا(س) تنها شرط رسول خدا(ص) برای ازدواج
پیامبرخدا،نزد فاطمه علیها السالم رفت.فاطمه علیها السالم از جا برخاست
و رداى پدر را گرفت و كفش هایش را درآورد و ْ
آب دست برایش آورد و دست و
پاى او را ُشست و سپس نشست  .پس پیامبر خدا به او فرمود« :اى فاطمه!»
 .پاسخ داد :بلى  ،چه مى خواهى  ،اى پیامبر خدا؟ فرمود « :على بن ابى
طالب  ،كسى است كه خویشاوندى و فضیلت و اسالمش را مى شناسى و من
ترین آنان
از خدا خواسته ام كه تو را به ازدواج
بهترین آفریدگانش و محبوب ِ
ِ
در نزدش درآورد و على از تو خواستگارى كرده است  .چه نظرى دارى؟» .
ْ
فاطمه علیها السالم سا كت ماند و صورتش را برنگرداند و پیامبر خدا  ،كراهتى
در چهره اش ندید  .پس برخاست  ،در حالى كه مى گفت« :اهّلل ا كبر! سكوت
او [نشانه]رضایت اوست» .پس جبرئیل علیه السالم نزدش آمد و گفت :اى
ّ
محمد! او را به ازدواج على بن ابى طالب درآور كه خداوند  ،این دو را براى
[]۱۸
هم پسندیده است .

دعای رسول خدا(ص) در حق این دو بزرگواران
امیرالمؤمنین على(ع) می فرمایند :پس از آنکه پیامبر(ص) فاطمه را به
همسرى من دادند .پیش من آمدند و دستم را گرفتند و فرمودند« :به نام
ّ
َّ
َّ
بالل و توکلت على
الل ال حول و ال قوه اال
خدا برخیز و بر برکت خدا بگو :ماشاء
َّ
الل ».سپس دستم را گرفتند و در کنار خود نشاندند و آنگاه فرمودند« :بار
ن هستند .پس تو هم این دو
خدایا! این دو محبوبترین مخلوقات در نزد م 
را دوست بدار و در نسل آنها برکت قرار ده و از جانب خودت نگاهبانى بر آنان
بگمار .این دو و فرزندانشان را از شر شیطان مصون بدار»]۱۹[.

دارایی امیرالمؤمنین (ع)
رسول ا کرم (ص) پس ازکسب اجازه از حضرت زهرا (س) به نزد امیرالمؤمنین
علی (ع) آمدند و با لبی خندان گفتند :یا علی! آیا برای عروسی چیزی داری؟
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ً
پاسخ داد :یا رسول اهلل پدر و مادرم قربانت ،شما از وضع من کامال
اطالع دارید .تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر ،یک زره و یک
شتر .فرمود :تو مرد جنگ و جهادی و بدون شمشیر نمی توانی در راه خدا
جهاد کنی ،شمشیر از لوازم و احتیاجات ضروری تو است .شتر نیز از ضروریات
زندگی تو محسوب می شود ،باید به وسیله آن آبکشی کنی و امور اقتصادی
خود و خانواده ات را تأمین کنی و برای اهل و عیالت کسب روزی نمایی و
در مسافرت بارت را بر آن حمل کنی ،تنها چیزی که می توانی از آن صرف
نظر کنی همان زره است .منهم به تو سخت نمی گیرم و به همان زره ا کتفا
[]۲۰
می نمایم.

مهریه حضرت زهرا (س)
در روایات دو نوع مهریه برای حضرت زهرا (س) مشخص شده است :مهریه
عادی یا به تعبیری مهریه ی زمینی که همه زنان مسلمان دارند و دو نوع
روایت در این مورد نقل می شود:
.1مهریه حضرت فاطمه زره ای بود از نوع بسیار محکم که آن را زره شمشیرشکن
می گویند و آن از پوست ّدباغی نشده ی قوچ و یا پوست ُبز ساخته می شود و
[]۲۱
ارزش این زره چهارصد و به نقلی پانصد درهم بوده است.
[]۲۲
.2مهریه حضرت زهرا(س) طبق روایات اسالمی پانصد درهم بوده است.
البته این دو روایت قابل جمع هستند و می توان گفت در حقیقت مهر
حضرت فاطمه(س) همان زره حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم بود که آن
را به پانصد درهم فروختند.
مهریه آسمانی :رسول اهلل(ص) فرمودند:مهریه ی فاطمه سالم اهلل علیها
در آسمان یک پنجم زمین تعیین شده ،پس کسی که با بغض فاطمه و
[]۲۳
فرزندانش ،تا قیامت روی زمین راه برود حرام است.
در روایتی دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السالم روایت شده که فرمود
مهریه فاطمه اطهر یک پنجم دنیا ،یک ّ
سوم بهشت ،چهار نهر که عبارتند از:
[]۲۴
نهر فرات،نیل در مصر،نهروان و نهر بلخ.
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مهریه حضرت زهرا (س) کجاها خرج شد
امیر مومنان به دستور پیامبر زره را فروخت و پول آن را به آن بزرگوار تقدیم
داشت و پیامبر آن پول را به سه بخش تقسیم کرده ،بخشی از آن را برای
خریدن وسایل زندگی به عنوان جهیزیه ،و بخش دیگر آن را برای تهیه
عطریات عروسی قرار داد و سومین بخش آن را نزد «ام سلمه» سپرد تا به
هنگام فرارسیدن شب عروسی آن را به امیر مومنان باز گرداند تا بتواند از
[]۲۵
میهمانان خویش پذیرایی کند.

خواندن خطبه عقد در مسجد
پیغمبر صلی اهلل علیه وآله به امیرالمؤمنین فرمودند :یا علی تو زودتر به
مسجد برو و من نیز از عقب تو می آیم ،تا در حضور مردم مراسم عقد را برگزار
کنیم و خطبه بخوانیم.علی (ع) مسرور و خوشحال به جانب مسجد حرکت
نمود .ابوبکر و عمر را در بین راه مالقات کرد ،آنها از جریان کار جویا شدند،
گفت :رسول خدا دخترش را به من تزویج کرد ،هم ا کنون پیامبر در راه است
تا در حضور جمعیت ،مراسم عقد و خطبه خوانی را انجام دهد.
پیغمبر (ص) در حالی که صورتش از سرور و شادمانی می درخشید به مسجد
تشریف برد،و به بالل حبشی فرمودند :مهاجر و انصار را در مسجد جمع کن.
هنگامی که مردم جمع شدند ،بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثنای فرمود:
ای مردم آ گاه باشید که جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خدا پیام آورد
که مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه علیها السالم در عالم باال و در حضور
فرشتگان برگزار شده و دستور داده که در زمین نیز آن مراسم را انجام دهم ،و
شما را بر آن گواه بگیرم .على علی ه السالم را خواست و فرمود یا على پروردگار
مرا امر فرموده كه فاطمه را براى تو عقد كنم به پانصد مثقال نقره آیا راضى
َّ
هستى؟ عرض كرد :یا رسول
الل راضى هستم همه حضار مبارك باد گفتند
سپس رسول خدا (ص) به منبر رفت خطبه عقد را ایراد فرمود.
پس از آن علی علیه السالم برخاست خطبه ای ایراد کرد و فرمود :ای مردم!
رسول خدا فاطمه را به عقد من در آورد و زره ام را از بابت مهر قبول کرد .از آن
حضرت بپرسید و گواه باشید.
14
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مسلمانان به پیغمبر (ص) عرض کردند :یا رسول اهلل! فاطمه را با علی
کابین بسته ای؟
رسول خدا پاسخ داد :آری .پس تمام حضار دست به دعا برداشته گفتند:
خدا این ازدواج را بر شما مبارک گرداند و در میانتان دوستی و محبت افکند.

شادی مسلمانان از این پیوند مقدس
در پایان مجلس ،رسول خدا به زنان خود امر فرمود تا به خوشحالى این
جشن شادمانى كنند و بساط سرور بگسترند.

جهزیه حضرت زهرا(س)
خرید جهزیه با مهریه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند :رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله
و سلم) خطاب به من فرمود :برخیز و زره خود را بفروش! برخاستم و زره را
فروختم و پول آن را گرفته نزد پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) آوردم و آنها
را در مقابل او نهادم؛ آن حضرت از من نپرسید که آن پولها چه مقدار است
و من نیز چیزی در این باره به آن حضرت نگفتم ،سپس بالل را صدا کرد و
مشتی از آن پولها را به وی داد و گفت :این پولها را بگیر و با آنها برای فاطمه
(علیهاالسالم) عطر خریداری کن! و بعد از او ابوبکر و عمار بن یاسر را احضار
نمود و دو مشت از آن پولها را به او داده و گفت :با این پولها ،برای فاطمه
(علیهاالسالم) لباس و اثاثیه ی منزل خریداری کن .و آنگاه عمار یاسر و گروه
آنها وارد بازار شدند و هر چیزی را که الزم می دانستند در نظر گرفتند و آن را
[]۲۶
خریداری می نمودند.

صورت جهزیه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
از صورت جهیزیه حضرت زهرا سالم اهلل علیها مى توان به وضع زندگى بانوى
بزرگوار اسالم به خوبى پى برد .فرستادگان پیامبر صلی اهلل علیه و آله از بازار
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بازگشت و آن چه بارى حضرت زهرا سالم اهلل علیها تهیه كرده بودند به قرار
زیر بود:
 .1یک پیراهن به قیمت هفت درهم
.2روبنده ای به قیمت چهار درهم ،شاید منظور از «خمار» روسری ،مقنعه
یا چادر باشد.
.3یک قطیفه ی مشکی خیبری
.4تختی که وسط آن را با لیف خرما بافته بودند.
.5دو عدد تشک با روکشی از کتان مصری که یکی از آنها با لیف خرما و دیگری
با پشم گوسفند پر شده بود.
.6چهار بالش -یا متکا ،یا پشتی -با رویه ای از پوست حیوانات طائف که
درون آنها از علف
.7پرده ای از جنس پشم
.8حصیری بافت یمن
.9یک آسیای دستی
.10طشت مسی
.11مشک آبی از جنس پوست
.12ظرف مخصوص شیر -که از جنس چوب می تراشیدند.
.13ظرفی برای آبخوری
.14آفتابه ای قیراندود
.15سبویی سبز رنگ -که در آن روغن ،آرد یا چیزهایی دیگر نگهداری می کردند.
.16دو کوزه ی کوچک سفالی
هنگامی که که خرید آنها کامل شد ،مقداری از اثاثیه را ابوبکر و باقی را سایر
اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم حمل کرده به خانه ی رسول
خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بردند.
هنگامی که لوازم خریداری شده به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم
نشان داده شد ،پیامبر آنها را زیر و رو کرده و گفت :خدا اینها را برای اهل بیت
[]۲۷
مبارک کند.
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خانه امیرالمؤمینن (علیه السالم)
خانه حضرت على (علیه السالم) در كنار مسجد ،خانه ساده اى داشت كه
مجموع آن از یك اتاق خشت و گلى  ،كه در كف آن اتاق  ،ماسه نرم ریخته
شده بود خالصه مى شد .آن اتاق با پوست گوسفند ،فرش شده بود و یك
عدد متكا كه الیه آن از لیف خرما بود ،در آن دیده مى شد.
این خانه براى شب زفاف مناسب نبود ،پیامبر اسالم (صلى اهلل علیه و آله و
سلم ) به على (علیه السالم) فرمود :در همین نزدیكى  ،خانه اى را فراهم كن
(اجاره كن ) تا همسرت را به تو تحویل دهم .
حضرت على (علیه السالم) عرض كرد :در این نزدیكى جز منزل حارثه بن
نعمان منزلى نیست.پیامبر (صلى اهلل علیه و آله و سلم ) فرمود :خانه هاى
حارثه را براى مهاجران بى خانه گرفته ایم  ،و ا كنون شرم مى كنیم كه باز از
او تقاضاى منزل كنیم!
حارثه این سخن را شنید و به محضر رسول خدا (صلى اهلل علیه و آله و سلم ) آمد
و متواضعانه عرض كرد :من و اموالم به خدا و رسولش تعلق دارد .پیامبر(صلى
اهلل علیه و آله و سلم ) براى او دعا كرد ،به این ترتیب خانه حارثه آماده شد و
فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) به آن جا رفت .
پس از مدتى حضرت على (علیه السالم) و فاطمه (سالم اهلل علیها) به خانه قبلى
على (علیه السالم) باز گشتند ،و فرزندان زهرا (سالم اهلل علیها) در همان خانه
ساده چشم به جهان گشودند و بزرگ شدند .این خانه در كنار مسجد النبى
[]۲۸
بود كه محل آن ا كنون به نام خانه زهرا (سالم اهلل علیها) معروف است.

آماده سازی خانه برای زندگی
از عایشه و ام سلمه روایت شده است كه هر دو گفتند :رسول خدا (صلى اهلل
علیه و آله و سلم ) ما را فرمود كه فاطمه (سالم اهلل علیها) را آماده كنیم تا بر
على (علیه السالم) داخل شود .ما به سراى آن دو رفته و با خاك نرم بیابان آن
را فرش كردیم  .آن گاه دو متكا را از لیف خرما پر كرده  ،با دستمان لیفها را از
هم جدا نمودیم  .سپس به آنان غذایى از خرما و كشمش و آبى گوارا بدادیم
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 .و تیركى از چوپ را در نزدیكى سرایشان برافراشتیم تا لباسها و مشك آب را
[]۲۹
بر آن بیاویزند .ما ازدواجى بهتر از ازدواج فاطمه (سالم اهلل علیها) ندیدیم

مراسم عروسی
گرفتن اجازه از رسول خدا(ص) برای بردن عروس به خانه داماد
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند:به مدت یک ماه با رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله و سلم نماز می خواندم و بدون اینکه درباره ی فاطمه
علیهاالسالم چیزی به آن حضرت بگویم به منزل خود بازمی گشتم]۳۰[.ولی
گاهی که خلوت می شد می فرمود :یا علی چه همسر نیکو و زیبائی نصیبت
شد؟ بهترین زنان عالم را تزویج تو کردم.

وساطت زنان رسول خدا(ص)
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند:روزی زنان پیامبر به من گفتند:
آیا می خواهی که ما از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بخواهیم تا
فاطمه را به خانه ات بیاورد و شما زندگی مشترکتان را شروع کنید؟ گفتم:
بله .وقتی آنها نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم رفتند ام ایمن گفت:
ای رسول خدا! ا گر خدیجه علیهاالسالم زنده بود چشمانش در اشتیاق دیدار
ازدواج حضرت فاطمه علیهاالسالم روشن می شد ،همانا علی علیه السالم
دوست دارد که فاطمه را به خانه اش ببرد ،پس چشم آنها را دیدار یکدیگر
روشن نما تا چشمهای ما نیز روشن شود .رسول خدا فرمود :چرا علی همسر
خود را از من مطالبه نمی کند و شما را واسطه کرده است ،در حالی که ما از
خود او انتظار این کار را داشتیم .علی علیه السالم گفت :من گفتم :ای رسول
[]۳۱
خدا! من از شما خجالت کشیدم و حیا مانع از این امر می شد.

آماده سازی مقدمات عروسی
پیامبر در این حال خطاب به همسران خود فرمود :کدام یک از شما حاضر(به
کمک)هستید؟ ام سلمه گفت :من ام سلمه و این زینب و این فالن کس
18
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و فالن کس .سپس رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود :یکی
از حجره های خانه را برای دخترم فاطمه و پسر عمویم علی آماده کنید .ام
سلمه گفت :ای رسول خدا! کدام حجره را؟ پیامبر فرمود :حجره ی خودت
را ،و سپس به زنان خویش دستور داد تا فاطمه علیهاالسالم را زینت کنند و
لوازم عروسی او را فراهم نمایند .ام سلمه گوید :به فاطمه گفتم :آیا عطری
برای خودت ذخیره نموده ای؟ گفت :آری .و یک شیشه عطر آورد و مقداری
از آن را در میان دست من ریخت ،چنان بویی از آن برخاست که تا آن زمان
[]۳۲
استشمام نکرده بودم!

بخشیدن پیراهن عروس
پیامبر خدا برای شب عروسی دخت فرزانه اش ،فاطمه علیهاالسالم پیراهنی
آماده ساخت و ایشان پیراهن دیگری نیز داشت که پوشیده و اصالح شده بود.
شب عروسی او بود که بی نوایی در خانه ی پیامبر آمد و از ایشان لباس طلبید.
دخت گرانمایه ی پیامبر برخاست و نخست پیراهن اصالح شده ی خویش را
در بسته ای نهاد تا در راه خدا به او انفاق کند اما نا گهان آیه ی شریفه ی قرآن
را به خاطر آورد که« :لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون».
«شما به اوج نیکی و نیکوکاری نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می دارید
در راه خدا انفاق نمایید ».و درست همین جا بود که «فاطمه(س)» بازگشت و
پیراهن عروسی خویش را از تن درآورد و به آن زن بینوا انفاق کرد و خود همان
جامه ی عادی خویش را پوشید.هنگامی که خواستند عروس گرانمایه را به
خانه ی امیر مومنان ببرند ،فرشته ی وحی فرود آمد و پس از سالم بر پیامبر
گفت :ای پیامبر خدا! پروردگارت درود نثارت می کند و به من دستور داده است
که سالم و درودی گرم نثار «فاطمه» نمایم و به همراه من ارمغانی از لباسهای
[]۳۳
بهشت نیز که از دیبای سبز تهیه شده است برای او فرستاده است.

ولیمه عروسی
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
و سلم به من گفت :ای علی! غذای فراوانی برای عروسی و خانواده ات
تدارک کن .و سپس فرمود :گوشت و نان را من می دهم ،خرما و روغن
19

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

به عهده ی تو .من خرما و روغن فراهم کردم و نزد پیامبر بردم ،آن حضرت
آستینهای لباسش را باال زد و خرما را تمیز کرده در روغن ریخت و غذایی
درست کرد که آن را «حیس» می گفتند ،و گوسفند فربهی ذبح کرد ،و نان
فراوانی تدارک نمود ،سپس به من گفت :هر کس را که دوست داری دعوت
[]۳۴
کن.

دعوت از مهمانان
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند:پس وارد مسجد شدم و دیدم که
مسجد پر از صحابه ی پیامبر است ،حیا کردم که در میان آن جمع عده ای را
دعوت کنم و عده ای را دعوت ننمایم ،پس بر یک بلندی قرار گرفتم و خطاب
به همه گفتم :همه ی شما را به صرف ولیمه ی عروسی فاطمه (علیهاالسالم)
دعوت می کنم .آنان پذیرفتند و گروه گروه به طرف خانه ی پیامبر حرکت
کردند و من از کثرت جمعیت و قلت غذا خجالت می کشیدم ،وقتی رسول
خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از آنچه که در ذهن من می گذشت مطلع
گردید ،گفت :ای علی! من دعا می کنم که خدا به غذای شما برکت بدهد.
علی علیه السالم گفت :آن جمعیت که تعداد آنها بیش از چهار هزار نفر بود
همگی از غذا و آبی که فراهم کرده بودیم خوردند و نوشیدند و و سیر شدند
[]۳۵
ولی از غذا چیزی کم نشد.

فرستادن غذا برای عروس و داماد
سپس پیامبر دستور داد تا کاسه هایی را پر از غذا کردند و آنها را برای زنان
خویش فرستاد و کاسه ای نیز پر از غذا کرد و فرمود :این کاسه نیز برای علی
[]۳۶
و فاطمه بماند.

کاروان عروسی دخت بهشت
در سینه ی مغرب ،پیامبر(ص) گرامی دخت پا ک و پرمعنویت خویش و داماد
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ارجمندش را فراخواند« .فاطمه» در حالی که لباس بلندی بر تن
داشت و دامان آن به زمین کشیده می شد ،به پیشگاه پدر آمد اما دنیایی
وقار و شکوهو عظمت را مجسم می ساخت و از شدت حیاء عرق می ریخت.
پیامبر خدا نیز در این اندیشه بود که دخت بهشتی اش احساس بی مادری
نکند به همین جهت و روی مصالح دیگری دستور داد مرکب خاص خویش
را آوردند و پارچه ای زیبا بر روی آن افکند و از دخت عزیزش خواست که بر
مرکب بنشیند.هنگامی که دخت گرانمایه ی پیامبر فاطمه علیهاالسالم را به
خانه ی علی می بردند ،پیامبر گرامی پیشاپیش مرکب او و فرشته ی وحی
سمت راست و «میکائیل» طرف چپ و هفتاد هزار فرشته از پی او حرکت می
[]۳۷
کردند.
آنگاه به «سلمان» دستور داد تا زمام آن مرکب را برگیرد و خود آن بزرگوار نیز
به همراه آنان حرکت کرد.و نیز مردان «هاشمی» همگی در رکاب بانوی بانوان
بودند و پیامبر دستور داد دختران «عبدالمطلب» و بانوان مهاجر و انصار به
همراه عروس بهشت ،حرکت کنند و همسران پیامبر نیز پیشاپیش قافله و
[]۳۸
مرکب عروس اشعاری پرمحتوا می خواندند و شادی می کردند.

توصیه های رسول خدا (ص) به حضرت علی (ع)
و حضرت زهرا (س)
هنگامی که کاروان عروس به خانه رسید ،پیامبر ،امیر مومنان را فراخواند و پس
از آمدن او دخت سرفرازش را خواست و دستش را گرفت و در دست علی علیه
السالم نهاد و فرمود« :علی جان! خداوند دخت پیامبر را به تو مبارک سازد».
و افزود:یا علی! هذه «فاطمه» ودیعتی عندک!یا علی! نعم الزوجه «فاطمه»!
و یا «فاطمه»! نعم البعل علی!!
علی جان! این فاطمه است و امانت من نزد توست!فاطمه شایسته ترین
همسر برای توست.
و آنگاه فرمود :ای «فاطمه» علی شایسته ترین شوهر است .و دستهای
مقدس را بسوی آسمان گشود و نیایشگرانه زمزمه کرد که:
بار خدایا! نیکی ها و برکات خویش را بر این دو فرود فرست ،و در فرزندان و
نسل پا کشان برکت قرار ده!
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بار خدایا! این دو تن محبوب ترین انسانها نزد من هستند ،پس تو نیز آنان
را دوست بدار و از سوی خویش حافظ و نگهبان بر آنان بگمار .بار خدایا! من
این دو تن را با نسل پا کشان ،از شیطان رانده شده و شرور و وسوسه های آن،
به تو پناه می دهم.
آنگاه آبی خواست و جرعه ای از آن را به سبک خاصی متبرک ساخت و از آن
قطراتی بر سر و سینه و میان شانه های دخت گرانقدر و داماد ارجمندش
افشاند.
و دستور داد بانوان ،عروس و داماد را در سرای جدیدشان به خدا سپارند و بروند.

عبادت در شب زفاف
در شب ازدواج امام على (علیه السالم) فاطمه زهرا(سالم اهلل علیها) را نگران
و گریان دید ،فرمود :چرا ناراحتى ؟ پاسخ داد :در پیرامون حال و رفتار خویش
فكر كردم  ،به یاد پایان عمر خویش و منزلگاه دیگر به نام قبر افتادم كه امروز
از خانه پدر به خانه شما منتقل شدم و روزى دیگر از این جا به طرف قبر و
قیامت خواهم رفت  ،در این آغازین لحظه هاى زندگى  ،تو را به خدا سوگند
[]۳۹
مى دهم كه بیا تا به نماز بایستیم تا باهم در این شب خدا را عبادت كنیم

ثمره این ازدواج
ثمره این ازدواج مبارک درخت گهربار امامت است  .از این ازدواج مبارك
ُ
این دو عزیز ،چهار فرزند واال گهر دیده به جهان گشودند ،كه به ترتیب سن
عبارتند از :امام حسن مجتبی علیهالسالم ،امام حسین علیهالسالم ،زینب
كبری سالم اهلل علیها ،ام كلثوم سالم اهلل علیها و البته حضرت محسن
علیهالسالم نیز پیش از تولد بر اثر ضربات دشمنان اسالم در رحم مادرش به
[]۴۰
شهادت رسید.
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حج در رهگذر تمدن ها

پیش در آمد
پیشینه حج را می توان با تاریخ حیات انسان پیوند داد .به بیان قرآن کریم
نخستین خانه ای که برای مردم بنا شده ،کعبه است در مکه مکرمه ،که از
حیات انسان در زمره شعائر ّ
موحدان و پیامبران خدا از آدم علیه
همان آغاز
ِ
السالم تا خاتم صلی اهلل علیه و آله بوده ،که همواره برای طواف و انجام
بار سفر بسته اند.
مناسک حج ،به آن دیار ِ
بدینسان ،حج در ادیان آسمانی جایگاه ویژه داشته است ،هر چند در
رهگذر تاریخ کهن حیات جامعه ها و فرهنگ ها ،دستخوش ّ
تحوالتی گردیده
و گاه با خرافات و تحریف ها آمیخته شده و از مسیر اصلی اش به انحراف
گراییده است.
ّ
حج در رهگذر تمدن ها از موضوعات جالب و قابل تحقیق و پژوهش است
که محققان کمتر بدان پرداخته اند.
ّ
«الحج عبر الحضارات و األمم» این موضوع را به بررسی نهاده و
کتاب
مباحثی را در این خصوص ارائه نموده که در جای خود شایسته تقدیر است.
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آنچه در این نوشتار میخوانید بخشهایی از کتاب یاد شده است
که به شیوه گزینشی ترجمه شده و از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
همچنین کشفیات جدید از آثار بر جای مانده و پیشین و ّ
تطورات فرهنگی و
معرفتی و شناخت ملت های بدوی از خالل مطالعات میدانی می تواند ما را
در دستیابی به معلومات از این فریضه بزرگ جهانی یاری رساند.
بسیاری از ابنیه ،معابد و مرا کز دینی پرا کنده در سراسر عالم به ویژه
مناطق مسکونی دجله و فرات و وادی نیل و نمادهای پرستش در بسیاری از
شهرها و کشورها ،در حقیقت مرا کزی هستند برای حج که زائرانی برای انجام
اعمال عبادی آهنگ سفر به آنها نموده و آداب و اعمال دینی ویژه ای را که
برای پیروان ادیان تعریف شده است ،به انجام می رسانند .آیا این چیزی جز
معنای حج است که تشکل های خاص به قصد عبادت در زمان معین به این
مرا کز بار سفر می بندند؟
حج ،هر چند در میان تمدن ها و آیین ها یکسان نبوده است ،اما نمونه بارز
آن ،همانا حجی است که خدای متعال بر بندگان خود واجب ساخته است.
نمونه بارز حج و مرجع حقیقی انواع حج در تاریخ حیات بشر ،همانا حج
پیامبران و حج ابراهیم خلیل علیه السالم است که مردم را برای زیارت
نخستین خانه مقدس در کره خا ک فراخواند ،نخستین خانه از بیوت
خداوند که برای هدایت بشر و آمرزش گناهان بنا شده ،بیت اهّلل العتیق در
مکه مکرمه است ،همان گونه که فرمود:
َ َّ
َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ً ْ َ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ()1
دی ِلل َعال ِمین .
اس لل ِذی ِببکه مبارکا وه
ِإن أول بی ٍت و ِضع ِللن ِ
«نخستین خانه ای که برای مردم نهاده شده ،خانه ای است مبارک در مکه
مکرمه و هدایت گر جهانیان است».
پیام آیه این است که این خانه را خداوند ،از آغاز حقیقت برای همه مردم
و تمامی ادیان قرار داده و تا قیامت با همین عنوان پا بر جا خواهد ماند و به
گروه خاص و آیین به خصوص اختصاص ندارد؛ زیرا مبدأ و منبع دعوت به
دین خدای یگانه است و جز او چیزی وجود ندارد .آفریدگار جهان و انسان
یکی است و دعوت به هدایت در همه ادیان آسمانی توحیدی نیز یکی بیش
نیست و امکان ندارد که آفریدگار میان بندگان خود فرق بگذارد که برای
گروهی از آنها خانه ای مبارک و کانون رحمت و خیر و برکت را قرار دهد و برای
دیگران قرار ندهد .تعبیر آیه کریمه با عبارت«ُ :و ِض َع ِل َّلناس» و َ«و ُه ً
دی
ِ

25

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

ین» ّ
ِل ْل َع َال ِم َ
مؤدی همین مفهوم است؛ یعنی کعبه برای مردم نهاده شده و
هدایتگر جهانیان است.
لیکن در گذرگاه حیات انسان ،ادیان الهی و تعالیم آسمانی و کتابهای
فرود آمده از سوی خداوند مانند :صحف ابراهیم ،تورات موسی ،انجیل
عیسی و زبور داود دستخوش تحریف گردیده و هواهای نفسانی و امیال
بشری در آن دخالت کرده و آنها را به بازی گرفته است چنانکه آیه کریمه
بیان می کند:
َُ ْ َ
َ َ ُ
َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ ()2
ّاتخذوا ِدینهم ل ِعبا ولهوا وغرتهم الحیاه الدنیا
«دینشان را بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت».
ّ
و به کلی از دین منحرف شدند جز آنان که از هدایت و دستگیری خداوند بهره
َ
ُ
ُ ّ َّ َ ُ ً
ََ
وال أن ْاع ُب ُدوا اهّلل َ َو ْاج َتن ُبوا َّالط ُاغ َ
وت
مند گردیدند؛ َولق ْد َب َع ْث َنا ِفی ک ِل أم ٍه رس
ِ
ِ
َ
ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َّ َ َ
َ
ف ِم ْن ُه ْم َم ْن َه َدی اهّلل و ِمنهم من حقت علی ِه
الضالل ُه؛(« )3ما در میان هر امت
پیام آوری فرستادیم تا آنان را به بندگی خدا و اجتناب از طاغوت فرا خواند،
برخی از آنان را خداوند هدایت فرمود و برخی مستوجب ضاللت و گمراهی
شدند».
و آنگاه که بیشتر مردم از آیین حنیف و دین خدا دور افتادند ،به پرستش
بتان روآوردند و خدایان متعدد گرفتند؛ خدای آفتاب ،خدای ماه ،خدای
خیر و خدای ّ
شر...
برخی ظواهر طبیعت ،همچون درختان و جنگل ها و کوه ها و نهرها و
ستاره ها و افال ک را تقدیس و پرستش کرده و برخی قبور مردگان و حیوانات
مخصوص را مورد ستایش قرار دادند و برای آنها اما کن و مرا کزی ساختند و
در اوقات ّ
معین و غالبا اعیاد ،به زیارت آنها آمدند و به صورت دسته جمعی
آهنگ آن اما کن نمودند و از این جا حج ادیان پدید آمد !

ّ
حج در تمدن وادی نیل
سرزمین مصر در دوران فراعنه به معابدومقابرهمچون اهرام و ّ
تعدد خدایان
معروف است و تنها در عهد «اخناتون» به آیین توحید شهرت یافته است.
مرا کز پرستش در نواحی مختلف مصر قدیم پرا کنده اند ،که مشهورترین آنها
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ُ
دفوا» و َ
َ«ک ْر َنک»«ُ ،ا ُ
«دنداره» می باشد .برخی از این اما کن
قصر»«ِ ،ا
ّ
در قله های کوه ها بنا شده؛ مانند معبد «ابی سنبل» در بالد «نوبه» که
مشهورترین آنها و به قولی قدیمی ترین هیا کل می باشد .این معبد در نگاه
مصری های قدیم ،از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که رامسیس دوم در دوره
()4
سلطنت خود به حفاری بیشتر آن فرمان داد و بنای آن را به اتمام رسانید.
هر چند مصری ها به خدایان متعدد عقیده داشتند اما از آن میان دو مورد را
ُ
بر همه خدایان مقدم می داشتند؛ یکی «ازیریس» [ ]Osirisکه به عقیده آنها
مقهور مرگ نیست و دیگری ،خورشید که در آسمان شفاف مصر چشم هارا
خیره می کند و به نام َ«ر ع» موسوم است و بزرگترین خدایان مصر می باشد؛
مانندخدای زندگی بخش که مصری ها برای عبادت آن بزرگترین معبدهایشان
را به پا داشته و اهرام مصری نمادی است مقدس برای آلهه مورد ستایش آنها.
بزرگی این هیا کل به اعتقاد آنان در خور خدایان مورد ستایش بوده؛ مانند معبد
کرنک که طول آن به صد متر می رسد.
این خدایان در نهایت به صورت انسان ها درمی آیندوبه عبارت صحیح تر؛
انسان ها در قالب خدایان ظاهر می شوند .خدایان مصر در قالب انسانها
مردان یا زنان مقتدرند که در سیمایی قهرمانی ظهور می کنند .مصری ها
«ازیریس» را خدای خود می دانستند و پس از مرگ ،قبر او مورد توجه نسل
های بعدی قرار گرفت .آنها عقیده داشتند که خدایانشان در معبد «ازیریس»
در شهر «ابیدوس» [ ]Abydosدر ایام عید این معبود اجتماع می کنند .از این
رو ،به همین مناسبت قصدزیارت آن را می نموده و بدانجا جهت اعمال ویژه
حج گرد می آمدند.
شهر «ابیدوس» تاریخ دینی و سیاسی با اهمیت و شایان توجهی دارد .در این
شهر قدیمی ترین شاهان مصر به خا ک سپرده شده اند .عبادت «ازیریس»
بدان جا انتقال یافته و در جایی که امروز به «ام عقاب» معروف است قبر او را
قرار داده اند« .ابیدوس» به اصطالح ،کعبه مصری ها بود که در اطراف قبرش
طواف می کردند و به اعتقاد آنها «ازیریس» سرسلسله شهدای آنها است که
درب او وارد بهشت نمی شوند و به همین مناسبت مزار
دیگر شهیدان جز از ِ
()5
دیگر شهیدان را در آنجا قرار می دادند !
معبد ابی سنبل که قبر ازیریس در آنجاست.
برای «ازیریس» اسطوره ای است که بر دیوار معبد با لغت عبری نوشته
شده ،این اسطوره خرافی به اعتقاد آنها تا بدان جا اهمیت داشته که قبر
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قهرمان داستان آن ،کعبه طواف عالقه مندانش بوده که هدایای نفیس و
گرانبها به آن هدیه می کردند

ّ
حج در تمدن بین النهرین
ّ
تمدن بین النهرین (دجله و فرات) شامل :سومری ،بابل ،کلدانی و آشوری،
با سه هزار سال پیشینه تاریخی ،کانون معابد و آیین ها بوده است .در وادی
«رافدین» خدایان متعدد بودند .در هر شهری معبودی یا معابدی وجود داشته
است.
مهم ترین بناهای دینی به نظر آنان ،معابد و مقابر بوده که «زقوره» نامیده می
َ
شد و قدیمی ترین آنها برج بابل است که سومری ها آن را بنا کرده و خدای «ن ُبؤ»
را در آن پرستیده اند .در هر یک از شهرهای بزرگ سرزمین بین النهرین یک معبد
بزرگ وجود داشته که یک برج بلند در آن بنا می شده است که آن را زقوره می
نامیدند که در ابنیه مربع شکل ،مربع و در ابنیه بیضوی شکل ّ
مدور بوده است و
از آن جا ستارگان را رصد می کردند .چه ،علوم فلکی در آن عصر رواج داشته است
و برای آن در زندگی روزانه و حیات دینی اهمیت خاصی قائل بوده اند.
و بدین وسیله آغاز سال جدید را اعالم می کردند که هم زمان آداب دینی برگزار
می شد و زائران «زقوره» بدان جا بار سفر می بستند.
از جمله مذاهب سرزمین بین النهرین که تاریخ آن به عهد قدیم باز می گردد،
آیین صابئین ،که پیروانش مدعی اند که معلم نخستین آن دو پیامبر و فیلسوف
به نام «عاذیمون» یعنی روح پا ک و «هرمس» بوده اند و می گویند «عاذیمون»
همان شیث فرزند سوم آدم علیه السالم و هرمس همان «ادریس» علیه السالم
()6
می باشد و نیز به گفته آنان «ارفئوس» از فالسفه و پیامبران آنها بوده است.
این گروه در شهر حران ،در جنوب شرقی ترکیه کنونی میان موصل و شام سکنی
داشته اند ...حران شهری مقدس در نظر صابئین بوده که به قصد زیارت معبدی
که در آن قرار داشته و به نام «سن» خدای ماه موسوم بوده ،می آمده اند .گروه
دیگری از صابئین به قصد زیارت رهسپار «حاران» یا «حران» می شده اند که
()7
محل هجرت ابراهیم علیه السالم بوده و صابئین حرانی بدانجا منسوبند.
صابئین به رغم کمی ّ
عده ،گروه های متعددی هستند؛ بعضی به کاظم بن
تارخ که به گفته مقریزی به آیین برادر ابراهیم بوده اند ،نسبت داده می شده و
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در برابر آیین ابراهیم قرار گرفته اند.
صابئین فرق مختلفی هستند و در کتاب های ملل و نحل نامشان و عقاید
و آدابشان آمده که در این جا در صدد آن نیستیم.
فرقه ای از صابئین هستند که بیت اهّلل الحرام را بزرگ می شمرند و کعبه را
احترام می کنند و همه ساله به زیارت آن می آیند .این فرقه بر این باورند که کعبه
و بت های آن به آنها تعلق داشته است و بت پرستان از آنان بوده اند و آنها «الت»
و ّ
«عزی» را به نام ستاره زحل و زهره نامیدهاند !
نقل می شود که صابئین کعبه را تعظیم می کنند و معتقدند آن را هرمس
یعنی ادریس بنا کرده و آنجا خانه زحل بزرگترین ستاره ّ
سیاره است ،از قول
برخی عارفان آنهانقل شده که آنها صفات حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله
را در کتاب هایشان خوانده واو را پادشاه عرب می نامیده اند )8(.قرآن کریم
در سه مورد از صابئین سخن گفته است :سوره بقره آیه  ،62سوره مائده آیه
 69و سوره حج آیه.17
این آیین در پاره ای موارد ،با دیگر آیین ها مشترک و در پاره ای موارد
متفاوت است.

ّ
حج در تمدن ایران باستان
در تمدن فرس قدیم آداب و رسوم و عقاید و اندیشه هایی وجود داشته که
شرح آن از این مجال بیرون است و تنها به بخشی کوتاه از آن بسنده می کنیم
و آن آیین زردشتی است که مشهورترین آیین ایران باستان بوده و در قرن دهم
یا ششم قبل از میالد مورد توجه ایرانیان بوده و هنوز برخی از پیروان آن در
یزد ایران و هندوستان به سر می برند .پیروان آیین زردشتی تعالیم خود را از
ِ
پنج کتاب مقدس که پیامبرشان زردشت آن را وحی خدای یگانه به نام «اهورا
مزدا» یعنی خدای نور و آسمان می داند ،گرفته اند .یکی از این کتاب های
مقدس کتاب «الیاسنا» می باشد که به شعائر و آداب می پردازد و می توانیم از
آن چنین برداشت کنیم که این آداب و شعائر ،شکلی از اشکال حج را به نمایش
می گذارد ،از جمله آنهاست زیارت های ساالنه از معابد در اعیاد دینی که در آن
قربانی و نذورات و مراسم و آیین های مقدس انجام می شود.
پیروان آیین زردشت زیارت های ساالنه ای دارند که در آن مراسم،
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آداب ویژه دینی را انجام می دهند ،لباس سفید می پوشند و قربانی می کنند و
این حج به معنای لغوی است.

ّ
حج در تمدن روم
در تمدن روم نیز مراسمی به عنوان حج وجود دارد که در آن مراسم آداب
ویژه دینی تنظیم شده است .آنها ابنیه بزرگ و چهارگوش و مدور ساخته اند
و برای آنها قربانی و هدایا و نذوراتی را تقدیم می کنند .برای هر یک از این
هیا کل ،خدایی را نهاده و برای جلب خشنودی خدایان و احتراز از خشم آنها
بدانها ّ
تقرب می جویند .کاهنان به زائران هیا کل و معابد توصیه می کنند
که با دقت مراسم و آداب دینی را انجام دهند و به این منظور در اعیاد ساالنه
و غیر آن ،حضور به هم رسانند و هر گاه در یکی از این آداب دینی خطایی رخ
()9
دهد ،واجب است آن را اعاده کنند حتی ا گر سی بار آن عمل تکرار شود.
مهمترین این آداب قربانی کردن است که در یکی از اعیاد به نام عید خوک
و گوسفند و گاو انجام می شود .آنها عقیده دارند که هرگاه صیغه ای خاص
ّ
بر قربانی خوانده شود به آن خدایی تعلق خواهد داشت که به نام او قربانی
شده و بدین ترتیب قربانی برای خدایان صورت می پذیرد...
رومیان محل دیگری نیز برای حج برگزیده اند و آن خدای ماه به نام «دیانا»
می باشد .دیانا به زعم آنها ،روح درختی است که از اریسا آورده اند ،آنگاه که
این اقلیم در برابر حکومت رم تسلیم شد ! در نزدیکی اریسا دریاچه ای است
به نام «نیمی» و بیشه انبوهی که در آن زیارتگاه قرار دارد و ملجأ زائران و حج
گزاران می باشد .آداب دینی رومیان تا قرن دوم میالدی ادامه داشته و از آن
پس روم مسیحی اشکال و انواع دیگری از حج را متداول ساخته که در بحث
حج و مسیحیت خواهد آمد.

حج در تمدن هند
آیین های هند را به لحاظ کثرت سا کنان و ادیان متعدد آن ،نمیتوان احصاء
کرد .هند مانند مصر یا بابل یا روم نیست بلکه یک قاره است که آیینهای
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بی شماری از بت پرستی و بربریت گرفته تا آیین های روحانی متعالی در
این کشور وجود دارد.
هندوها نیز مانند دیگر ملل ،اعیاد ساالنه دارند .بعضی از این اعیاد با آداب
زیارت و احترام به معبد یا ضریح یا بنای ویژه ای همراه است که می توان آن را
چیزی شبیه حج به مفهوم لغوی آن برشمرد.
هندوها به تقلید پیشینیان خود دعاها و نمازها و آداب دیگری را به زبان
سانسکریت می خوانند و کاروان های بزرگی به راه می اندازند و به عبارت دیگر
ّ
حج گزاران زیادی را حرکت می دهند و رهسپار حرم ها و معبدهایی می کنند.
آنها از عبادات نماز و ادعیه چیزی نمی فهمند؛ زیرا به زبان سانسکریت خوانده
می شود .آنها فقط بت هایی را می شناسند که با زیور آراسته شده و با طال ّ
مزین
گشته است و با جواهرات قیمتی آرایش داده اند و به نوعی با آنها عمل می کنند
که گویی انسانند و شعور دارند !
بزرگترین مراسم و آداب جمعی از دیدگاه هندی ها ،قربانی کردن است .به
نظر هندوها ،قربانی فقط یک عمل صوری نیست بلکه آنها عقیده دارند که ا گر
برای خدایانشان قربانی نکنند ،از گرسنگی خواهند مرد ! آن زمان که خوردن
گوشت انسان هنوز در میان هندوها رایج بود قربانی را از انسان ها می گرفتند
و تدریجا با پیشرفت اخالق و فرهنگ مردم این کشور ،قربانی انسان به قربانی
حیوانات تبدیل شد.
مهمترین مرکز عبادی هندوان که از قرن شانزدهم قبل از میالد مورد توجه
بوده ،شهر بنارس است که اهمیت ویژه ای به آن داده و همه ساله به عنوان
کعبه حج برگزیده شده و حدود یک میلیون بودایی از هند و چین رهسپار زیارت
آن می شوند و آرامگاه هایی را زیارت می کنند و معبد طالیی در آنجا قرار دارد.
ویل دورانت در توصیف این شهر می نویسد:
«بنارس یکی از شهرهای مقدس هند است که عنوان کعبه برای میلیون
ها زائر دارد .مردان کهن سال و زنان سالخورده از اطراف و ا کناف ،قصد آن می
کنند و بدان جا می آیند تا در نهر مقدس (نهر کنج) خود را شست و شو دهند تا
از گناه پا ک شوند و از آلودگی پیراسته گردند و به زیارت مردگان بروند.
این نمونه ای است از حج هند باستان ،ا گر چند قرن جلوتر بیاییم و به قرن
هشتم هجری برسیم ،با نوع دیگری از حج مواجه می شویم که برخی منحرفان
آن را به اسالم نسبت می دهند که یکی از ّ
مدعیان مهدویت به نام «مال محمد
مهدی اتکی» پایه گذار آن بوده و آرای خود را در کتابی به نام برهان به
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نگارش در آورده است .داستان این حج آنگونه که «موالنا عبد الخالق» نوشته،
بدین گونه است« :فردی گمراه به نام مال محمد مهدی اتکی سا کن پنجاب
بود .از آن جا هجرت کرد تا به محلی از بلوچستان به نام کیج رسید و از جهل
و نادانی مردم آن جا سوء استفاده کرد و خود را مهدی موعود خواند و گروهی
به وی گرویدند .او گفت :در قیامت از نماز و روزه و حج و زکات کسی سؤال نمی
شود ! و با این بدعت کفرآمیز ،گروهی را به ترک نماز و روزه و حج و زکات وادار
ساخت و به جای حج کعبه مشرفه اعمالی مشابه حج را بدعت نهاد و اما کنی
شبیه اما کن مقدسه بنا کرد ،مانند کوه عرفات و کوه ثور و غار ِحرا و خانه کعبه تا
مردم آن را به عنوان حج زیارت کنند.
احمد موالنا می نویسد« :حج آنها نه به سوی کعبه مکرمه و در ماه های حرام
است ،بلکه کوه معروفی به نام «کوه مراد» را که در جنوب شهر تربت قرار دارد
محل برگزاری اعمال خود قرار داده و در روزهای آخر ماه رمضان از  27به بعد،
()10
طی سه روز حج می گزارند !»

حج در چین
چیننیزمانندهند ،کشور یکملتومذهبنیستبلکهآمیختهایاستاز ملیت
های مختلف و زبان های گونا گون و نامتجانس .تاریخ نگاران فرهنگ و تمدن هند
را از سه هزار سال قبل از میالد تاکنون به رشته تحریر درآورده و عادات و رسوم و ادیان
آنان را به ثبت رسانیده اند که از ذکر آن می گذریم و تنها به ّ
شمه ای از آن چه به حج
چینیهاواعمالشانمربوطمیشود،بسندهمی کنیم:
مشهورترین بنایی که چینی ها به قصد زیارت آن می روند« ،هیکل و قربان گاه
آسمان» است .می گویند :امپراتور بزرگ چین به نام «تای دزونج» در ساعت سه
بامداد روز اول سال چینی به جهت نیایش برای خانواده خود و مردم دیگر به آنجا
می آمده و قربانی می کرده است و مردم چین این سنت را ادامه دادهاند.

حج در ژاپن
به سراغ ژاپن می رویم ،می بینیم مردم این کشور در بسیاری از امور؛ چون
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فلسفه و عقاید و فن معماری و بنای معابد از چین تقلید کرده اند.
با این تفاوت که معابد ژاپن از نظر زیبایی و ّ
منبت کاری غنی تر از معابد
چین می باشد .از دروازه های بزرگی که در مدخل ورودی به حرم و اما کن
مقدسه در ژاپن وجود دارد ،در چین دیده نمی شود؛ از جمله آداب دینی
ژاپن این است که بودایی ها رهسپار شهر «نارا» می شوند تا با زیارت معابد آن
شهر ،یاد نیا کان خود را گرامی دارند که در گذشته در آنجا هم سوگند شدند
که کشور ژاپن را از استعمار چین آزاد سازند و مردم ژاپن پیوسته به زیارت این
شهر می آیند و به یاد گذشتگانشان ،نیایش و قربانی می کنند .گروهی از مردم
ژاپن عادت دارند ارواح اسالف خود را تقدیس کنند تا آن جا که عبادت آنها را
جزو آداب دینی می شمرند ...این معابد در لغت ژاپنی «فی جا یاما» نامیده
می شود .فوجی به معنای آتش است.
نوعی دیگر از حج در ژاپن وجود دارد که مربوط به شکوفه ها است و
می توان آن را «حج شکوفه» نامید .شکوفه ها در نظر ژاپنی ها از قداست
برخوردارند و آنها را می پرستند و برای آنها قربانی می کنند .آنها در هر فصل
نوعی از شکوفه را تقدیس می کنند

ّ
حج پیامبران و تمدن ها
حج را در ّ
تمدن ها دیدیم ،جای این پرسش است که پیامبران کجا بودند؟ مگر
آنها برای ارشاد مردم نیامدند و مردم کجا بودند؟ مگر آنها فرزندان ّ
تمدنهای
پرا کنده در اقطار جهان نبودند؟
ّ
حقیقت این است که پیامبران با عدد انبوهشان در میان همین تمدنها
می زیسته اند و سنت و سیره آنان ارشاد مردم به دین خدا بوده است .به رغم
اینکه ابراهیم علیه السالم در تمدن بین النهرین می زیسته و یوسف و موسی در
وادی نیل زندگی می کرده اند و پیامبران بنی اسرائیل در ّ
تمدن فینیقی و برخی
از ّ
تمدنهای دیگر روزگار می گذرانده اند اما شناخت همه آنها که بنا به روایات
وارده از پیامبر و ائمه علیهم السالم عددشان به  124هزار می رسد ،میسر نیست.
همین قدر می توانیم بگوییم که آنچه از شعائر دینی صحیح در ّ
تمدن ها بر
جای مانده ،بی تردید به وسیله انبیا پایه گذاری شده است .پیامبران در همه
تمدن های پیشین پیشوای حقیقی ملت های خود ،بلکه همه مردم بوده
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اند و در هدایت آنان از آسمان الهام می گرفته اند.
و از آنجا که حج نیز یک فریضه بزرگ دینی است ،پیامبران طالیه دار آن بوده و
در اقامه شعائر حج ،مردم را رهبری می کرده اند.
روایات بسیاری از پیامبران و اهل بیت علیهم السالم آمده است که همه
انبیا و مرسلین ،حج خانه خدا کرده اند و هیچ پیامبری از این فریضه ّربانی
رخ بر نتافته است.
و ا کنون برخی روایات این باب را می نگریم:
 1ـ بنا به روایت حلبی ،از امام صادق علیه السالم می پرسند :آیا قبل از بعثت
حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله ّ
حج خانه کعبه وجود داشته است؟ امام در
پاسخ می فرمایند« :آری ،و دلیل آن گفتار شعیب است که در قرآن آمده که در برابر
ََ َ ْ
َ
()11
...علی أ ْن َتأ ُج َر ِنی ث َما ِن َی َه ِح َج ٍج. ...
ازدواج دخترش به حضرت موسی ،گفت:
مهریه اش این است که هشت حج اجیر من باشی و نگفت هشت سال.
همچنین ،آدم و نوح حج گزاردند و سلیمان با همراهی جن و انس و پرندگان و
بادها حج به جای آوردند و موسی بر شتر سرخ موی آهنگ حج کرد در حالی که
می گفت« :لبیک ،لبیک» و همان گونه که قرآن کریم بیان می کند« :نخستین
خانه ای که برای مردم نهاده شد ،خانه ای است که در مکه است و هدایت گر
َ
َ
َ
دی ِل ْل َع َال ِم َ
جهانیان می باشد»؛ إ َّن أ َّوَل َب ْی ٍت ُو ِض َع ِل َّلناس َل ّل ِذی ب َب ّک َه ُم َب َارکا َو ُه ً
ین .
ِ
ِ
ِ
و نیز خاطرنشان می سازد« :و آنگاه که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه را باال
می بردند» و نیز خطاب به ابراهیم و اسماعیل می فرماید« :خانه مرا برای طواف
کنندگان و مجاوران و رکوع و سجود کنندگان ،پا ک و پا کیزه کنید و همانا خداوند
()12
حجراألسود را برای آدم فرستاد و خانه از همان زمان وجود داشت».
 2ـ از امام رضا علیه السالم است که ا گر کسی بپرسد :چرا موسم حج ماه ذی
حجه مقرر گردیده است؟ در پاسخ گفته شود:
ّ
«برای اینکه خداوند دوست داشت که با این مناسک در ایام تشریق پرستیده
شود و نخستین کسان که حج خانه نمودند ،فرشتگان بودند که در همین ایام
طواف کردند و این سنت همیشگی شد تا روز قیامت و اما پیامبران :آدم ،نوح،
ابراهیم ،عیسی ،موسی و محمد صلی اهلل علیه و آله و سایر انبیا در همین وقت
()13
حج به جا آوردند و این سنت شد برای فرزندانشان تا روز قیامت».
و در کتاب «اخبار مکه» ازرقی آمده است« :میان رکن و مقام تا حوالی زمزم قبر
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نود و نه تن از پیامبران است که به قصد حج بدین جا آمدند و پس از وفات
()14
به خا ک سپرده شدند».

حج در جاهلیت
مردم عصر جاهلیت در جزیره العرب و نواحی آن را عادت بود که خانه کعبه و
منا و عرفات را تقدیس و احترام کنند .آنها طواف می کردند ،تلبیه می گفتند
و شتر قربانی می نمودند و رمی جمره می کردند ،در حالی که جامه احرام
در بر داشتند .حج آنها از روز نهم ذی حجه آغاز می شد و چون حاجیان به
عرفات می رسیدند ،جامه مخصوصی که برای حج همراه داشتند به تن می
کردند.
جاحظ در این باره می نویسد:
«سیمای اهل حرم آنگاه که در غیر ماه های حرام از حرم خارج می شدند،
این بود که قالده به گردن افکنند و چیزی به آن بیاویزند و هرگاه یکی از آنان
()15
آهنگ حج می کرد لباس حاجیان در بر می نمود».
محور حج جاهلیت ،حج ابراهیمی بود .اعراب جز آداب حج چیز دیگری را
از شریعت ابراهیم حفظ نکردند .هر چند چیزی از آن کم کردند یا چیزی بر
آن افزودند .آنها بت ها را در خانه کعبه جای دادند که عددشان به بیش از
سیصد می رسید و از جمله آنها هبل و الت و ّ
عزی و َمنات بود.
کلبی می نویسد:
«آنها کعبه و مکه را تعظیم می نمودند و حج و عمره به جای می آوردند و این
()16
میراثی بود که از ابراهیم و اسماعیل برای آنان مانده بود».
و نیز می نویسد:
«اعراب جاهلیت بنا بر آنچه از عهد ابراهیم و اسماعیل برایشان به جای مانده
بود خانه را تعظیم و طواف می کردند .حج و عمره و وقوف به عرفه و مشعر و
هدیه کردن شتر قربانی و محرم شدن برای حج و عمره ،از جمله آداب آنها بود
()17
که با برخی آداب خودساخته آمیخته شده بود».
قرآن کریم از حج اعراب جاهلی و اعمال آنها در جوار خانه کعبه سخن گفته
و اعمال شرک آمیز و زشت آنان که با تفاخر و تجارت و هرج و مرج همراه
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ْ
َّ َ
ََ َ َ َ
ان َصال ُت ُه ْم ِع ْن َد ال َب ْی ِت ِإال ُمک ًاء َو َت ْص ِد َی ًه ؛
بود ،خاطر نشان می سازد :وما ک
«نیایش آنها در جوار کعبه جز سوت و کف زدن نبود»...
هر یک از قبایل عرب جاهلیت بت مخصوص به خود داشتند که به دنبال
آن هلهله می کردند تا به مکه می رسیدند و چون حج به جا می آوردند ،با
صدای بلند هوسه می کشیدند و نزد آن بت می ایستادند و نماز می خواندند
و چون تلبیه را تکرار می کردند ،کف می زدند و سوت می کشیدند و تلبیه آنها
ُ
یک ُه َو َل َ
ک إ ّال َشر ٌ
َ َّ ْ َ َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ
کَ ،ت ْم ِلک ُه
ِ
این َبود« :لبیک اللهم لبیک ،لبیک ال ش ِریک ل ِ
َ ()19
َو َما َملک».
و از جمله شعائر برخی از آنها در هنگام طواف این بود که برهنه و بدون
لباس طواف کنند.
شایان ذکر است که حج خانه کعبه در عصر جاهلیت ،منحصر به اعراب
نبود .تاریخ می گوید که ایرانیان و دیگر ملت ها به قصد حج کعبه می آمدند
و آن را بزرگ می داشتند و طال و نقره و قربانی و نذورات به آن هدیه می کردند.
در مروج الذهب مسعودی آمده است« :ایرانیان پیشین آهنگ حج خانه خدا
می کردند و آن را طواف و تعظیم می نمودند ».آخرین کسی که از ایرانیان
حج نمود ساسان پسر بابک نیای اردشیر پسر بابک ،که نخستین پادشاه
و پدر سلسله ساسانیان بوده است .ساسان کسی بود که به زیارت کعبه
آمد و آن را طواف نمود و در کنار چاه زمزم ،زمزمه مناجات سر داد )20(.برخی
سرایندگان ایرانی پس از ظهور اسالم به این موضوع اشاره کرده و می گویند:
وما زلنا نجح البیت قدما
و نلقی باالباطح آمنینا
و ساسان بن بابک سار حتی
اتی البیت العتیق یطوف دینا
فطاف به و زمزم عند بئر
()21
السماعیل تروی الشار بینا
«ما همواره از عهد دیرین ،طواف خانه می نمودیم و در سرزمین مکه در
امن و امان دیدار داشتیم.
و ساسان پسر بابک که به زیارت خانه کهن آمد و بنا به وظیفه دینی طواف
آن نمود.
و بر سر چاه زمزم که از ِآن اسماعیل است و تشنه کامان را سیراب می کند
به زمزمه پرداخت».
()18
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و نیز مسعودی می گوید:
«ایرانیان اموال و هدایا و جواهراتی را به کعبه هدیه می کردند؛ از جمله
ساسان پسر بابکّ ،
مجسمه دو آهو که از طال و جواهر ساخته شده بود و
همچنین چند شمشیر طال و جواهرات فراوانی به کعبه هدیه کرد که در چاه
زمزم ریخته شد».
سپس می افزاید:
ُ
ُ
«برخی تاریخ نگاران و ارباب سیره بر آنند که این هدایا از سوی جرهم بوده که
در مکه می زیسته اند ،در حالی که آنها مال و منالی نداشتند .و شاید دیگران
()22
این ها را هدیه نمودند و خدا داناتر است».
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آیا آیه«ال َی ْوم ا ک َملت لک ْم» درباره والیت على(ع)
نازل شده است؟

پاسخ
نزول آیه را در روز «غدیر» بسیارى از اساتید ّ
فن حدیث و تاریخ مانند :طبرى،
ابن مردویه ،ابو نعیم اصفهانى ،خطیب بغدادى ،ابو سعید سجستانى،
ابوالحسن المغازلى ،ابوالقاسم الحا کم الحسکانى ،ابن عسا کر دمشقى،
خطیب خوارزمى ،ابن جوزى ،شیخ االسالم حموینى ،ابن کثیر شامى و...
ً
عموما از اساتید طراز ّاول حدیث و تاریخ اهل ّ
تسنن مى باشند تصدیق
که
کرده اند؛ هرگاه به نقل این گروه ،روایات اهل بیت پیامبر (صلى اهلل علیه وآله)
ضمیمه گردد ،نزول آیه در روز غدیر قطعى مى شود.
ّ
ّاما مساله ترتیب و نظم آیات که مشکلى در بسیارى از مباحث براى مفسران
ایجاد کرده است چندان پیچیده نیست؛ زیرا ترتیب نزول سورهها و آیات
قرآن با ترتیب فعلى آن کامال مغایرت دارد؛ مثال سوره هایى است که در مدینه
ً
ّ
نازل گردیده اند و قاعدتا باید جاى آنها پس از سورههایى باشد که «مکه»
نازل شدهاند و عکس آن نیز چنین استّ ،
حتى برخى از آیات یک سوره در
ّ
مکه و بعضى از آن در مدینه نازل گردیده است و چه بسا میان نزول دو آیه از
یک سوره سالها فاصله شده است.
ّ
ا گر ما شان نزول آیات را به دقت بخوانیم و یا الاقل آنچه را که باالى سوره
هاى قرآن نوشته شده است مالحظه کنیم از هرگونه توضیحى بى نیاز
مىشویم؛ سوره هایى است که آنها را سوره مدنى مى نامند ولى بعضى آیات
ّ
آن در «مکه» نازل شده است ،مانند سوره «انفال» که تمام آن مدنى است
ّ
مگر از آیه 20تا  26که در مکه نازل گردیده است و عکس آن نیز در قرآن فراوان
است مانند سوره«شعراء» و «کهف» و امثال اینها.
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بنابر این ،ترتیب و نظم آیات و روابط آنها هیچ گاه نمى تواند براى ما
در برابر روایات و احادیث قطعى ،سند محکمى باشد و روش دانشمندان
اسالم در تفسیر قرآن نیز همین بوده است و این موضوع شواهد بسیارى دارد.
هرگز قرآن نظم تالیف بشرى را ندارد که موضوعى را گرفته و تا آخر سوره آن
را تعقیب کند؛ قرآن مجموعه آیاتى است که برحسب حوادث و پیشامدهاى
ً
گونا گون و هدف هاى مختلف ،تدریجا از طرف خداوند فرستاده شده است؛
چه بسا در یک سوره مقصدهاى مختلف و موضوعات گونا گون مورد بحث
واقع شده است و به همین دلیل نمى توان قبل و بعد آیهاى را گواه محکم بر
چیزى گرفت و روابط آنها را حفظ نمود؛ گاهى تمام آیات یک سوره به صورت
آیاتى است که مضامین آنها بسان حلقه زنجیر به هم پیوسته وارد شده اند و
ً
گاهى ابدا به هم مربوط نیستند.
با ّ
توجه به این مطلب ،مشکل بزرگى که گاهى براى انسان پیش مى آید،
حل مى شود و آن این که بسیارى از آیات ،در میان سوره اى ،کوچکترین
تناسبى با قبل و بعد خود ندارد( )2گرچه بعضى از ّ
مفسران زیاد کوشش مى
کنند که تناسبى براى آنها در نظر بگیرند و ارتباط آنها را درست نمایند ،ولى
شاید این کار یک زحمت بیهوده باشد؛ زیرا تمام آیات یک سوره -به فرض
ّ
آن که همه آنها در مدینه و یا مکه نازل شده باشد  -یکجا نازل نشده  -بلکه
به مناسبات و مقتضیاتى نازل گردیده و هرچند آیه ،براى خود شان نزول
جدا گانه اى دارد ،روى این حساب هیچ دلیلى ندارد که تمام آیات یک سوره
با هم مرتبط و مطالب آن به صورت حلقه زنجیرى جلوه کند.
در اینجا ممکن است کسى بگوید :آنچه تا اینجا گفته شد راجع به روابط
ّ
خصوصیتى دارد
سورهها با یکدیگر و آیات با همدیگر بود ،ولى آیه مورد سوال
که با بیان گذشته حل نمى شود و آن این که:
بیان مزبور اثبات کرد که الزم نیست آیات یک سوره کامال با هم مربوط
باشند ،ولى هرگز نمى تواند جمله هاى یک آیه با هم مربوط نباشند و صدر و
ذیل آیه اى مطلبى را و وسط آیه مطالب دیگرى را تعقیب کند.
ً
ً ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ
ّاتفاقا آیه مورد بحث از این قبیل است ،ا گر جمله «الیوم ا کملت لکم» درباره
والیت على(علیه السالم) نازل شده باشد ،ربط آن با آغاز و پایان آیه که در مقام
بیان احکام گوشت هاى حالل و حرام است به طور واضح قطع مىشود ،از
این نظر توضیح گذشته براى رفع این اشکال کافى به نظر نمى رسد.
براى توضیح پاسخ خود ناچاریم قبال متن و ترجمه آیه را بنویسیم،
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سپس جواب خود را شرح دهیم؛ اینک متن و ترجمه آیه در سه قسمت (آغاز،
وسط و پایان آیه):
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
الد ُم َو َل ْح ُم ْالخ ْنزیر َو َما ُاه َّل ل َغ ْیر اهلل به و ْال ُم ْن َخن َقهُ
« -1ح ِرمت علیکم المیته و
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ُ ُ ّ َ َ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
ْ
َ
ْ َّ ُ َ
یحه و ما ا کل السبع ِاال ما ذ کیتم و ما ذ ِبح على
َو ال َم ْوقوذ ُه َو ال ُم َت َرد َیه َو ّالن ِط ِ
ُ
َْ
ُّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
الم ذ ِلک ْم ِف ْسق»؛ (گوشت مردار و خون و گوشت
النص ِب و ان تستق ِسموا ِباالز ِ
خوک و حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند ،و حیوانات خفه شده و به
زجر کشته شده ،و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند ،و آنها که به ضرب
شاخ حیوان دیگرى مرده باشند ،و باقیمانده صید حیوان درنده  -مگر آن که
(به موقع به آن حیوان برسید و) آن را سر ببرید  -و حیواناتى که روى بتها
(یا در برابر آنها) ذبح مىشوند( ،همه) بر شما حرام شده است و (همچنین)
قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهاى تیر مخصوص بختآزمایى؛
()3
تمام این اعمال ،فسق و گناه است).
َ
ین َک َف ُروا م ْن دین ُک ْم َفال َت ْخ َش ْو ُه ْم َو ْاخ َش ْون ْال َی ْو َم َا ْک َم ْلتُ
«َ -2ا ْل َی ْو َم َی ِئ َس ّال ِذ َ
ِ
ِ
ِ
ً
َل ُک ْم د َین ُک ْم َو َا ْت َم ْم ُت َع َل ْی ُک ْم ن ْع َمتى َو َرض ُ
یت َل ُک ُم ِاال ْس َ
الم ِدینا»؛ (امروز کافران
ِ
ِ ِ
ِ
از (زوال) آیین شما مایوس شدند؛ بنابر این ،از آنها نترسید و از (مخالفت) من
بترسید! امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و
()4
اسالم را به عنوان آیین (جاودان) براى شما پذیرفتم).
َ
«ف َمن ْاض ُط َّر ِفى َم ْخ َم َصه َغ ْی َر ُم َتجا ِنف ِال ْثم ِفا َّن َ
اهلل َغ ُفور َرحیم»؛ (اماّ
-3
ِ
آنها که در حال گرسنگى ،دستشان به غذاى دیگرى نرسد و متمایل به گناه
نباشند( ،مانعى ندارد که از گوشتهاى ممنوع بخورند) خداوند ،آمرزنده و
()5
مهربان است).
در این سه قسمت ،متن و ترجمه آیه روشن شد و منظور ما این است که
قسمت دوم  -خواه درباره على (علیه السالم) نازل شده باشد یا درباره
موضوع دیگر ،خواه در روز «غدیر» نازل گردیده باشد یا در روز «عرفه»  -خود
کالمى است مستقل که در وسط آیه اى قرار گرفته است.
اینک قراینى که این مطلب را تایید مى کند:
 -1ا گر قسمت ّ
دوم از این سه قسمت برداشته شود کوچکترین لطمه اى به
ارتباط قسمت ّاول و ّ
سوم نمى زند  -در متن و ترجمه آیه دقت کنید.
خالصه ،با ضمیمه کردن ذیل آیه به صدر آن ،یک آیه کامل به وجود مى آید
و با برداشتن قسمت ّ
دوم کوچکترین لطمه اى به ارتباط آیه وارد نمى شود و
این خود گواه بر این است که قسمت مزبور کالمى است مستقل و جدا گانه
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(درباره هر موضوعى نازل شده باشد) که در وسط آیه واقع شده است.
 -2مضمون همین آیه در سوره هاى «بقره»« ،انعام» و «نحل» تکرار شده
است و قسمت ّ
دوم که در این آیه است ،در سورههاى فوق دیده نمى شود؛
اینک به عنوان نمونه یکى از آنها را نقل مىکنیم:
َّ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ
الد َم َو َل ْح َم ْالخ ْنزیر َو َما ُاه َّل به ل َغ ْیر اهلل َف َمن ْاض ُط ّرَ
ِ«انما حرم علیکم المیته و
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ
َ
غیر باغ و العاد فال ِاثم علی ِه ِان اهلل غفور رحیم»؛ (خداوند ،تنها (گوشت) مردار،
خون ،گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدابه هنگام ذبح بر آن گفته شود،
حرام کرده است; (ولى) آن کسى که مجبور شود ،در صورتى که ستمگر و
متجاوز نباشد ،گناهى بر او نیست؛ (و مى تواند براى حفظ جان خود در موقع
()6
ضرورت ،از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است).
این آیه بیشتر آنچه را که در قسمتهاى ّاول و ّ
سوم آیه مورد بحث مذکور
ً
اساسا از قسمت ّ
دوم خبرى نیست و این خود گواه بر
است ،در بر دارد؛ ولى
ّ
این است که قسمت دوم آیه مورد بحث ،کالمى است مستقل که از هیچ نظر
با قبل و بعد خود ارتباط ندارد.
ّ
متکفل شان نزول آیات هستند ،قسمت ّ
دوم را جدا گانه
 -3روایاتى که
بدون این که از صدر و ذیل آن سخن بگویند مورد بحث قرار داده اند; مثال،
َ
آیه«ا ْل َی ْو َم َی َ
ئس »...تا آخر ،در روز غدیر یا عرفه نازل شده است و
مىگویند:
این خود دلیل بر استقالل این قسمت است که به عللى در وسط آیه قرار
گرفته است.
ّ
روى این حساب ،وقتى روایات صحیحى از طرف شیعه و سنى بگویند که
این قسمت در روز «غدیر» درباره والیت على(علیه السالم) نازل گردیده است،
صدر و ذیل آیه نمىتواند ما را از اعتقاد به مضمون احادیث باز دارد؛ زیرا این
قسمت خود کالمى است مستقل که درباره هر موضوعى وارد شده باشد با
قبل و بعد خود ارتباط ندارد.
ّ
دقت و ّ
تدبر در مضمون آیه ،بیش از هر دلیل ما را به این نکته هدایت
-4
مى کند که مضمون آیه فقط درباره والیت مى تواند صادق باشد و روابط
جملههاى قسمت ّ
دوم با یکدیگر در صورتى محفوظ مى شود که شان نزول
آن را مورد امامت بدانیم.
قسمت ّ
ّ
ّ
متضمن دو مطلب است و آن این که :در یک روز معین،
دوم آیه
هم کافران از پیروزى بر مسلمانان مایوس شدند و هم دین خدا تکمیل
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گردید ،حاال باید مالحظه نمود آن روز کدام روز است که این دو حادثه در
آن به وقوع پیوست؟ ما آنچه در تعیین این روز گفته شده یا ممکن است به
ذهن خطور کند از نظر مى گذرانیم:
ّ
 -1روز بعثت :به طور مسلم در روز بعثت این دو حادثه به وقوع نپیوسته
است ،زیرا در آن روز نه کافران مایوس بودند و نه دین بیان شده بود تا
تکمیل گردد.
ّ
ّ
 -2روز فتح مکه :این احتمال نیز مانند احتمال سابق است ،زیرا فتح مکه در
سال هشتم صورت گرفت در حالى که بسیارى از پیمان هایى که مسلمانان
با کافران داشتند به ّقوت خود باقى بود و مشرکان مجاز بودند که مانند
ّ
جاهلیت رسوم حج را به جا آورند ،از این لحاظ یاس بر کافران مستولى نبود و
دین خدارا در آن روز تکمیل نشده بود ،چه بسا احکامى داریم که پس از فتح
ّ
مکه بیان شده است.
 -3روزى که اعالم بیزارى شد :یعنى روزى که على(علیه السالم) سوره برائت
را بر مشرکان خواند.
در آن روز ا گر چه مشرکان شبه جزیره از هرگونه پیروزى مایوس گشتند ،ولى
در آن روز دین از نظر بیان احکام کامل نگشته بود؛ چه بسا احکامى مانند
ً
«حدود و قصاص» که در همین سوره مائده است بعدا نازل گردیده و ما باید
روزى را نشان بدهیم که این دو موضوع با هم در آن روز ّاتفاق افتاده باشد.
مفسران اهل ّ
 -4روز «عرفه» از ّ
حجه الوداع :بیشتر ّ
تسنن این احتمال را
انتخاب کرده اند و روایاتى نیز نقل نموده اند ،ولى ما ّ
تصور مىکنیم که این
روز نیز ظرف این دو حادثه خطیر نبود; زیرا در این صورت باید دید کافرانى
ّ
که از پیروزى بر مسلمانان مایوس شدند چه کسانى بودند ،ا گر مقصود کفار
ّ
قریش یا عموم بت پرستان شبه جزیره باشد ،بطور مسلم روز یاس و ناامیدى
ّ
«مکه» و ّ
بقیه پس از قرائت «سوره
آنان غیر این روز بود؛ زیرا قریش در روز فتح
برائت» از هرگونه ّ
تفوق مایوس گشتند ،نه در روز «عرفه»; و ا گر مقصود مطلق
کافران روى زمین باشد  -خواه در جزیره العرب و خواه در جاهاى دیگر -
بهطور قطع یک چنین یاس عمومى تا آخرین دقایق عمر پیغمبر (صلى
اهللعلیه وآله) به وجود نیامده بود.
گذشته از این ،مقصود از تکمیل دین چیست؟ آیا مقصود تعلیم وظایف حجّ
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است؟ پر واضح است که به یاد دادن واجبات یک عمل ،دین کامل
نمى شود; یا این که مراد بیان حالل و حرام است که در این سوره (مائده)
بیان شده است؟ در حالى که بسیارى از احکام مانند ارث بردن «کالله» و
احکام ربا ،طبق گفته اهل ّ
تسنن پس از روز «عرفه» در دسترس مسلمانان
قرار گرفته است.
بنابر این باید اعتراف کرد که منظور از یاس ،نا امیدى مخصوص است که
توام با تکمیل دین مى باشد و این دو موضوع با نصب وصى صورت مى گیرد
و بس; زیرا بسیارى از آیات قرآنى به این مطلب گواهى مى دهد که همواره
کافران چشم طمع در دین مسلمانان دوخته بودند و آخرین آرزوى آنان این
بود که مسلمانان را از آیین خود باز دارند و به کیش نیا کانشان برگردانند،
ْ َْ ْ
ُ
َ ُ َ ُ
َّ َ
تاب ل ْو َی ُر ّدونک ْم ِّم ْن َب ْع ِد ِا َیما ِنک ْم
چنان که مى فرماید« :ود ک ِثیر ِمن اه ِل ال ِک ِ
ً
ُّ ً
کفارا حسدا»؛ (بسیارى از اهل کتاب ،از روى حسد -که در وجود آنها ریشه
()7
دوانده  -آرزو مى کردند شما را بعد از اسالم و ایمان به حال کفر باز گردانند
و آیاتى به این مضمون نیز داریم.
ّ
ولى مسلمانان روز به روز پیشرفت مى کردند و مشرکان مکه سنگرها را یکى
پس از دیگرى از دست مى دادند و دایره امید کافران ساعت به ساعت تنگ
مى شد.
آخرین پناهگاه خیالى و دژ موهوم آنان این بود که چون آورنده آیین جدید
فرزندى ندارد که پس از او زمامدار مسلمانان شود و حکومت جوان اسالمرا
رهبرى کند; از این لحاظ کاخ حکومت و آیین اسالم پس از درگذشت وى فرو
خواهد ریخت و چیزى طول نخواهد کشید که بر آنان پیروز خواهند شد و
اوضاع به حال نخست بازگشت خواهد نمود.
قرآن ،این حقیقت را در آیه زیر از مشرکان نقل مى کند و مى فرماید«َ :امْ
َْ َ ْ َ ُ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ
ون»؛ (بلکه آنها مىگویند :او شاعرى است که
یقولون ش ِاعر نتربص ِب ِه ریب المن ِ
()8
ما انتظار مرگش را مى کشیم (و با مرگ او نداى دعوت او نیز قطع مىشود)!»
ّ
این آخرین فکرى بود که امیدوارى کافران را محقق مى ساخت ،ولى در روزى
که رسول خدا وصى و رهبر مسلمانان را پس از خود تعیین نمود ،آن روز روزى
بود که شبحى از ترس و یاس بر فراز آسمان زندگى مشرکان سایهافکن شد و
چشم طمع برداشتند؛
در آن روز عالوه بر این که یاس سراسر آنان را فرا گرفت ،آیین اسالم به صورت
یک دین ریشه دار و قابل بقا در آمد و پیامبر با تحکیم و تثبیت علل
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استقرار و بقا  -یعنى تعیین رهبر  -دین خود را تکمیل نمود; با در نظر گرفتن
()10( ،)9
این معنا جمله هاى قسمت ّ
دوم با هم کامال مربوط و متناسب مى گردد.
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
آیه «از خداوند ،پیامبرش و کســانی که دارای قدرت هســتند،
فرمــان ببریــد» در مورد چه اشــخاصی نازل شــده اســت؟

پاسخ اجمالی
همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولی االمر»،
امامان معصوم هستند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسالمى ،در تمام
شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر (ص) به آنها سپرده شده است ،و غیر
آنها را شامل نمىشود .البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب شوند
و پستى را در جامعه اسالمى به عهده گیرند ،با شرایط معینى اطاعت آنها الزم
است - ،نه به خاطر این که اولوا االمرند  ،-بلکه به این جهت که نمایندگان
اولوا االمر هستند.
َ
َ َ َ ُ َّ ُ َ
ُ
بدون تردید این اطاعت که در آیه « :أ ِطیعوا اهَّلل و أ ِطیعوا الرسول  »...آمده،
اطاعتى مطلق است ،و به هیچ قید و شرطى مقید و مشروط نشده ،این خود
دلیل است بر این که رسول امر به چیزى و نهى از چیزى نمیکند ،که مخالف
با حکم خدا در آن چیز باشد ،و گرنه واجب کردن خدا اطاعت خودش و
اطاعت رسول را تناقضى از ناحیه خداى تعالى میشد ،و موافقت تمامى اوامر
و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد و
محقق نمىشود این سخن عینا در مورد اولى االمر نیز جریان مییابد

پاسخ تفصیلی
َ ُ
َ َ
َ
َ
َْ
َ
ُ َ
«یا أ ُّی َها ّال ِذ َ
اهَّلل َو أ ِط ُیعوا َّالر ُسول َو أو ِلی ال ْم ِر ِم ْنک ْم ف ِإ ْن
ین َآم ُنوا أ ِط ُیعوا
ْ
ْ
َ ُّ َ
َ
َ َْ
اهَّلل َو َّالر ُسول إ ْن ُک ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
اهَّلل َو ال َی ْو ِم ال ِخ ِر
ون ِب ِ
تنازع ُت ْم ِفی ش ْی ٍ َء ف ُرد ُوه ِإلى ِ
ِ ِ
ْ
ً
َ
ذل َ
[]1
ک خ ْی ٌر َو أ ْح َس ُن َتأ ِویال».
ِ
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ترجمه:
«اى کسانى که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر
خدا و صاحبان امر را ،و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع
دهید ا گر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید ،این براى شما بهتر و عاقبت و
پایانش نیکوتر است».

تفسی ــر
این آیه و چند آیه بعد ،در باره یکى از مهم ترین مسائل اسالمى؛ یعنى مسئله
رهبرى بحث مىکند و مراجع واقعى مسلمانان را در مسائل مختلف دینى و
اجتماعى مشخص مىسازد.
نخست به مردم با ایمان دستور مىدهد که از خداوند اطاعت کنند ،بدیهى
است براى یک فرد با ایمان همه اطاعت ها باید به اطاعت پروردگار منتهى
شود و هر گونه رهبرى باید از ذات پا ک او سرچشمه گیرد ،و طبق فرمان او
باشد؛ زیرا حا کم و مالک تکوینى جهان هستى او است ،و هر گونه حا کمیت و
مالکیت باید به فرمان او باشد.
در مرحله بعد ،فرمان به پیروى از پیامبر (ص) مىدهد ،پیامبرى که
معصوم است و هرگز از روى هوا و هوس ،سخن نمىگوید ،پیامبرى که
نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خدا است ،و این منصب
و موقعیت را خداوند به او داده است .بنابراین ،اطاعت از خداوند ،مقتضاى
خالقیت و حا کمیت ذات او است ]2[،ولى اطاعت از پیامبر (ص) مولود فرمان
پروردگار است و به تعبیر دیگر خداوند واجب االطاعه بالذات است ،و پیامبر
(ص) واجب االطاعه بالغیر و شاید تکرار «اطیعوا» در آیه اشاره به همین
موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت دارد.
مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا االمر مىدهد که از متن جامعه اسالمى
برخاسته و حافظ دین و دنیاى مردم است.
قبل از پرداختن به اقوال پیرامون اولى االمر باید گفت :آنها «هر طایفهاى که
باشند ،بهرهاى از وحى ندارند ،و کار آنان تنها صادر نمودن آرایى است که به
نظرشان صحیح مىرسد ،و اطاعت آنان در آن آراء و اقوالشان بر مردم واجب
[]3
است ،همان طور که اطاعت رسول در آرا و اقوالش بر مردم واجب بود.
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اولوا االمر چه کسانى هستند؟
درباره این که منظور از اولوا االمر چیست ،در میان مفسران مسلمان نظریات
گونا گون وجود دارد .در این جا به صوررت خالصه به بیان این دیدگاهها
میپردازیم:
 .1جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از «اولوا االمر» زمام
داران و حکام اند .در هر زمان و در هر محیط .و هیچ گونه استثنایى براى
آن قائل نشدهاند .نتیجه این نظریه آن است که مسلمانان موظف اند از هر
حکومتى به هر شکل پیروى کنند ،حتى ا گر حکومت مغول باشد.
 .2بعضى دیگر از مفسران؛ مانند نویسنده تفسیر المنار ،تفسیر فى ظالل
القرآن و  ...معتقدند که منظور از اولوا االمر نمایندگان عموم طبقات ،حکام و
زمام داران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند ،اما
نه به طور مطلق و بدون قید و شرط ،بلکه اطاعت آنها مشروط به این است
که بر خالف احکام و مقررات اسالم نبوده باشد.
 .3به عقیده بعضى دیگر منظور از «اولى االمر» زمام داران معنوى و فکرى
یعنى دانشمندان و عالمان هستند ،دانشمندانى که عادل باشند و به
محتویات کتاب و سنت آ گاهى کامل داشته باشند.
 .4بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه منحصرا
خلفاى چهارگانه نخستین اند ،و غیر آنها را شامل نمىشود .بنابراین در
اعصار دیگر اولى االمر وجود خارجى نخواهد داشت.
 .5گروه دیگر از مفسران ،اولوا االمر را به معناى صحابه و یاران پیامبر (ص)
می دانند.
 .6احتمال دیگرى که در تفسیر اولوا االمر گفته شده این است که منظور
فرماندهان لشکر اسالم اند.
 .7همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولوا
االمر» ،امامان معصوم هستند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسالمى ،در
تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر (ص) به آنها سپرده شده است،
و غیر آنها را شامل نمىشود .البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب
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شوند و پستى را در جامعه اسالمى به عهده گیرند ،با شروط معینى اطاعت
آنها الزم است ،این اطاعت نه به خاطر این است که آنان اولوا االمرند ،بلکه
به این جهت که آنان نمایندگان اولوا االمر هستند.
ا کنون به طور فشرده به بررسى تفاسیر فوق مىپردازیم:
بدون تردید تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسالم
سازگار نیست و ممکن نیست که پیروى از هر حکومتى بدون قید و شرط در
ردیف اطاعت خدا و پیامبر (ص) باشد.
تفسیر دوم و تفسیر سوم نیز با اطالق آیه سازگار نیست ،زیرا پیروى از
حکام و زمام داران و علما و دانشمندان ،شرائطى دارد؛ از جمله این که گفتار
آنها بر خالف کتاب و سنت نباشد ،بنابراین ،ا گر آنها از حق منحرف شوند،
اطاعت آنها الزم نیست ،در صورتى که آیه اطاعت اولوا االمر را به طور مطلق،
الزم شمرده است.
تفسیر چهارم مفهومش این است که امروز مصداقى براى اولوا االمر در
میان مسلمانان وجود نداشته باشد .به عالوه هیچ گونه دلیلى براى این
تخصیص در دست نیست .عالوه بر این که اشکال تفسیر سوم نیز در این جا
جاری است.
تفسیر پنجم و ششم نیز همین اشکال را دارد؛ یعنى هیچ گونه دلیلى بر
این تخصیص در دست نیست و ا گر به هر علتی از حق منحرف شوند ،اطاعت
آنها الزم نیست ،در صورتى که آیه اطاعت اولوا االمر را به طور مطلق ،همانند
اطاعت پیامبر (ص) ،الزم شمرده است.
در نتیجه تنها تفسیرى که از اشکاالت گذشته سالم مىماند تفسیر
هفتم یعنى تفسیر اولوا االمر به رهبران و امامان معصوم است؛ زیرا این تفسیر
با اطالق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مىشود کامال سازگار است؛
چون مقام «عصمت» امام ،او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مىکند.
به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر (ص) بدون هیچ گونه قید و
شرطى واجب االطاعه است ،و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و
حتى بدون تکرار «اطیعوا» عطف بر» رسول» شود.
شایان توجه است که بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله
مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذیل این آیه ،به این حقیقت
اعتراف کرده ،مىگوید:
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«کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا الزم
بشمرد حتما باید معصوم باشد؛ زیرا ا گر معصوم از خطا نباشد به هنگامى
که مرتکب اشتباهى مىشود خداوند اطاعت او را الزم شمرده ،و پیروى از او
را در انجام خطا الزم دانسته ،و این خود یک نوع تضاد در حکم االهى ایجاد
مىکند؛ زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است ،و از طرف دیگر پیروى از
«اولوا االمر» الزم است ،و این موجب اجتماع « امر و نهى» مىشود.
بنابراین ،از یک طرف مىبینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا االمر را بدون
هیچ قید و شرط الزم دانسته و از طرف دیگر ا گر اولوا االمر معصوم از خطا
نباشند چنین فرمانى صحیح نیست .از این مقدمه چنین استفاده مىکنیم
که اولوا االمر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند.
فخر رازى سپس چنین نتیجه می گیرد که معصوم مجموع این امت است،
و این خود دلیلى است بر این که اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول
[]4
است».
همان طور که مىبینیم فخر رازى داللت آیه را بر این که اولوا االمر باید
افراد معصومى باشند پذیرفته است ،منتها از آن جا که آشنایى به مکتب اهل
بیت (ع) و امامان و رهبران این مکتب نداشته این احتمال را که اولوا االمر
اشخاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است ،و ناچار شده که اولوا
االمر را به معناى مجموع امت (یا نمایندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسیر
کند ،در حالى که این احتمال قابل قبول نیست؛ زیرا اولوا االمر باید رهبر
جامعه اسالمى باشد و حکومت اسالمى و حل و فصل مشکالت مسلمانان
به وسیله او انجام شود.نیز می دانیم حکومت دست جمعى عموم و حتى
نمایندگان آنها به صورت اتفاق آرا عمال امکان پذیر نیست؛ زیرا در مسائل
مختلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخالقى و اقتصادى که مسلمانان با
آن روبرو هستند ،به دست آوردن اتفاق آرای همه امت یا نمایندگان آنها غالبا
ممکن نیست ،و پیروى از ا کثریت نیز پیروى از اولوا االمر محسوب نمىشود.
بنابراین ،الزمه سخن فخر رازى و کسانى از دانشمندان معاصر که عقیده او را
تعقیب کردهاند ،این مىشود که عمال اطاعت از اولوا االمر تعطیل گردد ،و یا
به صورت یک موضوع بسیار نادر و استثنایى درآید.
از مجموع بیانات فوق نتیجه مىگیریم که آیه شریفه تنها رهبرى پیشوایان
معصوم که جمعى از امت را تشکیل مىدهند اثبات مىکند.
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ل و جواب
سؤا 
سؤال :ا گر منظور از اولوا االمر امامان و رهبران معصوم است؟ پس چرا در ذیل
آیه که مسئله تناز ع و اختالف مسلمانان را بیان مىکند مىگوید « :ا گر ایمان به
پروردگار و روز بازپسین دارید ،ا گر در چیزى اختالف کردید آن را به خدا و پیامبر
(ص) ارجاع دهید این براى شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است».
جواب :این بدان جهت بود که روى سخن در این آیه به مؤمنان است،
َ َ
همان هایى که در اول آیه که مىفرمود« :یا أ ُّی َها ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا  ،»...مورد خطاب
بودند .پس بدون شک معلوم مىشود منظور از نزاع هم ،نزاع همین مؤمنان
(غیر اولی األمر) است ]5[.تصور ندارد که مؤمنان با شخص ولى امر -با این که
اطاعت او بر آنان واجب است  -نزاع کنند .به ناچار باید منظور نزاعى باشد که
بین خود مؤمنان اتفاق مىافتد .نیز تصور ندارد که نزاعشان در مسئله رأى باشد؛
چون فرض این است که ولى امر و صاحب رأى در بین آنان است ،پس ا گر نزاعى
رخ مىدهد در حکم حوادث و قضایایى است که پیش مىآید .آیات بعدى هم
که مراجعان به حکم طاغوت را نکوهش مىکند؛ کسانی که حکم خدا و رسول
او را گردن نمىنهند ،قرینه بر این معنا است ،و این حکم باید به احکام دین
برگشت کند .احکامى که در قرآن و سنت بیان شده ،و قرآن و سنت براى کسى
که حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى است .وقتى ولى امر مىگوید :کتاب
و سنت چنین حکم مىکنند ،قول او نیز حجتى است قطعى؛ چرا که فرض این
است که آیه شریفه ،ولى امر را مفترض الطاعه دانسته ،و در وجوب اطاعت از
او هیچ قید و شرطى نیاورده ،پس گفتار اولى االمر نیز باآلخره به کتاب و سنت
برگشت مىکند.
از این جا روشن مىشود که این اولى االمر -حال هر کسانى که باید باشند-
حق ندارند حکمى جدید غیر حکم خدا و رسول را وضع کنند .نیز نمىتوانند
حکمى از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند ،و گرنه باید مىفرمود در هر
عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهید ،و دیگر معنا نداشت بفرماید
موارد نزاع را به کتاب و سنت ارجاع دهید ،یا بفرماید به خدا و رسول ارجاع دهید،
در حالى که آیه شریفه « : -یچ مرد مؤمن و زن مؤمنهاى را نمىرسد که وقتى
خدا و رسول او ،امرى را مورد حکم قرار دهند ،باز هم آنان خود را در آن امر مختار
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بدانند ،و کسى که خدا و رسولش را نافرمانى کند به ضاللتى آشکار گمراه
شده است» - ]6[.حکم مىکند به این که غیر از خدا و رسول هیچ کس حق
جعل حکم ندارد.
به حکم این آیه شریفه تشریع عبارت است از :قضاى خدا ،و اما قضاى رسول ،یا
همان قضاى اهَّلل است ،و یا اعم از آن است .اما آن چه اولى االمر وظیفه دارند این
است که رأى خود را در مواردى که والیتشان در آن نافذ است ارائه دهند ،و یا به
بیان دیگر در قضایا و موضوعات عمومى و کلى حکم خدا و رسول را کشف کنند.
سخن کوتاه این که از آن جا که اولى االمر اختیارى در تشریع شرایع و یا نسخ
آن ندارند ،و تنها امتیازى که با سایرین دارند ،این است که حکم خدا و رسول
یعنى کتاب و سنت به آنان سپرده شده ،از این رو خداى تعالى در آیه مورد بحث
که سخن در رد حکم دارد ،نام آنان را نبرد ،تنها فرمود«َ :ف ُر ُّد ُوه إَلى ِ َ َّ ُ
ول
ِ
اهَّلل و الرس ِ
 .»...از این جا مىفهمیم که خداى تعالى یک اطاعت دارد و رسول و اولى االمر
َ َ
َ
اهَّلل َو أ ِط ُیعوا
هم یک اطاعت دارند ،و به همین جهت بود که فرمود« :أ ِط ُیعوا
َ ُ
َْ
ْ ُ ْ []7
َّالر ُسول َو أو ِلی ال ْم ِر ِمنکم».
اطالق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولى االمر و داللت بر عصمت
َ
ُ
همان طور که از فخر رازی نقل کردیم بدون تردید این اطاعت که در آیه« :أ ِطیعوا
َ َ
َ
اهَّلل َو أ ِط ُیعوا َّالر ُسول  »...آمده ،اطاعتى است مطلق ،و به هیچ قید و شرطى
مقید و مشروط نشده ،و این خود دلیل است بر این که رسول امر به چیزى و نهى
از چیزى نمىکند ،که مخالف با حکم خدا در آن چیز باشد ،و گرنه واجب کردن
خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحیه خداى تعالى مىشد ،و
موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت
رسول تصور ندارد ،و محقق نمىشود این سخن عینا در مورد اولى االمر نیز جریان
[]8
مىیابد.

پی نوشت
[ ]1نساء.59 ،
[ ]2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،3ص ،440-،435،ناشر ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1374،ش .
[ ]3طباطبایی ،محمد حسین ،ترجمه المیزان ،ج ،4ص .618
[ ]4فخر رازى ،تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) ،ج  ،113 ،10دار احیاء التراث العربی  ،سال .»1357
[ ]5طبا طبائی ،المیزان،ج  ،4ص  ،619ترجمه ،موسوی همدانی ،ناشر ،دفتر انتشارات اسالمى جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ .1374 ،5
[ ]6احزاب.36 ،
ج  ،4ص 621 ،و .621
[ ]7ترجمه المیزان ،
[ ]8همان.621 ،
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نگاهی به آیه مباهله در تفسیر المیزان
نویسنده :عالمه سید محمد حسین طباطبایی

َ
َ
َ َ َ ْ ْ َُْ َ َ
َ َّ َ
عال ْوا َن ْد ُع أ ْب َ
ناءنا َو
یه ِم ْن َب ْع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم فقل ت
َ«ف َم ْن حاجك ِف ِ
َ
َ
ُْ
َُ
ُْ ُ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ََْ َ
ناء ُك ْم َو ِن َ
أ ْب َ
اهَّلل
ساءنا َو ِن
ساءك ْم َو أنف َسنا َو أنف َسك ْم ث ّم ن ْبت ِهل فنجعل لعنت ِ
ْ
َ َ
كاذب َ
ل عمران)61-
ین» (آ 
على ال ِ ِ
پس هر كس با تو در باره بندگى و رسالت عیسى(علیه السالم) مجادله
كرد بعد از علمى كه از مطلب یافتى ،به ایشان بگو بیائید ما فرزندان خود ،و
شما فرزندان خود را ،ما زنان خود و شما زنان خود را ،ما نفس خود ،و شما
نفس خود را بخوانیم و سپس مباهله كنیم و دورى از رحمت خدا را براى
دروغگویان كه یا مائیم ،یا شما ،درخواست كنیم .
ْ ْ
« َف َم ْن َح َّ َ
یه ِم ْن َب ْع ِد ما َ
جاء َك ِم َن ال ِعل ِم» حرف» فا» كه بر سر این
اجك ِف ِ
آیه در آمده مىرساند مضمون آیه كه دعوت به مباهله است ،نتیجهگیرى و
تفریع بر تعلیم الهى است كه در دو آیه قبل خاطر نشان نموده ،فرمود »:ذ ِل َك
َُْ ُ َ
وه َعل ْی َك  ،»...این داستان عیسى(علیه السالم) بر تو تعلیم كردیم از آیات
نتل
ما و ذكر حكیم است.
در آیه بعدش مطلب را با جمله »:حق از ناحیه پروردگار تو است ،پس از
مرددین مباش» تا كید ،و ختم كرد .و در آیه مورد بحث آن تعلیم الهى را
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با بیانى واضحتر بیان مىكند .و چه بیانى روشنتر از مباهله و ضمیر
كاف خطاب» تو» در این آیه به عیسى(علیه السالم) و یا به حق نامبرده در
آیه قبل بر مىگردد.
بیان آیه قبلى از خداى تعالى با اینكه بیانى الهى بود و شكى باقى
نمىگذاشت ،عالوه بر آن ،مشتمل بود بر برهانى ساطع ،بر آن حقیقتى كه
َ ََ
َ
َ
اهَّلل ك َم َث ِل َآد َم» برهان ساطع دیگرى بر آن بود ،پس
آیهِ »:إ ّن َمثل ِعیسى ِع ْند ِ
ْ ْ
علمى كه در جملهِ »:م ْن َب ْع ِد ما َ
جاء َك ِم َن ال ِعل ِم» آمده ،علمى است كه هم از
راه وحى الهى حاصل مىشود و هم از راه برهان ،پس اثر این علم باید هم در
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) حاصل شود و هم در هر شنوندهاى
دیگر در غیر رسول خدا .
بنا بر این ا گر فرض كنیم شنوندهاى در داستان عیسى(علیه السالم) شك
كند از این جهت كه دلیل بر آن وحى الهى است ،از این جهت كه برهانى
ساطع و عقل فهم بر آن قائم است ،نمىتواند شك كند ،و چه بسا به خاطر
ْ ْ
افاده همین نكته بوده كه فرمودِ »:م ْن َب ْع ِد ما َ
جاء َك ِم َن ال ِعل ِم» و نفرمود »:من
بعد ما بیناه لهم» ،چون ا گر اینطور فرموده بود از دلیل اول یعنى وحى الهى
سكوت كرده بود و اما با آوردن جمله اول فهماند دلیل بر حقانیت داستان
علم است و دلیل آن علم دو تا است :یكى وحى و دیگرى برهان عقلى.
البته در این میان نكته دیگر هست و آن اینكه آوردن تعبیر اول و به رخ
كشیدن علم مایه دلخوشى رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله و سلم) است و
اینكه او به اذن خدا غالب و پروردگارش یاور او است و به هیچ وجه از نصرتش
دریغ نمىدارد ،چون همو بود كه علم به داستان عیسى(علیه السالم) را به
وى ارزانى داشت.
َ
َُْ َ َ َْ ُ َ
َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ناءك ْم و ِن َ
ناءنا و أب َ
« فقل تعال ْوا ندع أب َ
ساءنا و ِنساءكم و أنفسنا و أنفسكم»
ضمیر متكلم مع الغیر» نا -ما» در كلمه «ندع» با همین ضمیر در كلمات»
ابنائنا» و» نسائنا» و» انفسنا» تفاوت دارد ،اولى به دو طرف متخاصم ،یعنى
رسول خدا و بزرگان نجد كه مسیحى بودند برمىگردد و آن سه ضمیر دیگر
به رسول خدا و همراهانش ،و به همین جهت كالم آیه در این معنا است كه
فرموده باشد بیائید تا ابناء و نساء و انفس را بخوانیم و آن گاه ما ابناء و نساء و
انفس خود را و شما هم ابناء و نساء و انفس خود را دعوت كنید . ...
بنا براین در كالم اختصار گویى لطیفى بكار رفته و مصدر» مباهله» كه
فعل» نبتهل» مضار ع آن است به معناى مالعنه است ،یعنى لعنت
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كردن یكدیگر ،هر چند كه در خصوص آیه به معناى چیزى نظیر محاجه بین
شخص رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و بین بزرگان نصارا است،
ولى تعمیم دادن دعوت به فرزندان و زنان براى این بوده كه این احتجاج
اطمینان آورتر باشد ،چون وقتى كسى زن و بچه خود را هم نفرین كند ،طرف
مقابلش مى فهمد كه او به صدق دعوى خود ایمان كامل دارد ،براى اینكه
خداى تعالى محبت به زن و فرزند و شفقت بر آنان را در دل هر كسى قرار
داده ،بطورى كه هر انسانى حاضر است با مایه گذاشتن جان خود ،آنان را
از خطر حفظ كند و براى حفظ آنان و در راه حمایت و غیرت و دفاع از آنان
دست به كارهاى خطرناك مى زند ،ولى حاضر نیست براى حفظ خود ،ایشان
را به خطر بیندازد.
و عینا به همین جهت است كه مىبینیم در آیه شریفه فرزندان را اول و
زنان را دوم و خویشتن را در مرحله سوم ذكر كرده ،چون محبت انسان نسبت
به فرزندان شدیدتر و با دوامتر است.
و از اینجا روشن مىگردد اینكه بعضى از مفسرین گفتهاند :مراد از جمله»
َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
ناءك ْم  »...این است كه بیائید ما زن و بچه و خود شما را نفرین
ندع أبناءنا و أب
كنیم و شما زن و بچه و خود ما را نفرین كنید ،تفسیر درستى نیست ،براى
اینكه اینطور معنا كردن آن نكتهاى را كه ،براى تشریك زن و بچه خاطرنشان
كردیم باطل مىسازد.
و اینكه بطور تفصیل موارد را یكى یكى شمرده ،خود دلیلى دیگر است بر
اینكه پیشنهاد كننده سخت به دعوت خود ایمان و به حق اعتماد و خاطر
ّ
جمعى داشته ،كانه پیشنهاد مىكند اى مسیحیان بیائید همگى ما و همگى
شما یكدیگر را نفرین كنیم ،تا لعنت بر دروغگویان شامل همه ما و یا شما
شود ،بطورى كه لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم بشود و در نتیجه نسل
دروغگو از روى زمین برچیده شود و اهل باطل ریشهكن شوند.

پاسخ به یک توهم
با این بیان پاسخ از اشكالى كه در ذیل آیه شده روشن مىشود و آن اشكال
این است كه گویا گفته باشند این آیه نمىتواند در شان على و فاطمه و
حسنین علیهم السالم نازل شده باشد ،براى اینكه لفظ جمع وقتى
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استعمال مىشود كه حد اقل سه عدد مصداق داشته باشد و كلمه
نساء بر یك تن -فاطمه (علیها السالم) -صادق نیست و كلمه» ابناء» در
مورد حسنین(علیه السالم) كه دو تن هستند استعمال نمىشود ،و همچنین
استعمال كلمه» انفس» بر یك تن -على (علیه السالم) -صحیح نیست!
اما پاسخش این شد كه صدق كالم موقوف بر متعدد بودن ابناء و بسیار
بودن نساء و انفس نیست ،چون گفتیم :مقصود نهایى از این نفرین این
است كه یكى از دو طرف با همه نفراتش از صغیر و كبیر و مرد و زن براى
همیشه هالك گردد ،مفسرین هم اتفاق دارند و روایات هم متفقند ،تاریخ
هم مؤید است كه رسول خدا ،وقتى براى مباهله حاضر مىشد احدى به جز
على و فاطمه و حسنین(علیه السالم) را با خود نیاورد ،پس از ناحیه آن جناب
كسى حضور به هم نرسانید مگر دو نفس ،و دو ابن و یك زن و با آوردن اینان
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) ،امر پروردگارش را امتثال نمود.
عالوه بر اینكه اصوال مراد از لفظ آیه امرى است ،و مصداقى كه حكم آیه به
حسب خارج منطبق بر آن است امرى دیگر ،و این بار اول نیست كه خداى
تعالى حكم یا وعده و وعید را كه بر حسب خارج با یك نفر منطبق است بطور
دسته جمعى حكایت مىكند ،مثال با اینكه فرد معینى زن خود را ظهار كرده
َ
ُ
ظاه ُر َ
بود و آیه در شان او نازل شده بود مىفرمایدّ »:ال ِذ َ
ون ِم ْنك ْم ِم ْن
ین ُی ِ
َ َُ
1
ِنسا ِئ ِه ْم ما ُه ّن أ ّمها ِت ِه ْم »...
َ
ظاه ُر َ
باز در باره همان یك فرد بصورت دسته جمعى مىفرمایدَ »:و ّال ِذ َ
ون
ین ُی ِ
ُ
م ْن نسائه ْم ُث َّم َی ُع ُ
ود َ
ون ِلما قالوا»  ،2و در باره شخص واحدى كه گفته بوده
ِ ِ ِِ
خدا فقیر و من توانگرم ،به صورت دسته جمعى فرمودهَ »:ل َق ْد َسم َع ُ
اهَّلل
ِ
َ
َ ْ َ َّ َ ُ
قالوا إ َّن َ
اهَّلل َف ِق ٌیر َو َن ْح ُن أ ْغ ِن ُ
قول ال ِذین
یاء»  ،3و در پاسخ شخص واحدى كه
ِ
پرسیده بود چگونه انفاق كنیم؟ به صورت دسته جمعى فرمودَ »:ی ْس َئ ُل َونكَ
ُْ ُ َ ُ
ْ َ ْ َ 4
ون؟ ق ِل العفو»
ما ذا ین ِفق
و از این قبیل آیات بسیارى كه به لفظ دسته جمعى نازل شده ،در حالى
كه مصداق خارجیش به حسب شان نزول فرد معینى بوده.
ََ ْ
َُ َ ْ َ
ْ َ َ
كاذب َ
ین» مصدر» ابتهال» كه باب
« ث ّم ن ْب َت ِهل ف َن ْج َعل ل ْع َنت ِ
اهَّلل على ال ِ ِ
افتعال است از ثالثى» با -ها -الم» گرفته شده و مصدر» بهل» به فتحه اول
و هم به ضمه آن به معناى لعنت است ،این اصل معناى كلمه است ،ولى
بعدها در مطلق دعا و درخواست زیاد شد ،البته دعائى كه با اصرار و سماجت
صورت بگیرد.
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ََ ْ
َ
ْ َ َ
كاذب َ
ین» این جمله به منزله بیانى
و جمله »:ف َن ْج َعل ل ْع َنت ِ
اهَّلل على ال ِ ِ
است براى ابتهال ،و ا گر فرموده »:فنجعل» ،لعنت خدا را بر دروغگویان قرار
بدهیم و نفرموده »:فنسئل»( ،و از خدا لعنت را براى دروغگویان درخواست
كنیم) ،براى این بود كه اشاره كند به اینكه این نفرین درگیر است ،چون
باعث مىشود حق از باطل ممتاز گردد و خالصه روشن شدن حق از باطل
فعل بستگى دارد به درگیر شدن این نفرین و چون درگیریش به این جهت
حتمى است ،اینطور تعبیر كرد كه « لعنت را بر دروغگو قرار دهیم» و نفرمود»:
درخواست كنیم» چون استجابت شدن و نشدن درخواست معلق است.
« الكاذبین» این كلمه به خاطر اینكه در سیاق عهد واقع شده الف و الم
آن ،الف و الم عهد است ،یعنى همان دروغگویان معهود ،نه استغراق و یا
جنس و نمىخواهد بفرماید تمام دروغگویان دنیا و جنس آنان را نفرین
كنیم ،بلكه دروغگویانى را نفرین كنیم كه در این ماجرا در یكى از دو طرف
مباهله قرار دارند ،یا در طرف» اسالم» و یا در طرف» مسیحیت» قرار گرفته
اند ،اسالم مى گفت :هیچ معبودى غیر خدا نیست و عیسى(علیه السالم)
بنده خدا و رسول او است ،مسیحیت مى گفتند :عیسى خودش اهَّلل و یا پسر
اهَّلل است و یا اهَّلل سومى از سه خدا است.

اهل بیت پیامبر در دعوى و دعوت رسول اهلل شریك بودند
و بنا بر این پس این معنا روشن است كه ا گر ادعا و مباهلهاى بر سر آن ،بین
شخص رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و بین جمعیت نصارا بود یك
طرف شخص واحد و طرف دیگر جمعیتى بود ،الزم بود در آیه تعبیرى بیاورد كه
قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد ،مثال بفرماید »:فنجعل لعنه اهَّلل على من كان
كاذبا»( ،لعنت خدا را بر كسى قرار دهیم كه دروغگو بوده باشد)،
ولى اینطور نفرموده ،معلوم مىشود دروغگویى كه نفرین شامل حالش
مىشود جمعیتى است كه در یك طرف این محاجه قرار گرفته ،حال یا در طرف
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و یا در طرف نصارا ،و این خود دلیل
بر این است كه همه حاضران در مباهله ،شریك در ادعا هستند ،چون كذب
همواره در ادعا است ،پس هر كس كه با رسول خدا بوده ،یعنى على و فاطمه
و حسنین(علیه السالم) در دعوى رسول خدا و در دعوتش شریك بودند و
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این از باالترین مناقبى است كه خداى تعالى اهل بیت پیامبرش(علیه
السالم) را به آن اختصاص داده ،هم چنان كه مىبینیم در آیه شریفه از اهل
بیت تعبیر به» انفس» و» نساء» و» ابناء» كرده یعنى این چند تن را از میان همه
مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل بیت را جان رسول خدا (صلی اهلل علیه و
آله و سلم) و زنى كه منتسب به رسول خدا است و فرزندان رسول خدا خوانده.
حال ا گر بگویى همین چند سطر قبل ،خودت گفتى كه اطالق لفظ» جمع»
در مورد مفرد در قرآن كریم بسیار است و در آیه مورد بحث هم كلمه جمع
(نساء) را بر فاطمه(علیه السالم) اطالق كرده ،پس چه مانعى دارد كه استعمال
لفظ» كاذبین» را هم به همین نحو در یك فرد ،صحیح بدانیم یعنى بگوئیم در
طرف مسیحیت منظور همه آن دروغگویان است و در طرف رسول خدا (صلی
اهلل علیه و آله و سلم) شخص آن جناب ،كه بنا بر این دیگر على و فاطمه و
حسنین(علیه السالم) شریك در دعوى و در نتیجه شریك در نفرین نیستند.
در پاسخ مىگوئیم :مقام آن آیات كه از یك نفر تعبیر به جمع آورده ،با مقام آیه
مورد بحث فرق دارد و آن این است كه در آیاتى كه لفظ» جمع» را در مورد»
مفرد» اطالق كرده ،براى این بوده كه فرد دخالت بخصوصى نداشته ،و آنچه از
آن فرد سر زد ممكن است از دیگران هم سر بزند ،پس دیگران هم در آن عمل
و در ملحق شدن به مورد آیه شریك آن فردند ،پس باید لفظ را جمع بیاورد تا
ا گر دیگران هم خواستند آن عمل را انجام بدهند حكمش را بدانند و اما در
جایى كه ممكن نیست عمل مورد نظر از دیگران نیز سر بزند و عمل مورد آیه
چیزى نیست كه براى دیگران هم پیش بیاید ،بدون شك نباید لفظ را جمع
َ َ
ْ ُ ُ َّ
َْ َ َ ُ َ
َْ
اهَّلل َعل ْی ِه َو أن َع ْم َت َعل ْی ِه أ ْم ِس ْك
بیاورد ،مثل آیه شریفهَ »:و ِإذ َتقول ِلل ِذی أنعم
ْ ُ َ َ َ
ُ َّ
َع َل ْی َك َز ْو َج َك َو َّاتق َ
ون ِإل ْی ِه أ ْع َج ِم ٌّی َو هذا
سان ال ِذی ُیل ِحد
اهَّلل»  ،5و آیه شریفهِ »:ل
ِ
ُ
َّ
ِل ٌ
ین»  6و آیه »:إ َّنا َأ ْح َل ْلنا َل َك َأ ْز َ
سان َع َرب ٌّی ُمب ٌ
واج َك الل ِتی َآت ْی َت أ ُج َور ُه َن -تا آنجا
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ ّ ْ َ َ
َْ
ْ
راد ّالن ِب ُّی أ ْن َی ْس َت ْن ِك َحها
كه مىفرمایدَ -و ْام َرأ ًه ُمؤ ِم َن ًه ِإ ْن َو َه َب ْت نف َسها ِللن ِب ِیِ ،إن أ
خا ِل َص ًه َل َك ِم ْن ُدون ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» .7
ِ
آیه مورد بحث هم كه راجع به مباهله است از این قبیل آیات است ،چون مباهله
رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله و سلم) با نصاراى نجران چیزى نیست كه جز
در مورد خودش اتفاق بیفتد ،پس ا گر در همین مورد كه اتفاق افتاده مدعیان
در هر دو طرف به وصف جمع و چند نفرى نبوده باشند ،نباید مىفرمود»:
كاذبین» (با صیغه جمع).
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در قضیه مباهله ،رسول اهلل اهل بیت خود را
به عنوان شركاء خود در دعوت همراه برد
حال ا گر بگویى نصارایى كه به سوى رسول خدا آمده بودند ،همگى صاحب
دعوى بودند و مىگفتند :مسیح ،اهَّلل و یا حد اقل پسر اهَّلل و یا سومى از سوى
خدا است و در این دعوى هیچ فرقى بینشان نبود ،مردانشان همین دعوى
را داشتند ،زنانشان هم همین دعوى را اظهار مىكردند ،در جانب رسول اهَّلل
هم همین طور بود ،یعنى هم رسول خدا مدعى بود به اینكه هیچ معبودى
به جز اهَّلل نیست و عیسى بن مریم ،بنده و فرستاده خدا است و هم همه
مؤمنین ،بدون اینكه این دعوى در بین مؤمنین اختصاص به كسى داشته
باشد ،حتى اختصاص به رسول اهَّلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) هم نداشت،
پس كسانى كه با آن جناب براى مباهله آمدند ،فضیلتى و مزیتى بر سایر
مؤمنین نداشتند.
بله تنها این فرق را داشتند كه رسول اهَّلل ایشان را به عنوان نمون ه اى از مردان
و زنان و كودكان مؤمنین همراه آورد ،چون آیه فرموده بود از هر طایفه نمونه
اى بیاورد ،عالوه بر اینكه آیه شریفه سخن از دعوت دارد نه از ادعا ،و همراهان
رسول خدا به فرضى كه در دعوت شركت داشته باشند ،در ادعا كه شغل
خاص رسول خدا است شركت نداشتند ،در حالى كه شما در چند سطر قبل
گفتید( :پس هر كس با رسول خدا بوده یعنى على و فاطمه و حسنین(علیه
السالم) در دعوى رسول خدا و در دعوتش شریك بودند).
در پاسخ مى گوئیم :ا گر آوردن رسول خدا نامبردگان را به عنوان نمونه اى
از مردان و زنان و كودكان مؤمنین مىبود ،الزم بود حد اقل دو نفر مرد و
سه زن و سه فرزند همراه خود مىآورد تا فرمان »:انفسنا و نسائنا و ابنائنا»
را امتثال كرده باشد ،پس ا گر از مردان تنها على(علیه السالم) و از زنان تنها
فاطمه (علیها السالم) و از فرزندان تنها حسنین(علیه السالم) را آورد ،براى
این بود كه آوردن همینها مصحح صدق امتثال بوده ،به این معنا كه غیر از
نامبردگان كسى كه شركت دادنش امتثال امر خدا باشد نیافته.
و شما خواننده ا گر در متن داستان دقت كنى خواهى دید كه وفد نجران
براى این از نجران به مدینه آمدند كه در امر عیسى بن مریم با شخص رسول
خدا ص ،معارضه و بحث و محاجه كنند ،چون آن جناب ادعاى رسالت
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كرده بود و دعوت رسالت مستند به وحى قائم به آن جناب بود و اما
پیروان و مؤمنین به وى دخالتى در این ادعا نداشتند و مسیحیان نجران
كار به كار آنان نداشتند ،و مشتاق دیدار آنان نبودند تا رسول خدا چند نفر
َ
را به عنوان نمونه به ایشان نشان بدهد ،آیه شریفه هم كه مىفرماید »:ف َم ْن
ْ ْ
َح َّ َ
یه ِم ْن َب ْع ِد ما َ
جاء َك ِم َن ال ِعل ِم» ،خطاب را متوجه شخص رسول
اجك ِف ِ
خدا(صلی اهلل علیه و آله و سلم) مىكند ،و همچنین در چند آیه قبل از این
َ
َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ل َو َم ِن ّات َب َع ِن .»...
كه مىفرماید « :ف ِإن حاجوك فقل أسلمت وج ِهی ِ
از اینجا روشن مىگردد كه آوردن رسول خدا حضرات نامبرده را با خود عنوان
آوردن نمونهاى از مؤمنین را نداشته ،چون مؤمنین بدان جهت كه مؤمن
بودند سهمى و نصیبى از این محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت
و عذاب (البته ا گر دروغگو باشند) قرار بگیرند ،پس رسول خدا آن چند نفر را
كه با خود آورد ،از جهت صرف داشتن ایمان نبود بلكه از این جهت بود كه
آن جناب یك طرف محاجه و ادعاى دو طرفه بود و باید خودش را در معرض
بالى احتمالى (در صورت دروغگو بودن) قرار بدهد.
و ا گر دعوى آن طور كه قائم به شخص آن جناب بود به همراهانش قائم نبود،
هیچ وجهى براى شركت دادن آنان به نظر نمىرسید ،ا گر به فرض محال در
دعویش دروغگو و مستحق عذاب باشد ،زن و بچه و دامادش چه گناهى
دارند ،پس ا گر نامبردگان را شركت داد از این جهت بوده كه دعویش قائم
به خودش و به همین چند نفر یعنى دو فرزند و یك زن و یك مرد بوده ،نه
اینكه این چند نفر نمونهاى از همه پیروان مؤمنش باشند ،پس اینكه ما در
سابق گفتیم هم دعوتش قائم به خودش و این چند تن بوده و هم دعویش،
درست گفتیم.
از سوى دیگر نصارا هم كه به قصد آن جناب به مدینه آمدند صرفا به خاطر
این نبوده كه آن جناب معتقد و مدعى بوده كه عیسى بن مریم بنده خدا و
فرستاده او است ،بلكه براى این بود كه آن جناب هم خودش به این اعتقاد
معتقد بوده و هم نصارا را بدان دعوت مىكرده ،پس علت عمده حركت نصارا
از نجران به مدینه دعوى آن جناب نبوده ،بلكه دعوت وى به حضورشان
براى احتجاج بوده ،پس حضور خود رسول خدا ص ،و حضور نامبردگانى كه
با خود براى مباهله آورد ،به خاطر دعوى و دعوت بود ،پس ثابت شد كه
نامبردگان نیز شركاى آن جناب در دعوت دینى بودند ،همانطور كه شركایش
در دعوى مباهله بودند.
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ت
همراهى با رسول خدا در مباهله ،فضیلت و منقبت اس 
حال ا گر بگویى :گیرم كه آمدن نامبردگان به خاطر این بوده كه ایشان از
رسول خدا بودند و این صفت منحصر در ایشان بوده و هیچیك از مؤمنین
این خصیصه را نداشته اند ،لیكن ظاهر امر -البته ظاهر از حیث عادت
جارى -این است كه وقتى آدمى عزیز و پاره جگر خود (اعم از زن و مرد و فرزند)
را در معرض خطر و هال كت قرار مىدهد ،همین عملش دلیل بر این است كه
وى اطمینان دارد به اینكه خطرى عزیزانش را تهدید نمىكند و به سالمت و
عافیت و مصونیت آنان اعتماد دارد ،پس شركت دادن رسول خدا عزیزان و
پارههاى جگر خود را در مباهله بیش از این معنا را نمىرساند ،نه داللتى بر
شركت آنان در دعوت دارد و نه داللتى بر منقبت و فضیلتشان ،آیه شریفه و
عمل رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله و سلم) اصال سا كت از این جهت است.
در پاسخ مى گوئیم بله ،صدر آیه بر بیش از آنچه تو گفتى داللت ندارد و به
قول تو تنها این معنا را مىرساند كه رسول خدا به صدق دعوى خود ایمان ،و
در نتیجه به سالمتى و عافیت پارههاى جگرش اطمینان داشته و لیكن توجه
فرمودى كه ذیل آیه یعنى جمله:
« على الكاذبین» داللت دارد بر اینكه در یكى از دو طرف مباهله و محاجه
دروغگویانى هستند و قطعا باید بوده باشند و این تمام نمىشود مگر به اینكه
در هر یك از دو طرف جماعتى صاحب دعوت باشند ،حال چه راستگو و چه
دروغگو ،پس این جمله ثابت مىكند كسانى كه با رسول خدا بودند شریك با
او در دعوى و دعوت بودهاند كه بیانش گذشت ،پس ثابت شد كه حاضرین
در مباهله همگیشان صاحب دعوى و دعوت و شركاى رسول خدا در این
معنا بوده اند.

الزمه شركت در دعوى و دعوت پیامبر
ت
شریك بودن در نبوت آن جناب نیس 
حال ا گر بگویى الزمه اینكه گفتى »:حاضرین با آن جناب ،شركاى در دعوى و
دعوت آن جناب بودهاند» این است كه در نبوت هم شریك آن جناب باشند.
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در پاسخ مىگوئیم :خیر چنین الزمه اى وجود ندارد و ما در سابق
(یعنى در تفسیر آیه ( ،)213از سوره بقره در جلد دوم عربى این كتاب)،
بحثى پیرامون مسائل نبوت گذراندیم و در آنجا گفتیم كه تبلیغ و دعوت
عین نبوت و بعثت نیست ،هر چند از شؤون و لوازم آن ،و از مناصب و مقامات
الهیه اى است كه شخص نبى متقلد آن مىشود و به همین جهت منافات
ندارد كه این منصب به امرى و فرمانى جدا گانه به غیر شخص نبى نیز داده
شود ،هم چنان كه در سابق یعنى در تفسیر آیه ( )124از سوره بقره در جلد
اول عربى این كتاب آنجا كه بحثى پیرامون مساله امامت داشتیم خاطرنشان
كردیم كه مساله دعوت و تبلیغ عین امامت هم نیست هر چند كه به وجهى
از لوازم آن هست.
َّ
َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ
َ
ُ
َ
ْ
« ِإ ّن هذا لهو القصص الحق و ما ِمن ِإ ٍله ِإل اهَّلل» كلمه» هذا» اشاره است به
داستانهایى كه از عیسى(علیه السالم) گذشت و اساس آیه بر قصر قلب است
و معنایش این است كه تنها این مطالبى كه ما در باره عیسى(علیه السالم)
گفتیم حق است ،نه آنچه نصارا در باره آن جناب ادعا مىكند.
و اینكه حرف» ان» و حرف» الم» و ضمیر منفصل» هو» را در آیه آورده ،براى
این بوده كه مطلب را بطور كامل تا كید و در نتیجه رسول گرامیش را دلگرم
و در اقدام به امر مباهله تشجیع كند تا با ایمان كامل و یقین و بصیرت و
وثوق به وحیى كه خداى تعالى بر او نازل فرموده اقدام نماید و به دنبال
این تا كید براى بار دوم با ذكر حقیقت از راه ذكر الزمه آن ،مطلب را تا كید
نموده و فرمودَ »:و ما ِم ْن إ ٍله إ َّل ُ
اهَّلل» ،چون مفاد این جمله الزمه حق بودن
ِ ِ
داستانهاى مذكور است( ،و داستانهاى مذكور در صورتى كه حق باشد،
بزرگترین دلیل بر یكتایى معبود و توحید ربوبیت است» مترجم»).
« َو إ َّن َ
اهَّلل َل ُه َو ْال َعز ُیز ْال َح ِك ُ
یم  »...این جمله عطف است بر اول آیه و با تا كید
ِ
ِ
شدیدى كه دارد ،دلگرمى دیگرى و تشجیع دیگرى است نسبت به رسول
خدا مى فرماید :خداوند از نصرت حق و تایید آن عاجز نیست و از این كار
نه غافل مىماند و نه با سرگرمى به كار دیگران را مهمل مىگذارد و نه از آن
بىخبر مىشود ،براى اینكه او عزیز است( ،و كسى كه عزت مطلقه دارد از
آنچه اراده كند عاجز نمىشود) و هم حكیم است (و كسى كه حكمت مطلقه
دارد نه دچار جهل مىشود و نه در چیزى اهمال مىورزد) ،پس چنین خداى
عزیز و حكیمى معبود حق است ،نه آن خدایان كه اوهام دشمنان حق براى
خود تراشیدهاند.
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از همین جا روشن مىشود كه چرا این دو نام از میان همه اسماى خداى
تعالى در این آیه آمد و اینكه زمینه گفتار در این آیه زمینه قصر قلب و یا قصر
افراد است كه معناى این دو اصطالح در سایر مجلدات فارسى این تفسیر
گذشت.
َ َّ َ َ ٌ ْ ُ ْ
َ
« ف ِإن اهَّلل ع ِلیم ِبالمف ِس ِدین» از آنجایى كه غرض از محاجه و همچنین غرض
از مباهله به حسب حقیقت اظهار حق بود ،قهرا تصور معقول نمىرفت
كه كسى كه به دنبال همین غرض است از راه آن منحرف شود ،پس این
مسیحیان نجران ا گر با این مباهله بخواهند حق را اظهار كنند و مىدانند كه
خداى تعالى ولى حق است و حاضر نیست حق از بین برود و ضعیف گردد،
قهرا از حق روى نمىگردانند و ا گر دیدیم از حق روى گرداندند ،باید بفهمیم
كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق نبوده ،بلكه منظورشان این
است كه به حسب ظاهر غلبه كنند و دین خود و وضع حاضر و سنتهاى
دیرینه خود را حفظ نمایند ،سنتهایى كه بر پیروى آن عادت كردهاند ،پس
منظورشان همان هوا و هوسهایى است كه به زندگیشان شكل داده ،نه
زندگى صالحهاى كه با حق و با سعادت واقعیشان انطباق دارد ،پس ا گر حق
را نپذیرفتند باید فهمید كه در پى اصالح نیستند بلكه مىخواهند با به تباه
كشیدن زندگى سعادتمندانه ،دنیا را به فساد بكشانند ،پس علت اعراضشان
این است كه مفسدند.
از اینجا روشن مىشود كه در جمله جزاء سبب جاى مسبب ،یعنى» افساد»
جاى» علت افساد» نشسته و آن علت این است كه نمىخواهند حق ظاهر
گردد و این جزاء متضمن وصف علم است ،چون مىفرمایدَ »:فإ َّن َ
اهَّلل َع ِل ٌ
یم»،
ِ
آن گاه با آوردن كلمه »:ان» جمله را تا كید مىكند تا بفهماند این صفت
مفسدهگرى در دلهایشان هست و در قلوبشان ریشه كرده و با فهماندن این
نكته اشاره مىكند به اینكه مسیحیان یاد شده به زودى از پذیرش مباهله
طفره مىروند و به هیچ وجه آن را قبول نمىكنند و اتفاقا همین طور شد كه
اشاره فرموده بود و مسیحیان با عمل خود این اشعار آیه را تصدیق كردند
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پی نوشت
آنهایى كه از شما به همسر خود مىگویند پشت تو پشت مادر من است ،این همسران به صرف این
حرف مادر ایشان نمىشوند ».سوره مجادله ،آیه .»2
 .2و كسانى كه زنان خود را اظهار مىكنند بعد پشیمان و از گفتار خود بر مىگردند ».سوره مجادله،
آیه .»3
 .3خدا شنید سخن كسانى كه گفتند :خدا فقیر و ما توانگریم ».سوره آل عمران ،آیه .»18
 .4از تو مىپرسند چه انفاق كنند؟ بگو عفو را ».سوره بقره ،آیه .»219
 .5و آن زمان كه به آن شخص كه هم خدا به او انعام كرد( و به شرف اسالمش مشرف نمود و هم
تو به او احسان كردى) و دختر عمهات را به ازدواجش درآوردى ،مىگفتى همسرت را نگه دار و طالق
مده و از خدا بترس ».سوره احزاب ،آیه .»37
 .6زبان آن كسى( آهنگرى) كه اینان قرآن را به ناحق به او نسبت مىدهند ،غیر عربى است و این
لسانى است عربى و آشكار ».سوره نحل ،آیه .»103
 .7و هر زنى مؤمنه كه خود را به پیامبر ببخشد ،همسر او مىشود (،البته این حكم مخصوص
رسول خدا است و دیگران باید نكاح كنند .اگر رسول بخواهد بپذیرد كه در این صورت كسى دیگرى
نمىتواند شوهر او شود ».سوره احزاب ،آیه .»50
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
حصر در آیه والیت حصر ،حقیقی است یا اضافی؟

پاسخ
َّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ
ون َّالز َ
الص َ
اله َو ُی ْؤ ُت َ
کاه َو ُه ْم
ِإنما و ِلیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون
را ِک ُع َ
ون»؛[ ]1سرپرست و ّ
ولى شما ،تنها خدا است و پیامبر او و آنها که ایمان
آوردهاند .همانها که نماز را برپا میدارند ،و در حال رکوع ،زکات میدهند».
یکی از آیاتی که والیت امام علی(ع) را اثبات میکند ،همین آیه شریفه است.
ّ
این آیه با کلمه «إنما» آغاز میشود که در لغت عرب به معناى انحصار
ّ
میآید[ ]2و مفاد آن ،اثبات و نفی است؛ زیرا کلمه «انما» یک معنا را به گونهای
برای یک موضوع ثابت میکند که همزمان همان معنا را برای غیر آن ،نفی
ّ
میکند ]3[.بنابراین ،کلمه «إنما» در آیه شریفه را تنها باید بر والیتی خاص
ً
حمل کرد؛ والیتی که ّاوال و بالذات به خداوند اختصاص دارد و برای دیگران
با اذن و ّ
مشیت الهی ثابت میشود ]4[.اما والیت به معنای نصرت و محبت
اختصاصی نیست؛ زیرا لزوم یاری کردن و محبت مؤمنان به همدیگر ،از لوازم
َ
«المؤمنون
بدیهی ایمان و مورد اجماع مسلمانان است؛ چنانکه آیه کریمه:
َ
َو ُ
الم ْؤ ِمنات َب ْع ُض ُه ْم أ ُ
ولیاء َب ْعض»؛[« ]5مردان و زنان مؤمن بعضی از آنها اولیای
بعض دیگرند» نیز بر آن داللت میکند.
ّ
البته فخر رازی معتقد است که «انما» همیشه بر حصر داللت نمیکند؛ زیرا در
ُّ ْ
ّ
الدنیا
غیر حصر نیز به کار رفته است؛ چنانکه در قرآن آمده است«ِ :إنما الحیاه
َ
َ
ل ِع ٌب َو ل ْهو»؛ «همانا زندگی دنیا لهو و لعب است»[ ]6روشن است که غیر از لهو
و لعب نیز در زندگی دنیا متصور است ]7[.همچنین آلوسی ،شبهه کرده که ا گر
استدالل شیعه به این آیه تمام باشد و «انما» افاده حصر کند ،در این صورت،
امامت و سرپرستی یازده امام دیگر نفی میگردد؛ زیرا الزمه حصر حقیقی در
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آیه ،انحصار حا کمیت و سرپرستی در خدا و رسول(ص) و علی(ع) و
[]8
غیر آنان است.
نفی از ِ
اما در پاسخ باید گفت:
ّ
 .1ادیبان معروف عرب به داللت «انما» بر حصر تأ کید کردهاند ،به همین
ّ
دلیل زمخشری در تفسیر آیه والیت گفته است« :معنای «إنما» این است که
مواالت باید به آنان اختصاص یابد» ]9[.اما باید توجه داشت که حصر بر دو
نوع است :حصر حقیقی و حصر اضافی .اصل ّاولی در حصر ،معنای حقیقی
آن است ،چه اینکه حصر اضافی جنبه ثانوی داشته و نیاز به قرائن دارد ،و به
دلیل نزول جدا گانه آیه والیت و سبب نزول ّ
خاص آن ،چنین قرینهای وجود
ندارد؛ چون نزول سوره مائده ،در اواخر عمر شریف پیامبر اسالم(ص) بود؛ لذا
آیه والیت ،بیانگر تعیین سرپرست مسلمانان برای بعد از پیامبر(ص) است؛
ّاما از آنجا که وجود امام معصوم در هر زمانی ،ضرورت دارد ]10[،باید والیت
بر مسلمانان به وسیله سرپرست جامعه ،استمرار داشته باشد .بنابراین ،آیه
والیت ،مربوط به ّ
ولی بال فصل بعد از پیامبر(ص) است و ناظر به زمانهای
امامت سایر امامان(ع) منافات داشته
بعد نیست تا انحصاری بودن آن با
ِ
باشد .به عبارت دیگر ،با وجود امام علی(ع) ،ولی مسلمانان جز او فرد دیگری
نیست ،اما بعد از حضرتشان ،سرپرست مسلمانان همان فردی است که
توسط خدا برگزیده شده و توسط سرپرست قبلی به مردم ابالغ شده است.
ّ
«إنما» بر حصر داللت ندارد؛ اماّ
 .2فخر رازی با آنکه در آیه والیت میگوید که
ّ
در آیات دیگری که با «إنما» آمده ،حصر را فهمیده است .این آیات عبارتاند
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ َ ّ َ ُ ْ َ َ ُ ّ
از«َ :فإ َّن َما َع َل َ
یک ْال َب َل ُغ»«َ ]11[،ی ْٔسئل َون َ
اها قل ِإن َما ِعل ُم َها
ک َع ِن الساع ِه أیان مرس
َ َِ ّ [َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ]12
َّ ّ [َ ُ َّ َ َّ ]13
وح ٰی ِإلی ِمن ر ِبی»،
ِعند ر ِبی»« ،قل ِإنما أت ِبع ما ی
السبیل َعلى
ِ«إنما
َ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ [ُ ْ َ َ َّ َ َ ]14
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الذین یستأ ِذنونک و هم أغ ِنیاء»« ،قال ِإنما یأ ِتیکم ِب ِه اهلل ِإن شاء و ما أنتم
ُّ َ
َّ َ َ
[]16
ب ُم ْعجز َ
نذ ٌر َو ِلک ِل ق ْو ٍم َه ٍاد».
ین»«ِ ]15[،إن َما أنت ُم ِ
ِ ِ ِ
ّ
فخر رازی ،در همه این آیات ،از «إنما» حصر و اختصاص فهمیده ،اما تنها
ّ
ّ
مفید حصر نیست!
هنگامی که به آیه والیت میرسد ،ادعا میکند که «إنما» ِ
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن
نیامدهاست؟

پاسخ اجمالی
باید توجه داشت که هرچند نام ائمه ی اطهار (ع) در قرآن به طور صریح
نیامده است ،لکن در کالم پیامبر اسالم (ص) به طور صریح نام ائمه ی
ً
معصومین(ع) و مخصوصا على بن ابى طالب (ع) ذکر شده است که مصداق
روشن آن حدیث غدیر است که به منزلهى اعالم رسمى خالفت امیرالمؤمنین
على (ع) مىباشد .حدیث غدیر از جهت سند متواتر و از جهت داللت شواهد
روشنى بر امامت حضرت على (ع) دارد.
از این گذشته در خود قرآن هم آیاتى در شأن حضرت على (ع) نازل شده
که مهم ترین آنها آیه ی  55سورهى مائده است که مىفرماید« :ولى شما خدا
و رسول و آن مؤمنانى که نماز به پا مىدارند و در حال رکوع زکات مىدهند،
است» .و در کتب تفسیر و تاریخ و روایى شیعه و سنى آمده است که این آیه
پس از انفاق حضرت على (ع) انگشترش را در حال نماز و در رکوع نازل شده
است و مصداق خارجى آن جز على بن ابى طالب (ع) نیست ،پس هر چند به
طور صریح نام حضرت على (ع) در قرآن نیامده است ،اما اشارات واضحى به
آن حضرت شده است.
اما این که چرا به طور صریح نام ایشان برده نشده است ،الاقل دو جواب
مىتواند داشته باشدّ .اوال :بناى قرآن براین است که مسائل را به صورت
کلى ،و به شکل اصل و قاعده بیان کند ،نه این که جزئیات و ریز مسایل را
تشریح نماید .چنان که در موارد بسیارى روش قرآن این چنین بوده است.
از این رو امام صادق (ع) هنگامى که از ایشان سؤال مىشود :چرا نام امامان
(ع) در قرآن نیامده مىفرماید :همچنان که خدا نماز و زکات و حج را به شکل
اصل و قانون کلى نازل فرمود و جزئیات آن را تشریح نکرد ،بلکه پیامبر
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ا کرم (ص) خود نحوه ی انجام و احکام جزئى آنها را بیان فرمود ،در مورد
والیت هم ،پیامبر خود به خالفت حضرت على (ع) و اهل بیتش تصریح نمود،
بدون این که در قرآن نیازى به ذکر نام تک تک ائمه (ع) باشد .ثانیا :در مثل
چنین مسألهاى ،که احتمال مخالفت زیاد است ،مصلحت در آن است که
قرآن به صورت غیر صریح و با اشاره و کنایه مطلب را بیان نماید؛ زیرا احتمال
دارد که دامنه ی مخالفت با مسأله ی امامت ائمه (ع) ،به مخالفت با قرآن و
اصل دین کشیده شود ،که مسلما این به صالح مسلمانان نخواهد بود؛ یعنى
چه بسا مخالفین با والیت حضرت على (ع) به جهت مخالفت با آن حضرت -
ا گر آیهاى به طور صریح والیت آن حضرت را بیان مىفرمود  -آن آیه را تحریف
یا تبدیل یا حذف نمایند ،و آن گاه ارزش اسالم به عنوان دین خاتم و قرآن به
منزله ی یک کتاب آسمانى جاودان ،هتک مىگردید .افزون بر این باید توجه
داشت ا گر خداوند در قرآن مىفرماید« :ما قرآن را نازل کردیم و خود حافظ
آن هستیم» یکى از راههاى حفظ قرآن به این است که انگیزههاى مخالفت
ً
و تحریف را به صورت طبیعى از میان بردارد .لذا در قرآن ّاوال به والیت ایشان
به طور صریح و با ذکر نام پرداخته نشده است ،ثانیا :آیات مربوط به والیت
حضرت على (ع) و نیز آیه ی تبلیغ که مربوط به ابالغ رسمى والیت حضرت
على (ع) است و نیز آیه ی تطهیر که راجع به عصمت اهل بیت(ع) است ،در
البالى آیاتى که در ظاهر هیچ ارتباطى با بحث مورد نظر ندارند ،گنجانده شده
است ،تا حتى المقدور انگیزههاى تحریف و تبدیل فروکش نماید و قرآن در
طول تاریخ از هر گونه تعرض مصون و محفوظ باشد

پاسخ تفصیلی
ً
در ابتدا باید به این نکته توجه شود که ّاوال :نام امامان معصوم (ع) به طور
ً
صریح در کالم پیامبر ا کرم (ص) آمده است ،مخصوصا نام مبارک حضرت على
(ع) که در چندین مورد ،پیامبر ا کرم بر جانشینى آن حضرت و والیت ایشان،
تصریح نمودهاند که یک مورد آن در ابتداى بعثت ،هنگام ابالغ رسالتش به
عشیره و قوم و خویشان بود که فرمودند« :نخستین کسى که به من ایمان
آورد وصى ،وزیر و جانشین من خواهد بود» ،و غیر از حضرت على (ع) کسى
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جواب مثبت نداد و در نهایت پیامبر (ص) به او فرمودند« :بعد از من،
تو وصى و وزیر و خلیفه ی من خواهى بود ]1[».مورد دیگر «حدیث غدیر»
است که پیامبر صریحا فرمودند« :من کنت مواله فعلى مواله»[« ،]2هر کس
من موالى اویم على (ع) موالى اوست» .و همچنین «حدیث منزلت» که
ّ
پیامبر به حضرت على فرمودند« :انت منى بمنزله هارون من موسى ،اال انه
النبى بعدى» ]3[.احادیث پیامبر (ص) مربوط به خالفت و جانشینى حضرت
على (ع) ا کثرا متواترند و به این مطلب در بسیارى از کتب عامه و خاصه اشاره
شده است ]4[.در حدیث دیگرى پیامبر (ص) نام ائمه ی معصومین (ع) از
حضرت على (ع) تا حضرت حجت (ع) را به جابربن عبداهلل انصارى بیان
[]5
مىفرمایند.
پس این نکته را باید در نظر داشت که گرچه نام ائمه ی اطهار (ع) در قرآن
صریحا ذکر نشده است ،اما پیامبر ا کرم (ص) ،که به تصریح قرآن سخنانش
همگى حق و وحى هستند ]6[،نام ایشان را صراحتا بیان داشته و به جانشینى
و امامتشان تا کید نموده است.
ً
ثانیا :در قرآن مجید به والیت امیر المومنین على (ع) ،اشاره شده است
هرچند که صریحا نام ایشان نیامده است عموم مفسران ،چه شیعه و چه
سنى ،اذعان دارند که این آیه در شأن حضرت على (ع) نازل شده ،و جز او
مصداقى ندارد[ ]7و آن آیهى  55سورهى مائده است که مىفرماید»:انما
ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم را کعون»،
جز این نیست که ولى شما خدا و رسولش و مؤمنین که نماز را بپا مىدارند و
در حال رکوع زکات مىدهند ،مىباشند.
با توجه به این که در اسالم دستور و قانونى نداریم که انسان در حال رکوع
زکات بدهد ،معلوم مىشود که این آیه ،اشاره به واقعهاى است که یک بار
در خارج وقوع پیدا کرده است ،و آن این بود که حضرت على (ع ) درحال
رکوع بود که سائلى پیدا شد و درخواست کمک نمود ،حضرت به انگشت
خود اشاره کرد ،آن سائل آمد و انگشترى حضرت را از انگشتش بیرون آورد و
ً
رفت[ ]8از این رو آیه مىفرماید :منحصرا[ ]9والیت و سرپرستى شما مسلمانان
بر عهده ی خدا و پیامبر (ص) و حضرت على (ع) است و جز او کسى والیتى
بر شما ندارد.
پس تا کنون روشن شد که نام معصومین (ع) صریحا بر زبان پیامبر ا کرم (ص)
جارى شده و اشاره و کنایه روشنى هم به والیت امیر مؤمنان (ع) در قرآن
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شده است ،به گونهاى که ا گر شخص پژوهشگر منصفى خواهان حق و به
دنبال حق باشد ،با اندک تحقیق و تفحصى متوجه مىگردد که نظر پیامبر
(ص) ،در مورد جانشینى و امامت پس از حضرت ،خالفت حضرت على (ع) و
اوالد طاهرینش بوده است .اما این که چرا نام ائمه (ع) صریحا در قرآن ذکر
نشده ،دو دلیل مىتواند داشته باشد:
 .1بناى قرآن بر این است که مسائل را به صورت کلى و به شکل اصل و قاعده
بیان کند نه این که جزئیات و ریز آنها را تشریح نماید ،چنان که در مورد
بسیارى از اصول و فروع ،این گونه بوده است.
این جواب در روایتى از امام صادق (ع)[ ]10ارایه شده است و براى تایید گفتار،
امام (ع) سه مثال مىزنند :یکى این که در مورد نماز ،قرآن مسأله را به شکل
کلى مطرح ساخته و نفرموده است که کیفیت و کمیت هر نمازى چگونه
انجام شود ولى پیامبر (ص) طریقه ی اقامه نماز و تعداد رکعات هر نماز را براى
مسلمانان بیان فرمودند .دیگر به مسأله ی زکات مثال مى زنند که در قرآن
فقط به صورت یک اصل مطرح شده ولى پیامبر (ص) تعیین فرمود که به چه
اقالمى زکات تعلق مىگیرد و نصاب هر یک چقدر باید باشد .و سوم به احکام
حج اشاره فرمودند که در قرآن فقط وجوب حج آمده است ،اما پیامبر (ص)
ً
[]11
شخصا راه و روش انجام آن را براى مسلمانان تشریح فرمودند.
پس این که ما از قرآن انتظار داشته باشیم که در همه ی موارد و در جزئیات
مسایل وارد شود انتظار نابجایى است ،و ا گر در مسألهى امامت و اهل
بیت(ع) به تک تک نام ائمه ی اطهار (ع) تصریح نشده ،نمىتوان مبنایى
براى عدم تمسک به مکتب اهل بیت باشد ،چنان که به بهانه این که در
قرآن نیامده که نماز ظهر  4رکعت است نمىشود آن را دو رکعتى خواند .یا
این که در قرآن نیامده که در حج باید هفت مرتبه طواف را انجام داد ،طواف
را ترک نمود.
 .2در مانند چنین مسألهاى که احتمال مخالفت زیاد است ،مصلحت درآن
است که قرآن به صورت غیر صریح مطلب را بیان کند؛ زیرا احتمال دارد که
دامنه ی مخالفت با مسأله ی امامت امیرالمؤمنین على (ع) تا خود قرآن
ً
مجید نیز کشیده شود و این مسلما به صالح مسلمانان نمىباشد ،البته باید
توجه داشت این که قرآن مىفرماید« :انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» به
درستى که ما قرآن را نازل کردیم و محققا خود حافظ آن هستیم ]12[،یکى از
راههاى صیانت قرآن از تحریف و کم و زیاد شدن همین است که به شکلى
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بیان شود تا انگیزه تحریف از منافقان مسلمان نما گرفته شود ،تا ا گر
کسى یا گروهى ،به خاطر هوا و هوس و اختالف و وجود انگیزهى قوى براى
تحریف یا تغییر ،الاقل قرآن را به مورد نظر خود تغییر ندهد و از این رهگذر
[]13
ارزش و حرمت قرآن هتک نگردد.
استاد مطهرى دربیانات خود این جواب را به این شکل تقریر نمودهاند:
«این مطلب را که چرا قرآن امامت و خالفت حضرت على (ع) را به اسم
بیان نکرده است این طور پاسخ مىگویند که ّاوال :بناى قرآن بر این است
ً
که مسائل را به صورت اصل بیان کند ،و ثانیا :پیغمبر ا کرم (ص) یا خداى
تبارک و تعالى نمىخواست در این مسأله که باالخره هوى و هوس ها دخالت
مىکند ،مطلبى به این صورت مطرح شود .گو این که صورت طرح شده را
هم اینها آمدند و به صورت توجیه و اجتهاد و این حرفها را گفتند که مقصود
پیغمبر (ص) چنین و چنان بوده است؛ یعنى ا گر آیهاى هم به طور صریح
در این خصوص وجود داشت ،باز آن را توجیه مىکردند .پیغمبر (ص) در
گفتار خودش به طور صریح فرمود« :ذا على مواله»؛ دیگر از این صریحتر
مىخواهید؟! ولى خیلى فرق است گفتار پیامبر (ص) با این صراحت را زمین
زدن ،و آیه قرآن را با وجود کمال صراحت در آن ،همان روز اول بعد از وفات
پیامبر ،زمین زدن .و لهذا من این جمله را در مقدمه ی کتاب «خالفت و
والیت»نقل کردهام که یک یهودى در زمان حضرت امیر (ع) مى خواست
عموم مسلمین را به حوادث نامطلوب صدر اسالم سرکوفت بزند (و انصافا
سرکوفت هم دارد) به حضرت گفت :ما دفنتم نبیکم حتى اختلفتم فیه :هنوز
پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که در بارهاش اختالف کردید.امیرالمؤمنین
(ع) در جواب فرمودند :انا اختلفنا عنه ال فیه و لکنکم ماجفت ارجلکم من
البحر حتى قلتم لنبیکم :اجعل لنا الها کما لهم آلهه .فقال :انکم قوم تجهلون:
ما درباره ی پیغمبر اختالف نکردیم ،اختالف ما در دستورى بود که از پیغمبر
به ما رسیده بود ،ولى شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که از
پیغمبرتان خواستید که همان اصل ّاول توحیدتان را زیر پا بگذارید ،گفتید
براى ما بتى بساز مانند اینها .پس خیلى تفاوت است میان آنچه براى ما
رخ داد با آنچه براى شما رخ داد ،ما درباره ی خود پیامبر اختالف نکردیم،
بلکه درباره ی این اختالف کردیم که مفهوم و مفاد دستور پیغمبر چیست؟
ایندو با هم خیلى فرق دارد که کارى که به هر حال انجام مىدادند توجیهش
درخارج این طور باشد (نه این که در واقع این طور بود) که بگویند آنها
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که مرتکب این خطا شدند ،خیال مىکردند مقصود پیغمبر این بوده ،و در
نتیجه گفته ی پیغمبر را به این صورت توجیه کردند ،و یا این که بگویند
[]14
نص آیه ی قرآن با این صراحت را کنار گذاشتند ،یا قرآن را تحریف کردند».
پس مىتوان گفت که نکته ی اصلى در عدم ذکر صریح نام ائمه ی اطهار
(ع) ،و یا الاقل نام امیرالمؤمنین (ع) صیانت قرآن از تحریف و کم و زیاد شدن
[]17
بوده است ،چنان که مالحظه مىشود آیات تطهیر[ ]15و تبلیغ[ ]16و والیت
در البالى آیات مربوط به زنان پیامبر (ص) یا احکام یا عدم دوستى اهل کتاب
ً
آمده است که ظاهرا هیچ ارتباطى به والیت ائمه ی اطهار (ع) و حضرت على
(ع) ندارد ،ولى شخص پژوهشگر منصف مىتواند با اندکى دقت متوجه شود
که سیاق این قسمت از آیه ،جدا از آیات قبل و بعد است که به جهت خاصى
[]18
در آن جا گنجانیده شده است.

پی نوشت
[ ]1ابن البطریق ،العمده ،ص  121و 133؛ سید هاشم بحرانى ،غایه المرام ،ص  ،320عالمه امینى،
الغدیر ،ج  ،2ص .278
[ ]2این حدیث متواتر است و در کتب شیعه و سنى آمده است .در کتاب «الغدیر» ناقالن این حدیث
طبقه به طبقه ازقرن اول تا قرن چهاردهم ذکر شدهاند که در راس آنها بیش از  60تن از طبقه اصحاب
پیامبر هستند که در کتب اهل سنت راوى این حدیث بودند و نام آنها در آن کتب ثبت شده است.
و همچنین در کتاب عبقات میرحامد حسین ،تواتر حدیث غدیر ثابت شده است .ر.ک :الغدیر ،ج
 ،1ص 114 - 14؛ ابن المغازلى ،مناقب ،ص 26 - 25؛ مطهرى ،مرتضى ،امامت و رهبرى ،ص 72
 .73[ ]3العمده ،ص 175 - 173؛ احمدبن حنبل ،مسند احمد ،ج  ،3ص 32؛ الغدیر ،ج  ،1ص  51؛ ج
 ،3ص .201 - 197
[ ]4در مورد تواتر احادیث مربوط به امامت حضرت على (ع) درکتاب الغدیر و کتاب عبقات کوشش
هاى بسیارى صورت گرفته است .فاضل قوشجى نیز  -از اهل سنت  -در مورد بعضى روایات
تواترشان را رد نمىنماید .ر.ک :شرح قوشجى بر تجرید االعتقاد ،خواجه ی طوسى.
[ ]5محمدبن حسن ّ
حر عاملى ،اثبات الهداه ،ج  ،3ص  123؛ سلیمان بن ابراهیم قندوزى ،ینابیع
الموده ،ص 494؛ غایه المرام ،ص  ،267ج  ،10به نقل از مصباح یزدى ،آموزش عقاید ،ج  ،2ص
.185
[ « ]6و ما ینطق عن الهوى ان هو اال وحى یوحى» ،نجم.4 ،3 ،
[ ]7ر.ک :به کتب تفسیر ،ذیل آیه ی مورد بحث ،مانند فخرالدین رازى ،التفسیر الکبیر ،ج  ،12ص
25؛ تفسیر نمونه ،ج  ،4ص 430 - 421؛ جالل الدین سیوطى ،درالمنثور ،ج  ،2ص 393؛ همچنین
کتب روایى اهل سنت این جریان را نقل کردهاند مانند :ذخایر العقبىّ ،
محب الدین طبرى ،ص 88؛
نیز جالل الدین سیوطى ،لباب النقول ،ص 90؛ عالء الدین على المتقى ،کنزالعمال ،ج  ،6ص  391و
بسیارى کتب دیگر که به برخى از آنها در تفسیر نمونه ،ج  ،4ص  425اشاره شده است.
[ ]8تحلیل از کتاب امامت و رهبرى ،اثر استاد مطهرى،ص  38بر گرفته شده است.
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[« ]9انما» به گفته ی نحویون داللت بر حصر دارد ر.ک :مختصر المعانى.
ً
ً
[ ]10کلینى ،کافى ،کتاب الحجه ،باب ما نص اهلل و رسوله على االئمه واحدا فواحدا ،ج .1
[ ]11متن روایت چنین است :عن ابى بصیر قال :سالت اباعبداهلل (ع)عن قوله اهلل عزوجل «اطیعوا
اهلل و اطیعوا الرسول و اولى االمر منکم» ،فقال (ع) نزلت فى على بن ابى طالب و الحسن و الحسین
فقلت لهّ :ان الناس یقولون :فما له لم یسم علیا و اهل بیته فى کتاب اهلل عزوجل ؟ قال (ع) قولوا
ً
لهم :ان رسول اهلل نزلت علیه الصاله و لم یسم اهلل لهم ثالثا و اربعا ،حتى کان رسول اهلل هو الذى
ً
فسر لهم ذلک .و نزلت علیه الزکاه و لم یسم لهم من کل اربعین درهما ،حتى کان رسول اهلل هو الذى
ً
فسر لهم ذلک .و نزل الحج فلم یقل لهم طوفوا اسبوعا حتى کان رسول اهلل هو الذى فسر لهم ذلک.
[ ]12این نکته را استاد هادوى تهرانى در جلسه درس «مبانى کالمى اجتهاد» ایراد فرمودند ،که در ج
 2کتاب مبانى کالمى اجتهاد به چاپ خواهد رسید.
[ ]13همان.
[ ]14امامت و رهبرى ،ص  ،110 - 109چاپ  ،27انتشارات صدرا ،تهران.1381 ،
ً
 ]15احزاب »: 33،انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا :همانا خداوند
اراده کرده است که پلیدى را از شما اهل بیت دور نماید و شما را به پاکى خاصى مطهر گرداند» آیه ی
فوق درضمن آیاتى که مربوط به نساء النبى است گنجانده شده است.
[ ]16مائده« : 67 ،یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته :اى پیامبر
آنچه را که از پروردگارت به تو نازل شده بیان کن و گرنه رسالت او را انجام ندادى» این آیه در البالى
آیات مربوط به احکام مربوط به مردار و گوشت هاى حرام آمده است.
[ ]17مائده« : 55 ،انما ولیکم اهلل»...که ذیل آیات مربوط به عدم دوستى یهود و نصارى آمده است.
[ ]18این نکته نیز از دروس «مبانى کالمى اجتهاد» استاد هادوى تهرانى ،استفاده شده است که در
ج  2کتاب طبع خواهد گردید
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مبارزات امام باقر با
نسبتهای غلوآمیز به ائمه
گفت وگو با دکتر رسول جعفریان ،مورخ و محقق تاریخ اسالم

دوران امامت امام باقر (ع)،عصر گسترش جریان غالت و نفوذ غالیان بوده
است .گروهی که با دادن نسبت هایی غلو آمیز به ائمه ،بیشترین آسیب را به
مذهب تشیع رساند.
دوران امامت امام باقر (ع)،عصر گسترش جریان غالت و نفوذ غالیان بوده
است .گروهی که با دادن نسبت هایی غلو آمیز به ائمه ،بیشترین آسیب را به
مذهب تشیع رساند .گفت و گوی خبرآنالین با دکتر رسول جعفریان ،محقق
و پژوهشگر تاریخ ،درباره ظهور جریان غالیان و مبارزات امام پنجم با این گروه
را می خوانید.
«غلو» در جریان غالیان چگونه تعریف می شود؟ -غلو که جوش آوردن
و از حد خارج شدن است ،یک تعریف کلی دارد که عدول از حق به سمت
افراط است .نتایج هم دادن نسبت هایی است که اساس آن را غلو تشکیل
می دهد ،یعنی افراط به سمت باال .اساس این غلو نسبت ربوبیت دادن به
انسانها در کنار خداوند است .جریان غالیان ،جریان تندرویی که به نام غلو
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و غالت شناخته می شود ،بیشترین آسیب را به تشیع رساند و مهم
ترین خطر تلقی می شد .به اجمال باید عرض کرد ،ا گر مبارزه مستمر
امامان با این غالیان نبود ،آنان بر کلیت جامعه تشیع غلبه کرده و اساس آن
را مخدوش کرده بودند .حتی با وجود این مبارزات ،باز هم غالیان توانستند
بخش هایی از جامعه شیعی را با خود همراه کرده و از راه بدر کنند ،حرکتی که
تا به امروز آثارش برجای مانده است.
این غلو چگونه پدید آمد و آیا در قرآن به آن اشاره ای شده است؟-
نخستین بار در خود قرآن روی این حقیقت تأ کید شده است که در برخی از
ادیان ،جریان غلو غلبه یافته است .این ایرادی بود که خداوند به مسیحیان
َُ ُ ََ
ُ
ََْ ْ
ُ
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ِ
ماوات و ما ِفی الر ِ
(نساء .)171:در این آیه ،خداوند اهل کتاب را از غلو در دین پرهیز داده است.
اوال در باره خدا ،فقط آنچه حق یعنی درست است گفته شود .دیگر این که
مسیح پسر خدا نیست ،بلکه فرزند مریم و رسول خدا و کلمه ای و روحی
است که خداوند به مریم القا کرده است ،بنابرین و در نتیجه سخن گفتن
از سه خدا (یا اب و ابن و روح القدس) نادرست است .باز تأ کید می کند که
خداوند فرزندی ندارد و آنچه در آسمانها و زمین است متعلق به اوست.
مسأله مهمی که در این باره مطرح است ،در دوره رسول اهلل (ص)
چنین نسبتهایی نسبت به آن حضرت مطرح نشد ،اما بعدها در باره امیر
المؤمنین (ع) به وفور گفته شد .چگونه می شود که غلو درباره پیامبر صورت
نگرفت اما پیرامون حضرت علی(ع) و اوالد آن حضرت بسیار دیده شد ؟  -یک
نکته که در پاسخ به این پرسش مورد توجه برخی از نویسندگان قدیم هم
قرار گرفته ،این است که محیط عراق ،محیطی با فرهنگ های متفاوت و
کهن بود .در این فرهنگ ها که بخشی از آنها فرهنگ مسیحی بود ،نگره های
غلوگرایانه فراوان وجود داشت .بنابرین زمانی که اسالم وارد عراق گردید ،به
طور طبیعی مسلمانان تحت تأثیر این قبیل فرهنگها قرار گرفتند .به عبارت
دیگر ،اسالم در مدینه زمان رسول اهلل ،با یک فرهنگ نیرومندی مواجه نبود،
اما البته همان مقدار که بود قرآن برخورد کرده و انحرافات یهود و نصارا را
نشان داد ،اما وجود یک فرهنگ بسیط در مدینه آن هم در فاصله ده
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سال و این که مرتب آیات الهی نازل شده و همه منتظر بودند ببینند خداوند
چه می گوید ،راه را بر وجود اندیشه های منحرف در میان مسلمانان بست،
اما عراق شرایط متفاوتی داشت .ابن ابی الحدید در پاسخ این پرسش که چرا
زمان رسول اهلل ،با این که مردم اخبار غیبی از آن حضرت می شنیدند ،در باره
آن حضرت غلو نمی کردند اما در باره امام علی غلو می کردند ،عقل و ایمان
صحابه را استوارتر می داند .در حالی که این ستایش وجهی ندارد ،مهم
بساطت است .او به درستی می گوید :تفاوت میان غالیان عراق با عربهایی
که معاصر رسول اهلل بودند ،در این بود که این افراد عراقی و سا کن کوفه بودند
و طینت عراق همیشه محل رشد گرایشهای انحرافی و فرقه ای عجیب و
مذاهب تازه بوده است .مردمان این نواحی خود اهل فکر و دقت و نظریه
و ّبحاث در آراء و عقاید و شبهه طرح کردن در باره مذاهب بودند و در میان
آنان در روزگار کسراها کسانی مانند مانی و دیصان و مزدک بودند .در حالی
که نه طینت مردم حجاز مانند عراقی ها بود و نه ذهن حجازی مانند ذهن
عراقی ها .آنچه بر اذهان حجازی ها غلبه داشت ،خشکی و تکبر و خشونت
طبع بود .سا کنان مدینه و مکه و طائف نیز ،طبعشان نزدیک به طبع بادیه
نشینان اطراف بوده و پیش از اسالم هیچ حکیم و فیلسوف و صاحب نظر
و نیز موقعیتی برای طرح شبهه و ارائه فرقه ای بدعت گر در آن جا وجود
نداشت.
با توجه به خصوصیات مردم عراق و حضور حضرت علی (ع) در این کشور،
جریان غالیان در زمان ایشان چگونه گسترش یافت؟  -غلو در عراق از زمان
خود امام علی علیه السالم ریشه دواند و چنان که منابع نوشتهاند ،امام با
شدت با آنان برخورد کرد .اما به تدریج زمینه رشد آنان فراهم شد .این زمینه
چنان بود که گروهی به طرفداری اهل بیت پدید آمدند و زمانی که شدت
دشمنی امویان را دیدند ،به تدریج در دوستی افراط ورزیدند .این گذشت تا
آن که در محافل خاصی در کوفه ،جریان فکری افراطی و غالی شکل گرفت
و امامان به دلیل این که در مدینه بودند ،امکان نظارت کافی نداشتند.
به عالوه ،چون ارتباطات نیز پنهانی و مخفیانه بود ،برخی از رهبران غالت،
ادعاهای گزاف به عنوان نمایندگی از طرف امامان مطرح می کردند .در
ماجرای ظهور مختار ،و شکست نهایی وی ،زمینه های روحی غلو بیشتر شد
و به تدریج که فرهنگ اسالمی به سمت تئوریزه شدن پیش می رفت ،غلو نیز
خود را با ادعاهای شگفت ،در بازار مکتب سازی در عراق ،آماده می کرد.
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بر پایه روایات و مستندات تاریخی ،این جریان در زمان امام باقر(ع)
گسترش بیشتری داشته و رهبران غالی ادعاهای عجیبی را مطرح می
کردند .نوع غلو آن ها چگونه بوده است؟  -بله ،اشارات مختصری در باره
برخورد امام مجتبی ،امام سجاد و سپس امام باقر ـ علیهم السالم ـ در باره غلو
در اختیار داریم .این جریان در دوره امام باقر بیشتر و بیشتر شد .مغیره بن
سعید عجلی یکی از نخستین رهبران غالی است که ادعاهای عجیب و غریبی
مطرح کرد .به گزارش علی بن محمد نوفلی وی از امام باقر اجازه خواست
تا نزد ایشان برود .آنگاه گفت :شما به مردم بگویید که من غیب می دانم،
من عراق را در اختیار شما خواهم گذاشت! امام باقر بشدت با او برخورد
کرده و حرفهای تندی به او زد .آنگاه وی نزد ابوهاشم عبداهلل بن محمد بن
حنفیه رفت .اما او نیز با وی چنین کرده با کتک از خود دورش کرد .سپس
نزد محمد بن عبداهلل بن حسن (نفس زکیه) رفت .او مردی آرام و سا کت
بود .همان مطالب را برای وی هم بازگفت و او سکوت کرد .او در سکوت وی
طمع کرده و گفت :شهادت می دهم که او همان مهدی است که رسول اهلل
بشارت آمدنش داده است .او قائم اهل بیت است .او همچنین ادعا کرد که
علی بن الحسین یعنی امام سجاد ،به محمد بن عبداهلل بن حسن وصیت
کرده است .سپس به کوفه آمد .وی فردی شعبده باز بود .به گمراهی مردم
نشست و شمار فراوانی فریفته او شدند.
مغیره بن سعید عجلی در بدبین کردن جامعه مسلمانی نسبت به
شیعیان نقش مؤثری داشت .در باره نقش مغیره و نسبت هایی که به امام
باقر می داد ،شعری از ابوهریره عجلی خطاب به امام باقر علیه السالم در
الولی ّ
دست است که گفت :أبا جعفر أنت ّ
أحبه و أرضى بما ترضى به و أتابع/
ّ
أتتنا رجال یحملون علیکم أحادیث قد ضاقت بهن األضالع/أحادیث أفشاها
المغیره فیهم و ّ
شر األمور المحدثات البدائع  /وی در این شعر خطاب به امام
می گوید :ای ابوجعفر! تو ولی هستی که من او را دوست دارم و هرآنچه تو به
آن راضی هستی ،من هم راضی بوده و پیروم.اما مردانی نزد ما آیند و مطالبی
از شما نقل می کنند که ما را دلگیر میکند.اینها احادیثی است که مغیره [بن
سعید] از شما منتشر کرده و بدترین امور ،بدعتها هستند.
غالیان برای اثبات ادعاهای خود از چه ابزارهایی استفاده می کردند و
برخورد امام باقر(ع) با این جریان در روایات معتبر چگونه آمده است؟
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 حمز ه بن عمار بربری از اهالی مدینه بود که از آن جدا شد و مدعی نبوتشخصی به نام ابن کرب شده ،محمد بن حنفیه خدا می دانست و خودش
را امام .او می گفت که هفت سبب (سبعه اسباب) از آسمان بر وی فرود
خواهد آمد و او زمین را با آن خواهد گشود و مالک آن خواهد شد .شماری از
مردم مدینه و کوفه از وی پیروی کردند .ابوجعفر باقر علیه السالم از او بیزاری
جست و تکذیبش کرد و شیعیان نیز از او برائت جستند .بیان [بن سمعان]
یکی از هواداران او بود که می گفت امام باقر به او وصیت کرده است .بیان
همراه پانزده نفر از پیروانش توسط خالد بن عبداهلل قسری دستگیر شده و در
مسجد کوفه آتش زده شد.نوبختی در جای دیگری مینویسد :بیان نامه ای
َ
به امام باقر نوشت و او را به خود و اقرار به نبوتش خواند و گفت :اسلم تسلم.
تسلیم شو تا سالم بمانی .امام باقر به کسی که نامه را آورده بود دستور داد
تا نامه را بخورد .بیان هم جانش را بر سر این ادعایش گذاشت (فرق الشیعه:
 .)31ابومنصور نامی که از طایفه عبدالقیس بود ،از کوفیانی که خانه آنجا
داشت ،اما در بادیه بزرگ شده و فردی امی بود ،پس از وفات امام باقر مدعی
شد که آن حضرت« ،امر» امامت را به او سپرده و او را وصی خود کرده است.
کم کم ادعاهای بزرگتری کرد تا آن که گفت :علی بن ابی طالب پیامبر بوده
است .همین طور حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی ،من
هم نبی و رسول هستم .پس از من هم شش تن از فرزندانم پیامبرند و آخرین
آنها قائم است .وی به یارانش گفته بود هر کس با آنها مخالفت کرد او را ترور
کنند .چون کافر و مشرک هستند .نام این کار را جهاد خفی گذاشته بود.
(فرق الشیعه ،ص  .)35این نمونه ها نشان میدهد غالیان با چه ابزارها و
ادعاها تالش می کردند دوستداران اهل بیت را به سمت خود جذب کنند.
این افراد اغلب از کسانی بودند که سابقه نصرانیت یا ادیان دیگر را داشته
و باورهای گذشته و باستانی خود را عقاید اسالمی و شیعی گره می زدند.
تشخیص درستی و نادرستی این ادعاها با شیعیان ساده دل که عالقه مند به
اهل بیت بودند دشوار بود .به همین دلیل کسانی جذب اینان می شدند .اما
مهم تر از همه بدنامی بود که برای ائمه و شیعیان در میان سایر مسلمانان
بوجود آورده و زمینه دور شدن آنان را از تشیع فراهم می کردند.
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امام هادی و اتحاد پیروان اهل بیت

نویسنده :عبدالکریم پا ک نیا

امام هادی(ع) در نیمه ذیحجه سال 212ق .در اطراف مدینه در محلی به نام
صریا به دنیا آمد  .پدر بزرگوارش امام جواد و مادر گرامی اش سمانه مغربیه
است که بانویی با فضیلت  ،شب زنده دار و با تقوا بود .امام هادی(ع) در سال
 220ق در هشت سالگی ،پس از شهادت پدرش به مقام امامت رسید .امام
در طول  33امامت خویش با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود که به

83

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

ترتیب عبارت اند از:
 .1معتصم ،برادر مأمون ( 217ـ )227؛
 .2واثق ،پسر معتصم ( 227ـ)232؛
 .3متوکل ،برادر واثق ( 232ـ )248؛
 .4منتصر ،پسر متوکل ( 6ماه)؛
 .5مستعین ،پسر عموی منتصر (248ـ)252؛
 .6معتز ،پسر دیگر متوکل (  252ـ .)255
امام دهم در زمان خلیفه معتز مسموم شد و به شهادت رسید و در شهر
سامرا به خا ک سپرده شد.
امام هادی(ع) ،سخنانی درباره عوامل و موانع وحدت مسلمانان دارد که به
برخی از آنها اشاره می کنیم.

چند سند رهبری ائمه
از مهم ترین دالیل مکتب اهل بیت(ع) برای موضوع امامت انسان های صالح
و انحصار رهبری امت اسالم در جانشینان مخصوص حضرت رسول(ص)،
حفط انسجام و وحدت در جامعه اسالمی است؛ زیرا ا گر زمام امور امت به
دست رهبران جامع شرایط باشد و امت اسالم تحت چنان رهبری متحد و
منسجم شوند ،رسیدن به اهداف بلند حضرت محمد(ص) و جامعه ایده آل
اسالمی به سهولت انجام خواهد شد و هویت و فرهنگ مسلمانان از دستبرد
دشمنان کافر و عوامل نفاق انگیز مصونیت خواهد یافت؛ اما ا گر رهبری امت
اسالم به دست کسانی باشد که به ارکان مکتب اسالم باور ندارند و ایمان
چندان مستحکمی ندارند تا به همه دستور های آن ملتزم باشند ،هرگز
نخواهند توانست در جامعه اسالمی انسجام و نظم و وحدت ایجاد کنند.
حضرت فاطمه زهرا(س) در جمله ای زیبا این نکته را چنین بیان فرموده
است که:
ً َّ
ََ َ
َ َ
َ
ُ
ً ْ ُ َْ َ []1
َ
«ج َعل اهلل طاعتنا نظاما ِللمل ِه و ِامامتنا امانا ِللفرق ِه؛ خدای متعال اطاعت
ما اهل بیت پیامبر(ص) را وسیله نظم و انسجام جامعه ،و امامت ما را مایه
در امان ماندن از تفرقه و تشتت جامعه قرار داده است».
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ایات متعدد قرآنی نیز همانند ایات انذار تطهیر ،مودت ،ا کمال ،ابالغ،
مباهله و هل اتی بیانگر این است که مردم برای حفظ نظام جامعه باید از
امامان معصوم(ع) پیروی کنند و از غیر آنان فرمان نبرند؛ چرا که معصومان
الگوهای ممتاز انسانی و کامل ترین مروجان معارف الهی در سطح جهان
هستند .به همین جهت ،خداوند متعال در کنار اطاعت از خدا و رسولش،
[]2
پیروی از اولی االمر ـ یعنی امامان ـ را بر همگان واجب گردانیده است.
کمترین اثر این همبستگی ،دفع خصومت ها و کینه های دیرینه است.
امام باقر(ع) فرمود :آل محمد(ص) همان حبل اهلل است که خداوند در قرآن
ً
دستور داد که به آن چنگ زده شود و فرمود( :واعتصموا بحبل اهلل جمیعا
والتفرقوا).
امام هادی(ع) به طور مفصل به ضرورت رهبری امامان معصوم در زیارت
جامعه کبیره پرداخته و جوانب آن را روشن کرده است .در عصر غیبت نیز
تداوم والیت ائمه(ع) به وسیله ولی فقیه جامع شرایط محقق خواهد شد.

حاکم شدن ارزش های واقعی
یکی از موانع انسجام اسالمی ،حا کم شدن ارزش های دروغین و غیر انسانی
ً
و رذایل در جامعه است .یقینا پیوند روابط انسانی و نزدیک شدن دل های
افراد جامعه به همدیگر ،در اثر اعتماد و عالقه قلبی آنان به همدیگر است.
ا گر معاشرت صحیح بر اساس موازین اخالقی و کماالت انسانی در جامعه
صورت گیرد ،اتحاد مردم روز به روز بیشتر می شود و ا گر ارزش های اخالقی از
میان رود ،همه مردم در ظاهر به همدیگر احترام نفاق آمیز خواهند داشت؛
ً
اما در باطن دشمن یکدیگر خواهند بود؛ مثال ا گر عدالت در جامعه جای
خود را به تبعیض و بی عدالتی بدهد و مردم از همدیگر و مسئوالن ناراضی
باشند ،وحدت در آن جامعه معنا نخواهد داشت؛ زیرا با کوچک ترین بحرانی
کینه ها بروز می کند ،آتش اختالف شعله می کشد و ناراحتی های درونی
افراد آشکار می شود ،اما ا گر آموزه های وحیانی قرآن و اهل بیت(ع) همانند
امانت داری ،صله رحم ،صداقت راستگویی ،عیادت از بیماران ،کمک به
مستمندان ،شرکت در تشییع جنازه مسلمانان ،خودداری از تضییع حقوق
دیگران ،انفاق ،احسان ،عفو و گذشت و احترام به عالمان ّربانی در میان
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مردم رواج داشته باشد ،اعتماد متقابل تحقق می یابد و پایه های وحدت
اسالمی منسجم تر خواهد شد.
در سخنان امام هادی(ع) ترغیب و تشویق به این فضایل و کماالت فراوان
دیده می شود .آن حضرت می فرمود :ا گر مردم در دره ها و کوه ها از پی
مقاصدشان هستند ،من راه کسی را خواهم پیمود که خالص و مخلص راه
[]3
بندگی خدای را می پیماید.
نمونههای از رفتارهای امام هادی(ع) را در ترویج ارزش های اسالمی ذکر
می کنیم.
الف) شایسته ساالری
بدون شک شایسته ساالری عامل وحدت و همدلی ،و فامیل ساالری در
جامعه موجب اختالف و کینه خواهد بود .روزی یکی از فقهای برجسته
شیعه که در مناظره ای ،مخالفین اهل بیت(ع) را محکوم کرده و او را با
براهین واضح رسوا ساخته بود ،به مجلس امام هادی(ع) آمد .امام بسیار
به او احترام گذاشت و او را در صدر مجلس نشاند .هاشمیان به امام اعتراض
کردند که چرا آن حضرت عالم غیر علوی و غیر هاشمی را این همه تعظیم
و ا کرم کرده است .امام هادی در پاسخ آنان که نسب جز در امال ک ارزش
گذاری می دانستند ،فرمود :مبادا از کسانی باشید که خداوند در مقام مذمت
َّ
َ
ً
َ
ین ُ
َْ َ
الذ َ
اهلل
اوتوا نصیبا ِم َن
آنان فرمود) :الم َت َر ِالی
تاب ِ
الکتاب یدعون ِالی ک ِ
ِ
ْ ُ َ َ ُ ُ َّ ّ
یتولی ٌ
فریق م ُ
نه ْم َو ُه ْم ُمعر ُض َ
ِلیحکم بینهم ثم
ون([]4؛ «ایا ندیدی کسانی
ِ
ِ
که بهره ای از کتاب آسمانی داشتند ،به سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در
میان آنها داوری کنند ،سپس گروهی از آنان با علم و آ گاهی روی می گردانند؛
در حالی که از پذیرش حق اعراض کرده اند؟»
آن گاه امام به دستور خداوند متعال در سوره مجادله اشاره می کند و نکاتی
اخالقی را متذکر می شود و از آنان می پرسد :ایا خداوند رتبه افراد را برحسب
[]5
درجات علم و تقوا باال می برد یا بر اساس شرافت فامیلی و نسبی؟!
ب) طرد عناصر مفسد و اختالف افکن
امام هادی(ع) برای حفظ اتحاد جامعه ،تفرقه افکنان را طرد و آنان را که
دارای اندیشه های منحرف بودند ،به جامعه معرفی می کرد.
محمد بن عیسی می گوید :امام علی النقی(ع) در نامه ای به من نوشت:
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خدا علی حسکه قمی و قاسم یقطینی را لعنت کند! شیطان به نظر
[]6
قاسم آمده و با القای سخنان فریبنده ،او را مغرور کرده است.
در این نامه امام هادی(ع) این دو عنصر تفرقه افکن را لعن و طرد کرد؛
زیرا آنها با ادعاهای ّ
غلو آمیز و سخنان گزافه ،به دنبال ایجاد تفرقه در میان
شیعیان بودند.
امام علی(ع) می فرماید:
ُ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
الشعار فاقتلوه َو ل ْو کان تحت ع َ
مامتی
«ایا ک ْم َو الف ْرقه اال َم ْن دعا ِالی هذا ِ
هذ ِه؛[ ]7از پرا کندگی و اختالف بپرهیزید .آ گاه باشید! هر گاه کسی مردم را
ِ
به تفرقه و جدایی و تکروی دعوت کند ،او را بکشید؛ هر چند که زیر ّ
عمامه
من باشد».
حضرت هادی(ع) نیز به پیروی از علی(ع) ،هر گاه می دید که ارشاد و
نصیحت کارساز نیست ،با کسانی که با سخنان واهی و تفرقه افکنانه خود،
سعی در خدشه دار کردن یکپارچگی مسلمانان بودند ،به شدت برخورد می
کرد و حتی در برخی موارد ،دستور نابودی برخی از آنان را صادر فرمود .فارس
بن حاتم بن ماهویه قزوینی در ابتدا از یاران نزدیک امام هادی(ع) و نماینده
آن حضرت بود؛ اما بعدها هواهای نفسانی و حب ریاست و دنیاپرستی باعث
خروج او از مسیر حقیقت شد و به ترویج بدعت و اعتقادات کفر آمیز و انحراف
ً
مردم از حق پرداخت و عمال در صفوف شیعیان دو دستگی ایجاد کرد؛ زیرا
مردم گمان می کردند که او هنوز در سلک یاران امام علی النقی(ع) باقی
مانده و نماینده آن حضرت است.
در این میان ابراهیم بن محمد به امام هادی(ع) نامه ای نوشت و در مورد
سخنان اختالف انگیز وی پرسش کرد .او نوشته بود:
«فدایت شوم! فارس قزوینی با علی بن جعفر یمانی در مسائل اسالمی
اختالف شدیدی دارند .آن دو چنان از هم متنفرند که از یکدیگر برائت می
جویند .ا گر صالح می دانید ،ما را به سوی حق رهنمون شوید و تکلیف ما را
مشخص سازید که مسائل دین خود را از کدام یک بپرسیم و ما به رهنمایی
بسیار نیازمندیم».
امام در پاسخ نوشت:
«اینجا جای شک و تردید و جای پرسش نیست .مقام علی بن جعفر یمانی
باالتر از این سخنان است که شما او را با فارس قزوینی مقایسه کنید.
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خداوند مقام او را بزرگ داشته است .شما هر مشکلی داشتید ،از علی بن
جعفر بپرسید و از فارس دوری کنید (مبادا با اعمال خود فارس را تقویت
کنید) و اجازه ندهید او در کارهای دینی شما دخالت کند .ان شاء اهلل تو و
تمام همشهریانت که پیرو تو هستند ،اطاعت خواهید کرد و من از نیرنگهای
[]8
او به مردم آ گاهم؛ هرگز به فارس اعتنا نکنید».
با وجود آنکه امام هادی(ع) ،فارس قزوینی را از اعمال کفر آمیزش برحذر
داشت ،اما او جسارت را از حد گذرانید و همچنان وجوهات شرعیه را از مردم
می گرفت و بر خالف مصالح دین و بدون رضایت خواسته پیشوای دهم(ع)،
در آن تصرف می کرد .یکی از مهم ترین عوامل لغزش فارس قزوینی ،دنیا
دوستی و ریاست طلبی بود که او را از امامت دور کرد و به سوی باطل کشانید.
او در این مسیر چنان افراط کرد که حکم ارتداد و کفر وی از سوی امام(ع)
صادر شد .متن حکم حضرت امام هادی(ع) در مورد این عنصر فتنه انگیز
این گونه بود:
َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ ُّ
ُ
ً
ّ ً
ْ
ْ
َ
عه و دمه هدر ِلک ِل
فار ْس ـ لعنه اهلل یعمل ِمن ِق َبلی فتانا داعیا ِالی ِالبد ِ
«هذا ِ
ٌ َ
ُ ُُُْ َ َ َ
ّ
َ ْ َََُ َ
ْ َ َّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اهلل الجنه؛
من قتله ،فمن هذا الذی یریحنی ِمنه یقتله و انا ضامن له علی ِ
فارس بن حاتم ـ که خدا او را لعنت کند ـ
خود را نماینده من می داند؛ در حالی که او شخصی فتنه ساز و تفرقه انداز
است ،مردم را به سوی بدعت می خواند .قتل او واجب است و هر کس او را
بکشد و مرا از ّ
شر او راحت کند ،بهشت را برایش ضمانت می کنم».
مدتی از صدور این حکم گذشت و کسی موفق به قتل او نشد؛ تا اینکه
امام(ع) یکی از یاران شجاع و متعهد خود را به نام جنید احضار کرد و به او
فرمود :تو مأموریت داری آن مرد تفرقه افکن را به قتل برسانی و شیعیان را از
سخنان تفرقه آمیز وی راحت کنی .بعد مبلغی به وی داد تا سالحی تهیه کند.
جنید نیز وی را هنگامی که از مسجد خارج می شد ،او را به سزای اعمال
ننگینش رسانید و به برکت دعای امام ،جنید مورد سوء ظن قرار نگرفت .آن
حضرت جنید را که این عامل تفرقه افکن را از میان برداشته بود ،مورد تفقد و
تشویق قرار داد و جنید تا زمان رحلت امام عسکری(ع) زنده بود و از ائمه(ع)
[]9
مستمری دریافت می کرد.
ج) تکریم انسان های شریف
برای حفظ انسجام جامعه باید بر شایستگان و افراد شریف ارج نهاد؛ چرا
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که آنان در هر جا که باشند ،می توانند محور وحدت و یکدلی مردم
قرار گیرند؛ اما ا گر آنان مورد بی مهری قرار گیرند و در جامعه منزوی شوند،
افراد ناالیق و فتنه گر میدان دار خواهند بود و شعله فتنه و اختالف و دو
دستگی دامن همه را خواهد گرفت .به این جهت ،حا کمان و متولیان و
عموم مردم باید برای استحکام جامعه ،شایستگان و نخبگان خود را تکریم
کنند .امام هادی(ع) ضمن طرد افراد ناالیق و فتنه گر ،به شایستگان و انسان
های شریف نیز بها می داد.
علی بن مهزیار اهوازی یکی از نیکان عصر خود بود که مورد تکریم حضرت
هادی قرار گرفت .جمالت مهرآمیز امام در مورد وی چنین است:
َْ ُ َ َ
ُّ
َ
َ
َ
یک َو م ْن َخ ْلف َ
ک م ْن َبین َید َ
ََ َ
ک َو فی ک ِل حاال ِتک فا ِبش ْر
«اسال
ِ
ِ
اهلل ا ْن ْیحفظ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ّ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الخیره؛ از خداوند
ف ِانی ا ْرجو ان یدفع اهلل عنک و اهلل اسأل ان یجعل لک
مسئلت دارم که تو را از پیش رو و پشت سر و در همه حاالت محافظت کند.
خوشحال باش که من امیدوارم خداوند بالها و فتنه ها را از تو دفع کند و
[]10
برایت خیر و نیکی مقدر گرداند».
د) ارتباط مداوم با نمایندگان
همچنان که برای حفظ اتحاد جامعه وجود رهبری جامع شرایط ضرورتی
انکارناپذیر است ،تداوم ارتباط با او نیز ضرورت دارد؛ زیرا ا گر در جامعه ای
رهبری به طور دائم با پیروانش مرتبط نباشد ،عوامل فتنه گر و دشمنان
وحدت و استقالل ،جامعه به راحتی می توانند در صفوف مردم رخنه کنند.
به این جهت ،امام هادی(ع) به نصب نمایندگان شایسته و تقویت شبکه
ارتباطی خود با تمام پیروانش در تمام نقاط ممالک اسالمی ،اهتمام ویژه
داشت.
آن حضرت در سال  232در نامه ای به علی بن بالل چنین نوشت:
ُ
عبدربه به عنوان نماینده ام نصب
«من ابوعلی بن راشد را به جای حسین
کردم و او را ـ که فضل و ایمان بی نظیرش را می شناسم ـ امین خود قرار دادم و
می دانم که تو بزرگ دیار خود هستی .دوست داشتم تو را تکریم کنم و در این
باره برایت نامه بنویسم .پس ،از او پیروی کن و تمام حق و حقوقی را که به
عهده داری ،به او بسپار و اصحاب و یارانم را نیز بر این نکته ترغیب و تشویق
کن و چنان نماینده ام را معرفی کن که همه آنان از او پشتیبانی و حمایت
کنند و این کار موجب احترام و جلب محبت ما خواهد بود و تو نیز در برابر
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[]11

آن از خدا پاداش دریافت خواهی کرد».
امام در سخن دیگری به احمد بن اسحاق قمی فرمود:
«ابوعمرو (عثمان بن سعید عمری نایب اول از نواب اربعه) مورد اعتماد و
امین من است .آنچه به شما می گوید ،از من می گوید و آنچه به شما می
[]12
رساند ،از من می رساند».

پی نوشت
[ . ]1االحتجاج ،ج ،1ص.97
[ . ]2نساء .59 /
[ . ]3تفسیر امام عسکری ،ص.329
[ . ]4آل عمران .33/
[ . ]5مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.53
[ . ]6رجال کشی ،ص.518
[ . ]7نهج البالغه ،خطبه .127
[ . ]8رجال کشی ،ص523؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص259؛ شاگردان مکتب ائمه(ع) ،ج،2
ص.5
[ . ]9معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص259؛ بحاراالنوار ،ج ،50ص.205
[ . ]10بحاراالنوار ،ج ،56ص .41البته در بحاراالنوار این جمالت از امام جواد 7نقل شده است.
[ . ]11فرهنگ جامع سخنان امام هادی ،ص.298
[ . ]12همان ،ص.302
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
فلسفه قربانی در حج چیست؟
در ذیل آیات  196سوره بقره گفته شده؛ «هرکس از عمره تمتع به حج باز
آید هرچه ّ
میسر و مقدور اوست از جنس شتر و گاو و گوسفند قربانی کند».
کشتن این همه حیوان چه دردی از مردم دوا میکرد .رسوم عبادی که دردی
از درد مردم دوا نکند،به چه کار میآید؟
این رسم نه تنها دردی را دوا نمیکند ،بلکه برای عرب بدبخت از نظر
بهداشتی صد در صد دارای مشکالتی هم بوده است؟

پاسخ اجمالی
تمام دستورات و قوانین اسالم بر اساس حکمت یا حکمتهای بسیار دقیق
و سودمند به حال مخلوقات وضع شده است .از جمله قوانین و احکام اسالم
این است که بر حاجیان واجب است در روز عید قربان در سرزمین منی
قربانی کنند .بعضی از حکمتهای قربانی در حج عبارتند ازّ :
توجه حاجیان
به قربانی کردن هواهای نفسانی و ذبح نفس اماره ،کسب تقوا و ّ
تقرب به
خداوند ،کمک به مستمندان و. ...

پاسخ تفصیلی
از آنجا که قانونگذار و شار ع احکام اسالم خداوند حکیم است ،تمام
دستورات و قوانین اسالم بر اساس حکمت یا حکمتهای بسیار دقیق و
سودمند برای مخلوقات وضع شده است هر چند ممکن است ما از بسیاری
از علل و حکمتهای آن آ گاه نباشیم .از جمله قوانین و احکام اسالم این
است که؛ افرادی که حج تمتع بجا میآورند واجب است در روز عید قربان در
[]1
سرزمین منی قربانی کنند.
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دانشمندان جهان اسالم با استفاده از آیات و روایات حکمتها و فلسفههای
متعددی برای قربانی در حج بیان کردهاند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره
میکنیم:
ّ
 .1قربانی نماد مبارزه با تعلقات نفسانی :قربانی کردن حاجیان در روز عید
قربان ،نمادی از قربانی کردن هواهای نفسانی و ذبح نفس اماره است.
همانطوری که دستور خداوند به حضرت ابراهیم(ع) در مورد ذبح حضرت
اسماعیل(ع) برای این منظور بوده است تا آنحضرت در پرتو این عمل با
ّ
سرسختترین و ریشه دارترین عامل تعلق نفس که ُح ّب و دوستی فرزند
ّ
است مبارزه کند و با اطاعت از خدا تعلق نفسانی را ریشه کن سازد .بنابر
این ،همانطور که اطاعت از این دستور نقش تربیتی بزرگی در جهت رهایی
ّ
از زندان نفس و تعلقات حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) داشته و
مقام و منزلت آنان را نزد خداوند باالتر برده است .بر این اساس ،قربانی کردن
ّ
حاجیان در واقع نوعی جهاد با نفس در جهت زدودن تعلقات و وابستگیهای
[]2
دنیایی و مادی و رهایی از زندان مالپرستی و دنیاطلبی است.
 .2کسب تقوا و ّ
تقرب به خداوند :قرآن مجید در این زمینه میفرماید« :نه
گوشتها و نه خونهاى آنها ،هرگز به خدا نمیرسد .آنچه به او میرسد ،تقوا
ً
و پرهیزگارى شماست»...؛[ ]3زیرا اصوال خدا نیازى به گوشت قربانى ندارد،
چرا که او نه جسم است و نه نیازمند ،او وجودى است کامل و بیانتها از هر
جهت.
به دیگر سخن؛ هدف خداوند از واجب کردن قربانی آن است که حاجیان با
پیمودن مدارج تقوا در مسیر یک انسان کامل قرار گیرند و روز به روز به خدا
نزدیکتر شوند ،همه عبادات کالسهاى تربیت است .قربانى ،درس ایثار و
فدا کارى و گذشت و آمادگى براى شهادت در راه خدا را به انسانها میآموزد،
[]4
و درس کمک به نیازمندان و مستمندان است.
ا گر تنها به حکمتهای گفته شده نظر داشته باشیم ،حتی در صورتی که از
گوشتهای قربانی هیچ استفادهای نشود باز این حکمتها میتواند حاصل
شود.
 .3کمک به مستمندان و اطعام آنان :از آیات قرآن کریم به خوبى استفاده
میشود که یکی از اهداف قربانى کردن این است که گوشت آن به
مصرفهاى الزم برسد هم قربانى کننده از آن استفاده کند و هم قسمتى را
به فقیران نیازمند برساند ]5[.بر اساس این هدف ارزشمند ،مسلمانان مجاز
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نیستند گوشتهاى قربانى را در سرزمین منى بر روى زمین بیندازند
تا گندیده شود و یا در زیر خا کها مدفون کنند ،بلکه گوشتهای حاصل
از قربانی در سرزمین مقدس منی باید در درجه اول به مصرف افراد نیازمند
آن سرزمین برسد و ا گر نیازمندانى در آن روز و در آن سرزمین پیدا نشوند باید
آن را به مناطق دیگر حمل کنند و در اختیار نیازمندان قرار دهند .حتی بر
اساس این حکمت نیز ا گر این گوشتها به موقع به دست افرد نیازمند نرسد
و فاسد گردد نباید گفت پس قربانی الزم نیست! بلکه مسلمانان باید سعی
کنند با استفاده از امکانات پیشرفته این ثروت عظیم را حفظ کرده و در اسر ع
وقت در اختیار نیازمندان قرار دهند .به عبارت دیگر؛ نباید گفت چون به
دست فقرا نمیرسد قربانی نکنید ،بلکه باید گفت چون قربانی واجب است
و یکی از حکمتهای آن هم استفاده فقرا از این گوشت است ،باید امکانات
الزم را فراهم کرد.
خوشبختانه در چند سال اخیر ،امکانات بسیارى خوبی در کشتارگاههای
ّ
مکه فراهم شده است و مسئوالن حج تا حد زیادی موفق شدهاند با منجمد
کردن این گوشتها جلو اسراف را گرفته و آنها را به مصرف نیازمندان
ّ
برسانند .ا گرچه این موفقیت هنوز به مرحله صد در صد نرسیده است ،اما
ّ
با موفقیتهای بزرگی که در این راه حاصل شده است تا آن استفاده صد در
صد تنها فاصله اندکی باقی است.

پی نوشت
موسوی شاهرودى ،سید مرتضى ،جامع الفتاوى (مناسک حج) ،ص  193و  ،195نشر مشعر ،قم،
چاپ سوم1428 ،ق؛ حسینی خامنهای ،سید علی ،مناسک الحج ،ص  ،131نشر مشعر ،قم ،چاپ
اول1426 ،ق.
 ]2[.برگرفته از سایت پرسمان قرآن
َ ْ َ َ َُ
ُ
ُ
ُ َْ
ى ِم ْنک ْم.»...
اهَّلل ل ُح ُومها َو ال ِدماؤها َو ِلک ْن َینال ُه ّالتقو 
 ]3[.حج« :37 ،لن ینال
 ]4[.مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،14ص  ،109دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ اول،
1374ش.
 ]5[.همان ،ص .82
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آیین قربانی کردن در ادیان مختلف
نویسنده :محمدرضا اسدزاده

قربانی کردن در همه ادیان الهی با دالیل مختلف ،رسمی پابرجا بوده است.
در این متن به جایگاه و دالیل مذهبی این عمل در ادیان مختلف پرداخته
شده است
ذبیحه و قربانی آئینی است که در اغلب ادیان و مذاهب دنیا وجود دارد.
قربانی شاید همانند دیگر بخششها و عطاها که ایمان آدمی را میآزماید
برای سنجش میزان گذشت انسان از مالکیتها و تملکهاست ،و شاید
برای آشکار شدن صدق نیتها .عید قربان بر نماد قربانی بزرگ ابراهیم
استوار است .ابراهیم درکشا کش اطاعت از جان هستی و مهر پدری گرفتار
آمده است .رؤیاهای شبانه او را به قربانی کردن عزیزترین فرزند امر میکند
و دل پدری کهنسال در عشق پسر نوجوان گرفتار است .ابراهیم تسلیم
اوامر الهی میشود اسماعیل را به قربانگاه میبرد و آنگاه ...از جانب خداوند
گوسفندی وارد میشود تا به جای اسماعیل ذبح شود .چرا که ابراهیم به
وحی الهی عمل کرده است .او پیش از آنکه اسماعیل را به قربانگاه برد ،مهر
به اسماعیل ،مهرپدری به یگانه پسرش را به مذبح برد و سر برید و نمادی
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شد برای گذشتن از همه چیز در راه رضای خداوند .ابراهیم بزرگمرد
بت شکن تاریخ دریافت خداوند او را تنها و خالص و سره از آن خود
میخواهد .خداوند غیور است در دل ابراهیم که جای مهر خداوندی است
جایی برای اغیار نیست ،حتی ا گر این غیر ،اسماعیل باشد .در تمام ادیان
الهی اسالم ،مسیحیت ،زرتشتی و یهود مراسم قربانی وجود دارد و همینطور
در سایر آئینهایی که برخاسته از اسطورهها ،افسانهها و چند خدایی انسان
کهن است میتوان ردپای پررنگی از این مراسم را مشاهده کرد .آنچه در زیر
میآید بررسی اجمالی در این زمینه است.
قربانی ،امروزه به ویژه در میان مسلمین با هدف و انگیزه تقرب و یا عمل به
ً
نذر است و منحصرا با ذبح حیوانی که برای مراسم در نظر گرفته شده است به
انجام میرسد ولی در گذشتههای دور و در میان قبایل گونا گون با انگیزهها
و شیوههای متفاوتی (از قبیل قربانی کردن حیوان و انسان) انجام مییافته
است .انگیزهها واهداف قربانی در میان قبایل و طوایف دوره باستان که
بیشتر آنان ارباب انواع (خدای خورشید ،آسمان ،زمین ،ماه ،باران و )...را
میپرستیدند شامل موارد زیر بوده است:
 -1ایمنی از خشم خدا و طلب یاری از او :مؤمنان در جریان عبادت خود را
به مذبح که در جلوی معبد قرار داشت میرساندند و به وسیله قربانی و نماز
از خشم خدا ایمنی مییافتند و یاری او را جلب میکردند.
 -2قربانی انسان به خاطر دوستی :که گاه افراد انسانی قربانی میشدند.
 -3جلب خشنودی خدایان :انسان دوره باستان به واسطه آنکه خود
را در برابر طبیعت ناتوان و رویدادهای آن را خارج از اختیارات خود و در
مقابل منافع خود می دید همواره برای برآوردن خواستهایی نظیر رویش
محصول ،یافتن شکار ،بارش باران ،فرونیامدن صاعقه و امثال اینها برای
الهههای این پدیدههای طبیعی قربانی میکرد.
 -4هنگام شیوع بیماری :هنگام شیوع بیماریهای خطرنا ک در
«ماسالی» ،یکی از بینوایان شهر را جامه مقدس میپوشاندند و از بیتالمال
اطعام میکردند و سپس او را با شاخههای مقدس میآراستند و در میان
مردمی که تصور میکردند با این عمل گناهانشان بخشوده میشود ،او را از
باالی صخره به زیر میانداختند.
 -5هنگام قحط و غال :مردم «آتن» هنگام قحط و غال در شیوع طاعون
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و امراض دیگر یک یا چند نفر از افراد بشر را قربانی مینمودند تا شهر خود را
پا ک سازند.
 -6برای پیروزی در جنگ :سپاهیان قبل از آغاز جنگ برای پیروزی خود
قربانی تقدیم میکردند.
 -7تطهیرمحل تشکیل مجالس عمومی :در آتن برای تطهیر محل تشکیل
مجالس عمومی خوکی قربانی میکردند.
 -8گریزاندن ارواح تبهکار و مصیبت :این آئین به ویژه در میان رومیان
انجام میگرفت .دستهایی برگرد چیزی که میبایست پیراسته شود می
گشتند و نماز میگزاردند و قربانی میکردند و بدین گونه ارواح تبهکار را
میپرا کنده ،مصیبت را میگریزاندند .این عمل به ویژه برای محصول ،رمه،
سیاه و شهر به کار میرفت.
 -9دفع بحران بزرگ :بعضی از اقوام باستانی به هنگام بحرانهای بزرگ،
کودکانی تا سیصد تن را در عرض یک روز قربانی میکردند.
 -10کفاره گناهان :در حاالت یهود میخوانیم که آنها برای کفاره گناهان
خویش قربانی میکردند.
شیوههای قربانی به طرق گونا گونی نه شاید به گونا گونی انگیزهها و اهداف
آن انجام میگرفت که پرتاب کردن از صخره ،استفاده از تبردو دم و سوزاندن
قربانی از این روشهاست.
در بخش دوم این نوشتار به بررسی مراسم قربانی در میان اهل کتاب
(یهود ،نصارا و زرتشتیان) خواهیم پرداخت

دین یهود
از واقعیت ذبیحه و قربانی در بین یهود اولیه به دلیل تحریفهایی که بر تورات
رفته است ،اطالعی در دست نیست و آنچه هم ا کنون از این مراسم در اختیار
داریم از منابع فعلی یهود است.
در باب  -32سفر خروج میخوانیم که :جناب هارون گوساله ساخت و مذبحی
برای او بنا کرد و فریاد زده گفت :فردا عید است .برای خداوند گوساله را عبادت
کرد و بنیاسرائیل را هم امر به عبادت او نمود .پس ایشان به امر هارون ذبایح
()1
برای گوساله ذبح نمودند و قربانیها برای تقرب کردند.
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در آیه  3از باب  5سفر خروج میخوانیم :به صحرا برویم و نزد یهوه
خدای خود قربانی بگذاریم مبادا ما را به وبا یا شمشیر مبتال سازد .از آنچه که
در کتاب مقدس آمده میتوان نتیجه گرفت که ذبح قربانی یکی از اجزاء دین
یهود است.
در شریعت حضرت موسی برای ذبایح نظم و ترتیبی وضع شده بود در حالیکه
قبل از شریعت وی با توجه به نوع و تعداد ذبایح و شرایط ذبح ،ذبایح اختیاری
َ
بودند هر کاهن با دست خودش ذبح میکرد .ک َهنه (کاهنان) در بین یهود آنانی
بودند که به درجه کهونت رسیده و اجازه داشتند خودشان قربانی و ذبایح را
ذبح کنند .آنها تنها کسانی بودند که وظیفه انجام شعائر دینی را به عهده
داشتند .قبل از آنکه حضرت موسی به کوه طور خوانده شود و الواح مقدس را
دریافت کند ،ذبایح در بین بنیاسرائیل اختیاری بود ،وضعیت ثابت و مرتبی
نداشت و با توجه به نوع حیوان مذبوح و ذبایح تعداد آنها و شرایط متفاوت
بود .ولی پس از آن در ذبح و قربانیها ترتیب و انسجامی پدید آمد و بعدها
تقدیم ذبایح در خانواده هارون انحصاری گشت.
قربانی در یهود به دو دسته قربانی «خونین» و«غیرخونین» تقسیم میشدند
که ذبایح خونین خود سه دسته بودند.
 -1قربانی و ذبایح سوختنی :رسم چنین بود که آنها را به گونهایی میسوزاندند
که غیر از پوست حیوان چیزی باقی نمیماند که البته آن پوست نیز سهم کاهن
بود.
 -2قربانیها و ذبایح تکفیری و خطایی :چنانکه از اسم آن برمیآید به جهت
تکفیرگناهان و یا تجاوز از شریعت دهگانه موسی انجام مییافته و پا کی فرد
خاطی هدف آن بوده است .البته در این نوع ذبایح تمام ذبیحه سوزانده
نمیشد بلکه تنها دنبههای آن سوزانده میشد و آنچه از ذبیحه باقی میماند
به کهنه میرسید .در این مراسم ا گر دسترسی به قربانی بزرگ نداشتند یک
جفت کبوتر قربانی میکردند.
 -3قربانیها و ذبایح سالمت :این نوع قربانی جزو ذبایح واجب محسوب
نمیشد.
عالوه بر اینها ذبح دو گنجشک برای تطهیر و شفا یافتن از برص انجام
میگرفت .اوامر دهگانه خداوند امر میکرد ذبایح از عیوب مبرا و از سالمتی
برخودار باشند و نیز امر میکرد که تعداد ذبایح تقدیمی بایستی متناسب با
قدرت و توان تقدیم کننده باشد .کیفیت تقدیم ذبایح چنین بود که فقط
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شحم( پیه) و کلیههای آنها را میسوزاندند و باقیمانده به مصرف کاهن و
تقدیمکننده میرسید .به این صورت که گوشت سینه و کتفها به کاهن و باقی
را به صاحب ذبیحه میدادند.
بخش دیگری از ذبایح یهود ذبیحه طیور و پرندگان است که خود به سه دسته
تقسیم میشد.
 -1ا گر فردی گناه میکرد و قدرت ذبح حیوان چهارپا را نداشت ،بخاطر فقر و
نداری پرندهایی را ذبح میکرد که کفاره گناهانش باشد.
 -2برای تطهیر زنان بعد از زایمان.
 -3برای تطهیر شفایافتگان از بیماری برص.
دیگر ذبایح معمول در بین یهود ذبایح یومیه بوده است که برهها و قوچهای دو
سالهایی را یکی صبح و دیگری عصر بعد از غروب خورشید ذبح میکردند .و اما
ذبایح غیرخونین یهود به این صورت بود که کاهن دو دستش را بر سه بز نری
به اسم «عزازیل» گذارده و به تمام گناهان بنیاسرائیل اعتراف میکرد ،سپس
حیوان را بدون سربریدن در بیابان رها میساخت .که البته همه این مراسم
قربانی اعم از خونین و غیر آن با دعایی همراه بود.

دین مسیحیت
ذبیحه و قربانی در نزد نصاری یک جزء جوهری و یک بخش انفکا ک ناپذیر
دینی محسوب میشد .نصاری ذبایح خود را فقط «لوجه اهلل» تقدیم میکردند
به این صورت که ذبیحه تقدیمی را برای رضایت خداوند نابود میکردند و به
این وسیله به سلطه خداوند برخویش اعتراف میکردند.
ذبیحه در نزد بعضی از مسیحیان یکی بیش نیست و آن جسد و خون مسیح
است که برمذبح توسط کهنه پیشکش میشد ذبیحه در نزد ایشان دو صورت
ظاهر و باطن داشت ،صورت ظاهر نان و شراب و صورت باطن به جسد و خون
مسیح استحاله میشد و به این صورت ذبیحه تمام بود .اما در نزد پروتستانها
مسیح فقط آن ذبیحه آخری است و این استحاله نان و شراب را به گوشت و
خون مسیح منکرند .نصاری هنگام ذبح اسم حضرت مسیح را برده و سپس
ذبیحه خود را ذبح میکردند
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دین زرتشت
برای بررسی آئین قربانی در دین زرتشت بهتر آن است آن را در سه دوره قبل،
همزمان و بعد از زرتشت بررسی کنیم:
الف -قبل از زرتشت:
در این دوره ذبح قربانی وجود داشته است .آئین و دین رایج آن زمان
«مهرپرستی» و «میترائیسم» بوده و به گواهی تاریخ در این کیش قربانی جایز
بود .پیروان این کیش به هنگام بهار گاوی را در معبد قربانی میکردند .در
این دوره عالوه بر اهورامزدا چهارعنصر آفتاب و ماه ،آب و خا ک نیز مقدس
شمرده میشدند و برای آنها فدیه و قربانی میدادند.
ب -همزمان با زرتشت:
در زمان ظهور زرتشت اختالف بسیار است و این اختالف زمانی از  6500تا
 400قبل از میالد مسیح را دربرمیگیرد ولی زمان ظهور زرتشت هرزمان بوده
باشد ،به گواهی مطالب گاتاها(گفتههای زرتشت) هرگونه ذبح حیوانات،
قربانی کردن آنها و ساختن معبد ممنوع بوده است .چرا که به اعتقاد ایشان
چهارپایانی که بشر را غذا میدهند و برای او کار میکنند باید مورد احترام قرار
ً
گیرند .زرتشت در گاتاها صریحا اعالم میکند :نفرین تو ای مزدا به کسانی باد
که با تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف میسازند و به کسانی که
حیوانات را با فریاد شادمانی قربانی میکنند.
در حقیقت چون آئینهای چند خدایی پیش از زرتشت بر قربانیهای متعدد
و مکرر استوار بود زرتشت با ایجاد یک رفرم مذهبی ،برخی آداب و رسوم
مرسوم رایج زمان خویش را حذف و آئین جدیدی بنیان نهاد.
ج -بعد از زرتشت:
بعد از مرگ زرتشت تعالیم وی تحت تأثیر سنن جاری و احتیاجات زندگی
و تمایالت مومنین تغییر یافت و ذبح قربانی با مراسم شگفتآوری پای به
عرصه نهاد و تا آنجا پیش رفت که زرتشتیان در مراسم و اعیاد خویش
از قربانی استفاده میکردند .یکی از این مراسم جشن مهرگان است (به
جا مانده از روزگاران مهرپرستی) که زرتشت با تمام نیرو با آن مخالفت
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ورزیده بود ولی معلوم نیست دوباره در چه عهدی و در اثر چه عواملی در بین
زرتشتیان متداول شده است .در قرنهای اخیر اغلب خانواده های زرتشتی
سا کن ایران در جشن مهرگان گوسفندی را سر میبریدند.
ً
زرتشتیان ظاهرا تنها در جشن بهمنگان است که از خوردن گوشت و قربانی
خودداری میکنند .زرتشتیان بهمن( وهومن) را فرشته مقرب «اهورامزدا»
میدانند و در عالم معنوی آن را مظهر اندیشه نیک و دانش خداداد
میدانند .پاسبانی چهارپایان سودمند در عالم جسمانی به این «امشاسپند»
وا گذار شده است و در این روز زرتشتیان در جشن بهمنگان یا بهمنه که در
روز بهمن از ماه بهمن واقع می شود از کشتار حیوانات و خوردن گوشت آنها
خودداری میکنند .متعصبین آنها این عمل یعنی پرهیز از خوردن گوشت و
کشتار گاو و گوسفند و مر غ و ...را در همه روزهای ماه بهمن ادامه می دهند.
()5
در اینجا الزم به یادآوری است که روزهای وهمن( )2ماه( )3گوش( )4و رام
َ
در نزد زرتشتیان بنام روزهای «ن ُبر» معروفند و هرماه در چهار روز نامبرده
زرتشتیان«نبرنگه» نگاه میدارند یعنی از ذبح حیوانات و مصرف گوشت آنها
خودداری مینمایند.
با آنچه آمد به نظر میرسد که قربانی در دین اسالم خردمندانهترین و
مقتصدترین آئین در میان تمام ادیان است .در دین اسالم تنها قربانیهای
واجب ،قربانی روز عید قربان برای حاجیان و قربانی در پی نذر و قسم است.
بقیه قربانیها اعم از عقیقه کردن گوسفند برای بیمه کردن سالمت کودک و
امثال آن مستحب است و از سوی دیگر تا کیدات مکرر شده است که قربانیها
در میان افراد بیبضاعت و خویشان تقسیم شود .که این مسأله در مقایسه
با سوزاندن حیوان و رها کردن آن در صحرا که آشکارا اسرافی در منابع غذایی
است بسیار سودمندانه و خردمندانه است.

منبع
khabaronline.ir
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فلسفه قربانی در اسالم و اقسام آن

امام صادق(ع) درباره فلسفه قربانی کردن فرمود« :همانا قربانی گناهان
صاحبش را میریزد و باعث آمرزش آنها میشود ،هنگامی که اولین قطره
خونش بر زمین میریزد ،همانا خداوند از غیب میداند ،چه کسی از او
میترسد و تقوا را رعایت میکند».
قربانی یک عبادت و از شعائر اسالم است و در مقابل دیگر عبادتها از
جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است ،از نظر معنی لغوی هر آن چیزی
است که وسیله تقرب و نزدیکی به خداوند متعال باشد ،خواه آن چیز ذبح
حیوان باشد یا دیگر صدقات ،در عرف عام به آن حیوان خاص قربانی گفته
میشود که به خاطر رضای خداوند در روزهای عید قربان مسلمانان آن را
ذبح میکنند.
ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان آدم ابوالبشر(ع) شروع شد ،وقتی
که دو فرزندش هابیل و قابیل به ترتیب یک قوچ و مقداری گندم را به عنوان
قربانی به بارگاه خداوندی تقدیم کردند ،به دستور و روال آن زمان صاعقهای
از آسمان قربانی هابیل را سوزاند که این عالمت قبولی بود و قربانی قابیل به
حال خود باقی ماند.
ْ َ َّ َ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ّ َ
در قرآن مجید این واقعه تاریخی چنین آمده است«ِ :إذ قربا قربانا فتق ِبل
َ
َ ْ
َ
َ
ِمن أ َح ِد ِه َما َول ْم ُی َتق َّبل ِم َن اآلخ ِر»( .)1وقتی که (هابیل و قابیل پسران آدم)
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قربانی تقدیم کردند ،از یکی (هابیل) پذیرفته شد و از دیگری (قابیل) پذیرفته
نشد.
قربانی به عنوان شعار دین و آیین و مشروعیت آن به زمان حضرت آدم(ع)
بر میگردد ،اما وقتی که واقعه بینظیر و شگفتانگیز حضرت ابراهیم(ع)
پیش آمد که در آن واقعه ایشان برای ذبح و قربانی کردن یکتا فرزندش
اسماعیل(ع) اقدام فرمود و از این امتحان الهی سربلند بیرون آمد ،قربانی
جایگاه و اهمیت ویژهای را در ادیان سماوی کسب کرد.
داستان مذکور در سوره صافات قرآن مجید آمده است ،در این آیات آمده
َ
«قق ْد َص َّد ْق َت ُّالر ْؤیا إ َّنا َکذل َ
ک َن ْجزی ْال ُم ْح ِس َ
نین إ َّن هذا َل ُه َو ْال َب ُ
الء
است:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ َ َ
َ
َ
ُ
()2
ْ
ْ
ظیم»  ،او را ندا دادیم که ای ابراهیم! رؤیای خود
المبین و فدیناه ِب ِذب ٍح ع ٍ
را حقیقت بخشیدی و ما نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم ،راستی که این
همان آزمایش آشکار بود و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم ،برای اینکه
برنامه ابراهیم(ع) ناتمام نماند ،خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا قربانی کند و
سنتی برای آیندگان در مراسم حج و سرزمین منا از خود بگذارد.
مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم درباره فسلفه
قربانی کردن این چنین میگوید :ریشه قربانی کردن از زمان آدم ابوالبشر بوده
و پیامبران بعد از او نیز این کار را انجام میدادهاند ،اما زمانی که پیامبر(ص)
به پیامبری مبعوث شد ،این سنت پیامبران به آئین خرافاتی و غلط آمیخته
شده بود ،شیوه مردم در زمان جاهلیت چنان بود که پس از ذبح یا نحر ،کعبه
را به خون قربانی میآلودند و قسمتی از گوشت آن را بر خانه کعبه میآویختند
()3
تا خداوند آن را قبول کند.
اما اسالم حرمت خاصی برای قربانی قرار داد که به آن در این آیه اشاره
َ ْ
َ َّ ْ
َ
َ ُ ُّ ْ َ
اهّلل َوال الش ْه َر ال َح َر َام َوال ال َه ْد َی َوال القالئد»(،)4
شده است« :ال ت ِحلوا ش َعآ ِئ َر ِ
شعائر خدا را حالل مشمارید و نیز چهار ماه حرام را حالل مشمارید و نیز
کشتن و خوردن قربانیهای بینشان مردم و قربانیهای نشاندار آنان را
حالل ندانید.
منظور آیه این است که به شعائر ،یعنی نشانههای حج و مناسک آن
بیاحترامی نکنید و حرمت ماههای حرام را نگه دارید و قربانیهایی که
ً
دیگران برای ذبح میبرند و احیانا گم میشوند را نکشید و نخورید ،چرا که
()5
این بیمواالتی و بیاحترامی به مقام و منزلت پروردگار است.
و سپس خداوند در طرد آن سنت زشت جاهلی و برای بیان تقربی که
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حاصل قربانی است و چه بسا به همین جهت به قربانی موسوم شده
می فرماید«َ :لن َی َن َال َ
اهَّلل ُل ُح ُ
وم َها َو َل ِد َم ُاؤ َها َو َلکن َی َن ُال ُه َّالت ْق َوی ِم ْ
نکم»،
گوشت و خون قربانی به خداوند نمیرسد ،بلکه این تقوا و صفای دل
شماست که به خدا میرسد )6(،زیرا آیه شریفه کعبه را از سنن جاهلی مزبور
پیراسته میدارد و از طرفی در دفع این پندار که چون خداوند از جهانیان
بینیاز است ،پس نحر و ذبح بر حج گزار واجب نیست ،این نکته را اظهار
میدارد که اصل قربانی الزم است ا گر چه خداوند از آن بی نیاز است و آنچه از
این قربانی به خدای سبحان میرسد ،گوشت یا خون نیست بلکه روح کردار
()7
و جان عمل ،که همان تقواست به حضرتش میرسد.
در اسالم قربانی به چند جهت انجام میشود:
نوع اول قربانی که در مراسم حج واجب میشود و هر حاجی باید با شرایط
()8
خاص گوسفند یا شتر یا گاوی را قربانی کند.
نوع دوم مربوط به کفارات حج است که برای کفاره برخی از اعمال که در
()9
حال احرام انجام دادهاند ،باید قربانی کنند.
نوع سوم قربانی که بر اساس نذر واجب میشود یعنی نذر میکند که ا گر
بیمار شفا یافت ،گوسفند یا گاو یا شتری را قربانی کند.
اما نوعی از قربانی نیز وجود دارد و آن نوع مستحبی آن است ،توضیح اینکه
در روز عید قربان هر سال چه برای حاجی و چه غیر حاجی چه در منی و چه
در شهرها ،مستحب است گوسفند قربانی کنند که آن را در کالم عرب اضحیه
میگویند و بر استحباب آن در شر ع مقدس تأ کید شده ،به طوری که بعضی
ً
از فقها آن را واجب دانسته و خداوند آن قرض را یقینا ادا میکند و شرایط آن
هم همان شرایط قربانی واجب است.
روزهای اضحیه برای کسی که در منا باشد ،چهار روز که اول آن عید
قربان است و برای کسی که در شهرها باشد سه روز است )10(.نوعی از قربانی
مستحب نیز برای کودکی که تازه به دنیا آمده انجام میشود که عقیقه نام
ّ
دارد و بر آن تأ کید فراوان شده است ،در آیه  107سوره صافات آمده است
َ
َ«وف َد ْی َن ُاه ِب ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍیم» که منظور از فدیناه این است که چیزی به عنوان
بال گردان و دفع ضرر از شخص یا از چیز دیگر قرار داده شود و لذا کفارهای را که
()11
بعضی از بیماران ،به جای روزه میدهند ،فدیه نامیده میشود.
بنابراین میتوان این گونه برای انواع قربانیها توجیه کرد که:
ً
اوال برای شخصی که قربانی میکند ،رفع بال و دفع ضرر از مال و جانش است.
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ً
ثانیا این قربانیها همان طور که از نامش پیداست ،انسان را به خدا
نزدیک میکند ،چنان چه در آیه  37سوره حج آمده که گوشت و خون قربانی
به خدا نمیرسد ،اما تقوای شما به خدا میرسد و این همان ّ
تقربی است که
از قربانی نزد خداوند متعال نصیب شخص میشود.
ً
ثالثا روایتی آمده است که :ابیبصیر از امام صادق(ع) نقل میکند که از
حضرت پرسیدم :علت قربانی کردن چیست؟ فرمود همانا قربانی گناهان
صاحبش را میریزد و باعث آمرزش آنها میشود ،هنگامی که اولین قطره
خونش بر زمین میریزد ،همانا خداوند از غیب میداند ،چه کسی از او
()12
میترسد و تقوا را رعایت میکند.
ّ
ً
رابعا در حدیثی از امام باقر(ع) می خوانیم« :إ َّن اهلل َع َّز َو َج َل ُی ِح ُّب إ ْط َعامَ
ِ
ِ
ََ ّ
َّ َ
الد َم ِاء» ،خداوند عزوجل قربانی کردن و طعام دادن را دوست
ام َو ِإ َراقه ِ
الطع ِ
()13
دارد.
یعنی عالوه بر خواصی که برای صاحب قربانی دارد ،دیگران نیز از گوشت
قربانی بهره میبرند و از گوشت قربانی فقرا و مسا کین و کسانی که تمکن مالی
برای خرید گوشت را ندارند ،از آن بهرهمند میشوند ،ضمن اینکه ا گر کسی
از مال خود توانست بگذرد ،شاید بتواند و آمادگی پیدا کند که از بدن و جان
هم مایه بگذارد.
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
در جریــان غدیــر خــم والیــت سیاســی مــد نظــر پیامبــر بــوده
اســت یــا والیــت دینــی و عرفانــی؟
نظر به اینکه پیامبر(ص) طبق حدیث غدیر و روایات دیگر ،امیرالمؤمنین(ع)
را به طور مطلق و عام جایگزین خود نمودند ،تمام والیتهای پیامبر(ص) از
جمله والیت عرفانی و سیاسی و  ...برای ایشان نیز ثابت میشود

پاسخ
از دیدگاه شیعیان ،شکی نیست که والیت امیرالمؤمنین(ع) که توسط
پیامبر ا کرم(ص) در ماجرای غدیر اعالم گردیده و در فرصت های بسیار
دیگری قبل و بعد از غدیر ،بر آن تأ کید شده است[ ،]1شامل تمام مواردی
است که رسول خدا(ص) در آن موارد ،والیت داشته اند و با توجه به تشکیل و
اداره حکومت توسط پیامبر(ص) ،شکی نداریم که یکی از ابعاد والیت ایشان،
والیت سیاسی بوده است.
اما ا گر بخواهیم پرسش شما را ریشه یابی نماییم ،باید بیان داشت که با
توجه به آن چه بعد از رسول خدا(ص) اتفاق افتاد و خالفت در اختیار صاحب
اصلی آن قرار نگرفت ،برای عموم مردم در نسل های بعد ،توجیه پذیر نبود که
چگونه با وجود این همه تصریحات و کنایاتی که استحقاق امیرالمؤمنین(ع)
را در خالفت بالفصل پیامبر(ص) ثابت می نماید ،حکومت در اختیار دیگران
قرار گرفت! .بر این اساس مؤلفانی که به طیف فکری حا کم گرایش داشتند،
در تألیفات خود تالش نمودند تا در حد امکان ،امتیازات امیرالمؤمنین(ع)
را ذکر ننموده و یا تنها قطعات انتخاب شده ای از آن را بیان نمایند و یا ا گر
حدیثی آن چنان متواتر و مورد قبول بود که نیاوردن آن به حیثیت علمی
مؤلفش آسیب می رسانید ،در صدد توجیه و تأویل آن برآمده و آن را بگونه
ای تفسیر نمایند که با عقایدشان هم خوانی داشته باشد .حدیث غدیر
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از جمله روایاتی است که چون امکان سانسور کامل آن وجود نداشت ،بخش
هایی از آن در کتب معتبر اهل سنت ذکر شده[ ،]2و تصریح به والیت امام
علی(ع) از جانب رسول اهلل(ص) نیز از مواردی است که در بیشتر این کتاب ها
بر آن صحه گذاشته شده است .بدیهی است که مطالعه چنین روایتی با این
صراحت و وضوح ،این پرسش را برای خوانندگان آن پدید می آورد که پس چرا
علی رغم فرموده پیامبر(ص) ،حکومت در اختیار علی(ع) قرار نگرفت؟! اینجا
است که توجیه گرانی وارد صحنه شده و والیت مندرج در حدیث را تنها به
والیت عرفانی و دوستی و محبت تفسیر نموده و والیت سیاسی را از آن خارج
می نمایند!! چنین توجیهاتی در مورد سایر احادیث مشابه نیز بیان گردیده
است .به عنوان نمونه ،بیان می دارند این که پیامبر(ص) ،علی(ع) را همانند
هارون(ع) معرفی نموده؛ یعنی این که ایشان وزیر پیامبرند و وزیر و نایب
با هم متفاوتند!! بنابر این علی(ع) نایب ایشان نیست ،بلکه تنها در زمان
حیاتشان ،وزیر پیامبر(ص) بوده است و با رحلت پیامبر(ص) دوره وزارتشان
تمام شده است!! .
ا کنون ما تنها به استناد کتب اهل سنت و صرف نظر از آن چه ما شیعیان
بدان معتقدیم ،این بحث را طرح می نماییم که در ماجرای غدیر ،ابتدا
پیامبر(ص) از مسلمانان پرسیدند :چه کسی بر مؤمنان سزاوارتر از خودشان
است؟ آنان پاسخ دادند که خدا و رسولش! بعد از این پرسش و پاسخ بود که
پیامبر(ص) ،علی(ع) را همانند خود اعالم نموده و بیان فرمودند که هر کسی
که من بر او والیت دارم ،علی(ع) نیز بر او والیت خواهد داشت و جالب است
بدانید که عمر بعد از این ماجرا به امیرالمؤمنین(ع) عرض نمود که ای پسر
ابوطالب! مبارک باشد بر تو ،که مولی و سرور هر مرد و زن مؤمنی گشتی![. ]3
ماجرای دیگری که آن نیز مورد تأیید علمای اهل سنت بوده و در کتاب
های معتبر آنان بیان شده ،این است که پیامبر(ص) زمانی که عازم جنگ
تبوک بوده و علی(ع) را جایگزین خود در مدینه نمودند ،امیرالمؤمنین(ع)
اندوهگین شده و خدمت پیامبر(ص) عرضه داشتند که آیا مرا در میان
زنان و کودکان باقی گذاشتی (و از شرکت در این جهاد محروم می سازی)؟
پیامبر(ص) در پاسخ فرمودند :آیا دوست نداری که برای من همانند
هارون(ع) برای موسی(ع) باشی ،تنها با این تفاوت که بعد از من پیامبری
نیست[]4؟! باید گفت که ا گر در غدیر والیت عرفانی مورد نظر بوده ،در این
مورد نمی توان جز والیت سیاسی را در نظر گرفت.
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بعد از دقت نظر در مضامین این دو ماجرا ،دو پرسش اساسی را
مطرح می نماییم:
- 1آیا پرسش پیامبر(ص) از مسلمانان ،مبنی بر این که چه کسی از
خودتان بر شما سزاوارتر است ،تنها در مورد ارتباط عرفانی بوده و شامل
والیت سیاسی نمی شده ،تا والیت امام علی(ع) را که بعد از آن بیان شده،
تنها والیت عرفانی بدانیم !؟
- 2ا گر جواب پرسش اول منفی بوده و والیت در حدیث غدیر را شامل
همه موارد بدانیم ،مسأله تمام شده است ،اما ا گر اصرار بر آن باشد که والیت
اعالم شده در غدیر ،تنها والیت عرفانی تلقی شود ،پرسش دوم را بیان می
نماییم که ما از طرفی بعد از پیامبر(ص) ،شخصی را داریم که از لحاظ عرفانی
در چنین مرتبه واالیی قرار داشته و از لحاظ نظامی هم به عنوان شجاع ترین
سرباز پیامبر(ص) و فرمانده سپاهشان شمرده می شده و از لحاظ سیاسی
نیز در سال های آخر عمر پیامبر(ص) هنگام جنگ تبوک ،جایگزین ایشان در
شهر مدینه گشته و نیز مدتی در منطقه یمن به رتق و فتق امور می پرداخته،
بنابر این از هر لحاظ ،شایستگی اداره حکومت را دارا بوده و از طرفی نیز جناح
مقابل معتقد بودند که پیامبر(ص) هیچ شخص خاصی را به خالفت بعد از
خود منصوب ننموده تا بیعت با امیرالمؤمنین(ع) مخالفت با دستور رسول
خدا(ص) تلقی گردد و عالوه بر آن مشاهده می نماییم که به تصریح کتب
اهل سنت ،این عارف کامل که بر مسلمانان والیت عرفانی داشته ،با شخصی
که بعد از پیامبر(ص) به قدرت رسیده بود ،اعالم مخالفت نموده و تا شش
ماه با او بیعت نکرده[ ،]5آیا نباید به عرفان او در این زمینه اهمیت داد و آیا بی
توجهی به نظرات ایشان ،تخطی از دستور پیامبر(ص) تلقی نمی گردد و ا گر
در چنین مسأله مهمی به سخن عارفی که بر ما والیت دارد ،گوش فرا ندهیم،
پس والیت عرفانی او چه فایده ای در پی خواهد داشت؟!!
بر این اساس والیت اعالم شده در غدیر چه عرفانی باشد و چه سیاسی،
توجیه گر آنانی نخواهد بود که مانع رسیدن امام علی(ع) به خالفت گردیدند،
علی رغم این که ما معتقدیم که در این مورد ،ایشان هم دارای والیت
عرفانی بوده و هم صالحیت والیت سیاسی را داشتند ،همان گونه که خود
پیامبر(ص) این گونه بود و چنین تفکیکی برای پیامبر(ص) نه معنایی داشت
و نه کسی آن را مطرح نمود و اصوال آیا با وجود شخصی که به تصریح
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پیامبر(ص) تمام خصوصیات ایشان را غیر از پیامبری دارا است ،سپردن
جانشینی پیامبر(ص) به غیر او عجیب به نظر نمی رسد؟!!

پی نوشت
[ - ]1در یوم الدار ،روز مباهله ،جنگ تبوک ،هنگام اعتراض برخی افراد به کیفیت فرمانروایی ایشان
در یمن و . ...
[ - ]2به عنوان نمونه :احمد بن حنبل  ،المسند ،ج  ،1ص  ،118-119دار صادر ،بیروت ،ابن ماجه
قزوینی ،السنن ،ج ،1صص  ، 43-45دار الفکر ،بیروت و صحیح ترمذی  1403 ،ه ق ،ج  ،5ص ،297
دار الفکر ،بیروت و . ....
برای مطالعه روایات غدیر به کتاب الغدیر عالمه امینی مراجعه نموده چون ایشان با تالش
چشمگیری ،منابع این روایت را از کتب معتبر اهل سنت بیان نموده اند.
[ - ]3احمد بن حنبل ،مسند ،ج  ،4ص  ،281دار صادر ،بیروت.
[ - ]4بخاری ،صحیح  1401 ،ه ق ،ج  ،5ص  ،129دار الفکر ،بیروت.
[ - ]5ر .ک  :بخاری  ،صحیح ،ج  ، 5صص  82و . 83
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مروری بر خطبه غدیر

پیامبر ا کرم(ص) در سال پایانی عمر پربرکت خود ـ سال دهم هجرت ـ برای
اولین بار ،به طور رسمی ،اعالن حج نمودند تا همه مردم بنا بر استطاعت
خود ،در این کنگره بزرگ جهانی حاضر شوند .این حج در تاریخ به ّ
«حجه
الوداع» یا ّ
«حجه البالغ» مشهور شده است .جمعیت حاضر در این کنگره
عظیم ،حدود 120هزار نفر بودند .از این تعداد حدود  70هزار نفر از مدینه
النبی به همراه حضرت حرکت کرده بودند.
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آن حضرت ،چند روز مانده به ذیحجه ،از مدینه خارج شد و پس از احرام
بستن در مسجد شجره به طرف مکه حرکت کرد.
حضرت علی(ع) نیز که به امر رسول اهلل(ص)  ،به یمن رفته بود ،با دوازده
هزار نفر ،در مکه به آن حضرت پیوست .مسلمانان اعمال حج را در این سفر
از آن بزرگوار آموختند .در این سفر ،ایشان سه خطبه مهم ایراد فرمودند.
خطبه ّاول در «منی»  ،در واقع زمینه ساز خطبه غدیر و نصب خالفت بود.
در این خطبه ،1بعد از حمد و ثنای الهی فرمود:
«ای مردم ! گفته های من را بشنوید و درباره آن بیندیشید .نمی دانم،
شاید بعد از این سال ،من شما را مالقات نکنم» .سپس اشاره فرمود« :هر
ربایی که در دوران جاهلیت گرفته شده و هر خونی که به ناحق ریخته شده،
ً
رسما بخشیده می شود تا کینه توزی ها و دشمنی ها از بین برود» .سپس
مردم را از اختالف ها بر حذر داشت .آن حضرت(ص) تصریح فرمود که:
ّ
ا گر من نباشم ،علی بن ابی طالب ،در مقابل متخلفین خواهد ایستاد».
سپس به حدیث ثقلین اشاره کرد و فرمود:
من دو چیز گران قدر ،در میان شما باقی می گذارم که ا گر به این دو
تمسک جویید ،هرگز گمراه نمی شوید .این دو ،کتاب خدا و عترتم یعنی اهل
بیتم هستند.
خطبه دوم را نیز ،روز سوم در منی و در مسجد خیف ایراد فرمود .در این
خطبه ،به تفرقه نینداختن بین مسلمین سفارش کرد و بار دیگر مسئله
ً
خالفت را تذکر داد و حدیث ثقلین را مجددا تکرار کرد.
در کتاب سلیم 2و نیز بحار االنوار 3آمده است« :در این مقطع بود که
منافقان احساس خطر کردند و بین خود ،پیمان نامه ای را نوشتند که در
تاریخ به نام «صحیفه ملعونه» مشهور شده است .در این پیمان نامه آمده
بود که:
ا گر محمد از دنیا رفت ،یا کشته شد ،نگذاریم خالفت و جانشینی وی ،در
اهل بیتش مستقر شود.
اینان این معاهده را در کنار کعبه امضا کردند و با هم ،هم قسم شدند.
سپس آن را داخل کعبه زیر خا ک پنهان کردند تا سندی الزامی برای
خودشان باشد.
خداوند متعال ایات  79و  80سوره زخرف را در این جا بر پیامبر(ص) نازل کرد:
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ً ّ
فإنا مبرمون .أم یحسبون ّأنا ال نسمع َّ
سر ُهم و نجویهم
أم أبرموا أمرا
لدیهم یکتبون.
بلی و رسلنا ِ
بلکه آن ها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند .ما نیز اراده محکم درباره
آنها داریم .ایا آن ها می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی شان
را نمیشنویم؟ آری ،رسوالن و فرشتگان ما نزد آنان هستند و می نویسند.
با این ایات ،اسرار آن ها نزد حضرت برمال شد.
نکته مهم در این سفر این است که جبرییل امین ،لقب «امیر المؤمنین»
را به عنوان لقب اختصاصی حضرت علی (ع) از جانب پروردگار آورد .نبی ا کرم
(ص) نیز دستور داد تا یک یک اصحابش ،نزد حضرت علی(ع) بروند و به
عنوان امیر المؤمنین به وی سالم کنند ،و «السالم علیک یا امیر المؤمنین»
بگویند و بدین وسیله بر امیر بودن آن حضرت(ع) از آن ها اقرار گرفت.4
بعد از پایان مراسم حج ،با این که انتظار می رفت نبی مکرم اسالم (ص)
مدتی در مکه به سر برد؛ ولی آن حضرت فرمان حرکت داد و دستور فرمود،
همه از این شهر مقدس خارج شوند و به طرف غدیر خم حرکت کنند.
هنگامی که سیل حجاج بیت اهلل الحرام به سرزمین «رابغ» ـ نقطه ای بر سر
راه مکه و مدینه ـ در سه میلی «جحفه» ـ که یکی از میقات های احرام است
و راه مردم مدینه و مصر و «عراق» از آن جا جدا می شود ،رسید جبرییل
امین در غدیر خم بر آن حضرت فرود آمد و با ایه  67سوره مائده ،وی را مورد
خطاب قرار داد:
ّ
ّ
ُ
ّ
یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته
و اهلل یعصمک من الناس ّإن اهلل ال یهدی القوم الکافرین
ای پیامبر ! آنچه که پروردگارت به تو دستور داده است به مردم ابالغ کن
که ا گر این کار را انجام ندهی ،رسالت خود را به پایان نرسانده ای و خدا تو را
از مردم حفظ می کند و گروه کافران را هدایت نخواهد کرد.
خطاب آیه به گونه ای است که خداوند متعال ،رساندن امری خطیر و
مهم را به عهده آن جناب گذاشته است که ا گر به انجام نرسد ،گویا رسالت
ناتمام تلقی می شود.
و چه امری مهم تر از این که در برابر دیدگان حدود صد و بیست هزار نفر،
ً
رسما علی(ع) را به جانشینی و خالفت و وصایت خود معرفی فرماید و وی را
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به این مقام منصوب کند .به همین دلیل ،دستور توقف صادر شد و کاروان
زائران ،در این مکان ،از حرکت باز ایستاد.
حضرتش نماز ظهر را با جماعت خواند و سپس در حالی که میان جمعیت،
بر روی نقطه بلندی که از جهاز شتر و دیگر وسایل در دسترس ترتیب داده
بودند ،قرار گرفت ،با صدای بلند و رسا ،خطبه غدیر را ایراد فرمود .با سیری
گذرا و نگاهی اجمالی به این خطبه ،می توان آن را در یازده فراز ترسیم کرد.

فرازهای خطبه غدیر
 .1حمد و ثنای الهی

پیامبر(ص) در ّاولین بخش ،حمد و ثنای الهی را به جای آورده و قدرت،
عدالت ،علم ،کرم ،لطف و رحمت حق تعالی را ذکر فرمود و این که خداوند مثل
و مانند و همتا و شریکی ندارند ،پا ک و منزه و قدوس است .سپس به بندگی
خود و اظهار خضوع در مقابل ذات حضرت حق شهادت داد .در مجموع در
این فراز ،یک دوره درس توحید و بیان صفات ثبوتیه و صفات سلبیه خداوند
ّ
متعال را متذکر شد.

 .2ذکر فرمان الهی

ً
پیامبر(ص) مطلب اصلی را صریحا بیان کرده و فرمود :فرمانی قاطع و روشن
از طرف خداوند متعال ،مبنی بر اعالن امامت و والیت امیر المؤمنین(ع) آمده
است و خداوند ،از من راضی نمی شود مگر آنچه در حق علی به من امر کرده،
ابالغ کنم .سپس ایشان ایه  67سوره مائده را تالوت کرد و فرمود:
ای مردم ! من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده ،کوتاهی نکرده ام و
سبب نزول این ایه را برای شما بیان می کنم :جبرییل سه مرتبه بر من نازل شد
و از طرف خداوند سالم ،پروردگارم ـ که او سالم است ـ مرا مأمور کرد که در این
محل اجتماع به پا خیزم و بر هر سفید و سیاهی اعالم کنم :علی بن ابی طالب،
برادر من ،وصی ،و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است .نسبت او به من،
همانند نسبت هارون به موسی است؛ جز این که پیامبری بعد از من نیست و
او صاحب اختیار شما ،بعد از خدا و رسولش است.
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 .3اعالم رسمی والیت و امامت دوازده امام (ع)
حضرت در این قسمت از سخنان خود ،امامت دوازده امام بعد از خود را به
طور رسمی بیان کرد تا ریسمان طمع طمع کاران یک باره بریده شود و اشاره
فرمود که :والیت آن ها بر همه انسان ها ،در همه زمان ها و مکان ها و در جمیع
امور نافذ است .آن ها نیابت تامه از خدا و رسول ،در همه اعمال و رفتار و تبیین
حالل و حرام دارند و شک کننده در این امر کافر است .بخشی از این فراز ،این
گونه می باشد:
ای مردم ! این مطلب را درباره او بدانید و بفهمید و بدانید که خداوند او را
برای شما صاحب اختیار و امامی قرار داده که بر مهاجرین و انصار و تابعین آن
ها به نیکی ،بر روستایی و شهری ،بر عجمی و عربی ،بر آزاد و بنده ،بر بزرگ و
کوچک ،بر سیاه و سفید ،اطاعتش را واجب کرده است .بر هر یکتا پرستی ـ بر هر
موجودی ـ حکم او اجرا شونده و کالم او ،مورد عمل و امر او ،نافذ است .هر کس
تابع او باشد و او را تصدیق کند ،مورد رحمت الهی است .خداوند او را و هر کس
را که از او بشنود و او را اطاعت کند ،آمرزیده است.
ای مردم ! این آخرین باری است که در چنین اجتماعی ،به پا می ایستم؛ پس
بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند ،پروردگارتان سر تسلیم فرود
ّ ّ
عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شماست .بعد از
آورید .زیرا که خداوند
خداوند ،رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده و بعد از من ،علی
صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است و بعد از او ،امامت در نسل
من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را مالقات خواهید کرد».
در ادامه فرمود:
«حاللی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنانان ـ امامان ـ حالل کرده باشند
و حرامی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنانان ـ امامان ـ بر شما حرام کرده
ّ ّ
عز و جل حالل و حرام را به من شناسانده است و آنچه پروردگارم
باشند .خداوند
از کتابش و حالل و حرامش به من آموخته است ،به او سپرده ام.
 ...ای مردم ! او به امر خداوند ،امام است .هر کس والیت او را انکار کند،
خداوند هرگز توبه اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد .حتمی است بر خداوند
که با کسی که با او مخالفت نماید ،چنین کند و او را به عذابی شدید تا ابدیت
ّ
و تا آخر روزگار معذب کند .پس بپرهیزید از این که با او مخالفت کنید و گرفتار
آتشی شوید که آتش گیره آن ،مردم و سنگ ها هستند و برای کافران آماده
شده است.
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 ...ای مردم ! به خدا قسم ،پیامبران و رسوالن پیشین ،به من بشارت داده
اند و من به خدا قسم ،خاتم پیامبران و مرسلین و ّ
حجت بر همه مخلوقین از
اهل آسمان ها و زمین ها هستم .هر کس در این مطالب شک کند ،مانند کفر
جاهلیت ّاول ،کافر شده است و هر کس در چیزی از این گفتار من شک کند،
ِ
در همه آنچه بر من نازل شده ،شک کرده است .هر کس در یکی از امامان شک
کند ،در همه آن ها شک کرده است و شک کننده درباره ما ،در آتش است.
 ...ای مردم ! علی و پا کان از فرزندانم از نسل او ،ثقل اصغرند و قرآن ثقل ا کبر
است .هر یک از این دو ،از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است .آن ها از
یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر ،بر من وارد شوند .بدانید که آنان،
امین های خداوند بین مردم و حا کمان او در زمین هستند».

 .4بلند کردن امیر المؤمنین(ع)

ً
رسول خدا(ص) با دست های خود ،حضرت علی(ع) را بلند نمود و صریحا
فرمود:
ای مردم ! این علی ،برادر من و وصی من و جامع علم من و جانشین من در
امتم است و جانشین من در تفسیر کتاب خدا و دعوت کننده به آن و عمل
کننده به آنچه مورد رضای خداست».
سپس فرمود:
اوست خلیفه رسول خدا  ،اوست امیر المؤمنین و امام هدایت کننده از طرف
خدا ،اوست قاتل نا کثین و قاسطین و مارقین به امر خداوند متعال .پروردگارا
! به امر تو می گویم ،بار الها ! دوست بدار هز کس را که علی را دوست بدارد و
دشمن علی را دشمن بدار .یاری کننده او را یاری ،و خوار کننده او را خوار کن.
لعنت کن هر کس را که علی را انکار کند و غضب نما بر هر کس که حق علی را
انکار کند.
و در ادامه فرمود« :آنچه گفتم درباره این علی و فرزندان این علی است».
پیامبر(ص) با این سخن خود ،راه هر گونه شک و شبهه ای را بر مکاران و حیله
گران بست.

 .5تأ کید بر مسئله امامت
در این قسمت ،حضرت بر این نکته تأ کید کرد:
ای مردم ! خداوند دین شما را با امامت او کامل کرد .پس هر کس به او و
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کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا روز قیامت و
ّ ّ
عز و جل اقتدا نکند ،اعمالش در دنیا و آخرت،
روز رفتن به پیشگاه خداوند
از بین می رود و در آتش جاویدان خواهد بود.
سپس مختصری از فضایل علی(ع) را ذکر کرد و فرمود که دشمنی با وی ،دلیل
شقاوت و دوستی با او ،دلیل پرهیزکاری است.

 . 6کارشکنی منافقان
با اشاره به ایه  47سوره نساء :فرمود:
ای کسانی که به شما کتاب داده شده ،به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده
همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید ،پیش از آن که چهره هایی
را محو کنیم و در نتیجه آن ها را به قهقرا باز گردانیم یا همچنان که «اصحاب
سبت» را لعنت کردیم ،آنان را نیز لعنت کنیم ،و فرمان خدا همواره تحقق یافته
است.
به خدا قسم از این ایه گروهی از اصحاب من قصد شده است که آن ها را به
اسم و نسب می شناسم؛ ولی مأمورم ،از افشای این راز چشم بپوشم ».سپس
به طور ضمنی ،به اصحاب صحیفه ملعونه اشاره کرد و فرمود:
« ای مردم ! بعد از من پیشوایانی خواهند بود که به آتش دعوت می کنند و روز
قیامت به آن ها کمک نمی شود .ای مردم ! خداوند و من ،از آنان بیزار هستیم.
ای مردم ! آن ها و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان ،در پایین ترین درجه
آتش هستند و چه بد است جایگاه متکبران .بدانید آن ها اصحاب صحیفه
هستند .پس هر یک از شما در صحیفه خود نظر کند».
راوی می گوید :وقتی پیامبر(ص) نام اصحاب صحیفه را آورد ،ا کثر مردم ،منظور
حضرت را از این کالم نفهمیدند و برای آن ها سئوال برانگیز شد .فقط عده کمی
که همان منافقان ( امضا کنندگان صحیفه ) بودند ،مقصود را فهمیدند سپس
فرمودند:
ای مردم ! من امر خالفت را به عنوان امامت و وراثت آن در نسل خودم تا روز
قیامت به ودیعه می سپارم .من آنچه مأمور به ابالغش بودم ،رساندم تا حجت
باشد بر حاضر و غایب و بر همه کسانی که حضور دارند یا ندارند ،به دنیا آمده اند
یا نیامده اند .پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند.
و به زودی امامت را بعد از من به عنوان پادشاهی ،و با زور می گیرند .خداوند
غاصبین و تعدی کنندگان را لعنت کند.
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 . 7دوستان و دشمنان اهل بیت(ع)
ابتدا با اشاره به سوره حمد فرمود« :مصداق این سوره و اصحاب «صراط
مستقیم» که تکیه گاه این سوره است ،اهل بیت و شیعیان آن ها می باشند».
سپس ایاتی که در آن ،صفات مومنین آمده5و به جایگاه آن ها در بهشت اشاره
شده است ،تالوت فرمود و اینان را به شیعیان آل محمد معنی کرد و ایاتی را
درباره منافقین و اهل جهنم و پیروان شیطان و ملعونین6خواند و به دشمنان
آل محمد(ص) تعبیر کرد.

 .8معرفی حضرت مهدی (عج)
حضرت بیاناتی را درباره حضرت بقیه اهلل االعظم (عج) و اوصاف و خصوصیات
ایشان فرمود .اجمالی از آن چنین است:
آخرین امام ،مهدی(ع) از این خاندان است.
وی غالب بر همه ادیان است.
او فاتح قلعه ها و منهدم کننده آن هاست ،انتقام گیرنده از ظالمین و همه
خون های به ناحق ریخته شده است .غالب بر مشرکان و کافران و هدایت
کننده آنان ،و وارث جمیع علوم است.
همه پیشینیان درباره وی ،بشارت داده اند .او بر همه پیروز می شود .ولی خدا
در زمین و حکم کننده بین خلق و امین الهی بر نهان و آشکار است .تعیین
کننده دقیق درجات افضل افراد است.
ّ
او کسی است که غالبی بر او نیست و کسی بر ضد او کمک نمی شود .او ولی خدا
در زمین و حکم کننده او بین خلق و امین او بر نهان و آشکار است.

 .9آماده کردن مردم برای بیعت
سپس پیامبر(ص) اشاره فرمود که من بعد از اتمام خطبه ،شما را به بیعت با
خودم و سپس بیعت با علی(ع) دعوت می کنم و این بیعت ،از طرف خداوند
متعال و بیعت با حق تعالی است .سپس ایه  10سوره فتح را تالوت فرمود:
کسانی که با تو بیعت می کنند ،در واقع با خدا بیعت می کنند .دست خداوند بر
روی دست آن هاست .پس هر کس بیعت را بشکند ،این شکستن به ضرر خود
اوست و هر کس به آنچه با خدا عهد بسته ،وفادار باشد ،خداوند به او اجری
عظیم عنایت خواهد کرد.
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 . 10بیان حالل و حرام و واجبات الهی
حضرت در این بخش ،ابتدا به طرح وجوب حج پرداخت و مطالبی درباره
حج و عمره و فضایل آثار دنیوی و اخروی آن فرمود .سپس به نماز ،زکات ،امر
به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و چند امر اساسی را به شرح زیر متذکر شد:
«ا گر زمانی بر شما گذشت و درباره حالل و حرام الهی پرسشی داشتید یا آن را
فراموش کردید ،علی و امامان(ع) بعد از او ،آن را برای شما بیان می کنند.
تعداد حالل ها و حرام ها بیش از این مقدار است و این بیعتی که از شما می
گیرم ،در واقع به نوعی بیان حالل و حرام تا روز قیامت است که از زبان آن ها
بیان می شود.
حرام بیان شده ،غیر قابل تغییر است.
به یاد داشته باشید که حالل و ِ
واالترین و شاخص ترین امر به معروف ،رساندن پیام غدیر است و هیچ امر به
معروف و نهی از منکری نمی شود مگر با امام معصوم .دیگران را به اطاعت از
آنها ،امر و از مخالفت ایشان نهی کنید.
می تواند منظور حضرت این باشد که اوامر و نواهی را فقط امام می شناسد و
به شما می شناساند .پس آنچه آن ها به شما گفته اند ،به دیگران برسانید و از
خود هیچ چیزی را به نام دین بدعت مگذارید.

 .11بیعت گرفتن رسمی
در آخرین مرحله خطبه ،مسئله بیعت مطرح شد .حضرت با توجه به آن
جمعیت انبوه و شرایط غیر عادی زمانی و مکانی تصریح کرد که با یک دست و
این گروه بسیار ،بیعت با همگان امکان ندارد .خداوند دستور داده است ،قبل
از بیعت با دست ،از زبان های شما اقرار بگیرم .بنابراین همگی چنین بگویید:
«ما شنیدیم ،اطاعت می کنیم ،راضی هستیم و سر تسلیم فرود می آوریم درباره
آنچه از جانب پروردگار ما و خودت ،به ما رساندی ،درباره امر امامت اماممان
علی امیر المؤمنین و امامانی که از صلب او به دنیا می ایند .بر این مطلب ،با
قلب هایمان ،با جانمان ،با زبانمان و با دستانمان با تو بیعت می کنیم .بر این
عقیده زنده ایم و با آن می میریم و (روز قیامت) با آن محشور می شویم .این
قول را تغییر نمی دهیم ،تبدیل نمی کنیم ،درباره آن شک نمی کنیم ،آن را انکار
نمی کنیم ،و تردید به دل راه نمی دهیم و از این قول بر نمی گردیم و پیمان را
نمی شکنیم.
تو ما را درباره علی امیر المؤمنین و امامانی که گفتی بعد از او ،از نسل تو
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و فرزندان اویند ،یعنی حسن و حسین و آنان که خداوند بعد از آن دو منصوب
کرده است ،به موعظه الهی نصیحت کردی.
پس برای آن ها ،عهد و پیمان از ما گرفته شد؛ از قلب هایمان ،جان هایمان،
زبان هایمان ،ضمایرمان و دست هایمان .هر کس توانست ،با دست بیعت می
کند و گرنه با زبانش اقرار می کند .هرگز در پی تغییر این عهد نیستیم و خداوند
در این باره از نفس هایمان دگرگونی نبیند.
ما این مطالب را از قول تو ،به نزدیک و دور از فرزندانمان و خویشاوندانمان می
رسانیم و خدا را بر آن شاهد می گیریم .خداوند در شاهد بودن کفایت می کند.
تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستی».
ً
پس از این بیعت گرفتن زبانی ،بعد از سخنانی ،مجددا فرمود:
«ای مردم ! آنچه به شما گفتم ،بگویید (و با خود تکرار کنید) و بر علی ،به عنوان
امیر المؤمنین سالم کنید و بگویید :شنیدیم و اطاعت کردیم .پروردگارا ! مغفرت
تو را می خواهیم و بازگشت به سوی توست .و بگویید :حمد و سپاس خدای را
که ما را به این هدایت کرد و ا گر هدایت نمی کرد ،ما هدایت نمی شدیم».
در پایان خطبه ،فرمود:
«خدایا ! به خاطر آنچه ادا کردم و امر نمودم ،مؤمنان را بیامرز و بر منکران که
کافرند ،غضب نما و حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم است».

پی نوشت
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،113ص .37
 .2سلیم بن قیس ،ص  154و  203و .260
 .3مجلسی ،همان ،ج  ،114ص .37
 .4همان ،ج  ،37ص  111و 120؛ کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  293و 411؛ شیخ صدوق ،خصال،
ص .464
 .5سوره مجادله ( ، )58آیه  22و سوره انعام ( ،) 6آیه .82
 .6سوره اعراف ( ،)7آیه  38و سوره ملک ( ،)67آیات  11ـ .8
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معیار دینی بودن حکومت و دیدگاه
امام خمینی درباره آن
نویسنده :عباس شیخ شعائی

مقدمه
در مقدمه ،نخست توضیحاتی در باب «دین» خواهم داد ،آن گاه به این نکته
خواهم پرداخت که آیا می توان گفت که سابقه بحث از حکومت دینی به
قدمت شرایع آسمانی است

توضیحاتی در باب «دین»
از توضیح معناهای لغوی «دین» در می گذرم.
ّاما در باب کاربرد واژه دین و محدودۀ آن در عصر حاضر اختالف جدی
وجود دارد.
در قرآن دو کاربرد برای دین مشاهده می شود :یک کاربرد عام که نه تنها
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شامل (تعبیر مسامحی) ادیان الهی است ،بلکه مشتمل بر آیین های غیر الهی
نیز می باشد ،چنان که در آیاتی نظیر «دین شما برای خودتان و دین من برای
[]2
خودم»[ ]1و «هر کسی غیر از اسالم دینی برگزیند ،از او پذیرفته نمی شود»
مشاهده می شود .و یک کاربرد خاص دارد که فقط در مورد اسالم به کار رفته
است ،چنان که در آیه شریفه فرموده« :دین نزد خدا اسالم است»[ ]3و در آیات
ّ
مرضی او است بیان کرد .و این دین را
متعدد ویژگی های این دین را که دین
[]4
ّقیم .حق ،خالص و امثال آن نامیده است.
ّاما خود «اسالم» نیز دو کاربرد دارد :کاربرد عام و خاص؛ کاربرد عام جوهر
و حقیقت ادیان الهی است ،که میان همه انبیای الهی مشترک است ،لذا در
عام اسالم به کار رفته
آیات متعددی در قرآن واژه «مسلمین» در همین معنای ِ
ً
است؛ مثال خداوند به ابراهیم علیه السالم ـ فرمان می دهد که بگوید ...« :من
نخستین مسلمانم»[ ]5و موارد فراوان دیگری که از ذکر آن ها در می گذریم[ ]6در
واقع مقصود از اسالم در این معنا ،حقیقت همۀ ادیان الهی است  ،زیرا همۀ
اصول توحید ،نبوت و معاد مشترک بوده اند ،چنان
پیامبران ـ از آدم تا خاتم ـ در ِ
که در سوژه هایی نظیر اعراف و شعراء که داستان انبیا را بیان می کنند مشاهده
می شود ،لذا خداوند در توصیف متقین فرموده است ...« :کسانی که به آن
چه بر تو فرو فرستاده شده و آن چه بر [انبیا] پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان
[]7
دارند».
ما موظفیم باور داشته باشیم آن چه را که بر سایر پیامبران نازل شده؛ نه
ً
الزاما آن چه که در کتاب های تحریف شدۀ آن ها موجود است.
یک کاربرد دیگر اسالم ،کاربرد خاص است که مقصود از آن ،همان دین
ّ
مرضی خداوند است که آورندۀ آن حضرت ّ
ّ
محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ است .و
ا کمال آن با والیت علی بن ابی طالب ـ علیه السالم ـ و فرزندانش ،یعنی امامان
دوازده گانه صورت گرفته است ]8[.دینی که در بحث حکومت دینی در مقاله
حاضر مورد نظر است ،همین دین است.

تعریف دین
حال ،سؤالی که مطرح می شود این است که این دین چه تعریفی دارد؟ به نظر
می رسد که نمی توان تعریفی جامع و مانع از دین ارائه داد ،با این حال دین
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خاص مورد بحث ما مشتمل بر سه بخش عقاید ،اخالق و احکام است.
به نظر می رسد که راه های تحصیل اخالق ،همان راه های تحصیل احکام
است؛ یعنی اجتهاد یا تقلید ،زیرا اخالق نیز در قلمرو حالل و حرام ،و واجب و
مستحب قرار می گیرد .چنان که دروغ های حرام ،جایز و واجب و راست های
واجب ،حرام و ...وجود دارد ،لذا می توان گفت که دین مشتمل بر دو بخش
عقاید و احکام است و به عبارت دیگر شامل دو بخش اصول و فروع است .باور
اصل وجود خدا ،توحید ،نبوت و معاد ،عقلی است و تابع استدالالت بیرون
ِ
دینی است ،ولی نحوه تلقی ما از این حقایق ،درون دینی است و عقلی .احکام
یا فروع نیز برآمده از متون دینی است.

سابقه بحث از حکومت دینی
در قرآن مجید آمده است« :مردم دست واحدی بودند پس خداوند پیامبران را
فرستاد تا بشارت دهند و انذار کنند ،و با آن ها کتاب را به حق فرستاد تا میان
مردم در اختالفاتشان حکم کند ]9[»...و در آیه دیگر فرموده« :مردم نبودند مگر
[]10
دست واحدی لکن اختالف کردند»...
و در آیات متعدد سخن از این رفته است که خداوند برای هر امتی رسولی
فرستاده است ،از جمله« :برای هر امتی رسولی است« ،]11[»...در هر امتی
رسولی برانگیختیم به این که خدا را بپرستید ]12[»...و «هیچ امتی نیست مگر
[]13
این که ترساننده ای (پیامبری) برایش آمده».
از این آیات بر می آید که همواره خداوند برای انسان ها پیامبری فرستاده
است .از آن جا که هدف از آفرینش انسان طی طریق کمال است[ ]14و طی این
طریق بدون راهنما و رسول ظاهر ّ
میسر نیست و از عهدۀ رسول باطن یا عقل
به تنهایی بر نمی آید ،خداوند بر خود فرض می داند که برای تحقق هدف از
آفرینش انسان ،برای همه آن ها رسول بفرستد .آیات یاد شده اشاره به همین
ً
حقیقت دارد .از آیه  19سورۀ یونس بر می آید که آن چه اصوال در انسان ها
وجود دارد وحدت است و اختالف ،عارضی است ،که باید منشأ آن را پیدا و آن
را برطرف کرد.
در آیه  213سوره بقره ـ که ذکر آن گذشت ـ فرموده است که پیامبران می آیند
تا مردم را بشارت دهند و بر حذر دارند ،یعنی می آیند تا راه کمال را یافته
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و موانع را به ما نشان دهند و عاقبت هریک را توضیح دهند.
مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیر آیه فوق فرموده است:
«انسان به طور طبیعی اهل زیست اجتماعی و همکاری است و در آغاز زندگی
اجتماعیش ،واحده است ،لکن در بهره وری از مزایای حیات اختالفاتی در میان
انسان ها بروز می کند و برای رفع این اختالفات نیاز به وضع قوانین پیدا می
شود ،و خداوند پیامبران را می فرستد تا قوانین دینی و الهی برای این منظور
[]15
به مردم ارائه کنند»...
بنابراین ،از آیات مذکور بر می آید که همواره با فرستادن پیامبران ،مسئلۀ
حا کمیت معیارهای دینی و ارائه قوانین الهی مطرح بوده است .خداوند کتاب
را همواره با پیامبران فرستاد تا در میان مردم حکومت کند .کتاب آسمانی
فرستاده تا فقط به آن تبرک جویند ،بلکه در حقیقت کتابهای آسمانی
نسخههای پزشک اند برای درمان بیماری های انسان ها ،بلکه برای ارائه راه
کارهای بهداشتی به مردم که در صورت عمل به آن ها دچار بیماری نخواهد
شد.
این که چه تعدادی از انبیای الهی موفق به تشکیل حکومت دینی شدهاند،
بحث دیگری است و این که چه میزان از معیارهای دینی را حا کمیت بخشیدند،
نیاز به نقل و تحلیل تاریخی دارد که از بحث ما در این مقاله خارج است.
دیدگاه امام خمینی :به عقیدۀ حضرت امام همواره انبیای الهی و اوصیای
گرامی آن ها در سیاست دخالت می کرده اند و در پی حا کمیت بخشیدن به
معیارهای دینی در جامعه بوده اند و ا گر جز این می بود هرگز حا کمان جور با
آن ها در نمی افتادند .در این خصوص چند گزیده از سخنان آن حضرت را نقل
می کنم:
« ...این مسئله دخالت در امور سیاسی از باالترین مسائلی است که انبیا
برای او آمده بودند .قیام به قسط مردم را به قسط وارد کردن مگر می شود
بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و
دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت ها کسی بدون این که دخالت
[]16
کند ،قیام بالقسط باشد؟ «یقوم الناس بالقسط» باشد؟»
امام در وصیتنامه سیاسی ـ الهی خود چنین می فرمایند:
« ...و آن چه گفته شده و می شود که انبیا ـ علیهم السالم ـ به معنویات کار
دارند و حکومت و سر رشته داری مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان ،از آن احتراز
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می کردند و ما نیز باید چنین کنیم ،اشتباه تأسف آوری است که نتایج
آن به تباهی کشیدن ملت های اسالمی و باز کردن راه برای استعمارگران
[]17
خون خوار است و»....

معیار دینی بودن حکومت
در این فصل بحث در این است که مقصود ما از حکومت دینی چیست و یا به
تعبیر دیگر معیار دینی بودن حکومت چیست؟
چهار فرض برای این معیار و مقصود قابل طرح است :باید آن ها را بررسی
کنیم تا در یابیم مقصود کدام یک می تواند باشد .و دیدگاه امام خمینی در
اینباره چیست.
فرض ّاول :معیار ،حا کمیت نهاد دین باشد.
در آغاز باید تعریفی از «نهاد» به دست دهیم تا آن گاه ببینیم مقصود از دینی
بودن حکومت می تواند حا کمیت نهاد دین باشد یا خیر.
جامعه شناسان تعریف های مختلفی از «نهاد ارائه کردهاند ،از جمله
ابوالحمد گفته است:
به همه تأسیسات اجتماعی که در برابر افراد نهاده شده و در چگونگی
اندیشیدن و رفتار آنان تأثیر می گذارد و به آنان جهت می دهد ،نهاد می گویند
که شامل آداب ،رسوم ،پیش داوری ها ،خرافات ،مقررات حقوقی ،سازمانهای
دولتی و ...می شود .می توان گفت که نهاد عبارت است از مجموع روابط
[]18
اجتماعی مبتنی بر هنجارها.
دکتر رفیع پور این طور می گوید:
«در هر یک از نهاده ،در رابطه با اساسی ترین بخش های زندگی ،روابط
اجتماعی و وظایف در هر بخش خاص ،در قالب یک مجموعه به هم پیوسته از
هنجارها و نقش ها ،تعریف ،تنظیم ،تقسیم ،سازمان دهی و تثبیت می شوند
[]19
و پایدار می مانند».
بنابراین در هر جامعه نهادهای اجتماعی مختلفی با کارکردهای گونا گونی و
شرح وظایف مشخص هست .حال ،سؤال این است که آیا دین نیز می تواند
یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها باشد یا خیر؟
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فی المثل ،خانواده ،مدرسه ،مؤسسات آموزشی و ...هر کدام یک نهاد
اجتماعی اند .آیا می توان گفت که دین نیز یک نهاد است با شرح وظایف و
قلمرو خاص و محدودی در کنار سایر نهادها با قلمروهای محدودشان؟
مک کوئری می گوید:
ً
«در بعضی از کشورها ،جامعه دینی واقعا از تشکیالت کشوری جدایی ناپذیر
ً
است .در جوامع مدرن ،جامعۀ دینی یا کلیسا معموال به صورت مؤسسه ای در
ّ
میان مؤسسه ها در درون پیکرۀ جامعه به عنوان یک کل قرار دارد و گاهی از
[]20
ّ
اهمیت بیش تر یا کم تری برخوردار است».
البته نهاددیدن دین ،تنها نگاه به دین نیست ،بلکه در میان خود جامعه
شناسان غربی کسانی هستند که دین را باالتر از یک نهاد اجتماعی می
دانند ]21[.آن چه که از رفتار غربیان با مسیحیت بر می آید این است که آن ها
مسیحیت و مظهر آن ،کلیسا را نهادی اجتماعی در کنار سایر نهادها می دانند
و برای آن قلمرو خاص و محدوده ای مشخص قائل اند ،فی المثل کلیسا و
مسیحیت در مدرسه ،دانشگاه ،بازار ،کارخانه (نهادهای اقتصادی) ،خانواده و
روزهای خاصی از
سایر نهادها حضور ندارد و فعالیت دین از محدوده کلیسا و
ِ
هفته فراتر نمی رود .به هر حال دین ،در جوامع غربی به سبب این که نهادی
است با چارچوبی خاص ،نمی تواند منشأ بایدها و نبایدها در تمامی نهادهای
اجتماعی ،اقتصادی و ...باشد.
ً
این وضعیتی است که مسیحیت در مغرب زمین گرفتار آن است و دین واقعا
در ّ
حد یک سازمان دولتی ،یک عادت و ...ـ چنان که ابوالحمد می گفت ـ مطرح
استّ .اما آیا اسالم که معتقدیم باید حکومت کند ،می تواند یک نهاد باشد؟
امام خمینی در باب قلمرو دخالت دین می فرماید:
ّ
خدای تبارک و تعالی به وسیلۀ رسول ا کرم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ قوانینی
فرستاد که انسان از عظمت آن ها به شگفت می آید .برای همه امور قانون
و آداب آورده است .برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا پس
از آن که به گور می رود ،قانون وضع کرده است .همان طور که برای وظایف
عبادی قانون دارد ،برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد...
هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی
[]22
دربارۀ آن نداده باشد».
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چنان که امام عزیز فرمودند ،اسالم دین جامعی است که هیچ ّ
حدی
بر قلمرو آن متصور نیست .این دین راه و رسم زندگی را به انسان می آموزد و
همۀ رفتارها ،پندارها و گفتار او را شامل می شود .از قبل از تولد تا بعد از وفات،
از لحظه بیداری از خواب در بامدادان ،تا شامگاهان ،برای همه آن چه از آدمی
به صورت اندیشه ،سخن و عمل سر می زند ،قانون و باید و نباید دارد ،از کم
ّ
اهمیت ترین تا مهم ترین مسائل ،از نحوه لباس پوشیدن ،راه رفتن ،ورود به
مسجد و خروج از آن ،غسل کردن ،تا مسئلۀ حکومت ،ویژگی های حا کمان
و مسائل ریز و درشت مربوط به مدرسه ،خانواده ،بازار ،تعلیم و تعلم ،تولید،
خدمت ،مصرف و. ...
آیا دین اسالم با این عرصه می تواند نهادی باشد در کنار سایر نهادها؟ اسالم
هم چون روح در همه عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و...
جاری است .همۀ نهادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...باید تحت تأثیر
و اطاعت دین باشند .دین نه فقط ،دسته خاصی از مردم و نه تنها نهاد خاصی
اجتماعی بلکه آحاد مردم مسلمان را از کوچک و بزرگ ،پیرو جوان ،زن و مرد در
هر صنفی ،شغلی و مقام و موقعیتی راهبری می کند.
ً
ّ
حاصل کالم آن که :دین اساسا نهاد نیست تا فرض اول قابل طرح باشد ،که
آیا معیار دینی بودن حکومت ،نهاد دین است یا خیر؟ پس مقصود از حکومت
دینی نیز نهاد دین نیست.
فرض ّ
دوم :معیار ،حا کمیت تعالیم دینی باشد.
در آغاز ،سه فرض باقی مانده را به اختصار توضیح می دهم ،آن گاه به بررسی
نظر امام می پردازم که در کدام فرض می گنجد و در پایان فصل ،مبحث را جمع
بندی می کنم.
در فرض ّ
دوم ،مقصود از حا کمیت دین و معیار دینی بودن حکومت ،تحقق
تعالیم و احکام دینی ،در جامعه است و این که قوانین حا کم در همۀ عرصه
های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ...اسالمی باشد .در این فرض هدف این
ً
است که قوانین اسالم حا کم باشد ،مهم نیست که چه کسی باشد؛ مثال تفاوت
ندارد که شاه باشد یا ّ
ولی فقیه مهم این است که حا کم ا گر شاه است قوانین
دینی را بپذیرد و تحقق بخشد .آیا ممکن است که معیار دینی بودن حکومت
ً
صرفا حا کمیت قوانین دینی باشند؟
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فرض سوم :معیار ،حا کمیت حا کمان دین دار باشد.
مقصود در این فرض این است که حا کمان دین دار در جامعه حا کم باشند؛
فی المثل ا گر پادشاه یا رئیس جمهور و هیئت حا کمه یک کشور مسلمان باشند
باید بگویم حکومتش دینی استّ ،اما ا گر مهم نبود که چه کسی رئیس جمهور
یا وزیر و وکیل شود ،و چه کسی از گرایش های مختلف و ادیان گونا گون در قوه
مقننه و مجریه وجود داشته باشد ،دیگر حکومت دینی نخواهد بود.
بر این اساس بسیاری کشورها در این عنوان می گنجند؛ یعنی حکومت
دینی دارند ،چنان که در زمان حکومت پهلوی ّ
دوم ،برخی شاه را ظل اهلل می
دانستند و او را به عنوان پادشاه شیعه می ستودند .بنا به این فرض ،ا گر مال ک
ً
حا کمیت ،صرفا وجود قوانین اسالمی نباشد ،و حکومت ،قوانین خود را از این
سوی و آن سوی تهیه کرده باشد ،با این حال آن که حکومت دینی است چنان
که امام راحل دربارۀ قانون اساسی دوران مشروطه می فرماید:
«وقتی که می خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را
تدوین کنند ،مجموعۀ حقوقی بلژیکی ها را از سفارت بلژیک قرض کردند و چند
نفری ـ که من این جا نمی خواهم اسم ببرم ـ قانون اساسی را از روی آن نوشتند
و نقایص آن را از مجموعه های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطالح ترمیم
نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسالم را ضمیمه کردند ]23[»....از
نظر این فرض ،حکومت دینی تنها یک ّ
مقوم دارد و آن دین دار بودن حا کمان
است.
فرض چهارم :فرض دیگر این است که معیار ،حکومت دین شناسان دین
دار بر اساس قوانین ،احکام و تعالیم دینی باشد.
ّ
در فرض چهارم ،مدعا این است که حکومت دینی دو مقوم دارد )1 :وجود
حا کمان دین دار و دین شناس؛  )2حا کمیت ارزش ها ،قوانین ،تعالیم و
احکام دینی.
بنابراین بر مبنای این فرض ،با فقدان هر یک از این دورکن ،حکومت دینی
نخواهد بود ،لذا حکومت پهلوی به هیچ وجه دینی نیست .و حکومت بسیاری
از کشورها دینی نیست ،زیرا بعضی هیچ یک از دورکن را ندارد و برخی فقط
بخشی از یک ّ
مقوم را دارند
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دیدگاه امام خمینی (ره)
ّ
آن چه مسلم است ،امام فرض ّاول را نمی پذیرفتند؛ به ویژه با آن جامعیتی
که برای اسالم قائل بودند:
«می دانید که جمهوری ما اسالمی است ،و ا گر چنان چه قضاوتش که
ً
در رأس آن تقریبا واقع است اسالمی نباشد ،ما نمی توانیم به جمهوریمان،
جمهوری اسالمی بگوییم .و این باز ،جمهوری غیر اسالمی می شود .جمهوری
[]24
اسالمی باید همه نهادهایی که دارد اسالمی باشد».
چنان که مالحظه می شود ،از نظر امام حتی ا گر یک بخش از قوانین جامعه
غیر اسالمی باشد ،دیگر اطالق عنوان حکومت اسالمی بر آن روا نیست؛ یعنی
همۀ نهادهای جامعه ـ اعم از نهادهای سیاسی ،قضایی ،فرهنگی ،اقتصادی
و ...ـ باید نه در کنار دین ،بلکه مطیع دین باشند ،پس امام دین را یک نهاد
نمی دانند و خود به خود فرض ّاول این سخنان منتفی است.
از عبارات امام سه نوع دیدگاه برداشت می شود که دیدگاه سوم ،دیدگاه
نهایی امام است و بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم به همان معتقد ماندند.

دیدگاه ّاول:
ظاهر از بسیاری از عبارات امام مؤید فرض ّ
دوم است ،در این عبارات ایشان بر
تحقیق قوانین و تعالیم اسالمی تأ کید دارند .البته ا گر برخی از این عبارات به
تنهایی لحاظ شود خالف این برداشت را القاء می کند ولی ا گر منظومه سخنان
آن عزیز در نظر گرفته شوند معنای دیگری می یابند که دیدگاه نهایی امام را
تشکیل می دهد.
ا کنون چند نمونه از این گونه عبارات امام را نقل می کنم:
«جمهوری اسالمی معنایش این است که رژیم ،رژیم اسالمی باشد ،حکومت
[]25
حکومت اسالمی باشد و قوانین قوانین اسالمی».
ا گر رژیم را به معنای مجموعۀ دست اندرکاران حا کمیت بدانیم این عبارت
امام در فرض چهارم می گنجد ،که بحث و بررسی آن خواهد آمد ،ولی ا گر
مقصود از رژیم چارچوب های حا کم بر نظام باشد ،در فرض ّ
دوم قرار می گیرد.
«حکومت جمهوری اسالمی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها
[]26
و لکن قانونش قانون اسالمی است».
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عبارت ذیل ا گر در منظومه سخنان امام لحاظ شود ،معنایش فرض چهارم
است ولی به تنهایی موهم فرض ّ
دوم است:
« ...حکومت اسالمی ،حکومت قانون الهی بر مردم است .فرق اساسی
حکومت اسالمی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین
است ...حکومت اسالم حکومت قانون است .در این طرز حکومت ،حا کمیت
منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است .قانون اسالم یا فرمان
خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد ...باری ،حکومت در
اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است .و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی
دارد ...حکم الهی برای رئیس و مرئوس ّ
متبع است ...تبعیت از رسول ا کرم هم
به حکم خدا است که فرماید« :واطیعوا الرسول؛ از پیامبر پیروی کنید ».پیروزی
[]27
از متصدیان حکومت یا «اولی االمر» نیز به حکم الهی است»...
امام در کتاب البیع هم چنین فرموده است:
«اسالم حکومتی را تأسیس کرده است نه به صورت استبدادی که رأی یک
نفر نافذ باشد و نه به صورت مشروطه یا جمهوری که بر اساس قوانین بشری
است و رأی جمعی را نافذ می سازد ،بلی حکومتی که در همه عرصه ها از قانون
الهی مدد می گیرد و هیچ یک از والیان ،استبداد به رأی ندارد ،بلکه آن چه در
[]28
حکومت جاری است بر طبق قانون الهی است ،حتی اطاعت از اولو االمر».
باز هم حضرت امام در تأ کید حا کمیت قانون الهی فرموده است:
«در این که حکومت الزم [است] و قوه تقنینیه و قضائیه و اجرائیه می
خواهیم ،هیچ کدام حرفی نداریم .اختالف در این است که آیا خدای جهان می
تواند مثل اروپائیان یا ایرانیان قانون وضع کند یا نه ،و مصالح کشور اسالمی را
خدا بهتر تشخیص می دهد یا امثال میلیسپوها؟ ما می گوییم خدا بهتر است.
[]29
و [این کار را] کرده است».

دیدگاه ّ
دوم:
ً
این دیدگاه تقریبا نوعی موافقت با مشروطه سلطنتی است.
از برخی عبارات امام بر می آید که ایشان طالب نظارت فقیه و نه حا کمیت
ً
فقیه اند .البته چنان که در ارجاعات معلوم خواهد شد عموما این دیدگاه
مربوط به کتاب کشف اسرار و در پاسخ منحرفانی هم چون کسروی در سال
ها پیش از آغاز نهضت و انقالب اسالمی بوده است ول به هر حال ،آن چه در
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این عبارات مشاهده می شود این است که فقیه باید ناظر باشد و ا گر
جای کلمۀ حکومت فقیه مطرح شده ،مراد همان نظارت است نه دخالت
ِ
مستقیم و مباشرت در امور.
عبارات امام این است:
«این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد ،نه آن است که فقیه
باید شاه و وزیر و ...باشد بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه
مملکت اسالمی داشته باشد ...،ما نمی گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه
باشد یا مقدمه واجب بداند ،شاه باید نظامی باشد ولی از فقه که قانون رسمی
مملکت است تخلف نکندّ ...اول شرط شاه آن است که تخلف از قانون را بر
خود روانداند ،و خود را مطیع قانون بداند تا او را به ُمطاعی دیگران بپذیرند.
شاه باید مملکت را از خود و خود را از مملکت بداند تا عهده دار حفظ جان و
[]30
مال و ناموس و شرف توده باشد».
و در جای دیگر در پاسخ این پرسش که دولت ظالم چیست ،می نویسند:
«دولت چون به وظیفه اش رفتار نمی کند ظالم است و ا گر به وظیفه اش
رفتار کند ظالم نیست ،بلکه در پیشگاه خداوند عزیز و بزرگ است .لکن باید
وظیفه دولت روشن شود تا تشخیص ظالم بودن و نبودن را بدهیم ...خود
هیچ گاه با این همراه نیست که یک بشری که در همه فضایل صوری و معنوی
با دیگران فرق ندارد یا پست تر است .به ّ
مجرد آن که با چند نفر دسته بندی
ّ
کرده و با قتل و غارت مملکتی را مسخر کرده حکم های او را حق و از روی عدالت
بداند و حکومت او را حکومت حق تشخیص دهد ...تنها حکومتی که خود حق
می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد ،حکومت خدا است که
همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود او است به استحقاق او
در هر چه تصرف کند ،در مال خود تصرف کرده ...ما چنان چه پیش تر گفتیم،
نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد (منظور این است که نگفتیم که فقیه
باید شاه باشد) بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صالح کشور و
مردم است اداره شود و این ،بی نظارت روحانی صوررت نمی گیرد ،چنان چه
[]31
دولت مشروطه نیز این را تصویب و تصدیق کرده».
چنان که مالحظه می شود خواسته امام در این عبارات در حد همان نظارتی
است که در قانون اساسی مشروطه مطرح بوده است .ولی بعدها امام با توجه
به این که نظام سلطنتی به هیچ روی با نظام دینی سازگار نیست ،در کتاب
شریف «والیت فقیه» ـ که حاصل سخنرانی های ایشان در طول دوران
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تبعید در عراق است و سال ها بعد از «کشف اسرار» ایراد شده ـ از نظام سلطنتی
به شدت انتقاد کرده ،می نویسند:
«این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و والیت عهدی و
امثال آن است کجا از اسالم است؟ این ها همه ضد اسالمی است ،ناقص طرز
حکومت و احکام اسالم است .سلطنت و والیت عهدی همان است که اسالم
بر آن خط بطالن کشیده است ...سلطنت و والیت عهدی همان طرز حکومت
شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء ـ علیه السالم ـ برای جلوگیری
از برقراری آن ،قیام فرمود و شهید شد ...اسالم سلطنت و والیت عهدی
ندارد ]32[».و به این نتیجه می رسند که فقیه باید والیت کند نه فقط نظارت.

دیدگاه سوم:
چنان که در قسمت پایان بحث از دیدگاه ّ
دوم اشاره شد ،آخرین تلقی امام از
حکومت دینی ،که از سال ها پیش از پیروزی انقالب اسالمی مطرح کرده اند،
دیدگاه والیت فقیه است و این مطلب از بسیاری عبارات ایشان آشکار است .در
دیدگاه سوم ،امام هم بر والیت دین شناس دین دار و حا کمیت او تأ کید می
کنند و هم بر تحقق و حا کمیت تعالیم ،ارزش ها ،قوانین و احکام دینی:
«حکومتی که اسالم تأسیس می کند نه استبدادی است ،نه مشروطه یا
جمهوری بناشده بر پایه قوانین بشری است ،بلکه حکومت بناشدۀ بر قانون
[]33
الهی است».
و نیز در کتاب «والیت فقیه» فرموده اند:
ً
«شرایطی که برای زمام دار ضروری است مستقیما ناشی از طبعیت طرز
حکومت اسالمی است .پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر ،دو شرط اساسی
وجود دارد که عبارت اند از )1 :علم به قانون؛  )2عدالت ...چون حکومت اسالم
حکومت قانون است برای زمام دار علم به قوانین الزم می باشد ...چون
حکومت اسالم حکومت قانون است قانون شناسان و از آن باالتر دین شناسان
[]34
یعنی فقها باید متصدی آن باشند»...
و در همین کتاب با صراحت بیان می دارند:
«ا گر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باشد [علم به قانون و عدالت] بپا
ّ
خاست و تشکیل حکومت داد ،همان والیتی را که حضرت رسول ا کرم ـ صلی
اهلل علیه و آله ـ در امر اداره جامعه داشت ،دارا می باشد و بر همه الزم است که
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ّ
از او اطاعت کنند ...همین والیتی که برای رسول ا کرم ـ صلی اهلل علیه
و آله ـ و امام در تشکیل حکومت و اجرا و ّ
تصدی اداره هست ،برای فقیه هم
[]35
هست»....
ایشان در همین کتاب در صفحات متعدد ،شئون حکومتی و وظایف و قلمرو
کار ّ
ولی فقیه را مطرح می کنند ،آن گاه به اثبات والیت فقیه می پردازند.
از موارد دیگری که امام در این خصوص سخنانی فرموده اند ،کتاب البیع
است که در آن جا نیز شرایط زمام دار را بیان کرده اند ،آن گاه با استشهاد به
روایات معصومین به اثبات آن پرداخته اند که از جمله استشهاد به خطبه ای
ّ ً
تبرکا نقل می کنم:
از نهج البالغه است که قسمتی از آن را
«و شما دانستید که سزاوار نیست حا کم و فرمان ده بر ناموس و خون های
مردم و غنیمت ها و احکام اسالم و امامت بر مسلمین بخیل باشد تا برای جمع
مال ایشان حرص بزند ،و نه جاهل تا بر اثر نادانی خود ،آن ها را گمراه گرداند ،و
[]36
نه ستم گر تا با ظلم و جور آنان را مستأصل و پریشان نماید و»...
آن گاه امام بعد از نقل بخش هایی از این خطبه ،دو شرط زمام دار را علم به
[]37
احکام و عدالت می دانند.
ّ
با این توضیحات به نظر می رسد برخی از عبارات امام که در دیدگاه اول نقل
دوم نیست بلکه به واقع ّ
شد ،ناظر به فرض ّ
چهارم معیار دینی بودن
مؤید فرض
ِ
حکومت است؛ برای مثال وقتی که امام در کتاب والیت فقیه تأ کید فراوان بر
حکومت قانون در حکومت اسالمی دارند و مشخصه اساسی حکومت اسالمی
را حکومت قانون می دانند[ ،]38مقصودشان تنها یکی از ّ
مقومات حکومت
اسالمی است ،لذا در پنج سطر بعد به ّ
مقوم دیگر حکومت اسالمی ،یعنی شرایط
زمام دار (دین شناسی و عدالت) می پردازند.
حتی از برخی عبارات امام برمی آید که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،نظر
مبارکشان فقط بر تصدی والیت امر توسط فقیه بوده است ولی دخالت بیش
از آن را برای روحانیون روا نمی دانستند ،ولی در عمل صالح را بر این دیدند که
برخی از مسئولیت های کلیدی مثل ریاست قوه قضائیه را در اختیار روحانیونی
که از مقام فقاهت و اجتهاد برخوردارند قرار دهند؛ یعنی در واقع تصدی امور
در سطح وسیع تری توسط دین شناسان دین دار صورت گیرد و به رأس هرم
حکومت ا کتفاء شود:
«پیش از انقالب من خیال می کردم وقتی انقالب پیروز شد افراد صالحی
هستند که کارها را طبق اسالم عمل کنند» لذا بارها گفتم روحانیون
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میروند کارهای خودشان را انجام می دهند .بعد دیدم خیر ،ا کثر آن ها افراد
[]39
ناصالحی بودند ،و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است»....
بنابراین می توان گفت که نظر امام راحل ـ رضوان اهلل تعالی علیه ـ در باب
حکومت اسالمی و معیار دینی بودن حکومت ،همان فرض چهارم است؛ یعنی
باید دین شناسان دین دار حا کم باشند و تعالیم ،احکام و ارزش های اسالمی
را حا کمیت بخشند ،و فقط در این صورت و با وجود هر دو ّ
مقوم است که می
توان حا کمیت دینی داشت.

توضیح و تأیید
به آن چه مقتضای آیات متعدد قرآن مجید ،حا کمیت مطلق و بالمناز ع ،از ِآن
خداوند است .یکی از مهم ترین ابعاد توحید ،توحید در حا کمیت است؛ یعنی
باور به این که حا کمیت تنها از ِآن خدای متعال است .این معنا از آیات فراوانی
استفاده می شود ،از جمله «حکومت جز از آن خدا نیست ،که شما را امر کرده
[]40
است که جز او را نپرستید آن دین قیم است».
ّ
و در آیات فراوان دیگر ،اشاره به حا کمیت بالمناز ع خداوند بر کل هستی
دارد .حق حا کمیت از آن او است ،زیرا تمامی هستی از آن او است و هر نوع
[]41
ّ
تصرفی کند ،در مال خود تصرف کرده است.
یکی از مهم ترین اصول دین داری همین است که حا کمیت مطلق و
بالمناز ع خداوند را باور داشته باشیم ،زیرا چنان که گفته آمد ،آن از ابعاد مهم
توحید است «ال اله اال اهلل » و حکومت دینی یعنی حکومت توحید؛ یعنی باور
به این که هیچ حا کمی جز خدا نیست .و جلوه تشریعی آن از آن جا که به
اختیار انسان راجع است ،عبارت است از این که :جز از خداوند نباید اطاعت
کرد (توحید در اطاعت) و این که او را یگانه مطاع بدانیم و جز سخن او را معتبر
و الزم االجرا ندانیم.
هر کس مطیع خداوند باشد ،به اندازه اطاعت پروردگار و متناسب با سعۀ
وجودیش ،تشبیه به او پیدا می کند؛ تا جایی که َم َثل او بشود ،چنان که در
حدیث قدسی فرمود:
[]42
«بنده من مرا اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار دهم» ؛ یعنی انسان می
تواند در اثر اطاعت پروردگار خود ،مطاع شود .البته واضح است که مطاع
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بودن او نه در عرض بلکه در طول مطاعیت پروردگار است؛ یعنی هر کس
از او اطاعت کند .اطاعت پروردگار را کرده است .اطاعت از انبیا و اولیا نیز
از همین باب است؛ یعنی به دلیل فرمان خدا است ،چنان که در آیه شریفه
فرموده:
«ای مؤمنان ،خدا را اطاعت کنید و از رسول خدا و اولواالمر نیز اطاعت
کنید ]43[»...شاید یکی از اسرار تکرار «اطیعوا» در این آیه نیز همین باشد که
اطاعت از خدا بی واسطه است ،ولی اطاعت از رسول خدا و اولو االمر با واسطه
است ـ واسطه در این جا اذن اهلل یا فرمان خدا است .به تعبیر اصولی ،اطاعت
خداوند «موضوعیت» دارد ولی اطاعت از پیامبر و اولو االمر «طریقیت» .اطاعت
از این ها به این دلیل صورت می گیرد که ما را به خدا می رساند ،این ها فانی در
حق و باقی به اویند ،لذا اطاعت از این ها اطاعت از خدا است.
اطاعت از والدین نیز در طول اطاعت از پروردگار است نه در عرض آن،
لذا وجوب اطاعت از والدین مشروط به این است که مستلزم معصیت
خداوندنباشد .به همین جهت فرمود ـ ّ
عز من قائل ـ:
«و ا گر کوشیدند (والدین) تا تو به من شرک بوزری آن چه را که به آن علم
[]44
نداری ،پس از آن ها اطاعت نکن و در دنیا با آن ها خوش رفتاری کن»...
و در حدیث شریف نیز فرمود:
«هرکس اطاعت از مخلوقی را به بهای معصیت خداوند انجام دهد ،دین
[]45
ندارد».
اصل حا کمیت از ِآن خداوند است و تفویض
بنابراین در حکومت دینی ِ
حا کمیت از جانب خداوند به کسی ،به معنای سلب حا کمیت از خداوند
شخص الیق ،طریق اعمال حا کمیت الهی محسوب
نیست بلکه در حقیقت
ِ
می شود .حا کمیت خداوند در جامعه به صورت تحقق ارزش ها ،قوانین و
احکام الهی توسط انسان یا انسان های شایسته ای است که لیاقت برخورداری
از حا کمیت را یافته اند.
ً
کسانی می توانند این قوانین و احکام را تحقق ببخشند که اوال :آن ها را
ً
بشناسند و دین شناس باشند و ثانیا دین باور و عامل به آن ها باشند .این
همان چیزی است که امام راحل از آن ،تحت عنوان حا کمیت قانون و ضرورت
وجود دو ویژگی در زمامدار یعنی علم به احکام و عمل به آن ها یا عدالت یاد می
کردند و نگارنده در فرض چهارم از آن سخن گفت.
با این توضیحات فرض ّ
دوم و سوم ناموجه می نمایند ،زیرا دین شناسی
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و دین باوری با کوشش در راه تحقق دین مالزمت دارد .بر این اساس از هر
جهت که به مسئله نگاه می کنیم ،فرض چهارم را ّ
مؤید می یابیم .یعنی معیار
دینی بودن حکومت ،حا کمیت دین داران دین شناس و تحقق بخشیدن
به تعالیم و قوانین و احکام دینی است و فقدان هر یک از این دو طرف تالزم،
حکومت دینی را منتفی می سازد.

خالصه
دین اسالم نهادی اجتماعی نیست که قلمرو مشخصی در کنار سایر نهادهای
اجتماعی داشته باشد ،بلکه مجموعه ای از اصول و فروع و مجموعه ای از
عقاید و احکام است که بشر را در صورت باور و عمل کردن به آن ،به سر منزل
مقصود و هدف از خلقتش هدایت می کند و می رساند .دین اسالم برای سراسر
زندگی انسان و همۀ ابعاد آن ،برنامه و قانون دارد.
ّ
اسالمی که برای ریزترین و کم ّ
اهمیت ترین مسائل مثل آداب تخلی دستور
و تکلیف دارد ،چگونه ممکن است برای موضوع با اهمیتی مثل حکومت و
اجرای قوانین اسالم تکلیفی نداشته باشد؟
به همین جهت ما امامت را باطن نبوت می دانیم؛ یعنی معتقدیم راه پیامبر
ا کرم صلی اهلل علیه و آله را علی علیه السالم دنبال کرده است .راه ورود به مدینه
النبی علی علیه السالم ـ است ،چنان که در حدیث بسیار مشهور آمده است که
پیامبر ا کرم فرمود« :أنا مدینه العلم ٌّ
وعلی بابها»؛ یعنی ورود به این شهر جز از راه
والیت علی ّ
میسر نیست ،و بعد از او والیت سایر امامان معصوم علیهم السالمـ و
در عصر غیبت امام زمان ـ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ ،فقیهان عادل و دین
شناسان دین دار آن راه را پی می گیرند.
اسالم دین جامعی است که دربارۀ همه امور حیاتی مربوط به انسان ،تکلیف
و حکم دارد .و نظر امام خمینی(ره) نیز همین است ،چنان که در باب معیار
دینی بودن حکومت نیز بر این باورند که زمانی ما حکومت دینی خواهیم داشت
که حا کمان ،دین شناس و عادل باشند و قوانین و احکام اسالم را اجرا کنند .ا گر
ً
حکومت اسالمی تشکیل نشود بسیاری احکام اسالم معطل می مانند .اصوال
پیاده کردن بسیاری از احکام اسالمی منوط به تشکیل حکومت است .و این ،از
ّ
ادله مهمی است که ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را توجیه می کند.
البته تشکیل و بقای حکومت اسالمی در گرو پذیرش مردم است .علت این
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که علی علیه السالم 25سال خانه نشین بود و حکومت اسالمی تشکیل
نشد این بود که مردم با مغالطاتی که شد ،از راه حق منحرف شدند و امام
را رها کردند ،در حالی که او برترین کارشناس دین و عین عدل بود .و وقتی
که همین مردم بعد از شهادت آن امام مظلوم ،فرزند برومندش ،امام حسن
علیه السالم را تنها گذاشتند ،حکومت اسالمی از بین رفت و علی رغم وجود
مشروعیت دینی برای امامان ،به دلیل عدم مقبولیت از جانب مردم ،حکومت
اسالمی تأسیس نشد یا باقی نماند.
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عیداهللاال کبر
غدیر در آثار اسالمى ما به «عیداهللاال کبر»« ،یوم العهد المعهود» و «یوم المیثاق
المأخوذ» تعبیر شده است .این تعبیرات که نشان دهندهى تأ کید و اهتمامى
خاص به این روز شریف است ،خصوصیتش در مسألهى والیت است .آن عاملى
که در اسالم ضامن اجراى احکام است ،حکومت اسالمى و حا کمیت احکام قرآن
است ،واال ا گر آحاد مردم ،ایمان و عقیده و عمل شخصى داشته باشند ،لیکن
حا کمیت -چه در مرحلهى قانونگذارى و چه در مرحلهى اجرا  -در دست دیگران
باشد ،تحقق اسالم در آن جامعه ،به انصاف آن دیگران بستگى دارد .ا گر آنها افراد
بىانصافى بودند ،مسلمانان همان وضعى را پیدا مىکنند که شما امروز در کوزوو،
دیروز در بوسنى و هرزگوین ،دیروز و امروز در فلسطین و در جاهاى دیگر شاهدش
بودهاید و هستید  -ما هم در ایران مسلمان عریق و عمیق خودمان ،سالهاى
متمادى همین را مشاهده مىکردیم  -اما چنانچه حکام ،قدرى با انصاف باشند،
اجازه خواهند داد که این مسلمانان به قدر دایرهى خانهى خودشان  -یا حدا کثر
ارتباطات محلهاى  -چیزهایى از اسالم را رعایت کنند؛ ولى اسالم نخواهد بود!
بیانات بهمناسبت عید سعید غدیر1378/01/16 ،

اگر تخلف نمىشد
امروز ما و جامعهى بشرى ،همچنان در دوران نیازهاى ابتدایى بشرى قرار
داریم .در دنیا گرسنگى هست ،تبعیض هست  -کم هم نیست؛ بلکه گسترده
است ،به یک جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست  -زورگویى هست ،والیت
نابحق انسانها بر انسانها هست؛ همان چیزهایى که چهار هزار سال پیش،
دو هزار سال پیش به شکلهاى دیگرى وجود داشته است .امروز هم بشر گرفتار
همین چیزهاست و فقط رنگها عوض شده است« .غدیر» شروع آن روندى
بود که مىتوانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحلهى دیگرى وارد
کند .آن وقت نیازهاى لطیفتر و برترى ،و خواهشها و عشقهاى به مراتب
باالترى ،چالش اصلى بشر را تشکیل مىداد .راه پیشرفت بشر که بسته نیست!
ممکن است هزارها سال یا میلیونها سال دیگر بشریت عمر کند؛ هر چه
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عمر کند ،پیوسته پیشرفت خواهد داشت .منتها امروز پایههاى اصلى
خراب است؛ این پایهها را پیغمبر اسالم بنیانگزارى کرد و براى حفاظت از
آن ،مسألهى وصایت و نیابت را قرار داد؛ اما تخلف شد .ا گر تخلف نمىشد،
چیز دیگرى پیش مىآمد« .غدیر» این است .در طول دوران دویستوپنجاه
سالهى زندگى ائمه (علیهمالسالم)  -که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت
پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکرى ،دویستوپنجاه سال است  -هر وقت
ائمه توانستهاند و خودشان را آماده کردهاند تا اینکه به همان مسیرى که
پیغمبر پیشبینى کرده بود ،برگردند؛ اما خوب ،نشده است دیگر .حاال ماها در
این برههى از زمان ،به میدان آمدهایم و همتى هست به فضل و توفیق الهى و
انشاءاهلل که به بهترین وجهى ادامه پیدا کند.
دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)1384/10/29 ،

نباید طرح مسأله غدیر به جدایى مسلمانها بیانجامد
مرحوم آقاى مطهرى (رضواناهللعلیه) مقالهاى به نام «الغدیر و وحدت اسالمى»
دارد؛ ایشان در آن ،این مسأله را تبیین مىکند که ،طرح مسألهى غدیر ،چطور
مىتواند وسیلهاى باشد براى نزدیک کردن دلهاى مسلمانها به همدیگر.
مرحوم عالمهى امینى هم عقیدهى شیعه را در «الغدیر» اثبات کرده است؛ اما
کتاب ،بیان ،لحن ،سلیقه و شیوهى برخورد او با مسأله ،طورى است که همهى
مسلمین را جذب مىکند.
شما تقریظهایى را که مسلمانان مصر ،شام و دیگر نقاط دنیا بر کتاب ایشان
نوشتهاند ،ببینید! ما باید توجه داشته باشیم که نوع طرح مسأله ،طورى
نباشد که به جدایى مسلمانها بیناجامد؛ این خیلى مهم است .االن جمعیت
انبوهى از مسلمانان دنیا به مکتب و مذهب ما معتقدند و در دنیا هم آبرومندند.
هم جمهورى اسالمى در ایران و هم شیعیان در هر نقطهاى که هستند ،مردم
آبرومندى هستند و در عراق ،لبنان و جاهاى دیگر ،مسلمانها به وجود اینها
افتخار مىکنند .بنابراین باید مراقب باشیم که مسأله را طورى طرح کنیم که
همعقیدههاى خودمان ناراحت نشوند .البته باید عقیدهى خودمان را بیان و آن
را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات و خطاها را هم برطرف کنیم.
1384/09/14
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مسألهى غدیر ورود نبى مکرم اسالم
در امر مدیریت جامعه است
مسألهى غدیر و تعیین امیرالمؤمنین (علیهالصالهوالسالم) به عنوان ولىامر امت
اسالمى از سوى پیامبر مکرم اسالم (صلىاهللعلیهوالهوسلم) یک حادثهى بسیار
بزرگ و پرمعناست؛ در حقیقت دخالت نبى مکرم در امر مدیریت جامعه است.
معناى این حرکت که در روز هجدهم ذىالحجه سال دهم هجرت اتفاق افتاد،
این است که اسالم به مسألهى مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه مىکند.
اینطور نیست که امر مدیریت در نظام اسالمى و جامعهى اسالمى ،رها و
بىاعتنا باشد .علت هم این است که مدیریت یک جامعه ،جزو اثرگذارترین
مسائل جامعه است .تعیین امیرالمؤمنین هم  -که مظهر تقوا و علم و شجاعت
و فدا کارى و عدل در میان صحابهى پیغمبر است  -ابعاد این مدیریت را روشن
مىکند .معلوم مىشود آنچه از نظر اسالم در باب مدیریت جامعه اهمیت دارد،
اینهاست .کسانى که امیرالمؤمنین را به جانشینى بالفصل هم قبول ندارند ،در
علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فدا کارى او براى حق و عدل ،تردید
ندارند؛ این مورد اتفاق همهى مسلمین و همهى کسانى است که امیرالمؤمنین
(علیهالصالهوالسالم) را مىشناسند .این نشان مىدهد که جامعهى اسالمى
از نظر اسالم و پیغمبر ،چه نوع مدیریت و زمامدارى و حکومتى را باید به عنوان
هدف مطلوب دنبال کند.دیدار مردم پا کدشت ،در سالروز عید سعید غدیر،
1383/11/10

عید غدیر ،سنت ملى ماست
عید غدیر هم سنت ملى ماست؛ چون ملت ما داراى این عقیده و این محتوا و
این هویت در ذهن خودش هست .یکى از کارهاى دشمنان این است که ملتها
را از هویت خالى کنند .البته این قضیه ،داستان مفصلى است و با دو کلمه ،نه
مىشود ابعادش را نشان داد و نه مىشود خطرش را آنچنان که هست ،گوشزد
کرد .شما در محیط دانشجویى با این سیاست کلى که شناخته و ناشناخته و

140

مع
ــ
رف
ــا

پیدا و پنهان وجود دارد ،باید مبارزه کنید و مبانى ارزشى را  -مبانىاى
که حقیقتا تشکیلدهندهى هویت ملت ایران است و مىتواند آنها را پیش
ببرد و صاحب همه چیز کند  -حفظ کنید.
1382/02/08

او عادلترین شما در بین مردم است!
نبىا کرم در بیان صفات امیرالمؤمنین مىفرماید« :اعدلکم فى الرعیه» ،او
عادلترین شما در بین مردم است .هم عدالت درونى و معنوى و فردى
امیرالمؤمنین مراد است و هم عدالت رفتارى و عدالت اجتماعى او .اینها چیزهایى
است که در زبان به آسانى مىشود بیان کرد ،اما در تحقق و تبلور در عمل است
که انسان به عظمت این حقیقت و کسانى که تجسم این حقیقت بودهاند ،پى
مىبرد .عدالت به معناى واقعى کلمه در وجود امیرالمؤمنین ،در رفتار او ،در تقواى
او و در توجه او حضور دارد .در رفتار بیرونى او هم عدالت تجسم پیدا مىکند .امروز
بعد از گذشت قرنها ،ا گر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و آن را در ضمن مثال
و نمونه بیان کنیم ،هیچ مثالى رساتر و گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه ّ
السالم
نمىتوانیم پیدا کنیم .این است که نبىا کرم او را به امر پروردگار و با نصب الهى به
مردم معرفى و به مقام والیت منصوب مىکند .این یک حقیقت اسالمى است.
این کجا و اینکه کسى معتقد باشد که هر ظالمى با هر شیوه و رفتار بازیگرانهاى
توانست زمام قدرت را در دست بگیرد ،مردم باید از او اطاعت کنند ،کجا؟! این
اسالم است یا آن؟!
لذا مسألهى غدیر با این مضمون واال متعلق به همهى مسلمانهاست ،چون
َّ
الل است .ا گر ما
به معناى حا کمیت عدل ،حا کمیت فضیلت و حا کمیت والیت
ً
هم بخواهیم حقیقتا از متمسکین به والیت امیرالمؤمنین باشیم ،باید خودمان
و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم .بزرگترین نمونه این است که هرچه
بتوانیم ،استقرار عدل کنیم .چون دامنهى عدالت نامحدود است .هرچه بتوانیم
عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم ،شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمسک ما به
والیت آن بزرگوار بیشتر خواهد شد.
بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر خم،
1381/12/01
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غدیر و انقالب اسالمی ایران
شاید ا کثر آن کسانى هم که در ماجراى بیعت امیرالمؤمنین علیهالصالهوالسالم،
گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بیعت کردند و پاى فشردند و فدا کارى نمودند،
واقعهى غدیر و به طریق اولى ظهور اسالم و جنگهاى امیرالمؤمنین را ندیده
بودند .اما اسالم و هدایت و نور آن فقط براى کسانى نیست که در آن وقت حضور
داشتند ،بلکه براى همه و براى همیشه است« :و اخرین منهم لما یلحقوا بهم».
انقالب اسالمى شروع یک راه پرافتخار و سعادتبخش بود .همهى کسانى که
از بىعدالتى رنج بردهاند و تشنهى عدالتند ،این پدیده را به جان دوست دارند
و براى آن تالش مىکنند .همهى کسانى که سنگینى و فشار نظام دیکتاتورى و
اختناق و زورگویى و قدرت فردى را احساس کرده یا دربارهى آن فکر کردهاند ،از
انقالب اسالمى ،از حرکت ملت مسلمان و از مبارزهى فرا گیر این ملت استقبال
کردهاند و مىکنند .مخصوص امروز نیست ،در آینده هم همینطور خواهد بود.
بیانات در دیدار مردم قم1381/10/19 ،

اوج مطلوب همهى رسالتها
امیرالمؤمنین علیهالصالهوالسالم در مقابله با خطرها آنچنان شجاعانه عمل
مىکند که مىگوید کسى نمىتوانست با فتنهاى که من چشم آن را درآوردم -
منظور ،فتنهى خوارج است  -یا فتنهى نا کثین درافتد .آن معنویت و دین و
اخالق و فضیلت از یک طرف ،آن بینش عمیق و شجاعت و فدا کارى و عواطف
رقیق انسانى در کنار صالبت و استحکام معنوى و روحى از طرف دیگر؛ همهى
اینها ناشى از عصمت است؛ چون خداى متعال او را به مقام عصمت برگزیده
است و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد .ا گر چنین کسى در رأس جامعه
باشد ،اوج مطلوب همهى رسالتهاست .این معناى غدیر است .در غدیر،
چنین کارى اتفاق افتاد.
اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علىبنموسىالرضا علیهالسالم در
روز عید سعید غدیر خم1380/12/12 ،
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بشریت ،حکومت پنجسالهی امیرالمومنین را
هرگز فراموش نخواهد کرد
امامت ،یعنى همان اوج معناى مطلوب ادارهى جامعه در مقابل انواع و اقسام
مدیریتهاى جامعه که از ضعفها و شهوات و نخوت و فزونطلبى انسانى سرچشمه
مىگیرد .اسالم شیوه و نسخهى امامت را به بشریت ارائه مىکند؛ یعنى اینکه یک
انسان ،هم دلش از فیض هدایت الهى سرشار و لبریز باشد ،هم معارف دین را
بشناسد و بفهمد  -یعنى راه را درست تشخیص دهد  -هم داراى قدرت عملکرد
باشد  -که «یا یحیى خذ الکتاب بقوه»  -هم جان و خواست و زندگى شخصى
برایش حائز اهمیت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت انسانها براى او همه چیز
باشد؛ که امیرالمؤمنین در کمتر از پنج سال حکومت خود ،این را در عمل نشان
داد .شما مىبینید که مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت امیرالمؤمنین ،به
عنوان یک نمونه و الگو و چیزى که بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد ،در
طول قرنها همچنان مىدرخشد و باقى مانده است .این نتیجهى درس و معنا و
تفسیر واقعهى غدیر است.
بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علىبنموسىالرضا
علیهالسالم در روز عید سعید غدیر خم1380/12/12 ،

کتاب الغدیر
همین کتاب الغدیر هم بهنظر من مهجور است .من به دوستانمان سفارش کردم
الغدیر را که در آن صدها کتاب است  -یعنى ایشان دربارهى موضوعات مختلف،
مطالبى دارد .گاهى صد صفحه ،هشتاد صفحه دربارهى یک شخص ،یک
مطلب ،یا یک حدیث ،مطلب دارد و یک نفر باید اینها را از ّاو ِل الغدیر بخواند ،تا
به مطلب مورد نظر برسد و از آن استفاده کند .حاال کو آن آدمى که حوصله کند،
یازده جلد کتاب الغدیر را بخواند و اینگونه مطالب را بیرون بکشد؟!  -مورد بررسى
دقیق قرار دهند و موضوعات مختلف را دانه دانه بیرون بکشند؛ هر کدامشان یک
کتاب ،یا یک جزوه است .الغدیر هم  -آن کاخ عظیمى که مرحوم امینى ساخته -
به جاى خود محفوظ؛ این کتابها هم دانه دانه بیاید و اقطار عالم را پر کند .یعنى
الغدیر به صورت یک مجموعه ،وجود داشته باشد ،یک جا هم جزوه ،جزوه
وجود داشته باشد
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شاخصههای والیت امام علی در
واقعه غدیر

والیت از همه مولفه های دیگر مهمتر است ،زیرا به تعبیر امام علیه السالم،
والیت ضامن اجراى دیگر شاخصه های کلیدی اسالم است.
واقعۀ غدیر به عنوان مهمترین حرکت تاریخی برای حا کمیت والیت و
امامت امام معصوم(علیه السالم) در تداوم و استمرار اسالم اصیل در  18ذی
الحجه سال دهم هجری قمری بنیاننهاده شد  ،لذا ارتقای عمق معرفتی از
مقولۀ «والیت» و لزوم پیروی از امام معصوم(علیه السالم) در متن فرهنگ
ّ
مولفه های کلیدی است که لزوم تأمل و ّ
تعمق در این شاخصه
غدیر از جمله
بنیادین را دو چندان نموده است  ،از این رو در این نگاشته مهمترین ابعاد
ّ
و زوایای مولفه های وجودی والیت در واقعۀ غدیرخم با بهره گیری از آراء
و اندیشه های آیت اهلل مکارم شیرازی(مد ظله) به مخاطبان گرامی ارائه
میگردد.

واقعۀ اجمالی غدیرخم در کالم آیت اهلل مکارم شیرازی
در آخرین سال عمر پیامبر مراسم ّ
حجه الوداع ،با شكوه هر چه تمامتر در حضور
ّ
پیامبر صلى اهّلل علیه و آله به پایان رسید.نه تنها مردم به «مدینه» در این
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سفر ،پیامبر صلى اهلل علیه و آله را همراهى مىكردند كه مسلمانان
نقاط مختلف جزیره عربستان نیز براى كسب یك افتخار تاریخى بزرگ به
همراه پیامبر صلى اهلل علیه و آله بودند.
روز پنج شنبه سال دهم هجرت بود ،و درست هشت روز از عید قربان
مىگذشت ،نا گهان دستور توقف در بیابانهاى خشك و سوزان «غدیر خم» از
ّ
طرف پیامبر صلى اهّلل علیه و آله به همراهان داده شد.
ّ
...پیامبر صلى اهّلل علیه و آله به آنها اطالع داد كه همه باید براى شنیدن
یك پیام تازه الهى كه در ضمن خطبه مفصلى بیان مىشد خود را آماده
ّ
كنند....لذا منبرى از جهاز شتران ترتیب داده شد و پیامبر صلى اهّلل علیه
و آله بر فراز آن قرار گرفت و نخست حمد و سپاس پروردگار بجا آورد و خود را
به خدا سپرد ،سپس مردم رامخاطب ساخت و چنین فرمود« :من به همین
زودى دعوت خدا را اجابت كرده ،از میان شما مىروم ،من مسؤولم ،شما هم
[]1
مسؤولید ،شما در باره من چگونه شهادت مىدهید»؟
ّ
ّ
مردم صدا بلند كردند و گفتند :نشهد انك قد بلغت و نصحت و جهدت
فجزاك اهّلل خیرا« :ما گواهى مىدهیم تو وظیفه رسالت را ابالغ كردى و
شرط خیرخواهى را انجام دادى و آخرین تالش و كوشش را در راه هدایت ما
[]2
نمودى ،خداوند تو را جزاى خیر دهد».
سپس فرمود« :آیا شما گواهى به یگانگى خدا و رسالت من و حقانیت روز
رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان در آن روز نمىدهید»؟! همه گفتند:
[]3
«آرى! گواهى مىدهیم» فرمود :خداوندا! گواه باش»! ...
بار دیگر فرمود :اى مردم! آیا صداى مرا مىشنوید؟  ...گفتند :آرى ،و
بدنبال آن ،سكوت سراسر بیابان را فرا گرفت و جز صداى زمزمه باد چیزى
ّ
شنیده نمىشد .پیامبر صلى اهّلل علیه و آله فرمود ... :ا كنون بنگرید با این دو
چیز گرانمایه و گرانقدر كه در میان شما به یادگار مىگذارم چه خواهید كرد؟
یكى از میان جمعیت صدا زد ،كدام دو چیز گرانمایه یا رسول اهّلل؟!.
ّ
پیامبر صلى اهّلل علیه و آله بالفاصله گفت :اول ثقل ا كبر ،كتاب خداست
كه یك سوى آن به دست پروردگار و سوى دیگرش در دست شماست ،دست
از دامن آن برندارید تا گمراه نشوید ،و اما دومین یادگار گرانقدر من خاندان
منند و خداوند لطیف خبیر به من خبر داده كه این دو هرگز از هم جدا نشوند،
تا در بهشت به من بپیوندند ،از این دو پیشى نگیرید كه هالك مىشوید و
[]4
عقب نیفتید كه باز هالك خواهید شد.
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ّ
نا گهان مردم دیدند پیامبر صلى اهّلل علیه و آله به اطراف خود نگاه كرد
گویا كسى را جستجو مىكند و همین كه چشمش به على علیه ّ
السالم افتاد،
خم شد و دست او را گرفت و بلند كرد ،آنچنان كه سفیدى زیر بغل هر دو
نمایان شد و همه مردم او را دیدند و شناختند كه او همان افسر شكست
ّ
ناپذیر اسالم على علیه ّ
السالم است ،در اینجا صداى پیامبر صلى اهّلل علیه و
ّ
ّ
[]5
ّ
آله رساتر و بلندتر شد و فرمود :ایها الناس من اولى الناس بالمؤمنین من
انفسهم« :چه كسى از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر
ّ
ّ
است؟!».گفتند :خدا و پیامبر صلى اهّلل علیه و آله داناترند ،پیامبر صلى اهّلل
علیه و آله گفت :خدا ،مولى و رهبر من است ،و من مولى و رهبر مؤمنانم و
نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم (و اراده من بر اراده آنها مقدم) سپس
فرمود :فمن كنت مواله ّ
فعلى مواله« :هر كس من موال و رهبر او هستم على
موال و رهبر اوست» و این سخن را سه بار و به گفته بعضى از راویان حدیث،
چهار بار تكرار كرد. ....
ّ
...خطبه پیامبر صلى اهّلل علیه و آله به پایان رسید ،عرق از سر و روى
ّ
صلى اهّلل علیه و آله و على علیه ّ
السالم و مردم فرو مىریخت ،و هنوز
پیامبر
صفوف جمعیت از هم متفرق نشده بود كه امین وحى خدا نازل شد و این
ُ َ
ّ
ْ َْ ْ َُ
آیه را بر پیامبر صلى اهّلل علیه و آله خواند :ال َی ْو َم أ ك َمل ُت لك ْم ِد َینك ْم َو أ ْت َم ْم ُت
َ ُ
َعل ْیك ْم ِن ْع َم ِتی « ...امروز آیین شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم،
ّ
صلى اهّلل علیه و آله فرمود :اهّلل ا كبر ،اهّلل ا كبر على ا كمال ّ
الدین و اتمام
پیامبر
ّالنعمه و رضى ّالر ّب برسالتى و الوالیه ّ
لعلى من بعدى« :خداوند بزرگ است،
خداوند بزرگ است همان خدایى كه آیین خود را كامل و نعمت خود را بر ما
تمام كرد ،و از نبوت و رسالت من و والیت على علیه ّ
السالم پس از من راضى و
خشنود گشت»....این فراز خالصهاى بود از حدیث معروف غدیر كه در كتب
[]6
دانشمندان اهل تسنن و شیعه آمده است.

ابالغ والیت؛ مهمترین رسالت
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) در واقعۀ غدیر
ّ
مأموریت پیامبر ا کرم(صلی اهلل علیه و آله) در واقعۀ غدیر،
باید اذعان نمود
ّ
یك مسأله سیاسى است و عدهاى براى مخالفت با آن ،كمر به مبارزه
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بستهاند و حاضرند در این راه در مقابل پیامبر اسالم صلى اهلل علیه
[]7
و آله هم بایستند!
لذا هنگامى كه تمام این جهات را نظر مىگیریم و بیطرفانه و منصفانه بر
روى آن مطالعه مىكنیم و بدور از ّ
تعصب و لجاجت به قضاوت مىنشینیم،
ت و جانشینى پیامبر ا كرم صلى اهلل علیه و آله ،كه در
به چیزى جز مسأله والی 
[]8
غدیر خم به صورت رسمى مطرح شد نمىرسیم.
آرى! چیزى كه پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله تا سال آخر عمر شریفش
بطور رسمى آن را بیان نكرده بود و همسنگ و همطراز رسالت و ّ
نبوت خاتم
االنبیاء بود و ّ
عده زیادى براى مبارزه با آن هم قسم شده بودند و خداوند
ّ
مأموریت تضمین داده
براى حفظ پیامبر صلى اهلل علیه و آله در اجراى این
بود ،همان مسأله مهم و سرنوشتساز جانشینى پیامبر(ص) بود ،زیرا هر
چند پیامبر ا كرم صلى اهلل علیه و آله مسأله والیت على علیه السالم را بارها
مطرح كرده بود ولى به صورت رسمى و در حضور مسلمانان سراسر جهان
ّ
مأموریت عظیم و بزرگ به هنگام بازگشت
بیان نشده بود؛ بدین جهت ،این
آن حضرت از ّ
حجه الوداع و در صحراى غدیر خم به بهترین شكلى انجام شد
و پیامبر صلى اهلل علیه و آله با معرفى على علیه السالم به عنوان جانشین
[]9
خویش ،رسالتش را تكمیل كرد.

ضرورت ابالغ والیت در اسالم
ّ
بدیهی است «والیت» تحققبخش نماز و روزه و حج و زكات است و محتواى
این عبادات و سایر عبادتها در سایه والیت عملى مىشود؛ یعنى ،بدون والیت
و حا ّ
كمیت اسالم ،این دستورات نقشى است بر كاغذ ،و همانند نسخه طبیب
[]10
است كه بدون عمل به آن ،شفاى دردها حاصل نخواهد شد.
توسط ّ
لذا والیت به معناى اجراى قانون اسالم ّ
أئمه معصومین «علیهم
السالم» و جانشینان آنان مىباشد؛ بنابراین ،والیتى از نماز و روزه و حج و زكات
باالتر است كه نتیجهاش حكومت اسالمى باشد؛ والیتى كه از والیت حضرت على
[]11
علیه السالم در غدیر خم نشأت گرفته باشد.
با این تفاسیر می توان دریافت که چرا والیت از همه مولفه های دیگر مهمتر
است ،زیرا به تعبیر امام علیه السالم  ،والیت ضامن اجراى دیگر شاخصههای
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کلیدی اسالم است .ا گر حكومت اسالمى تشكیل نشود امكان اقامه نماز و خمس
ّ
و زكات و صوم و حج در سطح گسترده ،و تحقق فلسفههاى آن نخواهد بود.
محبت و ّ
بنابراین ،والیت تنها عشق و عالقه و ّ
توسل نیست ،بلكه به معناى
پذیرش برنامههاى حكومت اسالمى از سوى امامان معصوم یا پیامبران الهى
علیهم السالم است .لذا در طول تاریخ هر یك از پیامبران قدرت پیدا كردند تشكیل
حكومت دادند .حضرت داوود ،سلیمان ،موسى علیهم السالم و رسول مكرم
اسالم صلى اهلل علیه و آله از جمله آن بزرگوارانند .و ا گر پیامبرانى چون حضرت
ابراهیم و عیسى علیهما السالم دست به این كار بزرگ نزدند ،فرصت یا امكانات
[]12
كافى در اختیار نداشتند.

تحقق اجرایی والیت؛ منوط به مشارکت مردم
بعضى از نا آ گاهان نوشتهاند« :این حقیقت ملموس را همه درك مىكنند
كه هركس را ا كثریت مردم به زمامدارى برگزینند ،و پشتیبانش باشند ،حا كم
مىشود؛ زیرا نیروى اصلى جامعه خود مردم هستند  ...این مردم هستند كه
والیت را به كسى مىدهند و به حا ّ
كمیت او عینیت مىبخشند» در حالی که
ّ
[]13
این نظریه با تفكر توحیدى سازگار نیست.
ّ
ما مىگوییم تفكر توحیدى عكس این رابیان مىكند مىگوید :این خدااست
كه والیت را به كسى مىدهد و به حا ّ
كمیت او عینیت مىبخشد ،و ا گر مردم
ّ
[]14
در این زمینه حقى دارند آن هم به اذن و فرمان اواست.
ّ
واقعیت را انكار كرد كه مشاركت مردم در امر حكومت ،به
لذا نباید این
ّ
حا كمان قدرت و قوت مىبخشد ،و بدون مشاركت آنها هیچ كارى از آنان
ساخته نیست؛ همان گونه كه امیرمؤمنان على علیه السالم در خطبه
َّ
ُ ْ
َ َ َ
َََ ْ ََ
حاض ِر َو
شقشقیه مىفرماید« :اما َوالذى فلق ال َح ّبه َو َب َر َء ّالن َس َمه ل ْوال ُحض ُور ال ِ
َّ
ُ ُ َ
اهَّلل َع َلى ْال ُعلماء ّال ُی ُّ
اصر َو ما َاخ َذ ُ
قاروا َعلى ِكظ ِه ظا ِل ٍم
قیام
ِ
ود ّالن ِ
الح ّج ِه ِب ُو ُج ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ َْْ ُ ََْ
َ
َ
غار ِبها»« :آ گاه باشید به آن خدایى
وم ل لقیت حبلها على ِ
و ال سغب مظل ٍ
ّ
جمعیت بسیارى
سوگند كه دانه را شكافت ،و انسان را آفرید ،ا گر نبود كه
گردا گردم را گرفته و به یاریم قیام كرهاند ،و از این رو ّ
حجت بر من تمام شده
است؛ و ا گر نبود عهد و پیمانى كه خداوند از دانشمندان و علماء گرفته است
كه در برابر پرخورى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سكوت نكنند ،من
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[]15

مهار ناقه خالفت را رها مىساختم و از آن صرف نظر مىنمودم».
ّ
این تعبیر به خوبى مىرساند كه حمایت مردمى حتى باعث اتمام حجت
[]16
بر ّ
ولى منصوب از طرف خداوند مىگردد.
بىشك والیت آن حضرت از سوى خداوند و از طریق پیامبر اسالم صلى اهلل
علیه و آله ثابت شده بود ،و این والیت ّ
فعلیت داشت ،و بر خالف آنچه بعضى
از ناآ گاهان گفتهاند جبنه شأنى و ّ
بالقوه نداشت؛ ولى از نظر اجرائى و عملى
[]17
نیاز به حمایت مردم داشت؛ و بدون آن به فعلیت نمىرسید.

تحقق اصل راهبردی والیت در حدیث غدیر
گفتنی است حدیث متواتر غدیر و جمله معروف پیامبر ا كرم صلى اهلل علیه و آله
اله َف َع ِل ٌّى َم ْو ُ
كه در همه كتب آمده است«َ :م ْن ُك ْن ُت َم ْو ُ
اله» حقایق بسیارى را در
[]18
شناخت والیت حضرت علی (علیه السالم) روشن مى سازد.
گرچه بسیارى از نویسندگان اهل ّ
سنت اصرار دارند ك ه «مولى» را در اینجا به
معنى «دوست و یار و یاور» تفسیر كنند ،زیرا یكى از معانى معروف «مولى» همین
است ،ما هم قبول داریم كه یكى از معانى «مولى» دوست و یار و یاور است ،لیکن
قرائن ّ
متعددى در كار است كه نشان مىدهد «مولى» در حدیث غدیر به معنى
[]19
«ولى» و «سرپرست» و «رهبر» مىباشد؛ این قرائن به طور فشرده عبارتند از:
 .1مسأله دوستى على علیه السالم با همه مؤمنان ،مطلب مخفى و پنهان
و پیچیدهاى نبود كه نیاز به این همه تأ كید و بیان داشته باشد ،و احتیاج به
ّ
متوقف ساختن آن قافله عظیم در وسط بیابان خشك و سوزان و خطبه خواندن
[]20
ّ
جمعیت داشته باشد.
و گرفتن اعترافهاى پىدرپى از
َّ َ ْ
ُ َ ْ َ ٌ []21
ُ
قرآن با صراحت
مىگوید:إنما الم ِؤمنون اخوه مؤمنان همه برادر یكدیگرند.و
ِ
َ ُْ ُ َ َ ُْ ْ
ُ
ُ
ُ
[]22
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
در جاى دیگر مىفرماید:و الم ِؤمنون و المؤ ِمنات بعضهم اوِلیاء بع ٍ 
ض مردان
[]23
مؤمن و زنان مؤمنهّ ،
ولى و یار یكدیگرند.
ّ
در نهایت باید گفت؛ اخوت اسالمى و دوستى مسلمانان با یكدیگر از
بدیهىترین مسائل اسالمى است كه از آغاز اسالم وجود داشت و پیامبر صلى اهلل
علیه و آله بارها آن را تبلیغ كرد و بر آن تأ كید نهاد؛ بعالوه ،مسأله ّ
اخوت مسألهاى
نبوده كه با این لحن داغ در آیه بیان شود و پیامبر صلى اهلل علیه و آله از افشاى
[]24
آن خطرى احساس كند.
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ََ
َْ ُ ُ
ُ
 .2جمل ه «أ ل ْس ُت ْاولى ِبك ْم ِم ْن أنف ِسك ْم؛ آیا من نسبت به شما از خود شما
سزاوارتر و اولى نیستم!» كه در بسیارى از متون این روایت آمده است ،هیچ
تناسبى با بیان یك دوستى ساده ندارد ،بلكه مىخواهد بگوید« :همان ّ
اولویت
و اختیارى كه من نسبت به شما دارم و پیشوا و سرپرست شما هستم ،براى على
علیه السالم ثابت است ».و هرگونه تفسیرى براى این جمله ،غیر از آنچه گفته شد،
ً
ُْ ُ
ُ
ّ
«بك ْم ِم ْن انف ِسك ْم؛ از
دور از انصاف و واقعبینى است ،مخصوصا با توجه به تعبیر ِ
[]25
شما نسبت به شما اولى هستم».
 .3تبریكهایى كه از سوى مردم در این واقعه تاریخى به على علیه السالم گفته
ً
شد ،مخصوصا تبریكى كه «عمر» و «أبو بكر» به او گفتند ،نشان مىدهد مسأله
ى جز مسأله نصب خالفت نبوده است كه در خور تبریك و تهنیت باشد؛ زیرا
چیز 
[]26
اعالم دوستى ،كه براى همه مسلمانان بطور عموم ثابت است ،تبریك ندارد.

اذعان به والیت علی(علیه السالم) در
واقعۀ غدیر در منابع اهل سنت
در ُ«مسند» امام «احمد» آمده است :عمر بعد از آن بیانات پیامبر صلى
َ
َ ً
كرد:هنیئا َیا ْب َن أبی طا ِل ٍب
اهلل علیه و آله خطاب به على علیه السالم عرض
َ َ
َ
ُّ
َ
ؤم َن ٍه گوارا باد بر تو اى فرزند أبی طالب!
ؤم ٍن َو ُم ِ
أ ْص َب ْحت َو أ ْم َس ْیت َم ْولى ك ِل ُم ِ
[]27
صبح كردى و شام كردى در حالى كه موالى هر مرد و زن با ایمان هستى!
َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ
هم چنین در تعبیرى كه فخر رازى در ذیل آی ه «یا أیها الرسول ب ِلغ ما أن ِزل
َ ً َ
َ
نیئا َل َك أ ْص َب ْح َت َم ْو َ
الى
ِإل ْی َك ِم ْن َر ّ ِب َك» ذكر كرده ،مىخوانیم :عمر گفت« :ه
ُّ
ؤم َن ٍه»به این ترتیب ،عمر او را موالى خود و موالى همه
ؤم ِن َو ُم ِ
َو َم ْولى ك ِل ُم ِ
[]28
مؤمنان مىشمرد.
َ
َ
ّ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
در تاریخ بغداد روایت فوق به این صورت آمده:بخ بخ لك یا بن أبی طا ِل ٍب!
َ
ُّ
أ ْص َب ْح َت َم ْو َ
الى َو َم ْولى ك ِل ُم ْس ِل ٍ 
م[ ]29آفرین ،آفرین به تو اى فرزند ابو طالب!
[]30
صبح كردى در حالى كه موالى من و موالى هر مسلمانى هستى.
و در «فیض القدیر» و ّ
«الصواعق» آمده است كه این تبریك را ابو بكر و عمر
َ
َ
ّ
ُ
َ
ؤم ٍن َو
هر دو به على علیه السالم گفتند« :أ ْم َس ْیت َیا ْب َن أبی طا ِل ٍب َم ْوال ك ِل ُم ِ
ؤم َن ٍه[]32[.»]31و.....
ُم ِ
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نا گفته پیداست دوستى سادهاى كه میان همه مؤمنان با یكدیگر
است چنین تشریفاتى ندارد ،و این جز با والیت به معنى خالفت سازگار
نیست]33[.

ّ
تأملی قرآنی در والیت حضرت علی (ع)
در واقعۀ غدیر
باید اذعان نمود سوره مائده مشتمل بر قسمت ّ
مهمى از آیات والیت است؛ زیرا
این سوره،در اواخر عمر پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله نازل شده است .و از
سوى دیگر مسأله والیت و جانشینى هم به صورت طبیعى در اواخر عمر مطرح
مىشود ،بدین جهت این سوره مشتمل بر آیات ّ
متعددى در مسألۀ والیت
[]34
است.
ُ َّ
ُ ُ َ َّ
َ
ُ
بدین ترتیب آیه 55سورۀ مائده« إ ّنما َو ِل ُّیك ُم ُ
ین َآمنوا ال ِذینَ
اهَّلل َو َر ُسوله و ال ِذ َ
ِ
ُ ُ َ َّ
الص َ
ون َّالز َ
كاه َو ُه ْم را ِك ُع َ
اله َو ُی ْؤ ُت َ
ون»(سرپرست و ّ
ولى شما ،تنها خداست
ی ِقیمون
و پیامبر او و آنها كه ایمان آوردهاند؛ همانها كه نماز را برپا مىدارند ،و در حال
ركوع ،زكات مىدهند» ،از جمله آیاتى است كه به روشنى داللت بر والیت امیر
[]35
مؤمنان على علیه السالم دارد.
بی شک و بر خالف ا كثر موارد استعمال واژۀ «ولی»در سراسر قران مجید،
انصاف این است كه ّ
«ولى» در آیه55سورۀ مائده به معناى سرپرست و صاحب
[]36
اختیار است؛ نه به معناى دوست و یار و یاور؛ زیرا:
ً ّ
ّاول« :انما» كه در صدر آیه آمده دلیل بر حصر است .یعنى فقط این سه دسته
ولى مؤمنان هستند ،نه غیر آنها؛ در حالى كه ا گر ّ
ّ
ولى به معناى دوست باشد
حصر معنى نخواهد داشت ،زیرا در این صورت واضح است كه غیر از سه گروه
فوق كسان دیگرى هم یار و یاور مؤمنان هستند ،عالوه بر این كه ا گر ّ
ولى به
َّ
«ال ِذ َ
ین َآم ُنوا» الزم نبود ،كه در حال
ى
معناى یار و یاور باشد این همه قید برا 
ّ
ّ
اقامه نماز زكات بدهند .زیرا همه مؤمنان ،حتى در غیر حال نماز و بلكه حتى
مؤمن بىنماز ،مىتواند یار و یاور برادر مسلمان خویش باشد؛ بنابراین ،از كلمه
َّ
ّ
«انما» كه داللت بر حصر مىكند و قیود ّ
«ال ِذ َ
ین َآم ُنوا» آمده
متعددى كه در مورد
است ،استفاد ه مىشود كه والیت در آیه شریفه به معناى دوستى و نصرت
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نیست؛ بلكه به معناى سرپرستى و صاحب اختیار بودن است .خداوند و پیامبر
و مؤمنین (با آن شرایطى كه در آیه آمده) ّ
ولى و صاحب اختیار و سرپرست شما
[]37
مىباشند.
ً
ثانیا :آیه  56سوره مائده ،كه بعد از آیه مورد بحث آمده است ،بهترین قرینه و
َ
دلیل بر ّ
مىفرماید«:و َم ْن َی َت َوّل َ
َ
اهَّلل َو
مدعاى ماست؛ خداوند متعال در این آیه
َ
َ َ
اهَّلل ُه ُم ْالغا ِل ُب َ
َر ُس َول ُه َو ّال ِذ َ
ون»(و كسانى كه والیت خدا و پیامبر
ین َآم ُنوا ف ِإ ّن ِح ْز َب ِ
[]38
ّ
جمعیت خدا پیروز است).
او و افراد با ایمان را بپذیرند( ،پیروزند؛ زیرا) حزب و
ّ
ّ
جمعیت متشكل است ،پیروزى یك حزب به معناى غلبه و
حزب به معناى
پیروزى آنها در یك حركت و جهش اجتماعى است؛ بنابراین ،از این آیه شریفه كه
ً
در ارتباط با آیه قبل و مورد بحث است و ظاهرا همزمان نازل شدهاند ،استفاده
مىشود كه والیت مطرح شده در آیه مذكور یك والیت سیاسى و حكومتى است.

[]39

بنابراین ،معناى آیه چنین مىشود« :كسى كه حكومت خدا و پیامبر و
ّ
جمعیتى پیروز است».
حكومت الذین آمنوا  ....را بپذیرد ،چنین حزب و
ِ
ّ
ّ
نتیجه این كه ،با تفكر و تعمق در كلمه كلمه و جمله جمله آیه والیت و با
صرفنظر از روایات فراوانى كه در تفسیر آیه وارد شده است ،معلوم شد كه ّ
ولى در
این آیه به معناى امام و پیشوا و سرپرست است و هر كس حكومت خدا و رسول
َّ
«ال ِذ َ
ین َآم ُنوا» را با آن شرایطى كه در آیه آمده بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود.
و
[]40

َّ
ً
ین َآم ُنوا  ...را ِك ُع َ
«ال ِذ َ
ون»[ ]41باید گفت در میان راویان،
ثالثا :در بیان مصداق
مفسران ،دانشمندان و علماء شیعه و اهل ّ
ّ
سنت ،هیچ كس ،جز «على(علیه
ّ
السالم)» را مصداقى براى آیه ذكر نكرده است .بنابراین ،اجماع و اتفاق همه
علماء مسلمان بر این است كه بجز على هیچ كسى مصداق آیه شریفه نیست.
َ
از سوى دیگر ،براى جمله َ«و ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا  » ...الاقل یك مصداق وجود داشته
ً
[]42
است ،پس حتما آن نفر ،جز على بن أبی طالب علیه السالم نبوده است.
بنابراین همان گونه كه امیرمؤمنان على علیه السالم قبل از بیعت مردمّ ،
ولى
َ
َ
خدا بود؛ كه طبق صریح آیه والیت « َّانما َو ُّلی ُك ْم ُ
ذین َآم ُنوا ّال َ
اهَّلل َو َر ُس ُول ُه َو ّال َ
ذین
َ َّ
الص َ
تون َّالزكاه َو ُه ْم را ِك ُع َ
لوه َو ُی ْؤ َ
ُیقیمون
ت را خدا به على علیه
ون»[ ]43این والی 
َ ْ ُْ ُ َْ ُ َ
اله فهذا َع ِل ُّى
السالم داده بود؛ و طبق حدیث متواتر غدیر و جمل ه «من كنت مو
ً
َم ْو ُ
اله»؛ پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله در غدیر خم رسما او را از سوى خدا به
[]44
این مقام منصوب كرد.
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اکمال دین در سایۀ والیت علی (ع)
در واقعۀ غدیر خم
واقعه غدیر خم و مسأله والیت و جانشینى امیر المؤمنین علیه السالم بهترین
ْ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ َ ْ
ْ
ین كف ُروا ِم ْن ِد ِینك ْم فال َتخ َش ْو ُه ْم َو اخ َش ْو ِن ال َی ْو َم
تفسیر از آیه (الیوم ی ِئس ال ِذ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
ً []45
َ
ْ
أ كملت لكم ِدینكم و أتممت علیكم ِنعم ِتی و ر ِضیت لكم ِالسالم ِدینا،) ...
بلكه تنها تفسیر صحیح از این آیه شریفه است؛ زیرا با این رخداد ،یأس بر
[]46
منافقان سایه افكند و امیدهاى آنها ناامید گشت.
هم چنین اخبارى كه نزول آیه فوق را در جریان غدیر بیان كرده در منابع
معروف اسالمى نقل شده ،در روایات فراوانى كه از طرق معروف اهل تسنن و
شیعه نقل شده صریحا این مطلب آمده است كه آیه شریفه فوق در روز غدیر
خم و به دنبال ابالغ والیت على ع نازل گردید ]47[،از جمله اینكه:
 .1دانشمند معروف سنى ابن جریر طبرى در كتاب والیت از زید بن ارقم
صحابى معروف نقل مىكند كه این آیه در روز غدیر خم در باره على ع نازل
[]48
گردید.
.2حافظ ابو نعیم اصفهانى در كتاب» ما نزل من القرآن فى على ع» از ابو
سعید خدرى (صحابى معروف) نقل كرده كه پیامبر ص در غدیر خم ،على(ع)
را به عنوان والیت به مردم معرفى كرد و مردم متفرق نشده بودند تا اینكه آی ه
ْ َْ ْ َُ
ال َی ْو َم أ ك َمل ُت لك ْم  ...نازل شد ،در این موقع پیامبر ص فرمود :اهَّلل ا كبر على
ا كمال الدین و اتمام النعمه و رضى الرب برسالتى و بالوالیه لعلى ع من بعدى،
ثم قال من كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر
من نصره و اخذل من خذل ه  »:اهَّلل ا كبر بر تكمیل دین و اتمام نعمت پروردگار
و خشنودى خداوند از رسالت من و والیت على ع بعد از من ،سپس فرمود :هر
كس من موالى اویم على ع موالى او است ،خداوندا! آن كس كه او را دوست
بدارد دوست بدار ،و آن كس كه او را دشمن دارد ،دشمن بدار ،هر كس او را
[]49
یارى كند یارى كن و هر كس دست از یاریش بر دارد دست از او بردار.
 .3هم چنین مرحوم عالمه سید شرف الدین در كتاب المراجعات چنین
مىگوید :نزول آیه سوم سورۀ مائده در روز غدیر و در روایات صحیحى كه از
امام باقر ع و امام صادق ع نقل شده ذكر گردیده است و اهل سنت ،شش
حدیث با اسناد مختلف از پیامبر ص در این زمینه نقل كردهاند كه صراحت
[]51[ ]50
در نزول آیه در این جریان دارد» ،
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چیستی«الیوم» در آیۀ ا کمال دین در تحقق والیت
ّ
ّاول :روزى است كه باعث یأس و ناامیدى كفار شد.
دوم :روزى است كه مایه ا كمال دین گشت.
سوم :روزى است كه خداوند نعمتش را بر مسلمانان تمام كرد.
چهارم :روزى است كه خداوند راضى شد كه دین اسالم ،دین همیشگى
[]52
مردم باشد.
حال می توان بر مبنای قول مرحوم طبرسى ،یكى از ّ
مفسران زبردست و
قوى شیعه به این مسأله اتکاء نمود که منظور از آن روز با شكوه ،كه ناامید
ّ
كننده كفار بود و موجب جلب رضایت الهى گشت و دین و نعمت پروردگار
كامل گشت ،روز هیجدهم ذى ّ
الحجه سال دهم هجرت ،روز عید سعید غدیر
است؛ روزى كه پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله در راستاى اجراى فرمان
ً
على بن أبی طالب «علیهما ّ
پروردگارّ ،
السالم» را به والیت منصوب كرد و رسما
[]53
خالفت آن حضرت را به همه مسلمانان اعالم كرد.
نتیجه این كه ،از روایاتى كه ذكر شد و روایات فراوانى كه جهت رعایت
اختصار ذكر نشد به روشنى استفاده مىشود كه آیه شریفه ا كمال دین
تو
پیرامون حادثه غدیر نازل شده و گواه واضح و روشنى بر امامت و والی 
[]54
خالفت امیر مؤمنان علیه السالم است.
ُ
َ
هم چنین باید گفت آیۀ مهم تبلیغ[ «]55یا أ ُّی َها َّالر ُس ُول َب ِّل ْغ ما أ ْنز َل إ َل ْی َك ِمنْ
ِ ِ
َ ْ ْ َ َّ
َ
اهَّلل َی ْع ِص ُم َك ِم َن َّالناس إ َّن َ
سال َت ُه َو ُ
اهَّلل ال َی ْه ِدی
َر ّ ِب َك َو ِإ ْن ل ْم َتف َعل فما َبل ْغ َت ِر
ِ ِ
َْْ َ ْ
كافر َ
ین» (اى پیامبر! آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است،
القوم ال ِ ِ
ً
كامل (به مردم) برسان؛ و ا گر (این كار را) نكنى رسالت او را انجام ندادهاى.
ّ
جمعیت
خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم نگاه مىدارد و خداوند،
كافران (لجوج) را هدایت نمىكند) به روشنی برمسأله جانشینى و والیت امیر
المؤمنین علیه السالم انطباق دارد و نیز باید به اسناد و منابع روایی و قرانی
دیگر در اثبات والیت امیرالمومنین حضرت علی(علیه السالم) اشاره نمود که
آنچنان از شمولیت فراوان برخوردار می باشد که ذکر همۀ آن موارد و مصادیق
بنیادین در این نگاشته نمیگنجد .و تبیین تفصیلی آن ،مجالی دیگر را می
طلبد.
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سخن آخر
ً
با این تفاسیر باید گفت قطعا مراد از والیت سرپرستی و امامت است نه
مساله دوستی ،از این رو امیدواریم مسأله والیت علی(علیه السالم) حلقه
اتصال همه مسلمین جهان باشد و در سایه والیت آن حضرت بتوانیم با
[]56
دشمنان اسالم مبارزه کنیم و شر آنها را از سرزمین های اسالمی دفع کنیم.
ت و منصوب شدن
هم چنین باید اذعان نمود عید غدیر كه همان عید والی 
امیرمؤمنان علیه السالم به خالفت و جانشینى پیامبر ا كرم صلى اهلل علیه و آله
است ،عیداهَّلل اال كبر نامیده شده است ]57[.لذا مردم باید به این عید اهمیت
فراوانی بدهند ،چرا که برکات ،آثار و فوائد فوق العاده زیادی دارد ،به همین
دلیل هر چه بیشتر به این عید مبارک اهمیت بدهیم قطعا برکات بیشتری از
[]58
سوی خداوند شامل حال ما می شود.
بنابراین مراسم غدیر باید همچون گذشته با قوت و با شکوه و عظمت
برگزار شود ،منتهی می توانند ثواب مراسم را به ارواح عزیزانی که در گذشته
اند به ویژه قربانیان حادثه بسیار تأسف انگیز منا ،اهدا کنند ،این هم جمع
بین ا کرام درگذشتگان و هم بزرگداشت غدیر است ،بنابراین مراسم غدیر نباید
[]59
سست شود چرا که این خواسته دشمن است.
امیدواریم به برکت غدیر و صاحب غدیر خدای متعال شر اشرار را از تمام
[]60
ممالک اسالمی قطع کند.

پی نوشت
برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج 1؛ ص.536
[ ]2همان.
[ ]3همان.
[ ]4همان.
[ ]5برگزیده تفسیر نمونه ،ج ،1ص.537 :
[ ]6برگزیده تفسیر نمونه ،ج ،1ص.539 :
[ ]7آیات والیت در قرآن ؛ ص.30
[ ]8آیات والیت در قرآن ؛ ص.30
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[ ]9آیات والیت در قرآن ؛ ص.30
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[]27
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[ ]28آیات والیت در قرآن ؛ ص.44
[ ]29تاریخ بغداد ،جلد  ،7صفحه .290
[ ]30همان.
[ ]31فیض القدیر ،جلد  ،6صفحه 217؛ ّ
الصواعق ،صفحه .107
[ ]32آیات والیت در قرآن ،ص.44 :
[ ]33آیات والیت در قرآن ،ص.44 :
[ ]34آیات والیت در قرآن ؛ ص.80
[ ]35همان.
[ ]36همان.
[ ]37آیات والیت در قرآن ،ص.80 :
[ ]38آیات والیت در قرآن ،ص.81 :
[ ]39همان.
[ ]40آیات والیت در قرآن ،ص.81 :
[ ]41سورۀ مائده ،آیۀ.55
[ ]42آیات والیت در قرآن ،ص.82 :
[ ]43سوره مائده ،آیه . 55
[ ]44پیام قرآن ؛ ج 10؛ ص.40
[ ]45سورۀ مائده آیۀ .3
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[ ]47تفسیر نمونه ؛ ج 4؛ ص.266
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[ ]54آیات والیت در قرآن ؛ ص.67
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[ ]56بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،عید سعید غدیر خم ،درس خارج فقه ،مسجد
اعظم قم.20/07/1393،
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نگاهی به زندگی عالمه امینی
مهری هدهدی
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سپیده فجر
در سال  ۱۳۲۰ه .ق برابر با  ۱۲۸۱ه .ش ستارهای در شهر تبریز ،در خانهای
سرشار از علم و تقوا بدرخشید و افراد خانواده را سرشار از شادی و شعف نمود.
فرزند را عبدالحسین نامیدند تا همواره سینهاش سرشار از عشق اهلبیت
علیهم السالم باشد؛ پیوسته در مسیر ایشان گام بردارد و همچون موالیش
امام حسین علیهالسالم ،شمیم روح افزای والیت را پرا کنده سازد .آری،
عبدالحسین به دنیا آمد و الغدیر با او جان گرفت.

خاندان پاک عالمه
شیخ احمد امینی تبریزی )۱(،پدر بزرگوار عالمه امینی از عالمان با تقوا بود و
مردم به ایشان همواره به دیده احترام مینگریستند .ایشان در سال ۱۲۸۷
هـ.ق در َسردها از توابع تبریز به دنیا آمد .میرزا احمد از فقها و مجتهدین
زمان خود و در زهد و پارسایی زبانزد عموم بود .او در سال  ۱۳۰۴ه.ق به تبریز
مهاجرت نمود و برای همیشه سا کن آنجا گردید.
برخی آثار به یادگار مانده از ایشان عبارتند از :شرحی بر قصیده المفجع و
تعلیقاتی بر مکاسب شیخ انصاری .این مرد بزرگ در سال  ۱۳۷۰ه .ق ،دیده از
جهان فرو بست و در قبرستان نو شهر مقدس قم دفن گردید.
عالمه امینی(ره) در مقام اجتهاد ،منزلت و جایگاه واالیی داشتند و بیشتر
ساعات ایشان به تحقیق و مطالعه میگذشت .و از منابع علمی اسالمی توشه
برمیگرفت .ایشان در تفسیر ،حدیث ،تاریخ و علم رجال صاحبنظر بودند.
پدربزرگ عالمه امینی ،مولی نجفقلی مشهور به امین الشر ع بود که نام
خانوادگی عالمه نیز از همین لقب گرفته شده است .ایشان در سال ۱۲۵۷ه.
ق ،در روستای َسردها ـ از توابع تبریز پا به عرصه هستی نهاد و به یادگیری
دانش و ادب پرداخت .وی نیز بعدها سا کن شهر تبریز گردید .مردی زاهد،
فاضل ،پرهیزگار و ادیبی برجسته بود که به گردآوری اخبار ائمه اطهار علیهم
السالم عالقه بسیاری داشت و چند مجموعه روایت نیز تدوین کرده و اشعاری
به فارسی و ترکی از وی به جا مانده است .او در شعر خود به “واثق” تخلص
میکرد و نقش ُمهر او  -آن طوری که در پشت برخی از رسائلش مشهود
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است ” الواثق باهلل الغنی ُ
عبده نجفقلی” بوده است  .وی در سن  ۸۳سالگی
ِ
در سال ۱۳۴۰ه .ق از دنیا رفت و در وادی السالم نجف اشرف به خا ک سپرده
()۲
شد.
واقعه عجیبی در مورد مرحوم نجفقلی نقل میکنند که ایشان بعد از رحلت،
در تبریز دفن شدند اما بنا بر وصیت خود ایشان ،جنازه آن بزرگوار پس از
گذشت  ۱۳سال به نجف اشرف منتقل گردید و در قبرستان وادی السالم آرام
گرفت )۳(.کسانی که در آن روز حضور داشتند نقل میکنند که پیکر ایشان پس
()۴
از  ۱۳سال کامال سالم بود.

دوران کودکی و جوانی عالمه
کودکی عبدالحسین مانند دیگر همساالنش سپری نشد ،بلکه او از همان کودکی،
استعداد و تیزهوشی عجیبی از خود نشان میداد .وی از آغاز زندگی ،با حافظه
قوی و سرعت عجیبش در درک مسائل دینی )۵(،همه نگاهها را به خویش جلب
کرد .روح پرسشگر و جست و جوگر عبدالحسین نمیگذاشت تا او مانند دیگر
()۶
کودکان باشد .هر کس در کودکی او را درک میکرد ،از تیزهوشی وی خبر میداد.
خانوده مذهبی و عالقهمند به دانش و معرفت عالمه نیز ،زمینه رشد و تعالی
عبدالحسین را آماده کردند .ایشان شا گردی و یادگیری را در محضر پدر بزرگوارش
آغاز نمود و با مبانی دانش آشنا شد.
پدر؛ ادبیات فارسی ،عربی ،منطق و تا اندازهای فقه و اصول را به فرزندش آموخت.
در کنار اینها ،عبدالحسین به کتابهای حدیثی و اعتقادی نیز اشتیاق زیادی
داشت ،ولی با این همه« ،قرآن و نهجالبالغه دو کتاب گرانقدر برای آموزش این
()۷
محصل جوان بود».
از همان کودکی ،وجود عبدالحسین از آیههای قرآن و سخنان واالی
امیرالمؤمنین علی علیهالسالم و امامان دیگر پر شد .پس ،عشق به اهلبیت
علیهم السالم در تار و پود وجودش نفود کرد.
بدین ترتیب ،عالمه امینی با کوشش علمی و با استعداد و پشتکار خویش،
خانواده و اطرافیانش را به آینده خود امیدوار میساخت.
عالمه در سن  ۱۶سالگی برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد و تا حدود
سن  ۳۲سالگی در آنجا مشغول کسب معارف الهی بود .در این سالها در محضر
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اساتیدی چون :آیه اهلل سید محمدبن محمدباقر الحسینی فیروزآبادی،
آیه اهلل سید ابوتراب بن ابوالقاسم خوانساری ،آیه اهلل میرزا علی بن عبدالحسین
ایروانی و آیه اهلل میرزا ابوالحسن بن عبدالحسین مشکینی زانوی ادب زده و کسب
علم نمودند .
توکل و انقطاع عالمه امینی از غیر ،زبانزد عام و خاص بود .عالمه هرگاه با
مشکلی مواجه میشدند متوسل به اهلبیت ،خصوصا امیرالمومنین علی علیه
السالممیشدند.
ایشان در سن  ۳۲سالگی به زادگاه خود تبریز مراجعت نموده و برای مدت
کوتاهی در آنجا ماندگار شد .اوقات ایشان در آن ایام به تدریس و تحقیق مصروف
گردید و در آن زمان بود که کتاب نفیس تفسیر فاتحه الکتاب توسط ایشان به
نگارش درآمد.
عالمه امینی(ره) که عشق امیرالمومنین علی علیه السالم در جانش شعلهور
ً
بود ،بیش از این در فراق از حضرتش تاب نیاورده و مجددا راهی نجف اشرف شد.
ایشان در نجف ضمن تحقیق و مطالعه فراوان در مجالس اساتید برجسته و
مراجع تقلید آن روزگار به استمرار حاضر میشدند و در ضمن آن بود که از جهت
علمی و تقوا به مرتبه واالی اجتهاد نائل گردیده و همچنین از علما و مجتهدین
بزرگ آن عصر اجازه روایت نیز دریافت داشتند .بعضی از مشایخ روایت ایشان
عبارتند از:
آیه اهلل سید ابوالحسن موسوی اصفهانی ،آیه اهلل شیخ علی اصغر ملکی تبریزی،
آیه اهلل شیخ محمد محسن (آقا بزرگ) تهرانی.
عالمه امینی(ره) در مقام اجتهاد ،منزلت و جایگاه واالیی داشتند و بیشتر ساعات
ایشان به تحقیق و مطالعه میگذشت .و از منابع علمی اسالمی توشه برمیگرفت.
()۸
ایشان در تفسیر ،حدیث ،تاریخ و علم رجال صاحبنظر بودند.

زهد و عبادت عالمه
ایشان در زهد و تقوا و ور ع مراقبت شدید داشتند .در امور دینی ،متعبد و
تسلیم در مقابل اوامر الهی بودند .اخالق خوش و همت باالیی داشتند و
شاید همین همت ایشان ،باعث موفقیتشان شده ،چرا که در مسیر
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رسیدن به هدفشان ،موانع ،باعث عقب نشینی و ناامیدی ایشان نمیشد.
با داشتن این همه علم و دانش متواضع بوده و کبر و غروری در وجود ایشان
دیده نمیشد.
مرحوم عالمه بسیار مراقب زبان خود بودند نقل شده است که هیچگاه
کسی حرف رکیکی از ایشان نشنیده بود .در مورد پدرشان نیز میگویند آنقدر
با اخالق و سلیم النفس بودند که کسی ایشان را جز در مسائل مذهبی،
خشمگین ندید .و چنان آداب را رعایت مینمودند که کسی کالم زشتی هرگز
از ایشان نشیند.
توکل و انقطاع عالمه امینی از غیر ،زبانزد عام و خاص بود .عالمه هرگاه
با مشکلی مواجه میشدند متوسل به اهلبیت ،خصوصا امیرالمومنین علی
علیه السالم میشدند.
واقعه عجیبی در مورد مرحوم نجفقلی ،جد بزرگوار عالمه امینی نقل
میکنند که ایشان بعد از رحلت ،در تبریز دفن شدند اما بنا بر وصیت خود
ایشان ،جنازه آن بزرگوار پس از گذشت  ۱۳سال به نجف اشرف منتقل گردید
و در قبرستان وادی السالم آرام گرفت .کسانی که در آن روز حضور داشتند
نقل میکنند که پیکر ایشان پس از  ۱۳سال کامال سالم بود.
عالمه امینی عقیدهشان بر این بود که اساس خلقت بنا بر محبت است.
ایشان میگفتند که تمام عبادات ناشی از محبت است( .هل الدین اال
الحب) .هر چقدر محبت به خدا بیشتر باشد ،از معاصی و گناهان بیشتر
دوری میشود .مرحوم عالمه میگفتند :کسی که توجهاش در نماز کم است
مشکل محبتی دارد.
ایشان در عبادات هم کوشا بوده و به اقامه نماز شب مقید بودند .همواره
پس از نماز صبح ،مشغول قرائت قرآن میشدند که با تدبر و تامل همراه بود.
عالمه امینی یکی از مسائل اساسی که در زندگیشان خیلی مهم بوده توجه
به قرائت قرآن و انس با قرآن بوده است .ایشان در ماه مبارک رمضان خود
را برای روزهداری و عبادات از کارهای دیگر فار غ میکردند و در این ماه ۱۵
ختم قرآن داشتند .چهارده ختم به نیت چهارده معصوم علیهم السالم و
یک ختم به نیت پدر و مادر خود .و در ماههای دیگر حداقل یک ختم قرآن
داشتند .تاثیر این قرائتها و انس با قرآن در قلم ایشان دیده میشود چرا
که نوشتههای ایشان بسیار روان و محکم است و البته تاثیر آن در الغدیر
بسیار مشهود میباشد که استشهادهایی که ایشان در الغدیر به آیات قرآن
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داشتهاند به گونهای بوده که انگار این آیه برای آن موضوع مطروحه
()۹
نازل شده است.
ً
عالمه امینی روی توسالت خیلی تکیه میکردند .ایشان شدیدا به زیارت
جامعه کبیره ،زیارت امین اهلل و زیارت عاشورا معتقد و مقید به خواندنش
بودند .و بسیاری از ادعیه را حفظ بودند.

زیارات و توسالت
عالمه امینی میفرمودند که موضوع “زیارات” و “ادعیه” بدان گونه که در
مکتب تشیع مطرح شده در هیچ دین و مذهبی طرح نگردیده است .و ا گر
کسی با این زیارات و ادعیه مانوس بشود و متوجه باشد که چه میخواند
و فلسفه و حکمتش را بداند ،این فرد ،شیعه بیسوادی نمیشود .ایشان
میگفتند کسی که زیارت جامعه کبیره را بخواند و بداند که چه میگوید این
فرد ،شیعه بیسواد نیست .چرا که میفهمد دین یعنی چه.
ً
عالمه امینی روی توسالت خیلی تکیه میکردند .ایشان شدیدا به زیارت
جامعه کبیره ،زیارت امین اهلل و زیارت عاشورا معتقد و مقید به خواندنش
بودند .و بسیاری از ادعیه را حفظ بودند.
یک قسمت عظیمی از زندگی مرحوم عالمه را ادعیه و توسالت و تمنای
ً
از اهلبیت و خصوصا زیارات پر کرده بود .ایشان هر شب به زیارت حرم
امیرالمومنین علی علیه السالم مشرف میشدند و آنقدر آداب را در زیارت
رعایت میکردند که مردم میایستادند و به ایشان مینگریستند که آداب را
بیاموزند .ایشان با کمال خضوع و خشوع و با حزن ،باالی سر امام مینشستند
الفاظ زیارات با امام سخن میگفتند و آنقدر اشک میریختند که بر
و با برخی ِ
ً
روی محاسنشان جاری میشد و آنقدر غرق زیارت میشدند که ا کثرا از یک
ساعت هم میگذشت.
ّ
عالمه امینی وقتی در حرم این الفاظ را میخواند که:اشهد انک تسمع کالمی
و ترد سالمی ،یقین داشت که مقابل حضرت نشسته و با ایشان صحبت
میکند و جوابش را نیز از حضرت میگیرد .و این رتبهی خیلی باالیی در
والیت است.
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ً
ایشان ا کثرا وقتی به زیارت حرم حضرت سیدالشهدا علیه السالم مشرف
میشدند با پای پیاده میرفتند .و مسئله قابل توجه اینست که ایشان از راه
اصلی نمیرفتند بلکه مسیر را از میان روستاها انتخاب میکردند و شب را به
صورت ناشناس در منزل آنها میماندند و در آنجا به سخنرانی در باب معارف
دین و اهلبیت علیهم السالم میپرداختند و بدین وسیله طعم شیرین
معارف الهی را به کامشان مینشاندند.

یقین به جواب در توسل
فردی به نام دکتر محمد عبدالغنی حسن که شاعر برجسته عرب و از علمای مصر
بودند بعد از این که آقای امینی ،الغدیر را برای ایشان فرستادند یک شعری برای
عالمه سرود و فرستاد که از ایشان تقدیر کردند.
آقای امینی نامهای برایشان فرستادند که من از شما ممنونم که این شعر را
برای من سروده و فرستادید .اما چرا اصل را گذاشتید و فرع را گرفتید .ای کاش
شما غدیریه میسرودید و نام خود را میان غدیریه سراها مضبوط و ماندگار
میکردید و دوستی خود را نسبت به امیرالمومنین نشان میدادید.
میگویند که  ۲ماه پاسخ نداد بعد از  ۲ماه نامه ایشان آمد که من به این علت
پاسخ نامه شما را دیر دادم که در این دنیا یک دختر بیشتر ندارم و او نیز بیمار
شده و اطباء نیز از مداوا کردن او ناامید شدهاند و دخترم در حال احتضار است.
ً
به این علت اصال حال شعر گفتن نداشتم .ولی چون شما امر کرده بودید با چشم
گریان این غدیریه را سرودهام و برایتان فرستادهام.
این نامه روز پنج شنبه به دست عالمه رسیده بود .عالمه امینی شب به حرم
امیرالمومنین علی علیهالسالم مشرف شدند .فردای آن روز نامهای به فرزندشان
حاج آقا رضا دادند و گفتند که این نامه را برای محمد عبدالغنی حسن پست کن.
من دیشب که به حرم رفتم غدیریه این فرد را برای امیرالمومنین علیه السالم
خواندم و فکر میکنم ان شاءاهلل شفای دختر را گرفتم.
این ماجرا به این معناست که عالمه اینقدر با اطمینان از ارتباط شان با امام
صحبتمیکردند.
نامه عالمه ارسال شد و دو هفته بعد جواب محمد عبدالغنی حسن رسید که
سبحان اهلل ،همان شبی که شما میگویید در حرم غدیریه مرا خواندید ،دخترم
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تب شدیدی کرد و بعد از آن بهبود یافت .و االن شکوفه خانه من است و
این از معجزات موال امیرالمومنین است.
مرحوم عالمه میگفتند کسی که زیارت جامعه کبیره را بخواند و بداند که چه
میگوید این فرد ،شیعه بیسواد نیست .چرا که میفهمد دین یعنی چه.

غروب آفتاب
تالش بیوفقه عالمه امینی در دوران زندگیش باعث ضعف جسمانی ایشان
شده که منجر به بیماری و زمینگیر شدنشان در دو سال آخر عمر ایشان شد.
خستگیها و تحمل رنجهای عالمه امینی در راه اعتالی دین اسالم و مذهب
تشیع و تحصیل و تدریس معارف اهلبیت علیهم السالم در ظهر روز جمعه
 ۱۲تیر ماه ۱۳۴۹ه .ش ( ۲۸ربیع الثانی ۱۳۹۰ه .ق) به پایان رسید و صاحب
الغدیر ،آن پیر فرزانه و پر مایه ،پس از  ۶۸سال تالش و کوشش ،به دیدار یار
شتافت تا از دست صاحب غدیر و از چشمه زالل کوثر بیاشامد و غبار خستگی
را از تن بزداید .او رفت اما الغدیر وی چراغ خانه دلهای با صفا و مشعل
هدایت امت تا طلوع خورشید والیت شد.
استاد جالل الدین همایی میگوید« :کثرت کار و زحمت بیشماری که امینی
در راه خدمت به مذهب کشید ،کم کم قوای بدنی او را ضعیف ساخت تا
منتهی به مرگ ایشان گردید».
هنگام احتضار لبهای عالمه را با آب مخلوط به تربت مقدس کربال مرطوب
ساختند و فرزندشان ـ حاج شیخ رضا امینی ـ دعاهای عدیله ،مناجات
متوسلین و مناجات المعتصمین را میخواند و عالمه هم با حزن و اندوه و در
()۱۰
حالی که اشک از چشمانشان سرازیر بود ،دعاها را تکرار میکردند.
آخرین سخنانی که در لحظههای آخر زندگی بر لبان آن مرد بزرگ جاری شد،
این بود:
ّ
ّ
“اللهم هذه سکرات الموت قد حلت فاقبل ّ
الی بوجهک الکریم ،و اعنی علی
نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم … “؛ «خداوندا! این سکرات مرگ
است که به سویم میآید .پس به سوی من نظری کن و مرا با آن چه صالحان
()۱۱
را کمک میکنی ،کمک نما».
پس از ختم این دعا ،ندای خداوند را لبیک میگوید و روح شریفش به
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سوی خداوند عروج مینماید.
بامداد روز شنبه  ۱۳تیر ماه ،پیکر عالمه از خیابان شاهپور تا سه راه بوذر
جمهری و از آن جا تا مسجد ارک تشییع شد .مردم همانند کسی که عزیزترین
کس خود را از دست داده باشند ،در تشییع پیکر امین خود شرکت کردند به
گونهای که« :میدانها و خیابانها پر بود از جمعیت؛ همه سیاهپوش و غرق
()۱۲
در تجلیل علم».
پس از انتقال پیکر مطهر عالمه امینی به عراق ،در شهرهای بغداد ،کاظمین،
کربال و نجف نیز پیکر عالمه با شکوه فراوانی تشییع شد و پس از طواف دادن
پیکر بر گرد آستان مقدس علوی ،به وصیت خودشان ،در حجرهای از
کتابخانه امیرالمؤمنین علی علیهالسالم ـ که خود بنیانگذار آن بود ـ به خا ک
سپرده شد .پس از مراسم خا کسپاری ،مردم تا مدتها در شهرهای بزرگ
ایران ،عراق و دیگر کشورهای اسالمی ،مجلسهای ترحیم برگزار و از مقام
علمی و معنوی آن بزرگمرد عرصه علم و تقوا تجلیل کردند.
هر چند پیکر خسته صاحب الغدیر از میان شیفتگان ایشان پنهان گشت،
ولی الغدیر او مانند نگینی درخشان در عرصه دین و دانش باقی مانده است.
به تعبیر استاد جالل الدین همایی« :عالمه امینی در واقع نمرده ،بلکه حیات
()۱۳
جاودانی یافته است».
“امیر” مرگ چنین شهسوار عرصه علم نه مرگ یک تن ،بل مرگ یک جماعت بود
َ
چنین مصیبت عظمی ،نبود دانش را ا گر دریغ و اسف بود ،ا گر مصیبت بود
ز فیض بحر والیت غریق رحمت باد که خود ز بحر والیت“ ،غدیر” رحمت
()۱۴
بود
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پی نوشت
 -۱ترجمه الغدیر ،محمدتقی واحدی و دیگران ،ج  ،۱ص  /۱۵۴علمای بزرگ شیعه ،ص ۴۱۰٫
 -۲شهیدان راه فضیلت ،ص ۷٫
 -۳مقدمه الغدیر ،ج  ،۱ص  ،۵۸چاپ ۱۳۶۸٫
 -۴کتاب فاطمه زهرا ،دکتر محمد امینی نجفی ،مقدمه ،ص ۲۰٫
 -۵علمای بزرگ شیعه ،ص ۴۱۰٫
 -۶ربع قرن مع العالمه ،حسین شاکری ،ص ۲۹۹٫
 -۷گلشن ابرار ،جمعی از پژوهشگران ،ج  ،۲ص ۷۲۷٫
 -۸مقدمه الغدیر ،ج  ،۱ص  ،۶۸ - ۶۴چاپ ۱۳۶۸٫
 -۹مقدمه الغدیر ،ج  ،۱صص  ،۷۸ - ۷۷چاپ . ۱۳۶۸
 -۱۰مقدمه الغدیر ،ج  ،۱ص  ،۱۲۲چاپ ۱۳۶۸٫
 -۱۱مقدمه الغدیر ،ج  ،۱ص  ،۱۲۲چاپ ۱۳۶۸٫
 -۱۲حماسه غدیر ،محمدرضا حکیمی ،ص ۳۴۷٫
 -۱۳حماسه غدیر ،ص ۵۵۱٫
 -۱۴بخشی از قصیده مرحوم سید کریم امیری فیروزکوهی که در رثای عالمه امینی سروده
است.
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آشنایی بـ ــا محتـ ــوای
كت ـ ــاب «الغدیـ ـ ـ ــر»
مجتبی وحیددوست

عالمه امینی برای تألیف كتاب گرانقدر الغدیر  -كه به حق كتابی وزین است و در
اعتالی مكتب تشیع سهم بسیار و در اثبات حقانیت مولی الموحدین (ع) تاثیر
بسزایی داشته است  -زحمات بسیاری را متحمل شد.
غدیری كرد بیهمتا ،چنان چون بی كران دریا
لبالب از رحیق حق ،جهان را زو مشامی خوش
از این دریا دل آماده« ،غدیری» یزدی باده
()1

خوش آن رندی كزین مشرب كند ،شرب مدامی خوش

او از برجستهترین افرادی است كه به خاطر دفاع از حریم اسالم و تشیع و
ً
مخصوصا دفاع از مقام واالی بزرگمرد جهان انسانیت حضرت علی (ع) قد علم
كرده و با فدا كاری و اخالص عجیب و شهامت و ابتكاری كم نظیر ،رسالت بزرگ
خود را به خوبی انجام داد.
عالمه امینی شخصیتی است كه یك تنه در برابر تحریف كنندگان تاریخ قیام
كرد و با قلم توانا و آتشین و در عین حال منطقی و علمی خود ،پردهها را كنار زد و
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حقایق را از البالی زوایای تاریك تاریخ ،بیرون كشید.
بیش از پنجاه سال است كه از تدوین كتاب الغدیر میگذرد و با اطمینان
میتوان گفت كه جامعه محققین اعم از شیعه و سنی با نام الغدیر و با نوشتههای
علمی و عمیق و محققانه و پر احساس عالمه امینی آشنا هستند .اما در طول این
زمان هنوز كسی نتوانسته برای الغدیر حتی صفحهای ّردیه و یا نقدی كه قابل
اعتنا باشد ،بنویسد و این خود نشانگر استحكام و متقن بودن مطالب این كتاب
است كه حتی مخالفین شیعه نیز نتوانستهاند اشكالی بر آن وارد نمایند.
وی در شبانه روز حدود  17ساعت مطالعه و كار میكرد و برای مطالعه كتبی كه
در دسترس نداشت رنج سفرهای گونا گونی به جان خرید.
عالمه خود میگوید كه من برای نوشتن الغدیر  10هزار جلد كتاب از «باء» بسم
اهلل تا «تاء» ّتمت آن خواندهام .و به 100هزار جلد كتاب ،مراجعات مكرر داشتهام.
بدون شك در كنار تالش و همت واالی این مرد بزرگ  ،عوامل دیگری نیز در
خلق این كتاب گرانسنگ موثر بود ه است .از عالمه امینی و نزدیكان این بزرگوار
به ّكرات نقل شده است كه در هنگام مواجه شدن با مشكلی در مسیر نگارش
این كتاب ،به حرم حضرت علی علیه السالم پناهبرده و از آن خورشید عالمتاب
كمك میطلبیدند .هر كس این كتاب را میخواند ،درك میكند كه توفیق الهی و
كمكهای امیرالمومنین علیهالسالم در نگارش این كتاب موثر بوده است.
این كتاب در  20جلد به زبان عربی ،با نثری شیوا و رسا نگارش یافته كه البته 11
جلد آن تا كنون چاپ گردیده است .مرحوم آیه اهلل سید محسن حكیم و آیه اهلل
ُ
َ
سید حسین ّ
ین َی َدیه» و
حمامی درباره این كتاب گفتهاند« :ال َی ِ
اتیه الباطل ِمن ب ِ
آیات عظام سید عبدالهادی شیرازی و شیخ محمدرضا آل یاسین و عالمه اردوباری
()2
َ
«الریب فیه ُه ً
دی ِل ُلمتقین».
گفتهاند:
حال باید دید كه آیا تالیف الغدیر در جوامع اسالمی باعث تفرقه بین مسلمانان
شده و یا بیانش به گونهای بوده كه آنها را دور هم جمع كرده است؟ ا گر این كتاب
عاملی برای تفرقه میبود ،الاقل علمای اهل تسنن در كتابهایشان جملهای بر
علیه الغدیر مینوشتند كه چنین چیزی دیده نمیشود.
بیش از پنجاه سال است كه از تدوین كتاب الغدیر میگذرد و با اطمینان
میتوان گفت كه جامعه محققین اعم از شیعه و سنی با نام الغدیر و با نوشتههای
علمی و عمیق و محققانه و پر احساس عالمه امینی آشنا میباشند .اما در طول
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این زمان هنوز كسی نتوانسته برای الغدیر حتی صفحهای ّردیه و یا نقدی كه قابل
اعتنا باشد ،بنویسد .و این خود نشانگر استحكام و متقن بودن مطالب این كتاب
است كه حتی مخالفین شیعه نیز نتوانستهاند اشكالی بر آن وارد نمایند.
در اینجا سوالی دیگر پیش میآید كه علت شهرت الغدیر چیست كه محل رجوع
اصناف مختلف علمای شیعه و سنی شده است؟
عالمه خود میگوید كه من برای نوشتن الغدیر  10هزار جلد كتاب از «باء» بسم
اهلل تا «تاء» ّتمت آن خواندهام و به 100هزار جلد كتاب ،مراجعات مكرر داشتهام.
از مهمترین نكات قابل توجه اینست كه عالمه امینی بر خالف ا كثریت علما ،به
صورت كانالیزه مطالعه نمیكردند و در مورد موضوع تحقیقی خود تنها به متون
رشتهای خاص مراجعه نمینمودند .بلكه به تمامی منابع مطبوع و مخطوط
موجود كه به آن موضوع خاص پرداخته بودند رجوع نموده و در تحلیلهای
علمی خود از همگی آنها استفاده میكردند.
ایشان برای نگارش الغدیر كلیه كتابهای تفسیری ،روایی ،تاریخی ،رجالی،
انصاب ،لغت ،و دواوین شعری را با دقت ،مورد مطالعه قرار دادهاند .با عنایت به
همین موضوع است كه عالمه امینی خود در ابتدای الغدیر نوشتهاند« :الغدیر فی
الكتاب والسنه واالدبٌ .
تاریخیٌ ،
ٌ
ٌ
علمیٌ ،
ٌ
كتاب ٌ
اخالقی ».كه
ادبی،
فنی،
دینی،
همین شیوه منحصر بفرد ،یكی از علل جاودانه شدن الغدیر شده است.
در این مقاله قصد بر اینست كه اهم محتویات  11جلد از كتاب الغدیر را كه به
چاپ رسیده است را به صورت اجمال معرفی نماییم .و برای این كار از كتاب
سیری در الغدیر ،تالیف دكتر محمد امینی نجفی ،مدد جستهایم.
مباحث جلد اول الغدیر

در این جلد عالمه به داستان غدیر ،بررسی سند حدیث غدیر ،آیات مربوط به
َ
حدیث غدیر كه عبارتند از :آیه تبلیغ (مائده ،)16/آیه ا كمال (مائده ،)3 /آیه سأل
سائل (معارج )3-1/و بررسی داللت حدیث غدیر پرداخته است
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مباحث جلد دوم الغدیر

در این جلد ابتدا اهمیت و چگونگی شعر در دنیای اسالم مورد بحث قرار گرفته
است .از این جلد تا انتهای كتاب به ذكر غدیریههایی( )3كه توسط شاعران به
زبان عربی سروده شده پرداخته شده است .عالمه ذیل هر غدیریه به شرح حال
غدیریه سرا پرداخته و ا گر چنانچه در غدیریه و یا در دیگر اشعار غدیریه سرای
مورد نظر ،اشاراتی نسبت به مناقب امیرالمومنین و سایر اهلبیت علیهم السالم
شده باشد منابع روایی اثبات آن مناقب را ذكر كردهاند .در این جلد غدیریههای
قرن اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته است .كه غدیریه حضرت علی علیه السالم
نیز در این جلد درج گردیده است .یكی از غدیریه سراهای این دوره عمرو عاص
است كه عالمه به تفصیل در مورد حیات وی بحث كرده است

مباحث جلد سوم الغدیر

در این جلد نیز غدیریههای مربوط به قرون سوم و چهارم درج گردیده است.
شایان ذكر میباشد كه غدیریهها صرفا مختص به مسلمانان نیست بلكه برخی
شاعران مسیحی نیز غدیریه سرودهاند كه در این جلد از كتاب آمده است .آنچه
كه از غدیریههای مسیحیان استفاده میشود اینست كه جامعه مسیحیت نیز از
فرمایشات پیامبر صلوات اهلل علیه در غدیر خم چیزی جز والیت و امامت حضرت
علی علیه السالم استنباط نكردهاند.
در این كتاب در مورد نخستین مسلمان سخن به میان آمده كه عالمه به
تفصیل احادیث مربوط به این مسئله را در الغدیر درج نموده است.
مبحثی دیگر كه در این جلد مطرح شده افتراها و تهمتهایی است كه اهل
تسنن به شیعه زدهاند و عالمه به آنها پاسخ دادهاند .و نیز  16كتاب كه در آنها به
شیعه افتراهای نامربوط زدهاند؛ معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است
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مباحث جلد چهارم الغدیر

در این جلد غدیریههای قرون چهار ،پنجم و ششم مورد بررسی قرار گرفته است.
غدیریه سرایان این دوره  31نفر میباشند .درباره شرح حال این  31نفر كه از علما و
شعرای برجسته هستند؛ به طور مبسوط در این جلد بحث شده و خصوصا میزان
توانایی ادبی آنها مورد بررسی دقیق قرار گرفته است .در واقع ،روح حا كم بر این
جلد ،شعر و ادب است .در میان غدیریه سرایان این دوره ،چهرههای برجستهای
نظیر شریف رضی  ،سید مرتضی و خطیب خوارزمی دیده میشود.
از مهمترین نكات قابل توجه اینست كه عالمه امینی بر خالف ا كثریت علما ،به
صورت كانالیزه مطالعه نمیكردند و در مورد موضوع تحقیقی خود تنها به متون
رشتهای خاص مراجعه نمینمودند .بلكه به تمامی منابع مطبوع و مخطوط
موجود كه به آن موضوع خاص پرداخته بودند رجوع نموده و در تحلیلهای
علمی خود از همگی آنها استفاده میكردند

مباحث جلد پنجم الغدیر

غدیریههای مربوط به اواخر قرن ششم تا اواخر قرن هفتم در این جلد نقل گردیده
است .غدیریه سرایان این دوره  12نفر هستند .قابل توجه است كه در غدیریهها
به برخی از مناقب و فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) نیز اشاره شده است كه عالمه
امینی آن مناقب را ذكر و مورد بررسی قرار داده است .از جمله مناقب حضرت،
حدیث ّرد الشمس است كه این داستان در این جلد بررسی شده است و نیز در
باب جعل احادیث در خصوص خالفت خلفای غاصب نیز به صورت مشروح،
سخن به میان آمده است.
عالمه امینی در اثبات مناقب ائمه هدی صلوات اهلل علیهم ،تحقیقات عمیق و
گسترده خود را در چند مرحله ارائه كرده است.
مبحث مهم دیگری را كه عالمه در این جلد به آن پرداختهاند مبحث جعل
احادیثی در خصوص خالفت خلفای غاصب است .روایان دروغگو و كذاب برای
این كه انحراف از امامت حضرت علی علیه السالم را توجیه كنند به ساختن
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ا كاذیب متوسل شدند و در مقابل هر یك از احادیث در منقبت امیرالمومنین علی
علیه السالم ،حدیثی را برای خلفا جعل كردهاند.
البته جعل حدیث تنها به خلفا ختم نشد و پس از آن در مورد ابوحنیفه ،شافعی،
مالك و احمدبن حنبل هم رواج یافت و در مورد ایشان نیز احادیثی جعل شد.
در جلد پنجم الغدیر نام  700راوی از بزرگان اهل تسنن ذكر شده است كه همگی
آنها كذاب بودهاند .روایات و احادیثی كه این  700نفر ساختهاند در تمامی كتب
اهل تسنن پرا كنده است .شایان ذكر است كه تنها  43نفر از این  700راوی ،تعداد
 408684حدیث ساختهاند

مباحث جلد ششم الغدیر

غدیریههای هفت تن از غدیریه سرایان سده هشتم ،با شرح و بررسی در این جلد
نقل گردیده است.
گفته شد كه جعل كنندگان حدیث ،در مقابل مناقب حضرت علی علیه السالم،
مناقب و فضائلی برای خلفاء جعل میكردند .یكی از مناقب امیرالمومنین علی
علیه السالم اعلمیت ایشان است كه حدیث سازان برای خلیفه دوم احادیثی در
باب علمش جعل نمودهاند و عالمه امینی  200نمونه از این احادیث را در كتاب
الغدیر ثبت كرده كه  100مورد آن در جلد ششم درج شده است

مباحث جلد هفتم الغدیر

غدیریههای سه غدیریه سرا در جلد هفتم الغدیر آمده است .این غدیریهها
متعلق به سده نهم ه .ق میباشد .در این جلد نیز عالمه جدای از ذكر غدیریهها،
به فسادها و كارهای ناپسند و خلقیات منكر و زشت خلیفه اول كه تحت عنوان
ملكات نفسانی!!! مطرح شده به طور مفصل توضیح داده است  .چرا كه اهل
تسنن برای او داشتن ملكات نفسانی را مطرح كردهاند و عالمه معنای ملكات
نفسانی را بیان كرده است.
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مباحث جلد هشتم الغدیر

راویانی كه به حدیث سازی و نشر ا كاذیب اشتغال داشتهاند مناقب بسیاری
برای ابوبكر جعل كردهاند .به شهادت تاریخ ،تمامی مناقب و فضائلی كه به
ابوبكر نسبت دادهاند دروغ محض است .در جلد هفتم الغدیر به  28نمونه از این
مناقب جعلی اشاره شده ،و در جلد هشتم نیز  42نمونه دیگر از فضائل دروغین
ابوبكر و  11نمونه از مناقب مجعول عمر مورد بررسی قرار گرفته است .در این جلد
پیرامون حكومت ،قضاوتها ،فساد مالی ،بدعتهای عثمان و نحوه برخورد وی
با مخالفین به تفصیل سخن رفته است.
عالمه امینی برای نگارش الغدیر كلیه كتابهای تفسیری ،روایی ،تاریخی ،رجالی،
انصاب ،لغت ،و دواوین شعری را با دقت ،مورد مطالعه قرار دادهاند .با عنایت به
همین موضوع است كه عالمه امینی خود در ابتدای الغدیر نوشتهاند »:الغدیر فی
الكتاب والسنه واالدبٌ .
تاریخیٌ ،
ٌ
ٌ
علمیٌ ،
ٌ
كتاب ٌ
اخالقی  ».كه
ادبی،
فنی،
دینی،
همین شیوه منحصر بفرد  ،یكی از علل جاودانه شدن الغدیر شده است

مباحث جلد نهم الغدیر

در این جلد موضوع بحث ،عثمان میباشد؛ كه كارهای خالف و نامشروع او
باالخره داد مردم را در آورد و مورد حمله قرار گرفت .در جلد نهم تبعید ابوذر،
عبداهلل بن مسعود ،مالك اشتر و اصحابش كه جملگی توسط عثمان انجام شده،
مورد بررسی قرار گرفته است

مباحث جلد دهم الغدیر

در این كتاب موضوع بحث در مورد عبداهلل بن عمر و معاویه است .معاویه نیز جزء
كسانی است كه حدیث سازان برای او نیز مناقب و فضائل بسیاری جعل كردهاند
كه در این جلد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است
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مباحث جلد یازدهم الغدیر

در این جلد موضوع بحث در مورد معاویه و امام حسن مجتبی(ع) است .در اینجا
به طور مبسوط از كشتارها و جنایات معاویه سخن رفته ،و جریان قتل بزرگانی
چون حجربن عدی ،عمربن حمق ،مالك اشتر ،محمدبن ابی بكر و  ...مفصال ذكر
شده است.
موضوع دیگری كه در این جلد مورد بررسی دقیق قرار گرفته عبارت است از
طرح یكصد نمونه از غلوها و قصههای خرافی كه در طول تاریخ اسالم برای برخی
از صحابه ،تابعین ،ائمه مذاهب ،علما و عرفا جعل شده است

پی نوشت
 -1از قصیده مطول مهدی اخوان ثالث كه در سوگ مرحوم عالمه امینی سروده است.
 -2سیری در الغدیر ،دكتر محمد امینی نجفی ،ص .25
 -3به اشعاری كه در وصف و موضوع واقعه غدیر سروده شده است ،غدیریه گویند.
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