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ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـدا
شاخصه های سعادت
خوب زیستن برای انسان کمال است .در ذهن بشر نیز این پرسش بنیادین
استوار است که خوبی و خوشی و بهروزی در طول زندگی اش چگونه ّ
میسر
می گردد.
ّ
آدمی در قالب جسم و بنیان مادی خود برای سالمت و خوبی و خوشی این
عرصه تعریف های گونا گونی دارد .عادات اجتماعی ،بهره های جغرافیایی،
استعدادهای فردی و جمعی ،رسوم و آداب محیطی و تعداد دیگری از عوامل
مال ک های یک زندگی خوش آتبه و پیروزمند را برای بشر می تواند تحت الشعاع
قرار دهد.
انسان هم به لحاظ فطرت و هم نهاد غریزی ،عالقه مند به خوش زیستن و
بهروزی در دنیای خویش است .در کنار این احساس نیاز ،خالق متعال پس از
ایجاد بشر و فرود او در عرصه خلقت ،اسباب بهره وری از محیط و استعدادهای
فردی را برای بشرّ ،
مهیا نموده است.
در این میان از قالب جسم به پشتوانه روح و ضمانت عقل ،موجودی ممتاز
میدان دار جمع مخلوقات می گردد و شرافت و برتری پیدا می کند .
در برابر این امتیاز به مخلوق برتر  ،خدای حکیم ،مسئولیت پذیری را نیز برای او
تعریف و مال ک رشد معرفی می کند.
راهنمایان ظاهری و باطنی ،طریق کمال در این دنیا و ثمر آن را در محیط
فرا جسمی و مادی به نام سرای بقاء  ،برای انسان رهنمون می گردند.

خوش زیستن در این دنیا را  ،در کنار محیطی باال و واال و ماندگار و فناناپذیر ،
مقدمه و ذی المقدمه ،توصیف می کند .
نشانه های بهره مندی را عیان و نهان ساخته و در دسترس انسان قرار می دهند.
طبق تعالیم دین ،این حجت ها برای رسیدن ،نهانی اش عقل و قدرت اختیار
بشر و عیان و آشکارش انبیاء و اولیاء هستند.
باری تعالی برای خوش بختی و خوش وقتی بشر  ،راه را از این دو مسیر  ،از بیراهه
برای انسان متمایز می کند .
انبیاء و اولیاء در ّ
تحرکی ماندگار ،شاخصه های بهروزی و به زیستن ،را برای
آدمیان تصویر کرده و مسیر را رونمایی نموده اند .
ختم رسل حضرت ختمی مرتبت ،طریق را به کمال رساند و انسان را در مقام
خالفت اللهی ،در پرتو تربیت و آ گاهی ،متوجه ساخته است.
شاخصه های سعادت را از سعادتمندان باید ُجست و ملتزم راهبری ایشان باید
گشت تا روز و روزگار به کام حقیقت و واقعیت ،شیرین و روح افزا گردد.

گروه تدوین کتاب ماه زاد

ت� ـ ـ ــار ی�ـ ـ ـ ـ خـ�

مناسبت ݣݣهای
ماه صفر

مناسبت های اول صفر
 .۱وارد کردن سر مطهر امام حسین (علیه السالم ) به شام
بنى امیه این روز را به خاطر ورود سر مطهر امام حسین (علیه السالم ) به شام
عید قرار دادند(.)۷۶
 .۲ورود اهل بیت (علیهم السالم ) به شام
با رسیدن خبر نزدیک شدن اسراى اهل بیت (علیهم السالم ) به دمشق  ،یزید
دستوراتى صادر کرد:
 .۱تاجى جواهر نشان و تختى مرصع به سنگهاى قیمتى آماده کنند.
 .2بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبایى زینت نمایند.
 .3تمام اهل شهر لباسهاى زینتى بپوشند و خود را بیارایند.
 .4همگى در معابر رفت و آمد نموده  ،به یکدیگر تبریک بگویند.
 .5پس از آمادگى کامل با طبل و شیپور به استقبال اسرا بروند.
 .6جارچیان در شهر جار بزنند :سرهاى بریده و زنان و اطفال کسانى بر شهر وارد
مى شوند که به قصد براندازى حکومت عازم عراق بوده اند ،ولى عامل خلیفه
یعنى ابن زیاد آنها را کشته است  .هر کس خلیفه را دوست دارد امروز شادى نماید.
()۷۷
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شامیان پست نیز کوتاهى نکرده بر فراز بامها بیرقهاى رنگارنگ برافراشتند و در
هر گذرى بساط شراب پهن کردند .نغمه آوازه خوانان بلند بود ،و مردم دسته
دسته به سوى دروازه کوفه در دمشق مى رفتند و عده اى از شهر خارج شده
بودند .این در حالى بود که اهل بیت مصیبت زده و داغدار پیامبر (صلى اهلل
علیه و آله) را ـ که جبرئیل امین پاسبان حریم محترمشان بود ـ همراه با نیزه
داران تازیانه به دست و بى رحم وارد دروازه ساعات کردند .آن نابخردان پست
همینکه جمع نورانى اسرار را دیدند زبان به جسارت گشودند .در آن شهر چه
گذشت و با آن بزرگواران چه کردند قلم را یارى نوشتنش نیست (.)۷۸
 .۳شروع جنگ صفین
پس از بى نتیجه ماندن نامه ها و موعظه هاى امیر المؤ منین (علیه السالم) به
معاویه در ماه محرم  ،در روز چهارشنبه اول صفر سال  ۳۸هـ ـ لشکر امیرالمؤمنین
(علیه السالم) در مقابل لشکر شام صف کشیدند .لشکر حضرت  ۹۰هزار نفر و
لشکر معاویه  ۸۵هزار نفر بودند(.)۸۰
لشکر کفر ،آب را بر لشکر حضرت امیر المؤ منین (علیه السالم ) بستند ،ولى پس
از گرفتن و باز نمودن آب توسط امام حسین (علیه السالم ) لشکر حضرت مانع
از رسیدن آب به لشکر معاویه نشدند.
حضرت پس از شهادت تعدادى از اصحابشان یکباره با ده هزار نفر از طائفه
ربیعه به لشکر معاویه حمله کردند و صفوف آنان را بر هم ریختند و تا عقبه
معاویه رسیدند و فرمودند :اى معاویه  ،براى چه مردم را به کشتن مى دهى ؟
بیا با من مبارزه کن تا هر کدام از ما کشته شود خالفت از دیگرى باشد!
عمرو عاص به معاویه گفت  :على با تو به انصاف سخن گفت  .معاویه گفت :اما
تو در این مشورت انصاف ندادى  ،چه اینکه هر کس به مصاف او بیرون رود به
سالمت بازنگردد! از اینجا بود که معاویه عمرو عاص را به اجبار به جنگ حضرت
فرستاد حضرت همینکه او را شناخت شمشیر را بلند کرد تا او را به درک بفرستد،
ولى عمرو عاص حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت .آن حضرت رو از آن
بى حیا برگردانید و آن خبیث فرار کرد.
سرانجام با حیله چند برگ از قرآن بر سر نیزه کردند ،و ماجراى حکمین
پیش آمد.
()۷۹
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مناسبت های دوم صفر
 .۱مجلس یزید
در این روز بنابر نقلى اسراى آل رسول را وارد مجلس یزید کردند  .جا دارد
فکر کنیم چه کسانى را با چه حالتى وارد بر چگونه مجلسى کردند؟
()۸۱

 .2شهادت زید بن على بن الحسین (علیه السالم)
در سال  ۱۲۱ه زید بن على بن الحسین (علیه السالم ) در کوفه به شهادت
رسید .خروج او در اول محرم بوده است( .)۸۳پس از دفن در این روز یا  ۱۹ربیع
االول قبر او را شکافتند و بدن آن بزرگوار را از قبر خارج نمودند و به زمین
کشیده به دار زدند(.)۸۴
()۸۲

مناسبت های پنجم صفر
 .۱شهادت حضرت رقیه (علیه السالم)
در روز پنجم ماه صفر سال  ۶۱ه حضرت رقیه مظلومانه به شهادت رسید.
نام شریفش ((رقیه)) ((فاطمه)) و ((زینب)) است  .پدرشان موالنا الشهید
اباعبداهلل الحسین (علیه السالم ) و مادرشان ام اسحاق است.
والدت آن حضرت در مدینه بود و در سن سه سالگى یا بیشتر در محرم ۶۱
هجرى با پدر بزرگوارش به کربال آمد.
قبل و بعد از روز عاشورا بارها مورد تفقد و دلجویى اباعبداهلل (علیه السالم)
قرار گرفت تا آنجا که به خواهرش حضرت زینب (علیه السالم) در مورد
او سفارش فرمود .بعد از شهادت امام حسین (علیه السالم) و اهل بیت و
اصحاب  ،همراه با اسرا به کوفه و شام برده شد و در مسیر چهل منزل راه شام
رنجهاى فراوانى دید.
در شام بعد از دیدن سر نورانى پدر با پیشانى شکسته در خرابه  ،آنقدر ناله
زد و گریست تا به ملکوت اعال پیوست ،و بدن شریف آن حضرت را شبانه دفن
کردند.
شواهد و مدارک درباره وجود شریف آن حضرت  ،و بودن قبر آن حضرت
در مکان فعلى حرم مطهر ،همراه با معجزات و کراماتى از آن مخدره مظلومه
بسیار است که در پاورقى به قسمتى از آنها اشاره مى شود(.)۸۷
()۸۵

10

تــاریــــخ

مناسبت های هفتم صفر
 .1شهادت امام مجتبى (علیه السالم)
بنابر نقلى در این روز در سال  ۴۹ه امام مجتبى (علیه السالم ) در سن ۴۷
سالگى در مدینه به شهادت رسید( .)۸۸ولى اشهر بین علماى امامیه شهادت
حضرت در آخر ماه صفر است (.)۸۹
 .2والدت امام موسى بن جعفر (علیه السالم)
بنابر مشهور در این روز (یکشنبه ) به سال  ۱۲۸هــ در ((ابواء)) بین مکه و مدینه
حضرت موسى بن جعفر (علیه السالم ) به دنیا آمدند ( .)۹۰پدر واال مقام آن
حضرت امام صادق (علیه السالم ) و مادر ایشان حمیده المصفاه (علیه السالم)
مى باشند(.)۹۱
مشهورترین لقبهاى آن حضرت صالح ،صابر ،امین و کاظم  ،و مشهورترین
کنیه آن حضرت ابوالحسن است .ا گر چه امیر المؤ منین (علیه السالم ) و امام
زین العابدین (علیه السالم ) هم مکنى به این کنیه اند ،ولى در کتب اخبار از امام
کاظم (علیه السالم ) به ابوالحسن اول ،و از امام رضا (علیه السالم) به ابوالحسن
ثانى و از حضرت عادى (علیه السالم ) به ابوالحسن ثالث تعبیر میکنند .البته
گاهى به خاصر تقیه  ،از آن حضرت به عنوان عبد صالح  ،فقیه و عالم نیز تعبیر
کرده اند(.)۹۲

مناسبت های هشتم صفر
 .1وفات حضرت سلمان (رحمه اهلل)
حضرت سلمان (رحمه اهلل )در سال  ۳۶هــ در سن  ۲۵۰سالگى ـ و بنابر نقلى
 ۳۵۰سالگى ( )۹۳ــ در مدائن از دنیا رفت ( .)۹۴او را سلمان بن االسالم و سلمان
پا ک و سلمان محمدى لقب داده اند( ،)۹۵و در خطاب به او گفته اند:السالم
علیک یا من خلط ایمانه باءهل البیت الطاهرین (.)۹۶
امیر المؤ منین (علیه السالم ) فرمودند(( :سلمان از کسانى بود که بر حضرت
زهرا (علیه السالم ) نماز خواند(.)))۹۷
همچنین امام صادق (علیه السالم ) فرمودند(( :سلمان علم اول و آخر را درک
کرد ،و او دریایى است که هر کسى را بهره اى از آن نیست  ،و او از مال اهل
11
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بیت است .شرح حال آن بزرگوار در کتابهاى مختلف بیان شده  ،و در بزرگى
مقام و قدر او همین اندازه بس که موالنا امیر المؤ منین (علیه السالم ) وسایل
غسل و کفن او را آوردند و او را غسل داده کفن نمودند و بر او نماز خوانده دفن
نمودند(.)۹۹
جبرئیل به پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) عرضه داشت(( :اشتیاق بهشت به
سلمان بیشتر از اشتیاق او به بهشت است(.)))۱۰۰

مناسبت های نهم صفر
 .1شهادت عمار و خزیمه
در این روز در سال  ۳۷هـ ـ عمار یاسر به سن  ۹۳سالگى و خزیمه بن ثابت در
جنگ صفین به شهادت رسیدند(.)۱۰۱
پدر عمار جناب یاسر بن عامر است  ،و او اول مردى در اسالم بود که در مکه به
دست مشرکین به شهادت رسید .مادر عمار جناب سمیه بود که بر اذیت کفار
مکه صبر فراوان کرد ،و اولین زن شهیده در اسالم بود که به دست ابوجهل به
شهادت رسید.
اما عمار را ابوالعادیه و ابوحواء سکسکى شهید کردند .زمانى که خبر به امیر
المؤ منین (علیه السالم ) رسید بسیار محزون شد و بر بالین عمار آمد و سر او را
بر زانو نهاد و با حزن و اندوه فراوان اشعارى در بى وفایى دنیا و دورى از دوستان
قرائت فرمود .سپس فرمود(( :انا هلل و انا الیه راجعون  .هر کس بر قتل عمار
غمگین نباشد او را از مسلمانى بهره اى نیست  .بهشت نه یک بار بلکه بارها بر
عمار واجب شده است (.)))۱۰۲
 .2جنگ نهروان
در نهم صفر سال  ۳۹هــ فتح نهروان واقع شد؛ و ذوالثدیه رئیس خوارج به
درک واصل شد(.)۱۰۳

مناسبت های یازدهم صفر
 .1لیله الهریر در جنگ صفین
خاتمه جنگ صفین نبرد ((لیله الهریر)) در شب جمعه یازدهم ماه صفر سال
12
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 ۳۸هــ بود .در آن شب سپاه معاویه از شدت سرما مانند سگ صدا مى کردند،
چون ((هریر)) به صداى سگ مى گویند.
امیر المؤ منین (علیه السالم ) ذوالفقار به دست و سوار بر اسب پیامبر (صلى اهلل
علیه و آله ) شمشیر مى زد و به هر شمشیرى که مى زد تکبیر مى گفت و شجاعى
را به خا ک مى افکند .مقتولین به دست آن حضرت در آن شب بیش از  ۵۰۰نفر
نقل شده است  ،و تا صبح مشغول جنگ بودند به گونه اى که ذوالفقار چند
مرتبه خمیده شد و آن بزرگوار با زانوى مبارک آن را راست نمودند.
در این جنگ جمعى از لشکر امیرالمؤمنین (علیه السالم) به شهادت
رسیدند ،که از جمله آنها عمار یاسر ،اویس قرنى ،هاشم مرقال ،پسر هاشم
خزیمه بن ثابت ،صفوان بن حذیفه و عبداهلل بن بدیل با برادرش عبدالرحمن
بن بدیل ،عبداهلل بن حارث برادر مالک اشتر ،که از خواص امیرالمؤمنین
(علیه السالم) بودند.
از لشکر معاویه جمع کثیرى به درک واصل شدند ،و این جنگ  ۱۴ماه به طول
انجامید( .)۱۰۴سرانجام با حیله عمرو عاص و نفاق عده اى مثل اشعث بن قیس
کندى کار به حکمیت کشید.

مناسبت های دوازدهم صفر
 .1حکمین در صفین
صبح دوازدهم یا سیزدهم ماه صفر سال  ۳۸هـ ـ  لشکر امیر المؤ منین
(علیه السالم ) مهیاى جنگ شدند ،اما عمرو عاص حیله نمود و دستور داد تا
قرآنها را بر سر نیزه کنند .صفوف جلو لشکر کفر ورقهایى از قرآن و در دیگر
صفوف هر کس هر چه داشت بر سر نیزه کرد!! و فریاد مى زدند :ال حکم اال هلل
! منافقین مانند اشعث بن قیس  ،با تضعیف روحیه لشکر حضرت آنان را به
اختیار حکمین ترغیب کردند .هر چه امیر المؤ منین (علیه السالم ) فرمودند که
این نیرنگ است  ،و من کالم اهلل ناطق هستم نتیجه نداد .سرانجام قرار بر این
شد که هر لشکر حکمى از جانب خود معین کند تا حکم ایشان را هر دو طرف
بپذیرند.
معاویه عمرو عاص را معرفى کرد و امیرالمؤمنین (علیه السالم ) فرمود( :ا گر
()۱۰۶
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ناچار هستیم  ،عبداهلل بن عباس  ،و اال مالک اشتر نخعى حکم باشد)
اشعث و جماعت قراء و حافظین که بعدا جزء خوارج شدند راضى به هیچکدام
از این دو نشدند و گفتند(( :فقط عبد اهلل بن قیس یعنى ابوموسى اشعرى)) نفاق
منافقین نتیجه داد و ابوموسى و عمرو عاص در (( دومه الجندل))  -که قلعه اى
است بین مدینه و شام جمع شدند ،و با توجه به عداوتى که هر دو نسبت به بنى
هاشم خصوصا حضرت امیر المؤ منین (علیه السالم ) داشتند و با مکر و حیله عمرو
عاص حضرت را به ظاهر عزل نمودند .ابوموسی از جمله منافقینى بود که در شب
عقبه (بعد از غدیر) قصد قتل پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) را داشتند(.)۱۰۷
بدین ترتیب فرداى آن روز در بین جمعیت ابوموسى به عمرو گفت  :تو بایست
معاویه را از امارت خلع کن  ،تا من على بن ابى طالب (علیه السالم ) را خلع
نمایم  .عمرو عاص گفت :من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و عمر بوده اى و در
ایمان و هجرت بر من تقدم داشته اى  ،سبقت نمى گیرم ! ابن عباس گفت:
ابوموسى! پسر نابغه تو را فریب ندهد ،ولى او به گفته ابن عباس گوش نداد و
ایستاد و انگشتر از دست بیرون کرد و گفت  :من على و معاویه را از خالفت عزل
نمودم و سا کت شد.
عمرو عاص ملعون ایستاد و گفت (مردم شنیدید که ابوموسى  ،على را از
خالفت عزل کرد .من هم او را از خالفت عزل نموده  ،و آن را براى معاویه بن ابى
سفیان ثابت مى نمایم که او سزاوارتر است  ،و من بعنوان منصوب کردن معاویه
انگشتر به دست مى کنم )!
حکمین براى عوامفریبى فحش و دشنام بسیارى به یکدیگر دادند و دست به
گریبان یکدیگر شدند و شریح قاضى تازیانه اى بر سر عمرو عاص زد .ابوموسى از
ترس اصحاب حضرت امیر المؤ منین (علیه السالم ) به مکه پناهنده شد .همه
این مطالب در حالى بود که پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) در غزوه دومه الجندل
ابوموسى را از این کار خبر دادند و فرمودند:حکمین در دومه الجندل گمراهند و
()۱۰۸
گمراه مى کنند کسانى را که از آنها تبعیت کنند
امیر المؤ منین (علیه السالم ) پس از این واقعه در قنوت نوافل ابوموسى و سه
نفر دیگر را این گونه لعن مى فرمود :اهلل العن معاویه و عمرا وابااالعور السلمى و
اباموسى االشعرى (.)۱۰۹
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مناسبت های چهاردهم صفر
 .۱شهادت محمد بن ابى بکر
در این روز در سال  ۳۸ه ـ  محمد بن ابى بکر در سن  ۲۸سالگى به دستور
معاویه و عمرو عاص به وسیله زهر به شهادت رید ،و به قولى در نیمه جمادى
الثانى بوده است ( .)۱۱۰بعد از شهادت  ،او را در شکم حمار مرده اى گذاشتند و
سوزاندند( .)۱۱۱قبر منصوب به او از مابقى بدن سوخته آن بزرگوار است  .دشمنان
اهل بیت (علیهم السالم) هنگامى که کنار قبر آن بزرگوار مى روند پشت به قبر
مى کنند و براى ابوبکر فاتحه مى خوانند!؟

مناسبت های پانزدهم صفر
 .1ابتداى بیمارى پیامبر (صلى اهلل علیه و آله( ()۱۱۲
بیمارى پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) که منجر به رحلت آن حضرت شد از نیمه
ماه صفر آغاز شد.

مناسبتهای بیستم صفر
 .1اربعین سید الشهداء (علیه السالم)
در چنین روزى چهل روز از فاجعه مولمه شهادت امام حسین (علیه السالم ) و
اهل بیت و اصحاب باوفایش مى گذرد .بر دوستان و شیعیان اهل بیت (علیهم
السالم) الزم است که با پوشیدن لباس مشکى  ،تعطیل کار و برپایى مجلس عزا
و شرکت در مجالس سینه زنى و ذکر مصیبت این روز را تعظیم نمایند.
 .2زیارت جابر از کربال
در این روز در سال  ۶۱ه جناب جابر بن عبد اهلل انصارى و همراهانش قریب به
چهل روز بعد از شهادت امام حسین (علیه السالم ) از مدینه به کربال وارد شدند(.)۱۱۳
او به همراه عطیه قبر حبیبش سید الشهداء (علیه السالم ) را زیارت کرد.
 .2بازگشت اهل بیت (علیهم السالم ) به کربال
بنابر مشهور در چنین روزى اهل بیت (علیهم السالم ) از شام به کربال
بازگشتند (.)۱۱۴
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 .4ملحق شدن راءس مطهر امام حسین (علیه السالم ) به بدن مطهر
در این روز بنا بر قول ید مرتضى راءس شریف امام حسین (علیه السالم )
توسط امام زین العابدین (علیه السالم ) از شام به کربال آورده شد و به بدن مطهر
آن حضرت ملحق گردید(.)۱۱۵

مناسبت های بیست و پنجم صفر
 .1طلب کتف توسط پیامبر (صلى اهلل علیه و آله(
در این روز پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) دوات و کتف طلبیدند تا بنویسند که
خالفت بالفصل براى امیر المؤ منین (علیه السالم ) است  ،ولى عمر مانع از این
کار شد و به ساحت اقدس نبوى (صلى اهلل علیه و آله ) جسارت کرد و گفت :ان
الرجل لیهجر:این مرد هذیان مى گوید!
همچنین پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) در این روز بر منبر رفتند و خطبه
خواندن و مردم را موعظه نمودند و به پیروى از قرآن و عترت فراخواندند(.)۱۱۶

مناسبت های بیست و ششم صفر
 .1تجهیز لشکر اسامه
در این روز در سال  ۱۱هــ پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) به عده اى خاص از
صحابه و به خصوص ابوبکر و عمر و عثمان امر فرمودند براى سفر به روم و جنگ
با رومیان به امیرى اسامه بن زید آماده شوند .آنان از این امر کراهت داشتند و
نسبت به فرماندهى اسامه بر سپاه اسالم به خاتم االنبیاء (صلى اهلل علیه و آله )
اعتراض کردند .حضرت فرمودند:خدا لعن کند کسى را که از لشکر اسامه تخلف
کند ،ولى با این همه ابوبکر و عمر و عثمان تخلف کردند و بازگشتند(!)۱۱۷

مناسبت های بیست و هشتم صفر
 .1شهادت رسول خدا (صلى اهلل علیه و آله)
شهادت جانگداز و مظلومانه اشرف مخلوقات خاتم االنبیاء محمد بن عبد
اهلل (صلى اهلل علیه و آله ) در سال  ۱۱ه در سن  ۶۳سالگى به وسیله سم ( )۱۱۸بوده
است ؛ و طبق روایاتى عایشه و حفصه آن حضرت را مسموم کرده اند(!)۱۱۹
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در  ۲۴صفر بیمارى پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) شدت یافت( .)۱۲۰پیامبر (صلى
اهلل علیه و آله ) هنگام بیمارى فرمودند :حبیبم را نزد من حاضر کنید .عایشه و
حفصه پدران خود را نزد آن حضرت حاضر نمودند .پیامبر (صلى اهلل علیه و آله)
روى مبارک خویش را از آنان برگردانید و فرمود :حبیبم را نزدمن حاضر کنید.
سپس دنبال على بن ابى طالب (علیه السالم ) فرستادند .چون نظر مبارک به
آن حضرت افتاد او را نزد خود خواند و کلماتى به حضرت فرمود .هنگامى که
على بن ابى طالب (علیه السالم ) از نزد آن حضرت خارج شد ،عمر و ابوبکر به او
گفتند:خلیلت به تو چه گفت ؟ فرمود:هزار باب علم به من حدیث کرد که از هر
باب هزار باب دیگر باز مى شود(.)۱۲۱
وصایاى پیامبر (صلى اهلل علیه و آله)

پیامبر (صلى اهلل علیه و آله) در لحظات آخر عمر خود وصیتهایى به
امیرالمؤمنین (علیه السالم ) فرمودند و جبرئیل و میکائیل و مالئکه مقربین را
بر آن وصیت شاهد گرفتند .از جمله آن کلمات که جبرئیل به پیامبر (صلى اهلل
علیه و آله( مى فرمود و امیر المؤ منین (علیه السالم ) مى شنید این بود :خمست
را غصب مى کنند و پرده احترامت (حرمتت ) را مى درند و محاسنت به خون
سرت رنگین مى شود.
امیر المؤ منین (علیه السالم ) مى فرمایند :هنگامى که آن کالم را فهمیدم ،
فریاد زدم و بر روى زمین افتادم .بعد فرمایشاتى به حضرت زهرا (علیه السالم ) و
حسنین (علیهما السالم) فرمودند .سپس آن وصیت با چند مهر از طال که آتش
به آن نرسیده بود (و ساخته دست بشر نبود) مهر شد و به امیر المؤ منین (علیه
السالم ) تحویل داده شد(.)۱۲۲
غسل و نماز بر بدن پیامبر (صلى اهلل علیه و آله)

امیر المؤ منین (علیه السالم ) پس از غسل دادن آن حضر به تنهایى بر ایشان
نماز خواندند(.)۱۲۳
مردم به جز اصحاب سقیفه در مسجد جمع شده بودند و در فکر نماز بر پیامبر
(صلى اهلل علیه و آله ) و دفن حضرت بودند .امیر المؤ منین (علیه السالم ) آمدند
و فرمودند :رسول خدا (صلى اهلل علیه و آله ) امام ما است در زمان حیات و پس
از وفاتش ،کنایه از اینکه براى نماز بر بدن آن بزرگوار نماز به صورت جماعت
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نمى خوانیم  .در این هنگام مردم دسته دسته داخل مى شدند و بدون امام
آیه ان اهلل و مالئکته یصلون على النبى  ،یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا
تسلیما( )۱۲۴را سه بار مى گفتند و بیرون مى آمدند.
دفن بدن مبارک پیامبر (صلى اهلل علیه و آله)

بعد حضرت مولى الموحدین (علیه السالم ) فرمودند :خداوند در هر مکانى که
روح پیامبرش را قبض مى کند راضى است که در همان مکان دفن شود ،و من
آن حضرت را در حجره اى که از دنیا رفته دفن مى کنم.
امیر المؤ منین (علیه السالم) با کمک دیگران قبرى حفر کردند و بدن حضرت
را داخل قبر قرار دادند .سپس آن حضرت داخل قبر رفت و صورت پیامبر (صلى
اهلل علیه و آله) را باز کرد و گونه راست را بر زمین گذاشته در لحد را بستند و خا ک
روى آن ریختند(.)۱۲۵
خالصه اى از زندگى پیامبر(صلى اهلل علیه و آله)

آن حضرت دو ماهه _ و بنابر نقلى در حمل بودند _ که پدر بزرگوارشان جناب
عبداهلل بن عبد المطلب (علیه السالم ) از دنیا رحلت فرمود ۴ .یا  ۷و یا  ۸ساله
بودند که مادرشان آمنه بنت وهب در ابواء رحلت فرمود ۸ .سال و دو ماه و
ده روز از سن شریفش گذشته بود که جد بزرگوارش جناب عبد المطلب (علیه
السالم ) از دنیا رحلت فرمود.
 ۲۵ساله بودند که با جناب خدیجه کبرى (علیها السالم) ازدواج کردند و
حضرت خدیجه (علیها السالم )  ۴۰ساله بودند.
 ۳۰سال از سن مبارک آن حضرت گذشته بود که حضرت امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) متولد شدند .در  ۴۰سالگى خداوند آن حضرت را به نبوت مبعوث
فرمود .در  ۴۵سالگى به معراج تشریف بردند و در سال پنجم از بعثت  ،حضرت
فاطمه زهرا (علیها السالم ) متولد شدند.
 ۵۰سال از عمر مبارکشان گذشته بود که جناب ابوطالب و خدیجه کبرى
(علیهما السالم ) از دنیا رحلت نمودند.
در  ۴۵سالگى به معراج تشریف بردند ۵۲ .سال و یازده ماه و سیزده روز از سن
مبارکشان گذشته بود که به مدینه منوره هجرت فرمودند .بعد از هجرت تقریبا
ده سال در مدینه شرف حضور داشتند ،تا آنکه در  ۲۸صفر سال  ۱۱هـ ـ مسموما
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از دنیا رحلت فرمودند(.)۱۲۶
هنگام رحلت پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) ،حضرت زهرا (علیها السالم ) بسیار
مى گریست  .حضرت او را نزد خود فراخواند و مطلبى فرمود که حزن و اندوه
فاطمه (علیها السالم ) فرو نشست .وقتى علت را سؤال کردند آن حضرت فرمود:
((پدرم به من خبر داد که اولین نفر از اهل بیتش که به او ملحق مى شود منم و
مدت این فراق طوالنى نیست (.)))۱۲۷
 .2آغاز امامت امیر المؤ منین (علیه السالم)
اولین روز امامت حضرت امیر المؤ منین على بن ابى طالب (علیه السالم )
است  ،و زیارت آن حضرت در این روز مستحب است (.)۱۲۸
 .3آغاز غصب خالفت
اولین روز غصب ظالمانه خالفت و خانه نشین کردند امیر المؤ منین (علیه
السالم ) و شکستن بیعت روز غدیر توسط اهل سقیفه بنى ساعده است(.)۱۲۹
 .4شهادت امام حسن مجتبى (علیه السالم)
در این روز در سال  ۵۰ه امام حسن مجتبى (علیه السالم ) به شهادت
رسید( .)۱۳۰بنابر قولى شهادت آن حضرت در  ۷صفر و بنابر قولى در  ۵ربیع االول
واقع شده است(.)۱۳۱
جعده دختر اشعث بن قیس با زهرى که معاویه براى او فرستاده بود آن
حضرت را مسموم کرد .معاویه همراه با زهر صد هزار درهم فرستاد و وعده کرد
که او را به عقد یزید در آورد :ولى به وعده خود وفا نکرد(.)۱۳۲
مسمومیت حضرت

مسمومیت امام حسن (علیه السالم ) چهل روز طول کشید  .پس از
ظهور اثرات سم بر بدن مبارک و فرا رسیدن وقت شهادت به سید الشهدا (علیه
السالم) فرمودند :مرا مسموم کرده اند و پاره هاى جگرم داخل طشت است .
من از شما جدا مى شوم و به خداوند ملحق مى گردم  ،و مى دانم چه کسى مرا
مسموم کرده است ؛ ولى به حقى که بر شما دارم در این باره حرفى نزنید .وقتى
من از دنیا رفتم چشمانم را ببند و غسلم بده و کفنم نما و مرا کنار قبر جدم
پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) ببر تا با او تجدید عهد کنم  .سپس مرا در بقیع کنار
جده ام فاطمه بنت اسد (صلى اهلل علیه و آله ) دفن کنید .مى دانم مخالفین و
()۱۳۳
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معاندین گمان مى کنند شما مى خواهید مرا کنار پیامبر (صلى اهلل علیه و آله )
دفن کنید و مانع شما مى شوند .شما را به خدا قسم مى دهم که مبادا به خاطر
من حتى به اندازه خون حجامت ریخته شود)) .سپس آن حضرت مثل آنچه
امیر المؤ منین (علیه السالم) وصیت فرموده بود به اوالد و اهل خود وصیت
نمود و از دنیا رفت.
تشییع جنازه حضرت

امام حسین (علیه السالم ) بعد از غسل و کفن و نماز ،آن حضرت را به طرف
مرقد شریف پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) حمل کردند .با دیدن این منظره براى
مروان و بقیه بنى امیه که با سالح و به همراهى عایشه آمده بودند شکى باقى
نماند که مى خواهند آن حضرت را در کنار پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) دفن
نمایند.
لذا آمدند و مانع شدند ،و عایشه در حالى که سوار درازگوشى بود گفت (( :مرا
با شما چه کار است که مى خواهید کسى را که من او را دوست ندارم در خانه
من دفن کنید)) .مروان ملعون هم نظیر این مطالب را گفت  ،و ابن عباس به او
و عایشه جواب داد .فرزندان عثمان هم مانع شدند و گفتند( :هرگز نمى شود که
عثمان در بدترین مکانها دفن شود و حسن با رسول خدا به خا ک سپرده شود).
امام حسین (علیه السالم) فرمود :به خداوندى که مکه و حرم را محترم
گردانیده  ،حسن (علیه السالم ) فرزند على و فاطمه (علیهما السالم) سزاوارتر
است بر پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) از کسانى که بدون اجازه داخل خانه او
شده اند .بخدا قسم او سزاوارتر است از حمال خطاها عثمان  ،که ابوذر را از
مدینه بیرون کرد و…
عایشه جلو قبر پیامبر (صلى اهلل علیه و آله ) رفت و گفت (( :تا یک مو در سر من
هست نخواهم گذاشت او را در این جا دفن کنید))! در اینجا بنى مروان جنازه
آن حضرت را تیر باران کردند .بنى هاشم دست به شمشیر بردند .ولى امام
حسین (علیه السالم) مانع شده فرمودند(( :وصیت برادرم نباید ضایع شود)) و
سپس  ۷تیر از جنازه آن حضرت بیرون کشیدند( !)۱۳۴و این در حالى بود که امام
مجتبى (علیه السالم ) به امام حسین (علیه السالم ) خبر داده بودن که عایشه
بعد از شهادت ایشان چه جنایتى را مرتکب مى شود(.)۱۳۵
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پس از آن حضرت سید الشهداء (علیه السالم ) کلماتى فرمودند که ا گر
وصیت برادرم نبود مى دانستید که شمشیرهاى الى در کجا و چگونه بر شما
فرود مىآمد .سپس بدن مطهر آن حضرت را به بقیع آوردند و در کنار جده اش
فاطمه بنت اسد (علیها السالم ) دفن نمودند(.)۱۳۶
آقا حضرت مجتبى (علیه السالم ) داراى  ۱۵فرزند دختر و پسر بودند ،ولى از
جعده هیچ فرزندى نداشتند(.)۱۳۷

مناسبت های آخر صفر
 .1شهادت امام رضا (علیه السالم)
حضرت ثامن الحجج موالنا على بن موسى الرضا (علیه السالم ) در سال  ۲۰۳ه
بنابر اصح ( )۱۳۸دو سال پس از وفات حضرت معصومه (علیها السالم ) به شهادت
رسیدند .سن مبارک حضرت  ۴۹یا  ۵۵سال بوده است ( .)۱۳۹بنابر نقلى در ۲۷
حضرت امام رضا (علیه السالم ) به شهادت رسیده اند( ،)۱۴۰ولى مشهور آخر ماه
صفر است  .در  ۲۸صفر مامون انگور مسموم یا آب نار زهر آلود را به اجبار به
حضرت امام رضا (علیه السالم ) خورانید(.)۱۴۱
آزارهاى مأمون نسبت به حضرت

مأمون از آزار و جسارت نسبت به حضرت کوتاهى نکرد ،و حتى حضرت را سه
ماه در سرخس مقیدا زندانى کرد(.)۱۴۲
پس از والیتعهدى  ،ابتداى گرفتارى آن حضرت به خاطر معاشرت باماءمون
منافق ملعون بود .او به حسب ظاهر در تعظیم و احترام حضرت مى کوشید ،اما
در باطن با آزار و اذیت حجت خدا را به مرگ خویش راضى نموده بود.
مسمومیت حضرت

یاسر خادم مى گوید :هر جمعه که آن حضرت از مسجد جامع مراجعت مىکرد،
با بدنى عرق دار و غبار آلود دستها را به درگاه الهى بر مى داشت و مىفرمود:
((بارالها ا گر فرج و گشایش کار من در مرگ من است ،مرگ مرا برسان)) .آن
حضرت پیوسته در غم و حزن بود تا در غربت رحلت فرمود(.)۱۴۳
مأمون پس از آنکه یک شبانه رز امر شهادت آن حضرت را کتمان کرد سراغ
محمد پسر امام صادق (علیه السالم ) و جماعتى از آل ابوطالب فرستاد تا
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سالمت بدن امام را ببینند ،و پس از آن شروع به گریه و زارى نمود(!!)۱۴۴
دفن بدن مبارک حضرت

پس از غسل و کفن و نماز بر بدن شریف حضرت که توسط امام جواد (علیه
السالم) انجام شد آن حضرت را جلو قبر هارون در خانه حمید بن قحطبه،
مکان فعلى دفن کردند( .)۱۴۵بنابر بعضى روایات ماءمون از ترس فتنه مردم
دستور به دفن شبانه حضرت داد(.)۱۴۶
مدت امامت آن حضرت  ۲۰سال بود( )۱۴۷سن شریف امام جواد (علیه السالم )
هنگام شهادت امام رضا (علیه السالم )  ۷سال و چند ماه بود(.)۱۴۸
اقوال شهادت آن حضرت عبارتند از ۲۳ :ماه رمضان ( ۱۷ ،)۱۴۹صفر(۲۷ ،)۱۵۰
صفر( ۱۴ ،)۱۵۱صفر( ۲۱ ،)۱۵۲ماه رمضان ( ،)۱۵۳و  ۲۳ذى القعده ( ،)۱۵۴بزرگان شیعه در
کتب مختلف ماه شهادت را صفر و روز آن را ا کثرا آخر صفر ذکر کرده اند ،ولى ۲۹
یا  ۳۰روز بودن ماه صفر در سال شهادت را ذکر ننموده اند.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -۷۶قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۴۱٫الوقایع و الحوادث  :ج صفر ص  ۵٫مصباح کفعمى
 :ج  ۲ص  ۵۹۶٫تقویم المحسنین  :ص .۱۵
 -۷۷معالى السبطین  :ج  ۲ص  ۱۴۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -۷۸الوقایع و الحوادث  :ج  ۵ص  ۳۰٫ _ ۶از مدینه تا مدینه  :ص  ۸۹۹٫ _ ۸۹۶همچنین
اقتباس از ناسخ التواریخ عوالم العلوم  ،مهیج االحزان  ،ریاض المصائب  ،لهوف  ،امالى صدوق
 ،الدمعه الساکبه.
 -۷۹قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۳۹٫توضیح المقاصد :ص  ۵٫تتمه المنتهى  :ص ۲۴
_  ۲۹فیض العالم  :ص .۱۷۶
 -۸۰تتمه المنتهى  :ص .۲۳
-۸۱قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۳۵۳
 -۸۲ارشاد :ج  ۲ص  ۱۷۴٫مصباح کفعمى  :ج  ۲ص .۵۹۶
 -۸۳قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۱۵
-۸۴مستدرک سفینه البحار :ج  ۴ص ۶۷
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-۸۵الوقایع و الحوادث  :ج  ۵ص  ،۸۱ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۰از مدینه تا مدینه  :ص .۹۶۵ _ ۹۶۳
 -۸۶دائره المعارف تشیع  :ج  ۸ص  ۳۱۴٫ ۳۱۳کامل بهائى  :ج  ۲ص  ۱۷۹٫منتخب التواریخ:
ص  ۳۸۸٫دائره المعارف االسالمیه الشیعیه  :ج  ۱جزء  ۲ص  ۲۵٫کتاب المنن (عبد الوهاب بن
احمد شافعى مصرى شعرانى ) متوفى  ۹۷۳ق.
-۸۷ابصار العین فى انصار الحسین (علیه السالم ) :ص  ۳۶۸٫کشف الغمه  :ج  ۲ص .۲۱۶
عوالم  :جلد امام حسین (علیه السالم ) :ص  ۳۳۱٫زندگانى چهارده معصوم (علیهم السالم )
(عمادزاده ) :ج  ۱ص  .633نفس المهوم  :ص  ۴۱۴٫کتاب المنن (عبد الوهاب بن احمد شافعى
مصرى شعرانى ) متوفى  ۹۷۳ق  .معالى السبطین  :ج  ۲ص  ۱۷۰٫لهوف سید ابن طاووس .
احقاق الحق  :ج  ۱۱ص  ۶۳۳٫مبکى العیون  .ستاره درخشان شام  :ص  ۱۶٫سرگذشت جانسوز
حضرت رقیه (علیه السالم ) :ص  ۲۷٫الوقایع و الحوادث  :ج  ۳ص  ۱۹۲٫حضرت رقیه (علیه
السالم ) چاووش کربال .سوگنامه آل محمد (علیهم السالم ) :ص  ۳۴۱٫ثمرات الحیات  :ج  ۲ص
 ۳۸٫مختصر تاریخ دمشق :ج  ۹ص  ۱۷۴٫بحر الغرائب  :ج  ۲٫ریاض القدس  :ج  ۲ص ۲۳۷٫
زینب (علیه السالم) فروغ تابان کوثر :ص  ۳۷۰٫رقیه (علیه السالم) :ص  ۲۶٫انوار الشهاده  :ص
 ۲۴۲٫تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداء (علیه السالم ) :ص .685
 -۸۸توضیح المقاصد :ص  ۶٫مصباح کفعمى  :ج  ۲ص .۵۹۸
 -۸۹جالء العیون  :ج  ۲۷۰٫فیض العالم  :ص  ۱۸۴٫بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۳۴
 -۹۰اعالم الورى  :ج  ۲ص  ۶٫توضیح المقاصد :ص  ۶٫مناقب ابن شهر آشوب  :ج  ۴ص .۳۴۹
مصباح کفعمى  :ج  ۲ص  ۵۹۶٫بحار االنوار :ج  ۴۸ص  ۹٫جالء العیون  :ص  .۵۲۴کافى  :ج
 ۳ص .۵۰۷
 -۹۱ریاحین الشریعه  :ج  ۳ص  ۱۸٫بحار االنوار :ج  ۴۸ص .۶ _ ۱
 -۹۲جالء العیون  :ص  ۵۲۴٫منتخب التواریخ  :ص  ۵۱۶٫منتهى اآلمال  :ج  ۲ص .۱۸۱
 -۹۳مراقد المعارف  :ج  ۱ص .۳۵۵
 -۹۴الوقایع و الحوادث  :ج صفر ص  ۲۷۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -۹۵سلمان بن االسالم  :ص .۱
 -۹۶قسمتى از زیارت حضرت سلمان (رحمه اهلل ) .بحار االنوار :ج  ۹۹ص  ۲۸۹٫نفس الرحمن
فى فضائل سلمان  :ص .۶۴۰
 -۹۷اختصاص  :ص .۴
 -۹۸اختصاص  :ص .۸
 -۹۹اوقایع و الحوادث  :ج  ۵ص .۳۲۵
 -۱۰۰بحار االنوار :ج  ۱۸ص .۱۳۵
 -۱۰۱توضیح المقاصد :ص  ۱۶٫فیض العالم  :ص  ۱۸۹٫مراقد المعارف  :ج  ۲ص .۱۰۰
 -۱۰۲تتمه المنتهى  :ص ۲۷ ،۲۶
 -۱۰۳بحار االنوار :ج  ۵۶ص  ۱۳۸٫مناقب ابن شهر آشوب  :ج  ۳ص .۲۲۰
 -۱۰۴منتخب التواریخ  :ص .۱۶۴ _ ۱۶۳
 -۱۰۵قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۳۸۵
 -۱۰۶مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
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 -۱۰۷شرح ابن ابى الحدید :ج  ۱۳ص .۳۱۵ ،۳۱۴
 -۱۰۸منتخب التواریخ  :ص  ۱۶۷٫تتمه المنتهى  :ص  ۳۱٫ _ ۳۰شرح ابن ابى الحدید :ج ۱۳
ص .۳۱۵
 -۱۰۹شرح ابن ابى الحدید :ج  ۱۳ص .۳۱۵
 -۱۱۰فیض العالم  :ص  ۲۴۹٫مصباح المتهجد :ص .۷۳۳
 -۱۱۱قالد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۹۵٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -۱۱۲بحار االنوار :ج  ۳۱ص  ،۶۳۳ج  ۳۷ص .۱۱۶
-۱۱۳توضیح المقاصد :ص .۷ _ ۶
 -۱۱۴مسار الشعیه  :ص  ۲۶٫العدد القویه  :ص  ۲۱۹٫وسائل الشیعه  :ج  ۱۴ص  ۴۷۸٫مصباح
المتهجد :ص   .730زاد المعاد :ص  ۳۲۸٫معالى السبطین  :ج  ۲ص  ۱۹۱٫فیض العالم  :ص
 ۱۹۵٫بحار االنوار :ج  ۹۷ص  .329مصباح کفعمى  :ج  ۲ص .۵۹۶
 -۱۱۵بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۹۹
 -۱۱۶مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۵٫)۲بحار االنوار :ج  ۲۲ص .۴۷۳
 -۱۱۷بحار االنوار :ج  ۳۰ص  ،۴۲۸ج  ۲۱ص  ،۴۱۰طبقات ابن سعد :ج  ۲ص  ۱۳۶مستدرک
سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۵
 -۱۱۸اعالم الورى  :ج  ۱ص  ۸۰٫بحار االنوار :ج  ۱۷ص  ۴۰۶٫اثبات الهداه  :ج  ۱ص .۶۰۴
الخرائج و الجرائح  :ج  ۱ص  ۲۷٫بصادر الدرجات  :ص  ۵۰۳٫محاسن برقى  :ج  ۲ص ۲۶۲٫
جامع االصول  :ج  ۱۱ص  ۳۸٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫الطبقات الکبرى  :ج ۲
ص  ۱۵۴٫سنن ابى داود :ج  ۴ص .174
 -۱۱۹تفسیر صافى  :ج  ۱ص .۳۸۹
 -۱۲۰مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۵
 -۱۲۱کافى  :ج  ۲ص  ۶۱٫بحار االنوار :ج  ۲۲ص .۴۷۳
 -۱۲۲کافى  :ج  ۲ص .۳۳ _ ۳۲
 -۱۲۳ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۹ _ ۱۸۸
 -۱۲۴سوره احزاب  :آیه .۵۶
 -۱۲۵ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۹ _ ۱۸۸
 -۱۲۶منتخب التواریخ  :ص  ۳۶تا .۴۶
 -۱۲۷ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۷
 -۱۲۸بحار االنوار :ج  ۹۷ص .۳۸۴
 -۱۲۹تتمه المنتهى  :ص .۹
 -۱۳۰اعالم الورى  :ج  ۱ص  ۴۰۳٫بحار االنوار :ج  ۹۵ص  ۲۰۰٫مسار الشیعه  :ص  ۲۷٫فیض العالم
 :ص  .199کافى  :ج  ۱ص  ۴۶۱٫مننتهى اآلمال  :ج  ۱ص  ۲۳۱٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص
 ۲۹۵٫العدد القویه  :ص .۳۵۰
 -۱۳۱بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۶۱
 -۱۳۲ارشاد :ج  ۲ص  ۱۶٫کافى  :ج  ۲ص  ۴۸۱٫بحار االنوار :ج  ۴۴ص  ۱۴۹٫تاریخ الخلفاء نص
.۱۹۲
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 -۱۳۳تتمه المنتهى  :ص .۴۱
 -۱۳۴منتهى اآلمال  :ج  ۱ص .۲۳۵
-۱۳۵مجمع البحرین  :ج  ۱ص .۴۵۴
 -۱۳۶ارشاد :ج  ۲ص  ۱۹٫ – ۱۷بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۵۶
 -۱۳۷ارشاد :ج  ۲ص .۲۰
 -۱۳۸کافى  :ج  ۲ص  ۵۲۸٫فیض العالم  :ص  ۲۰۰٫بحار االنوار :ج  ۴۹ص  ۲۹۲٫مستدرک سفینه
البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫منتخب التواریخ  :ص .۵۷۸
 -۱۳۹کشف الغمه  :ج  ۲ص  ۲۶۷٫بحار االنوار :ج  ۴۹ص .۲۹۲
 -۱۴۰تاج الموالید :ص .۵۰
-۱۴۱ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫جالء العیون  :ص  ۵۵۱٫مروج
الذهب  :ج  ۴ص  ۲۸٫بحاراالنوار :ج  ۴۹ص .۲۹۸
 -۱۴۲منتخب التواریخ  :ص .۵۸۰
 -۱۴۳فیض العالم  :ص  ۹۹٫تتمه المنتهى  :ص  ۲۸۰٫وسائل الشیعه  :ج  ۲ص .۶۵۹
 -۱۴۴ارشاد :ج  ۲ص .۲۷۱
 -۱۴۵ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم ص .۹۹
 -۱۴۶ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم  :ص .۹۹
 -۱۴۷ارشاد :ج  ۲ص .۲۴۷
 -۱۴۸ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم  :ص .۹۹
 -۱۴۹کشف الغمه  :ج  ۲ص  ۲۹۷٫العدد القویه  :ص .۲۷۷
 -۱۵۰مصباح کفعمى  :ج  ۲ص .۵۹۶
-۱۵۱تاج الموالید :ص .۵۰
 -۱۵۲منتهى اآلمال  :ج  ۲ص .۳۱۲
 -۱۵۳منتخب التواریخ  :ص .۵۷۷
 -۱۵۴منتخ التواریخ  :ص  ۵۷۷٫العدد القویه  :ص .۲۷۵
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وقایع بعد از رحلت
پیامبر اعظم 

در این سلسله بحث ها ،نقد امیرمؤمنان علی علیه السالم از عملکرد خلفای
قبلی ،در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد:
 . 1نقدها و تحلیل های عام .
 . 2نقدها و تحلیل های خاص .
در این شماره بخشی از نقدهای عام ،زیر چند عنوان از نظر خوانندگان گرامی
می گذرد:

ویژ گی های یک ناقد

هر حکومتی در خور نقد است; چرا که از راه نقد و تحلیل است که نقاط ضعف
و قوت حکومتها به دست می آید  .در نتیجه ،هم مردم آ گاهی بیشتری پیدا
می کنند و در انتخاب زمامداران و مسئوالن آ گاهانه تر گام بر می دارند و هم
زمامداران و مسئوالن امور ،می توانند با استفاده از کوله بار سنگین تجارب
گذشتگان ،در کار خود موفق تر و کامیاب تر باشند .
ناقد و تحلیل گر باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد :یکی; بی طرفی کامل و
دوری جستن از هرگونه طرفداری ،تعصب ،عداوت و کینه  .دیگری؛ آشنایی و

26

تــاریــــخ

احاطه کامل بر تمام ابعاد ،مقدمات و نتایج آنچه مورد نقد و تحلیل قرار می دهد .
چنین کسی حق دارد هر حکومتی را که در مورد آن شناخت کاملی دارد ،زیر
ذره بین نقد و تحلیل قرار دهد ،حتی حکومت معصوم علیه السالم  .چه مانعی
دارد ناقدی آ گاه و بی طرف حکومت مبارک نبوی صلی اهلل علیه و آله و حکومت
مقدس علوی علیه السالم را هم نقد کند ،تا معلوم شود حکومت معصوم بر
غیر معصوم چه مزایایی دارد; آیا حکومت معصوم در آخر زمان ،برآورنده تمام
ایدههای عالی انسان ها هست یا نیست؟ صدالبته که به اعتقاد پیروان اهل
بیت (که واقعیت و حق هم است) ،حکومت معصوم علیه السالم برآورنده تمام
نیازها است .
خوشبختانه امیرالمؤمنین علیه السالم باب نقد حکومت های پس از پیامبر
صلی اهلل علیه و آله را گشوده و در نهایت دلسوزی ،نقاط ضعف را گوشزد کرده و
نشان داده که مشکالت سه حکومت پیش از وی ،بر دوران پنج ساله خالفتش
سایه افکنده و جنگ های خانمان برانداز ،نا کثین ،قاسطین و مارقین را سبب
شده است (. )1
متاسفانه در میان امت میلیاردی اسالم ،بسیارند کسانی که نقد حکومت
خلفا را برنمی تابند و چشم و گوش خود را بر روی خواندن و شنیدن هر نقدی
بسته اند  .خواه نقد حکومت سه خلیفه اول و خواه نقد حکومت امیرالمؤمنین
علی علیه السالم .

نهج البالغه ،منبع نقدهای امیرالمؤمنین

یکی از ابعاد مهم نهج البالغه ،نقد حکومتهای پس از پیامبر صلی اهلل علیه و
آله است  .مسلمانانی که از نقد گریزانند ،از نهج البالغه هم گریزانند  .در میان
اینان ،هم علی علیه السالم غریب است و هم نهج البالغه .
در این نوشتار نمی خواهیم خود ،به نقد حکومت های پس از پیامبر صلی
اهلل علیه و آله ،مخصوصا سه خلیفه اول بپردازیم ،بلکه می خواهیم نقدها و
تحلیلهای امیرالمؤمنین علیه السالم را بررسی کنیم .
منبع و ماخذ این بررسی ،نهج البالغه است; چرا که نهج البالغه از هر روایتی
معتبرتر و از هر تاریخی موثق تر است ،چنانکه ابن ابی الحدید معتزلی معتقد
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است :نهج البالغه به هیچ وجه قابل خدشه و اشکال نیست; قسمتی از مطالب
نهج البالغه به تواتر ثابت است و قسمتی دیگر که به تواتر ثابت نیست ،از راه
وحدت سیاق و تشابه متنی با قسمت نخست ،صدورش ثابت می شود .
بنابراین ،کل نهج البالغه مقطوع الصدور است (. )2
پیش از آغاز بحث اصلی ،مقدمتا یادآوری می شود که :دوران خالفت سه
خلیفه اول ،بیست و پنج سال به طول انجامید .
در این مدت ،جهان اسالم به سرعت ،گسترش یافته و مردمی که هیچ
آشنایی با اسالم نداشتند ،از اقوام و ملل مختلف ،به اسالم گرویدند .در
پی آن انتظاراتی به وجود آمد که مسلمانان سابقه دار و دستگاه حکومت،
میبایستی پاسخگو باشند .آیا اینان توانسته بودند چهره واقعی اسالم را
برای دنیای آن روز ترسیم کنند یا نه؟ آیا گسترش اسالم ،عامل یا عوامل
بازدارندهای نداشت؟ آیا ا گر مسلمانان قدیمی و دست اندرکاران حکومت،
اسالم واقعی را پیاده میکردند ،اسالم پنج قاره عالم را برق آسا فرا نمیگرفت؟
خلیفه دوم اعتراف کرده بود که عبدالرحمان بن عوف ،قارون این امت
است( .)3در عین حال ،او را در شورای شش نفری جای میدهد و اعالم
میکند که ا گر در تعیین خلیفه اختالف کردند ،آن سه نفری که عبدالرحمان
در میان آنهاست ،مقدم است (. )4
بدین ترتیب زمینه خالفت خلیفه سوم را فراهم می کند  .با اینکه خود اعتراف
کرده بود که وی عیب بزرگش تعصب فامیلی و عالقه زیاد به قوم و خویش و
قبیله است ( . )5مگر ممکن است که قارون امت ،به کسی جز شوهرخواهر خود
رای دهد؟
بنابراین کسی که مدت بیست و پنج سال ،در تمام مشکالت با خلفا همگام
بوده ،هرگز به عنوان یک رقیب سیاسی با آنها برخورد نکرده ،تا آنجا که توانسته
در رفع مشکالت کوشیده ،خطرات را دفع کرده ،با صبر و شکیبایی تمام
مصیبت هایی را که بر خود و خانواده اش وارد شده تحمل کرده ،بهترین کسی
است که می تواند مسائل و مشکالت عمومی دوران خالفت سه خلیفه را بازگو
کند و انحرافات را برمال سازد .
حضرتش کارنامه بیست و پنج ساله دوران خالفت هر سه خلیفه را در معرض
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دید و تماشای مردم معاصر و نسلهای آینده قرار داده است ،تا آنهایی که نقد
خلفا را بر می تابند ،منصفانه و بی طرفانه قضاوت کنند  .این نقدها را در دو
بخش بررسی می کنیم :بخش اول ،نقدها و تحلیل های عام ،و بخش دوم،
نقدها و تحلیل های خاص .
بخش اول را تحت چند عنوان بررسی می کنیم:

 . 1ایجاد فضای خفقان

ممکن است از راه فراهم کردن جو نامساعد و محیط خفقان ،شخصی را آن
چنان بایکوت کنند تا نتواند کلمه ای بر زبان آورد و شرایط حا کم را برای مردم
توضیح دهد .
هنگامی که ابوسفیان ،عباس را با خود آورد که با علی علیه السالم بیعت کند
تا خالفت از خاندان بنی هاشم بیرون نرود ،حضرت از بیعت با آنها خودداری
کرد و فرمود:
«شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق المنافرة ،و ضعوا تیجان
المفاخرة » (. )6
«امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید و از راه مخالفت ،بازگردید و
تاج های مفاخرت و برتری جویی را از سر بردارید» .
او که می دانست ابوسفیان ،قصد خیر ندارد ،بلکه می خواهد از راه تفرقه افکنی،
دشمنی دیرینه خود را با اسالم آشکار کند ،راه هرگونه توطئه را بر روی او بست .
امام در ادامه سخن ،درباره شرایط حا کم فرمود:
« ...فان اقل ،یقولوا حرص علی الملک و ان اسکت ،یقولوا جز ع من
الموت . )7( »...
« ...ا گر سخن بگویم ،می گویند :حریص بر حکومت است و ا گر سا کت شوم،
می گویند :از مرگ می ترسد . »...
با این بیان ،معلوم می شود که نه تنها در سخن گفتن بایکوت شده بود ،بلکه
در سکوتش هم بایکوت شده بود  .بایکوت علی علیه السالم یعنی بایکوت امت .
آیا می توان شرایطی از این دشوارتر برای کسی فراهم کرد؟ در این شرائط ،صبر
چنین کسی بسیار دشوار است  .به همین جهت ،امام علیه السالم در خطبه
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مبارکه شقشقیه فرمود:
«فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی اری تراثی نهبا» .
« . .صبر کردم ،حال آن که در دیده ،خار و خاشا ک و در گلو ،استخوان بود .
می دیدم که میراثم به تاراج رفته است » .
از این خطبه ،که در زمان خالفتش ایراد فرمود ،معلوم می شود که او بر
حکومت حریص نبوده ،بلکه حریص بر حق بوده است و از خالفت؛ میراث به
غارت رفتهاش به خاطر حفظ مصالح عالیه اسالم و امت ،گذشته و بر همه
مصایبی که بر او هجوم آورده ،صبر میکرده است .
خلیفه دوم ،هنگامی که شورای شش نفری را تعیین کرد و زمینه را به طور
قطعی برای خالفت خلیفه سوم فراهم ساخت ،برای هرکدام از آنها نقطه
ضعفی بیان کرد ،از جلمه حضرت علی علیه السالم را متهم کرد که حریص بر
امر خالفت است (. )9
معاویه هم ،بعد از آن که در مقابل حضرتش طغیان کرد ،در نامه ای او را متهم
کرد که :بر خلفا ستم روا داشته است  .حضرت در پاسخ وی فرمودند:
()10
« ...فان یکن ذلک کذلک ،فلیس الجنایة علیک ،فیکون العذر الیک » .
« ...ا گر چنین باشد ،برتو جنایتی نرفته ،تا پیش تو عذرخواهی شود» .
البته حضرتش هیچ یک از نسبت های ناروا را بدون جواب نگذاشته است،
برخی را در ایام خلفا پاسخ گفته و برخی دیگر را پس از آنها و در زمانی که خفقان
برداشته شده بود  .تا محققین بتوانند داوری کنند و بر آنها معلوم شود که چه
کسی گرفتار حرص و حسد و ترس بوده است .
در همان خطبه ای که در زمان خلیفه اول ،ایراد شد ،به عباس و ابوسفیان
فرمود:
()11
« ...و اهلل! البن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه . ». ...
« ...به خدا سوگند که فرزند ابوطالب ،انس و عالقه اش به مرگ از انس و عالقه
طفل شیرخوار به پستان مادر ،بیشتر است . ». ...
()8

 . 2منزوی شدن نیروهای متعهد

حکومتی ایده آل است که نیروهای مؤمن ،مخلص ،متعهد و کارآمد را جذب
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کند و عناصر نا کارآمد و فاقد تعهد ،ایمان و اخالص را کنار بزند .
از نظر امیرالمؤمنین علیه السالم ،در دوران خالفت سه خلیفه ،بزرگترین
فاجعه به بار آمد و نیروهای مخلص و متعهد طرد شدند و به جای آن ها
نیروهای بی ایمان ،ضعیف النفس ،دنیاطلب و  ...بر زمام امور گمارده شدند .
نمونه بارز آن معاویه است که از سال هفدهم تا سال شصتم حکومت کرد; یعنی
از سال هفدهم تا سال سی و پنجم به صورت حا کمی خودمختار در شام ،تا
سال چهلم در حزب قاسطین و به عنوان سرکرده طاغیان و سرکشان و تا سال
شصتم به عنوان زمام داری مستبد و مستقل  -که خالفت را ارثی کرد و آن را
تیول بنی امیه ساخت  -حکومت کرد .
امیرالمؤمنین علیه السالم پس از بیعت مردم ،با آن حضرت فرمود:
()12
« . .اال! و ان بلیتکم قد عادت ،کهیئتها یوم بعث اهلل نبیکم . »...
« . .آ گاه باشید که بلیه و گرفتاری شما ،مانند روزی که پیامبر خدا مبعوث
شد ،بازگشت . »...
آن روز ،مسلمانان گرفتار توطئه های کفر ،شرک و نفاق بودند و می کوشیدند
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و یاران مخلصش را از پای درآورند  .ا کنون که
علی علیه السالم (یعنی نفس پیامبر) ( )13بر مسند خالفت تکیه زده ،بار دیگر
عقده های دیرینه گشوده شد ،توطئه های گونا گون طراحی و اجرا می شود .
امام علیه السالم ادامه فرمود:
«والذی بعثه بالحق ،لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر،
حتی یعود اسفلکم اعال کم و اعال کم اسفلکم و لیسبقن سابقون کانوا قصروا ،و
لیقصرن سباقون کانوا سبقوا . )14( »...
«سوگند به آن خدایی که پیامبرش را به حق برگزید ،درهم آمیخته می شوید
و در غربال آزمایش از هم جدا می گردید ،آن گونه که کفگیر ،دیگ را به هم می
زند ،درهم زده می شوید ،تا زیر و رو شوید و سابقینی که دنبال مانده اند ،جلو
میافتند و آنهایی که بر همه سبقت گرفته اند ،دنبال می مانند . »...
این سخن  -که به قول سید رضی چندان از فصاحت و بالغت برخوردار است،
که زبان از بیان آن ،عاجز است و هیچ انسانی به عمق آن نمی رسد ( - )15نمایان
گر این است که انقالبی بزرگ در پیش است و جامعه باید زیر و رو گردد ،حق و
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ناحق باید مشخص شود و آنهایی که به ناحق جلو افتاده اند ،باز گردند و آنهایی
که به ناحق ،دنبال مانده اند ،جلو بیفتند .
حکومت برای حضرت وسیله بود ،نه هدف  .آنهایی که او را متهم به حرص و
حسد می کردند ،برخی دانسته و برخی ندانسته ،کسی را هدف تیر تهمت قرار
می دادند که هم و غمی ،جز احیای دین ،امحای ظلم و تبعیض و اقامه عدل
و داد نداشت .
چنانکه خودشان فرمودند:
« . .لوال حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اهلل علی العلماء
ان ال یقاروا علی کظة ظالم وال سغب مظلوم القیت حبلها علی غاربها و لسقیت
آخرها بکاس اولها و اللفیتم دنیا کم هذه ازهد عندی من عفطة عنز» (. )16
« . .ا گر حضور حاضران و قیام حجت ،به وجود یاران و عهد و پیمانی که خداوند
از علما گرفته ،که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نگیرند نبود ،ریسمان
خالفت را بر کوهان شتر آن می انداختم و آخرش را به جام اولش آب می دادم و
می دیدید که این دنیای شما در نزد من از عطسه ماده بزی خوارتر است » .
الزم بود حضرتش ،در دوران حکومت خود ،هرچند دورانش کوتاه و مشکالت
آن سنگین و سهمگین باشد ،الگویی از یک حکومت صالح ،در برابر آیندگان قرار
دهد; الگویی که با گفتار و کردار حضرتش مشخص می شود و راه را برای آیندگان
روشن می سازد  .آنچه او درباره فلسفه حکومت بیان کرده - ،هرچند در قالب
نقد خلفای پیشین  -الگوی قولی است و آنچه عمل کرده ،الگوی عملی است،
و مجموع آن ،کارنامه ای است که نمونه آن را هیچ کس جز در زمان پیامبر
ا کرم صلی اهلل علیه و آله ندیده است .از نظر آن حضرت ،فلسفه حکومت ،دفع
تهاجم دشمنان ،تامین امنیت راه ها و جاده ها ،گرفتن حق ضعیف از قوی،
تامین رفاه نیکوکاران و دفع شر بدکاران است (. )17
اینها حداقل خدمتی است که یک حکومت باید برای مردم انجام دهد  .چه;
حا کم و زمام دار خود; آدم نیکوکار باشد و چه فاجر و بدکار (. )18
اما میان حکومت ابرار و حکومت فاجران ،فرق بسیار مهمی است« :اما االمرة
البرة فیعمل فیها التقی و اما االمرة الفاجرة فیتمتع فیها الشقی . )19( »...
«در امارت و حکومت نیکو ،پرهیزکار عمل می کند و در امارت و حکومت
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فجورآمیز ،شقی و زیان کار بهره مند می شود . »...
ا کنون که دوران خالفت علوی فرا رسیده ،وقت آن است که اهل تقوا
ُپستهای کلیدی را در دست گیرند برخالف گذشته که اشقیا حا کم شدند
و جمع کثیری از راه حیف و میل بیت المال مسلمین ،قارون های این امت
گردیدند ،همچون عبدالرحمان بن عوف!

 . 3حا کمیت جور و باطل

حا کمیت جور و باطل با حا کمیت عدل و حق ،دو طبیعت جدا گانه دارند .
در حا کمیت جور و باطل ،ممکن است کارهایی انجام شود که مخالف جور و
باطل باشد و در حا کمیت عدل و حق ،ممکن است کارهایی انجام گیرد که با
عدل و حق مخالف است ،ولی تفاوت این دو نوع حا کمیت این است که اولی
کارهای خالف عدل و حقیقت را جذب می کند و دومی آن را دفع می کند .
ناریان مر ناریان را طالبند
		
نوریان مر نوریان را جاذبند
در دوران سه خلیفه ،جور و باطل بر امت اسالمی سایه افکند ،چنان که
حضرت علی علیه السالم هنگامی که طلحه و زبیر بیعت شکنی کردند و با
دستیاری عایشه فتنه جنگ جمل را به راه انداختند ،امام فرمودند:
«اال و ان الشیطان قد ذمر حزبه ،و استجلب جلبه ،لیعود الجور الی اوطانه ،و
یرجع الباطل الی نصابه . )20( ». ...
«آ گاه باشید که شیطان ،حزب خود را برانگیخته و سپاه خود را گرد آورده ،تا
ستم به جای خود باز گردد و باطل به اصلش رجوع کند . »...
معلوم می شود خالفت امیرالمؤمنین علیه السالم پدیده مبارکی بوده که
جور و باطل مستقر شده را متزلزل کرده و آنها را از جایگاه خود خارج ساخته
است ،درحالی که طلحه و زبیر میکوشیدند آنها را بر جایگاه خود استوار سازند
و زمینههای تحقق عدالت و حقیقت را از میان ببرند .
جامعه ای که به حا کمیت جور و باطل خوی گیرد ،به رغم احساس رنج و
تعب ،به آسانی تن به عدالت و حقیقت نمی دهد ،به همین جهت ،حضرتش
در شکوه از مردم زمان خویش می فرماید:
«ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود ،یعد فیه المحسن مسیئا
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و یزداد الظالم فیه عتوا . )21( ». ...
«در روزگاری به سر می بریم که مردم آن ستم کار و کفران کننده نعمت
هستند  .در این روزگار ،نیکوکار ،بدکار شمرده می شود و ظالم ،بر سرکشی
خود می افزاید . »...

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 )1فیض االسالم ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،خطبه . 3
 )2او در این احتمال که کل نهج البالغه مجعول است ،می گوید« :النا نعلم بالتواتر صحة
اسناد بعضه الی امیرالمؤمنین علیه السالم » ( ،شرح نهج البالغة ،دار احیاء الکتب العربیة ،ج
 ،1ص  ،)8بنابراین از راه نقد متنی معلوم می شود که تمام نهج البالغه از امیرالمؤمنین علیه
السالم است .
 )3فیض االسالم ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،ص . 50
 )4همان .
 )5همان .
 )6فیض االسالم ،همان ،خطبه  ،5ص . 57
 )7همان .
 )8فیض االسالم ،همان ،خطبه  ،3ص . 46
 )9همان ،ص . 50
 )10همان ،نامه  ،28ص . 898
 )11همان ،خطبه  ،5ص . 57
 )12همان ،خطبه  ،16ص . 66
 )13آل عمران ،آیه  ،61و آیه مباهله .
 )14فیض االسالم ،خطبه  ،16ص . 67 - 66
 )15فیض االسالم ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،خطبه  ،16ص « 67فیه مع الحال التی وصفنا
زوائد من الفصاحة ،ال یقوم بها لسان و ال یطلع فجها انسان » .
 )16همان ،خطبه  ،3ص . 52
 )17همان ،خطبه  ،40ص . 125
 )18همان .
 )19همان ،ص . 126
 )20همان ،خطبه  22ص . 81
 )21همان ،خطبه  ،32ص . 107
………………………………………………………………
منبع  :مجله مکتب اسالم ،شماره ( 2سال  , )82بهشتی ،احمد
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آموزه هایی از واپسین روزهای
حیات پیامبر 

مدتی بودی جلیس خا کیان
مسکنت گر چند روزی بود فرش
الیق بزم تو نبود این مقام

اینک آمد نوبت افال کیان
این زمان باید کنی ماوی به عرش
حالیا زین خا کدان بیرون خرام

حضرت محمد بن عبد اهلل صلی اهلل علیه وآله ،آخرین سفیر الهی و بزرگ رهبر
جهان اسالم ،در سحرگاه روز جمعه  17ربیع االول سال  571میالدی در مکه
مکرمه و در دامن پا ک حضرت آمنه ،دیده به جهان گشود  .آن حضرت که
قبل از تولد ،پدر گرامیش را از دست داده بود ،در شش سالگی شاهد درگذشت
مادرش گردید  .حضرت محمدصلی اهلل علیه وآله در  8سالگی از وجود بزرگ
حامی خود ،حضرت عبدالمطلب محروم شد و به همراه تنها سرپرست خویش
ابوطالب ،دوران نوجوانی خود را سپری کرد  .پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله در
 25سالگی در حالی که به خردمندی ،پا کدامنی ،امانت و دانایی در میان مردم
شهرت داشت با حضرت خدیجه ازدواج نمود ،و در  40سالگی با نزول آیاتی در
غار حراء به رسالت الهی مبعوث گردید .
 13سال بعد از بعثت ،در حالی که منزل آن حضرت با تدبیر سران لجوج 0و
کوته اندیش قریش به محاصره در آمده بود ،با هجرت به یثرب زندگی نوینی
را آغاز کرد  .بعد از اینکه رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله به یاری خداوند متعال
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توطئه ها و نقشه های کافران را یکی پس از دیگری خنثی کرده و موانع را از
سر راه برداشت و مکتب حیاتبخش خود را در اقصی نقاط جهان گسترش داد،
در سال دهم هجرت با انجام مباهله و حجة الوداع موقعیت خود را تثبیت
نموده و در غدیر خم از طرف پروردگار متعال ،امیر مؤمنان علی علیه السالم را به
جانشینی خویش برگزید  .و سرانجام در  63سالگی و در هنگام ظهر روز دوشنبه
 28صفر سال  11هجری قمری ،مطابق سال  633میالدی ،در منزل خود در
مدینه به مالقات معبود شتافت  .حضرت علی علیه السالم پیامبر را غسل داد
و کفن نمود و به همراه سایر مسلمانان بر آن گرامی نماز گزارده و پیکر مقدس
حضرت خاتم االنبیاءصلی اهلل علیه وآله را در منزل مسکونی اش به خا ک سپرد
 .با رحلت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله ،مصیبت بزرگی در اسالم و انحراف
عمیقی در میان مسلمانان پدید آمد ،که تا امروز اثر آن ضربه سهمگین پیکر
اسالم و مسلمانان را می آزارد .
در این فرصت با نقل فرازهایی حساس ،از واپسین روزهای حیات آن بزرگوار به
برخی از حوادث آموزنده آخرین لحظات حیات پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله
اشاره خواهیم کرد ،به امید اینکه بتوانیم ،با بکارگیری رهنمودهای راهگشای
آن بزرگوار در ردیف پیروان واقعی اش قرار گرفته و با عبرت اندوزی از حوادث آن
دوران ،در اعتالی آیین نجاتبخش اسالم سهیم باشیم .

بزرگترین نگرانی پیامبرصلی اهلل علیه وآله

پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله تا آخرین روزهای رحلت خویش از یک نگرانی
و ناراحتی درونی شدیدا رنج می برد  .اساسا برای یک شخصیت واالی آسمانی
که نتیجه تمام زحمات خود را در تداوم رهبری آینده اسالم بوسیله فردی
شایسته می اندیشید ،مسئله امامت و رهبری امت اسالم ،مهمترین دغدغه
خاطر به شمار می آمد  .حضرت رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله که از اندیشه
برخی افراد فرصت جو و ریاست طلب در انحراف مسئله جانشینی ،آ گاهی
داشت و از سرنوشت آن شدیدا بیمنا ک بود ،بارها بر این مهم تصریح نموده
و به جانشینی علی علیه السالم بعد از رحلت خویش تا کید کرده بود  .اوج این
رهنمودها در حادثه غدیر بود که  70روز قبل از رحلت آن حضرت اتفاق افتاد .
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در آن روز تاریخی که با حضور یکصد هزار تن از مسلمانان و بعد از نزول آیه بالغ
 ،وصایت و والیت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السالم رسما اعالم گردید و
با نزول آیه ا کمال ( ، )2این مراسم سرنوشت ساز پایان پذیرفت ،باز هم نگرانی
حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله رفع نشد  .پیامبر دوراندیش اسالم صلی اهلل
علیه وآله پیش بینی می کرد که در آینده ای نزدیک رهبری حکومت اسالمی را
عده ای از محور خارج کرده و افراد جاه طلب ،علی علیه السالم را از خالفت دور
نموده و مسلمانان را از رهبری آن یگانه دوران محروم کنند  .بدین جهت گاهی
این نگرانی خود را اظهار نموده و به علی علیه السالم می فرمود« :من میترسم
ا گر با آنان بر سر خالفت و رهبری پافشاری کرده و به نزاع برخیزی ،تو را به قتل
()3
برسانند ».
()1

ا گر آن نامه را می نوشت!

به این جهت حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله در یکی از واپسین روزهای
حیات خود که در بستر بیماری بود و برخی از سران اصحاب به عیادتش آمدند،
بعد از اینکه اندکی سر به زیر انداخته و مدتی فکر نمود ،رو به حاضرین کرده و
فرمود« :ایتونی بدواة وصحیفة ا کتب لکم کتابا التضلوا بعده; ( )4برایم کاغذ و
دواتی بیاورید ،تا برای شما نامه ای بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید ».
در این هنگام عمر بن خطاب بدون رعایت احترام پیامبر و با لحنی کامال بی
ادبانه به ساحت مقدس نبی ا کرم جسارت کرده و گفت« :بیماری بر او غلبه
()5
کرده ،با داشتن قرآن ما به چیز دیگری نیاز نداریم ».
سعید بن جبیر می گوید :ابن عباس با اظهار تاسف شدید از نوشته نشدن
نامه پیامبر چنین می گفت« :روز پنجشنبه عجب روز دردنا ک و مصیبت باری
برای مسلمانان بود!» آنگاه در حالی که از شدت ناراحتی اشک بر گونه هایش
()6
سرازیر بود ،واقعه آن روز را توضیح می داد .
بدیهی است که هدف پیامبر از نوشتن نامه همان تحکیم وصایت و خالفت
امیرمؤمنان علی علیه السالم و تبیین خط رهبری آینده جهان اسالم بود ،به
دلیل اینکه:
 - 1نگرانی پیامبر هنوز از تثبیت رهبری آینده رفع نشده بود و آن مسئله حیاتی
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دنیای اسالم همچنان موجب دغدغه خاطر پیامبرصلی اهلل علیه وآله و اشتغال
فکری او محسوب می شد .
 - 2حضرت رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله در این مورد فرمود :می خواهم
نامه ای بنویسم که بعد از من گمراه نشوید و این عینا همان عبارتی است که
در حدیث ثقلین بکار برده است  .با مالحظه این دو حدیث می توان فهمید که
هدف پیامبر نوشتن چیزی محکمتر از حدیث ثقلین و حدیث غدیر در مورد
رهبری اهل بیت علیهم السالم بوده است .
 - 3مهمتر از این ،مخالفت سرسختانه خلیفه دوم  -که به هنگام رحلت
پیامبر در سقیفه بنی ساعده شورای خالفت و رهبری تشکیل داده و با زیر پا
گذاشتن تمام گفتارها و وصیتهای پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مورد زمامداری
آینده مسلمانان تصمیم گیری کرد  -می باشد و از شدت عصبانیت وی میتوان
()7
هدف پیامبر را حدس زد .
()8
 - 4ابن حجر هیثمی در الصوائق المحرقه روایتی نقل کرده که نشانگر
تالشهای مکرر پیامبرصلی اهلل علیه وآله در آخرین لحظات زندگی بر مسئله
امامت و والیت علی علیه السالم است  .او می گوید :پیامبر خداصلی اهلل علیه
وآله در حالی که آخرین روزهای عمر شریف خود را سپری می کرد و در اطراف او
یارانش گرد آمده بودند ،خطاب به آنان فرمود :ای مردم! من به زودی از میان
شما خواهم رفت ،آ گاه باشید! من در میان شما کتاب خدا و عترتم را که اهل
بیت من هستند باقی می گذارم  .سپس دست علی علیه السالم را گرفته و باال
برده و فرمود« :هذا علی مع القران والقران مع علی الیفترقان  )9( ; . . .این علی
همراه با قرآن و قرآن هم همراه اوست و این دو از هم جدا نمی شوند ». . . .

رهنمود به زمامداران

حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله که در طول حیات و بویژه در زمان رسالت
خود حامل وحی الهی و امین خداوند بر مردم بود و با گفتار و کردار خود احکام
الهی را به مردم ابالغ و اعالن می نمود ،در آخرین لحظات زندگی نیز از این سیره
الهی خویش دست نکشید  .آن بزرگوار با اینکه از بیماری شدیدا رنج می برد،
برای آخرین بار و با زحمت تمام به میان جمعیت آمده و بر ارزشهای اسالمی
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که در راه استقرار آنها هستی خویش را وقف نموده بود ،تا کید کرده و بار دیگر به
مسلمانان در پاسداری از آیین اسالم سفارش نموده و هشدار داد .
پیامبری که احترام به حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان را در طول  23سال
به آنان آموخته و خود عمال آنرا رعایت کرده بود ،در واپسین دم حیات نیز به این
امر مهم همت گماشت .
شیخ صدوق می گوید :حضرت خاتم االنبیاءصلی اهلل علیه وآله در آخرین
روزهای حیات خویش به بالل فرمود :به مردم بگو در مسجد جمع شوند  .و
آنگاه حضرت عمامه بر سر بست و با تکیه به کمان خویش برفراز منبر آمد و بعد
از سپاس و ستایش پروردگار ،خطاب به مردم فرمود :ای مسلمانان! من چگونه
پیامبری برای شما بودم؟ آیا برای هدایت و تربیت شما تالش نکردم؟ آیا شما در
مقابل ،دندانهایم را نشکستید و پیشانیم را بر خا ک نمالیدید تا اینکه خون بر
چهره ام روان شده و محاسنم را فرا گرفت؟ آیا من از دست افراد نادان سختیها
و مشقتها نکشیدم؟ ! گفتند :بلی یا رسول اهلل! تو پیامبری صبور و شکیبا بودی
و ما را از زشتیها و منکرات جلوگیری می کردی ،خداوند به تو بهترین پاداش
عنایت کند  .پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود :خداوند به شما هم پاداش دهد .
آنگاه رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله ادامه داد :پروردگارم حکم کرده و سوگند
یاد نموده که از ستم هیچ ستمکاری نگذرد ،شما را به خدا هر کدام از شماها که
در گردن من حقی دارید ،برخیزید و دادخواهی کرده و از من قصاص کنید ،چرا
که قصاص دنیا در پیش من از آخرت  -که در برابر فرشتگان و پیامبران خواهد
بود  -بهتر است .
در این هنگام مردی به نام سوادة بن قیس از آخرین صفهای مردم برخاسته
و عرضه داشت :یا رسول اهلل! پدر و مادرم فدایت باد ،هنگامی که از سفر طائف
برمی گشتی به استقبالت آمدم ،تو سوار بر ناقه غضباء بودی و تازیانه ممشوق را
در دست داشتی ،وقتی خواستی تازیانه را بلند کنی و به شتر بزنی به شکم من
خورد ،نمی دانم عمدی بود یا نه؟ ! پیامبر فرمود :به خدا پناه می برم بر اینکه
عمدی باشد  .سپس به بالل فرمود :ای بالل! برخیز ،به منزل فاطمه علیها
السالم برو و تازیانه ممشوق را بیاور .
هنگامی که بالل تازیانه را آورد ،پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود :آن مرد
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کجاست؟ هنگامی که آمد ،حضرت فرمود :نزد من بیا و از من قصاص کن ،تا
راضی شوی  .سوادة گفت :یا رسول اهلل شکمت را برایم برهنه کن! چون در
آن هنگام شکم من برهنه بود ،هنگامی که پیامبرصلی اهلل علیه وآله پیراهن
خود را کنار زد ،سواده بعد از اخذ اجازه ،بر بدن مبارک پیامبر بوسه زد  .رسول
خداصلی اهلل علیه وآله فرمود :ای سوادة بن قیس! آیا مرا عفو می کنی یا قصاص
می کنی؟ عرضه داشت :یا رسول اهلل! من شما را عفو می کنم  .پیامبر ا کرم صلی
اهلل علیه وآله دست به دعا برداشته و فرمود« :اللهم اعف عن سوادة بن قیس
کما عفی عن نبیک محمد; ( )10خدایا از گناهان سواده بن قیس درگذر چنانکه او
از پیامبرت محمد درگذشت ».

در اندیشه بیت المال

در فرهنگ اسالم بیت المال و اموال عمومی در دست حا کمان نوعی امانت
محسوب می شود و زمامداران در حکومت اسالمی موظفند در حمل و نقل و
حفظ و نگهداری و تقسیم و تخصیص بیت المال ،کمال کوشش را انجام دهند
و در محافظت از این مانت سنگین ،امانتدار خوبی باشند  .امیر مؤمنان علی
علیه السالم در این مورد فرمود« :واهلل ما هو بکد یدی وال تراثی من الوالد ولکنها
امانة اودعتها فانا اؤدیها الی اهلها; ( )11به خدا سوگند! این مال (اموال حکومتی)
حاصل دست رنج من و یا میراث پدرم نمی باشد ،بلکه این امانت است و به من
سپرده شده و من آنرا به اهلش می رسانم ».
مطمئنا علی علیه السالم این شیوه امانتداری در بیت المال را از پیامبر ا کرم
صلی اهلل علیه وآله آموخته بود  .حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله همچنانکه
در مدت عمر خود بعنوان امانتدار مردم معروف بود ،چه قبل از بعثت و چه بعد
از آن ،در آخرین لحظات حیات خویش بر این خصلت نیکو و پسندیده اصرار
ورزیده و به مسلمانان رسم امانتداری و به زمامداران آیین حکمرانی و عدالت
گستری را می آموخت .
روش پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله در تقسیم بیت المال چنین بود که در
نخستین فرصت آنرا به دست اهلش می رساند و از نگهداری و طول دادن
در تقسیم آن شدیدا خودداری می کرد  .برای توضیح سخن و تبیین سیره
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حکومتی پیامبر ،نقل روایتی در این زمینه مناسب می نماید:
عثمان بن عفان میخواست ابی ذر غفاری را به علت امر به معروف و نهی از منکر
و خروش بر علیه ناعدالتیهای موجود جامعه ،از مدینه به ربذه تبعید کند ،بدین
جهت ابوذر را در حالی که از ناتوانی بر عصایی تکیه کرده بود به دربار عثمان آوردند،
ابوذر هنگام ورود ،مشاهده کرد که در مقابل خلیفه ،صد هزار درهم موجود است
و یاران و بستگان و اطرافیانش گرد او ایستاده و با چشم طمع به آن پولها می نگرند
و انتظار دارند که عثمان آنها را در میان آنان تقسیم کند .
ابوذر به عثمان گفت :این پولها از کجا آمده است؟ عثمان پاسخ داد :عوامل
حکومت اینها را از برخی نواحی آورده اند ،صد هزار درهم است ،منتظرم که
همین مقدار هم برسد ،بعد در مورد آن تصمیم بگیرم  .ابوذر گفت :ای عثمان!
آیا صدهزار درهم بیشتر است یا  4دینار؟
عثمان گفت :خوب ،معلوم است صدهزار درهم!
ابوذر گفت :ای عثمان! آیا به یاد می آوری هنگامی که من و تو ،با هم در یک
شبی به حضور حضرت رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله رسیدیم و آن حضرت را
محزون و اندوهنا ک دیدیم؟  . . .آن شب گذشت ،و ما صبح دوباره به حضور
مبارک حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله رسیدیم ،پیامبر را با لبی خندان و
چهره ای شادمان یافتیم ،من عرض کردم :پدر و مادرم فدای تو ،شب گذشته
به حضورت آمدیم ،غمگین و ناراحت بودی اما امروز تو را خندان و خوشحال
می بینیم ،علت چیست؟ پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود :بلی درست است،
شب گذشته از بیت المال مسلمین چهار دینار نزدم بود و آن را تقسیم نکرده
بودم و بیم آن داشتم که مرگم فرا رسد و حقوق مردم در گردنم باشد  .اما صبح
()12
امروز آن پولها را بین اهلش تقسیم کردم و راحت شدم .
داشتن خصلت امانتداری و عدالت گستری ،آن حضرت را وادار می کرد که در
آخرین روزهای عمر شریف خویش با همه مشکالتی که داشت ،در اندیشه بیت
المال و تقسیم عادالنه آن به اهلش باشد  .رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله در حالی
که در بستر بیماری و در آستانه مرگ قرار داشت ،لحظاتی چشمانش را گشود ،به
یادش آمد که چند دینار از بیت المال نزد یکی از همسرانش باقی مانده است  .به
سرعت همسرش را صدا کرده و فرمود :آنها کجاست؟ زود آنها را حاضر کن  .وی
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دینارها را آورده و آنها را به دست مبارک پیامبرصلی اهلل علیه وآله داد  .رسول گرامی
اسالم صلی اهلل علیه وآله در حالی که آنها را در دست داشت فرمود« :ما ظن محمد
باهلل لو لقی اهلل وهذه عنده ،انفقیها; ( )13محمد در مورد خداوند چه خیال می کند،
ا گر خدا را مالقات کند و این چند دینار از بیت المال در نزدش مانده [و آنها را به
اهلش نرسانیده باشد; و بعد به همسرش فرمود ]:آنها را انفاق کن ».

یک درس بهداشتی

از مهمترین تعالیم مکتب اسالم ،توجه به مسائل بهداشتی است  .یک مسلمان
طبق آموزه های پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله باید نظافت را مراعات کرده و با
ظاهری آراسته در اجتماع ظاهر شود  .یکی از نکات مهم بهداشتی که شدیدا مورد
توجه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله بود ،مسوا ک کردن دندانها می باشد .
به همین جهت آن حضرت همواره در موقع آماده شدن برای نماز مسوا ک
می زد ( )14و به مسلمانان در این مورد تا کید فراوان داشت  .حضرت خاتم
االنبیاءصلی اهلل علیه وآله در وصایای خود به علی علیه السالم می فرماید:
«وعلیک بالسوا ک عند کل وضوء; ( )15در هنگام هر وضو گرفتن مسوا ک دندانها
را انجام بده  ».در حدیث دیگری فرمود« :لوال ان اشق علی امتی المرتهم
بالسوا ک مع کل صلوة ( ; )16ا گر برای مسلمانان سخت نبود ،فرمان می دادم که
همراه هر نماز مسوا ک کنند ».
پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله حتی در آخرین لحظات زندگی خویش
از مسوا ک کردن دست نکشید و در بستر بیماری دندانهای خود را پا ک و پا کیزه
نموده و با آن حال به مالقات پروردگار شتافت  .عبدالرحمن بن ابی بکر در
یکی از آخرین روزهای حیات پیامبرصلی اهلل علیه وآله به عیادتش آمد ،او که
همراه خود چوب مسوا کی آورده بود ،به علت عالقه زیاد آن حضرت به مسوا ک
نمودن ،آن را به پیامبرصلی اهلل علیه وآله تقدیم کرد و حضرت رسول ا کرم صلی
()17
اهلل علیه وآله با آن مسوا ک نمود .

بذل عاطفه به فرزندان

از ویژگیهای مکتب تربیتی اسالم ،گستردگی برنامه های تربیتی آن می باشد .
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طبق این مکتب متعالی ،والدین وظیفه دارند برای پرورش صحیح فرزندان
خود ،تا پایان عمر روشهای تربیتی اسالم را در مورد فرزندانشان اعمال کنند و
شایسته است که از هر فرصتی برای رشد فکر و تعالی روح فرزندان بهره گرفته و
برای رفع فقر فرهنگی فرزندان ،با بذل عاطفه و ابراز محبت تالش نمایند  .سیره
تربیتی رسول گرامی اسالم بویژه در واپسین لحظات زندگی اش دراین زمینه
روشنترین الگوی ماست  .آن حضرت در آن لحظات حساس و سرنوشت ساز با
ابراز محبت و ارتباط عاطفی و کالمی با فرزندانش ،یکی از موفقترین شیوه های
تربیتی را پیش روی ما قرار داد .
در اینجا چند نمونه از رفتار پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله با فرزندان را در
آستانه رحلتش با هم می خوانیم:
 - 1یکی از همسران پیامبرصلی اهلل علیه وآله می گوید :فاطمه علیها السالم
در رفتار و گفتار و سیمای ظاهری شبیه ترین فرد به رسول خداصلی اهلل علیه
وآله بود  .ارتباط این پدر و فرزند آنچنان مستحکم بود که او هرگاه بر پیامبر ا کرم
صلی اهلل علیه وآله وارد می شد ،پیامبر از جای خود برمی خواست و سر و دست
دخترش را می بوسید و او را در جای خود می نشاند و هرگاه پیامبرصلی اهلل
علیه وآله به منزل فاطمه علیها السالم می آمد ،فاطمه علیها السالم از جایش
برخاسته و پدر گرامی اش را می بوسید و آن گرامی را در جای خویش می نشانید.
این ارتباط عمیق عاطفی و معنوی بین پدر و دختر همچنان ادامه داشت
تا اینکه رحلت رسول خداصلی اهلل علیه وآله نزدیک شد  .در یکی از آخرین
روزهای حیات پیامبرصلی اهلل علیه وآله ،فاطمه علیها السالم به حضورش آمد،
او خود را روی سینه پیامبرصلی اهلل علیه وآله افکنده و صورت پیامبرصلی اهلل
علیه وآله را بوسید ،پیامبرصلی اهلل علیه وآله با او آهسته سخن گفت ،هنگامی
که سر برداشت به شدت گریست ،دوباره با اشاره پیامبرصلی اهلل علیه وآله خود
را به پدر بزرگوارش نزدیک نموده و با رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله
نجوا کرد ،اما این بار با چهره باز و سیمایی گشاده و خندان از پیامبرصلی اهلل
علیه وآله جدا شد  .حاضران از این دو حرکت متفاوت تعجب کردند ،اما وقتی
که بعد از رحلت پیامبرصلی اهلل علیه وآله از حضرت زهرا علیها السالم این نکته
را پرسیدند ،فاطمه علیها السالم در پاسخ فرمود :بار نخست ،رسول اهلل به من

44

مـعـــارف

فرمود :من از این بیماری نجات نخواهم یافت و به مرگ من خواهد انجامید  .از
شنیدن این سخن و تصور جدایی از آن حضرت اندوهگین شدم و گریستم ،اما
در مرتبه دوم فرمود :دخترم! تو به زودی و پیش از سایر خاندانم به من خواهی
()18
پیوست ،و من خوشحال شدم .
 - 2با شنیدن خبر شدت بیماری پیامبرصلی اهلل علیه وآله ،حسنین علیهما
السالم در حالی که به شدت گریه کرده و صیحه می زدند وارد خانه شده و خود
را در آغوش رسول ا کرم صلی اهلل علیه وآله افکندند  .آنان که نگران جدایی از
دامان پر مهر سالت بودند ،با حزن و اندوه فراوان روی سینه پیامبرصلی اهلل
علیه وآله گریه می کردند .
علی علیه السالم خواست آن دو را از روی سینه پیامبرصلی اهلل علیه وآله
دور کند ،در این حال پیامبر فرمود« :دعهما یتمتعان منی واتمتع منهما
فستصیبهما بعدی اثرة; ([ )19یا علی!] این دو را بگذار [روی سینه من باشند]،
تا از من بهره گیرند و من نیز از آنها بهره مند شوم  .پس از من به آنها مصیبت و
نا گواری خواهد رسید  ».لعنت خدا بر کسی که به این دو ستم کند ،و این جمله
()20
را سه بار تکرار کرد .

امر به خواندن قرآن

حضرت زهراعلیها السالم یگانه دختر پیامبرصلی اهلل علیه وآله در کنار بستر
پدر گرامی اش نشسته و با حسرت به سیمای نبوت نظاره می نمود و در حالی
که از شدت ناراحتی قطرات اشک بر صورتش جاری بود ،شعر ابوطالب را  -که در
مورد حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله سروده است  -زمزمه می کرد:
وابیض یستسقی الغمام بوجهه
ثمال الیتامی عصمة لالرامل
«آن چهره روشن و نورانی که [به برکت آن] از ابر طلب باران می شود ،او که
دادرس یتیمان و پناهگاه بیوه زنان بود ».
رسول خداصلی اهلل علیه وآله در این لحظه چشمانش را گشوده و با صدای
ضعیفی به دخترش فرمود:
دخترم! این گفتار عمویت ابوطالب است ،شایسته است به جای آن ،آیه زیر
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از قرآن را بخوانی:
«وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل ،افان مات او قتل انقلبتم
علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهلل شیئا وسیجزی اهلل
()21
الشا کرین » ;
«محمدصلی اهلل علیه وآله فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان
دیگری نیز آمده و رفته اند ،آیا ا گر او بمیرد و یا کشته شود ،به گذشته های
خود برمی گردید؟ و هر کس به گذشته خود باز گردد ،هرگز به خداوند ضرری
نمیزند ،و خداوند به زودی شا کران را پاداش خواهد داد » )22( .

درسی دیگر برای مسلمانان

قرآن کریم در آیات متعددی از وفای به عهد و عمل به وعده سخن گفته و
مردم رابه آن تشویق می کند  .از منظر کالم وحی پایداری در عهد و پیمانها و
جامه عمل پوشاندن به وعده ها از مهمترین صفات اهل ایمان است  .قرآن در
ضمن شمارش اوصاف نیکوکاران می فرماید:
«والموفون بعهدهم اذا عاهدوا» ; (« )23آنان هنگامی که با کسی عهدی بستند
به عهد خود وفا می کنند  ».و همچنین در مورد مؤمنین می فرماید« :والذین
هم الماناتهم وعهدهم راعون » ; (« )24اهل ایمان امانتها و عهد و پیمانهایشان
را مراعات می کنند  ».رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله نیز الزمه داشتن
ایمان کامل را عمل به وعده و وفای به عهد می داند و می فرماید« :من کان
یؤمن باهلل والیوم االخر فلیف اذا وعد; ( )25کسی که به خدا و روز قیامت ایمان
دارد ،باید به وعده خود عمل کند ».
پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله در روزهای آخر عمر خویش این خصلت زیبا را
عمال به نمایش گذاشت  .ابن شهر آشوب می نویسد :در یکی از آن روزهای حزن
آلود که پیامبرصلی اهلل علیه وآله حال خوبی نداشت ،به کمک فضل بن عباس
و علی علیه السالم به میان مردم آمده و فرمود :ای مردم! وقت رحلت من فرا
رسیده است ،ا گر به کسی وعده ای داده ام بیاید و به من بگوید تا به وعده ام
عمل نمایم و ا گر به کسی بدهکارم ،آن را به من خبر دهد  .در این حال مردی
از میان حاضرین بلند شده و گفت :یا رسول اهلل! من پیش شما وعده ای دارم،
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هنگامی که می خواستم ازدواج کنم به من وعده دادید که مبلغی یاری نمایید!
پیامبرصلی اهلل علیه وآله به فضل بن عباس فرمود :مبلغی را که او می گوید
()26
برایش بپردازید .
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت و عهد و وفا نگه دارد

آخرین لحظات عمر

ابن عباس می گوید :در آن لحظات که پیامبر شدیدا بیمار بود ،دقایقی آن
حضرت بیهوش شد ،در آن هنگام در خانه کوبیده شد ،فاطمه علیها السالم
به پشت در رفته و فرمود :کیستی؟ از پشت در صدا آمد که من شخص غریبی
هستم و با رسول خداصلی اهلل علیه وآله کاری دارم ،آیا اجازه هست که به
حضورش برسم؟ فاطمه علیها السالم فرمود :خدا تو را بیامرزد ،هم ا کنون
پیامبرصلی اهلل علیه وآله بیمار است و حال مالقات با کسی را ندارد  .آن شخص
رفته و پس از لحظاتی دوباره آمد و اجازه ورود خواست و گفت :آیا به افراد غریب
اجازه می دهید به حضور پیامبر بروند؟ ! در این موقع پیامبر ا کرم صلی اهلل
علیه وآله صدای وی را شنیده و به حضرت فاطمه علیها السالم فرمود :فاطمه
جان! آیا می دانی که او کیست؟ او جمعیتها را پرا کنده و لذتها را به هم می زند
 .او پیک مرگ ،عزرائیل است  .به خدا قسم قبل از من از کسی اجازه نخواسته و
پس از من هم از احدی اجازه نخواهد گرفت و این بخاطر مقام ارجمندی است
که خداوند به پدر تو عنایت کرده است  .فاطمه علیها السالم به عزرائیل اجازه
ورود داد و او همچون نسیم مالیمی وارد خانه پیامبرصلی اهلل علیه وآله شده و
گفت :السالم علی اهل بیت رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله ،و آنگاه پیامبرصلی اهلل
()27
علیه وآله به علی علیه السالم وصایایی را متذکر شد .

فاطمه علیها السالم در سوگ فراق

با نقل چند جمله از سخنان و اشعار حضرت فاطمه زهراعلیها السالم در سوگ
حضرت خاتم االنبیاءصلی اهلل علیه وآله این مقاله را به پایان می بریم .
حضرت فاطمه علیها السالم در فراق پدر آنچنان غمگین و مصیبت زده شد که
الفاظ و عبارات را یارای بیان مکنونات قلبی آن دخت رسالت نبود  .آن حضرت
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گاهی خود را چنین تسلی می داد:
ماذا علی من شم تربة احمد

ان الیشم مدی الزمان غوالیا

«کسی که [عطر] تربت پیامبر را ببوید ،ا گر در طول زمان ،عطر دیگری را
استشمام نکند چه می شود؟»
صبت علی االیام صرن لیالیا
صبت علی مصائب لو انها
«[بعد از رحلت پدرم] آنچنان مصیبتها بر من ریخت که ا گر بر روزها می آمد ،به
شبهای ظلمانی تبدیل می گشت ».
آن حضرت در سخن دیگری در عزای پدر این چنین شیون کرده و ناله سر
می دهد:
()28

		
نفسی علی زفراتها محبوسة

یالیتها خرجت مع الزفرات

«[بابا!] غم و غصه جانم را در سینه حبس کرده ،ای کاش به همراه این همه
اندوه جانم از بدن خارج می شد ».
ابکی مخافة ان تطول حیاتی
ال خیر بعدک فی الحیاة وانما
«[پدر جان!] بعد از تو دیگر در زندگی خیر و امیدی نیست ،گریه من بخاطر بیم
از طوالنی شدن عمرم [بعد از تو] می باشد ».
()29
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 )1مائدة. 67/
 )2مائده. 3/
 )3بحاراالنوار ،ج  ،33ص . 153
 )4مکاتیب الرسول ،ج  ،3ص . 699
 )5صحیح بخاری ،کتاب المرض ،باب قول المریض .
 )6صحیح مسلم ،کتاب وصیت ،باب ترک وصیت; مسند احمد بن حنبل ،ج  ،1ص . 355
 )7فروغ ابدیت ،ج  ،2ص  497و . 498
 )8ابن حجر هیثمی از محدثان اهل سنت در اواخر قرن دهم هجری است  .وی که در هیثم
(یکی از نواحی مصر) متولد شده و در مکه مکرمه پرورش یافته بود ،با شیعیان عداوت خاصی
داشته و کتاب الصوائق المحرقه را در رد شیعه نوشته است ،اما با این حال نتوانسته از نگارش
حقایق روشن و فضائل غیرقابل انکار علی علیه السالم خودداری کند و خداوند حق را بر زبان
وی جاری کرده است  .شهید قاضی نوراهلل شوشتری «الصوارم المحرقه » را در رد وی نگاشته
است  .ابن حجر هیثمی در سال  940ه  .ق مفتی حجاز شناخته شد .
 )9الصوائق المحرقه ،ص  ;75مجمع الزوائد ،ج  ،9ص . 134
 )10امالی صدوق ،ص  ،633مجلس  ،92حدیث  ;6مناقب آل ابی طالب ،ج  ،1ص . 235
 )11دعائم االسالم ،ج  ،2ص  ;311مستدرک الوسائل ،ج  ،16ص . 12
 )12تفسیر صافی ،ج  ،1ص  154و  . 155برای اهمیت موضوع ادامه بخشی از روایت را در اینجا
می خوانیم :با شنیدن این حدیث نبوی صلی اهلل علیه وآله عثمان برای توجیه کار خود به
کعب االحبار رو کرده و گفت :ای ابا اسحاق! چه می گویی در مورد مردی که زکات واجب مال
خود را پرداخته است ،آیا بعد از آن باز هم چیزی بر او واجب است؟ کعب االحبار گفت :نه،
چیزی دیگر بر او الزم نیست ،گرچه از اموال دنیا آنقدر ذخیره کند که ساختمان وی خشتی از
طال و خشتی از نقره داشته باشد  .با شنیدن این سخن چاپلوسانه از یک یهودی تازه مسلمان،
ابی ذر ناراحت شده و با عصای خود بر سر کعب االحبار کوبیده و گفت :ای یهودی زاده! تو
را چه با احکام مسلمانان؟ ! تو با چه مجوزی در مورد دین و شریعت ما اظهار نظر می کنی؟
وحی الهی گویاتر و راستتر از سخن توست آنجا که می فرماید« :والذین یکنزون الذهب والفضة
وال ینفقونها فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب الیم ،یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم النفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون » ; «کسانی را که
طال و نقره را به صورت گنجینه های پنهان ذخیره کرده و در راه خدا انفاق نمی کنند ،به
مجازات دردناکی بشارت ده! در آن روز که آن گنجینه ها و طال و نقره را در آتش جهنم ،گرم
و سوزان کرده و با آن صورتها ،پهلوها و پشتهایشان را داغ می کنند [و به آنان می گویند ]:این
همان چیزی است که برای خود اندوختید ،پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید ».
(توبه34/و)35
عثمان با شنیدن این آیات متحیر شده و بدون اینکه سخنی منطقی در مقابل استدالل قاطع
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ابوذر داشته باشد ،وی را تهدید به قتل کرده و به ابوذر گفت :تو پیر شده و عقلت را از دست
داده ای و اگر از یاران پیامبرصلی اهلل علیه وآله نبودی تو را به قتل می رساندم .
در ادامه جلسه ،خلیفه و اطرافیان متملق وی که از هر طرف ابوذر را مورد سرزنش قرار داده
و او را به باد انتقاد گرفته و فضا را برایش تنگ کرده بودند ،با آمدن علی علیه السالم ساکت
شدند  .امیر مؤمنان علی علیه السالم با نقل حدیثی از پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مورد ابوذر،
از شخصیت واالی آن صحابی شجاع و با شهامت نبوی صلی اهلل علیه وآله دفاع نمود  .امیر
مؤمنان علیه السالم حدیث را چنین بیان نمود :از رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله شنیدم
که فرمود« :ما اظلت الخضراء وال اقلت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من ابی ذر; آسمان سایه
نینداخته و زمین حمل نکرده مردی را که راستگوتر از ابی ذر باشد  ».اصحاب حاضر در جلسه
سخن علی علیه السالم را تصدیق نمودند  .در این هنگام ابوذر منقلب شد و در حالی که دانه
های اشک بر گونه هایش می لغزید فریاد برآورد :وای بر شما ،لحظاتی قبل همه شما به این
اموال گردن دراز کرده و مرا دروغگو می پنداشتید .
 )13الطبقات الکبری ،ج  ،2ص . 238
 )14المقنع ،ص . 24
 )15وسائل الشیعه ،ج  ،2ص . 16
 )16همان ،ص . 19
 )17الطبقات الکبری ،ج  ،2ص . 234
 )18مستدرک حاکم ،ج  ،4ص  ;272طبقات ابن سعد ،ج  ،2ص  ;247مناقب ،ج  ،3ص
. 333
 )19حیاة االمام الحسین علیه السالم ،ج  ،1ص . 220
 )20امالی صدوق ،ص . 638
 )21آل عمران. 144/
 )22االرشاد ،ج  ،1ص . 187
 )23بقره. 177/
 )24مؤمنون. 8/
 )25اصول کافی ،باب خلف الوعد ،حدیث . 2
 )26مناقب آل ابی طالب ،ج  ،1ص . 202
 )27مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،3ص  ;47االنوار البهیه ،ص . 39
 )28الغدیر ،ج  ،5ص . 147
 )29بیت االحزان ،ص . 118
……………………………………………………
مجله  /مبلغان  /فروردین  ،1382شماره / 40
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تحریف
ّ
سیره و سنت
پیامبر 
توسطمعاویه

از میان دشمنان اسالم تنها طایفه ای که لحظه ای دست از عداوت و دشمنی
با پیامبر و مسلمانان برنداشت ،طایفه بنی امیه بود .سرکرده این طایفه ابوسفیان
بود؛ او کسی بود که تا پیش از فتح مکه ،یکی از دشمنان سرسخت اسالم و
مسلمانان به حساب می آمد .او کسی بود که جنگ بدر ،احد و احزاب را به قصد
نابودی اسالم راه اندازی کرد و تا فتح مکه لحظه ای عقب ننشست و فرزندش
معاویه ـ که در فساد ،طغیان و بی دینی ،کمتر از پدر خود نبود ـ از همان اول بنای
مخالفت با پیامبر و اهل بیت او را گذاشت .پس از شهادت امیرمؤمنان علیه السالم
بدترین فشارها را علیه شیعیان و پیروان آن حضرت روا داشت.
و می توان گفت کسی که بیش ترین لطمه را به پیکره اسالم و مسلمانان وارد
ّ
کرد ،معاویه بود؛ چرا که او طی پنجاه سالی که برمسلمانان مسلط شده بود ،نه
تنها بسیاری از ُحرمت ها را شکست بلکه در تحریف سیره و سنت پیامبرا کرم صلی
اهلل علیه و آله وسلم تالش زیادی کرد.
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امیرمؤمنان که بهتر از هرکس دیگری سابقه دیرینه این طایفه و علی الخصوص
معاویه را می دانست ،طی نامه ای به مردم عراق به این مسئله اشاره کرده و
چنین خاطر نشان می سازد:
ُ َ
«بدانید که شما مردم عراق با کسانی رو به رو شده اید که طلقاء (آزاد شدگان)
و فرزندان طلقاء هستند ،و با گروهی می جنگید که به زور و به ا کراه اسالم
آورده اند .آنان از دشمنان خدا و سنت پیامبر و قرآن مجید و پیروان احزاب و
1
بدعتها می باشند».
و در خطبه دیگری به هنگام تشویق یاران خود به هنگام رفتن به جنگ علیه
معاویهفرمود:
«پیش به سوی دشمنان خدا و سنت و قرآن مجید؛ به سوی باقی ماندگان
2
احزاب و قاتالن مهاجران و انصار».

روشهای معاویه در تحریف سیره نبوی

برخوردهای زشت و زننده معاویة بن ابی سفیان با راویان حدیث نبوی ،نشان
دهنده عمق کینه توزی و حقد و حسد او نسبت به پیامبر و یارانش می باشد.
او گاهی با شنیدن حدیثی از پیامبر ،با نشان دادن حرکات زشتی از خود ،راوی و
روایت را به باد مسخره و استهزاء می گرفت که نمونه های زیر بهترین گواه ما است:

تمسخر سعد

ّ
عالمه امینی از طبری از ابن أبی نجیح نقل کرده :وقتی که معاویه جهت ادای
مراسم حج به مکه آمده بود ،پس از طواف به سوی دارالندوه رفت در حالی که
سعد بن ابی وقاص او را همراهی می کرد.
معاویه او را بر تخت در کنار خود نشانیده و شروع به دشنام دادن به علی علیه
السالم کرد .سعد گفت :مرا در کنار خود نشانیده و علی علیه السالم را دشنام
میدهی؟! به خدا سوگند ا گر یکی از صفات علی علیه السالم در من بود ،برایم بهتر
3
بود از آنچه که آفتاب بر آن بتابد...
ّ
عالمه امینی در ادامه این ماجرا ،از ابن عایشه و دیگران نقل کرده :وقتی سعد
چنین گفت ،بالفاصله از جای خود برخاسته تا برود ،معاویه بادی از خود خارج
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کرده و گفت :بنشین تا جواب خود را دریافت کنی ،تا کنون در نزد من این گونه
پست و فرومایه جلوه نکرده بودی .ا گر چنین است که تو می گویی ،پس چرا با او
بیعت نکردی در حالی که ا گر من چنین چیزی از پیامبر شنیده بودم تا زنده بودم
4
خدمتگزارش می بودم...

تمسخر ابوقتاده

و آن روزی که معاویه وارد مدینه شد ،ابوقتاده با او رو به رو گشت .معاویه گفت:
ای ابوقتاده! به جز شما گروه انصار ،همه مردم با من دیدار کردند .چه چیز مانع
شد که به دیدنم نیایید؟ ابوقتاده گفت :چهارپایانمان همراه ما نبود .معاویه
گفت :پس شتران شما چه شدند؟ ابوقتاده گفت :آن ها را در آن روزی که در پی
تو و پدرت در جنگ بدر بودیم ،پی کردیم .سپس گفت :پیامبر به ما فرمود که ما
پس از او سختی ها و مشکالتی خواهیم دید .معاویه گفت :در این صورت به شما
چه دستوری داده است؟
ابوقتاده گفت :ما را به صبر و شکیبایی دستور داده است.
5
معاویه گفت :پس صبر کنید تا وی را مالقات کنید.

اهانت و اخراج

روزی ابوبکره در مجلس معاویه حاضر شد .معاویه گفت :ای ابابکره! برای ما
حدیث بگو .أبوبکره گفت :از رسول خدا شنیدم که می فرمود :سی سال ،خالفت
است و سپس ،پادشاهی خواهد شد .عبدالرحمن بن ابی بکره گوید :من نیز در آن
موقع همراه پدرم بودم ،پس معاویه با شنیدن این حدیث ،دستور داد تا با پس
6
گردنی ما را از آن جا بیرون کردند.

تهدید ناقالن حدیث

از جمله کارهایی که معاویه در رابطه با منع و جلوگیری از احادیث رسول اهّلل
انجام داد ،این بود که برخی از یاران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم را در
صورت نقل روایت ،به کشتن تهدید کرده بود.
نصربن مزاحم می نویسد :معاویه کسی را به سراغ عبداهّلل بن عمر فرستاده ،به او
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گفت :ا گر بشنوم که حدیثی را نقل کرده باشی ،گردن تو را خواهم زد.

7

ّ
برخورد با سیره و سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم

حقد و کینه دیرینه معاویه او را وا می داشت که به سخنان گهربار پیامبر نیز نگاه
دیگری کند ،بدین جهت از همان اول بنا را بر این گذاشت که سخنان و سنت
پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم را جعل و تحریف و تغییر و همچنین با تجاهل
و تغافل و انکار بلکه اظهار رأی در برابر سنت پیامبر و ده ها برنامه دیگر برای محو
سنت ،و تالش مستمر و پی گیر برای از بین بردن سیره و سنت پیامبر صلی اهلل
علیه و آله وسلم داشته باشد ،به عنوان نمونه:
 .1توبیخ راویان و به فراموشی سپردن روایات
معاویه از کسانی بود که بر خالف سنت رسول اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم ،
بازار رباخواری را در شام رواج داده بود و ا گر فردی در این باره سخن می گفت،
در برابرش سخت موضع می گرفت .و در برخی موارد از راوی میخواست تا از ذکر
حدیث نبوی خودداری کند.
آوردهاند که :عبادة بن الصامت در شام دید که که شامیان در داد و ستد خود
ظرف نقره ای را با دو برابر با ظرف نقره ای دیگر میفروشند .به نزد آنها رفته ،اظهار
داشت :ای مردم! هرکه مرا می شناسد که می شناسد و هرکه مرا نمیشناسد ،من
عبادة بن الصامت هستم؛ بدانید که در شب پنج شنبه در آخرین ماه رمضان از
پیامبر شنیدم که می فرمود:
«طال باید با طال به وزن یکدیگر بدون هیچ زیادی داد و ستد شود ،پس هرچه
زیاد باشد ربا می باشد»...
مردم پس از شنیدن این حدیث از اطراف او پرا کنده شده و رفتند .به معاویه
خبر دادند که عباده چنین گفته است .معاویه پی او فرستاده و گفت :ا گر تو پیامبر
را همراهی و مصاحبت کردی ،ما نیز از صحابه و یاران او بودیم و نیز از او شنیدیم.
عباده گفت :من او را دیدم و همراهش بودم و از او شنیدم .معاویه گفت :این
چه حدیثی بود که از او نقل کردی؟! عباده همان حدیث را که از پیامبر صلی اهلل
علیه و آله وسلم در باره ربا شنیده بود ،نقل کرد .معاویه گفت :از این حدیث چشم
پوشی کن و دیگر جایی آن را نقل ننما .عباده گفت :آری من این حدیث را نقل
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میکنم گرچه بر خالف میل معاویه باشد.

8

 .2اظهار رأی در برابر سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
وقاحت و بی شرمی معاویه به ّ
حدی بود که ا گر به چیزی که بر خالف سنت
رسول اهّلل بود و او عمل می کرد ،نه تنها به هیچ وجه حاضر نبود از کار خالفش
دست بردارد بلکه با اظهار رأی خود در برابر سنت رسول اهّلل صلی اهلل علیه و آله
وسلم می گفت :به نظرم این کار اشکالی ندارد.
نسائی در سنن خود از قتیبه از مالک از زید بن أسلم از عطاء بن یسار نقل میکند
که معاویه ظرفی از طال یا دیناری را به بیشتر از وزن خود فروخت ،ابودرداء گفت :از
پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله وسلم شنیدم که از همانند چنین چیزی نهی می
9
کرد مگر به مثل خود (بدون هیچ کم و زیادی).
روشن نیست که نسائی فقط به همین قسمت ا کتفا کرده یا بعدها بخشی
از این گفت و گو از کتابش حذف گردیده است .زیرا عالمه امینی از مالک و از
ّ
خطی سنن
نسائی همین مطلب را نقل کرده با اضافه مطلبی که در نسخه
نسائی موجود نمی باشد.
وی آورده است که وقتی ابودرداء این حدیث را از پیامبر نقل کرد ،معاویه گفت:
به نظر من این معامله اشکالی ندارد .ابودرداء گفت :چه کسی سخن من را درباره
معاویه می پذیرد؟ (عجیب این است) که من از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
وسلم به او خبر می دهم و او از رأی و نظر خود برایم می گوید! سپس اظهار داشت:
10
هرگز در سرزمینی که تو در آن حکمرانی ،زندگی نمی کنم...
 .3تحریف مقصود پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
بسیاری از یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم از لبان مبارکش در باره عمار بن
یاسر(ره) شنیده بودند که می فرمود« :أما انک ستقتلک الفئة الباغیة»
در جنگ صفین که عمار به دست معاویه و هوادارانش به شهادت رسید ،برخی
از پیروان معاویه از جمله عمروبن عاص ،وحشت زده به نزد معاویه رفته ،معاویه
پرسید :برای چه آمدی؟ عمرو خبر شهادت عمار را به او داد .معاویه گفت :حال
چه شده؟ عمرو گفت :از پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم شنیدم که می فرمود:
«تقتلهالفئةالباغیة»
معاویه گفت :آیا ما او را کشتیم؟! بلکه این علی و یارانش بودند که او را کشتند.
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زیرا ،عمار را به این جا آورده و در برابر نیزه ها و شمشیرهایمان قرارش دادند.
ّ
عجیب این است که این مکار و حیله گر در چند نوبت از شکست حتمی در
جنگ ،نجات یافت از جمله وقت شهادت عمار بن یاسر بود که می رفت برخی از
دوستان و همفکران و همرزمان خود را از دست بدهد که با تحریف فرمایش رسول
اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم همفکران خود را فریب داد.
شبلنجی در نوراالبصار اضافه می کند :وقتی که این سخن به گوش علی علیه
السالم رسید ،فرمود :ا گر من قاتل عمار باشم با این بیان ،پس باید پیامبر صلی اهلل
ّ
علیه و آله وسلم حمزه را کشته باشد هنگامی که او را به سوی کفار فرستاده و در
12
این راه کشته شد.
آیة اهّلل فیروزآبادی قدس سره پس از نقل این جریان ،اظهار می دارد :ا گر چنین
باشد که علی علیه السالم قاتل ّ
عمار باشد چون او را به جنگ با معاویه فرستاده
است؛ پس باید خداوند عده ای از پیامبران را کشته باشد چرا که آن ها را برای
13
ارشاد و هدایت کفار به سوی آنان فرستاده و در این راه کشته شدند.
11

 . 4صرف بیت المال برای تطمیع
از جمله خیانت های معاویه نسبت به سیره و سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله
وسلم این بود که اموال زیادی را از بیت المال برداشته و در جیب افرادی منحرف
و کینه توز سرازیر می کرد تا با شأن نزول آیات که از زبان پیامبر صلی اهلل علیه و آله
وسلم شنیده شده ،بازی کرده و آن ها را تغییر دهند.
محدث قمی از ابوجعفر اسکافی نقل میکند که روایت شده :معاویه صدهزار
درهم به سمرة بن جندب داد تا از پیامبر روایت کند که آیه «و من الناس من
یعجبک قوله»در شأن علی علیه السالم نازل شده و آیه «و من الناس من یشری
نفسه ابتغاء مرضاة اهّلل»در شأن ابن ملجم ـ لعنة اهّلل علیه ـ نازل شده است .پس
او حاضر نشد که چنین روایتی را به دروغ از زبان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
وسلم نقل کند.
معاویه برای این که او را به چنین کاری حاضر کند ،مبلغ را افزوده و دویست هزار
درهم به او پیشنهاد کرد .اما بازهم قبول نکرد .معاویه مبلغ سیصدهزار درهم را
پیشنهاد کرد .اما بازهم نپذیرفت تا این که به مبلغ چهارصد هزار درهم راضی شد
14
و دست به چنین جنایتی زد.
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ّ
 .5انکار سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
هرچیزی را که معاویه نمی پسندید و یا برخالف ایده اش بود ،بی درنگ آن را رد
میکرد ،و ا گر آن چیز از پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم رسیده و یا سنت و روش او
ً
هم بود ،فورا انکار می کرد که چنین چیزی از پیامبر نرسیده است.
در گفت و گویی که میان عبادة بن الصامت و معاویه در باره فروش طال به طال و
گندم به گندم و جو به جو ...آمده است ،وی با نقل حدیثی از پیامبر صلی اهلل علیه
و آله وسلم این خرید و فروش را مگر به مساوی نهی کرد .معاویه در مقام انکار این
حدیث به خشم آمده ،اظهار داشت :چرا برخی از مردان ،احادیثی را از پیامبر صلی
اهلل علیه و آله وسلم نقل می کنند در حالی که ما نیز از صحابه پیامبر بودیم ولی
آنها را از او نشنیده ایم؟! عباده که این سخن را از معاویه شنید ،از جای برخاسته
باردیگر حدیث را نقل کرد و گفت :ما آنچه را که از پیامبر شنیده ایم ،نقل خواهیم
15
کرد گرچه برخالف میل و رغبت معاویه باشد.
 .6میراندن سنت و احیای بدعت
معاویة بن ابی سفیان در میراندن سنت های نبوی و احیای بدعت ها ،اهتمام
فراوانی داشت که تاریخ بخشی از آن ها را به ثبت رسانده است.
عالمه امینی در کتاب الغدیر بر  27مورد از آن ها اشاره کرده است؛ از جمله:
 .1معاویه ّاولین کسی بود که فساد و فحشا را در بین مسلمانان رواج داد.
ّ .2اولین کسی بود که ربا را حالل کرد و خورد.
ّ .3اولین کسی بود که نماز را در سفر تمام خواند.
ّ .4اولین کسی بود که بدعت اذان را در نماز عیدین (فطر و قربان) پایه گذاری
کرد.
ّ
 .5اولین کسی بود که جمع بین دو خواهر را جایز شمرد.
ّ .6اولین کسی بود که سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم را در دیات ،تغییر
داد و آنچه که از سنت نبود ،اضافه کرد.
ّ .7اولین کسی بود که تکبیر گفتن را قبل و پس از رکوع ،ترک کرد.
ّ .8اولین کسی بود که در نماز عید خطبه را بر نماز مقدم داشت.
ّ .9اولین کسی بود که حکم فرزندان نامشروع را نقض کرد.
ّ .10اولین کسی بود که انگشتر را در دست چپ کرد.
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ّ .11اولین کسی بود که ّ
سب و دشنام به علی علیه السالم را آغاز کرد و آن را به
عنوان سنت برقرار کرد.
ّ .12اولین کسی بود که بیت المال را صرف تحریف کتاب خدا کرد.
ّ .13اولین کسی بود که شرط بیعت کردن با او را ّ
سب علی بن ابی طالب
علیه السالم قرار داد.
ّ .14اولین کسی بود که سرمقدس صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
عمروبن حمق را نزد او بردند.
ّ .15اولین کسی بود که یاران عادل رسول اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم را
به قتل رسانید.
ّ .16اولین کسی بود که زنان پیروان اهل بیت پیامبر را به قتل رسانید.
ّ .17اولین کسی بود که خالفت اسالمی را به پادشاهی تبدیل کرد.
ّ .18اولین کسی بود که لباس ابریشم به تن کرد و در ظرف طال و نقره آب نوشید.
ّ .19اولین کسی بود که آواز و غنای حرام شنید و اموال را بر آن صرف کرد.
16
ّ .20اولین کسی بود که بر شهر پیامبر حمله ور شد و مردم آن دیار را ترساند.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید ،ج  ،2ص .32
 .2صفین ،ص .105
 .3الغدیر ،ج  ،1ص .257
 .4همان ،ص .258
 .5تاریخ الخلفاء ،ص .134
 .6الغدیر ،ج  ،10ص .283
 .7وقعة صفین ،ص .220
 .8الغدیر ،ج  ،1ص  185و اسدالغابه ،ج  ،3ص .107
 .9سنن نسائی ،ج  ،7ص .279
 .10الغدیر ،ج  ،10ص .184
 .11سبعة من السلف ،ص .284
 .12نوراالبصار ،ص .89
 .13سبعة من السلف ،ص .289
 .14سفینة البحار ،ج  ،1ص .654
 .15سنن نسائی ،ج  ،7ص .275
 .16الغدیر ،ج  ،11ص 72

58

جایگاه زیارت
نبی اعظم 
در منابع و
مذاهباسالمی

چکیده

زیارت نبی اعظم (ص) در منابع اسالمی چه حکم و جایگاهی دارد؟ هدف
اصلی نگارش این مقاله پاسخ علمی به پرسش باالست .پس از تحقیق و
بررسی منابع فریقین می توان نتیجه گرفت :مستحبات زیارت پیامبر (ص)
که با ادله قطعی ثابت است ،اختصاص به شیعیان ندارد و از اجماعیات
اسالمی بلکه از ضروریات دین محسوب می شود و فتوای بعضی منحرفان
به پیروی از ابن تیمیه مبنی بر حرمت ّ
شد رحال به قصد زیارت قبر پیامبر
(ص) فاقد وجاهت علمی است .زیارت پیامبر (ص) موهبتی است که
مسلمانان در پرتو اجتماع در اطراف این کانون نور می توانند به وحدت
برسند.
واژه هــای کلیــدی :ز یــارت ،نبــی اعظــم (ص) ،روایــات فریقیــن ،ابــن تیمیــه،
مذاهــب اســامی.
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اشاره

زیارت قبر نبی اعظم (ص) در طول تاریخ ،در منابع اسالمی و نزد مسلمانان
چه حکم و جایگاه و منزلتی داشته است؟ جست وجو و یافتن پاسخ علمی برای
پرسش باال ،هدف اصلی از نگارش این مقاله است؛ پرسشی که پاسخگویی
منصفانه به آن می تواند یکی از محورهای وحدت میان مسلمانان(با تمامی
گستره و تفاوتی که از نظر زبان ،نژاد ،رنگ ،ملیت و قومیت ،عقاید و مذاهب،
آداب و رسوم و فرهنگ و غیره در میان آنها حا کم است) باشد .در این عصر که
جهانیان به تدریج احیای مجدد اسالم و تمدن و ارزشهای اسالمی و بازگشت
مسلمانان به خویشتن خویش را مشاهده می کنند ،زیارت پیامبر رحمت ،این
نقطه نورانی و حقیقت ناب ،می تواند مسلمین را در حول و محور پیامبر خویش
گرد آورد و آنها را در رسیدن به اهداف عالی دین و سعادت دنیوی رهنمون باشد.
زیارت نبی اعظم (ص) از زاویه های گونا گون و ابعاد متفاوت قابل بررسی است
و آنچه در این نوشتار بیشتر مورد توجه و اهتمام است ،بررسی این موضوع از
بعد فقهی و به شیوه بررسی و تحقیق مباحث فقهی است .این مقاله در قسمت
اول به مستندات استحباب زیارت پیامبر (ص) می پردازد .قسمت دوم مقاله
به نظریه ابن تیمیه و پیروان او اشاره دارد که سفر برای زیارت پیامبر (ص) را
حرام دانسته اند .قسمت سوم مقاله نیز از ابعاد فقهی ـ سیاسی زیارت پیامبر
(ص) و وظیفه حکومت اسالمی در این زمینه بحث می کند.

قسمت اول:

مستندات استحباب زیارت نبی اعظم (ص) و فضیلت آن
 .1قرآن کریم و استحباب و فضیلت زیارت پیامبراعظم (ص)
«ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفرواهلل و استغفر لهم الرسول لوجدوا
ً
ً
اهلل توابا رحیما» 1.به حکم این آیه هرگاه مسلمانان بر نفس خویش ستم کنند
و مرتکب گناه شوند ،ا گر به حضور رسول ا کرم (ص) برسند و در حضور ایشان از
خداوند متعال طلب غفران و آمرزش کنند و رسول الهی نیز برای آنان از درگاه
حضرت حق ،آمرزش آنان را طلب نماید ،پروردگار سبحان را تواب و رحیم می
یابند .نکته مهم درباره این آیه کریمه ،عبارت« :جاؤک» و آمدن نزد پیامبر
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خداست .حال آیا رسیدن به حضور رسول خدا ،اختصاص به حیات ظاهری و
مادی آن حضرت دارد یا آیه بیانگر یک حکم عام و کلی در تمامی زمانهاست و
اختصاص به حیات مادی پیامبر (ص) ندارد؟
در پاسخ باید گفت :با توجه به ثبوت حیات برای انبیا و اولیای الهی و شهیدان
2
پس از مرگ مادی که با ادله نقلی مسلم در جای خود به اثبات رسیده است
و با توجه به ثبوت حیات برزخی و عدم فنای نفس انسانی پس از مرگ که در
معارف نقلی و عقلی به اثبات می رسد 3،به حضور پیامبر رسیدن ،اختصاص به
حیات دنیوی ایشان ندارد و پس از مرگ ظاهری نیز آمدن به حضور پیامبر و
استغفار نزد آن حضرت صادق است و واقعیت دارد .چنین نیست که این آیه
شریفه تنها قضیه خارجیه ای باشد که اختصاص به چند سال از عمر دنیوی
پیامبر رحمت داشته باشد ،بلکه متکفل یک قضیه حقیقیه و حکم عام و کلی
برای تمامی اعصار و ازمان ،الی یوم القیامه خواهد بود .هم از این روست که در
اذن دخول حرمهای شریف گفته می شود« :و اعلم ان رسولک و خلفائک ٌ
احیاء
عندک یرزقون ،یرون مقامی و یسمعون کالمی 4». ...لذا طبق روایاتی که حتی
در صحاح اهل سنت نقل شده ،پیامبر فرموده است:
احد یسلم علی إال رد اهلل علی روحی ،حتی أرد علیه السالم؛
ما من ٍ
هر کس بر من سالم کند ،خداوند سالم او را به من می رساند و من نیز پاسخ
5
سالم او را خواهم داد.
شاهد بر این حقیقت که رسیدن به حضور پیامبر اعظم (ص) امری عام و
گسترده به گستردگی زمان است ،تلقی مسلمانان در طول تاریخ از این حقیقت
است که مسلمانان به زیارت قبر پیامبر (ص) می رفتند و با تالوت این آیه
شریفه ،در کنار مضجع شریف آن حضرت ،به استغفار می پرداختند 6.هم اینک
نیز تمامی فرق مسلمانان و پیروان مذاهب مختلف هر وقت در جوار مضجع
شریف آن حضرت قرار می گیرند ،بر آن حضرت سالم می کنند و ایشان را
همچون حال حیات مادی زیارت می کنند؛ همچنان که تمامی مذاهب اعم
از شیعه و حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی در تشهد پایانی هر نماز ،آن وجود
شریف را مورد خطاب قرار می دهند و با توجه به آن حضرت (ص) می گویند:
«السالم علیک ایها النبی و رحمةاهلل و برکاته 7».و بدیهی است که اظهار سالم و
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تحیت در صورتی است که فرد مقابل حضور داشته و به گونه ای آن را بشنود.
لذا در زیارتنامه شیعه و سنی خطاب به پیامبر گرامی اسالم همین آیه « ولو أنهم
اذ ظلموا» قرائت می شود و طبق آن از حضرت درخواست شفاعت می گردد.
چنان که جزیری در زیارتنامه ای که نقل کرده این آیه را آورده است و باالتر آنکه
وی همچون روایات و منابع مذهب اهل بیت ،پس از ذکر اعمال زیارت پیامبر
و رفتن به روضه شریفه می گوید« :ثم یأتی المنبر فیضع یده علی ّالرمانة التی
کان 6یضع یده علیها اذا خطب لتناله برکة الرسول 8».تمامی این ادله و قرائن و
شواهد با صرف نظر از ادله عمومی و قطعی و مورد اتفاق مذاهب اسالمی ،درباره
9
زیارت قبور و استحباب آن است.
همه این موارد نیز دلیل دیگری است بر اینکه حیات پس از مرگ دنیوی ادامه
دارد و زوال و فنایی برای انسان نیست.
چکیده گفتار آن است که آیه مبارکه «ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک
فاستغفرواهلل و استغفر لهم الرسول» بیانگر قضیه و حکم عام و کلی است و نشان
دهنده فضیلت و ارزشمندی و استحباب زیارت پیامبراعظم (ص) در تمامی
ً
اعصار است .اصوال بر طبق تفسیر اهل بیت(علیهمالسالم) از آیات شریفه قرآنی،
همان طور که در قرآن کریم اطاعت و فرمان برداری از رسول خدا (ص) ،اطاعت
از خداوند سبحان شمرده شده است ،و همان طور که بیعت با پیامبر (ص)
بیعت با خداوند محسوب می شود ،زیارت آن حضرت نیز در حکم زیارت اهلل
است .چنان که صدوق(ره) در کتاب توحید ،به سند خویش از عبدالسالم بن
صالح هروی نقل می کند:
قلت لعلی بن موسی الرضا :یا ابن الرسول (ص) ما تقول فی الحدیث الذی
یرویه اهل الحدیث :ان المؤمنین فیه یرون ربهم فی منازلهم فی الجنة؟
فقال :یا ابا الصلت ،ان اهلل فضل نبیه محمد(ص) علی جمیع خلقه من
النبیین و المالئکة و جعل طاعته طاعته و متابعته متابعته و زیارته فی الدنیا
و اآلخرة زیارته .فقال« :من یطع الرسول فقد اطاع اهلل» و قال« :ان الذین
یبایعونک انما یبایعون اهلل» و قال رسول اهلل« :6من زارنی فی حیاتی او بعد
موتی فقد زاراهلل» و درجة النبی (ص) ارفع الدرجات فمن زاره الی درجة فی
10
الجنة من منزله فقد زاراهلل تبارک و تعالی الحدیث.
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 .2استحباب و اهمیت زیارت پیامبراعظم (ص) در روایات فریقین
برای کسی که مختصر آشنایی با متون روایی و احادیث فریقین دارد ،به
خوبی آشکار و روشن است که روایات مرتبط با زیارت رسولاهلل (ص) و فضیلت
و اهمیت آن ،بسیار زیاد ،بلکه در حد متواتر است .در جوامع روایی شیعه،
احادیث مرتبط باموضوع زیارت پیامبر (ص) به قدری فراوان و گسترده است
که استقصا و استقرای آنها خود در حد یک کتاب خواهد بود .مرحوم ابن قولویه
قمی در کتاب نفیس و ارزشمند کامل الزیارات ،در چندین باب ،دهها روایت
در این زمینه نقل می کند 11که بسیاری از آنها قریب المضمون هستند و در آنها
پیامبرا کرم (ص) فرموده اند« :من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی کان فی جواری
یوم القیامة» و نیز اینکه زیارت پیامبر ،موجب شفاعت آن حضرت و شهادت و
گواهی ایشان خواهد بود و فضیلت آن به اندازه حج پذیرفته شده با رسول اهلل
(ص) و زیارت ایشان به منزله زیارت اهلل در عرش است.
مرحوم شیخ حر عاملی ،در کتاب پر قیمت وسائل الشیعة ،در شش باب از
ابواب مزار ،دهها روایت در فضیلت زیارت پیامبر (ص) و کیفیت آن ،به ویژه پس
از مناسک حج نقل کرده است .مرحوم صاحب وسائل برای ابواب المزار ،چنین
عنوان زده است« :باب تأ کد استجاب زیارة قبر رسوالهلل (ص) و اجبار الوالی الناس
علیها و وجوبها کل سنة» 12.وی در این باب بر سه نکته تأ کید ورزیده است؛
استحباب مؤکد بودن زیارت قبر پیامبر (ص) ،وادار کردن مردم توسط والی و
حکومت برای زیارت پیامبر (ص) ،و وجوب زیارت آن حضرت در هر سال .البته
منظور وی از وجوب ،چنان که در پایان باب تذکر داده ،وجوب کفایی است.
اینکه مرحوم صاحب وسائل در این باب ،سخن از اجبار مردم توسط والی
ً
برای رفتن به زیارت پیامبر (ص) را مطرح کرده است ،گرچه صریحا در روایات
این باب ذکر نشده ،ولی در ابواب وجوب الحج باب پنج ،روایتی نقل شده است
که امام المسلمین مردم را برای حج و زیارت پیامبر وادار می کند ،چرا که در
روایات ترک زیارت پیامبر (ص) جفای بر آن حضرت شمرده شده است .عده ای
از فقها مثل شهید اول فرموده اند :ا گر مردم زیارت آن حضرت را ترک کنند ،بر
امام المسلمین است که ایشان را به رفتن به زیارت آن حضرت مجبور کنند ،زیرا
13
ترک زیارت آن حضرت موجب جفای محرم است.
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روایاتی که در جوامع روایی شیعه در استحباب و فضیلت زیارت نبی گرامی
اسالم (ص) نقل شده است ،به همان مضمون یا قریب به آن نیز در بسیاری از
منابع روایی اهل سنت منقول است .این روایات به قدری گسترده و فراوان
است که در حد استفاضه بلکه تواتر خواهد بود و از این رو نیازمند بحث سندی
و دقت در رجال آنها نیست .مرحوم عالمه امینی در کتاب الغدیر از بیش از چهل
منبع روایی اهل سنت ،این روایات را نقل کرده است که تنها به فشرده ای از آن
در اینجا ا کتفا می کنیم.
 .1روایت« :من زار قبری وجبت له شفاعتی» در چهل و یک منبع نقل شده
است.
ّ
ً
ً
ً
 .2روایت« :من جائنی زائرا ال تعمله ال زیارتی کان حقا علی أن ا کون له شفیعا
یوم القیامة» ،از شانزده منبع نقل شده است.
 . 3روایت« :من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی» ،از
بیست و پنج منبع نقل شده است.
 . 4روایت« :من حج البیت و لم یزرنی فقد جفانی» از نه منبع نقل شده است.
 . 5روایت« :من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی» از سیزده منبع نقل
شده است.
ً
ً
 . 6روایت« :من زارنی بالمدینة محتسبا کنت له شفیعا» و با الفاظی مشابه در
بیست و یک منبع نقل شده است.
ً
ً
 .7روایت« :من زارنی میتا فکأنما زارنی حیا و من زار قبری وجبت له شفاعتی
یوم القیامة و ما من احد من امتی له سعة ثم لم یزرنی فلیس له عذر» ،در شش
منبع ذکر شده است.
عالوه بر این هفت روایت ،پانزده روایت دیگر ،یعنی در مجموع بیست و دو
روایت درباره زیارت پیامبر ا کرم (ص) و فضیلت و ارزش آن در منابع اهل سنت
نقل شده است .این روایات را عده ای از علمای اهل سنت در پاسخ به امثال
ابن تیمیه که به حرمت شد رحال و سفر برای زیارت پیامبر اعظم (ص) فتوا
دادهاند ،گردآوری کرده اند و اسناد آنها را بررسی نموده اند؛ عالمانی همچون
تقی الدین سبکی شافعی(متوفای751ق) در کتاب شفاءالسقام فی زیارة خیر
14
االنام و سمهودی(متوفای911ق) در کتاب وفاء الوفاء.
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نتیجه آنکه زیارت پیامبر ا کرم (ص) به عنوان یک اصل مسلم در روایات متواتر
شیعه و سنی مورد تأ کید قرار گرفته است و یکی از مهم ترین محورهای وحدت
امت اسالمی و سرچشمه نورانی برای بهره گیری مسلمانان از تعالیم نورانی
پیامبر اعظم (ص) و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت و کسب مکارم اخالق و
ساختن مدینه فاضله محسوب می شود.
 .3استحباب زیارت نبی اعظم (ص) به اجماع مذاهب اسالمی
از نظر فقهای مذهب اهل بیت(ع) ،استحباب زیارت نبی ا کرم (ص) مورد
اتفاق و از مسلماتی است که جای مناقشه و شبهه ندارد .محقق حلی در شرائع
ً
ً
االسالم گوید«:یستحب زیارة نبی (ص) للحاج مستحبا مؤکدا 15».عالمه حلی نیز
در تذکرة الفقهاء گوید:
تستحب زیارة الرسول (ص) قال رسول اهلل :من زار قبری بعد موتی(کان) کمن
16
هاجر الی فی حیاتی فان لم تستطیعوا فابعثوا الی بالسالم یبلغنی».
مرحوم صاحب جواهر ،پس از نقل کالم محقق حلی که در باال به آن اشاره
ً
شد ،در شرح آن گوید «:اجماعا و ضرورة من الدین و لذا یجبر االمام الناس علیها
لو ترکوها 17».به عقیده صاحب جواهر ،مسئله زیارت نبی اعظم (ص) آن چنان
روشن و آشکار است که نه تنها از اجماعیات بلکه از ضروریات دینی است که
منکر آن ،حکم منکر ضروری دین را دارد ،یعنی در حد ارتداد است .و از جهت
همین جایگاه رفیع است که والی مسلمانان موظف است مردم را به زیارت آن
حضرت وادار کند.
اما از نظر دیگر مذاهب اسالمی نیز مسئله زیارت رسول خدا (ص) و استحباب
ً
آن ،موضوعی کامال روشن و مورد اتفاق همگان بوده است .تقی الدین سبکی
شافعی در کتاب شفاء السقام فی زیارة خیر االنام ،پس از ذکر احادیث این
موضوع ،بابی را برای ذکر نص علمای مذاهب اربعه اهل سنت قرار داده است و
پس از ذکر اجماعی بودن استحباب زیارت حضرت رسول (ص) می گوید:
الحاجة الی تتبع کالم االصحاب فی ذلک مع العلم باجماعهم و اجماع سایر
العلماء علیه و الحنفیة قالوا :ان زیارة قبر النبی (ص) من افضل المندوبات و
18
المستحبات بل یقرب من درجة الواجبات.
عبدالرحمن جزیری نیز گوید«:الریب فی ان زیارة قبر المصطفی علیه الصالة و
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ً
السالم من اعظم القرب و اجلها شأنا 19».در کافی ابن قدامه حنبلی گفته شده
است« :و یستحب زیاره قبر النبی (ص) ...لما روی ان النبی (ص) قال :من زارنی
ً
ً
20
او زار قبری کنت له شفیعا او شهیدا».
مرحوم عالمه امینی در تتبعی کامل ،بیش از چهل سخن از اعالم مذاهب
اربعه را گرد آورده است که همگی آنها بر استحباب و اهمیت زیارت قبر نبی
گرامی اسالم (ص) تأ کید ورزیده اند و عده ای از آنها نیز ادعای اتفاق کرده اند.
قاضی عیاض مالکی(متوفای544ق) در شفا گوید« :و زیارة قبره  6سنة مجمع
علیه» .ابن هبیرة(متوفای 560ق) در کتاب اتفاق االئمة گوید« :اتفق مالک و
الشافعی و ابوحنیفه و احمدبن حنبل رحمه اهلل تعالی علی أن زیارة النبی (ص)
21
مستحبه».
از آنچه در این قسمت گذشت ،به خوبی می توان نتیجه گرفت که استحباب
زیارت پیامبر اعظم (ص) اصل مسلمی در میان تمامی مذاهب اسالمی بوده
است که بر اساس مبانی صحیح فقهی و مدارک و ادله متخذ از کتاب و سنت،
مورد پذیرش فقهای بزرگ مذاهب قرار گرفته است تا آنجا که این مسئله از یک
مطلب اجماعی فراتر رفته و می تواند به عنوان یکی از ضروریات اسالمی تلقی
شود.
 .4زیارت نبی اعظم (ص) به حکم عقل
ارزش و فضیلت و اهمیت زیارت پیامبر رحمت ،حضرت محمدبن عبداهلل
ّ
(صلیاهلل علیه و آله) ،از اموری است که با استفاده از موارد ذیل می توان از
مستقالت و غیر مستقالت احکام عقلی آن را دانست و آن را به اثبات رسانید.
 )1زیارت پیامبر (ص) از مصادیق زیارت قبور است که ادله شرعی کافی بر
استحباب آن اقامه شده است و به حکم عقل ،آن کبرای کلی بر این صغری و
مصداق خاص قابل تطبیق و نتیجه گیری است.
 )2وجوب تعظیم و شکر و سپاس از کسی که برای آدمی زحمت کشیده و برای
او کار و تالشی انجام داده است ،از امور فطری آدمیان بلکه از غرائز حیوانی است.
اینکه عقل و فطرت آدمی به لزوم رعایت حرمت استاد و مربی و پدر و مادر حکم
می کند ،بر اساس همین مبناست .هر چه کاری که برای آدمی انجام شده
است ،دارای اهمیت بیشتری باشد ،این لزوم احترام و سپاس باالتر خواهد
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بود .بر اساس همین مطلب است که متکلمان به قاعده وجوب شکر منعم در
مباحث توحید و خداشناسی تمسک کرده اند .از همین جهت است که در
ً
ً
روایات وارد است«:من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا ».عقل ناسپاسی کسانی
را که برای انسان کاری انجام داده و از این رو حقی بر گردن آدمی پیدا کرده اند
جفا و ستم و از مصادیق آشکار ظلم تلقی می کند و آن را قبیح می شمرد .کسی
که احترام معلم را نگه ندارد ،به پدر و مادر جفا کند و شأن و حرمت مربی را نگه
ندارد ،عقل آن کار را به عنوان ظلم ،سرزنش و نکوهش می کند.
طبق این مقدمه ،در باب تعلیم و تزکیه و تربیت ،کدام معلم و مربی باالتر
از پیامبر رحمت اسالم (ص) که در راه تربیت و بسط و گسترش مکارم اخالق
و شریعت الهی و عقاید حق ،از هیچ کوششی فرو گذار نکرد ،تا آنجا که قرآن
ّ
می
فرماید«:لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین» 22.آیا عقل به تعظیم و تکریم
این شخصیت نورانی و این پدر مهربان و این معلم بشریت حکم نمیکند؟
ّ
بیشک جفا و بی احترامی به ذات مقدس نبوی (صلیاهلل علیه و آله) از نظر
عقل گناهی نابخشودنی است و رعایت احترام او برای مسلمین بلکه برای
جمیع ابنای بشر فرض عقلی است .بی گمان به زیارت او رفتن و مضجع شریف
او را تکریم کردن و بدین وسیله آثار وحیانی او را زنده و با طراوت نگه داشتن،
از مصادیق بارز این تعظیم است و او را فراموش کردن و آثار و یاد او را از دلها
زدودن از مصادیق جفای بر آن حضرت خواهد بود .از این رو در روایات زیارت
نیز گذشت که پیامبر (ص) فرموده اند :کسی که حج انجام دهد و مرا زیارت
نکند ،بر من جفا کرده است؛ یعنی ترک زیارت آن حضرت ،از مصادیق پایمال
کردن حق و ستم به ساحت مقدس ایشان شمرده شده است.
 )3زیارت رسول ا کرم (ص) و مشاهده آثار نبوت و وحی از بهترین مصادیق
تذکر و موعظه است و باعث می شود .انسان با زیارت قبر نورانی آن راد مرد الهی،
در مسیر پذیرش حق و پایداری و استواری در آن از هیچ کوششی دریغ نکند و
در مسیر آن بدون هراس از سرزنش سرزنش گران و «لومه الئم» تمامی زحمات
را به جان بخرد تا به سعادت و دوری از شیطان و هوای نفس نائل شود .از این
رو چنین زیارتی از مهم ترین راهها برای قرب الی اهلل شمرده می شود .جزیری
در الفقه علی المذاهب االربعة در همین زمینه گوید:
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و مما الخفاء فیه ان زیارة قبر المصطفی 6تفعل فی نفوس اولی االلباب ا کثر
ً
مما تفعله ّ
ای عبادة اخری فالذی یقف علی قبر المصطفی ذا کرا ماالقاه 6فی
سبیل الدعوة الی اهلل و اخراج الناس من ظلمات الشرک الی نور الهدایة و ّ
مابثه
من مکارم االخالق فی العالم اجمع و ما محاه من فساد عام شامل و ما جاء به
من شریعة مبنیة علی جلب المصالح للمجتمع االنسانی و درء المفاسد عنه البد
ًّ
حبا لذالک الرسول الذی جاهد فی اهلل حق جهاده و البد ان
ان یمتلیء قلبه
یحبب الیه العمل بکل ما جاء به و البد ان یستحیی من معصیة اهلل و رسوله و
23
ذلک هو الفوز العظیم.
 .5زیارت نبی اعظم (ص) و سیره عقال
از سیره های عقالیی که همواره در تاریخ بشریت وجود داشته و با عمر بشر گره
خورده است ،نکوداشت و بزرگداشت کسانی است که در حوزه ای از حوزههای
مختلف ،خدمتی برای بشریت انجام داده اند .عقال فراموشی انسانهای
خدوم و کسانی را که در راه بشریت کاری انجام داده اند گناهی نابخشودنی
می شمرند .هیچ ملت و قومی را نمی توان شناخت که در برابر بزرگان و نقش
آفرینان خویش در عرصه های علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی ،ورزشی ،هنری
و غیره ،احساس دین نکنند و به نام و یاد آنها بی اعتنا باشند .این رویه ای
بوده که همواره وجود داشته و ا کنون نیز به وفور شاهد آنیم .بی تردید این
سیره ای است که در مرئی و مسمع شار ع بوده و نه تنها از آن ردع نکرده ،بلکه با
مشوقهای گونا گون و در قالب موارد و مصادیق مختلف ،به آن ترغیب و تشویق
کرده است .از مصادیق بارز آن ،گرامیداشت نام شهیدان راه حق و اولیا و انبیای
الهی و در صدر همه آنها خاتم النبی (ص) می باشد .از مصادیق بارز و روشن این
تعظیم که در میان عقال نیز رواج دارد ،به زیارت قبور آنها رفتن و ادای احترام به
پاس زحمات بی شائبه آنان است.
 .6زیارت نبی اعظم (ص) و سیره مسلمانان
چنان که در بحث از آیه «و لوانهم اذ ظلموا انفسهم» اشاره شد ،سیره
مسلمانان از همان اوایل رحلت حضرت ختمی مرتبت آن بوده است که با
اشتیاق به زیارت او می شتافته اند و به او ادای احترام و سالم داشته اند .این
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سیره مستمره و جاریه ای بوده است که در طول تاریخ حاجیان و معتمران بیت
اهلل الحرام ،به زیارت مکه مکرمه ا کتفا نمیکرده اند ،و بر خود فرض میدانسته
اند که زیارت قبر نبی ا کرم (ص) را نیز فراموش نکنند و بدین وسیله آثار نبوت
و رسالت را زنده نگه دارند .در طول تاریخ این سیره که در حضور اهل بیت(ع)
و صحابه تابعین و فقهای مذاهب مختلف بوده ،هرگز نقل نشده است که
مسلمانان را از این کار منع کنند و آنها را نهی نمایند ،بلکه این شعله ای بوده که
در طول تاریخ همواره فروزان تر شده و گرمابخش محفل مسلمین گشته است.

قسمت دوم:

ابن تیمیه و حرمت سفر به قصد زیارت نبی اعظم (ص)
اشاره

علی رغم ادله مسلم و قطعی فراوانی که در بخش گذشته به آن اشاره شد؛
ادله ای که بر قطعی بلکه ضروری بودن استحباب زیارت قبر نبی اعظم (ص) به
اجماع جمیع مذاهب اسالمی تأ کید می کنند ،ابن تیمیه(متوفای 728ق) تنها
فردی بود که به مخالفت با این حکم پرداخت و ّ
شد رحال و سفر کردن به قصد
زیارت پیامبر ا کرم (ص) را حرام اعالم کرد و آن را از مصادیق سفر معصیت شمرد
که مسافر نباید نمازش را قصر کند و به طور کامل باید آن را انجام دهد .ا گر چه
ً
این فتوای ابن تیمیه ،تنها فتوای شاذ و بر خالف اجماع او نبود و اصوال وی در
بسیاری از افکار و عقاید مسیری بر خالف اجماع علمای اسالمی طی کرد و در
همان زمان ،دانشمندان هم عصر با وی به مخالفت شدید و علنی با افکار تند
و انحرافی او پرداختند و کتابهای فراوانی در پاسخگویی به افکار و اندیشه های
نادرست وی به رشته تحریر درآمد ،لیکن پس از چند قرن ،فتاوای ابن تیمیه،
توسط محمدابن عبدالوهاب(متوفای1115ق) نبش قبر شد و با حا کمیت یافتن
وهابیه بر برخی سرزمینهای اسالمی ،این فتوا در میان عالمان وهابی رواج یافت
و دنبال شد 24.در این قسمت ،نخست به نقل برخی از کلمات ابن تیمیه و
مریدان او می پردازیم و سپس مستند آنها را می بینیم و در گام سوم مستند آنها
را نقد و بررسی می کنیم.
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 )1فتوای ابن تیمیه و پیروان او
ابن تیمیه معتقد است :تمامی احادیثی که از پیامبر (ص) درباره زیارت قبرش
وارد شده ،ضعیف بلکه جعلی است 25.محمدابن عبدالوهاب نیز گوید« :تسن
زیارة النبی اال انه الیشد الرحل اال لزیارة المسجد و الصالة فیه 26».عبدالعزیز بن
باز نیز با بیانی شبیه به سخنان باال معتقد است:
االحادیث الواردة فی زیارة قبر النبی (ص) خاصة فکلها ضعیفه بل قیل :انها
موضوعة ...فال یجوز للمسلم ان یسافر الی المدینة ّ
المنورة للصالة فی المسجد
النبوی بل یستحب ...و الیجوز له ان یسافر الی المدینة من اجل زیارة قبر النبی
27
(ص) او قبور اخری.
 )2مستند ابن تیمیه و پیروان او
وهابیه گذشته از آنکه روایات وارد در باب زیارت قبر پیامبر (ص) را ضعیف و
جعلی شمرده اند ،برای حرمت سفر به قصد زیارت آن حضرت به یک روایت
تمسک کرده اند .بن باز در این باره گوید:
الیجوز له(مسلم) ان یسافر الی المدینة من اجل زیارة قبر النبی (ص) او قبور
ّ
اخری ،لماثبت عن ابی هریرة قال :التشد الرحال اال ثالثة مساجد :المسجد
الحرام و مسجدی هذا و المسجد االقصی ،رواه االمام احمد و البخاری و مسلم
28
و ابوداود و النسائی و ابن ماجه.
 )3بررسی مستند ابن تیمیه و پیروان او
اینکه روایات وارد در باب زیارت قبر نبی اعظم (ص) را ضعیف و مجعول
بدانند ،نادرست و غیر قابل پذیرش است؛ چرا که در قسمت اول ،در بررسی
ً
ادله استحباب زیارت قبر پیامبر ا کرم (ص) گذشت که این روایات اوال :در حد
ً
متواتر در جوامع روایی شیعه و سنی نقل شده است .ثانیا :بر اساس تتبع برخی
از بزرگان اهل سنت ،برخی از روایات وارد در این باب از نظر سند بی اشکال
ً
است .ثالثا :زیارت پیامبر به اجماع علمای اسالمی ثابت شده است و ادله
فراوان دیگری نیز مثل سیره و قرآن کریم آن را اثبات یا تأیید می کند.
اما روایت «ال ّ
تشد الحال» ا گر چه در صحاح و سنن معتبر نقل شده است،
با چشم پوشی و غمض عین از راوی آن که ابوهریره است ،سخن مهم و اصلی
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درباره مدلول این روایت است و اینکه آیا آن چنان که ابن تیمیه و وهابیان
میپندارند ،داللت بر حرمت سفر به قصد زیارت پیامبر (ص) می کند یا نه .این
روایت حاوی یک جمله استثناییه است و کلید فهم آن مبتنی بر دو مطلب
است :یکی تعیین مستثنی منه و دیگری معنای «ال» در عبارت «ال ّ
تشد».
اما در مورد مستثنی منه یک احتمال آن است که «مکان من االمکنة» باشد؛
ّ
ّ
«التشد الرحال الی مکان من االمکنة اال ثالثة مساجد ».این احتمال
یعنی
ً
که اخذ به عموم است و گسترده شمردن دایره مستثنی منه می باشد ،قطعا
نادرست و غیر ممکن است .زیرا الزمه اش آن است که تمامی مسافرتها ،مگر
مسافرت به سوی سه مسجد حرام باشد .در حالی که بسیاری از مسافرتها
حالل و مباح ،مستحب ،بلکه واجب است .سفر برای جهاد ،آموزش علم و
دانش دینی ،زیارت والدین و غیره نه تنها حرام نیست ،بلکه در مواردی واجب
و مورد تشویق کتاب و سنت است .بنابراین سفر به غیر از این سه مسجد نه
تنها حرام نیست ،بلکه حتی نمی توان نهی را حمل بر کراهت یا ارشاد کرد و
گفت سفر کردن به مکانهای دیگری غیر از این سه مسجد ،کراهت دارد یا بهتر
است انجام نشود ،زیرا سفر به بسیاری از مکانها ،واجب ،یا مستحب و یا حداقل
مباح است.
احتمال دوم آن است که مستثنی منه «مسجد من المساجد» باشد؛ یعنی «ال
تشد الرحال الی مسجد من المساجد اال الی ثالثة مساجد ».طبق این احتمال
معنای روایت این می شود که به سمت هیچ مسجدی جز این سه مسجد بار سفر
بسته نمی شود .بنابراین احتمال ،شد رحال برای زیارت قبر پیامبر (ص) حرمتی
نخواهد داشت ،زیرا قبر پیامبر مسجد نیست .با توجه به بطالن احتمال اول ،این
ً
ً
احتمال درست است ،چرا که اوال احتمال سومی در میان نیست .ثانیا با ظاهر
استثناء سازگاری و تناسب دارد .ولی طبق این احتمال هم نمی توان «ال تشد» را
حمل بر نهی تحریمی کرد و گفت شد رحال برای غیر این مسجد ،از مساجد دیگر
حرام است ،چون خود پیامبر (ص) به مسجد قبا می رفته اند؛ بلکه این نهی از این
روست که این شد رحال زحمتی بی فایده است ،زیرا ثواب مساجد یکسان است
و از نظر فضیلت تفاوتی ندارند که انسان بخواهد رنج سفر را بر خود هموار سازد.
بنابراین نهی ارشادی خواهد بود.
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به هر حال طبق احتمال دوم که احتمال صحیح و متعین برای روایت است،
شد رحال به مساجد دیگر مورد نهی قرار گرفته است ،ولی ّ
شد رحال برای زیارت
قبر پیامبر (ص) متعلق نهی نیست.
غزالی می گوید:
«مسافرت عبادی مستحب است ،از جمله مسافرت به جهت زیارت قبور
انبیا ،صحابه ،تابعین و سایر علما و اولیا ».وی در ادامه با اشاره به روایت «ال
ّ
ّ
ّ
«التشد الرحال اال الی
تشد الرحال» گوید :این موضوع با حدیث پیامبر (ص):
ثالثة مساجد» منافات و تعارض ندارد ،زیرا حدیث مربوط به مساجد است و
مساجد از آنجا که همه در فضیلت یکسان اند ،ترجیحی در سفر به سوی آنها
نیست ،مگر این سه مسجد که به جهت خصوصیتی که دارند سفر به خاطر
29
آنها اشکال ندارد و این مسئله غیر از سفر برای زیارت قبور اولیای الهی است.

قسمت سوم:

بعد سیاسی استحباب زیارت نبی اعظم (ص)

چنان که گذشت ،زیارت پیامبر ا کرم (ص) از عبادات مستحب و مؤکد است و
رسیدن به ثواب و فضیلت آن ،در گرو قصد قربت و نیت پا ک و بی شائبه است.
عبادت با ارزش است .ولی این عبادت،
این از جهت بعد فردی و عبادی این
ِ
همچون بسیاری از عبادات اسالمی مثل حج ،نمازجمعه ،نماز عیدین ،نماز
جماعت وغیره ،پیوندی عمیق با سیاست و امور اجتماعی دارد که این ُبعد
آن را می توان در روایات و کلمات عده ای از فقها به خوبی مشاهده کرد و
بدین وسیله ابعاد فقه سیاسی این عبادت بزرگ را ترسیم نمود .بعد سیاسی ـ
اجتماعی زیارت پیامبر گرامی را می توان در موارد ذیل بررسی کرد:
 )1اجبار مردم به زیارت پیامبر (ص)
در روایت معتبر وارد است:
محمدبن علی بن الحسین بن بابویه عن حفص بن البختری و هشام بن سالم
و معاویة بن عمار و غیرهم عن ابی عبداهلل قال :لو ّان الناس ترکوا الحج لکان علی
الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده ،ولو ترکوا زیارة النبی (ص) لکان
علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فإن لم یکن لهم اموال انفق
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علیهم من بیت مال المسلمین.
این روایت را عالوه بر صدوق ،مرحوم شیخ و کلینی نیز نقل کرده اند و از نظر
سند ،صحیحه یا موثقه است و جای خدشه ای ندارد 30.در این روایت سه
وظیفه مهم و اساسی برای نظام اسالمی و امام المسلمین ،درباره زیارت پیامبر
(ص) ترسیم شده است:
 .1اجبار و فرستادن و گسیل کردن مردم به سوی زیارت پیامبر (ص) ،در
صورتی که قبر آن حضرت به اندازه کافی زائر نداشته باشد و مردم داوطلبانه به
زیارت آن حضرت نروند یا امکانات مادی و الزم را برای درک زیارت آن حضرت
نداشته باشند.
 .2ا گر اطراف قبر آن حضرت خالی از سکنه شده و از جانب دشمنان و
بدخواهان در مورد آن بیم می رود ،بر نظام و حا کم اسالمی است که عده ای را
ً
وادار کند در آنجا دائما یا علی البدل بمانند و از قبر حضرت حراست کنند و آنجا
را پر رونق و پر فروغ نگه دارند.
 .3در صورتی که مردم از خود ثروت و اندوخته الزم را برای این هدف مقدس
و بزرگ نداشته باشند ،یکی از مصارف مجاز و مشروع از اموال عمومی و بیت
المال ،همین است که دولت اسالمی هزینه الزم این سفر را برای عده ای
تأمین کند .این بحث از محورهای مهم سیاسی زیارت پیامبرا کرم (ص) است
که نیازمند مباحث مفصل بیشتری است و باید در جای خود ،به ویژه از بعد
فقهی و اینکه چگونه فقها بر طبق مضمون این روایت فتوا داده اند ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار گیرد چنان که صاحب جواهر گوید« :یجبر االمام الناس علیه لو
ً
ترکوها 31».ولی این مطلب اجماال پیوند عمیق و نا گسستنی زیارت پیامبر (ص)
را به عنوان یک امر عبادی با سیاست و وظایف حکومت اسالمی به خوبی آشکار
می کند.
 )2امیر الحاج و زیارت پیامبر اعظم (ص)
از امور دیگری که ابعاد سیاسی ،زیارت پیامبر گرامی اسالم (ص) را به خوبی
هویدا می کند ،وظیفه امیر الحاج در این زمینه است .شهید اول در شرح وظایف
پانزده گانه امیر الحاج می نویسد« :و ان یسیر بهم الی زیارة النبی و االئمة(ع) و
یمهلهم بالمدینة بقدر اداء مناسک الزیارات و التودیع و قضاء حاجاتهم32».
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یکی از وظایف امام المسلمین یا کسی که از طرف او برای والیت و امارت حج
منصوب شده آن است که حجاج را به سمت مدینه و زیارت پیامبر ا کرم (ص)
و ائمه بقیع(ع) راهنمایی کند و گسیل دهد؛ به اندازه ای که مردم در مدینه
موفق به زیارت و وداع و انجام نیازهای دیگر خود گردند.
مطلب یاد شده اختصاص به فقه اهل بیت(ع) ندارد .فقهای اهل سنت نیز
این فتوا و وظیفه را در شرح وظایف متصدی والیة الحج و امیر الحاج بیان کرده
اند .قاضی ابی یعلی حنبلی(متوفای 458ق) در کتاب االحکام السلطانیة ،ده
وظیفه برای این والیت برشمرده است و در ادامه آخرین وظیفه گوید:
ً
فاذا عاد بهم سار علی طریق المدینة قبر رسوالهلل (ص) رعایة لحرمته و قیاما
بحقوق طاعته و ان لم یکن ذلک من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع
َ
المستحبة و عادات الحجیج المستحسنة ،روی عمر ّان النبی (ص) قال« :من
33
زار قبری وجبت له شفاعتی».
در این عبارت پر مغز و جالب ،قاضی ابی یعلی ضمن اشاره به وظایف نظام
اسالمی و امیر الحاج در ارتباط با زیارت پیامبراعظم (ص) ،و مستحب دانستن
زیارت آن حضرت و استناد به روایت ،به حکمت و فلسفه این زیارت نیز اشاره
می کند که حرکت دادن حجاج به زیارت پیامبر (ص) در حقیقت رعایت حرمت
رسول خدا و قیام به ادای حقوقی است که آن حضرت بر امت اسالمی دارد.

نتیجه گیری

طبق آنچه در این مقاله به طور فشرده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت ،موارد
ذیل قابل نتیجه گیری است:
 .1زیارت قبر پیامبر گرامی اسالم (ص) از مستحبات مؤکد و دارای فضیلت
بسیار است و مستند این حکم فقهی ،ادله قطعی و روشن از کتاب و سنت و
اجماع و عقل و سیره است.
 .2استحباب زیارت خاتم النبی (ص) اختصاص به پیروان اهل بیت(ع) و
مذهب شیعه ندارد ،بلکه اجماع مذاهب اسالمی و روایات فریقین بر آن قائم
است و از اموری است که از ضروریات دین شمرده شده است.
 .3فتوایی که بعضی از منحرفان به پیروی از ابن تیمیه ،مبنی بر حرمت
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بار سفر بستن و ّ
شد رحال به قصد زیارت قبر رسول مکرم اسالم ،ارائه کرده
اند ،فاقد مستند معتبر است و از نظر علمای شیعه و سنی هیچ وجاهت
علمی ندارد ،بلکه در مواردی فتوا به ترک واجب و انکار ضروری دین است که
موجب ارتداد می شود.
 .4زیارت پیامبر (ص) در حقیقت نعمت و موهبتی است که مسلمانان در پرتو
جمع گشتن در اطراف این کانون نور ،می توانند از آن الهام بگیرند و با تمسک
به وحدت و اتحاد و چنگ زدن به آموزه های وحیانی آن امام هدایت و رحمت،
به سعادت دنیوی و اخروی نائل شوند و دشمنان خود را از صحنه بیرون کنند.
 .5به جهت فلسفه مهمی که در زیارت نبی اعظم (ص) وجود دارد ،از نظر
فقه سیاسی اسالمی ،حکومت اسالمی موظف است همواره کانون قبر آن
حضرت را روشن و پر رونق نگه دارد و مردم را وادار به زیارت ایشان کند ،ا گر چه
با هزینه کردن از بیت المال باشد به عالوه از مأموریتهای سیاسی ـ مذهبی امیر
الحاج و امام المسلمین یا منصوب از طرف او آن است که حجاج را به سوی
مدینةالنبی(ص) سیر دهد تا با سفر به قصد زیارت قبر مطهر آن رسول رحمت،
دین خویش را به آن معلم بزرگ بشری ادا نمایند.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1نساء.64 :
 .2ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،ص349ـ.352
 .3همان ،ج ،1ص352ـ 368؛ صدرالمتألهین ،االسفار االربعة ،ج ،9الباب التاسع ،ص78ـ 119؛ ابن
سینا ،المبدأ و المعاد ،المقالة الثالثة ،ص.91
 .4مفاتیح الجنان.
 .5سنن ابی داود ،ج ،1کتاب الحج ،باب زیارةالقبور ،ص47ـ 48؛ جعفر سبحانی ،آیین وهابیت،
ص.116
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فتوح در اسالم:
فتح تغلبی،
فتحقلوب

این مقاله از دو نگاه به موضوع فتوح ،در دو شکل تغلبی و قلوب آن
میپردازد .ابتدا با ورود اجمالی به پیشامد رده که زمینه ساز فتوح راشدی
است و بیان مشکل حضور سرداران فاتح از بنو مخزوم در مدینه ،به ماهیت
اصناف چهارگانه امت اسالمی بعد از پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله به عنوان
عوامل برپادارنده جریان فتوح پرداخته ،و به تعریف و نقش هر یک در ساز و
کار امت اشاره می کند.
پس از آن به دو عنصر مقوم در هر دو شیوه از فتوح ،یعنی اعرابی و عربی از
زاویه نقش آفرینی پرداخته و با این فرض که حرکت هجرت ،مدنیت و تعرب
که مبین دو قطب از حضارت و بداوت است ،درباره دستاوردهای فتح تغلبی
و فتح قلوب ،سخن به میان می آورد.
برخورد احتیاط آمیز فقیهان حجاز و عراق با فتوح راشدون و تعاقب تاریخی
آن و مخالفت صریح این فقیهان با گسترش اسالم در سرزمین های دارالحرب
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به سبک فتح اول در دو عصر اموی و عباسی ،دامنه ای دیگر از موضوع بحث
حاضر است.
چهره شناسی هرم فتح اول با هیئت قبایلی و ذهنیت اعرابی ،و تعلیل و
تسبیب آن از زبان فرماندهان ،در وجه مقایسه با فتح دوم ،این امر را روشن
می کند که فتح قلوب یا اقناعی ،هم با فطرت ابالغ دینی و کرامت انسانی
سازگارتر است و هم امواج انسانی آن پایدارتر و دستاوردهای تمدنی و معرفتی
آن بارزتر می باشد.
کلیــد واژگان :فتــح تغلبــی ،فتــح تمدنــی ،دارالحــرب ،رده ،خالفــت ،اعرابــی،
عربــی ،هجــرت ،مدینــه ،مدنیــت ،تعــرب ،بدویــت ،داراالســام.

مقدمه

فتح که غالبا به صورت جمع ،فتوح و یا جمع الجمع ،فتوحات به کار
()1
میرود ،در اصطالح به بیان نحوه گشایش دارالحرب می پردازد.
در حقیقت جنگ هایی که پس از رحلت پیامبرگرامی خدا صلی اهلل علیه
وآله و به دنبال نبردهای رده ( )2در عصر خلفای راشدین ،به ویژه خلیفه اول
و دوم رخ داد ،سرزمین های پهناوری را با مردمانی از نژادهای گونا گون ،به
قلمرو اسالم درآورد .موضوع فتوح در اسالم از منظرهای خاص محل بحث
و توجه قرار گرفته است; فقیهان سیاسی در بحث دارالحرب و داراالسالم در
کتب سیر ( ، )3خراج نویسان ،در باب مالی و زراعی در کتب خراج ،فتوح نگاران
در بحث جغرافیا و نژاد و نحوه فتح و توصیف سرزمین ها در کتب فتوح و
خطط نویسان در باب تاسیس و عمران و توسعه شهرهای رباطی و ثغور در
کتب خطط ،بدان پرداخته اند.
این مقاله درصدد آن است تا موضوع فتوح را از دو زاویه تغلبی (فتح به
شمشیر) و فتح قلوب (عرضه اسالم بر مبنای اقناع) پژوهش کند1 .
در این مقال نویسنده قصد ندارد فتح تغلبی را طعن کند و یا برآن خدشه
وارد آورد ،بلکه برآن است تا در وجه مقایسه ،به تعریف و تمایز و انطباق هر
کدام از آن دو با پیشرفت تمدنی در جهان اسالم بپردازد و دستاوردهای هر
یک را در میزان تاریخ بسنجد.
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از سوی دیگر ،می کوشد هشدارها و مخالفت های فقیهان طراز اول غیر
وابسته به حا کمیت امویان و عباسیان و نام آورانی چون شافعی ،ابوحنیفه،
عبداهلل بن مبارک و مالک ( )4را در این باب بیان کند تا وجه تمایز آن آرا با آرای
فقیهان وابسته به حکومت چون شیبانی ،ابویوسف ،اوزاعی ،ماوردی و فراء
( )5معلوم گردد.
به بیان دیگر ،قصد دارد چالشی را که در قرن دوم تا پایان آن ذهن نخبگان
و اندیشمندان جامعه اسالمی را بر سر موضوع فتوح به خود مشغول داشته
بود ،اندکی روشن کند.
شایان ذکر است که در مقاله ای با صبغه ای تاریخی ،ا گر نویسنده بخواهد
به روشمندی پژوهش وفادار باشد ،به گونه ای محدود می تواند از آرای
فقیهان در این موضوع ،به ویژه در مبحث فقه سیاسی و حکومتی سخن به
میان آورد تا در این باب بر او مالمتی نرود.

فتوح و فاتحان

قضیه فتوح در صدر اسالم پس از پیامبر گرامی خدا صلی اهلل علیه وآله
چون در پی فتوح رده پدید آمد ،از منظر سیاسی ،اجتماعی و دینی ،گفتمانی
خاص را در پی آورد که بی گفت وگو نمی توان آن را حاصل عزم جزم و اتفاق
جمعی دولتمردان ،اصحاب و نخبگان اسالمی برای گسیل نیروهای فاتح در
جهت گسترش سرزمین های دارالحرب دانست.
ترکیب نیروهای فاتح از شمالی و جنوبی به خصوص مهاجر و انصار و حضور
بادیه نشینان و سران وفدهای دیر پیوند که سردمدارانشان پس از فروپاشی
آخرین بقایای حلف های مطیبون و ایالف ( )6پس از سال هشتم قمری ،راه
مدینه را پیش گرفته بودند ،امر فتوح و انسجام درونی نیروهای فاتح سال
نخست خالفت ابوبکر را سخت آسیب پذیر کرده بود.
از یازده تن از فرماندهان منصوب برای مقابله با شورش های رده ،فرمانده
()7
کل و معاونش خالد و عکرمه از بنو مخزوم بودند .صاحبان قبه و اعنه
که از دیرباز در شمار چند خانواده حکومتگر قریشی حا کم بر مکه به شمار
میآمدند ،امر دفاع و تهیه سالح را برای حمایت از بازرگانی و سیاست و حفظ
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ساختار بت پرستانه مکه بر عهده داشتند .آن چه در جریان نبرد با اهل رده
پیش آمده بود ،انصار و بعضی از مهاجران همراه خالد را در برخورد یکسان با
دسته های شورشیان و ناخشنودان از میان اعرابی و عربی (از مرتد معاند تا
شاعر پیشه متنبی و تا ناخرسند جفول ( )8کننده) ،سخت نگران کرده بود.
گرچه خالد و عکرمه توانستند ،به رغم مخالفت عمر (شخصیت دوم و مشاور
عالی تصمیم سازی خالفت) ،با تکیه بر حمایت خلیفه اول و با همراهی
بدویان دیر پیوند ،مخالفان سیاسی حا کمیت مدینه را با مخالفان دینی
یکسان محسوب دارند و آنان را از دم تیغ بگذرانند ،اما همین پیروزی خشن
آن هم با فاتحان مخزومی و بدنه بدوی از میان اعراب ،دشواری هایی برای
حا کمیت مدینه به دنبال آورد که از این لحظه با حضور آن فاتحان در مدینه
تشدید می شد.
شاید امر فتوح ،که با ورود به عراق از چندی قبل توسط مثنی بن حارثه
شیبانی پیشنهاد شده بود ،می توانست سرداران فاتح خاندان های نیرومند
احالف قریش را در پی یافتن زمین و اموال و گسترش اسالم به آن سو گسیل
دارد و مشغول گرداند و ذهنشان را که پس از کسب وجاهت دینی حاصل از
سرکوب مرتدان ،می رفت تا به سابقه دیرینه قبه داری و اعنه بانی ،به سهم
ستانی از خالفت مشغول شود ،به جای دیگر منصرف گرداند.
با عنایت به چنین سابقه ای ،نیروهای نظامی فتوح که از راس هرم ،صبغه
مخزومی داشت و قاعده بر سلوک اعرابی می رفت ،به سوی عراق (مدائن) و
شام (دمشق) رهسپار شدند.
در این جا برای شناخت نیروهای حاضر و همراه در بدنه هر دو شیوه از
فتوح ،مناسب است به اصناف امت پس از پیامبر گرامی خداصلی اهلل علیه
وآله اشاره کنیم .در تفسیر طبری آمده است:
لقد ترک النبی الناس یوم توفی علی اربع منازل :مؤمن مهاجر ،و االنصار ،و
()9
اعرابی مؤمن لم یهاجر ...و الرابعة ،التابعون باحسان;
روزی که پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله به دیدار معبود شتافتند ،مردم بر
چهار مرتبت بودند -1 :مؤمن مهاجر  -2انصار  -3اعرابی مؤمنی که هجرت
نکرده بود  -4تابعان از راه احسان.
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همه کسانی که پیش از فروپاشی شرک در سال هشتم قمری برای دفاع از
دین خدا و نجات از حصار شرک و حفظ دین و یافتن مفر و پناهگاه از مکه یا
مکان های دیگر به مهجر نبوی ،مدینه هجرت کردند ،مؤمن مهاجرند.
از اینان تنی چند در ساختار قدرت و تاسیس حا کمیت قریشی بر مبنای
پیوند دو خاندان تیم و عدی نقش داشتند و در کسوت نظامی ،سیاسی و
()10
اقتصادی از ارکان خالفت نو پا به شمار می رفتند.
دسته دیگر که ا کثر مهاجران را با خود داشت در اجزای حا کمیت ،در
مشاغل پایین تر به کار گمارده شده بودند .تنی چند ،به تعداد انگشتان،
پس از پیامد سقیفه و انتخاب خلیفه ناخشنودانه از این ماجرا به سابقه الفت
با بیت نبوت ،با حا کمیت به حزم می رفتند و از توغل در وظایف حکومتی تن
می زدند.
دسته دوم ،یا ناصران دین خدا در فقدان پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله،
()11
به رغم آن که برای پیش گیری از پس افتادن از قدرت ،دست به اقدام زدند
ولی چون در تدبیر و تمشیت امور سیاسی ،در فهم ساختار قدرت قریشیان و
در تحلیل درست بدنه آن ناتوان بودند ،با آن همه جهاد و سابقه ،نا گهان در
چنبری افتادند که نجات از آن به بهای از دست دادن وجهه سیاسی آنها
تمام شد.
پس از آن به ناچار برای حفظ هویت خویش و نجات از سقوط حتمی ،به
حا کمیت ناخواسته قریشیان تن دادند .دیری نپایید که زعیم ( )12یکی از دو
شاخه توانمندشان که به مالحظات حفظ جان و در پی تحصیل مفر از مدینه
گریخته بود به طرز مرموزی در شام جان باخت.
باهمه زیرکی به دام افتاد
		
مر غ دانا که می رمید از دام
اینان در بدنه نظامی فتوح در مراتب دوم و سوم و فروتر بودند و به تبع در
بهره بردن از غنیمت و زمین ها و اموال حاصل از فتوح ،سهم کمی داشتند.
این دو صنف که ذکرشان رفت ،عربی اند.
دسته سوم ،اعراب غیر مهاجرند که چون در فتح تغلبی نقشی چشمگیر
داشتند ،بعدا توصیف دقیق تری از آن ها به دست خواهیم داد.
اعرابی ،مفرد اعراب ،به بدوی گفته می شود در مقابل حضری .نام

81

کتــاب مــاه

دیگر آنها وبری است برابر مدری که به شهرنشینان اطالق میشود .به
چادرنشینان غیر مستقر در مکان ثابت که از مو و کرک احشامشان سرپناه
و تن پوش میسازند و به دنبال آب و چرا گاه از نقطه ای به نقطه دیگر در
حرکتاند ،اعرابی گفته می شود ،همانسان که به شهرنشینان مستقر در
()13
مکانی برآمده از خشت خام یا پخته ،عربی می گویند.
ابن تیمیه در کتاب االقتضاء گفته است:
ان لفظ االعراب هو فی االصل اسم لبادیة العرب .فان کل امة لها حاضرة و
()14
بادیة ،فبادیة العرب ،االعراب .و قدیقال :ان بادیة الروم ،االرمن و نحوهم;...
لفظ اعراب در اصل نامی است برای چادرنشینان عرب .هر امتی ،دارای
شهرنشینان و چادرنشینان است .چادرنشینان عرب ،اعراب و چادرنشینان
روم ،ارمنیان و همسان آن هایند.
اعرابی دارای چهار خصلت است:
()15
اذا کان بدویا ،صاحب نجعة ،وانتواء و ارتیاد للکال ،و تتبع لمساقط الغیث;
زمانی می توان برکسی یا قومی نام اعرابی نهاد که غیر شهرنشین و صاحب
چرا گاه باشد ،و به نوء (پی گیری امور جوی از طریق ستارگان) باور داشته
باشد و برای یافتن چرا گاه بکوشد و محل نزول باران را پی جویی کند.
ابن انباری در کتاب الزاهر آورده است:
()16
قال الفراء :االعراب ،اهل البادیة و العرب اهل االمصار;
فراء گفته است :اعراب بادیه نشینان و عرب شهرنشینان اند.
پس از آن که همه جزیرة العرب به اسالم پیوست ،اصطالح مدنیت منبعث
از مدینه که مرکز اجتماع ،تمدن و اداره اسالم شد ،در مقابل اصطالح تعرب
استعمال می شد و شاخص این هویت ،هجرت بود .آن ها که از مکه یا مکان
های دیگر قبل از سقوط پایگاه شرک به مدینه هجرت کرده بودند ،مؤمن
مهاجر بودند و آن ها که پس از آن هجرت کردند ،مهاجر شناخته نمی شدند،
بلکه از ثواب جهاد و نیت دینی بهره می بردند:
()17
الهجرة بعد الفتح ،ولکن جهاد و نیة;
پس از فتح مکه ،هر سفری به سوی مدینه هجرت به حساب نمی آید ،بلکه
در عداد جهاد و نیت است.
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در دایره بزرگ تر ،مدنیت و تعرب را ،داراالسالم نامیده و تا پیش از فتح مکه
در مقابل دارالشرک به کار می بردند و پس از فتح مکه آن را در مقابل اصطالح
دارالحرب می نهادند .در این جا فارق اعرابی و عربی که دو اصطالح برای
ترکیب جامعه اسالمی همه اعصار و زمان هاست ،مدنیت است.
هر چند تعرب بعد از مدنیت حرام شده ،خروج از اعرابی گری و پیوستن به
مدنیت اسالمی به سادگی امکان پذیر است.
در شرح السیر الکبیر شیبانی آمده است:
()18
فاذا وطن االعرابی مصرا من امصار المسلمین فقد خرج عن االعرابیة;
ا گر اعرابی در شهری از شهرهای مسلمین سکنا گزیند ،از اعرابی گری خارج
می شود.
نیز ابن سعد در الطبقات الکبری ،در داستان ام سنبله اسلمی آورده است:
ان اسلم لیسوا باعراب ،هم اهل بادیتنا و نحن اهل قاریتهم ،اذا دعونا هم
()19
اجابوا ،و ان استنصرناهم ،نصرونا.
براساس این روایت ،پیامبر گرامی خدا صلی اهلل علیه وآله هدیه ام سنبله
از قبیله اسلم را پذیرفت و آن گونه که از حدیث شریف استنباط می شود،
مال ک دیگر برای خروج از اعرابی گری ،هم پیمانی با اهل مدینه است .در این
صورت به سبب مراوده و معامله با شهرنشینان خصلت اعرابیگری از آنها
زایل می شود و خصایل همساز با مدنیت در آنها پدیدار می گردد.
در اصل وضع این راه برای خروج اعرابیان و پیوستنشان به مدنیت ،جای
هیچ شک نیست و یکی از دو راهی است که در جامعه اسالمی فرا روی آنان
گشوده شده است .ولی گویا این حدیث را برای آن ساخته باشند تا بخواهند
قبیله اسلم را که اولین دسته از بیعت کنندگان از غیر مهاجر و انصار بود
تقدیس کنند و بر آن جامه مدنیت بپوشانند تا با کسب اعتبار برای بیعتشان
راه را بر سخنان معارضان در باب خالفت ببندند.
در مقابل ا گر اعرابیان پس از ورود به مدنیت بار دیگر در صدد رجوع به بادیه
باشند ،این کارشان از گناهان کبیره محسوب می شود.
در حدیث آمده است:
ثالث من الکبائر :التعرب بعد ان کان مهاجرا و کان من رجع بعد الهجرة الی
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موضعه من غیر عذر ،یعدونه کالمرتد;...
سه چیز از گناهان بزرگ است :بعد از هجرت و پذیرش مدنیت ،به
اعرابیگری روی آوردن و کسی که بدون عذر پس از مهاجر شدن ،به بادیه
برگردد و با اعراب در آن جا سکنا گزیند در شمار مرتدان است.
بریدة بن حصیب اسلمی به دوست صحابی اش سلمة بن ا کوع گفته است:
ارتدت علی عقبیک; تعربت! فاجابه سلمة :معاذاهلل انی فی اذن من رسول
()21
اهلل صلی اهلل علیه وآله;
آیا مرتد شدی و از مدنیت به تعرب پیوستی! او در جواب گفت :پناه بر خدا
من از پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله اجازه دارم.
در مسند احمد بن حنبل آمده است که یکی از اصحاب ،کسی را سرزنش
کرد و گفت:
()22
یا ابن الذی تعرب بعد الهجرة;
ای پسر کسی که پس از هجرت (درک مدنیت) به بادیه پیوست و اعرابی
شد.
عنوان دسته چهارم ،یعنی تابعان از راه احسان ،بر مسلمانانی اطالق
میشود که شاهد حضور پیامبر گرامی خداصلی اهلل علیه وآله نبوده و به عیان
آن چه در ابتدای نهضت اسالمی از جهاد و اخالص و ابتال رخ داده است،
ندیده اند ،ولی بر فطرت پا ک و بر مبنای خرد ،به انتخاب دست زده و اسالم
را نیکو گزیده و بدان دل بسته اند.
برای آن که اهمیت شهر و صحرا را در مطالعات مردم شناسی تاریخی باز
شناسیم به تعریف آن دو می پردازیم.
()20

مدنیت و بدویت در جامعه اسالمی (بیابان و خیابان)

صحرا تقریبا یک سوم مساحت جهان را در بر می گیرد و در جهان عرب
 %96/5مساحت مصر و  %40مساحت عراق و یک سوم مساحت سوریه و
بخش عمده شبه جزیره عربی را شامل می شود.
بر این اساس ،اهمیت پژوهشهای مردمشناسی اجتماعی،
()23
( )Socioanthropologyدر جوامع بدوی آشکار می شود.
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مدینه )Medinta( ،کلمه ای آرامی است و بر جایی اطالق می شود که در
آن دستگاه قضا دایر باشد .دین )Dino / Daena( ،که در زبان های سامی،
معنایی نزدیک به هم دارد ،و برخی از خاورشناسان آن را از فرهنگ فارسی
دانسته اند و در ترکیب بلدینی در زبان بابلی ( )Beldiniبه معنی رئیس قضا یا
قاضی القضات استعمال شده است ،با لغت مدینه خویشاوندی دارد.
«یوم الدین » در قرآن کریم به معنی روز پاداش و دیان در استعمال عصر
جاهلی در بیان اعشی حرمازی خطاب به پیامبر گرامی خداصلی اهلل علیه
وآله « :یا سید الناس و دیان العرب » به معنی قاضی است (. )24
با این حساب می توان گفت ،مدینه به مکانی گفته می شود که عدالت و
امنیت بیش از هر جای دیگر در آن یافت شود ،زیرا چنین مکانی مقر سلطه
()25
و حکومت است.
مدینه در اصطالح ادیان ابراهیمی ،به جایی گفته می شود که حا کمیت
و دولت دینی در آن استقرار یافته باشد .در این معنا فرق مدینه با قریه در
این است که قریه گرچه می تواند محل ظهور بعثت و رسالت باشد ولی محل
استقرار دولت و حا کمیت نیست.
در اسالم ،مدینه هم محل استقرار دولت شد و هم محل ا کمال و اختتام
مدنیت الهی.

دو اصطالح قریه و مدینه نشان از ظرف تمدن دارند.

مدینه آرامی و قریه (کور ،خور ،کفر ،خابور ،گرد ،گراد) در زبان های سامی و
غیر آن ،نشان استقرار است و در مقابل بادیه و زندگی غیر مستقر به کار می رود.
بعضی از پژوهشگران برآن اند که شهر اسالمی ،واحدی است متشکل از
سه منطقه :شهر ،که منطقه درجه یک و مرکز است .در اطراف آن منطقه
کشاورزی ای قرار دارد که مستقیما تابع شهر است .در اطراف منطقه
کشاورزی ،منطقه ای بیابانی قرار دارد که با شهر فاصله دارد .این منطقه تابع
شهر نیست و مردم آن براساس کوچ زندگی می کنند.
رقابت ،بین منطقه بادیه نشین و کشاورز پدید می آید نه بین بادیه نشینان
()26
و شهرنشینان.
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نظر این پژوهشگر خالی از وجه نیست ،زیرا در تعبیرهایی که بدویان علیه
شهرنشینان به کار گرفته اند ،نسبت به کشاورزی توبیخ های فراوان رفته
است ( . )27اما این سخن به آن معنا نیست که رقابت و اختالف بین بادیه
نشینان و مرکزیت را نادیده بگیریم .شاید به سبب تماس بیشتر بادیه نشینان
با کشاورزان چنین رقابت و اختالفی شدت یافته و نمایان تر شده است ولی
در هر حال اختالف بین فرهنگ بادیه و فرهنگ مدنی امری است که قاطبه
پژوهشگران برآن اتفاق دارند.

انواع فتوح و نحوه گسترش اسالم

به گواهی تاریخ دو شیوه از ابالغ و ترویج دین توسط مسلمین معمول بوده
است :فتح نظامی و فتح قلبی .طبیعتا وقتی سخن از فتوح به میان می آید،
شیوه نخست بیش از دومی به ذهن متبادر می شود.
شیوه نخست به رغم آن که سرزمین های وسیعی را بر حوزه تصرفات اسالم
افزود ،مشکالتی نیز در پی آورد.
در بررسی شیوه ابالغ اسالم به ملت های دیگر ،گرچه اتفاق نظری بر سر
یک روش بین فقیهان حجاز و عراق به چشم نمی خورد ،ولی بعدا امویان که
خواستار آن بودند تا دامنه متصرفات خود را به سبب ناخشنودی از حجاز و
عراق در سوی دیگر و در امتداد دریا بگسترانند ،با انتقال نسلی از فقیهان و
ارباب سیره و سیر از حجاز به شام ،تعریف و شیوه جدیدی از فتوح را بنیاد
نهادند که در مقایسه با آن چه در مکاتب تاریخی حجاز و عراق وجود دارد،
تفاوت های کارکردی قابل توجهی در آن به چشم می خورد.
مخالفت فقیهان و ارباب سیره و نوازل و مقاسم با این شیوه از فتوح به دو
جهت بود :نخست آن که به صالحیت و اسالمیت کار اطمینان نداشتند و
دوم آن که این راه را با آن چه در عصر راشدین طی شده بود مغایر می یافتند.
با این همه مسلمینی که در فتوح عصر راشدین شرکت کرده بودند ،یکدست
نبودند .بسیاری از بادیه نشینان دیر پیوند که هنوز از اسالمیتشان بیش از
سه یا چهار سال نمی گذشت ،با حفظ ذهنیت قبایلی در آن گام نهاده بودند
ولی با توجه به نتایج شگرفی که به مدد اتحاد و وجود انگیزه های معنوی و
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هم سرنوشتی یکسان نسبت به مسائل جهان و دینشان حاصل شده بوده،
سرزمین های گسترده ای با اموال و امواج انسانی در اختیارشان قرار گرفت.
فتوح نگاران نخستین هم گرچه در پدیدآمدن پیروزی ها سخن آورده اند،
ولی از تذکر به ضعف و تشتت بازنمانده و از چنین زمینه هایی در نگارش یاد
کرده اند.
بالذری در فتوح البلدان آورده است:
قالوا لما فر غ ابوبکر من اهل الردة ،رای توجیه الجیوش الی الشام ،فکتب الی
اهل مکة و الطائف و الیمن و جمیع العرب بنجد و الحجاز یستنفرهم للجهاد،
و یرغبهم فیه و فی غنائم الروم ،فسار ع الناس الیه من بین محتسب و طامع،
()28
و اتوا المدینة من کل اوب;
چون ابوبکر از اهل رده فار غ شد ،چنان دید که سپاهیانش را به شام گسیل
کند .پس به اهل مکه و طائف و یمن و همه اعراب نجد و حجاز نامه نوشت
و آن ها را به جهاد و غنیمت های روم فراخواند و ترغیب کرد .مردم در هیئت
دو دسته مؤمن به جهاد و طامع غنایم ،به دعوتش پاسخ گفتند و از هر نقطه
به سوی مدینه رهسپار شدند.
دلبستگی قبیله ای اعراب از سویی و دنیا دوستی سران عرب از سوی دیگر،
بخشی از ره آورد فتوحی بود که از دو سمت ،جامعه اسالمی را به سوی دو
قطب متنافر می کشاند .قطبی ،آزمون های جاهلی ایام العرب را در بیان
اغراق آمیز از فتوح و در هویت قبایل نا کام در صحنه تعیین گری سیاسی و
ملزم به تبعیت از قریش ایالف ،نمایان می کرد و از کاه کوه می ساخت و
قطب دیگر رودهای خروشان ،کشت زارهای سبز ،چشمه های جوشان،
تا کستانها ،زر و سیم و پرنیان را با قحطی حجاز و نجد و نان جوین و پوشینه
پشمین مقایسه می کرد و بیش از هر چیز دل بدان بسته بود و می گفت:
و کیف ندع هذه االعین المتفجرة ،و االنهار و الزر ع و االعناب و الذهب و
الفضة و الحریر ،و نرجع الی قحط الحجاز و جدوبة االرض و ا کل الشعیر و لباس
()29
الصوف؟;
چگونه این چشمههای جوشان و رودهای خروشان و کشت زارها و
تا کستان ها و زر و سیم و پرنیان را رها کنیم و به خشکسالی حجاز و بیحاصلی
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زمین آن برگردیم و به خوردن نان جوین و پوشینه پشمین بسنده کنیم؟
سخن خالدبن ولید در عراق که به نظر می رسد در مواجهه با پرسش هایی
از علت حضور در آن سرزمین ،بیان شده باشد مشعر بر چنین نگاهی از فتوح
است:
و قام خالد خطیبا یرغبهم فی بالد العجم ،و یزهدهم فی بالد العرب ،و قال:
االترون الطعام کرفغ التراب و باهلل لو لم یلزمنا الجهاد فی اهلل و الدعاء الی اهلل
عزوجل و لم یکن اال المعاش لکان الرای ان نقار ع علی هذا الریف حتی نکون
()30
اولی به و نولی الجوع و االقالل من تواله ممن اثاقل عما انتم علیه;
گرچه دقیقا از محتوای پرسش های نیروهای تحت فرمان خالد بی خبریم،
ولی از خالل متن مبهمی که بخشی از پاسخ خالد را تشکیل می دهد ،به
دست می آید که وی بر تشویق به فتح عراق به سبب فزونی روزی در آن دیار
و ستاندن آن از حا کمانش و سپردن به سربازان مسلمان در طی یک جابه
جایی نظامی ،تا کید دارد.
آن چه بیان شد بخشی از بدنه نظامی فتوح و سران را آشکار می کند ولی
این همه آن چه که باید باشد نیست .در بخشی اندک از بدنه ،مجاهدان
مخلصی حضور دارند که به قصد اعالی کلمة اهلل جهاد را بی نام و نشان
برگزیده اند; گرچه در تصمیم سازی و هدف گیری کمترین نقش ندارند.
از سوی دیگر فقهای نامدار حجاز ،جز آن ها که با مکتب سیرنگاری اموی
همراهی کردند ،به سالمت فتوح اموی و عباسی به تردید نگریسته اند ،گرچه
درباره فتوح راشدون سا کت مانده اند.
در عصر عباسیان این تردیدها در پوشش انذار و اخطار نمایان می شد و
وقتی از ابوحنیفه و مالک و شافعی در مورد آن سؤال می کردند ،غالبا با این
پاسخ مواجه می شدند که از آن چیزی نمی دانند!
چون از مالک پرسیدند که کدام بهتر است ،المرابطه (دفاع) یا جنگ در
سرزمین دشمن؟ گفت :نمی دانم!
عبداهلل بن مبارک مروزی ( 181-118ق ) از مخالفان جهاد در سرزمین
دشمن بود .این دو بیت که او از رباط طرسوس در جزیره برای فضیل بن
عیاض (متوفای  187ق ) فرستاده است با کنایه ای مخالفت خویش را با آن
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بیان می کند:
یا عابد الحرمین لو ابصرتنا
لعلمت انک بالعبادة تلعب
من کان یخضب خده بدموعه
فنحورنا بدمائنا تتخضب
ای عابد حرمین ا گر دیده بگشایی و ما را بنگری درمی یابی که تو با عبادت،
دل مشغول کرده ای ،تو کسی هستی که گونه از اشک چشم رنگین می کند
و ما سینه هایمان با خونمان رنگین می شود!
خالصه کالم ،ما با دو نحوه از گسترش اسالم در تاریخ اسالم ،بعد از پیامبر
گرامی خدا صلی اهلل علیه وآله برخورد می کنیم:
 -1نحوه ای که برای گشایش دارالحرب و انضمام آن به داراالسالم متوسل به
شمشیر شده است و سرزمین های بیزانس (روم شرقی) ،ایران و بخشهایی
از افریقا و اروپا را به تصرف در آورده است ،با این کار بخش های عظیمی از
جهان آن روزگار به قلمرو اسالم پیوست و اسالم گسترش جغرافیایی یافت.
این حرکت از زمان خلیفه اول ابوبکر بن ابی قحافه شروع شد و در عصر عمر
و عثمان در عصر راشدون  -جز عصر امیرالمؤمنین علی علیه السالم -ادامه
یافت .امویان و عباسیان نیز بدان پرداختند .این فتح را ما فتح تغلبی
مینامیم چه به صلح بوده باشد چه به عنوه.
 -2نحوه ای که با شیوه بیان کارکردی و عرضه اسالم از طریق اقناع و هدایت
خلق به نشر آن پرداخته ،و در راه گسترش دین به شمشیر دست نبرده و ا گر
گاهی مجبور به استفاده از شمشیر بوده فقط موانع و مزاحمتها را از سر راه
برداشته است .این نحوه از گسترش اسالم که به فتح دلها میپرداخته و
تربیت مسلمان دین باور و مهذب را که خود مدافع اسالم باشد مدنظر داشته
نه فتح سرزمین و عده و عده ،ما فتح قلبی و یا ایمانی می نامیم.
در فتح اول ،اسالم از حیث جغرافیایی گسترش می یافت و بر تعداد مسلمانان
افزوده می شد ولی در فتح دوم ،به تهذیب نفوس و ترویج مبانی معرفتی و
عرفانی اسالم پرداخته می شد ،و شمار مؤمنان افزونی می گرفت.
ا گر سیر جغرافیایی فتح از نوع اول را از نظر بگذرانیم ،اسالم از حجاز به شام و
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مصر و افریقا و سرانجام اروپا و فالت ایران و بخش هایی از شبه قاره ره میسپارد.
ولی در سیر جغرافیایی فتح از نوع دوم ،از یمن به عراق و از عراق به جبال
و طبرستان وگیل و دیلم و بخش هایی از خراسان ،مثل نیشابور و بیهق و
سبزوار و بعد از آن به هند و چین و آسیای جنوب شرقی می رسد.
این مقاله به پژوهش در علل و اسباب ،اهداف و دستاوردهای هر دو فتح
می پردازد ،با این فرض که اسالم اولی بر مبنای ترکیب بنیه اعرابی و نگاه
نجدی ،گرچه به فتح سرزمین هایی نایل شد ولی نتوانست به تاسیس
تمدنی منبعث و خود جوش به مقتضای نگاه معرفتی قرآنی دست بزند .در
نتیجه به بهره گیری از دستاوردهای تمدنی ملل مفتوح پرداخت و نظام
اداری ،اقتصادی و ساختارهای منطبق با آن ها را پذیرفت و نتایج علوم رایج
در آن سرزمین ها را به شیوه ای تلفیقی به کار گرفت .در نتیجه ،با به کارگیری
این علوم و کارکردهای تمدنی آن ،به ترکیب تمدنی تلفیقی و متشابک دست
یافت ولی سنت علمی منطبق با راهبردهای قرآنی را به دست نداد .این
تمدن عظیم گرچه حجم انبوهی از دستاورد تلفیقی و تملیکی علوم را عرضه
کرد و شمار فراوانی از نخبگان و دانشمندان را تربیت نمود ولی چون نتوانست
به سنتی علمی ،منطبق و همسو با نظام معرفتی و دینی خود دست یابد ،از
قرن پنجم به تالشی و ضعف رونهاد و دیگر نتوانست از حیث علمی خود را بر
پا دارد.
این شکست ناشی از ترکیب حضور اعرابی ،نگاه نجدی و عجز نخبگان(صفوه:
( Eliteآن در طراحی یک نظام معرفتی براساس هستی شناسی و انسان شناسی
قرآنی بود ،در نتیجه حضور بی شمار تسلیم شدگان نا کارآمد و فقدان یک طراحی
مناسب با ابعاد جامع علمی ،اداری و اقتصادی از سوی نخبگان و کارشناسان
(خبیر، Expert( :ملل و تمدن های مفتوح را با سابقه میراثی و تمدنی خود بر باالی
سر نخبگان فاتح چنین فتوحی نشاند.
بخش عظیمی از روشنگران و فرزانگان و خردمندان ،عمال از چنین حرکتی
ناخرسند شدند و در دسته های معارض ،جریان سومی را بنیاد نهادند که هم بر
نخبگان حمله می برد و هم بر خبیران و کارآزمودگان غیر عرب حا کم بر نظام اداری
و اقتصادی و علمی جهان اسالم.
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حاصل این ساز و کار ،شعوبی گری و هجوم بر آریستوکراسی بی هنر اعراب حا کم
و تمجید از ملل مغلوب بود .آن چه این حرکت در پی داشت ،تالشی تمدنی بود
غیراصیل و ناسازگار با نظام معرفتی دین اسالم.
در نگاه دوم ،یعنی فتح قلبی ،ا گرچه مروجان چنین نحوه از عرضه اسالم ،عمال
نتوانستند جز در مواضعی از سرزمین های جهان اسالم به تاسیس حکومت
دست زنند ولی توانستند طراحی مناسبی از نظام معرفتی قرآنی به دست دهند.
همسویی راهبردها و رهیافت ها ،تعریف روشن از انسان ،تبیین جایگاه او در نظام
واره معرفتی ،به کارگیری علوم در جهت مسیر تعامل و تعالی انسان و نشان گیری
کرامت مدارانه ،عمال توفیق ماندگاری این جریان و انطباق عقالنی آن را با نیاز
فطری انسان ،تضمین کرده است.
اسباب دوام این فتح یا نگاه معرفتی آن ،به حضور عنصر عربی ،نگاه علوی،
راهبری نخبگان در راس هرم و وجود ترکیب منسجم کارآزمودگان و فرزانگان
است .در این فتح که فاتحانش «اهل البصائر» ( )31اند ،تکیه بر فهم دینی مناط
()32
اعتبار است نه سابقه دینی.
نسل پرورش یافته این حرکت ،با برافراشتن پرچم عدالت خواهی علوی و نگاهی
جامع به حیات و هدفداری ،به تفسیری معقول از اسالم و تاسیس مدنیتی موزون
و متعادل دست یافت که بار عقالنیت آن بر دوش بخش عظیمی از اندیشمندان
مؤمن قرار دارد.
تمدن های فاطمی ،حمدانی و بویهی ،صرفا از حیث طرح معقول علم محوری،
آن هم نه به طور جامع ،بخش اندکی از کارکرد تاریخی این حرکت است.
ا گر فتح اول به اشعری گری راه برد و در برابر عقالنیت و ابداع متفکران ،سد
برافراشت ،فتح دوم به عرضه طرح جامعی از اسالم توفیق یافت که بر مبنای آن،
عدالت علوی و کرامت انسانی را در آوردگاهی از جوالن عقل و عرفان و هنر قدسی
در تاریخ پدیدار کرد.
حاصل این نگاه ،تمدنی بالنده و حا کمیتی فرخنده بود که بر بنیاد حضور
حا کمان حکیم و متحلی به دو صفت عدل و عفت ( )33پی نهاده شد.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
صادق آئینه وند ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی (تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی )1377 ،ج  ،1ص  292و .293
 .2محمدبن عمرواقدی ،کتاب الردة ،تحقیق یحیی جبوری (بیروت ،دارالغرب االسالمی1410 ،ق)
ص  231-84و احمدبن اعثم کوفی ،کتاب الفتوح (حیدر آباد هند ،دائرة المعارف العثمانیه)1388 ،
ج  ،1ص .87-7
 .3از قرن دوم به این سو ،لفظ «سیر» ،جمع «سیره » به دو معنا استعمال شده است :مورخان آن را در
معنای زندگی رسول خداصلی اهلل علیه وآله و امامان علیهم السالم و اصحاب به کاربرده اند و فقها از
آن ،روابط دولت اسالمی با امت ها و ملت های دیگر را مراد کرده اند.
استعمال لفظ سیره در معنای دوم ،اولین بار از سوی ابوحنیفه ،در دروس فقهی وی در کوفه به کار
رفت و بعد از او به اهتمام شاگردانش ،مانند ،حسن بن زیاد لؤلؤی ،ابواسحاق فزاری و محمدبن
حسن شیبانی ،این اصطالح کاربردی علمی یافت.
با تعریفی که شیبانی و بعد از او کاشانی در بدائع الصنائع از این اصطالح به دست داده اند ،می توان
سیره در معنی دوم را که غالبا با صیغه جمع به کار می رود ،علم روابط بین الملل اسالمی نام نهاد.
(رک :محمد بن حسن شیبانی ،کتاب السیر ،تحقیق و تقدیم مجید خدوری (بیروت ،الدارالمتحدة
للنشر 1975 ،م) ص  55-53و صادق آئینه وند ،همان ،ص  250و .)251
4و .5فقهای نامدار حجاز و عراق ،چون ابوحنیفه ،مالک و شافعی در باب فتوح عصر راشدون به
حزم و احتیاط رفته و در مجوز فتوح درسرزمین دشمن در عصر اموی و عباسی مخالفت کرده اند.
سفیان ثوری (متوفای  161ق ) از مخالفان جهاد ابتدایی است .وی حروب االعتداء را منع کرده
است.
آن چه از ابن عمر (متوفای  73ق ) ،سفیان ثوری ،ابن شبرمه (متوفای  144ق ) عطاء (متوفای
114ق) ،عمروبن دینار (متوفای 126ق) نقل شده ،همگی جهاد را تطوعی دانسته اند نه فرض و
گفته اند« :ان االمر للندب ،و ال یجب قتالهم اال دفعا لظاهر قوله تعالی :فان قاتلوکم فاقتلوهم و :و
قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة ».
ابن صالح از مشاهیر عالمان اسالمی گفته است« :ان االصل هو ابقاء الکفار و تقریرهم ،الن اهلل تعالی
ما اراد افناء الخلق ،و ال خلقهم لیقتلوا ،و انما ابیح قتلهم لعارض ضرر وجدمنهم ».
این تیمیه در این باب بر این رای است که« :القتال لمن یقاتلنا ،اذا اردنا اظهار دین اهلل ».
نظر دکتر وهبه زحیلی یکی از محققان معاصر عرب این است که« :ال یفهم من الفرضیة ان الجهاد
مبدا هجومی عدوانی و انما هو علی العکس ،مبدا وقائی ».
مخالفت اینان با توسعه سرزمین ها تحت عنوان فتوح و همراهی با نفس زکیه و برادرش ابراهیم
بن عبداهلل در جهاد داخلی علیه حاکمیت ،باب تخاصم را بین آنان و حاکمیت بازگشود .نتیجه
این پیشامد ،تازیانه خوردن و مسموم شدن برخی از فقیهان عراق و حجاز شد و عباسیان را بر آن
داشت تا فقیهانی موافق اهداف حکومتی خویش بیابند .برآمدن قاضی ابویوسف (متوفای  182ق)،
شیبانی (متوفای  189ق) ،ماوردی (متوفای  450ق) و فراء (متوفای  458ق) حاصل رویگردانی
حاکمیت عباسی از فقیهان مستقل و پشتیبانی از فقیهانی بود که با نظریه های فقهی و سیاسی
در تقویت حاکمیت عباسی کوشا باشند .از این تاریخ به بعد کتب خراج و سیر و احکام سلطانیه بر
مرام و خواست سلطه عباسی به نگارش درآمد; کتبی که در آن فاتح و سلطان و فقیه همگام بودند
(رک :ماوردی ،مقدمة ،قوانین الوزارة و سیاسة الملک ،تحقیق رضوان سید ،ص  114و  ;115مجید
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خدوری ،الحرب و السلم فی شرعة االسالم (بیروت ،الدرالمتحدة للنشر 1973 ،م) ص  ;33-13ظافر
قاسمی ،الجهاد و الحقوق الدولیة العامة (بیروت ،دارالعلم للمدایین 1982 ،م) ص  175و  176و
وهبه زحیلی ،آثار الحرب فی الفقه االسالمی (دمشق ،دارالفکر 1982 ،م) ص  86و .)87
 .6در عصر مکی قبل از ظهور اسالم ،خاندان های حکومتگری از قریش که خود را به قصی بن کالب
منسوب می کردند ،ریاست دینی ،نظامی ،سیاسی و بازرگانی مکه را در دست داشتند.
این مجموعه قریشی از تیره های -1 :بنوهاشم  -2بنوامیه  -3بنو مخزوم  -4بنو زهره  -5تیم ،عدی
و جمح (از تیره های فرودست)  -6بنواسد  -7بنوسهم  -8بنو نوفل ،تشکیل می شدند.
آب رسانی به حاجیان (سقایت) ،پرچمداری (لواء) ،پرده داری حرم (سدانت) ،متولی گری حرم
(حجابت) ،مشورت (ندوه) و آبادانی و تعمیر (عمارت) بر عهده بنوعبدالدار بود .پرچمداری نظامی
قریش (عقاب) با بنوامیه ،اطعام حاجیان (رفادت) با بنونوفل ،رایزنی عمومی (مشوره) با بنواسد،
پرداخت دیات و غرامت های جنگی (اشناق) با بنوتیم ،امور نظامی و تهیه سالح (قبه و اعنه) با بنو
مخزوم ،رایزنی سیاسی (سفارت) با بنوعدی ،تهیه ابزار قرعه کشی در بازی های دسته جمعی (ایسار
و ازالم) با بنوجمح و وقف و نذورات دینی (اموال محجره) با بنوسهم بود.
نظام ایالف که بر پایه دو سفر بازرگانی زمستانی و تابستانی ،به یمن و شام اجرا می شد ،بازرگانی و
سیاست را از فردی و انحصاری به اقلیت ملی ء و به نفع قریش در عهد هاشم تغییر داد.
پیمان مطیبون بنا بر نقل لسان العرب ،بین بنوهاشم ،بنو زهره و تیم در خانه عبداهلل بن جدعان
منعقد شد« :اجتمع بنوهاشم و بنو زهرة و تیم فی دار ابن جدعان فی الجاهلیة ،و جعلوا طیبا فی
جفنة ،و غمسوا ایدیهم فیه ،و تحالفوا علی التناصر و االخذ للمظلوم من الظالم ،فسمو المطیبین».
این پیمان به زیان بنو مخزوم تمام شد .در حقیقت بنوعبدالشمس و بنوهاشم با بنوزهره و متوسطان
مکه مثل عدی و جمح ،برپا دارندگان چنین پیمانی بودند.
رقابت بین دو حلف ایالف و مطیبون دیری نپایید که به صلح انجامید .مشکلی که بعدا دامنگیر
پیمان مطیبون شد ،این بود که از پایداری بر اصول و حفظ مصالح بازرگانان ،یکی را بایست برمی
گزید ،که عمال با این پیمان ،گزینش منافع بازرگانان با شکست مواجه شد .پیمان سومی برای انجام
رسالت پیمان شکست خورده مطیبون پا به عرصه حیات نهاد و بر آن بود تا جایگزین آن شود ،این
پیمان به حلف الفضول معروف است ( رک :ابراهیم بیضون ،الحجاز و الدولة االسالمیة (بیروت،
المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر والتوزیع 1403 ،ق) ص  ;95-87همو ،مقاله «االیالف و السلطة
فی مکة قبل االسالم » ،مجله دراسات( ،دانشگاه لبنان ،دانشکده تربیت 1985 ،م) سال  ،12شماره
 ،18ص  19-5ویکتور سحاب ،ایالف قریش ،رحلة الشتاء و الصیف (بیروت ،کومبیو نشر و المرکز
الثقافی العربی 1992 ،م).
 .7قبه و اعنه (امور نظامی و تهیه سالح) ،بر عهده بنو مخزوم بود .پس از پیشامد رده ،فرماندهی
کل نیروهایی که برای سرکوبی تعیین شده بودند ،خالدبن ولید و عکرمة بن ابی جهل ،هر دو از بنو
مخزوم بودند .از زمان مسلمان شدن این دو تن بیش از چهار سال نمی گذشت .طبیعی بود که
سوابق احالف را با نخوت قبایل همدوش گردانند و از این راه خطاهایی سرزند که در این جا قصد
بازگویی آن را نداریم.
 .8در حادثه رده بعضی از قبایل و سرانشان نسبت به دین اسالم تردیدی نداشتند ،بلکه با قریش
و زعامت سران آن بر مدینه و نحوه انتخاب خلیفه از غیر خاندان پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله
مخالفت می ورزیدند ،مثل مالک بن نویره یربوعی تمیمی و برخی از جنوبیان .اینان ،نماز می
خواندند ولی زکات را در انبار به ودیعه می نهادند و از پرداخت آن به حکومت مدینه خودداری می
کردند .نگهداری زکات را «جفول » گویند .مالک گفته بود :من از جانب پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله
مامور گردآوری صدقات شمایم ،تا آن گاه که امر جانشینی پیامبرصلی اهلل علیه وآله ،مطابق آن چه
ما می خواهیم ،انجام نگیرد ،کسی را در اموالتان به طمع نیندازید.
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نظر عمر بن خطاب این بود که اینان تارک الصالة نیستند ،بلکه مانع الزکات اند ،پس مرتد نیستند،
یک سال مهلتشان دهیم و با آنان نجنگیم تا بازگردند .به بیان دیگر ،وی مخالفت سیاسی با مدینه
را به مثابه مخالفت دینی با اسالم نمی دانست و جفول را با انکار زکات برابر نمی شناخت .اما نظر
خلیفه اول این نبود .او می گفت« :ال واهلل یا ابا حفص [عمر] ما افرق بین الصالة و ال الزکاة النهما
مقرونتان و اهلل لو منعونی من الزکاة عقاال مما کان یاخذ منهم النبی صلی اهلل علیه وآله لقاتلتهم علیه
ابدا و لو ما حییت  ;...به خدا سوگند ای عمر! من بین نماز و زکات فرق نمی نهم ،زیرا هر دو با هم باید
ادا شوند .به خدا سوگند ا گر به اندازه پایبند شتری از آن چه به پیامبر می پرداختند ،از من بازدارند تا
زنده ام با آن ها خواهم جنگید».
در نتیجه چنین نگاهی ،مخالفان سیاسی مدینه در شمار مخالفان دینی محسوب شدند و با عنوان
مرتد کشته و به آتش سوزانده شدند( .محمد بن عمر واقدی ،همان ،ص  51و .)52
 .9رضوان سید ،االمة و الجماعة و السلطه (بیروت ،الدار اقرا 1404 ،ق) ص  69به نقل از :تفسیر
طبری ،ج  ،6ص .39
 .10از این کسان باید از ابوعبیده جراح ،عبدالرحمان بن عوف زهری و خالدبن ولید از بنو مخزوم
یاد کرد.
 .11وا کنش نابه هنگام انصار پس از وفات پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله حرکتی منفعالنه بود تا شاید
قریشیان مهاجر را بر آن دارد که بعد از این در سهم سپاری قدرت آنان را فراموش نکنند و اال انصار را
به رهبری مسلمین چه کار؟ از این رو باید گفت آتشی که اینان بر افروختند ،خود را با آن سوزاندند و
دیگران را گرمی بخشیدند.
 .12منظور سعد بن عباده خزرجی است که در حوارین یا حوران شام به طرز مرموزی به قتل رسید و
شایعه کردند که جنیانش به تیر زده اند!
و قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده
و رمیناه بسهمین فلم یخط فؤاده
ما جنیان ،رهبر خزرج را با دو تیر بی خطا که بر قلبش زدیم ،از پای در آوردیم.
(رک :سید مرتضی عسکری ،عبداهلل بن سبا (تهران ،اسالمیه )1352 ،ج  ،1ص .)127
 .13ابن منظور ،لسان العرب (قاهره ،دارالمعارف1979 ،م) حرف ع و حسین حاج حسن ،حضارة
العرب فی عصر الجاهلیة (بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع 1405 ،ق) ص .27
 .14محمد شکری آلوسی ،بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب (بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بی تا) ج
 ،1ص .12
 .15ابن منظور ،همان.
 .16رضوان سید ،همان ،ص .60
 .17صحیح بخاری ،ج  ،6ص  28و  ;29صحیح مسلم ،شماره  ;1353صحیح ترمذی  ،شماره ;1590
سنن نسائی ،ج  ،7ص  ;146سنن دارمی ،ج  ،2ص  239و مسند احمدبن حنبل ،شماره -1991
. 2818
 .18محمد بن حسن شیبانی ،شرح السیر الکبیر ،تحقیق صالح الدین المنجد (قاهره ،مطبعة شرکة
مساهمة مصریه 1958 ،م) ج  ،1ص .95
 .19ابن سعد ،الطبقات الکبری (بیروت ،دارصادر و دار بیروت 1308 ،ق) ج  ،8ص .294
 .20ابن منظور ،همان.
 .21صحیح بخاری و صحیح مسلم ،باب فتن  10و امارة .82
 .22مسند احمد بن حنبل ،ج  ،2ص .522
 .23محمد عبده محجوب ،مقدمة لدراسة المجتمعات البدویة (کویت ،وکالة المطبوعات1984 ،
م) ص .30
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 .24جواد علی ،تاریخ العرب قبل االسالم (بیروت ،دارالحداثه 1983 ،م) ص .201-22
.74 .P .)1969 , Middle Eastern Cities, :Ira Iapidus(colifornia .25
.111 .Tribes and State Formation in the Middle East, P .26
 .27در اشعار اهل بادیه دو چیز نکوهیده شده :ریسندگی و کشاورزی .گویی این دو حرفه با
شمشیرزنی و نیزه پرانی سازگار یست یا به زعم آن ها وابستگان به این دو حرفه نمی توانند از
جنگاوری و سلحشوری بهره برند.
از زبان بادیه نشینان آمده است« :اما ابناء البادیة فکانوا ینظرون الی الزراعه علی انها من عمل
اهل الذلة و الهوان; بادیه نشینان نگاهشان به کشاورزان آن گونه است که گویی این کار ذلیالن
و فرومایگان است!».
 .28بالذری ،فتوح البلدان ،تحقیق عبداهلل انیس الطباع و عمر انیس الطباع (بیروت ،مؤسسة
المعارف 1407 ،ق) ص .149
 .29واقدی ،فتوح الشام (بیروت ،المکتبة الشعبیه ،بی تا) ص  98و .99
 .30محمد بن جریر طبری ،تاریخ االمم و الملوک (قاهره ،دارالمعارف 1969 ،م) ص .354
« .31اهل البصائر» نامی بود که بر آرمان داران بیدار قرن اول قمری اطالق می شد .اینان گذشته
از هیبت و صالبت در عقیده و دفاع که از راه آزموده های جهادی به دست کرده بودند ،در درک و
شناخت جامعه و طریق صواب از ناصواب از توانی عالی بهره ور بودند.
بصیرت ،که معیار شناخت مؤمن طراز مکتب است ،بر شمشیرهایشان حکومت می کرد« :حملوا
بصائرهم علی اسیافهم; بصیرت هایشان را بر شمشیرهایشان استوار کردند» .این ها از راه پیوست با
قبایل و کسب موقعیت از آن به صحنه نیامده بودند تا پاسدار منفعت و مصلحت طایفه ای باشند،
بلکه نخبگان جهادی عصر خود بودند.
در نامه  32امیرالمؤمنین علی علیه السالم ،به معاویة بن ابی سفیان ،این تعبیر آمده است« :االمن
فاء من اهل البصائر; [بسیاری از مردم را به گمراهی خویش فریب دادی] جز اندکی از اهل بصیرت که
چون تو را شناختند ،از تو جدا شدند».
برخی از پژوهندگان معاصر برآن اند که احتماال باید این اصطالح از صفت «اهل النیة » تولد یافته
باشد .اصطالح اهل النیة بر خلق نیکو و صفای باطن مؤمنان اشعار داشت و از ویژگی های بارز عصر
پیامبر گرامی خداصلی اهلل علیه وآله بود.
عمروبن حجاج در کربال ،لشکریان اموی را از مقابله با اصحاب امام حسین علیه السالم باز می داشت
و آن ها را «اهل البصائر» می نامید .شایان ذکر است که این اصطالح در نقل محمد مهدی شمس
الدین از طبری« ،اهل البصائر» آمده است ولی در چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ،این اصطالح
یافت نشد( .رک :محمد بن جریر طبری ،همان ،تاریخ طبری ،ج  ،5ص  ;435نهج البالغه ،ترجمه
عبدالمحمد آیتی (تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی )1378 ،ص  681و محمد مهدی شمس الدین،
انصار الحسین(بیروت ،الدراالسالمیه 1401 ،ق) ،ص .)189-186
 .32تکیه بر فهم دینی و شناخت مقتضیات عصر در مقایسه با سابقه دینی بدون آ گاهی از عصر و
نسل ،نخستین بار در سخن مالک بن حارث نخعی آمده است.
بخشی از اصحاب که در حجاز دل خوش داشته بودند ،از تحوالت عصر و نسل که در پی فتوح و
دست اندازی های کارگزاران اموی عصر عثمان پدید آمده بود ،بی خبر بودند.
اینان چون نمی خواستند با اصالحات امیرالمؤمنین علیه السالم ،مبنی بر مبازره با انحراف داخلی
و استقطاب قریشی همگام شوند ،نه بیعت می کردند و نه مسئولیت تن زدن از آن را می پذیرفتند.
از سوی دیگر ،با تصمیم امام علیه السالم برای انتقال مرکز خالفت از حجاز به عراق مخالفت کرده و
با استناد به سابقه حضور اصحاب در مدینه ،بر آن بودند تا نسل جدیدی که پس از فتوح با میانگین
سنی سی سال پا در عرصه حیات سیاسی نهاده بود ،به بهانه نداشتن سابقه پذیرش اسالم ناتوان
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نشان دهند و حضورشان را برای اعتبار خالفت ،غیرکافی بدانند .مالک در برخورد با چنین گفتمانی
می گوید« :یا امیرالمؤمنین! انا و ان لم نکن من المهاجرین و االنصار ،فانا من التابعین باحسان ،و ان
القوم و ان کانوا اولی بما سبقونا الیه فلیسوا باولی مما شرکناهم فیه  ;...ای امیرمؤمنان! ما اگرچه از
مهاجران و انصار نیستیم ولی از تابعان از سر احسانیم .این جماعت اگرچه در پیوستن به اسالم بر ما
پیشی دارند ولی در آن چه ما با آن ها شریکیم [اسالم] بر ما پیشی ندارند».
حاصل سخن مالک این است که اینان ا گرچه در پذیرفتن اسالم بر ما سبقت گرفته اند ولی چنان
نیست که در فهم اسالم بر ما سبقت گرفته باشند .در این جا سخن از چالش بر سر سابقه دینی و فهم
دینی است(رک :ابوحنیفه دینوری ،االخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر (قاهره ،داراحیاء الکتب
العربیه 1960 ،م) ص .)143
 .33عدل و عفت دو صفت ذاتی حاکم اسالمی است.
در نگاه علوی ،عدالت باید صفت ذاتی حاکم اسالمی باشد تا در آزمون قدرت کامیاب گردد و در
غیر این صورت سقوطش حتمی است«:من نصب نفسه للناس اماما ،فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم
غیره .فلیکن تادیبه بسیرته ،قبل تادیبه بلسانه; آن کس که خود را امام مردم قرار داده است ،پیش
از هر چیز به تربیت نفس خودپردازد ودر این راه سیرتش را پیش از زبانش رام عدالت گرداند».
مال از دید امام اگر در غیر آن چه خدا فرموده به کار گرفته شود ،بت است و خطر این بت آن گاه
افزون می شود که حاکم از عفت ذاتی بی بهره باشد.
عفت ،توام عدل است ،اگر عدالت در منطق حاکم عادل ،به معنی توزیع حقوق و حدود و حظوظ
امت است ،بی هیچ مالحظه و اعتبار دنیایی ،عفت ،نظارت بر نفس چنین حاکمی است تا امانت
را در پنجه قدرت او در امان نگهدارد .عدالت چهره بیرونی حکومت دینی و عفت ،چهره درونی آن
است .عدالت بر فعل عمومی حاکم نظارت می کند و عفت بر فعل فردی او( .برای تفصیل بیشتر
ر.ک :عزیز سید جاسم ،علی بن ابی طالب سلطة الحق (قاهره و بیروت ،سینا للنشر و االنتشار العربی،
 1997م) ص . )270-215
…………………………………………………………………..
یادداست:
)1چنان که در خالل بحث روشن خواهد شد فتح تغلبی و فتح قلبی که در این مقاله بدان
پرداخته می شود با فتح به صلح یا فتح عنوه تفاوت دارد.
…………………………………………………………………..
منبع  :مجالت ،تاریخ اسالم ،شماره  , 2دکتر صادق آئینه وند
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صلح
ّ
عزتآفرین
از زبان امام
حسن

الف) ریشه های تعارض (تعارض دائمی صالحان و نا صالحان)

عهده داری مقام رهبری امت شایستگی هایی را می طلبد که بدون آن،
«نظام امامت» کارآیی الزم برای تداوم مسیر پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
و حفظ آن را نخواهد داشت .از نظر امام حسن علیه السالم اهل بیت پیامبر
صلی اهلل علیه و آله وسلم شایسته ترین ها برای امامت هستند و نیروهای
ناصالحی که در سطح جامعه دینی حضور دارند ،فاقد صالحیت الزم برای
رهبری اند.
از نگاه امام حسن علیه السالم این دو گروه ،در طول تاریخ به هم برخورد
کرده اند و نتیجه تعارض آنان ،خروج شایستگان از نظام حا کمیت و استیالی
ّ
وضعیت ،صالحان همواره از دو
ناصالحان بر امت بوده است .در برابر این
راهکار استفاده کرده اند .1 :اقدامات تا کتیکی ،برای رعایت مصالح فعلی
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و به روز جامعه دینی مبارزه اساسی و پیگیری هدف اصلی؛  .2تالش برای
کسب حا کمیت و رهبری امت .نمونه هایی از سخنان امام حسن علیه السالم
پیرامون تعارض یاد شده را می خوانیم:
 .1قبل از آغاز جنگ
بخشی از سخنان امام حسن مجتبی علیه السالم که گویای تعارض مذکور
است ،چنین است:
امام حسن علیه السالم قبل از جنگ ،نامه ای به معاویه نوشت و ضمن
شرح تعارض جبهه ّ
حق و باطل ،از وی خواست به شایستگی امام ،جهت
حکومت ،احترام بگذارد و دست از تعارض بردارد .حضرت نوشت:
ّ ّ
«فلما توفی صلی اهلل علیه و آله وسلم تنازعت سلطانه العرب فقالت قریش
نحن قبیلته و اسرته و أولیاؤه و الیحل لکم ان تنازعوا سلطان محمد صلی
ّ
ّ
ّ
تعلم انی ّ
احق بهذا االمر منک
اهلل علیه و آله وسلم فی الناس و حقه ...فانک
ّ
عنداهّلل و عند کل ّاواب حفیظ و من له قلب منیب و ّاتق اهّلل و دع البغی...
ّ
ُ
نهدت الیک بالمسلمین فحا ُ
اال ّالتمادی فی ّ
کمتک
غیک
و ان انت ابیت
1
حتی یحکم اهّلل بیننا و هو خیرالحا کمین؛ پس از آنکه محمد صلی اهلل علیه
و آله وسلم وفات یافت ،عرب ها بر سر فرمانروایی او کشمکش کردند و قریش
گفت :ما از قبیله ،خویشان و یاران او هستیم .برای شما شایسته نیست که
بر سر حق و حکومت او بر مردم ،با ما نزاع کنید ...عرب ها تسلیم شدند.
سپس ما با همین دلیل بر قریش استدالل آوردیم؛ ولی آنها همچون عرب ها
انصاف ندادند ...و بر ما با اجتماع به ظلم ،مخالفت و با سختی گرفتن چیره
شدند ...از کشمکش با آنان دست برداشتیم؛ زیرا نگران بودیم که منافقان
و آن احزاب از نزاع ما روزنه عیبی در دین خدا بیابند و با آن ،دین خدا را
بشکنند یا دستاویزی برای فساد خود بیابند.
ای معاویه! امروز انسان از زورگویی تو در شگفت است ،چیزی را غصب
کرده ای که شایستگی اش را نداری! نه فضیلت شناخته شده ای در دین
خدا داری و نه اثر پسندیده ای در اسالم ...پس ،از ادامه راه باطل دست
بکش و مثل مردم با من بیعت کن ،چون خودت می دانی که من نزد خدا
و هر مؤمن توبه کار ،خود نگهدار و هرکسی که دل رو به خدا دارد ،برای این
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کار از تو سزاوارترم .از خدا بترس و از شورش دست بردار و خون مسلمانان را
نگهدار ...در این کار با اهل آن و کسی که شایستگی بیشتری دارد ،کشمکش
نکن ...ا گر جز اصرار در گمراهی خود را نخواهی ،با مسلمانان برای جنگ تو
بشتابم»...
این نامه به خوبی مراحل تعارض صالحان و ناصالحان را از لحظه رحلت
پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم تا لحظه آغاز تعارض عملی امام حسن علیه
السالم و معاویه ،نشان می دهد .جالب اینکه معاویه نیز در مقابل می کوشد
خود را شایسته تر نشان دهد و انتخاب خلفای سه گانه را دلیل شایستگی
آنان بر خالفت می شمارد .وی موقعیت خود با امام حسن علیه السالم را
به موقعیت پس از پیامبر میان اهل بیت و ابوبکر تشبیه می کند و نتیجه
می گیرد که چون شایستگی های خودش بیشتر است ،بهتر است امام حسن
2
علیه السالم با او بیعت کند.
 .2بعد از خیانت کارگزاران و فرماندهان
امام بعد از خیانت لشکریان ،در نامه ای به معاویه نوشت:
ّ ٌ
ّ
لمحرمة علیک و علی اهل
«ان هذا االمر لی و الخالفة لی و ألهل بیتی و انها
ُ
ُ
وجدت صابرین
سمعته من رسول اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم لو
بیتک،
ّ
ّ
ّ
ُ
3
عارفین بحقی غیر منکرین ما سلمت لک...؛ والیت و خالفت ،متعلق به من
و خاندان من بوده و بر تو و خاندانت حرام است .این را از رسول خدا شنیدم.
ّ
ا گر افرادی صبور و آ گاه به حقم بیابم ،آن را به تو نمی سپارم»...
پس از صلح ،معاویه بر فراز منبر رفت و گفت« :حسن بن علی مرا شایسته
خالفت دید و خود را برای این امر ،صالح ندید ».امام برخاست و بعد از حمد
و ثنای الهی و برشماری فضائل اهل بیت ،مانند آیه تطهیر ،مباهله ،حدیث
کساء و ...ـ که هریک اشاره ای به شایستگی های غیر قابل انکار اهل بیت بر
والیت و رهبری دارد ـ فرمود:
ً
ً
ّ
ُ
ّ
«ان معاویة بن صخر زعم انی رایته للخالفة اهال و لم ارنفسی لها اهال! فکذب
معاویة و ایم اهّلل ألنا أولی الناس بالناس فی کتاب اهّلل و علی لسان رسول
ّ
اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم غیر انا لم نزل اهل البیت مخیفین مظلومین
ّ
مضطهدین منذ قبض رسول اهّلل صلی اهلل علیه و آله وسلم ّایها الناس انه
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ّ
ّ
الیعاب احد بترک حقه و انما یعاب ان یأخذ ما لیس له...؛ 4معاویه فرزند
صخر گمان می کند من او را شایسته خالفت دیدم و خود را شایسته ندیدم!
او دروغ می گوید و سوگند به خدا! من بنابر کتاب خدا و فرموده رسول ،از
همه مردم به خودشان سزاوارترم؛ جز اینکه ما از زمان رحلت رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله وسلم  ،پیوسته خوفنا ک و مورد ستم و آزار بوده ایم ...ما از
کسی نام نمی بریم؛ ولی پی درپی به خدا قسم می خورم که ا گر مردم به
فرامین خدای سبحان و پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم گوش می دادند،
آسمان بارانش را به آنان هدیه می کرد و زمین برکاتش را می داد و در این
امت دو شمشیر اختالف (جنگ) نمی کرد و تا قیامت سرسبز و ّ
خرم بهره
می بردند و دیگر تو ای معاویه! در آن طمع نمی کردی .اما چون {خالفت}
در گذشته از جایگاه اصلی خود خارج شد و از پایگاه های خود دور شد،
قریش در آن به کشمکش پرداختند و همچون توپ آن را به هم پاس دادند؛
تا آنجا که تو نیز ،ای معاویه و یارانت در آن طمع کردید در حالی که رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمود :هیچ امتی کار خود را به کسی که در میان
آنان داناتر از او باشد ،نسپرد ،مگر آنکه امورشان پیوسته در تباهی و فرومایگی
5
افتاد تا برگردند».
 .3هنگام حضور جمعی نزد معاویه
در جمعی که عبداهّلل بن جعفر ،ابن عباس ،امام حسن و امام حسین
علیهماالسالم نزد معاویه بودند ،امام حسن علیه السالم در پاسخ به سخنان
معاویه ،چنین فرمود:
ّ
«العجب منک یا معاویة و من قلة حیائک و جرأتک علی اهّلل حین قلت:
قد قتل اهّلل طاغیتکم و ّرد االمر الی معدنه .فانت یا معاویة معدن الخالفة
دوننا؟ ویل لک یا معاویة و للثالثة قبلک الذین اجلسوک هذا المجلس
ً
َّ
کالما ما انت اهله و ّ
سنوا لک هذه ّ
و ّ
ُ
لسمعته بنو
لکنی اقول
ألقولن
السنة.
ابی هؤالء حولی .ان الناس قد اجتمعوا علی امور کثیرة لیس بینهم اختالف
ً
ً
فیها ...واختلفوا فی سنن اقتلوا فیها و صاروا فرقا للعن بعضهم بعضا و هی
ّ
االئمة ّ
«الوالیة» و ...نحن نقول اهل البیت ّان ّ
منا و ّان الخالفة التصلح اال
فینا ...و زعم قوم ّانهم اولی بذلک ّ
منا ّ
6
حتی انت یابن هند ّتدعی ذلک...؛
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کم حیایی و جسارت تو در پیشگاه خدا ،جای تعجب دارد که گفتی :خدا،
زورگوی شما را برد و حکومت را به جایگاه اصلی اش برگرداند .ای معاویه!
آیا تو جایگاه اصلی خالفت پیامبری و ما نیستیم؟! وای برتو و سه نفر پیش
از تو! کالمی می گویم که تو اهل آن نیستی ،بلکه می گویم تا این فرزندان
برادرم که در اطرافم هستند ،بشنوند .این امت ...در موارد بسیاری اجتماع
کردند و اختالفی ندارند ...و در برخی ّ
سنت ها اختالف کردند و به خاطر آن
جنگیدند و فرقه فرقه شدند و برخی برخی ،دیگر را لعن کردند و آن طریق
والیت بود ...ما خاندان پیامبر می گوییم امامان امت از ما هستند و خالفت
جز در ما شایسته نیست و خدا در کتاب خود و ّ
سنت پیامبرش ما را اهل آن
قرار داده است و علم در ماست و ما اهل آن هستیم و دانش از هر جهت نزد
ماجمع است .گروهی پنداشته اند که به امامت شایسته تر از ما هستند؛ حتی
تو ای پسر هند! این ّادعا را داری.»...
در تمام موارد فوق ،امام حسن علیه السالم بر تعارض تاریخی ّ
حق جویان
و باطل طلبان و صالحان و ناصالحان تأ کید و بر جنگ دائمی فاسدان امت،
جهت شایسته زدایی از مسند حکومت مسلمانان اشاره می کند .امام ریشه
تعارض خود با معاویه را نیز در همین روند می بیند و در واقع ،آیندگان را به
«جریان شناسی» دقیق از دو طیف مذکور فرا می خواند.

ب) صلح از زبان امام علیه السالم
 .1عوامل بنیادین صلح (دنیا زدگی ،عدم دینداری)
ا گر در صحنه «عاشورا» دو عامل «دنیازدگی و عدم دینداری» در نهایت،
موجب شهادت امام حسین علیه السالم شد و به قول حضرت «مردم بنده
دنیایند و شیرینی دین را تنها بر زبان دارند ،7»...همین دو عامل موجب
ّ
(عبیدالدنیا) از
صلح امام حسن علیه السالم نیز گردید و امام با همین تعبیر
8
آنان یاد کرد.
امام حسن علیه السالم هم دو عامل دنیا گرایی و دین نداشتن را عامل
9
اساسی می داند.
ما به نقاط اوج این رویکرد مردمی اشاراتی می کنیم:
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استقبال نکردن از حضور در اردوگاه جنگ
ُ َ
امام حسن علیه السالم از مردم خواست برای جنگ ،راهی «نخیله»
شوند؛ اما بعد از  10روز تنها  4000نفر آمدند .امام به کوفه برگشت و ضمن یک
سخنرانی فرمود:
ّ
ً
ُ
ّ
ّ
قوم الحیاء لهم و ال دین مرة بعد مرة ولو سلمت معاویة االمر،
«یا عجبا من ٍ
ً ً
ّ
لیسومنکم سوء العذاب حتی
فأیم اهّلل النزول فرجا ابدا مع بنی امیة واهّلل
ّ
ً
ًّ
ّ
سل ُ
ُ
ّ
النه ّ
محرم
مت له االمر
وجدت اعوانا ما
جسیا .و لو
تتمنون ان یلی علیکم
ً
ّ
ّ
علی بنی امیة فأف و ترحا یا
عبیدالدنیا10...؛ شگفتا! از مردمی که پی درپی،
نه حیا دارند و نه دین .ا گر کار را به معاویه وا گذارم ،سوگند به خدا با بنی امیه
هرگز آسودگی نخواهید دید .آنان چنان شما را بیازارند که آرزو کنید به جای
آنان ،زنگی بر شما حکم براند .ا گر یاورانی بیایم ،خالفت را به او نمی سپارم؛
چون حکمرانی برای بنی امیه حرام است .اف برشما! اندوه بر شما ای بردگان
دنیا»...
بعد از شهادت پدر
امام حسن علیه السالم بعد از شهادت امیرمؤمنان علیه السالم برای
اصحاب خود سخنرانی کرد و فرمود:
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
«اما واهّلل ثنانا عن قتال اهل الشام ذلة و ال قلة و لکن کنا نقاتلهم بالسالمة و
الصبر ...ان معاویة قد دعا الی امر لیس فیه ّ
ّ
عز و ال نصفة .فان اردتم الحیاة قبلناه
ٍ
منه و اغضضنا علی القذی و ان اردتم الموت بذلناه فی ذات اهّلل و حا کمناه اهّلل11؛
سوگند به خدا ،خواری و کاستی ،ما را از نبرد با شامیان بازنداشت؛ بلکه ما با
سالمتی و بردباری با آنان پیکار می کردیم .پس دشمنی ،سالمتی را و بی تابی
بردباری را فرسوده کرد.
شما با ما می شتافتید در حالی که دین شما پیش روی دنیایتان بود .اینک
دنیای شما پیش روی دینتان است .ما برای شما بودیم و شما برای ما ،ولی
امروز علیه ما هستید ...همانا معاویه ما را به چیزی فراخوانده که ّ
عزت و عدالت
در آن نیست .ا گر زندگی دنیا را می خواهید ،می پذیریم و این خار در چشم را
تحمل می کنیم و ا گر مرگ را می خواهید ،آن را در راه خدا ارزانی می داریم و آن
را نزد خدا به داوری می بریم».
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راوی می گوید :همه فریاد زدند« :بل البقیة والحیاة؛ ما ادامه زندگی را
می خواهیم».
 .2آثار دنیاگرایی و ...
ّ
در یک کالم ،صلح امام حسن علیه السالم معلول دو رویکرد مهم دنیا گرایی
و ملتزم نبودن به دین توسط مردم ،به ویژه خواص است .هر چند این
جمله ،نقطه ثقل در تصمیم گیری امام است؛ ولی بدان جهت که به مسأله
دنیا گرایی مردم و خواص در آن و دوره ـ به مناسبت شهادت امام حسین علیه
السالم ـ بارها تأ کید شده است ،ما فار غ از پژوهش در اصل این عوامل ،خود را
ملزم می دانیم که به بررسی آثاری که در پی این دو عامل ،در رفتارهای مردم،
به ویژه خواص بروز کرد ،بپردازیم.
آثار دنیا گرایی در قالب های مختلف خود را نشان داد که چهار نمونه از آن
را توضیح می دهیم:
عمل نکردن به پیمان
ابن اعثم می نویسد :سپاه معاویه با لشکر قیس بن سعد به جنگ پرداخت
و قیس بعد از حوادثی که برای امام حسن علیه السالم اتفاق افتاده بود
(زخمی شدن) ،در انتظار حضرت بود .بعد از پخش خبر ،معاویه پیکی نزد
قیس فرستاد و گفت :دست از جنگ بکش تا ّ
صحت گفتار من (زخمی شدن
امام تو) برایت ثابت شود .قیس هم دست از جنگ برداشت .پس از آن
عراقیان قبیله به قبیله به معاویه می پیوستند .قیس جریان را به امام گزارش
داد .حضرت به پاخاست و فرمود:
«یا اهل العراق ما اصنع بجماعتکم معی و هذا کتاب قیس بن سعد یخبرنی
ّ
بان اهل الشرف منکم قد صاروا الی معاویة ،اما واهّلل ما هذا بمنکر منکم ،النکم
ّ
صفین علی الحکمین ّ
فلما امضی الحکومة و قبل
انتم الذین ا کرهتم ابی یوم
منکم اختلفتم ثم دعا کم الی قتال معاویة ثانیة مکرهین فاخذت بیعتکم و
خرجت فی وجهی هذا واهّلل یعلم ما نویت فیه .فکان منکم الی ما کان .یا اهل
ّ
العراق فحسبی منکم ّ
التفرونی فی دینی فانی مسلم هذا االمر الی معاویة12؛
ای اهل عراق! من با شما چه کنم؟ این نامه سعد است که می گوید بزرگان
شما به معاویه پیوسته اند .هان! سوگند به خدا! این رفتار از شما ناشناخته
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ّ
نیست؛ زیرا شما همان افرادی هستید که در روز صفین پدرم را به پذیرش
حکمیت واداشتید و بعد از پذیرش ،اختالف کردید .پدرم برای بار دوم شما را
به نبرد با معاویه فراخواند؛ ولی سستی کردید ،تا او به کرامت خدا (شهادت)
پیوست .سپس آمدید و با اختیار با من بیعت کردید ،من هم پذیرفتم .و در
این راه بیرون آمدم و خدا می داند که چه تصمیمی داشتم؛ ولی از شما سرزد
آنچه سرزد .عراقیان! دیگر بس است ،مرا در دینم فریب ندهید که من این امر
را به معاویه وا گذار می کنم».
خیانت به امام علیه السالم
رویکرد دنیا گرایانه خواص را در «قیام و صلح حسنی» در آینه خیانت هایشان
می توان دید .روح دنیاخواهی چنان در جان لشکر رخنه کرد که معاویه
توانست در لحظات آغازین ،همه آنها را بخرد .وی به طور پنهانی جاسوسانی
را جدا گانه نزد عمر بن حریث ،اشعث بن قیس ،حجر بن حارث و شعب
بن ربعی فرستاد و به هریک وعده داد که در صورت کشتن حسن بن علی
علیهماالسالم بیست هزار درهم ،فرماندهی سپاهی از سپاهیان شام و یکی از
دخترانش را به او خواهد داد.
امام بعد از آ گاهی از این توطئه ها بود که زیر لباس خود« ،زره» می پوشید و
یک بار که در نمازتیری به سویش پرتاب شد ،همین زره ،جان او را نجات داد.
اما باالخره در نزدیکی های «ساباط» ،شخصی با شمشیر زهرآ گین ضربه ای
به حضرت زد و او را زخمی کرد .به دستور حضرت ،او را به «بطن جریحی»
که حا کمش عموی مختار بن ابی عبیده بود ،بردند .در حقیقت همان
روحیه سپاه باطل در ساباط بود که در کربال نیز حا کم شد و هردو گرفتار یک
آسیب تاریخی بودند .امام حسن علیه السالم در همان ساباط به مناسبتی
فرمود« :وای بر شما! سوگند به خدا! ا گر مرا بکشید ،معاویه به هیچ یک از
وعده هایی که برای کشتن من داده است ،عمل نخواهد کرد .می دانم که
ا گر دست در دست او بگذارم و با او بسازم ،نمی گذارد که به دین ّ
جدم بروم
و تنها می توانم خدای سبحان را بپرستم؛ ولی گویا فرزندان شما را می بینم
که بر درخانه های فرزندان آنان ایستاده اند و آب و غذا می خواهند ،ولی آنان
دریغ می ورزند .پس دوری و دوری بر شما باد با این کردارتان! «کسانی که
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ستم کرده اند ،به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه برخواهند
گشت 13».بعد از این سخنرانی مردم با بهانه هایی که به کار نمی آید ،شروع
14
به عذرخواهی کردند».
حارث همدانی هم نقل می کند :پس از شهادت امام علی علیه السالم
مردم نزد حسن بن علی علیهماالسالم آمدند و گفتند :تو جانشین و وصی
پدرت هستی؛ ما گوش به فرمان تو هستیم .حسن علیه السالم فرمود« :دروغ
می گویید ،به خدا سوگند! شما به کسی که بهتر از من بود ،وفا نکردید،
چگونه به من وفا می کنید؟ چگونه به شما اطمینان کنم در حالی که دلم به
شما اطمینان ندارد که راست می گویید .پس قرار ما و شما لشکرگاه مدائن.
آنجا نزد من آیید ».پس از اینکه مردم به سردی از پیشنهاد وی استقبال
کردند و ّ
عده کمی در محل حاضر شدند ،فرمود« :شما مرا فریب دادید .همان
گونه که امام پیش از مرا فریفتید .شما پس از من ،همراه کدام پیشوا به پیکار
کافر ستمگر به نبرد می روید که هرگز به خدا و
بر می خیزید .آیا همراه آن ِ
پیامبرش ایمان نیاورد ...او و بنی امیه جز از ترس شمشیر اظهار اسالم نکردند
و چنانچه از بنی امیه جز زن سالخورده دندان ریخته ای نماند ،دین خدا را
تحریف شده می خواهد ،پیامبر خدا چنین فرمود».
امام حسن علیه السالم بعد از این سخنان ،گروهی را به فرماندهی فردی
از قبیله ِکنده به سوی معاویه فرستاد و دستور داد در «انبار» ،لشکر بزند و تا
فرمان نرسیده ،کاری نکند .وقتی معاویه مطلع شد ،در نامه ای به او نوشت:
ا گر نزد من بیایی ،فرماندهی بخشی از نواحی شامات یا جزیره را ـ که قابل تو
را ندارد ـ به تو می سپارم.
ً
وی پانصد هزار درهم نقدا فرستاد .او پول را گرفت و با  200نفر از یاران و
خاندانش به معاویه پیوست .امام بعد از آ گاهی از این خیانت برخاست و
فرمود:
ّ
ّ
«هذا الکندی توجه الی معاویة و غدر بی و بکم و قد اخبرتکم مرة بعد اخری
ّ
ّ
عبیدالدنیا ...؛ این ِکندی است که به سوی معاویه رفت
انه ال وفاء لکم انتم
و به من و شما خیانت کرد و من بارها به شما گفتم که وفا ندارید و بندگان
دنیایید»...
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امام شخصی از قبیله مراد را با  4000نفر فرستاد و از او در حضور مردم
خواست خیانت نکند و به خودش هم گفت که به زودی خیانت خواهی کرد.
او با سوگندهایی که کوه ها تاب آنها را ندارد ،قسم یاد کرد که چنین نمی کند.
اما وقتی به انبار رسید ،پیک های معاویه آمدند و عالوه بر دادن وعده ها،
پانصد هزار درهم نیز تقدیم کردند .و او هم به پیمان خود وفادار نماند .امام
بار دیگر فرمود:
«من بارها به شما گفتم که برای خدا به هیچ پیمانی وفا نمی کنید.
اینک ،این رفیق شما مرادی است که به من و شما خیانت کرد و به معاویه
15
پیوست!»
ّ .3
مصمم نبودن به مبارزه
از دیگر عوارض «دنیا گرایی» که گریبان مردم را گرفت ،سستی آنان در مبارزه
بود؛ به گونه ای که امام انگیزه ای ّ
جدی در آنان برای مبارزه نمی دید .لذا
وقتی جاریة بن قدامه نزد امام آمد و بعد از بیعت گفت :چرا نشسته ای؟ خدا
تو را رحمت کند! حرکت کن پیش از آنکه دشمن به سوی تو راه افتد ،ما را
به سوی او ببر .امام حسن علیه السالم فرمود« :ا گر همه این مردم ،مثل تو
بودند ،رهسپارشان می کردم ،ولی نصف و یا یک دهم مردم ،این عقیده را
16
ندارند».
 .4سوء قصد به جان امام
در جبهه امام ،روحیه «دنیا گرایی» چنان نظام لشکر را از هم پاشیده بود
که آنان حتی آماده تسلیم یا قتل امام خود بودند .طبرانی از ابوجمیله چنین
نقل می کند:
روزی حسن علیه السالم با مردم نماز می خواند که مردی به او حمله برد و
با شمشیر بر ران او زد .حسن علیه السالم به سبب آن ضربه چندین ماه بیمار
شد .سپس به منبر رفت و فرمود:
ّ
«یا اهل العراق ّاتقوا اهّلل فینا .فانا أمراؤکم وضیفانکم و نحن اهل البیت
ّ ّ ّ
عزوجل «انما یریداهّلل لیذهب عنکم ّالرجس اهل البیت و
الذی قال اهّلل
ً
ّ
18 17
یطهرکم تطهیرا » ؛ ای عراقیان! درباره ما از خدا بترسید که ما امیران و
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ّ ّ
عزوجل فرمود« :همانا
میهمانان شماییم .ما آن خاندانی هستیم که خدای
خدا می خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پا ک و پا کیزه
سازد».
امام حسن علیه السالم سخن می گفت و مردم می گریستند .در همین باره
طبرسی از زید بن وهب نقل می کند:
حسن بن علی علیهماالسالم در (راه) مدائن زخمی شد؛ در حالی که درد
می کشید ،نزد او رفتم و عرض کردم :ای فرزند رسول خدا! به چه فکر می کنی؟
مردم سرگردانند! فرمود:
ّ
«اری واهّلل ّان معاویة خیر لی من هؤالء ،یزعمون انهم لی شیعة ابتغوا قتلی
ً
و انتهبوا ثقلی و اخذوا مالی و اهّلل لئن آخذ من معاویة عهدا احقن به دمی و
ُ
ّ
قاتلت
فتضیع اهل بیتی و اهلی .واهّلل لو
آمن به فی اهلی ،خیر من ان یقتلونی
ً
معاویة ألخذوا بعنقی ّ
حتی یدفعونی الیه سلما .فواهّلل إلن اسالمه و انا عزیز
خیر من ان یقتلنی و انا اسیر19...؛ سوگند به خدا! معاویه برایم بهتر از آنان
است؛ می پندارند که شیعیان من هستند ،ولی در پی قتل من برآمدند و
اموالم را به غارت بردند .به خدا قسم! ا گر از معاویه پیمان بگیرم که خونم را
حفظ کنم و خاندانم را در امان دارم ،بهتر است تا اینان مرا بکشند و خاندانم
را تباه سازند .سوگند به خدا! ا گر با معاویه بجنگم ،اینان مرا کتف بسته
تسلیم او می کنند .پس ا گر در حال ّ
عزت با او صلح کنم ،بهتر است تا در حال
منت نهد و این ّ
اسیری مرا بکشد یا بر من ّ
منت او ننگ بنی هاشم تا پایان
روزگاران باشد ،جنگی که معاویه و نسل او پیوسته بر زنده و مرده ما بر زبان
رانند.»...

 .3آثار رفتارهای دنیا گرایانه
الف ـ تنها ماندن امام
هرچند تعارض در جبهه صالحان و فاسدان ،از نظر امام حسن علیه السالم
تاریخی است ،اما مسأله اساسی و آنچه سرنوشت این تعارض را رقم می زند،
مربوط به جبهه داخلی است و آن هم دنیاطلبی و عدم دینداری است؛ دو
نقطه ضعفی که آثار زیانباری در رفتارهای عوام و خواص از خود به جای
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گذاشت و سرانجام به ضعف شدید جبهه صالحان انجامید .از این منظر است
که امام حسن علیه السالم تنها و بی یاور می ماند؛ به گونه ای که حضرت بارها
به این حقیقت تلخ اعتراف می کند؛ از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در آغاز جنگ
بعد از حرکت لشکر معاویه به سوی عراق و رسیدن به پل «منیح» ،حجر بن
عدی از سوی امام مردم را در مسجد گرد آورد .امام بعد از حمد و ثنای الهی
آنان را تهییج کرد تا به نخیله بروند؛ اما مردم سا کت ماندند و کسی حرفی نزد.
عدی بن حاتم برخاست و گفت« :من فرزند حاتم هستم .سبحان اهّلل چقدر
سکوت شما زشت است .آیا به امام و فرزند پیامبر خود پاسخ نمی دهید؟
سخنوران ُم َضر کجایند؟ مسلمانان کجایند؟ »...سپس رو به امام حسن
علیه السالم کرد و آمادگی خود را اعالم نمود و این گونه بود که سپاه به مرور
20
تکمیل شد.
بعد از صلح
امام حسن علیه السالم بعد از صلح با معاویه نیز بر این حقیقت تلخ ،حتی
نزد معاویه ،تصریح نمود و فرمود« :بنی اسرائیل ،هارون را رها ساختند ،با
اینکه می دانستند او جانشین موسی است ،و از سامری پیروی کردند و این
امت نیز پدرم را رها و با غیر او بیعت کردند...رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
وسلم با اینکه قوم خود را به خدای متعال فرا می خواند ،از آنان فرار کرد تا به
غار [ثور ] رفت ،و چنانچه یارانی می یافت ،فرار نمی کرد .پدر من نیز چون آنان
را سوگند داد و از آنان یاری خواست و یاری اش نکردند ...و [خدا] پیامبر را
چون داخل غار شد و یارانی نیافت ،آزاد گذاشت ،به همین سان ّامت پدرم و
مرا رها و با تو بیعت کردند ،از جانب خدا دستم باز است و همانا اینها ّ
سنت ها
21
و نمونه هایی است که یکی پس از دیگری می آید».
در برابر اعتراض ها
سالم بن ابی جعد نقل کرده است :یکی از ما نزد حسن بن علی علیهماالسالم
رفت و گفت :ای فرزند رسول خدا! آیا ما را خوار کردی و برده ساختی؟ دیگر
کسی با تو نیست .امام فرمود :چرا؟ گفت :به خاطر سپردن خالفت به این
طاغوت .امام فرمود:
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ً
ً
ّ
ّ ّ
ُ
سل ُ
ُ
لقاتلته
وجدت انصارا
مت االمر الیه اال انی لم اجد انصارا ولو
«واهّلل ما
ُ
ّ
لیلی و نهاری حتی یحکم اهّلل بینی و بینه .ولکنی عرفت اهل الکوفة و بلوتهم
ً ّ
ّ
فعل
و الیصلح لی منهم من کان فاسدا ِانهم ال وفاء لهم و ال ذمة فی قول و ال ٍ
ّ
انهم لمختلفون و یقولون لناّ :ان قلوبهم معنا و ّان سیوفهم لمشهورة علینا22؛
سوگند به خدا! حکومت را به او نسپردم مگر آنکه یارانی نیافتم و ا گر یاورانی
داشتم ،شب و روزم را با او می جنگیدم؛ تا خدا میان من و او داوری کند؛ ولی
من کوفیان را شناختم و آزمودم .فاسدانشان شایسته من نیستند و آنان وفا
ندارند و در سخن و کار خود بی تعهدند و نیز دوچهره اند؛ به ما می گویند:
دل های ما با شماست ،و شمشیرهایشان برما آمخته است».

سخن از بی یاوری در آیینه دعا

ّ
آن حضرت حتی در دعاهایش نیز از این درد بزرگ ،که مانع تحقق یافتن
حکومت به دست وی شد ،سخن می گوید:
«تشهد االنفعال و تعلم االختالل و تری تخاذل اهل الخبال و جنوحهم الی
ما جنحوا الیه من عاجل ّ
فان و حطام عقباه حمیم آن و قعود من قعد و ارتداد
ّ
من ّ
ارتد و خلوی من ّالن ّصار و انفرادی من الظ ّهار و بک اعتصم و23...؛ (خدایا)
تو انفعال (درماندگی) را می بینی و از هم پاشیدگی و دست کشیدن نابکاران
و گرایش انسان به دنیای فانی و ُحطامی که سرانجام آن آتش سوزان است و
نیز نشست نشستگان و ارتداد مرتدان و تنها ماندنم از یاران و پشتیبان را می
دانی .و به تو پناه می برم و به ریسمان تو می آویزم و برتو توکل می کنم .خدایا!
تو می دانی که تالشم را نیندوختم و از توانم دریغ نورزیدم؛ تا حرمتم شکست
و تنها ماندم .سپس راه پیشینیان خود را ـ که باز داشتن از ّ
شر تجاوزگران و آرام
کردن طغیانگران از ریختن خون شیعیان باشد ـ پیمودم و امر آخرت و دنیای
خود را چون اولیای خود نگهبانی کردم»...
ب .نا امیدی از وصول به هدف (احیای حق و امحای باطل)
بی گمان ،پی آمد تنهایی و بی یاور بودن ،نا امیدی از ادامه راه بود و امام
به ناچار از پیگیری هدف اصلی خود باز می ماند .آن حضرت هنگام امضای
صلحنامه به این واقعیت چنین اشاره می کند:
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«اما بعد ّ
فان خطبی انتهی الی الیأس من حق احییته و باطل امیته و24...؛
ّ
اما بعد ،اینک پیش آمد من ،به نا امیدی از حقی که زنده دارم و باطلی که
بمیرانم ،رسید»...
ج .اتخاذ موضع تاکتیکی (صلح)
این بخش از تصمیم امام که پیامد طبیعی حوادث قبلی و سرانجام
نا امیدی وی از وصول به هدف نهایی با جنگ بود ،معرکه آرای صاحب
ً
نظران موافق و مخالف است و اساسا داوری ارزشی در این بخش ،باعث
شده است که مؤلفان و محققان از «طی مسیری که به صلح انجامید» غافل
بمانند و تمام توان خود را تنها به این بخش معطوف دارند .اینکه صلح امام
حسن علیه السالم یک اقدام تا کتیکی بود ،حقیقتی است که جای شک در
آن نیست و تمام روایاتی (از امام حسن علیه السالم ) که در آنها می گوید «ا گر
یارانی داشتم ،صلح نمی کردم ،»...گویای این است که امام صلح را به عنوان
تصمیم اصلی اتخاذ نکرده ،بلکه طبق وضعیت موجود ،ناچار به استفاده از
ّ
جهنی این حقیقت را
آن شده است .آن حضرت در پاسخ به زید بن وهب
فاش می کند و می فرماید:
«سوگند به خدا! ا گر با معاویه بجنگم ،اینان مرا کتف بسته تسلیم او
می کنند .پس ا گر در حال ّ
عزت با او صلح کنم ،بهتر است تا در حال اسیری
مرا بکشد یا بر من ّ
منت نهد 25».ما به این موضوع در بحث مشروعیت تصمیم
امام بیشتر خواهیم پرداخت.

مبانی مشروعیت صلح

اول تصمیم به
امام حسن علیه السالم در برابر پرسشگران ،از همان لحظات ِ
صلح ،پاسخ های متفاوتی ارائه کرده است ،که برخی به مشروعیت و مبانی
پذیرش صلح برمی گردد و برخی به آثار آن .در بخش اول نیز حضرت به فراخور
حال و مقام ،پاسخ های متناسبی داده است که به چهار مورد از آنها اشاره
می کنیم:
لزوم تداوم وظیفه امامت (مبارزه با ارتجاع در شکل مقتضی)
روشن است که «نظام امامت» به اذن الهی و دستور رسول ا کرم صلی
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اهلل علیه و آله وسلم  ،جهت مبارزه با مرتجعانی بود که قصد داشتند نظام
اسالمی پیامبر را که در همه ابعاد دست به «اصالحات» زده بود ،به همان
نظام جاهلی برگردانند .این نظام ا گر به حاشیه رانده نمی شد ،می توانست
مانع ارتجاع های مختلف شود ،اما در پی همان تعارض تاریخی ّ
حق و باطل،
نظام امامت به حاشیه رانده شد و مدیریت حکومت از دست آنان خارج
گشت و مرتجعان (به خصوص بنی امیه) در ارکان حکومت ،نفوذ اساسی
کردند .در این میان روش هر امام در برابر مرتجعان ،متناسب با شرایط آنان
بود ،با حفظ اصل وظیفه یعنی ارتجاع ستیزی.
امام علی علیه السالم با سه جنگ در برابر نا کثین ،قاسطین و مارقین ،به
شیوه جنگ با مرتجعان روی آورد و وظیفه ارتجاع ستیزی خود را در این شکل
ّ
انجام داد 26.حال امام حسن علیه السالم نیز موظف است برای انجام وظیفه
ارتجاع ستیزی ،قالب مناسبی بیابد .ابتدا وی نیز مانند پدر (برای شکست
رجعت طلبان) به مبارزه و جنگ روی آورد؛ ولی به دلیل ضعف جبهه داخلی
(دو رویکرد عمده دنیا گرایی و باور نداشتن دین و پیامدهای آن) مجبور شد
شیوه خود را عوض کند و برای ماندگاری نظام امامت (نه خود) ،شیوه ای
جدید برگزیند .حقیقت این است دوره ای که امام حسن علیه السالم در آن
به سرد می برد ،دوران اوج تعارض با حا کمیت امامت بود .و قبل از آن ،از
ماه صفر سال  11تا  36هجری ،به مدت  25سال نظام ارتجاع توانسته بود،
دوران نفوذ در حا کمیت را طی کند و از سال  36تا  40هجری به مدت  4سال و
اندی در میدان تعارض عملی با «نظام علوی» تجربیات زیادی اندوخته بود.
و چنین
مرتجعان با تجربه ای بودند که رویاروی امام حسن علیه السالم قرار
ِ
داشتند .بنابراین ،جبهه امام که توان مبارزه نظامی را نداشت ،ناچار به یک
اقدام هوشمندانه ،یعنی صلح شد که نتیجه آن ،بقای نظام امامت جهت
مبارزات آتی (به محض فراهم آمدن شرایط) بود .امام حسن علیه السالم
بارها به این مسأله اساسی (لزوم تداوم وظیفه نهضت ّ
ضد ارتجاعی) اشاره
کرد و در موقعیت های مختلف از آن سخن گفت؛ از جمله صدوق از ابوسعید
عقیصا نقل می کند:
به حسن بن علی بن ابیطاب علیهم السالم عرض کردم :ای فرزند رسول
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خدا! چرا با معاویه سازش و صلح کردی ،با اینکه می دانستی حق با توست
نه او ،و معاویه گمراه و ستمگر است؟!
امام فرمود« :آیا من ّ
حجت خدای سبحان و پس از پدرم امام بر خلق خدا
نیستم؟ گفتم :آری .فرمود :آیا من همان نیستم که رسول خدا صلی اهلل علیه
و آله وسلم در حق من و برادرم فرمود« :حسن و حسین دو امامند چه قیام
کنند و چه بنشینند»؟ گفتم :آری .فرمود :پس من امامم ،خواه قیام کنم و یا
بنشینم ...اباسعید! ا گر من از سوی خدای سبحان امامم ،نباید نظرم را (در
27
صلح یا جنگ) سبک بشمارید ،هرچند حکمت کارم روشن نباشد».
ً
بر این اساس ،اصل «امام بودن» را مورد تأ کید قرار می دهد .و طبیعتا کسی
که امام است ،به حکم وظیفه ،تداوم نهضت ّ
ضد ارتجاعی و ...را باید ادامه
دهد؛ در هرشکل و صورتی که مقدور باشد و به تعبیر امام و رسول ا کرم این
وظیفه ،گاه با قیام و گاه با قعود.
به عبارت دیگر ،جنگ و صلح هردو قالب انجام وظیفه اند و به تنهایی
موضوعیتی ندارند ،آنچه مهم است ،اصل وظیفه (امامت) است و قالب های
مبارزه ،فر ع آن است.
بیعت بر جنگ و صلح
از آنجایی که مسلمانان هنگام بیعت با امام حسن علیه السالم برجنگ
و صلح بیعت کرده بودند ،در واقع از لحاظ حقوقی متعهد شده بودند که
تصمیم های امام را محترم بشمارند .از این رو امام هم هنگام بیعت گرفتن
بر این مسأله (بیعت بر جنگ و صلح) ّ
توجه و تأ کید داشت و هم در برابر
ّ
متعرضان آن را یادآور می شد و از لحاظ حقوقی آنان را ملزم به پذیرش
ّ
عواقب تعهدپذیری خودشان می کرد .آن حضرت بعد از شهادت امیرمؤمنان
علیه السالم فرمود:
ً
ًّ ًّ
ّ
«أال و قد علمتم ان امیرالمؤمنین علیا حیا و میتا ،عاش بقدر و مات بأجل
ّ
ُ
ُ
حاربت و تسالموا من
و ِانی أبایعکم علی ان تحاربوا من
سالمت28؛ هان!
دانستید که امیرمؤمنان علی علیه السالم در زندگی و مرگ به اندازه (الهی)
زیست و به اجل (خداوندی) وفات کرد .اینک من با شما بیعت می کنم که با
هرکس جنگیدم ،بجنگید و با هر کسی آشتی کردم ،صلح کنید».
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دینوری می نویسد :بعد از شهادت علی علیه السالم مردم برای بیعت نزد
حسن بن علی علیهماالسالم آمدند .او دستش را باز کرد و فرمود :آیا با من
بیعت می کنید که گوش کنید و فرمان برید و با هرکس جنگیدم ،بجنگید
و با هرکس آشتی کردم ،صلح کنید؟ مردم به تردید افتادند و بیعت نکردند.
حسن علیه السالم هم دستش را جمع کرد .آنان نزد حسین علیه السالم
آمدند و گفتند :دست بگشا که با تو بر آنچه با پدرت بیعت کردیم و نبرد با
شامیان که حالل کنندگان خون و گمراهانند ،بیعت کنیم .حسین علیه
السالم فرمود :خدا نکند که تا حسن علیه السالم زنده است ،با شما بیعت
29
کنم .آنان نزد حسن علیه السالم برگشتند و طبق شرط او بیعت کردند.
آن حضرت حتی هنگام گسیل داشتن مردم برای نبرد با معاویه نیز یادآور
نوع بیعت شد و فرمود« :ای مردم! شما بامن بیعت کردید که سازش کنید با
30
هرکه سازش کنم و بجنگید با هرکه بجنگم».
و بعد از زخمی شدن در ساباط ،فرمود« :با من پیمان بستید که در صلح
باشید با هرکه من با او در صلحم و بجنگید با هرکه من با او بجنگم .اینک
به من گزارش رسیده است که بزرگان شما نزد معاویه می روند و بیعت
31
می کنند»...
و خالصه برای حاضران در مجلس معاویه بعد از صلح نیز اعالم کرد« :ای
نخستین شما را با ّاول ما هدایت کرد و خون شما را با آخر ما حفظ
مردم! خدا
ِ
فرمود .و من بر عهده شما بیعتی داشتم که با هر که جنگیدم ،بجنگید و با
هرکه صلح کردم ،صلح کنید .اینک با معاویه صلح و بیعت می کنم ،شما نیز
32
بیعت کنید».
مسأله قضا و قدر الهی
ّ
امام حسن علیه السالم در موارد متعددی نیز با مطرح کردن مسأله «قضا و
قدر الهی» کوشید مشروعیت صلح را برای گروه هایی از مخاطبان خود تبیین
کند .طبیعی است که قضا و قدر الهی به معنای جبر و مجبور بودن انسان
نیست و امام علیه السالم در عین حال ،تمام حوادث را در حیطه و محصول
اختیار و عقل انسان ها می دانست؛ از این رو در جواب حسن بصری نوشت:
«هرکس به تقدیر خیر و شر ایمان نیاورد ،خدا می داند که کافر است و هرکس
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گناهان را به خدا وا گذارد (خود را مجبور بداند) ،تبهکار است .همانا خدا نه
از روی اجبار اطاعت شود و نه از روی شکست نافرمانی گردد .خدا بندگان را
در مملکت وجود ،بیهوده رها نکرده است؛ بلکه او مالک هرچیزی است که
به آنها داده و توانا بر هر قدرتی است که به آنان بخشیده است .خدا بندگان
را از روی اختیار فرمان داده و از روی هشدار بازداشته است .پس ا گر بخواهند
فرمان برند ،باز دارنده ای نمی یابند و ا گر بخواهند نافرمانی کنند و خدا بر
آنان (بخواهد) ّ
منت نهد و بین آنان و معاصی قرار گیرد ،انجام می دهد و ا گر
انجام ندهد ،این گونه نیست که آنان را با بازور و ا کراه برگناه واداشته است؛
بلکه ّ
منت بر آنان گذاشت که بیناشان ساخت و آ گاهشان کرد ،هشدارشان
داد و امر و نهی کرد .نه بر آنچه فرمانشان داد ،مجبورند ـ تا همچون فرشتگان
باشند ـ و نه از آنچه بازشان داشت .و خدا ّ
حجت های رسایی دارد که ا گر
33
بخواهد ،همه شما را هدایت می کند»...
با این توضیح پیرامون قضا و قدر از زبان امام حسن علیه السالم ،
نمونه هایی از استناد صلح و سپردن حکومت به معاویه ،به قضا و قدر را مرور
می کنیم.
امام باقر علیه السالم فرمود :یک نفر از یاران امام حسن علیه السالم به نام
سفیان بن لیلی که بر شتر خود سوار بود ،نزد امام حسن علیه السالم ـ که
جامه به خود پیچیده و در حیاط نشسته بود ـ آمد و گفت :السالم علیک
ّ
یا مذل المؤمنین !...امام فرمود :توچه می دانی که چرا این کار را کردم؟ از
پدرم شنیدم که فرمود :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمود« :روزها و
شب ها سپری نمی شود مگر آنکه مردی گلو گشاد و سینه فراخ (معاویه) که
می خورد و سیر نمی شود ،امر این امت را به دست می گیرد ».از این رو چنان
34
(صلح) کردم.
در جواب سلیمان بن صرد که بزرگ مردم عراق بود ،نیز فرمود« :از خدا
35
بترسید و به قضای او خرسند باشید و امر خدا را بپذیرید».
ّ
جهنی قرار گرفت ،فرمود ...:سوگند
و آن گاه که در برابر سؤال زید بن وهب
ّ
به خدا! من چیزی از منبعی موثق می دانم (که تو نمی دانی) .امیرمؤمنان
روزی مرا شادمان دید و فرمود« :حسن جان! شادمانی می کنی ،چگونه
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خواهی بود وقتی پدرت را کشته ببینی یا فرمانروایی جهان اسالم را بنی امیه
گشاد روده فراخ است که می خورد و سیر
به دست گیرند؛ امیرشان آن گلو
ِ
نمی شود ،می میرد و در آسمان یاور و در زمین عذری ندارد .پس بر شرق و
غرب آن چیره گردد ،در حالی که مردم از او فرمان برند و پادشاهی اش به درازا
کشد .بدعت ها و گمراهی ها پدید آورد؛ حق و سنت رسول اهّلل صلی اهلل علیه
و آله وسلم را بمیراند ...این گونه خواهد بود تا در آخرالزمان و سختی دوران
36
و نادانی مردمان ،خدا رادمردی را برانگیزد»...
ابن اعثم می گوید« :حجر بن عدی گفت :سوگند به خدا! دوست داشتم
همه می مردیم و این روز را نمی دیدیم! زیرا ما به آنچه دوست نداشتیم،
خوار و زبون شدیم و آنان به آنچه دوست داشتند ،شادمان شدند.
چهره حسن علیه السالم برافروخته شد و از مجلس معاویه برخاست و به
منزل رفت .سپس سراغ حجربن عدی فرستاد و فرمود :حجر! من در مجلس
معاویه سخن تو را شنیدم؛ این گونه نیست که همه چون تو بخواهند ...در
همین حال ،سفیان بن لیلی آمد و گفت :سالم بر تو ای خوار کننده مؤمنان...
امام حسن علیه السالم فرمود :فالنی! رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم
از دنیا نرفت تا برایش از پادشاهی بنی امیه پرده برداشتند و او آنان را دید که
یکی پس از دیگری بر منبرش باال می روند و این بر او گران آمد .پس خدای
ّ
متعال این آیات را فرستاد و فرمود« :انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادرا ک ما
لیلة القدر ،لیلة القدر خیر من الف شهر»خدا می فرماید :شب قدر از هزار ماه
سلطنت بنی امیه بهتر است.
حسین علیه السالم به برادرش حسن علیه السالم رو کرد و فرمود :سوگند
به خدا! ا گر همه آفریده ها جمع شوند و بخواهند جلوی آنچه را انجام شده
37
است ،بگیرند ،نمی توانند»...
داشتن حکمت و مصلحت
هرچند اصلی ترین عامل مشروعیت صلح ،همان عامل پیشین است ،اما
عوامل دیگری هم در کالم امام به چشم می خورد؛ مانند داشتن مصلحت و
حکمت .امام بارها به این موضوع تأ کید کرده است که مصلحت و حکمت
این کار هرچند پنهان ،ولی خیلی مهم است و این ،خود عاملی برای
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مشروعیت صلح است .امام گاه تنها به عنوان حکمت و مصلحت داشتن،
ا کتفا می کرد و گاه برخی از حکمت ها و مصلحت ها را که در واقع همان
آثار مثبت صلح بودند ،تشریح می کرد؛ مانند سخن حضرت نزد معاویه که
ّ
ّ
فرمود« :ای مردم! ...می دانید که معاویه در حقی که متعلق به من است
نه او ،با من ستیز کرد و من مصلحت ّامت را در نظر گرفتم ....در این کار جز
38
صالح و دوام شما را نخواستم».
آن حضرت در پاسخ به مردم هم فرمود« :شما از کار من آ گاه نیستید.
سوگند به خدا! آنچه کردم ،برای شیعیان من از آنچه آفتاب بر آن می تابد
یا از آن غروب می کند ،بهتر است ...آیا خبر ندارید که چون خضر آن کشتی
را شکافت و آن دیوار را به پا کرد و آن پسر بچه را کشت ،باعث خشم موسی
بن عمران علیه السالم شد؛ زیرا حکمت این امور بر او پنهان بود .با اینکه نزد
39
خدای سبحان از حکمت و حق برخوردار بود؟
عالوه بر این ،آن حضرت گاه به طور مشخص به برخی حکمت ها و
مصلحت ها اشاره کرده است که ما تحت عنوان آثار صلح (سه نمونه از
حکمت ها) می آوریم:

 .5آثار صلح
بقای شیعیان و اسالم
اصلی ترین اثر صلح ،بقای اسالم ،شیعیان و به تبع آن نظام امامت بود.
لذا حجم وسیعی از دالیل مطرح شده از سوی امام به این عنوان اختصاص
دارد .امام در جواب ابو سعید عقیصا فرمود:
ً ّ
«لوال ما ُ
اتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه االرض احدا اال قتل؛ ا گر صلح
نمی کردم ،روی زمین از شیعیان ما کسی نمی ماند مگر اینکه کشته می
40
شد».
همچنین وقتی معاویه از امام حسن علیه السالم خواست با حوثره اسدی ـ
که علیه معاویه شورش کرده بود ـ بجنگد ،فرمود:
ُ
ّ
کففت عنک لحقن دماء المسلمین و ما احب ذلک یسعنی أن اقاتل
«واهّلل لقد
ً
41
عنک قوما انت واهّلل اولی بقتالی منهم ؛ سوگند به خدا! از تو دست کشیدم تا
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خون مسلمانان مصون بماند .گمان نمی کردم اینک چنین شود که از جانب تو
ً
به جنگ افرادی بروم که جنگ با تو یقینا بهتر از جنگ با آنان است».
و در پاسخ جبیر بن نفیر فرمود« :آن را رها کردم تا خشنودی خدا را به دست
42
آورم و خون امت محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم را نگه دارم».
آن حضرت حتی در دعاهایش هم این حکمت را آشکار می سازد و
می فرماید:
ّ
ّ
ُ
ُ
«الل ّ
هم فقد تعلم انی ما ذخرت جهدی و ال منعت وجدی حتی  ...و تسکین
ُ
حرست ما حرسه اولیائی من امر آخرتی و
الطاغیة عن دماء اهل المشایعة و
دنیای43...؛ خدایا! تو می دانی که تالشم را نیندوختم و از توانم دریغ نورزیدم
تا حرمتم شکسته شد و تنها ماندم .پس راه پیشینیان خود را که بازداشتن از
ّ
شر تجاوزگران و آرام کردن طغیانگران از ریختن خون شیعیان باشد ،پیمودم
و امر آخرت و دنیای خود را چون اولیایم نگهبانی کردم»...
ترجیح امنیت و پرهیز از اختالف
امام حسن علیه السالم بعد از چند روز توقف در ساباط ،هنگامی که
خواست از آنجا کوچ کند ،فرمود« :ای مردم! شما با من بیعت کردید که
سازش کنید با هرکه سازش کنم و بجنگید با هرکه بجنگم .سوگند به خدا!
اینک آن چنان هستم که بر هیچ یک از این امت ،در شرق باشد یا غرب ،تاب
کینه ورزی و آنچه را در جاهلیت نا گوارتان بود ،ندارم .انس ،آسودگی و آشتی
میان مردم از جدایی ،نا امنی ،کینه ورزی و دشمنی که شما خواهانید ،بهتر
44
است .والسالم».
امام پس از صلح نیز در پاسخ ّ
مسیب بن نجبه فرمود« :با این بیعت،
مصلحت شما و بازداشتن از درگیری شما را می خواستم .به قضای الهی
خشنود باشید و کار را به خدا وا گذارید تا نیکوکار آسوده گردد و از ّ
شر تبهکار
45
در امان ماند».
ّ
عزت واقعی ،ننگ ظاهری
هرچند صلح در ظاهر به عنوان عیب شمرده می شد و به همین خاطر،
حتی در ساباط ،عده ای به محض شنیدن بوی صلح ،به امام حمله ور
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شدند؛ اما این کار در واقع موجب ّ
عزت شیعیان و جلوگیری از شکست ابدی
آنان شد .لذا امام در کالمی ،عار ظاهری را به آتش دائمی ترجیح می دهد.
دینوری می گوید:
ّ
«سلیمان بن صرد نزد امام آمد و گفت :السالم علیک یا مذل المؤمنین...
ّ
ّ
تذلوا و تعافوا ّ
احب ّ
الی
امام فرمودّ ...« :اما قولک یا مذل المؤمنین فواهّلل الن
من ان ّ
تعزوا و تقتلوا فان ّرد اهّلل علینا فی عافیة قبلنا و سألنا العون علی امره و
ّ
ان صرفه عنار ضیفا46...؛ و اما گفتار تو که گفتی «یا مذل المؤمنین» ،سوگند
به خدا! ا گر زیر دست و در عافیت باشید ،نزد من محبوب تر است از اینکه
عزیز و کشته شوید .ا گر خدا ّ
حق ما را در عافیت به ما برگرداند ،ما می پذیریم
و از او بر آن کمک می گیریم و ا گر بازداشت ،نیز خرسندیم.»...
حتی اصحاب امام به وی «یا عار المؤمنین» می گفتند .که امام در پاسخ
می فرمود« :العار خیر من ّالنار؛ 47ننگ (ظاهری) بهتر از آتش است» .و در
جواب حجر بن عدی فرمود« :آرام باش .من خوار کننده نیستم؛ بلکه ّ
عزت
بخش مؤمنانم و بقای ایشان را می خواهم»48.
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* منبــع ارجاعــات مقالــه حاضــر «موســوعة کلمــات االمــام الحســن(ع)» پژوهشــکده باقرالعلــوم(ع)
است.
 .1مقاتل الطالبیین ،ص .55
 .2همان.
 .3بحاراالنوار ،ج  ،44ص .44
 .4همان ،ج  ،10ص 138؛ امالی ،طوسی ،ص .561
 .5در ســخنی دیگــر در مدینــه (نــزد معاویــه) ،عواقــب حکومــت ناصالحــان بنــی امیــه را برشــمرد
(شــرح ابــن ابــی الحدیــد ،ج  ،16ص  .)28بعــد از آمــدن معاویــه بــه مدینــه هــم او را فاقــد
صالحیــت دانســت (مقتــل الحســین ،ص 125؛ تحــف العقــول ،ص 232؛ شــرح نهــج البالغــه ،ج
ّ
 ،16ص  ،)12همیــن طــور بــا معرفــی امــام حســین(ع) بــه جانشــینی خــود بــر حقانیــت و شایســتگی
خــود و اهــل بیــت(ع) بــر امامــت تأ کیــد کــرد( .کافــی ،ج  ،1ص 300؛ کفایــة االثــر ،ص .)226
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 .6احتجاج ،ج  ،2ص 56؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص .97
 .7بحاراالنوار ،ج  ،44ص .383
 .8بــرای پرهیــز از اطالــه کالم از تحلیــل و تفســیر مســأله دنیاگرایــی مــردم در عصــر مذکــور ،صــرف
نظــر و شــما را بــه مطالعــه ســخنان رهبــری در بــاره «نقــش خــواص در عاشــورا» و دیگــر کتبــی کــه
ً
بــه ایــن موضــوع پرداختــه انــد ،فــرا مــی خوانیــم .ایــن رویکردهــا دقیقــا در زمــان امــام حســن(ع)
هــم وجــود داشــت.
 .9بحاراالنوار ،ج  ،44ص .21
 .10همان ،ص 44؛ الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص .575
 .11بحاراالنوار ،ج  ،44ص .21
 .12الفتوح ،ج  ،4ص .290
 .13شعرا.227 /
 .14علل الشرایع ،ص 220؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص 33؛ الفتوح ،ج  3و  ،4ص .283
 .15الخرائج والجرائح ،ج  ،2ص .574
 .16الغارات ،ص 443؛ بحاراالنوار ،ج  ،34ص .18
 .17احزاب .33 /
 .18معجم الکبیر ،ج  ،3ص 93؛ مجمع الزواید ،ج  ،9ص .172
 .19احتجاج ،ج  ،2ص 69؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص .20
 .20مقاتل الطالبیین ،ص .59
 .21امالی ،شیخ طوسی ،ص .559
 .22احتجاج ،ج  ،2ص 71؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص .147
 .23مهج الدعوات ،ص 47؛ بحاراالنوار ،ج  ،85ص .212
 .24علــل الشــرایع ،ص  .221بــرای اطــاع از شــرایط صلــح ،ر.ک :تاریــخ طبــری ،ج  ،3ص 165؛
الفتــوح ،ج  3و  ،4ص  292ـ 294؛ اعــام الــوری ،ج  ،1ص .403
 .25احتجاج ،ج  ،2ص .69
 .26ماهنامــه فرهنــگ کوثــر ،ش  51و  .52مقالــه «اصالحــات نبــوی و اقدامــات جاهلــی» و مقالــه
«گام هــای ارتجــاع از رحلــت نبــوی تــا قیــام حســینی» از نگارنــده.
 .27علل الشرایع ،ص 211؛ احتجاج ،ج  ،2ص .67
 .28الفتوح ،ج  3و  ،4ص 284؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص 54؛ تاریخ طبری ،ج  ،3ص .164
 .29االمامة و السیاسة ،ص .163
 .30الفتوح ،ج  ،3ص .289
 .31شرح ابن ابی الحدید ،ج  ،16ص .22
 .32االمامه والسیاسة ،ص .163
 .33تحف العقول ،ص .231
 .34اختیار معرفة الرجال ،ج  ،1ص .327
 .35االمامه و السیاسة ،ص .163
 .36احتجاج ،ج  ،2ص .69
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 .37الفتوح ،ج  3و  ،4ص 295؛ المعجم الکبیر ،ج  ،3ص 89؛ المناقب ،ج  ،4ص .35
 .38الفتوح ،ج  3و  ،4ص .295
 .39احتجاج ،ج  ،2ص 67؛ علل الشرایع ،ص .211
 .40بحاراالنوار ،ج  ،44ص 1؛ نورالثقلین ،ج  ،3ص 290؛ االمامة و السیاسة ،ص .163
 .41کشف ّ
الغمه ،ج  ،1ص 573؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص .106
 .42حلیة االولیاء ،ج  ،2ص .36
 .43مهج الدعوات ،ص 47؛ بحاراالنوار ،ج  ،85ص .212
 .44الفتــوح ،ج  ،3ص 289؛ مقاتــل الطالبییــن ،ص  ،63ایــن گونــه ســخنان را عامــل خشــم
مــردم و حملــه و اهانــت آنهــا بــه امــام مــی دانــد.
 .45الفتوح ،ج  3و  ،4ص .295
 .46االمامة و السیاسة ،ص 163؛ نورالثقلین ،ج  ،5ص .193
 .47تاریخ ابن عساکر ،ترجمة االمام الحسن(ع) ،ص 171؛ ذخائر العقبی ،ص .139
 .48دالئل االمامه ،ص .166
……………………..
مجله  /فرهنگ كوثر  /زمستان  ،1381شماره / 56
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صلح نامه امام مجتبی(علیه السالم) ّ
مواد و بندهایی دارد که هر بندی پیامی
خاص دارد :

ّ
ماده ّاول:

هذا ما صالح علیه الحسن بن علی بن أبی طالب معاویة بن أبی سفیان صالحه
ّ
یسلم إلیه والیة أمر المسلمین ،علی أن یعمل فیهم بکتاب اهّلل ّ
وسنة
علی أن
1
رسوله(صلی اهلل علیه وآله وسلم .
یکی از شروط امام(علیه السالم) این است که معاویه به کتاب خدا و سنت
پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)عمل کند.
امام مجتبی(علیه السالم) می دانست که معاویه عامل به کتاب خدا و سنت
پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)نیست ،و لذا پس از ورود معاویه به کوفه اولین
جمله ای که می گوید این است:
ّ
ّ
ّ
إنی واهّلل ما قاتلتکم لتصلوا وال لتصوموا وال لتحجوا وال لتزکوا إنکم لتفعلون
ّ
وإنما قاتلتکم ّ
ألتأمر علیکم ،وقد أعطانی اهّلل ذلک وأنتم کارهون
ذلک.
من صلح نکردم تا شما را وادار کنم نماز بخوانید ،زکات بدهید ،حج برید ،نه،
بلکه برای این است که بر گرده شما سوار شوم و بر شما ریاست کنم .
مقاتل الطالبین ص  ،45شرح ابن ابی الحدید ج  16ص  15و موارد متعدد دیگر
ّ
هنوز مرکب صلح نامه که عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی اهلل علیه وآله
وسلم) بود خشک نشده بود ،که با بی مهری معاویه روبرو می شود ومی گوید:

کل شرط شرطته فتحت قدمی

تمام شروطی که با امام حسن(علیه السالم)گذاشتم ا کنون زیر پای من است
و هیچ ارزشی ندارد .این حرکت برای مردم کافی بود تا چهره مقدس مآبانه
معاویه را خوب بشناسند ،او که واژه صحابی پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)
و کاتب وحی را وسیله ای برای نابودی اسالم یدک می کشید

ّ
ماده ّ
دوم:

معاویه ّ
حق تعیین خلیفه پس از خودش را ندارد و خالفت از ِآن حسن بن
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علی(علیهما السالم) است .ولی طولی نکشید که با تطمیع و تهدید و قتل
ّ
عدهای ،یزید را بر گرده مردم سوار کرد ،و عمال یکی دیگر از مواد صلحنامه را زیر
پا گذاشت.
ّ
از نکات بسیار قابل تأمل در این برهه از تاریخ این است که عبد اهلل بن عمر
با حضرت علی(علیه السالم) بیعت نمی کند ،با امام حسن(علیه السالم) هم
بیعت نمی کند ،ولی با معاویه و یزید بیعت می کند ،در سنن ترمذی ،تاریخ ابن
اثیر و در تمام تواریخ اهل سنت آمده است که:
معاویه صد هزار دینار برای عبد اهلل بن عمر فرستاد ،و بحث بیعت با یزید را
مطرح کرد ،وقتی که به عبد اهلل بن عمر گفتند:
معاویه می خواهد تو با یزید بیعت کنی ،می گوید :عجب ،پس آن صد هزار
دیناری که برای من فرستاده بود بخاطر همین بود ،معاویه دین مرا ارزان خرید،
دین من باالتر از صد هزار دینار ارزش دارد.
ولی باید بگوییم که معاویه در این معامله سرش کاله رفت ؛ زیرا دین عبد اهلل
بن عمر بسیار کمتر از این مبلغ ارزش داشت ؛ بلکه هیچ ارزشی نداشت .چرا که
ا گر در تاریخ اهل سنت ،صحیح بخاری ،مسلم و ...آمده که در سال  62هجری
بعد از قضیه کربال و واقعه ّ
حره که به دستور یزید صحابه را در مدینه کشتند و
به تمام زن ها و ناموس مسلمان ها تجاوز کردند که حتی گفته می شود  10هزار
ولد الزنا در آن سال در مدینه بدنیا آمد ،مردم مدینه قیام کرده ،حا کمی که از
طرف یزید منصوب شده بود را بیرون کردند ،عبداهلل بن عمر تنها کسی بود که
از حکومت یزید در مدینه دفاع کرد ،او تعدادی را جمع کرد و گفت :
ای مردم ! ما با این مرد دست بیعت داده ایم ،من خودم با این گوش هایم
از پیغمبر ا کرم(صلی اهلل علیه وآله وسلم)شنیدم که فرمود« :ا گر کسی با مردی
بیعت کند و بیعت بشکند ،فردای قیامت با خائنین و غادرین محشور خواهد
شد»
از میان آن همه صحابه پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) که در مدینه بودند،
تنها کسی که از حکومت یزید دفاع کرد ،همین عبد اهلل بن عمر بود.
عبداهلل بن عمر شبانه درب خانه حجاج بن یوسف ثقفی حجاجی که تاریخ
بشریت جنایتکاری مثل او را سراغ ندارد ،رفت  .عمر بن عبد العزیز می گوید :ا گر
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تمام قبایل و تمام ملت ها بیایند ،جنایت کارترین افراد را بیاورند و در یک کفه
ترازو بگذارند ،یعنی تمام جنایتکاران تاریخ در یک کفه باشد ،ما هم حجاج را در
ّ
کفه دیگر بگذاریم ،کفه ما از همه سنگین تر خواهد شد.
حجاج می گوید :برای چه آمده ای؟ پاسخ میدهد :روایتی از پیغمبر
ا کرم(صلی اهلل علیه وآله وسلم) یادم آمد خواب به چشمم نرفت ،یادم افتاد که
پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)فرمود:
ّ
جاهلیة »
«من مات بال إمام مات میتة
یا
ّ
«من مات ولم تکن فی عنقه بیعة إمام مات میتة جاهلیة »
هر کس بدون امام یک شب صبح کند ،مرگش مرگ جاهلیت است.
من آمده ام تا با شما که نماینده عبدالملک هستی بیعت کنم ،که ا گر امشب
مرگ به سراغم آمد ،مرگ من مرگ جاهلی نباشد !! حجاج هم نهایت تحقیر را
نشان می دهد و می گوید :من دستم فعال گرفتار و مشغول است ،بیا پای من را
به عنوان بیعت با عبد الملک ببوس و برو .عبد اهلل بن عمر ذلیل می شود ،پای
حجاج خونخوار و جانی را می بوسد،
یعنی نشان می دهد که دین او صد هزار دیناری که معاویه خریده بود که
هیچ ،به اندازه صد هزار ّ
ذره بی ارزش هم نمی ارزد.

ّ
ماده سوم:

معاویه حق ندارد به علی بن ابی طالب امیر المؤمنین(علیه السالم)کوچکترین
بی احترامی و اهانتی بکند
ّ
ّ
المادة الثالثة :أن یترک سب أمیر المؤمنین والقنوت علیه بالصالة وأن ال یذکر
ّ
ًّ
2
علیا إال بخیر"
ً
وقال آخرون أنه أجابه علی أنه ال یشتم علیا وهو یسمع وقال ابن االثیر :ثم لم
یف به أیضا3.
ّ
ّ
ولی دستور سب علی(علیه السالم) را معاویه در اولین سفرش به مدینه صادر
کرد .این روایت در صحیح مسلم است ،که اهل سنت آن را ّ
أصح الکتاب بعد
القرآن می دانند و می گویند:
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من طعن فی صحیح مسلم فهو زندیق
مسلم در کتاب الفضائل باب فضائل علی بن ابی طالب نقل می کند معاویه
به سعد بن أبی وقاص گفت:
مالک ال ّ
تسب أبا تراب
تو چرا به علی(علیه السالم) فحش نمی دهی؟
سعد بن وقاص می گوید:
من وقتی یادم می آید که پیغمبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) به علی(علیه
السالم) گفت" :أنت ّ
منی بمنزلة هارون من موسی" ،یا بعد از آنکه شنیدم آیه
تطهیر در حق علی(علیه السالم) نازل شد ،و پیغمبر ا کرم(صلی اهلل علیه وآله
وسلم) علی ،زهرا ،حسنین(علیهم السالم) را زیر کساء یمانی جمع کرد ،و گفت:
"هؤالء أهل بیتی" ،جرأت نمی کنم به علی ناسزا بگویم
ً
أمر معاویة بن أبی سفیان سعدا فقال ما منعک أن تسب أبا تراب ؟ قال :أما ما
ذکرت ثالثا قالهن رسول اهّلل(صلی اهلل علیه وآله وسلم)فلن أسبه الن تکون لی
واحدة منهن أحب إلی من حمر النعم ،سمعت رسول اهلل(صلی اهلل علیه وآله
وسلم) یقول لعلی وخلفه فی بعض مغازیه؟ فقال له یارسول اهّلل تخلفنی مع
النساء والصبیان؟ فقال له رسول اهّلل(صلی اهلل علیه وآله وسلم) :أما ترضی أن
ّ ّ
تکون ّ
منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبوة بعدی .وسمعته یقول یوم
خیبر العطین الرایة رجال یحب اهلل ورسوله ویحبه اهّلل ورسوله .قال فتطاولنا لها
ً
فقال ادعوا لی علیا ،قال فأتاه وبه رمد فبصق فی عینه فدفع الرایة إلیه ففتح اهّلل
علیه وأنزلت هذه اآلیة (ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم) اآلیة دعا رسول
ّ
ً
اهّلل(صلی اهلل علیه وآله وسلم) علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤالء
4
أهلی  ...الخ
زمخشری در ربیع االبرار می نویسد :در دوران معاویه بر باالی  80هزار منبر به
علی(علیه السالم) ناسزا می گفتند:
ّ
ّ
ّ
قال الزمخشری والحافظ السیوطی" :إنه کان فی أیام بنی امیة أ کثر من سبعین
علی بن أبی طالب بما ّ
5
ألف منبر یلعن علیها ّ
سنه لهم معاویة من ذلک
و در خطبه های نماز جمعه یکی از واجبات گفتن ناسزا به علی(علیه السالم)
بود و حتی بعنوان یک سنت در میان امت اسالمی جا افتاده بود.
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ّإن معاویة أمر الناس بالعراق والشام وغیرهما بسب علی(علیه السالم)والبراءة
منه  .وخطب بذلک علی منابر اإلسالم  ،وصار ذلک سنة فی أیام بنی أمیة إلی أن
قام عمر بن عبد العزیز رضی اهّلل تعالی عنه فأزاله .وذکر شیخنا أبو عثمان الجاحظ
ّ
أن معاویة کان یقول فی آخر خطبة الجمعة  :اللهم إن أبا تراب الحد فی دینک ،
ً ً
ً
وصد عن سبیلک فالعنه لعنا وبیال  ،وعذبه عذابا ألیما وکتب بذلک إلی االفاق ،
6
فکانت هذه الکلمات یشاربها علی المنابر  ،إلی خالفة عمر بن عبد العزیز.
ابن عقیل در النصائح الکافیة و العطف الجمیل و ابن ابی الحدید در شرح نهج
البالغه می گویند:
ّ
وقتی عمر بن عبد العزیز خواست سب علی(علیه السالم) را بردارد ،از گوشه
و کنار مسجد داد و فریاد بلند شد که تو سنت پیغمبر را محو و نابود می کنی
نودی من جوانب المسجد یوم ترکها [أی لعن علی(علیه السالم)] من الخطبة.
7
السنة ،السنة ،یا أمیر المؤمنین ترکت السنة.
بنابراین ّ
ماده ّ
سوم صلح نامه یعنی :ناسزا نگفتن به امیرالمؤمنین (علیهالسالم)
هم فراموش شد.

ّ
ماده چهارم:

قول و ّ
تعهد معاویه بود به عدم تعرض به شیعیان امیر المؤمنین علی(علیه
السالم) ،و رعایت حقوق مالی و جانی آنان در هر کجا که باشند .حاال ببینیم
اینها با شیعیان علی(علیه السالم) چه کردند؟ ابن ابی الحدید می گوید :معاویه
دستور داد شیعیان علی(علیه السالم) را هر کجا که یافتند بکشند ،و ا گر دو نفر
شهادت دادند که این آقا با علی(علیه السالم) ارتباط دارد خونش هدر و اموالش
مباح است .به نمونه ای اشاره کنیم که ابن اثیر در الکامل فیالتاریخ الکامل فی
التاریخ ج  3ص  . 229نقل میکند:
معاویه طی بخش نامه ای اعالم کرد که ا گر دو نفر شهادت دادند که فالنی
دوست علی(علیه السالم) است ،حقوق او را از بیت المال قطع کنند .زیاد بن
ابیه ،سمرة بن جندب را به جای خود در بصره گذاشت ،می گویند" :در طول
شش ماه ،هشتاد هزار نفر از دوستان علی(علیه السالم) را کشتند .جرم آنان فقط
دوستی علی بن أبی طالب بود .ابو سوار عدوی می گوید" :سمرة بن جندب در
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یک صبحگاه 47 ،نفر از بستگان مرا کشت که همه حافظ قرآن بودند.
ابن ابی الحدید جمله ای دارد که بسیار زجر آور است می گوید:
ّ
8
حتی ّإن الرجل لیقال له زندیق أو کافر ّ
أحب إلیه من أن یقال شیعة علی
ا گر به کسی می گفتند تو زندیقی ویا ملحد و کافری ،خیلی بهتر بود که به او
بگویند تو شیعه علی هستی .علی بن جهم پدرش را لعن و نفرین می کرد که چرا
اسمش را علی گذاشته است:
ً
ّ 9
کان یلعن أباه ،لم ّ
سماه علیا
ابن حجر می گوید:
معاویه دستور داد ا گر فرزندی در حکومت اسالمی به دنیا آمد و اسم او را علی
گذاشتند ،نوزاد را بکشید .
ً
کان بنو أمیة إذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه ،فبلغ ذلک رباحا فقال هو
10
علی ،وکان یغضب من علی ،ویحرج علی من سماه به

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1بحار األنوار ج  44ص  ،65الغدیر ج  11ص . 6
 .2مقاتل الطالبیین لالصفهانی :ص  26شرح النهج ،15 / 4
 .3االمامة والسیاسة  -ابن قتیبة الدینوری ،تحقیق الشیری ج  1ص .185
 .4سنن الترمذی ج  5ص  ، 301فتح الباری ج  7ص  ،60السنن الکبری ج  5ص . 107
ّ
لمحمــد بــن عقیــل ،79 :عــن الســیوطی،
 .5ربیــع األبــرار للزمخشــیری ،186/2 :النصائــح الکافیــة
الغدیــر ،266/10 ،102/2 :النــص واالجتهــاد ،496 :وأمــان االمــة مــن االختــاف للشــیخ لطــف اهّلل
الصافــی. 46 :
 .6شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید ج  4ص . 56 - 57
 .7النصائح الکافیة للسید ّ
محمد بن عقیل ص  ،116القول الفصل :ج  2ص  384ط جاوة
 .8شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید ج  11ص . 44
 .9لسان المیزان ،ج ، 4ص . 210
 .10تهذیب التهذیب ،ج  ، 7ص 281
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نگاهی به مسئله
دانش اندوزی و پرسشگری در
قرآن و سیره امام رضا

درآمد

سرآغاز رسالت پیامبر گرامی حضرت محمد(ص) ،با توصیف خداوند به آموزش
دهنده علم و قلم به انسان شروع شد )1(.دین در منطق نبوت ،آ گاهی بخشی
است و نجات دهنده انسان از تاریکی های نادانی و سرگردانی در وادی بی
معرفتی و پیامبر(ص) ،اول معلم بشریت و بسیاری از آیاتی که بر او نازل شده،
ّ
توصیه کننده به تعقلّ ،
تفقهّ ،
تأمل و در یک کلمه ،فهم کردن است.
تدبر،
در جامعه ای که روح جاهلیت موج می زد و مردم آن در بستر بی خبری قرار
داشتند و با علم و آ گاهی ،بیگانه و حتی دشمن بودند ،خداوند پیامبری برگزید
تا پرده های جهل را کنار بزند و مردم را با فطرت پا ک و حقیقت جوی آنان آشنا
سازد .بدین جهت بود که نور محمدی در تاریکی نادانی جاهلیت تابیدن آغاز
کرد و با ایجاد دگرگونی در عمق جان انسان جاهلی ،اعجازی بی نظیر و تاریخی
آفرید و راه درست زیستن و سعادت جاودانه را فرا روی بشریت قرار داد.

اشاره به موضوع

فرضیه و مسئله اصلی این نوشتار را این گونه مطرح می کنیم که :از یک منظر
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پیام اصلی و اولی دین و مکتب اسالم ،تالش در جهت بهبود آوردن فضایی
سالم برای ارتقای علمی و فهم همه انسان هاست و جلوگیری از هر عاملی که
بخواهد با دانایی او مبارزه کند ،یعنی علم آموزی در منطق اسالم برابر است با
آ گاه شدن برای دریافت همه حقوق و انجام تکالیف دینی اجتماعی و از همه
مهمتر ،علم ابزاری است برای رشد و بالندگی در جهت رسیدن به دریافت های
مقامات معنوی و قرب الهی.
از این رو ،خداوند در قرآن خود را ّ
ولی مؤمنان معرفی می کند که آنان را از
تاریکی ها به سوی روشنایی رهنمون می شود و شیطان را ّ
ولی کافران می داند
()2
که آنان را از متن فطرت نورانی ،به وادی گمراهی می کشاند.
در فرهنگ دین ،انسان موجودی است که ظرفیت و قابلیت تعالی و کمال را
تا مرز امام شدن و الگو بودن برای دیگران دارد و حتی آن را در ردیف آرزوهای
ً
()3
انسان های بزرگ بر می شمارد .و اجعلنا للمتقین اماما.

علم توحید

این همه بزرگی و بلند مرتبه ای در زندگی انسان ،به برکت علم و دانش اندوزی
برای آدمی قابل تحقق است و در رأس همه دانایی ها ،شناخت خداوند و علم
توحید قرار داد ،یعنی شناخت محور عالم هستی و تفطن به اینکه سازنده و
نگاه دارنده عالم آفرینش ،قادر مطلق است ،حکیم است ،بی نیاز است ،هدایت
کننده استّ ،
جبار است و در یک جمله در بردارنده همه صفات کمال است.
این احساس و یا به عبارت بهتر ،این فهم و درک از آفریننده هستی ،مایه
رضایتمندی انسان و آرامش خاطر او در نظام زندگی دنیوی است و شاید وجهی
()4
باشد برای تفسیر این آیه :اال بذکر اهّلل تطمئن القلوب.
آ گاه باشید که با یاد خدا ،دل ها آرام می گیرد .چرا که در همه مؤلفه های
علم توحید ،یاد کرد خداوند ،معنای اخص پیدا می کند و بدین خاطر است
که علم خداشناسی اشرف علوم شمرده شده است :اول الدین معرفة الجبار؛
آغاز شناخت دین ،با معرفت شناسی نسبت به ذات اقدس الهی ،معنای کامل
می یابد.
با این فرض ،مهمترین ویژگی انسان مؤمن ،خداشناسی او خواهد بود و در
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پرتو این معرفت درجه اول ،بصیرت پیدا می کند که چگونه در جریان زندگی
دست به انتخاب بزند و راه صواب را از راه ناصواب ،باز شناسد و بر اهریمن نفس
پیروز شود .لذا ایمان همواره با نوعی علم و آ گاهی همراه است و ا گر غیر از این
باشد ،ایمان کامل نخواهد بود.

رسالت ویژه پیامبر(ص)

پیامبر(ص) از شروع مسؤولیت نبوت ،همت خود را بر این گماشت تا با همه
مظاهر نادانی ،بی خبری و عقب ماندگی ذهنی انسان جاهلی ،مبارزه کند ،لذا
یکی از اولین توصیه ها و پیام جدی ایشان برای مردم عربستان ،علم اندوزی و
دانش طلبی بود .از یک منظر می توان گفت مکتب اسالم ،مکتب علم و دانش
است .هم علم ارزش فوق العاده دارد و هم عالم مورد تکریم واقع شده است.
این سخن پیامبر(ص) که :طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه )5(،در
فضای آلوده و بی خبری جاهلیت چنان ّ
تحولی به وجود آورد که بعدها منشأ
تمدن بزرگ اسالمی گردید که چندین قرن این تمدن علم دوست و عالم پرور،
بر جهان بشریت استیال پیدا کرد و جوامع بسیاری از آبشخور آن ،تجدید حیات
نمودند و از دست آوردهای آن بهره بردند.
ظهور دانشمندان بزرگ و پرآوازه تاریخ اندیشه و علم در دامن این تمدن،
دین اسالم را در میان دیگران ممتاز کرد .عبدالحسین زرین کوب نویسنده
معاصر در این خصوص عقیده دارد که:
ّ
در واقع این توصیه و تشویق مؤکدی که اسالم در توجه به علم و علما میکرد،
از اسباب عمده بود در آشنایی مسلمین با فرهنگ و دانش انسانی ،قرآن مکرر
مردم را به فکر و ّ
تدبر در احوال کائنات و به ّ
تأمل در اسرار آیات دعوت کرده
بود .مکرر به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره نموده بود و یک جا شهادت
صاحبان علم را تالی شهادت خدا ومالئکه خوانده بود که این خود به قول
امام غزالی ،در فضیلت و نبالت علم کفایت داشت .به عالوه بعضی احادیث
رسول(ص) که به اسناد مختلف نقل می شد ،حا کی بود از بزرگداشت علم و
علما و این همه با وجود بحث و اختالفی که در باب اصل احادیث و ماهیت علم
مورد توصیه در میان آمد ،از اموری بود که موجب مزید رغبت مسلمین به علم
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و فرهنگ می شد و آنها را به ّ
تأمل و تدبر در احوال و تفحص در اسرار کائنات بر
()6
می انگیخت.
آقای زرین کوب در بخش دیگری می نویسد:
«...بدین گونه ،شوق معرفت جویی و حس کنجکاوی ،قلمرو اسالم را در
()7
اندک مدتی کانون انوار دانش کرد».

قرآن و دانش اندوزی

قرآن به عنوان برنامه زندگی مسلمانان و بلکه همه جهانیان (همانگونه که
ادعای بر حق نظریه دینی است) برای علم آموزی فوق العاده اهمیت داده است
تا جایی که یکی از اساسی ترین مبانی ارسال پیامبران را ،کتاب آموزی و تعلم
حکمت عنوان کرده است .توجه به این نکته ضرورت دارد که در قرآن به آ گاهی
انسان تأ کید شده ،همان گونه که فقدان آن ،سبب گمراهی و عقب ماندگی
پیشینیان بوده است .به این آیه دقت کنید:
ً
«لقد ّ
من اهّلل علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم آیاته
()8
و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین».
خداوند با برانگیختن پیامبری از درون مؤمنان بر آنان منت نهاد ،پیامبری
که آیات الهی را بر مردم تالوت می کند .آنان را تزکیه می دهد و کتاب و حکمت
تعلیمشان می دهد ،در حالی که پیش از این در گمراهی آشکار به سر می بردند.
قرآن این گونه گزارش می کند که ساختار نظام جاهلیت پیش از دوران پیامبری
حضرت محمد(ص) ،همه اش تاریکی بوده که با تالش و همکاری گروهی اندک
از مؤمنان با اخالص و در رأس آنان امام علی(ع) ،یک تحول فرهنگی در آن نظام
به وجود آمد که بعدها زمینه یک تمدن بزرگ را به وجود آورد .بدون تردید،
قرآن و ترغیب مردم به فرا گیری علم و دانش و ارتقای فرهنگی ،عامل اصلی این
پیروزی بزرگ بود و در یک سخن محور تمدن اسالمی ،خود قرآن بود.
از این رو ،جرجی زیدان نیز بر همین اساس نظر می دهد .او نیز میگوید:
«توجه مسلمین به علوم از قرآن آغاز گشت .مسلمین به قرآن اعجاب داشتند و
به تالوت صحیح آن اهمیت می دادند .قرآن دین و دنیای آنان را تأمین میکرد.
تمام سعی خود را در فهمیدن احکام قرآن مصروف می داشتند .احساس نیاز
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مسلمین به درک فهم الفاظ و معانی قرآن ،علوم مختلف اسالمی را به وجود
آورد .خالصه آن سلول حیاتی زنده ای که در جامعه اسالمی پدید آمد و رشد
کرد و تکامل یافت تا منجر به تمدن عظیم اسالم شد ،اعجاب و عشق و عالقه
()9
بی حد مسلمین به قرآن بود».
این هنر قرآن و پیامبر(ص) بود که توانست در روح انسانهای عرب جاهلی،
لذت فهمیدن و فرا گیری علوم مختلف را به وجود آورد و آنان را از خرافه پرستی،
جهل گرایی ،ظاهر گرایی و جمود فکری به عرصه دانش طلبی و حقیقت جویی
وارد کند و به دیگر سخن آنان را با فطرت اولیه خودشان که خداپرستی ،حق
خواهی ،علم گرایی و زیبادوستی بود ،آشنا نماید.

نمادهای تفکر و علم اندوزی در قرآن

در یک نگاه اجمالی به آیات قرآن از منظر موضوع مورد بحث ،یعنی اهمیت
علم و پرسش گری به چه چیزی رهنمون خواهیم شد؟ آیاتی که به آفرینش
انسان اشاره دارد و شگفتی های این موجودات ناشناخته را بیان می کند ،آیاتی
که به خلقت پاره ای از حیوانات اشاره می نماید و ذهن حقیقت جوی آدمی را
وادار می کند تا درباره آنها پژوهش نماید و دانش خود را در شناخت چگونگی
ساختمان وجودی آنها فزونی بخشد و به صورت مستمر می خواهد در ظرف
ذهن انسان ،ایجاد پرسش کند تا به ظرایف و نازک کاری ها و هنر آفریننده
آنها پی ببرد و در این کار وا کاوی علمی به حقایقی دست پیدا کند و همچنین
آیاتی که پرده از گوشه ای از آفرینش این جهان پهناور بر می دارد و گاه گاهی
به شگفتی ها و پیچیدگی های آن اشاره می کند .پیام این آیات قرآنی به نظر
ً
شما چیست؟ و اصوال قرآن به عنوان یک کتاب هدایت گر انسان ،چرا این قدر
می خواهد ذهن او را درگیر با شناخت آفرینش موجودات این جهان بکند و چرا
دائم او را به اندیشیدن و ترغیب به اتفاقات طبیعی کند؟ این فرآیند در سعادت
زندگی دنیایی او چه تأثیری خواهد داشت؟ بدون تردید این پرسشها و دهها
پرسش دیگر از این نوع ،همگی به یک حقیقت منتهی می شوند و آن ،شناخت
خداوند ،یعنی علم توحید ،علمی که بهترین علوم است.
بنابراین پایانه علم اندوزی و پرسشگری از دیدگاه ومنظر قرآن ،دریافت و منظر
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قرآن ،دریافت و شناخت درست از آفریننده این نظام هستی است که انسان
در پرتو این درک درست ،صاحب یک زندگی سعادتمندانه خواهد شد .در این
نظام زندگی ،آ گاهی ،انتخاب ،آزادمنشی ،استقالل طلبی و بهره مند شدن از
حقوق انسانی از ویژگی های آن است و بدیهی است عکس آن ،یک زندگی پوچ
و غیر هدفمند خواهد بود که همه راه های رشد و کمال در آن بسته است.
مرحوم عالمه طباطبایی مفسر بزرگ و فیلسوف شهیر دنیای اسالم ،در بحث
تاریخ تفکر اسالمی و تحوالت به وجود آمده در جریان تمدن اسالمی می گوید:
«در قرآن به همه دانش ها و صنعت هایی که به گونه ای به حیات انسانی
مربوط می شود ،اشاره می کند و بدیهی است آیاتی که انسان ها را به تدبر ،تفکر
و اندیشیدن فرا می خواند ،در واقع به علم اندوزی تحریک می کند ،تا این که
جامعه بشری نسبت به آنچه که در آسمان و زمین است ،طبیعی ،انسانی و یا
حیوانی است و حتی آنچه مربوط به ماوراء الطبیعه می باشد ،معرفت پیدا کند.
نکته مهمتر این که همه این عالم آموزی ها و معارف باید وسیله ای باشد برای
()10
شناخت خدای سبحان».

توجه علمی قرآن

توجه و رویکرد قرآن به علم و دانش و یادآوری نمونه هایی از وجوه علمی
جهان هستی و قواعد حا کم بر طبیعت و انسان که پیش تر اشاره شد ،این بحث
را در میان مفسران و پژوهشگران اسالمی و حتی مستشرقان ،مطرح کرده که آیا
در حقیقت قرآن خواسته است با زبان علم بگوید و آیا قرار بوده که قرآن قوانین
علمی را مطرح کند؟ و آیا باید یک وجه اعجاز قرآن را یادآوری همین مؤلفه ها
دانست؟ دیدگاه ها و نظریه های گونا گونی در این زمینه تولید شده و هر یک
از طرفداران این نظریات ،با استناد خود قرآن ،دالیل ویژه ای ارائه کرده اند که
()11
بازگویی به تفصیل آن در این مقال نمی گنجد.
تحوالت سه قرن اخیر در غرب در حوزه علوم تجربی و رشد تکنولوژی و دانش
مادی هم ّ
عده ای را بر آن داشت تا در جهت
تفسیر و تبیین پاره ای از آیات قرآنی که به طبیعیات و ویژگی های آن اشاره
می کند .به صورت افراطی به توجیه علمی روی بیاورند و فراتر از آن ،خواسته
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یا ناخواسته به انکار حقایقی از قرآن برسند که با معادالت مادی ،قابل فهم و
ادرا ک نیست .به عنوان نمونه:
«اولین چهره روشنفکر غرب زده و مدعی تفسیر قرآن،سید احمد خان هندی،
بود که به پاس خدمات شایانش ،از طرف امپراطوری انگلیس به لقب سر،
سرافراز گشت .وی در تفسیرش به توجیه مادی امور غیبی ،وحی ملک جن
وغیره پرداخته ،حقایق دینی را تحت تأثیر بینش دئیسم (خداشناسی طبیعی)
توجیه و تأویل می نمود .از جمله منکر جریان نزول وحی و وجود جبرئیل بود و
اثر نبوت را جریانی باطنی مطرح می کرد و امر معجزه و دعا را خالف سنت قطعی
خدا می دانست و فرشته را همان نیروی رشد در موجودات ،جریان الکتریسیته،
جاذبه و غیره قلمداد می کرد و وجود خارجی شیطان را نفی نموده امری درونی
()12
تلقی می کرد».
پر واضح است این گونه برداشت ها و تفسیرهایی که درباره برخی از آیات شده
است ،با روح کلی حا کم بر قرآن در تضاد آشکار قرار دارد و پیام قرآن به شدت با
آن در تنافر و ناهم خوانی است.
شیخ محمد شلتوت در کتاب «تفیسر القرآن الکریم» این دیدگاه افراطی در
تفسیر علمی قرآن را خطای محض می داند وی می گوید:
ً
«هذه النظرة القرآن خاطئه من غیر شک الن اهلل لم ینزل القرآن لیکون کتابا
()13
یتحدث فیه الی الناس عن نظریات العلوم و دقائق الفنون و انواع المعارف».
این دیدگاه(توجیه علمی قرآن) بدون تردید یک خطاست ،چون خداوند در
قرآن قرار نبوده که درباره نظرات و توجهات علمی و فنون و گونه های معرفت
ً
مادی با بندگانش صحبت کند و همانگونه که اشاره شد اصوال قرآن کتاب
هدایت است و زبانی که هم برای انتقال آن برگزیده ،زبان خاصی است و ا گر
مخاطبان خودش را همواره به پیروی از منطق تفکر و عقالنیت فراخوانده و
جایگاه ویژه ای را برای علم و عالم توصیف کرده ،برای این است که حیات
بشری ،نیازمند به تعامل علمی با محیط پیرامون خودش می باشد .لذا پارهای
از نویسندگان در تحلیل زبان خاص قرآن و زبان خاص علم ،این گونه بیان می
کنند« :توصیف جهان طبیعت و پدیده های ریز و درشت آن ،از آن جهت که
مقصود اصلی علم(مقصود از علم در اصطالح ،علم تجربی است) زبان خاص
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خود را می طلبد که از آن به زبان علم تعبیر می شود« .زبان دین و زبان علم» هر
یک وظایف ،کارکردها ،ویژگی ها و مخاطبان خاص خود را دارند که نه میتوان
آنها را به جای هم نشاند و نه می توان نتایج مورد انتظار از یکی را از دیگری
()14
طلب کرد».
منطق همه کتابهای آسمانی و همچنین زبان خاص قرآن را ،می توان با
مداقه در خود آیات قرآنی به دست آورد .به عنوان نمونه ،آیه دوم سوره بقره
که قرآن را کتاب هدایت معرفی می کند و آیات  46 44سوره مائده که اشاره به
()15
احکامی دارد که در دیگر کتاب های آسمانی مقدر شده است.

پرسش گری نتیجه تدبر

ا گر از آنچه تا کنون گفته شد به این حقیقت واقف شده باشیم که روح
کلی قرآن و هدف اصلی آن ،تنظیم یک برنامه جامع و کامل برای یک زندگی
مطلوب در جهان مادی است ،پی خواهیم برد که دعوت قرآن به راه اندازی
قوای مدرکه و فهم بشر و باال بردن بینش معرفتی و علم ،در واقع یک نوع ایجاد
شور و حرکت و پویایی است که الزمه کمال بشری است و از پیامدهای بینش
تعقلی ،طرح پرسش و سؤال است که خود کلید همه معارف است .انسان تا در
ً
زندگی با پرسش روبه رو نشود ،هرگز در پی تالش و حرکت برنخواهد آمد و اصوال
تمام توفیقات بشر در کشف رازها و قوانین این جهان در عرصه همه دانش
ها ،مدیون پرسشهایی بوده که در مسیر حیات در طول تاریخ فراروی او قرار
گرفته است و همیشه کسانی بر تارک اختراعات و دانش ها ایستاده بودند که در
جست و جوی حقایق علمی با پایداری و صبر ،تالش کرده اند.
انسان مورد نظر قرآن هم ،یک موجود پرسشگر وجست و جو گر حقیقت
است .در دیدگاه قرآن ،انسان دارای بصیرت با انسان کور (فاقد بینش) مساوی
نیستند« .قل هل یستوی االعمی و البصیر...؛( )16چنانچه نور با تاریکی برابر
نیست...« ».هل تستوی الظلمات و النور»( )17توصیه قرآن به تدبر و مطالعه
درباره آفریده شدگان این جهان ،در واقع دعوت به پرستشگری و علم اندوزی
است .این مسأله در تمام عرصه ها و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان معنا
دار است ،در طبیعت ،تاریخ ،رشد و کمال معنوی ،سقوط و ظهور تمدنها و
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اقوام بشری ،عاقبت نگری درباره ستمگران تاریخ.
برای آ گاهی از این مقوله ،به صورت خیلی ساده و ابتدایی می توان به آیاتی
از قرآن مراجعه کرد که در آن از واژه کیف چگونه ،که بیش از  80بار به کار رفته
است ،که در این جا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:
()18
 .1قل سیروا فی االرض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین.
بگو ای پیامبر! در پهنای زمین سیر کنید تا بدانید عاقبت و پایان کار کسانی
که آیات الهی و رسوالن را دروغ می پنداشتند ،چگونه بوده است.
()19
 .2اولم یروا کیف یبدأ اهّلل الخلق ثم یعیده ّان ذالک علی اهّلل یسیر.
آیا مردم ندیدند که خداوند چگونه آفرینش و خلقی را شروع می کند و سپس
به اصل خود بر میگرداند؟ همانا این کار برای خدا بسیار آسان است.
()20
 .3افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و ّزیناها و مالها من فروج.
آیا منکران حق به آسمان فراز خود نمی نگرند که چگونه آن را محکم بنا
نهادیم و آن را به زیور ستارگان آراسته ایم و هیچ شکاف در آنها وجود ندارد.
()21
 .4افال ینظرون الی االبل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت.
آیا نمینگرید که شتر چگونه آفریده شد؟ و به شکوه آسمان که چگونه
برافراشته شد؟
حال جا دارد از خود سؤال کنیم که چرا خداوند این همه نسبت به فعال
کردن ذهن بشر با ایجاد پرسش در فرا روی او ،تأ کید می ورزد؟
بدون تردید باید این مسئله را در یک چیز جست و جو کنیم و آن بایستگی
بصیرت و آ گاهی انسان در پهنه حیات مادی برای دستیابی به یک رشد و
بالندگی معنوی خداپسند ،تا در پرتو آن بتواند به نفس مطمئنه تبدیل شود.

امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص)

بر اساس حدیث معروف ثقلین که پیامبر(ص) فرمود :من برای شما دو چیز
گزارده ایم .1 :کتاب خداوند  2عترت خودم ،امامان معصوم(ع) هم عدل قرآن
هستند و آنان بیش از هر کسی به تفسیر و تأویل قرآن ،برتری دارند .از امام
صادق(ع) در ذیل تفسیر این آیه «....و ما یعلم تأویله اال اهّلل و الراسخون فی
()23
العلم»( ،)22روایت شده که« :نحت الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله».
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راسخان در علم ما هستیم و ما به تأویل قرآن علم داریم و امام رضا(ع) به
شهادت تاریخ ،همچون دیگر امامان(ع) عالم ترین فرد در روزگار خود بوده
است ،بدیهی است علم ،عالم و پرسشگری و مقوله هایی از این قبیل در نگاه
ایشان ،بیش از دیگران ،دارای ارزش بوده است .ابراهیم ابن عباس درباره
شخصیت علمی امام رضا(ع) این گونه گزارش می کند:
ّ
«ما رأیت الرضا(ع) یسئل عن شی ء قط العلم و ال رأیت اعلم منه بما کان فی
الزمن االول الی وقته و عصره و کان المأمون یمتحنه بالسؤال عن کل شی ء
()24
فیجیب فیه و کان کالمه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن».
هر گز ندیدم امام(ع) در برابر پرسشی ،جواب نگوید .عالم تر از او ندیدم و بارها
مأمون از مسائل مختلف از او می پرسید و ایشان پاسخ می دادند و همه جواب
ها و مثالهایی که می آورد برگرفته از قرآن بود و جالب اینکه خود امام رضا(ع) در
این زمینه می فرماید« :در حرم پیامبر(ص) می نشستم و عالمان مدینه هرگاه
در مسئله ای با مشکل روبه رو بودند و از حل آن ناتوان می ماندند ،به من رو
()25
می آوردند و پاسخ می گرفتند».
شخصیت علمی امام(ع) به گونه ای بود که همه در برابر آن ،مبهوت میشدند
و حتی دشمنان لب به ستایش می گشودند .چنانکه در طول تاریخ ثبت شده
که مأمون بعد از پرسیدن چند سؤال از امام(ع) این گونه اظهار کرد :خدا مرا بعد
از تو زنده ندارد .به خدا سوگند دانش صحیح جز نزد خاندان پیامبر(ص) یافت
نمی شود و به راستی دانش پدرانت را به ارث برده ای و همه علوم نیا کانت در
()26
تو گرد آمده است.

مقام علم و عالم در نگاه امام رضا(ع)

مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج روایتی را گزارش میکند که امام رضا(ع)
در آن ،درباره نقش عالم و فقیه دین می فرماید« :اال ّان الفقیه من افاض علی
الناس خیره و انقذهم من اعدائهم و ّفر علیهم نعم جنان اهّلل تعالی و حصل لهم
رضوان اهّلل تعالی» )27(.فقیه و عالم دین کسی است که خیر و نیکی او بر مردم
فوران می کند و آنان را از دشمنانشان می رهاند و نعمت های خداوند را بر آنان
زیاد می گرداند .در ادامه روایت ،امام می فرماید :در روز قیامت به فقیه و عالم
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گفته می شود :ای عهده دار یتیمان آل محمد(ص) ،توقف کنید تا اینکه برای
هر کسی که از شما چیزی آموخته ،شفاعت کنید و امام این مطلب را اضافه
میکند که اما به شخص عابد فقط گفته می شود تو بنده خوبی بودی ،تمام
تالش تو رهایی خودت بود ،می توانی داخل بهشت بشوی ،دقت کنید که امام
چه توصیف و جایگاهی برای شخص عابد و عالم ارائه می دهد؟

مناظرات علمی امام رضا(ع) خاستگاه علم آموزی

گفت و گوهای علمی امام رضا(ع) با عالمان دیگر مذاهب و چیره شدن ایشان
در منطق گفت و گو و احتجاج حتی بر اساس مبانی پذیرفته خودشان ،چهره
ممتازی در عصر دستگاه عباسی و خالفت مأمون ،از امام ترسیم کرده بود.
دعوت مأمون فرقه ها و نحله های فکری و کالمی در آن روزگار ،برای مناظره
و مباحثه با امام رضا(ع) ناخواسته وسیله ای بود برای ترویج عقیده راستین
تشیع .هر چند که او(مأمون) پشت این مسئله به چیزهای دیگری فکر میکرد
که در این مقال مجال طرح آنها نیست .حضور امام در این مناظرات مشخص
می کرد که تنها خاندان نبوت و امامت هستند که می توانند از پس همه
معضالت فکری شبهات کالمی در هر عصر برآیند .عالوه بر اینکه این حضور
نشان می داد هرگز نباید در برابر پرسشهای دینی و شبهات فکری ،شیوه های
غیر منطقی را برگزید ،چون دین اسالم و کتاب خداوند ،در برابر هیچ سؤالی
ً
جواب منفی ندارد و اصوال سیره عملی همه امامان(ع) پاسخگویی بوده است.
عبدالسالم هروی که در بیشتر نشستها و مناظرات علمی امام حضور داشته،
می گوید:
«هیچ کس را از حضرت رضا(ع) داناتر ندیدم و هیچ دانشمندی آن حضرت
را ندید مگر این که به علم برتر او گواهی داده است .در محافل و مجالس که
گروهی از دانشوران و فقیهان و دانایان مختلف حضور داشتند ،بر تمامی آنان
غلبه یافت ،تا آنجا که آنان به ضعف علمی خود و برتری امام اذعان و اعتراف
می نمودند )28(».گرچه هیچ گاه امام در پی آن نبود که طرف مناظره علمی
خود را مغلوب کند ،چرا که ایشان امام هدایت و رحمت بود .هدف امام رهایی
انسان ها از بند تاریکی و بی خبری بود و این چنین است که سیره علمی امام در
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کنار سیره اخالقی و سیاسی آن حضرت بازتاب بسیار گسترده و بی کرانه ای در
فضای آن روزگار داشت و همچنان استمرار پیدا کرد تا این زمان که صدها مرکز
علمی در پرتو نام این امام همام پای گرفته است.

جمع بندی

در برآیند بحث و مطالبی که ارائه شد ،به این نکات می توان اشاره کرد:
 .1خاستگاه اصلی رسالت پیامبر(ص) و هدف عمده نبوت و پیام اصلی قرآن،
آ گاهی انسان است و علم اندوزی از این جهت می توان ارزشمند باشد که
وسیله این آ گاهی و نزدیکی به خداوند باشد.
ّ
 .2همه آیاتی که انسان را به بیان های گونا گون به تدبر ،تعقل ،تفکر و تأمل
فرا می خواند ،برای ایجاد این آ گاهی است و پرسش و سؤال ،برآیند همین تفکر
است که انسان را وا می دارد تا به دنبال کشف حقایق برود و خود قوانین حا کم
بر این جهان را کشف نماید.
ّ
 .3امامان معصوم(ع) به عنوان راسخون در علم بهترین مشوق برای علم
اندوزی هستند چون بهترین تعریف ها و ارزش گزاری ها برای علم و عالم و
دانش طلبی ،از سوی آنان ارائه شده است .به خاطر این است که می گوییم،
ائمه عدل قرآن هستند.
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در محضـر پیامبر اکرم

آنچه در پی می آید متن سخنرانی آیة اهّلل جوادی آملی در مدینه ّ
منوره
ّ
است که پس از پیاده کردن از نوار ،با اجازه معظم له اقدام به درج آن
کردیم .این سخنان که در جمع حجاج خانه خدا و در کنار مرقد ّ
مطهر
پیامبر گرامی(ص) و در یک فضای عرفانی و معنوی ایراد شده است دارای
ابعاد علمی ،تحقیقی و معنوی است .امیدواریم مورد استفاده خوانندگان
عزیز قرار گیرد.
اعوذ باهّلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهّلل الرحمن الرحیم ،الحمدهّلل
ّ
ّ
َ
الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهّلل و صلی اهّلل علی جمیع
سیما خاتمهم و أفضلهم محمد(ص) و اهل بیته ّ
االنبیاء والمرسلین ّ
الطیبین
ّ
ّ
الطاهرین ّ
سیما بقیه اهّلل ارواح َم ْن ِسواه فداه ،بهم نتولی و من اعدائهم
ّ
نتبرء الی اهّلل .

آداب تشـرف بـه محضـر پیامبـرا کـرم«ص»

اینجا مدینه منوره ،حرم رسالت و والیت است ،شهر رسول ا کرم ـ علیه آالف
التحیه واإل کرام ـ است .انسان کامل هرگز مرگ ندارد ،چون همواره زنده و شاهد
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است .و همه ما در مدینه ،در مشهد و محضر رسول ا کرم ـ علیه آالف التحیه
واإل کرام ـ ّ
مشرفیم .نحوه شرف یابی به محضر آن حضرت را خدای سبحان در
قرآن کریم ارائه کرده است که چه وقت ،برای چه و چگونه به محضر حضرت
برویم و بعد از پایان موعد چه کنیم .همه این امور را در سوره مبارکه احزاب بیان
کرده و فرموده است:
1
«یا ایها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوت النبی اال أن یؤذن» .
«بدون اجازه وارد خانه رسول ا کرم ـ علیه آالف والتحیه واإل کرام ـ نشوید».
ا گر شما را به عنوان مهمانی دعوت کرده اند وارد بشوید ،ما اینجا مهمان رسول
ا کرم(ص) می باشیم و در کنار سفره رسالت ،غذا میل می کنیم «الی طعام غیر
ناظرین انیه» 2بدون دعوت ،حق ورود ندارید .وقتی هم شما را دعوت کردند
زود وارد نشوید بلکه منتظر پخته شدن غذا باشید ،سعی کنید وقتی غذا پخت
و آماده شد بروید «اذا طعمتم فانتشروا» ،وقتی غذا میل کردید از آنجا منتشر
بشوید .وقتی هم که در محضر حضرت نشسته اید سخنی که باعث انس یکدیگر
است نگویید «وال مستأنسین لحدیث ّان ذلک یوذی ّ
النبی فیستحیی منکم
واهّلل ال یستحیی من الحق» وقتی در محضر حضرت نشسته اید ،سخن دنیا
طرح نکنید ،با یکدیگر مؤانسه نکنید ،حرفی که حکمت و معرفت در او نیست
نزنید ،گفتار عادی را در محضر حضرت ترک کنید .مجلس پیغمبر مجلس علم
ُ
و حکمت است ،مجلس انس و مجلس سرگرمی نیست ،این ترجمه کوتاهی از
این آیه مبارکه است.
در این آیه فرمود :فقط مؤمنین می توانند بروند ،غیر مؤمنین مجاز نیستند،
چون خطاب به اهل ایمان است «یا ایهاالذین آمنوا» ،مؤمنین هم بی دعوت
مجاز نیستند و محور اذن و دعوت هم پذیرایی است که رسول خدا شما را
دعوت می کند که مهمانی کند ،و شما مهمان او باشید« .ولکن اذا دعیتم
َ
فادخلوا» بروید غذای رسول ا کرم را بخورید.

پذیـرایـی پیامبـر از مهمانـان چگـونـه است؟

مهمانان
این غذا چه غذایی است که رسول ا کرم دعوت می کند؟ مؤمنین،
ِ
پذیرایی صوری محفوظ است،
رسول اسالمند ،در عین حال که ظاهر آیه از نظر
ِ
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اما از امام ششم سالم اهّلل علیه در ذیل آیه «فلینظر االنسان الی طعامه» به
نقل مرحوم کلینی(ره) رسیده است که «علمه الذی یاخذه ممن یاخذه» 3شما
علمی را که فرا می گیرید ،نظر کنید ببینید از چه کسی آن را می گیرید .گاهی
ّ
طعام ،یک طعام ظاهری است که با باران ،مزرعه ها و باغ ها سر سبز و خرم
می شود و گاهی یک طعام حقیقی و معنوی است که غذای روح می باشد و
جان را تغذیه می کند .ا گر طعام در این آیه دو مصداق داشت ،طعام در آیه قبلی
هم دو مصداق دارد.
در جای دیگر این چنین آمده است« :ما باران را نازل می کنیم ،زمین را
میشکافیم و با بذر افشانی غذا فراهم می کنیم» .ا گر منظور از این طعام ،طعام
ظاهری باشد ،منظور از آن آب ،باران است و منظور از زمین و شیار و محصول
آن ،وسائل و محصوالت کشاورزی و مانند آن خواهد بود ،ولی ا گر منظور از این
طعام مصداق معنویش باشد مراد از آن آب ،آب حیات ،و منظور از زمین ،زمینه
حیات و زمینه دل خواهد بود و مانند آن.
پس طعام در قرآن کریم دو مصداق دارد« :طعام جسم» و «طعام روح» ،آن
مصداقی که طعام جسم است و دیگران با ما در آن شریکند ،درباره اش فرموده:
ً
ُ
«ک ُلوا وارعواانعامکم» 4و فرمود« :متاعا لکم وألنعامکم» اما آن طعامی که مصداق
معنوی است ،ما با فرشتگان در آن شریکیم ،ا گر برای فرشته مقامی است ما
در تغذیه آن طعام شریک فرشته هاییم ،ا گر معرفت حق و توحید حق طعام
معنوی است و فرشتگان از این طعام برخوردارند ،خردمندان و علما همسایه
ّ
فرشته اند ،و لذا در کریمه «شهداهّلل انه ال اله اال هو والمالئکه واولوالعلم» 5علما را
با فرشتگان یکجا یاد می کند؛ یعنی در غذای معنوی ،انسانهای وارسته سهیم
فرشته هایند ،همانطوری که در غذاهای مادی انسان با انعام شریک است.
بدینگونه به ما هشدار داده که طعام بدن ،شریکی پایین تر از شما دارد ،ولی ا گر
عالم شدید شریک فرشتگان در معارفید ،و ا گر در جنگ شربت

شهادت نوشیدید شریک فرشتگان در پروازید

ً
ذیل آیه کریمه «جاعل المالئکة رسال أولی أجنحة مثنی و ثالث و رباع »...این
چنین روایت شده که :شهید با فرشته هم پرواز است ،جعفر ّ
طیار با فرشتگان
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هم پرواز است ،و عباس بن علی ـ سالم اهّلل علیهما ـ با فرشتگان هم پرواز است.
اجنحة مثنی و ثالث» هم
گاه انسان دستش را در راه خدا می دهد و با «اولی
ِ
پرواز می شود .گاهی تالش و کوشش می کند تا عارف وعالم باشد ،در این
صورت با فرشتگان هم شهادت است.

طعـام معنـوی پیامبـر(ص)

پس طعام در قرآن کریم دو مصداق دارد ،و خورندگان این طعامها هم
مشخص اند .و ما مهمان رسول ا کرمیم ،در کنار سفره طعام معنوی آن حضرت
نشسته ایم تا او ما را تغذیه نماید .ما را دعوت کرده که عالم کند ،بدون اذن
وارد نشده ایم ،بدون دعوت هم شرکت نکرده ایم .ما از این جهت به خود وعده
میدهیم که با دعوت آمده ایم و امکان حضور بدنی نصیب ما شده است ،و لذا
خود را امیدوار می کنیم که پیام دعوت حضرت به ما رسیده است .اما ا کنون که
آمده ایم باید چه کنیم؟ جز این است که باید از طعام حضرت استفاده کنیم؟
ا گر کسی خواست از غذای علمی حضرت استفاده کند شرطش چیست؟
فرمود :شما که مهمان پیغمبرید مبادا عمر خود را در مدینه با مؤانسه بگذرانید
(مستأنسین لحدیث) مبادا دهان باز کنید و سخن عادی مطرح کنید ،وقت را
ُ
به انس و موانسه های صوری بگذرانید ،باید اینجا سمیع بود و بصیر ،باید شنوا
بود و بینا .شما آمده اید حرف بشنوید یا حرف بزنید؟ ا گر آمده اید که چیزی یاد
بگیرید پس حرف نزنید که پیغمبر را می رنجاند( .مستأنسین لحدیث ان ذلکم
یوذی ّ
النبی فیستحیی منکم) مگر بین حرم و هتل فرق هست؟ مگر یک دیوار
به عنوان مرز حرم حاجب است؟ ا گر شب در حرم را بستند یعنی دیگر راهی
برای زیارت نیست؟ پشت دیوار حرم نمی توان زیارت جامعه را قرائت کرد؟ ا گر
شب راه نیست نمی توان بار یافت؟ ا گر یک دیوار و دو دیوار حاجب باشد که
انسان نمی گوید« :من شهادت می دهم تو مقام مرا می بینی و سالم و کالم مرا
ّ
می شنوی و جواب می دهی ،منتها خدا اجازه نداده که من لذت مناجات تو را
درک کنم» آیا خدایی که ارحم الراحمین است او مانع از لذایذ مناجات است؟
یا بدخوری و پرخوری ظاهری نمی گذارد که انسان لذت مناجاتش را بچشد؟،
یا آن استیناس و مؤانسه و مجلس انس داشتن در مسافرخانه ها و دور زدن در
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کوی و برزن مانع لذت مناجات است!
کار شما رسول
خداوند فرمود« :ا گر مهمان رسول ا کرمید مؤانسه نکنید و این ِ
ا کرم را می رنجاند».
ّ
در قرآن کریم آمده« :کسانی که پیغمبر را می رنجانند از رحمت خاصه به دور
می مانند» .او از شما خجالت می کشد ولی خدا استحیاء ندارد .بالصراحة
میگوید :ا گر در محضر نبی ا کرم آمده اید حرفهای عادی نزنید ،به خنده کردن
وقت نگذارید ،به تعلیم و تعلم وقت بگذارید .آن ساعتی که مشغول تدریسید
مهمان رسول ا کرمید ،آن لحظه ای که سرگرم ارشاد و هدایتید مهمان رسول
ا کرمید ،گرچه مشغول یاد دادن احکامید ولی دارید تغذیه معنوی می کنید،
ّ
گرچه سرگرم ارشاد و هدایتید ولی دارید تعلم می کنید.
ما نباید ّ
همتمان تا این حد باشد که در قیامت به جهنم نرویم ،خدا ما را
نسوزاند ،این یک ّ
همت نازلی است .در قیامت خدای سبحان بسیاری از
انسانها را به جهنم نمی برد ،کودکان را به جهنم نمی برد ،دیوانه ها را به جهنم
نمی برد ،مستضعفین فطری را به جهنم نمی برد .جهنم نرفتن و نسوختن که
هنر نیست ،با فرشته ها هم صحبت بودن هنر است ،کاری کردن که فرشته
ها به استقبال انسان بیایند هنر است« ،سالم علیکم طبتم فادخلوها» 7را از
زبان فرشته ها شنیدن هنر است .آنها خدمه شمایند .و اآلن راه در اینجا برای
رسیدن به این مقام باز است.
ساده ترین کاری که موجب آزار پیامبر(ص) نشود آن است که مواظب خورا ک
و گفتارمان باشیم .این از سخنان نورانی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ـ
صلوات اهّلل و سالمه علیه ـ است که فرمود چند چیز با چند چیز جمع نمی شود
«ال تجتمع البطنة والفطنة والشهوة والحکمة» 8پرخوردی با ّ
مصمم بودن جمع
نمی شود ،کسی اهل عزم است که پرخور و بد خلق نباشد .تبعیت از شهوات
نفسانی با حکیم بودن سازگار نیست.
َ ْ
9
شخصی در محضر رسول ا کرم آروغ زد ،حضرت فرمود« :اقلل من جشأتک»
چرا به خودت اجازه می دهی آنقدر بخوری که در محضر دیگران آروغ بزنی،
تو انسانی ،بهمان اندازه که برایت الزم است ا کتفا کن .آنها که همیشه سیرند
گرسنگی فراوانی در قیامت در پیش دارند.
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ضیافـت پیامبـر شب زنـده داری اسـت

مهمان پیغمبر بودن با شکم پر ممکن نیست و ا گر کسی اهل مؤانسه باشد
شب را با دیگران به انس می گذراند و دیگر فراغتی نداردّ ،
«ان لک فی النهار
ً
ً
ً
طویال» او اجازه نمی دهد که ّ
«إن ناشئة اللیل هی اشد وظأ و ُ
ً 10
أقوم قیال»
سبحا
نصیبش شود .ا گر کسی مهمان رسول ا کرم است ،ممکن نیست از شب زنده
داری محروم باشد ،زیرا پذیرائی پیامبر ّ
تهجد است و به شب زنده داری دعوت
می کند .ضیافت رسول ا کرم در احیاء لیل است و با مؤانسه دوستان در شب،
سازگار نیست .ا گر خدا فرمود« :شما مهمان رسول ا کرمید» ،غذاهای رسالت
را مشخص کرد ،فرمود پنج نماز است که دیگران با تو شریکند و تو با دیگران
سهیمی .اما این نماز ششم ،نماز خاص است؛ «أقم الصالة لدلوک الشمس الی
غسق اللیل» .چهار نماز عبارتند از :ظهرین و مغربین؛ یعنی از دلوک شمس تا
دل شب و قرآن الفجر که پنجمین نماز است ،همه در خواندن آن شریکند.
ً
ّاما «و من اللیل ّ
فتهجد به نافلة لک» ،مال تو« ،عسی ای یبعثک ربک مقاما
ً
محمودا» 11تو این مقام و سفره را به دیگران خواهی داد و از آنها پذیرایی میکنی،
چون آنان مهمان تواند.
بدیهی است که ا گر کسی مهمان پیغمبر شد ،از غذای او استفاده می کند و
از خود سخنی ندارد .حال که اینجا غذا را میل کرد (و اذا طعمتم فانتشروا) به
اقطار عالم منتشر شوید تا همین غذاها را منتقل کنید.

تکریـم خداونـد از پیامبـر و مؤمنـان

ا گر اینگونه مهمان شدید ،آنگاه خداوند و همه فرشته ها بر شما صلوات و
درود می فرستند ،آری انسان عادی به جایی می رسد که خدای سبحان و
مالئکه بر او صلوات بفرستند.
در همین سوره مبارکه احزاب ا گر صلوات خدا و فرشته ها بر رسول ا کرم ـ علیه
آالف التحیه واإل کرام ـ مطرح است .صلوات خدا و فرشتگان بر شما هم مطرح
ّ
َ َ
َ َ
است .ا گر در این سوره فرمود«ِ :ا َن اهّلل َ َو َمالئک َته ُی َصل ُو َن َعلی ّالن ِب ِّی» در همین
ّ
سوره نیز فرمود« :هو الذی ُیصلی علیکم و مالئکته» 12این چه انسانی است که
می تواند به جایی برسد که خدا بر او صلوات بفرستد! کاری نکنیم که افراد
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ساده ای که در کاروان ما هستند ،به جایی برسند که در قیامت ما به شفاعت
آنها محتاج باشیم.
مرحوم بحرالعلوم ـ رضوان اهّلل علیه ـ می گوید :مرحوم خواجه نصرالدین
طوسی در درس وقتی نام سید مرتضی را برد گفت« :قال ّ
السید المرتضی صلوات
ّ
اهّلل علیه» برای رفع اعجاب شا گردان فرمود« :فکیف ال ُیصلی علی المرتضی!».
ا گر خدا بر شما صلوات می فرستد ،مالئکه خدا بر شما صلوات می فرستند،
این محصول مهمانی رسول ا کرم است ،خدا می خواهد شما را نورانی کند،
وگرنه مسائل ّ
مادی چندان ارزش ندارد ،زیرا همه این مسائل رفاهی که در
این یک ماهه نصیب زائران می شود ،یک روزه نصیب متکاثرانی خواهد
شد که وقتی از سایه قصرشان می گذری می بینی سایه آن به آسانی تمام
نمی شود و لذا فرمود« :ا گر خواستید بدانید دنیا چقدر می ارزد ببینید به
دست چه کسی است»؟
آنچه در این دو صلوات هست ،این است که درباره نبی ا کرم فرمود« :ان
ّ
اهّلل و مالئکته یصلون علی النبی» 13در تصلیه بر رسول ا کرم همه فرشتگان در
خدمت خدای سبحان با هم صلوات می فرستند که یک تجلیل است .شما ا گر
خواستید از دوستتان تکریمی به عمل آورید با همه آشنایانتان یکجا به دیدار
او می روید ،وقتی هم خدای سبحان بر رسول ا کرم صلوات می فرستد همه
فرشته ها را در خدمت خود جمع می کند و می فرماید خدا و فرشتگان خدا
بر نبی ا کرم صلوات می فرستند ،اما در همین سوره وقتی سخن از صلوات بر
مؤمنین است خدا درباره مؤمنین تنها صلوات می فرستد ،مالئکه هم جدا،
ّ
لذا فرمود« :هوالذی یصلی علیکم و مالئکته» وقتی جمله «هو الذی ُیصلی
علیکم» تمام شد ،آنگاه جمله «مالئکته» را بر آن عطف کرد ،در آنجا عطف
مفرد بر مفرد است ،در اینجا عطف جمله بر جمله.
َ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ
مات ِا َلی
نشانه صلوات خدا و فرشتگان چیست؟ نشانه اش « ِلیخرجکم ِمن الظل ِ
ُّ
ور» است و شما را نورانی می نماید ،یک انسان نورانی به طبیعت تیره نمی نگرد.
الن ِ

فرازهـای نورانـی زیارت جامعـه

ما در اینجا تنها مهمان رسول ا کرم نیستیم بلکه مهمان اهل بیت هم هستیم
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«بقیع و ما ادریک ما البقیع؟»! شما زیارت جامعه را در مشاهد دیگر می خوانید،
اما آنطور که در بقیع زیارت جلوه میکند در مشاهد دیگر ظهوری ندارد .در
فرازهای نورانی زیارت جامعه عرض می کنیم :شما ای اهلبیت نبوت محدق به
عرش بودید ،محیط به عرش «اهّلل » بودید ،در آن جایگاه رفیع منزلت داشتید،
و خدا بر ما منت نهاد شما را از عرش به فرش آورد ،در بین مردم هستید« ،ذکرکم
فی الذا کرین و اسماءکم فی األسماء و اجسادکم فی االجساد و ارواحکم فی ارواح
و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی اآلثار و قبورکم فی القبور ،فما احلی اسمائکم و
ّ
ا کرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفی عهدکم و اصدق وعدکم» شما
در بین مردمید ،بدن های شما در بین ابدان است ،نام های شما در بین نام های
دیگران است ،آثار شما در بین آثار دیگران و قبرهای شما هم در بین قبور است.
در سایر مشاهد این جمله «قبورکم فی القبور» (قبور شما را با دیگران یکسان
کردند) خیلی جلوه ندارد ،زیرا قبور آنها از قبور دیگران ممتاز است ،ولی در بقیع
وقتی انسان کنار این قبور مطهره قرار می گیرد ،می بینید چنین است« .فما
احلی اسماؤکم» چقدر نام شما شیرین است .خوب ا گر کسی نام حسن بن
علی(ع) را ببرد ،نام علی بن الحسین(ع) را ببرد ،نام محمد بن علی(ع) را ببرد،
نام جعفر بن محمد(ع) را ببرد و لذت نبرد ،نمی تواند بگوید نام شما چقدر
شیرین است ،قبر شما چقدر پرجاذبه است ،اثر شما چقدر شیرین است.
مبادا بدون خلع نعلین وارد حرم مطهر ّ
ائمه بقیع بشوید .به این زائران عزیز
که از یک کشور فدا کار شیعه آمده اند بفرمایید ادب و احترام بقیع در این نیست
که خود را به قبر بیندازید ،وقتی وارد می شود بعد از اذن دخول ،باید کفش را
دم در ،بیرون آورید ،آهسته آهسته قدم بردارید ،تا شیرینی این جمله ها
همین ِ
را احساس کنید .به ما گفتند وقتی در کنار این قبور رسیدید و می بینید با سایر
ّ
قبرها یکسانند بگویید« :وا کرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفی
عهدکم و اصدق وعدکم» و آنگاه می گوییم« :کالمکم نور و امرکم رشد و وصیتکم
التقوی و فعلکم الخیر» ،حرفتان نور است« .و عادتکم األحسان و ّ
سجیتکم
الکرم» ،شما نورانی هستید ،حرفهای روشنگرانه دارید و فطرت و سجیه شما
کرم و بخشش است ،بنابراین ما با دیگران فرق داریم .با ما چند کلمه حرف
بزنید.
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آن بزرگواران گاهی در رؤیا با آدم حرف می زنند ،گاهی در بیداری .ا گر کسی در
خود احساس تغییر حالت کرد بداند که ائمه بقیع ـ سالم اهّلل علیهم ـ با او حرف
زده اند ،و ا گر کسی در خود حالی ندید ،نا امید نباشد .یک راه است و دیگر
هیچ ،و آن اشک (و سالحه البکاء).
یک میلیون نفر آمدند و زیارت کردند و رفتند ،آیا ما هم باید این چنین باشیم،
ما با همه مردم روی زمین فرق داریم .تنها کشوری که والیت علی و اوالد
علی«ع» در آن است ،کشور ماست .تنها کشوری که به عشق شهادت آزادیش را
تضمین کرده است ،کشور ماست .ما آمدیم بدون شنیدن حرف اینها برگردیم؟
بدا به حال ما که چیزی نشنویم و برگردیم! حرف آنها از دل برمی خیزد ،آنکه
حرف را با دل گرفت با دلها سخن می گوید «نزل به روح االمین علی قلبک
لتکون من المنذرین» 14او هم با دلها سخن می گوید .ا گر تغییری در خود دیدید
بفهمید حضرت با ما سخن گفت ،ا گر تغییری در حالمان دیدیم باید بفهمیم
که بقیع با ما سخن گفته و ا گر تغییری پیدا نشد بنالید تا تغییر پیدا بشود.

گریه ،سـالح مبـارزه با شیطـان

آنکه نگذاشت ما حرف ائمه را بشنویم کیست؟ یا شیطان درون است یا
شیطان بیرون آنچه نگذاشت ما این نور را احساس کنیم کیست؟ یا نفس ّاماره
است یا ابلیس ،خوب ا گر خواستیم بر این دشمن پیروز بشویم چه کنیم؟ اینجا
که جای توپ و تانک نیست ،این دشمن بیرون را با سالح گرم می شود از پا در
آورد ،اما نفس ّاماره را با کدام اسلحه از پا در بیاوریم؟( .و سالحه البکاء) ناله و
جزع و شیون انسان را فاتح می کند ،زیرا ا گر کسی ننالد که پیروز نمی شود ،و
ا گر پیروز نشد بطور عادی می آید ،بطور عادی برمی گردد؛ ّ
حدا کثر آن است که
آن را به جهنم نبرند .آن کفاری که دسترسی به این معارف اسالمی ندارند و
در دورترین نقاط عالمند آنها را به جهنم نمی برند ،نسوختن که هنر نیست.
انسانی که اهل دنیاست گرفتار قساوت دل و جمود عین است ،پس از این
فرصت ّ
حدا کثر استفاده را بکنید.
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سیره در لغت

ی کند ،از
سیره بر وزن«فعله» که در زبان عربی بر نوع و کیفیت عمل داللت م 
ِسیر به معنای رفتن ،سیر کردن در زمین در روز یا شب ،حرکت کردن ،گذشتن
و عبور کردن میآید ]1[.سیره بر حالت و چگونگی حرکت نیز داللت دارد .راغب
اصفهانی در مورد کلمه سیره مینویسد :سیره حالت درونی است که انسان و
غیر انسان ،نهاد و وجودشان بر آن قرار دارد ،خواه غریزی و خواه ا کتسابی باشد،
[]2
ن که میگویند فالن شخص سیره و شیوهای نیک یا زشت دارد.
چنا 

سیره در اصطالح

نخستین تاریخ نویسان در مورد پیامبر ا کرم(ص) ،آثار خود را با عنوان سیرةالنبی
نام گذاری نمودند .مراد ایشان شرح وقایع زندگی پیامبر بود که در ضمن به سبک
و رفتار آن حضرت هم داللت داشت .اما آنان ملتزم نبودند فقط به گزارش این بعد
بپردازند .کتاب السیرةالنبویة ابنهشام از این دست است .پس سیره در اصطالح
[]3
به معنای سبک ،شیوه و روش زندگی در ابعاد مختلف است.

تبلیغ در لغت

واژ ه های گونا گونی در فرهنگ های مختلف برای امر پیام رسانی به کار
می رود ،مانند تبلیغ ،دعایه ،اعالم ،دعوت و آوازهگری ]4[.واژه دعوت از نظر تعداد
بیش از واژه تبلیغ در آیات قرآن به کار رفته است .در نامه پیامبر ا کرم(ص) به
[]5
پادشاهان مصر و ایران ،همین تعبیر آمده است« :ادعوک بدعایة االسالم».
در آیاتی که واژه دعوت به کار رفته ،بر محتوای تبلیغ بیشتر تأ کید شده تا اصل
رساندن پیام ،مانند« :یدعوا الی دار السالم»[« ]6یدعون الی الخیر»[« ]7ادعوا الی
[]10
اهلل علی بصیرة»[« ]8ادعوکم الی النجاة»[« ]9لتدعوهم الی صراط مستقیم».
در زمینه واژه تبلیغ ،لغت نامه های عربی چنین آوردهاند :بلوغ و ابالغ یعنی
رسیدن به انتهای مقصد ،اعم از این که مقصد مکان باشد یا زمان یا امری
معین ]11[.دهخدا آورده است« :تبلیغ یعنی رساندن ،خواندن کسی به دینی،
عقیدهای ،مذهبی ،مسلکی و روشی ،کشیدن کسی به راهی که تبلیغ کننده
[]12
قصد دارد».
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تبلیغ در اصطالح

تعاریف مختلفی برای واژه تبلیغ شده است .تبلیغ در بهترین و اصولی
ترین شکل آن یک فعالیت آموزشی است که به منظور نشر دانش و آ گاهی های
[]14
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش و سجایای اخالقی صورت میگیرد.
در این تعریف جنبه مثبت تبلیغ مورد توجه قرار گرفته است ،در صورتی که پیام
رسانی اعم است از این که در جنبه ارزش باشد یا ضد ارزش .تبلیغات ،کوشش
کم و بیش عمدی و سنجیدهای است که هدف نهایی آن نفوذ در عقاید یا رفتار
افراد برای تأمین مقاصد از پیش تعیین شده است ]15[.تبلیغ اسالمی مشتمل بر
خصوصیاتی است که آن را از تبلیغ عام جدا میکند .در تعریف تبلیغ اسالمی
آوردهاند :هو العلم الذی به نعرف کافة المحاوالت ّ
الفنیة المتعددة الرامیة الی
تبلیغ الناس االسالم بما حوی من عقیدة وشریعة واخالق[ ]16دانشی است که به
وسیله آن کلیه تالش های هنری در جهت ابالغ اسالم به مردم از نظر عقیده،
مذهب و اخالق صورت میپذیرد.

پیشینه تبلیغ

[]13

تبلیغ به درازای تاریخ حیات بشر وسعت دارد .هنگامی که تنها دو نفر روی
کره خا کی بودند ،یکی از آنان پیامبر بود و رسالت تبلیغی داشت« :ولقد بعثنا
ً
فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت[ ]17ما در هر امتی رسولی
برانگیختیم که خدای واحد را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید ».حضرت
ّ
نوح می گفت« :ابلغکم رساالت ربی وانصح لکم[ ]18پیام های پروردگارم را به
ی دهم ».حضرت هود میگفت« :ابلغکم رساالت
شما می رسانم و اندرزتان م 
ربی وانا لکم ناصح امین[ ]19پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای
شما خیرخواهی امینم ».حضرت صالح گفت« :لقد ابلغتکم رسالة ربی
ونصحت لکم؛ من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم».
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :اصطفی سبحانه من ولده(آدم) انبیاء اخذ علی
الوحی میثاقهم وعلی تبلیغ الرسالة امانتهم[ ]20خدای سبحان از فرزندان آدم،
پیامبرانی را برگزید و از آنان به زبان وحی پیمان گرفت که امانت او را نگاه
دارند و حکم خدا را به دیگران برسانند ».عالوه بر دعوت مشترک انبیای الهی
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به توحید و یکتا پرستی ،هر پیامبری با توجه به شرایط زمانی و مکانی خود،
روی محورهایی تأ کید می ورزید و آن را تبلیغ می کرد .زمینه انحراف امت ها
یکسان نبوده است .انبیا چونان طبیبی مهربان بیماران خود را با تشخیص
درد و تجویز داروی مناسب با بیماری معالجه می کردند .به عنوان مثال در
دعوت ابراهیم(ع) ،تکیه بر مبارزه با خرافه و خضوع در برابر ستارگان ،در دعوت
لوط ،انحراف جنسی و اخالقی ،در دعوت شعیب ،بدعت های اقتصادی ،در
دعوت صالح ،مبارزه با دنیا گرایی و رفاه زدگی ،و در دعوت موسی ،مبارزه با
جهل ،استضعاف و نیرنگبازی مورد توجه است.

اهمیت تبلیغ در سیره نبوی

پیامبر ا کرم(ص) از آغاز رسالت خویش تا واپسین روزهای حیات به امر مهم
تبلیغ مبادرت ورزیدند .اولین خطابه رسمی پیامبر(ص) در دعوت عمومی از
کوه صفا بر باالی سنگ بلندی آغاز شد ]21[.تبلیغ پیامبر در طول دوران رسالت
هرگز تعطیل نشد و حتی آن حضرت در دوران تبعید در شعب ابیطالب ،مردم را
به اسالم دعوت مینمود ]22[.سفرهای تبلیغی پیامبر به شهرهای اطراف مانند
طائف[ ]23اعزام مبلغانی مانند مصعبب 
ن عمیر به یثرب[ ]24و تبلیغ در ایام ویژه
مانند ایام حج ،شاهد اهمیت این امر است.
قرآن کریم مهم ترین وظیفه پیامبر را تبلیغ و رساندن پیام الهی به مردم
ّ
ّ
می شمارد« :ان علیک اال البالغ»[ ]25نبی مکرم اسالم(ص) فرمودند« :انما انا
ّ
ی کند».
مبلغ واهلل یهدی[ ]26من تنها ابالغ کننده هستم و خداوند هدایت م 
ِ
ً
قوال ّ
ممن دعا الی اهلل و
قرآن کریم در یک اصل کلی میفرماید« :و من احسن
ً
ّ
عمل صالحا و قال اننی منالمسلمین؛[ ]27و کیست خوش گفتارتر از آن کسی
که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و بگوید من از مسلمانانم ».مراد
ً
از«من احسن قوال» ،شخص رسول خدا(ص) است ،هر چند لفظ احد عمومیت
دارد و شامل همه کسانی می شود که به سوی خدا دعوت می کنند .اما در
بین داعیان ممکن است افرادی یافت شوند که برای رسیدن به هدف فاسد
به سوی خدا دعوت کنند و روشن است که چنین دعوتی احسنالقول نیست.
ً
از این رو دنبال آیه شرط«و عمل صالحا» را اقامه نموده است .عمل صالح
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کشف میکند که صاحب آن نیت صالح دارد .عمل صالحی که داللت بر اعتقاد
حق و التزام به آن نداشته باشد ،احسن القول نیست .از این رو شرط سوم
ّ
آورده«و قال اننی منالمسلمین» ،اعتنا به اسالم داشته باشد.
«قال» به معنای رأی و اعتقاد است ]28[.پیامبر ا کرم(ص) فرمودند« :خیار
ّامتی من دعا الی اهلل تعالی َّ
وحبب عباده الیه[ ]29برگزیدگان امت من کسانی
هستند که به سوی خدای تعالی فرا می خوانند و بندگانش را محبوب او
میسازند».
در بیان دیگر فرمودند :خداوندا ،به جانشینانم رحم کن؛ «اللهم ارحم
خلفائی ».پرسیدند :جانشینان شما چه کسانی هستند؟
ّ
ّ
یبلغون حدیثی ّ
[]30
ّ
فرمودند« :الذین
وسنتی ثم یعلمون ها امتی کسانی که
گفتار و کردار مرا تبلیغ میکنند و آن ها را به امت من میآموزند» .برخی تعابیر
به کار رفته در کلمات نورانی رسول خدا(ص) در زمینه اهمیت تبلیغ و ترویج
دین و حقوق مبلغ عبارتند از:
ّ
ّ
ّ
[]31
 .1بهترین مردم« :المعلمون خیر الناس کلما اخلق الذکر جدوده آموزگاران
بهترین مردماند .هر گاه یاد خدا کهنه شود ،آن را تجدید و احیا میکنند».
 .2مورد غبطه انبیا و شهدا :اال احدثکم عن اقوام لیسوا بانبیاء وال شهداء
یغبطهم یوم القیامة االنبیاء والشهداء بمنازلهم من اهلل علی منابر من نور،
قیل :من هم یا رسولاهلل ،قال :هم الذین یحببون عباد اهلل الی اهلل و یجبون
اهلل الی عباده[ ]32آیا به شما خبر دهم از مردمانی که از انبیا و شهیدان نیستند،
ی خورند که بر منبرهایی از نور قرار
اما روز قیامت آنان به جایگاه اینان غبطه م 
دارند .گفته شد :یا رسولاهلل! آنان کیستند؟ فرمود :افرادی که خدا را در نظر
مردم و مردم را در نظر خدا محبوب سازند.
ً
 .3ثواب آزادی برده« :من دعا عبدا من شرک الی االسالم کان له من االجر
تعلق رقبه من ولد اسماعیل[ ]33هر کس بندهای را از شرک به اسالم فرا خواند،
برای او مزدی مانند آزاد ساختن بندهای از فرزندان اسماعیل است».
ّ
ّ
ً
 .4شرکت در ثواب متعلم« :من علم علما فله اجرمن عمل به ال ینقص من
اجر العامل[ ]34هر کس دانشی را به دیگران بیاموزد ،برای اوست پاداش آن
کس که بدان عمل کند ،بدون آن که از پاداش عمل کننده کم شود».
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سیره تبلیغی پیامبر اعظم(ص) در دعوت به توحید

دعوت به توحید در رأس اهداف همه انبیا و نبی مکرم اسالم است .قرآن
کریم پیامبر ا کرم(ص) را مظهر یک موحد کامل معرفی کرده و میفرماید« :ان
صالتی ونسکی و محیای و مماتی هلل ربالعالمین[ ]35همه شئون زندگی من
برای پروردگار جهانیان است ».از این رو آن حضرت می فرمود« :ما قلت و ال
قال احد قبلی قط کلمه افضل من ال اله اال اهلل[ ]36نه من کلمهای باالتر از ال
اله اال اهلل گفتهام ،نه هیچ گویندهای قبل از من چنین گفته است ».قرآن کریم
در یک اصل کلی به آن حضرت می فرماید :فلذلک فادع واستقم کما امرت وال
ّتتبع اهوائهم و قل آمنت بما انزل اهلل من کتاب و ُ
امرت ال عدل بینکم اهلل ربنا
و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ال حجه بیننا و بینکم اهلل یجمع بیننا و الیه
المصیر[ ]37این آیه کریمه به تعبیر برخی مفسران از مشکل ترین آیات نازله بر
پیامبر اسالم(ص) و بی نظیر میباشد ]38[.آیه متضمن ده نکته اساسی است:
« .1فادع» متعلق دعوت در سایر سورهها آمده است« ،ادع الی سبیل ربک»،
ً
«داعیا الی اهلل باذنه»« ،ادع الی ربک»« ،دعا کم لما یحییکم»« ،ادعوا الی اهلل»
و . ...در هر دعوتی چهار رکن وجود دارد :داعی ،مدعو الیه ،مدعو و محتوای
دعوت .مراد از مدعو الیه خدای متعال است و نتیجه آن توحید محض است.
از نظر قرآن کریم دعوت به خدا از بهترین گفتارهاست« :و من احسن قوال ممن
ّ
دعا الی اهلل و قال اننی من المسلمین»[ ]39شیوه دعوت به توحید را نیز در جای
دیگر بیان فرمود« :ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجاد لهم
بالتی هی احسن» ]40[.دعوت مردم به توحید و آیین الهی از راه بیانات حکیمانه
و سخنان صواب و منطقی ،موعظه و اندرزهای نیکو ،بحث و جدل نیکو صورت
میپذیرد.
 .2استقامت و مالزمت بر طریق داشته باش.
 .3هرگز از هوای نفس و درخواست مشرکان پیروی مکن.
 .4اعالم میکنم من به همه کتب آسمانی به صورت مساوی ایمان دارم.
 .5بگو من مأمورم در میان شما عدالت برقرار کنم؛ عدالتی که مبتنی بر اصل
توحید است.
 .6رب همه مردم یکی است؛ اهلل رب ما و شماست؛ تدبیر همه عالم با خدای
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واحد است.
 .7اعمال هر کس از جهت خوبی ،بدی ،عقاب ،پاداش ،و آثار برای خود
اوست .هر کسی در گرو عمل خویش است.
« .8ال حجة بیننا و بینکم»؛ هیچ حجت و دلیلی بر ترجیح و برتری قومی بر
قوم دیگر نیست.
 .9خدا بین همه ما(مخاطب و گوینده) جمع می کند و روز جزایی در کار
است.
 .10همه راه ها به سوی اوست.
این آیه تفریعی بر آیات قبل است که علت مخالفت ها را حسادت و شک و
تردید ذکر میکند و در واقع رئوس دعوت پیامبر را در ده اصل اساسی ذکر نموده
است ]41[.عصاره سیره توحیدی پیامبر آن است که هیچ کس را شریک خدا
ندانیم و هیچ داعیهای در این زمینه نباشد« :ما کان لبشر ان یؤتیه اهلل الکتاب
ً
والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اهلل» ]42[.هیچ نبی و
پیامبری داعی مردم به سوی خود نیست .دعوت به توحید ،اصلی بنیادین در
ش گذاری همه اندیشههاست.
ارز 
سیره پیامبر ا کرم در دعوت به توحید با بصیرت و آ گاهی بود .رسول خدا(ص)
هرگز با اغرای به جهل و استفاده از وسیله و ابزار نامناسب به این دعوت
نپرداخت« :قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیرة انا ومن اتبعنی» ]43[.ده
ها آیه در قرآن کریم گزارش گر تالش پیگیر و مستمر رسول خدا(ص) در اصالح
ی باشد .آن حضرت با شیوه
اندیشهها ،نفی شرک و استقرار بینش توحیدی م 
[]44
دعوت اهل کتاب به توحید به عنوان نقطه مشترک ادیان رد براهین باطل
مشرکان در تبعیت از اجداد و نیا کان[ ]45احتجاج با مشرکان و اهل کتاب در زمینه
توحید ناب[ ]46و ارائه ده ها برهان مانند برهان نظم ،فطرت ،حرکت ،حدوث و
 ...در ایجاد اندیشه توحیدی[ ]47همگان را به مبدأ اعلی متوجه میساخت.

سیره تبلیغی پیامبر اعظم(ص) در دعوت به معاد

مبدأ منهای معاد معنا ندارد و توحید کامل در پرتو آن است که انسان موحد
بینش مرجعی و معادی نیز داشته باشد .اعتقاد به معاد همان اعتقاد به مبدأ
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است .معاد شناسی و مبدأ شناسی هرگز تفکیکپذیر نیست .هر کس خدا را
آغازگر دانست(هو االول) ،باید بازگشت و نهایت را نیز به سوی او بداند(هو اآلخر).
قرآن کریم طی ده ها آیه بر این ارتباط و هماهنگی تأ کید دارد و خطاب به
رسول خدا(ص) میفرماید« :قل اغیر اهلل ابغی ّرب ًا وهو ّ
رب کل شیء و ال تکسب
کل نفس اال علیها وال تزر وازرة وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم» ]48[.بخش
نخست آیه ناظر به مبدأ و بخش دوم ناظر به معاد است.
ّ
ی فرماید« :قل انی امرت ان أ کون ّاول من اسلم وال تکونن من
در جای دیگر م 
[]49
المشرکین .قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم» .این آیه تلفیقی
از اعتقاد به آغاز و پایان است؛ من مأمورم به او ایمان بیاورم و شرک نورزم .نتیجه
این بینش ،ترس از عذاب قیامت و توجه به قیامت است .رسول خدا(ص) در
استدالل ها ،موعظه ها ،احتجاج ها ،جدال ها و برخوردها ،در جنگ و صلح،
گفتارهای فردی و اجتماعی ،خطب ه ها و همه شئون تبلیغی خود ،مردم را به
ی داد؛ انکار معاد نشانه گمراهی عمیق و فاصله گرفتن از حق است:
معاد توجه م 
[]50
«اال ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضالل بعید» .بی اعتقادی به معاد
ّ
عامل حبط و نابودی همه کارهای نیک و با ارزش است« :الذین کذبوا بایاتنا
ولقاء االخره حبطت اعمالهم» ]51[.ایمان به معاد ضامن اجرای تمام قوانین
الهی ،زمینه ساز تهذیب نفوس ،احقاق حقوق ،عمل به تکالیف ،مقاومت در
برابر شداید و باالخره مفهوم بخشیدن به زندگی و خروج از پوچی است .رسول
خدا(ص) بر اساس فرمان الهی از روش های متعددی برای ایجاد این عقیده در
مردم استفاده مینمود .عمده ترین این شیو ه ها عبارتند از:
 .1تأ کید بر اهمیت معاد و انکار ناپذیری آن« :زعم الذین کفروا ان لن یبعثو
ّ
ّ
لتبعثن ثم
قل بلی و ربی
لتنبئون بما عملتم و ذلک علی اهلل یسیر؛[ ]52کافران
پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد .پیامبر ،بگو آری ،به پروردگارم
سوگند که همه شما مبعوث خواهید شد ،سپس آن چه را عمل میکردید به
شما خبر میدهند و این برای خدا آسان است».
ّ
 .2اثبات امکان معاد« :قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل
ینشیء النشأة االخرة ان اهلل علی کل شیء قدیر[ ]53بگو در زمین سیر کنید و
بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است .سپس خداوند همین گونه
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جهان آخرت را ایجاد میکند او بر هر چیز قادر و تواناست».
 .3ادله وقوع معاد« :قل لمن ما فی السماوات واالرض قل هلل کتب علی نفسه
الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه ال ریب فیه[ ]54بگو آن چه در آسمان ها و
زمین است از آن کیست؛ بگو برای خداست ،رحمت را بر خود فرض کرده است
و همه شما را در روز قیامت که شکی درآن نیست جمع خواهد کرد».
 .4بیان آثار تربیتی باورمندی به معاد« :فمن کان یرجوا لقاء ّربه فلیعمل عمال
ً
صالحا و الیشرک بعباده ّربه احدا[ ]55پس هر کس امید لقای پروردگارش را دارد
باید عمل صالح انجام دهد و کسی را در عبادت پروردگارش شریک نکند».
 .5بیان نشانه های رستاخیز و آغاز قیامت .نفخ صور ،تجسم اعمال ،صراط،
[]56
ویژگی های بهشت و بهشتیان ،دوزخ و دوزخیان و . ...
رسول خدا(ص) دارای عالیترین درجه توحید و معادشناسی بود و هیچ کس
در خوف و خشیت الهی به پای آن حضرت نرسید .او که مصداق انسان کامل
و مثل اعالی یک موحد تام بود ،همواره در دعوت نورانی خود مردم را به مبدأ
و معاد متوجه میفرمود و هرگز در این اصول مداهنه و سستی به خرج نداد.
ی کند :فبعث
امیرالمؤمنین(ع) رسالت آخرین پیامآور وحی را چنین تبیین م 
اهلل محمد(ص) بالحق لیخرج عباده من عبادة االوثان الی عبادته و من طاعة
الشیطان الی طاعته بقرآن قد بینه واحکمه[ ]57پس خداوند محمد(ص) را به
حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان برون آرد و به عبادت او درآورد و
از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خدا کشاند ،به واسطه قرآنی که قوانین و
راهنمایی هایش را روشن و استوار فرمود .آن حضرت در مورد حقوق شخصی
خود اهل گذشت و عفو بود ،اما هرگز اجازه نقض حریم الهی و مرزهای خدا را
نمیداد.
عایشه در وصف این شأن پیامبر گفته است :هرگز ندیدم که رسول خدا (ص)
مادام که چیزی از حرمت های الهی هتک نشده بود ،به خاطر ستمی که به
شخص او روا شده بود در صدد احقاق حق برآید .اما هرگاه به چیزی از حرمت
[]58
ی شد ،در مورد آن خشمگینترین افراد بود.
های الهی تعدی م 
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بررسی
ابعاد مختلف
شخصیت
امام حسن
مجتبی 

در روایتی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسالم طبق نقل بعضی از منابع روایی
آمده است که ا گر حلم و بردباری به صورت یک انسان مجسم می شد ،میشد
َ َْ َ َ َْ ُ
ً
ان ْال ِح ْل ُم َر ُج ًل َل َك َ
علی بن ابیطالب «َ :و َل ْو َك َ
ان الف ْضل
ان َع ِل ّیا علیه السالم و لو ك
َ َْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ًَ َ َ َ ْ
َ ْ ًََ َ ْ
ان ال ُح َس ْی َن علیه
ان ال َح َس َن علیه السالم و لو كان الحیاء صورة لك
شخصا لك
َ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ًَْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ
ْ
اطمة ع ] ابن ِتی
اطمة [بل ِه َی أعظم ِإن ف ِ
السالم و لو كان الحسن (هیئة لكانت)ف ِ
َ
َ
ً َ ً َ ً
َُْ ْ ْ ْ
ض ُع ْن ُصرا َو ش َرفا َو ك َرما»[.]1ا گر حلم و بردباری قرار بود نقاشی شود
خیر أه ِل الر ِ
مجسم شود می شد امیرالمؤمنین علیه السالم ،چرا که حلم او بردباری او در
رأس همه است و صبور و بردبار در مقابل حوادثی بود که منشأ و آغازش بعد
از رحلت پیامبر گرامی اسالم است پس ا گر حلم را گفت تصویر کنید می شود
امیرالمؤمنین.
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َ َْ َ َ ْ
َ ًَ َ َ َ ْ َ
َ
اط َمة»تصویر حسن و نیکی در این روایت
«و لو ك
ان ال ُح ْس ُن (ه ْیئة لكانت) ف ِ
دارد ،زهرای مرضیه سالم اهلل علیها است.
َ َْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ًَ َ َ َ ْ
ان ال ُح َس ْی َن علیه السالم » .ا گر حیا را بخواهی تصویر
«و لو كان الحیاء صورة لك
کنی ،تصویر آن صفت است.
آن وقت دریک روایت نقل دارد :
ً
ان ْال ِح ْل ُم َر ُج ًل َل َك َ
َ«و َل ْو َك َ
ان َع ِل ّیا».ا گر عقل و خرد و تدبیر را بخواهی تصویر کنی
تصویر آن امام علی علیه السالم است .البته همه این صفات را همه ائمه دارند
همان طور که در زیارت جامعه کبیره هم خطاب می کنیم شما مرکز کرامت و
اخالق و نیکی هستید .منتها این روایت با یک عنایتی به زندگی بزرگان در واقع
وارد شده که تجسم حلم امیرالمؤمنین ،تجسم حسن زهرای مرضیه ،تجسم
حیا اباعبداهلل و تصویر و تجسم و تمثیل عقل و خرد و اندیشه امام مجتبی
علیه السالم است .مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان اهلل تعالی علیه
برای هر کدام از ائمه درود و صلوات ویژه ای دارد که معروف است به صلوات
چهارده معصوم .الفاظش را خیلی حساب شده انتخاب کرده وقتی به امام
حسن مجتبی علیه السالم می رسد ،می نویسد «السالم علی السید المجتبی و
االمام المرتجی صاحب الحسب المنیع و الفضل الجمیع صاحب الجودو المنن
دافعالمحنوالفتن» .می گوید امامی که جود و کرامت موج می زد در زندگیش
فتنه زدایی و ظلم زدایی موج می زد در زندگیش« ،االمام الرفیع» .امام با مقام
بلند جمیع و تمام فضایل در زندگی او جمع بود.
به محض اینکه امام حسن به دنیا آمدند یکی از خانمها بچه را میان قنداق
پیچید ،پیامبر گرامی اسالم جمله ای را فرمود که من مقداری راجع به این
جمله میخواهم صحبت کنم و عنایت دارم روی این جمله فرمود« :هات
ابنی»[ .]2پسرم را بدهید نفرمود پسر فاطمه ،نفرمود پسر علی ،نفرمود دخترم
پسرت را بده .ابنی این نخستین جمله ای است که بعدها در تاریخ منشأ یک
حوادثی شده ،این جمله منشأ یک جریاناتی شده که حاال خواهم گفت .این
یک نوع عنایت بود ،هات ابنی بارها این جمله را فرمود انس بن مالک می گوید
یک وقت رفتم دیدم پیغمبر در مسجد است ،امام حسن هم کوچک دو ساله
دارد دور پیغمبر می چرخد ،روی زانویش می نشیند ،روی شانه اش میرود
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احساس کردم این بچه دارد اذیت می کند ،رفتم دستش را گرفتم از پیامبر
جدایش کنم ،فرمود  :پسرم و ثمره قلبم را رها کن ،دست نزن ،هر کس حسن
من را اذیت کند من پیامبر را آزرده است ،اینجا هم باز تعبیر دارد .یا انس دع
ابنی پسرم در آیه مباهله هم خدا فرمود پسر حسن و حسین پسر خود پیامبر
هم گاهی می فرمود اینها پسرهای من هستند تعبیر ابنا علی ندارد ،ابنا فاطمه
ندارد ،این نکته دارد.

فرزندان رسول خدا (ص)

آقایان ،برادران و خواهران چون بعدها این منشأ یک سری حوادث در تاریخ
شده و آن حادثه آن است که بنی امیه و بنی عباس تالش کردند این تعبیر ابن
رسول اهلل را از ائمه بگیرند امروز هم در نوشته ها بعضی از این مغرضین این
حرفها را می زنند تالش کردند این تعبیر ابن را بگیرند.

اقدام معاویه پلید

معاویه رسما عنوان کرد ،ذکوان غالمش می گوید :به من گفت هر کسی که
اینها را حسن و حسین را پسرهای پیغمبر خطاب کرد به من معرفیش کنید که
باید با او برخورد شود ،کسی حق ندارد به اینها بگوید ابنا رسول اهلل ،بگویید ابنا
علی بن ابیطالب .چرا چون ا گر به امیرالمؤمنین نسبتش دادند می توانستند
با آنها برخورد کنند ،می توانستند به امام حسن توهین کنند ،چون اینها با
امیرالمؤمنین در واقع سب می کردند داشتند درگیر بودند نزاع داشتند ،اما
وقتی به پیغمبر نسبت دادند دیگر نمی توانستند به امام حسن توهین کنند،
نمی توانستند به امام حسین توهین کنند ،نمی توانستند کربال را علم کنند،
پسر پیامبر است لذا خیلی تالش کردند و جالب هم این است ائمه ما مرتب روی
این مسئله عنایت داشتند ،در سخنرانیها بگویند :انا بنالنبی صبح شهادت
پدرش امیرالمؤمنین ،فردایش روز بیست و یکم امام حسن آمد منبر فرمود« :انا
بن النبی انا بن محمدالمصطفی» .امام سجاد در منبر شام فرمود  :من فرزند
پیامبرم خود امام حسین در خطبه هایش من پسر پیامبرم که ذکوان می گوید
یک وقت معاویه به من گفت اسامی نوه ها و فرزندانم را بنویس میخواهم
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چقدرند میخواهم برایشان یک جایزهای بگیرم ،میگوید :من اسامی
پسرهایش را نوشتم ،اسامی دخترهایش را نوشتم ،اسامی نوه های پسریش را
هم نوشتم ،اسامی نوه های دختریش را ننوشتم ،لیست را بردم پیش او یک
جمعی مروان و دیگران نشسته بودند یک نگاهی کرد به لیست گفت پسرهای
دخترم پس اسمشان کجاست؟ آنها را من خیلی دوست دارم گفتم مگر شما
نگفتی که اینها حسن وحسین پسر پیامبر نیستند ،چون از زهرای مرضیهاند!
چطور به پسرهای دخترت اطالق ابن و فرزند می کنید و میگوید  .در جمع
خیلی شرمنده شد و سرش را پایین انداخت که خودش گفته بود اسامی
فرزندان من را بنویس من اسامی فرزندان دخترش را ننوشته بودم و اینجا ماند
در پاسخ معلوم می شود یک جریان حساب شده ای بوده آقایان این قضیه من
دیدم در حاالت حجاج بن یوسف سقفی سه چهارتا جریان دیدم ،سه چهارتا
جریان هم با سعید بن جبیر ،هم با دیگران که وقتی اینها را احضار می کرد
میگفت :اولین اشکالی که به اینها می کرد می گفت شما چرا اینها را می گویید
ابن رسول اهلل؟ چرا امام حسن را می گویید ابن رسول اهلل.

داستان

یحیی بن یعمر را از بلخ آوردند با غل و زنجیر .یحیی بن یعمر از علمای خراسان
است اهل بلخ است مروج آثار اهل بیت بود با دست و پای بسته با غل و زنجیر
آوردنش پیش حجاج پرتش کردند گفت شنیدم در جلساتت فرزندان امام
حسین و امام حسن را فرزندان پیغمبر می خوانی چرا این کار را می کنی گفت به
دلیل قرآن گفت :کدام قرآن؟ کدام آیه؟ گفت :این آیه قرآن می فرماید «َ :و ُن ً
وحا
ُ َ َ َ َ َ َ
َ ُ
وس ٰى َو َه ُار َ
ان َوأ ُّی َ
وس َف َو ُم َ
وب َو ُی ُ
ون ۚ
َه َد ْی َنا ِمن ق ْبل ۖ َو ِمن ذ ِّر ّی ِت ِه د ُاوود َو ُسل ْی َم
َو َك َٰذ ِل َك َن ْجزی ْال ُم ْح ِس ِن َ
ین»[ ]3نوح را ما (خدا) در مسیر هدایت قرار دادیم فرزندان
ِ
نوح اینها بودند داوود و سلیمان یکی یکی می آید جلو و زکریا و یحیی و عیسی
گفت جناب حجاج عیسی که از پدر به نوح نمی رسد عیسی که اصال پدر نداشته
عیسی را خدا در قرآن می گوید پسر نوح است .ذریه نوح است عیسی از مادر به
نوح برمی گردد مریم مادرش است و اال عیسی بن مریم بفرمایید پدر ندارد چرا
خدا وقتی ذریه و اوالد نوح را می شمرد می فرماید و من ذریته داوود و سلیمان
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می آید جلو و زکریا و یحیی و عیسی .ا گر فرزند دختر ذریه محسوب نمی شد
خوب بود اینجا عیسی حذف شود و حجاج گفت بند را باز کنید از او حرف حرف
درستی است استدالل قوی است استدالل قرآنی است بند را باز کنید سعید
بن جبیر هم همین استدالل را کرد ببینید این یک جریان حساب شده ای
بوده است حتی من رد پای این قضیه را در زمان موسی بن جعفر و زمان بنی
عباس هم دیدم هارون الرشید می آید مقابل حرم پیامبر می ایستد « :السالم
علیک یا رسول اهلل السالم علیک یا بن عم»سالم بر تو ای پیامبر خدا سالم بر
تو ای پسر عمو موسی بن جعفر هم از پشت سر می آید در حضور جمعیت یک
مرتبه صدا می زند «السالم علیک یارسول اهلل السالم علیک یا ابا».سالم بر تو
ای پیامبر سالم بر تو ای پدر جان در مقابل یا بن عم که او می گفت سالم بر تو
ای پدر هارون گفت به چه دلیل پدر؟ به دلیل آیه مباهله به دلیل آیات دیگر
که امام استناد کرد پس ببینید آقا امروز هم در این شبهاتی که در نوشته ها می
آید و وهابیها و جاهای دیگر پخش می کنند این مسئله مطرح است چون ابن
رسول اللها گر شد امام رضا و همین طور هم است ا گر اینها ابناء پیامبر شدند
احترامشان احترام پیامبر است احترامشان احترام اهل بیت است ما آیه تطیر
َ َ
شده«:و َر ُسول ُه
را اختصاص به پنج تن نمی دهیم گر چه درباره پنج تن نازل
َ َ ْ
ُ
ً []4
َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ
الر ْج َس أ ْهل ال َب ْی ِت َو ُی َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهیرا»  .در جریان
ِإنما ی ِرید اهَّلل ِلیذ ِهب عنكم ِ
کسا آمده اما بر اساس روایات متعددی که از خود اهل بیت رسیده این تا خود
امام زمان هم ارواحنا فداه تعبیر اهل بیت سریان دارد جریان دارد این نکته
ای بود که من می خواستم برگردانم به اول عرایضم تا بچه به دنیا آمد فرمود
هات ابنی پسرم را بدهید دع یا انس ابنی انس پسرم را رها کن هما ابنای اینها
پسرانم هستند این رابطه را پیامبر ا کرم وثیق مطرح کرد منتها آقا ا گر کسی در
قلبش مرض باشد بیماری باشد خوب نمی پذیرد زیر بار نمی خواهد برود مگر
آن حدیث ارزشمندی که گاهی اوقات من خودم تأسف می خورم این حدیث را
که می بینم صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی سنن ابی داوود حداقل
چهارتا پنج تا از صحاح اصلی اهل سنت هم صحیح مسلم هم صحیح بخاری
هم سنن ابن داوود و ابن ماجه حدیث را نقل کردند که یکی از نویسندگانی که
شرح نوشته بر صحیح بخاری می گوید هذا حدیث حسن صحیح این حدیث
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نیکوست صحیح است سندش قطعی است غیر قابل انکار است همه آنها نقل
کردند که اصلی ترین جای این حدیث در صحیح بخاری است که تقریبا از
هیچ یک از روایات صحیح بخاری اهل سنت تقریبا نمی گذرند سعی می کند
توجیهش کنند سعی می کنند ا گر هم یک اشکالی آنجاست توجیهش کنند
صحیح بخاری را خیلی برایش احترام قائلند این روایت آنجاست که جابر بن
سماره گفت که پیامبر گرامی اسالم فرمودند« :االئمه من بعدی اثناعشر»[.]5

خلفای به حق پیامبر(ص)

در بعضی از روایات دارد «االمراء من بعدی» بعضی روایات دارد من بعدی
اثناعشر خلیفه ،بعضی ها دارد من بعدی اثناعشر قیم دوازده تا قیم دوازده
تا ولی دوازده تا خلیفه دوازده تا امیر بعد از من است آن وقت انسان وقتی
نگاه میکند توجیه این حدیث را شارح ترمذی ابو حاتم در شرح این حدیث
میگوید من خلفاء را شمردم تا روزی که خالفت منقرض شده را دیدم .چهل تا
خلیفه آمده پیامبر چه فرموده؟ فرموده دوازده تا شمردم دیدم چهل تا دوازده
تا را به چه کسی بزنم گفت دیدم ا گر از اول حساب کنم دیدم که یزید نمی شود
خلیفه پیامبر حساب شود با آن جنایاتش با آن بفرمایید جرمهایش فرمود آمدم
خوبهایشان را جدا کردم شش هفت تا بیشتر نشد حاال خودش می شمارد
خلفای اربعه را می شمارد چهارتا عمربن عبدالعزیز پنج تا یکی دو نفر دیگر از
جاهای دیگر پیدا کرده می گوید هر چه در این چهل تا گشتم کسی که مثال
حاال به ضأن او که عالم اهل سنت است می گوید گفتم که چهارتا اولی خلیفه
اول دوم سوم بعد علی بن ابیطالب بعد امام حسن پنج تا بعد عمر بن عبدالعزیز
شش تا یکی دو نفر دیدم به دوازده تا نمی رسد لذا می نویسد من این حدیث
را نمی فهمم این جمله شارح ترمذی است آن وقت جناب بفرمایید سیوطی
و دیگران می گویند نه منظور پیامبر همان دوازده خلیفه اول است از خلفای
چهارگانه به تعبیر آنها امام حسن ،معاویه ،یزید بن معاویه ،معاویه صغیر ،مروان
عبدالملک و بچههایش میشوند دوازده تا سلیمان بن عبدالملک میشود
آخریشان ولید بن عبدالملک که می نشست در حوض شراب آن قدر شراب
می خورد که حوض می رفت پایین این می شود یکی از ائمه جناب سلیمان
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بن عبدالملک .بفرمایید با آن جنایاتش می شود یکی از آن افراد عبدالملک
مروان با آن فرماندارهایی مثل حجاج با آن آدمکشی هایش معاویه با آن حجر
به شهادت رساندنش با آن عمر بن حمق به شهادت رساندنش با آن در صفین
مقابل امیرالمؤمنین ایستادنش می شود یکی از این دوازده تا چرا حدیث را
درست معنا نمی کنید چرا حدیث را می گوید نه مطمئنا ابن اثیر می گوید ابن
اثیر از علمای بزرگ اهل سنت است صاحب البدایه النهایه کتابهای متعدد
دارد می گوید یک چیز را به شما بگویم مسلم این دوازده آن دوازده امام شیعه
نیست هر توجیهی می خواهید برایش پیدا کنید اما این نیست چون اینها به
امامت به خالفت به ریاست نرسیده اند همه آنها اینها نیستند در صورتیکه
کلمه خلیفه یعنی جانشین خلیفه الزامش آن کسی نیست که مقام خالفت
به او برسد ا گر خالفت کسی غصب شد عنوان از او غصب نمی شود ببینید این
توجیهی است که متأسفانه می بینید شما حاال بعضی ها مثل.

تفسیر خلفا به ائمه اثنی عشر شیعه

محمود ابوریه یک مقداری با انصاف وارد شده گرچه خود حوزه اهل سنت
به شدت علیهش ایستاده اند و کتاب علیهش نوشته اند یک کتاب نوشته
ایشان ازواب علی السنه در این کتاب آمده این حدیث را مطرح کرده به این
حرفها خندیده این توجیهات را مسخره کرده می گوید این حرفها چیست که
سیوطی و ابن اثیر می زنند البته با صراحت نگفته منظور ائمه شیعه اند اما در
پاورقی می گوید من رفتم خدمت بعضی علماء شیعه این را برایم توضیح دادند
و فهمیدم معنایش درست است .اینها درست می گویند بعضی از آنها که با
دیدگاه روشنفکری وارد شدند در این حوزه مخصوصا در کشور مصر کتابهایی
که نوشته می شود یک مقداری در مورد این روایت بهتر معنا کردند اما شما نگاه
کنید چقدر تالش شد ابن را از امام حسن و امام حسین و فرزندان جدا کنند
االئمه من بعدی اثنا عشر را جدا کنند اهل بیت را عام کنند .من کتابی را در
عربستان گرفتم دارم در منزل شاخه های اهل بیت را توجیه می کند خاندان
عقیل خاندان پیامبر یکی یکی زنهای پیامبر یعنی اهل بیت می شوند یک
َّ
کرده«إن َما
مجموعه فامیل های گسترده ای کجا خدا از یکی از آنها رجس را دور
ِ
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َ َ ْ
ُ
ُ ُ ُ ُْ َ َ ُ ُ ّ
الر ْج َس أ ْهل ال َب ْی ِت َو ُی َط ِّه َرك ْم َت ْط ِه ًیرا»[ . ]7انما حصر
ی ِرید اهَّلل ِلیذ ِهب عنكم ِ
است اراده اراده تکوینی است رجس شامل همه معاصی میشود .می شود در
خاندان پیامبر گفت تمام آل عقیل تمام آل جعفر تمام زنهای پیامبر تمام اینها
بفرمایید پا کند پا کیزه اند هیچ معصیتی نداشتند اصال نمی شود یک چنین
چیزی را ملتزم شد برای اینکه زیر بار عصمت دوازده امام نروند آمدند نظریه
عدالت صحابه را مطرح کردند گفتند صحابه پیغمبر یعنی کسانی که پیامبر
را دیده اند و مؤمن از دنیا رفته اند تمام اینها عادلند هر کس هم به آنها ناسزا
بگوید کافر است هر کس هم که ناسزا بگوید جهنم می رود خالد بن ولید یکی
از اینها است خالد بن ولید مالک بن نویره را کشت با همسرش زنا کرد همسر
به اصطالح مالک بن نویره خبر رسید به خلیفه در مدینه هیچ برخوردی با او
نکرد ابوبکر هیچ برخوردی خوب حاال این خالد بن ولید آدم عادلی است کدام
عقل این را می پذیرد ما نظریه عدالت صحابه را قبول داریم صحابه عادلند ولی
صحابی را معنا کنید صحابی سلمان است صحابی ابوذر است صحابی مقداد
است صحابی کسی است که گام در مسیر پیغمبر برداشته اما خالد بن ولید
زمان خود پیامبر رفت یک جنایتی کرد وقتی خبر رسید رفت یمن قبیله ای را
قتل عام کرد و برگشت خود منابع نوشته اند رسول خدا دستهایش را آورد باال تا
جایی که زیر بغلش پیدا شد فرمود خدایا من از کار خالد برائت می جویم فرمود
بروید به امیرالمؤمنین فرمود برو از قبیله دلجویی کنید دیه شان را بده رضایت
بگیر برگرد خوب این آدم را می شود گفت به اصطالح عادل است.

جعل حدیث ابا هریره

ابا هریره که کمتر از دو سال با پیامبر گرامی اسالم بوده پنج هزار حدیث را
به پیامبر نسبت داده بعضی از احادیثش را انسان شرمش می شود نقل کند
عین حرفهای یهودی هاست عین حرفهایی است که علمای یهود می گفتند
یک بازسازیش کرده یک مقدار به آنها سرو سامان داده آورده در منابع دینی
ما به جای حدیث پیغمبر قال رسول اهلل که به اینها می گویند اسرائیلیات،
اسرائیلیات به حرفهایی می گویند که از یهود گرفته شده رنگ اسالمی پیدا
کرده داستانهایی که انسان شرمش می شود نقل کند که امیرالمؤمنین گاهی
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می فرمود ا گر این داستانها را برای من نقل کنید من حد می زنم به شما پیش
داوود
امام رضا یکی از این داستانها را یکی خواند نقل کرد در مورد حضرت
ِ
پیامبر ،امام رضا سه مرتبه زد به پیشانیش فرمود :سبحان اهلل سبحان اهلل
سبحان اهلل این دروغها چیست به انبیاء نسبت می دهید.

حدیث قرانیق

حدیث قرانیق که سلمان رشدی کتاب خودش را از روی حدیث قرانیق
نوشت؛ این ساخته و پرداخته همین ها است .داستان قرانیق یک داستان
جعلی و دروغی است که منشأ کتاب آیات شیطانی شد .چرا سلمان رشدی
جرأت کرد آیات شیطانی بنویسد؟ از همین منابع اینطوری استفاده کرد از
همین حرفهایی که اینها به پیغمبر نسبت دادند سهو به پیغمبر نسبت دادند،
اشتباه نسبت دادند ،خطا نسبت دادند ،ارتباط با شیطان نسبت دادند.
خدا رحمت کند همه گذشتگان را مرحوم عالمه عسکری اعلی اهلل مقامه
الشریف که چندی نیست از رحلت این عالم بزرگوار می گذرد ایشان خیلی با
کتابهایش خدمت کرد به عالم شیعه در« معالم المدرستین» هنری که به خرج داد
آمد تمام ارزشهای شیعه را از منابع اهل سنت اثبات کرد تمام اعتقادات شیعه را از
منابع اهل سنت استخراج کرد و این کتاب را به دنیا فرستاد و معالم المدرستین،
شاهکار ایشان است .در کتاب نقش ائمه در احیای دین که من توصیه می کنم
این چهارده جلد کتاب را که در دو جلد منتشر شده را ببینند .عالمه سید مرتضی
عسکری آمد قداست زدایی هایی که از پیامبر شده را آورد .من شرمم می شود
روی منبر بگویم چه حرفهایی به پیغمبر نسبت دادند؛ لهو ،غنا ،رقص .در مورد
پیغمبر در صحیحها از تعابیری استفاده می کنند که آدم شرمش می شود .آیا
صحابه ای که از پیغمبر این طور قداست زدوده آیا عادل اس؟ و لذا این حرکت یک
حرکت حساب شده ای بود که بین اهل بیت و رسول خدا حضرت محمد صل
اهلل علیه و آله فاصله انداخته شود .و رسول خدا نمیخواست این فاصله بیافتد.
لذا پیامبر خطاب به امیر المومنین چنین می فرمود :پسرم ،فرزندم ،ثمره
قلبم .باید خیلی دقت کرد که اهل بیت به بعضی از این تعابیر اصرار داشتند.
مثال اصرار بود به علی بن ابیطالب ،امیرالمؤمنین گفته شود و مع االسف باب
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شده خیلی هایمان امام علی می گوییم .در حالی که باید مقید باشیم بگوییم
امیرالمؤمنین .تعبیر امام علی ،تعبیر درستی است اما در بعضی از کتابها بعضی
آثار ،بعضی مقاالت ،بعضی سخنرانیها (یقینا گویندگان توجه ندارند) نویسندگان
توجه ندارند؛ دشمن می خواست این تعبیر امیرالمرمنین از حضرت گرفته
شود می خواست این تعبیر اختصاصی نباشد اما حتی امام صادق اجازه نداد
به او بگویند امیرالمؤمنین ،فرمود کسی حق ندارد به ما بگوید امیرالمؤمنین؛
امیرالمؤمنین جدم علی بن ابیطالب بود .آن وقت این تعبیر را خلیفه دوم
اولین بار درباره خودش به کار برد و بعضی ها آمدند به او گفتند .از آنجا سدش
شکست در زمان سومی و بعدش هم در زمان بنی عباس که رسما کار به جایی
رسیده بود که مأمون را امیرالمؤمنین خطاب می کردند در صورتیکه کلمه
امیرالمؤمنین صفت ویژه امیرالمؤمنین علیه السالم بود ما مقید باشیم حضرت
را امیرالمرمنین بگوییم .مقید باشیم امام حسن را ابن رسول اهلل بگوییم خود
همین تکرار و تعبیر طبیعتا نقشه دشمن را بر آب می کند.

سیره عملی امام حسن مجتبی علیه السالم

یکی از دغدغه های ائمه ما آموزش مردم بود تربیت مردم بوده تعلیم و جهل
زدایی بوده من دو سه تا نمونه در زندگی امام حسن مجتبی علیه السالم خدمت
شما عرض می کنم در مسجد یک شخصی وارد شد دید تعدادی حلقه درس
برقرار است که در نقاط مختلف مسجد نشسته اند .پیش یکی از آنهایی که داشت
درس می داد رفت و گفت :آیه ای هست که من معنایش را نمی فهمم می شود
برای من تفسیر کنید گفتند کدام آیه؟ گفت این آیه که قرآن می فرماید :
َ
ْ ُ
ود»[ ]8شاهد و مشهود یعنی چه؟ در سوره بروج این آیه
َ«وش ِاه ٍد َو َمشه ٍ
آمده .آن آقایی که درس می داد گفت شاهد روز عرفه است مشهود عید قربان
است[]9منظور از شاهد و مشهود این است .آمد آن طرفتر از حلقه دوم معنای
این آیه را پرسید؟ و شاهد و مشهود آن هم یک تفسیری شبیه همین با کمی
تفاوت برایش کرد که مشهود را عرفه گرفت شاهد را عید قربان گرفت شخص
دیگر باز همین تفسیر .تا می گوید رسیدم دیدم یک جوانی( معلوم می شود
تازه یک مدتی از رحلت پیامبر گرامی اسالم گذشته بود) با سیمای زیبا گوشه
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مسجد نشسته است پرسیدم این آقا کیست؟ گفتند حسن بن علی علیه
السالم است .رفتم خدمت ایشان عرض سالم کردم گفتم آقا تفاسیر مختلفی
برای من شده شاهد و مشهود معنایش چیست؟ فرمود  :شاهد رسول اهلل
َ َ ُ َ َّ
«:یا أ ّی َها ّالن ِب ُّی ِإنا
است مشهود روزقیامت است[ ]10آقا به چه دلیل فرمود در قرآن
ّ َ
َأ ْر َس ْل َن َ َ
اك ش ِاه ًدا َو ُم َب ِش ًرا َون ِذ ًیرا»[.]11
از این جا معلوم می شود که کهنترین تفسیر ،تفسیر قرآن به قرآن است و این
یک هنر است که کسی بتواند قرآن را با قرآن تفسیر کند و ائمه ما این کار را کرده
اند گر چه همه روایاتشان به ما نرسیده است .بعضی از مفسرین مثل مرحوم
عالمه طباطبایی کل تفسیرش مبنایش تفسیر قرآن به قران است .فرمود شاهد
رسول اهلل است به این دلیل مشهود هم قیامت است چون قیامت اسمهای
زیادی دارد یک اسمش خدا میگوید «:و یوممشهود» روزی که در آنجا شهادت
داده می شود شاهد پیامبر است به اعمال ما گواهی میدهد مشهود روزقیامت
است یعنی روزی که شهادت در آن ایفا میشود عرض کردم خدا می داند رسالت
َ
ُ
َُ َ
ُ
را کجا قرار می دهد
«اهَّلل أ ْعل ُم َح ْیث َی ْج َعل ِر َسال َت ُه»[.]12
خدا می داند درست است درباره شما ا گر گفتند شما در واقع مفسر قرآنی
مخاطب قرآنی آقا هر کجا رفتم کسی تفسیر را برای من بیان نکرد این نقش
تعلیم و نقش آموزش در زندگی امام حسن مجتبی علیه السالم است

حکایت

شخصی آمد وقتی ابهت و عظمت و بزرگواری امام حسن را دید دید آقا سوار
بر اسب در یک نماد و هیئت بسیار زیبا لباس خوب یک نگاهی کرد آمد عرض
َّ َ ً
کرد«إن ِف
یك ِك ْبرا»[ .]13من در شما تکبر می بینم
ِ
باید توجه داشت هر که با عظمت و با ابهت بود نشانه تکبرش نیست .امام
در جوابش چنین فرمود :اینکه در من می بینی عزت است این تکبر نیست«ان
فیی عزه» این عزتاست .

عزت یا تکبر

فرق عزت با تکبر این است عزت را خدا می دهد تکبر را آدم خودش برای
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َ
کرده«من
خودش ایجاد میکند ،متکبر خودبزرگ بین است عزیز خدا او را بزرگ
ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ
َك َ
ان ُی ِر ُید ال ِع ّزة ف ِلل ِه ال ِع ّزة َج ِم ًیعا»[.]14
این طرف پی به اشتباهش برد که عزت معنایش چیست؟ از این موارد زیاد
داریم من فرصت نیست عرض کنم .متعدد من دیدم ،گاهی حتی امیرالمومنین
به او مراجعه می شد سواالت را ارجاع می داد به امام حسن ،می فرمود :از نور
چشمم سوال کنید که صاحب تحف العقول در این کتاب ارزشمند حدیثی اش
که در قرن چهارم نوشته شده ایشان یک سوال و جواب مفصلی را می آورد که
امیرالمومنین پرسیده و امام حسن جواب داده پسرم جود و سخاوت چیست؟
َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ّ ُّ َ
ود الع ِطیة قبل ذ ِل
السؤ ِال»[.]15
کرامت چیست؟ بابا«أفضل الج ِ
کرامت این است که قبل از این که طرف طلب کند بروی شناسایی اش کنی
کمکش کنی.
پسرم سداد چیست؟ محکمی چیست؟ بابا محکمی این است منکررابا
َْ ْ َ ْ
وف»[.]16
معروف جواب دهی « .دف ُع ال ُم ْنك ِر ِبال َم ْع ُر ِ
پسرم غفلت چیست؟ بابا غفلت این است نزدیک مسجد باشی نماز را در
مسجد نخوانی .پسرم مروت و جوانمردی چیست؟ یک سوال و جواب مفصلی
است در تحف العقول.
این بحث مربوط به بعد علمی و بعد آموزشی زندگی امام حسن میشود.

بعد عاطفی و خانوادگی امام حسن (ع)

اما نکته دوم بعد عاطفی و بعد خانوادگی که بحث ما این روزها در بحث
معاشرت است یکی دو نکته بگوییم و دیگر سالم بدهم چون ذکر مصیبت هم
می خواهیم بکنیم بحث را جمع کنم.
وجود مقدس امام حسن فوق العاده به پدر بزرگوارش ،به مادر بزرگوارش ،به
جد بزرگوارش ،به برادران وخواهرانش احترام قائل می شد .جوانان عزیز گفت
من با مادرم سر یک بشقاب و سر یک کاسه غذا نمیخورم فاطمه زهرا سالم
اهللعلیها پرسیدند چرا حسنم؟ چرا عزیزم؟ گفتند :مادر میترسم نگاه شما به
لقمهای باشد نظر شما به لقمهای باشد و من این لقمه را بردارم .تا این حد
یک وقت بی احترامی به شما نشود ،میترسم نگاه شما به بخشی از غذا باشد
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و من آن بخش را بردارم و استفاده کنم فرمود پسرم مانعی ندارد من به تو
اجازه میدهم با اجازه مادر .درروایت دارد با مادر سر یک کاسه غذا می خورد
این احترامی است که برای وجود مقدس مادرش قائل بود .همه ائمه این
طور بودند من در روایت دیدم امام حسین هیچ گاه جلوی پای امام حسن
راه نمیرفت هیچ گاه تا امام حسن سخن می گفت سخنش را قطع نمیکرد
و صحبت نمیکرد هیچ گاه ندیدند قبل از امام حسن در یک جریانی موضع
بگیرد و نظر دهد با اینکه میدانید همسن و سال بودند ،یک سال فاصله شان
بود تقریبا چهل و هفت سال هم باهم بزرگ شدند ،دو برادر چهل و هفت سال
باهم کنار هم بودند شب وروز در کوفه درمدینه بینشان جدایی نبود اما وقتی
می نشیند کنار برادرش امام حسن تا نگاه می کند امام حسن می بیند اشک
در چشمان امام حسین حلقه زده از مصیبت مسموم شدن امام حسن می
َ
َ
فرماید برادرم «ل َی ْو َم ك َی ْو ِم َك»[ .]17روزی به سختی روز تو نیست حسین جان
همه گریه می کنند برای من اما تو گریه نکن برای من ال یوم کیومک ببین این
احترام و عظمت و ابهتی است که امام حسن برای امام حسین امام حسین
برای امام حسن مگر وقتی که بدنش را در قبر گذاشت نفرمود من غارت زده
ام غارت زده آن نیست که مالش را میبرند «و لیس حریب من اصیب بماله
»[ .]18غارت زده من هستم که با دست خودم برادرم را در قبر می گذارم آقایان
برادران خواهران مگر تا زینبش وارد اتاق شد نفرمود ببرید این تشت را طبق
بعضی از نقلها یا اجازه ندهید زینب ببیند چرا اینها اینقدر باهم مهربان بودند
باهم صمیمی بودند.
هم اباالفضل العباس بوده ،امام حسن بوده ،امام حسین بوده ،همه باهم
خاندان امیرالمومنین بودند یک مقدار یاد بگیریم احترام امام حسنی که
چهل سال بعد از شهادت مادرش تا نگاهش به مغیره می افتد ،اشک می ریزد
میگوید :این خبیث مادرم را کتک زد «انت الذیضربت امی حتی ادمیتها»[.]19
اینها نکته دارد زندگی ما مادرانمان احترام دارند ،پدرانمان را احترام کنیم،
وقتی پدرش به شهادت رسید آمد باالی منبر بعد از شهادت فرمود مردم
کسی دیشب از دنیا رفت که نه در گذشته نظیر داشت نه در آینده نظیر خواهد
داشت .کنار بستر پدر اشک می ریخت بابا کاش من می مردم و اینگونه تو را
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در این وضعیت نمی دیدم .مگر زینب شب عاشورا به امام حسین عرض نکرد
«لیت الموت اعدمنی الحیاه»[ .]20برادر کاش دعا می کردی زینب قبل از تو
بمیرد و این حادثه را نبیند .اینها نکته درونش است اینها تمام زندگی شان بر
اساس این مبانی است به برادرمان ،به خواهرمان .ماه رمضان است نیمه ماه
شد سرازیر دارد می شود ماه فرصتها زود میگذرد ا گر کینهای هست کدورتی
هست رفع کنیم باهم صمیمی شویم برسیم به هم اینقدر ارزشی ندارد دنیا
که ما در مصیبتها باهم مهربان شویم ،غالبا در مصیبتها باهم مهربان می
شویم اینقدر ارزشی ندارد که برای هم مخصوصا برادر و خواهر و پدر را بزنیم
ا گر او رعایت نمی کند شما رعایت کنید ،از رو ببر ،کاری کن که شرمنده کنی
و خودش بیاید در زندگی طبیعتا موازین اخالقی را رعایت کند .شخصیت امام
حسن مجتبی علیه السالم تجسم حلم و جود و سخاوت و بردباری و شجاعت
وعظمت بود شخصیتی بود که دشمنانش گفتند «علیه سیماءاالنبیاء و بهاء
الملوک»[ .]21چهره ات چهره پیامبر است چهره انبیاست عظمتت عظمت ملوک
است
مروان با آن خباثتش تشییع جنازه آمده بود زیر تشییع جنازه بدن را بگیرد و
شرکت کند یک کسی گفت تو دیگر چرا؟ تو که اینقدر این آقا را زجر دادی آزار
دادی گفت این آقا کوه حلم بود ،کوه بردباری بود ،و واقعا چنین بود آقایی
که اینقدر مظلوم است در خانه خودش همسرش دشمنش است می داند می
فرماید من نمی توانم قبل ازواقعه تصمیم بگیرم آقایی که در مقابلش بعضی
دوستانش در مدینه به او جسارت می کردند آقا چرا صلح کردی؟ چرا جنگ
نکردی؟ چرا پذیرفتی؟ در صورتی که خود رسول اهلل در تولد امام حسن طبق
بعضی نقلها فرمود حسنم کاری می کند که خون مسلمانان را حفظ می کند
وهمین هم شد این صلح مقدمه قیام عاشورا را فراهم کرد امروز منصوب به این
شخصیت بزرگوار است.
خدایا به عظمت امام حسن قسمت می دهیم همه ما را بر سر خان کرامت
وجود و احسانش امروز مهمان بگردان خدایا به جود و سخاوت و عظمتش
قسمت می دهیم همه فقرا همه کسانی که قرض دارند ،گرفتارند ،مستاجرند
خدایا گرفتاریشان را به خان کرامت امام مجتبی مرتفع بگردان خدایا به همه ما
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در این روزها مخصوصا امروز که به عنوان کمک به فقرا اعالم شده خدایا به همه
ما دست دهنده و بخشنده عنایت بفرما.
السالم علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها المجتبی یابن رسول اهلل یا
حجه اهلل علی خلقه یا سیدنا و موالنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی اهلل
و قدمنا ک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اهلل اشفع لنا عند اهلل.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها

مناقب أمیر المؤمنین و َاألئمة  /ص َ /135المنقبة السابعة و الستون.
[ . ]1مائة منقبة َمن َ
َ
َ
َ«یــا َع ْبـ َـد َّالر ْح َمـ ِـن أ ْن ُتـ ْـم أ ْص َح ِابــی َو َع ِلـ ُّـی ْبـ ُـن أ ِبــی َطا ِلـ ٍـب ِم ِّنــی َو أ َنــا ِمـ ْـن َع ِلـ ٍّـی ف َمـ ْـن ق َاسـ ُـه ِب َغ ْیـ ِـر ِه
َف َقـ ْـد َج َفانــی َو َمـ ْـن َج َفانــی َ[ف َقـ ْـد] َآذانــی َو َمـ ْـن َآذانــی َف َع َل ْیــه َل ْع َنـ ُـة َر ّبــی َیــا َع ْبـ َـد َّالر ْح َمــن إ َّن َ
اهَّلل
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
َِ ُ
ً ِ ً َ
ِ َ َ
ََ َ
َ َ َ َ
َ
ـاس َمــا َنـ ّـزل ِإل ْی ِهـ ْـم َمــا خــا َع ِلـ َّـی ْبـ َـن أ ِبــی َطا ِلـ ٍـب
َت َعالــى أ ْنـ َـزل َعلـ َّـی ِك َتابــا ُم ِبینــا َو أ َم َر ِنــی أ ْن أ َب ِّیـ َـن ِل ّلنـ
ِ
َ
َ
ع َفإ َّنـ ُـه َ(ی ْسـ َـت ْغنی َعــن ْال َب َیــان إ َّن َ
اح َتـ ُـه َك َف َص َ
)اهَّلل َت َع َالــى َج َعـ َـل َف َص َ
اح ِتــی َو ِد َر َای َتـ ُـه ك ِد َر َای ِتــی َو لـ ْـو
ِ
َ َ ِ ْ ْ ُ َ ُ ً َ َ َِ َ ّ ً ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ً
كان ال ِحلــم رجــا لــكان ع ِلیــا ع و لــو كان الفضــل شــخصا لــكان الحسـ َـن ع و لــو كان الحیــاء صــورة
َ ْ
َ
َ
َ
َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ُ َ َ ً ََ
(ه ْیئــة لك َان ْت)ف ِاط َمــة َ[بــل ِهـ َـی أ ْع َظـ ُـم ِإ َّن ف ِاط َمــة ع ] ْاب َن ِتــی
ان الحسـ َـین ع و لــو كان الحســن
لــك َ
ً َ ً َ ً
َْ ُ ْ ْ ْ
ض ُع ْن ُصــرا َو شـ َـرفا َو ك َرمــا.
خیــر أهـ ِـل الر ِ
[ . ]2صحیفه الرضا ،ص.73
َ ُ
ـوب ۚ ُك ًّل َه َد ْی َنــا ۚ َو ُن ً
[ . ]3االنعــام«َ .84 :و َو َه ْب َنــا َلـ ُـه إ ْسـ َـح َاق َو َی ْع ُقـ َ
وحــا َه َد ْی َنــا ِمــن ق ْبــل ۖ َو ِمــن
ِ
َ
ٰ
ُذ ّر َّیتــه َد ُاو َ
وسـ ٰـى َو َهـ ُ َ
وسـ َـف َو ُم َ
ـوب َو ُی ُ
ود َو ُسـ َـل ْی َم َان َوأ ُّیـ َ
ون ۚ َو َك َذ ِلـ َـك َن ْجــزی ْال ُم ْح ِسـ ِـن َ
ین».
ِ ِ ِ
ـار ْ َ َ ْ ُ َ ِ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
[ . ]4األحــزاب«َ .٣٣ :وقـ ْـر َن ِفــی ُب ُیو ِتكـ َّـن َول َت َب َّر ْجـ َـن َت َبـ ُّـر َج الج ِاه ِل ّیـ ِـة الولـ ٰـى َوأ ِق ْمـ َـن ّ
الصــاة َوآ ِتیـ َـن
َ
َ
َ ْ
ُ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ
الر ْجـ َـس أ ْهــل ال َب ْیـ ِـت َو ُی َط ِ ّه َركـ ْـم َت ْط ِهیـ ًـرا».
الــزكاة وأ ِطعــن اهَّلل ورســوله ِإنمــا ی ِریــد اهَّلل ِلیذ ِهــب عنكــم ِ
[ . ]5الفقیه ج ،4ص.179
[. ]6
َ
ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ َ َّ َ َ
[. ]7
الصــاة َوآ ِتیـ َـن
األحــزاب«َ .٣٣ :وقـ ْـر َن ِفــی بیو ِتكــن ول تبرجــن تبــر ج الج ِاه َِلیـ ِـة الولــى وأ ِقمــن
َ
َ ْ
ُ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ
الر ْجـ َـس أ ْهــل ال َب ْیـ ِـت َو ُی َط ِ ّه َركـ ْـم َت ْط ِهیـ ًـرا».
الــزكاة وأ ِطعــن اهَّلل ورســوله ِإنمــا ی ِریــد اهَّلل ِلیذ ِهــب عنكــم ِ
[ . ]8البروج.٣ :
[ . ]9وسائل الشیعه ،ج ،13ص.549
[ . ]10بحاراالنوار ،ج ،43ص.345
[ . ]11األحزاب.٤٥ :
ُ
[ . ]12األنعــام«َ .١٢٤ :وإ َذا َج َاء ْت ُهـ ْـم َآیـ ٌـة َق ُالــوا َلــن ُّن ْؤمـ َـن َح َّتـ ٰـى ُن ْؤ َتـ ٰـى م ْثـ َـل َمــا أوتـ َـی ُر ُسـ ُـل اهَّلل ُ
اهَّلل
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
اهَّلل َو َعــذ ٌاب شـ ِـد ٌید ِب َمــا ك ُانــوا
أعلــم حیــث یجعــل ِرســالته ســی ِص
یب ال ِذیـ َـن أ ْج َر ُمــوا َصغـ ٌـار ِعنــد ِ
َی ْم ُك ُــر َ
ون».
[ . ]13بحــار األنــوار (ط  -بیــروت)  /ج  / 24ص /305بــاب  67جوامــع تأویــل مــا أنــزل فیهــم
علیهــم الســام و نوادرهــا.
َ َ َْ
ُ
«كنــز ،كنــز جامــع الفوائــد و تأویــل اآلیــات الظاهــرة ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُـن ْال َع َّبــاس عـ ْ
ـی ال ْز َهـ ِـر َعـ ِـن ّالز َب ْیـ ِـر
ـ
ب
أ
ـن
ِ
ِ
َ
ً َ َ َ َ َّ ْ
ٌ ْ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ـض أ ْص َح ِابـ ِـه قــال قــال َر ُجــل ِلل َح َسـ ِـن ع ِإ َّن ِفیــك ِك ْبــرا فقــال كل ال ِك ْبـ ُـر ِّل َو ْحـ َـد ُه
بـ َ ِـن بــك ٍار عــن َ ب ٌعـ َ َ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
ُ
ّ
َو ل ِكـ ْـن ِفـ َّـی ِعـ ّـزة قــال اهَّلل ت َعالــى َو ِل ال ِعــزة َو ِل َر ُســو ِل ِه َو ِلل ُمؤ ِم ِنیـ َـن ».
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کتــاب مــاه

ْ ُ
َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ ُ َ ً َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
الط ِّیـ ُـب َوال َع َمــل
[ . ]14فاطــر«َ .١٠ :مــن كان ی ِریــد ال ِعــزة ف ِللـ ِـه ال ِعــزة ج ِمیعــا ِإلیـ ِـه یصعـ ُـد الك ِلــم
َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ّ َ َ
َ
ْ َٰ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ات ل ُهـ ْـم َعــذ ٌاب شـ ِـد ٌید َو َمكـ ُـر أول ِئــك ُهــو یبــور».
الصا ِلــح یرفعــه وال ِذیــن یمكــرون السـ ِـیئ ِ
[ . ]15عیــون الحكــم و المواعــظ (للیثــی)  /ص / 111الفصــل التاســع فــی وزن أفعــل و یعبــر عنــه
بألــف التعظیــم.
الحسن بن علی ع.
(ط  -بیروت)  /ج  / 75ص / 101باب َ 19مواعظ
[ . ]16بحار األنوار
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ
َ
ْ ْ
«ف ،تحــف العقــول أ ْج ِو َبــة ال َح َسـ ِـن ْبـ ِـن َع ِلـ ٍّـی ع َعـ ْـن َم َســا ِئل َســأل ُه َع ْن َهــا أ ِمیـ ُـر ال ُمؤ ِم ِنیـ َـن ع أ ْو غ ْیـ ُـر ُه
ُّ
َ َ ُ َ ُّ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ُ
َ َ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ
ْ َ
ْ
َ
َ
ـان ُمخ َت ِلفـ ٍـة ِقیــل لــه ع مــا الزهــد قــال الرغبــة ِفــی التقــوى و الزهــادة ِفــی الدنیــا ِقیــل فمــا
ِفــی َم َعـ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ َ
ْ ْ ُ َ ٍ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ
ْ
َ
َ
ُ
وف ِقیــل فمــا
ال ِحلــم قــال كظــم الغیـ ِـظ و ِملــك النفــس ِقیــل مــا الســداد قــال دفــع المنكــر ِبالمعــر ِ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َّ ِ ُّ َ ْ َ َ َّ
الص ْبـ ُـر
الشــرف قــال اص ِطنــاع الع ِشــیر ِة و حمــل الج ِریــر ِة ِقیــل فمــا الن َجــدة قــال الــذب عـ ِـن َالجـ ِـار و
ْ
َ َ
َ َ ْ
ْ
ْ ْ
َْ
ُ
ِفــی ال َم َو ِاطـ ِـن َو ِال قـ َـد ُام ِع ْنـ َـد الك ِر َیهـ ِـة ِقیــل ف َمــا ال َم ْجـ ُـد قــال أ ْن ُت ْع ِطـ َـی ِفــی ال ُغـ ْـر ِم َو أ ْن َت ْعفـ َـو َ َعـ ِـن
ْ
َ ْ َ ُ َّ ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُّ ُ َّ
ّ
ُ
الص ِن َیعـ ِـة َو أ َداءُ
ـس و ِلیــن الكنـ ِـف و تعهــد
الدیــن و إعــزاز النفـ
ال ُجـ ْـر ِم ِقیــل فمــا المــروة قــال ِحفــظ ِ
َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ
َ َّ َ ُّ ُ َ َّ
ُْ ُ
ـاس ِقیــل فمــا الكــرم قــال ِالب ِتــداء ِبالع ِطیـ ِـة قبــل ».
الحقـ ِ
ـوق و التحبــب ِإلــى النـ ِ
[ . ]17األمالی( للصدوق)  /النص  /ص / 116المجلس َالرابع و العشرون.
َ
َ َ
َََ ََ َ
ْ
َ
َ
َ ََ َ َ ُ
َ
اهَّلل قــال أ ْب ِكــی ِل َمــا ُی ْص َنـ ُـع ِبـ َـك
«ال َح َسـ ِـن ع فل ّمــا نظـ َـر ِإل ْ َیـ ِـه َبكــى فقــال لــه َمــا ُی ْب ِكیــك َیــا أ َ ُبــا ع ْبـ ِـد ِ
ُ ْ َ َ َ َ ٌّ ُ َ ُّ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ ّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ََْ َ
َ
َ
ّ
س ِإلـ ّـی فأقتـ ُـل ِبـ ِـه و ل ِكــن ل یــوم كیو ِمــك یــا أبــا
َفقــال لــه ْال َح ُســن َ ع ِإ َن َ َالـ ُِـذی ی َ ْؤت َــى ِإلـ ُـی سـ َّـم ُیــد َ
ـون أ َّن ُهـ ْـم ِمـ ْـن أ َّمـ ِـة َج ّ ِد َنــا ُم َح َّمـ ٍـد ص َو َی ْن َت ِح ُلـ َ
ـون ألــف َرجــل َیدعـ َ
اهَّلل َیزد ِلــف إل ْیــك ثلثـ َ
ـون
ع ْبـ ِـد ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ََ َْ َ
ْ َ َ ْ َ
ـاك ُح ْر َم ِتــك َو َسـ ْـب ِی ذ َر ِار ّ ِیــك َو ِن َســا ِئ ُك
ـ
ل
ت
ق
ـى
ـ
ل
ع
ـون
ـ
ع
م
ت
ج
ی
ف
م
ـا
ـ
س
ال
ـك َو َســف َ ِك د ِمــك َو ان ِتهـ ِ
ِ
ِ
ِدیــن ِ ِ
َ َ ُّ
ً
ً
َو ْانت َهــاب َث َقلـ َـك َفع ْن َد َهــا َتحـ ُّـل ب َبنــی ُأ َم َّیـ َـة ّالل ْع َنـ ُـة َو ُت ْمطـ ُـر َّ
السـ َـم ُاء َر َمــادا َو َدمــا َو َی ْب ِكــی َعل ْیــك كل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ
ـوش ِفــی ْال َف َلـ َـو ِات َو ْال ِح َیتـ ُ
ـان ِفــی ال ِب َحــار»
شــی ٍء حتــى الوحـ
[ . ]18تســلیة المجالــس و زینــة المجالــس (مقتــل الحســین علیــه الســام)  /ج  / 2ص/ 65
أبیــات للحســین علیــه الســام فــی رثــاء أخیــه الحســن علیــه الســام.
و لیس حریب من اصیب بماله
[ . ]19بحاراالنوار ،ج ،44ص.81
[ . ]20بحاراالنوار ،ج ،45ص.2
[ . ]21بحاراالنوار ،ج ،43ص.338
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سخنرانی استاد
حاج شیخ حسین انصاریان

نگرانی
امام رضا 
از انحراف در
افکار شیعه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
«الحمدهلل رب العالمین صالة و السالم علی سید االنبیا و المرسلین حبیب
الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی اهلل علیه و علی اهل بیته الطیبین
الطاهرین و المعصومین المکرمین».

نگرانی امام رضا(ع) از انحراف در افکار شیعه

شاید این مطلبی که عرض میکنم ،ا کثر مردم ندانند و آن این است که وجود
ٔ
لحظه آخر عمرشان ،چه ایامی که در مدینه بودند
مقدس حضرت رضا(ع) تا
و چه روزگار کوتاهی که در خراسان بهسر میبردند ،نسبت به شیعه -اعتقاد
شیعه ،اخالق شیعه و عمل شیعه -بهشدت دغدغه داشتند که مبادا این
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ٔ
خیمه عدالت جهانی در معرض هجوم فرهنگهای انحرافی
طایفه تا برپاشدن
قرار بگیرند .فرهنگهای مختلف و راههای انحرافی گونا گونی از زمان امام
صادق(ع) شیعه را تهدید میکرد و این فرهنگها در زمان موسیبنجعفر و
حضرت رضا(علیهماالسالم) بهشدت فعالیت داشتند که عقاید شیعه را سست
ً
کنند ،افکار شیعه را منحرف کنند و نهایتا در اخالق و عمل شیعه اثر منفی
ٔ
شدید حضرت خبردار بشوید ،من روایتی را
دغدغه
بگذارند .برای اینکه از این
ِ
برایتان نقل میکنم و بعد از این روایت ،به روایت دیگری میپردازم که در اوج
ٔ
دغدغه امام هشتم صادر شده است.

ناظران اعمال انسان

یک شخصیت دینی و اعتقادی بهنام اسماعیل بزنطی در زمان حضرت زندگی
ً
میکرد که اصالتا اهل ایران بود .امام هشتم به این شخصیت بهخاطر دینش،
علمش ،فکر درستش و اخالقش ،عالقه داشتند .ما شیعه طبق یکی از آیات قرآن
مبارکه توبه اعتقاد داریم که پیغمبر(ص) و ٔ
ٔ
در ٔ
ائمه طاهرین(علیهمالسالم)،
سوره
بعد ازدنیا رفتنشان ،از ما آ گاه هستند ،به ما علم دارند و وضع ما را میدانند:
ولو ِ
َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ُ
ٔ
ُ
ٔ
«و سیری اهّٰلل عملکم و رسوله»(سوره توبه ،آیه  .)94برای عزیزان اهل علم
عرض میکنم این «سین» که بر سر فعل «یری» آمده است ،معنی زمان ندارد
ّ ً
ما َاعمال ٔ
همه شما در معرض دید ،نگاه،
و «سین» تحقیق است؛ یعنی مسل
ٔ
مشاهده و آ گاهی خدا و پیغمبر(ص) و ائمه طاهرین(علیهمالسالم) است.
الف) اعمال و رفتار انسان ،حاضر در محضر خدا
ً
ٔ
کم َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
َ«و َس َیری َاهّٰلل َع َم َل ْ
ون»؛ اوال معنی ندارد که جمله اول آیه
را آینده معنی کنیم ،چون نسبت به خدا غلط است و معنیاش این نیست
ٔ
پرونده شما ،حرکات و اعمال شما را در آینده میبیند ،معنیاش این
که خدا
ً
میشود که اآلن نمیبیند و بعدا میبیند که این درست نیست .همین اآلن
ٔ
همه اعمال و رفتار و کردار ما در محضر پروردگار حاضر است.
ب) اشراف رسول خدا(ص) بر اوضاع بشر
ُ
بعد با «واو» عاطفه میگوید َ«و َر ُسول ُه» ،علمای علم ادبیات عرب میگویند:
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ٌ
این «واو» حکم معطوف را روی معطوفعلیه میآورد و معنیاش این میشود
که پیغمبر(ص) هم همین اآلن به کل وضع شما اشراف دارد.
ٔ
ٔ
پرونده آدمی
ج) آگاهی ائمه طاهرین(علیهمالسالم) از
َ«و ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون» ،منظور از «مؤمنون» در اینجا ،ما نیستیم؛ هرچه هم که مؤمن
باالیی باشیم .چرا؟ چون ما اآلن اینجا نشستهایم و از پشت سر خودمان
دقیقه بعد یا ده ٔ
ٔ
ثانیه
خبر نداریم ،از پشت دیوار صحنها خبر نداریم ،از یک
ٔ
پرونده مخفی مرد و زن هم خبر نداریم؛ پس منظور از
بعد خبر نداریم ،از
مؤمنون آیه ،ما نیستیم ،چون ما بیخبریم .آن مؤمنونی که اآلن مانند خدا
همه وضع ما خبر دارندٔ ،
و پیغمبر(ص) از ٔ
ائمه طاهرین(علیهمالسالم) هستند؛
ت ٔ
ائمه طاهرین(علیهمالسالم) با
چون تمام آ گاهی ،نظر ،علم ،فکر و شخصی 
پیغمبر ا کرم(ص) یکسان است ،پس ٔ
همه ما همین اآلن در معرض دید خدا،
پیغمبر(ص) و ٔ
ائمه طاهرین(علیهمالسالم) هستیم.

پیامد باور نظارهگران عالم در زندگی انسان

ای کاش همه این آیه را میدانستند ،این آیه را باور و قبول داشتند؛ ا گر
میدانستند و باور داشتند و قبول داشتند ،حداقل گناهان کبیره را مرتکب
نمیشدند و اصرار بر گناهان صغیره نداشتند .من وقتی این آیه را باور کنم،
نمیتوانم دروغ بگویم ،نمیتوانم غیبت کنم ،نمیتوانم تهمت بزنم ،نمیتوانم
آبروی مرد و زن را ببرم ،نمیتوانم ربا بخورم ،نمیتوانم مال مردم را غصب
کنم و نمیتوانم روی صندلی ظالم به مردم باشم؛ ا گر باور داشته باشم که
پروردگار همین اآلن و ٔ
همه اآلنها من را میبیند ،پیغمبر(ص) من را میبیند،
ائمه(علیهمالسالم) من را میبینند ،نه اینکه به سراغ گناه نمیرفتم ،بلکه از من
برنمیآمد که به سراغ گناه بروم.

پا ک شو ّاول و پس دیده بر آن پا ک انداز

یک مسافر در مدینه احتیاج داشت که غسل کند تا پا ک شود ،پیش خودش
گفت :من که وقت دارم ،ابتدا بروم امام صادق(ع) را ببینم و حرفهایم را با
ایشان بزنم ،بعد به حمام میروم و غسل میکنم؛ پس در زد ،وجود مبارک امام
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ششم(من آنچه برایتان نقل میکنم ،از مهمترین کتابهای باارزشمان است.
کتابهایی که علمای بزرگ و مورد اعتماد نوشتهاند) پشت در آمدند ،در را باز
نکردند ،ولی با محبت به آن مسافر پشت در فرمودندّ :اول برو خودت را پا ک
کن ،بعد به دیدن من بیا.
غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند
پا ک شو ّاول و پس دیده بر آن پا ک انداز
شستوشویی کن و آنگه به خرابات خرام
تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

پا ک با پا ک ،ناپا ک با ناپا ک

»(سوره نورٔ ،
ما در قرآن میخوانیم«َ :و َّالط ّی َب ُ
ٔ
ات ِل َّلط ّیب َ
آیه  ،)26پا ک با پا ک،
ین
ِِ
ِ
ْ
«ال َخب َیث ُ
ات ِل ْل َخب ِیث َ
ین» ،ناپا ک با ناپا ک .من وقتی برای مغرب و عشاء میآیم
ِ
ِ
و وارد نماز میشوم ،در محضر خصوصی پروردگار عالم وارد شدهام و ا گر پا ک
نباشم ،مرا راه میدهند؟ یعنی شکمم پر از حرام ،خونم از ٔ
لقمه حرام ،اخالقم
ً
اخالق درندگان؛ آن وجود پا ک ،مرا با اینهمه ناپا کی میپذیرد؟ اصال میشود
ٔ
وحشی
سینه من جای حیوانات
من با او در باطن مالقات داشته باشم؟ ا گر
ِ
خطرنا کی مانند حسد ،بخل ،کینه ،تنگنظری ،کبر و ریا باشد ،به پروردگار راه
پیدا میکنم؟ باور میشود که راه پیدا میکنم؟ نه نباید باور کرد.

بهشت پروردگار ،جای پا کان

روایتی در کتاب شریف «اصول کافی» است که خیلی روایت سنگینی است.
روایت دو جلد «اصول کافی» را دو سال
برادرانم ،خواهرانم! من حدود چهارهزار ِ
تمام ،کلمه به کلمهاش را خواندم و نوشتم .امام باقر(ع) میفرمایند« :الجنة ال
یدخلها اال الطیب» ،بهشت جای پا کان است.

ناپا کیها در آیات و روایات

چرا اینقدر قرآن و روایات اصرار به توبه دارند؟ برای اینکه خدا پا کی را
میپسندد و آلودگی را نمیپسندد .خدا ٔ
همه آلودگیهای مالی ،اخالقی و
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اجتماعی را در قرآن رد کرده است ،روایاتمان هم رد کردهاند .ناپا ک که میآید،
آنهم ناپا ک بدنی و در میزند ،امام صادق(ع) با محبت میگویند برو خودت
را پا ک کن و بیا؛ یعنی ناپا ک پیش ما نیایید .چرا در زیارت حضرت رضا(ع)
میگویند غسل کن ،وضو بگیر و ا گر عذر داری ،تیمم کن که ظاهرت پا ک باشد.
وقتی هم هنوز وارد صحن نشدهایٔ ،
همه آلودگیهای درونت را بریز که وقتی به
آنجا وارد میشوی ،تو را بپذیرند و سالم تو را جواب بدهند« .اشهد انک تسمع
کالمی» یابنرسولاهلل! من داخل حرم تو میآیم ،دارم اذن دخول میخوانم و
اقرار میکنم که صدای من را میشنوی.
حقایقی در این بارگاه مطهر اتفاق افتاده است؛ کسی با کسی برای زیارت
آمده بود ،اذن دخول خواند و به رفیقش گفتٔ :
اجازه حضرت را شنیدی؟ گفت:
َ
من نشنیدم .گفت :پس گوش ک َرت را معالجه کن و بعد به اینجا بیا .وقتی آدم
میآید و اذن دخول میخواند ،ا گر با گوش سر نمیشنود ،حداقل باید با گوش
دل بشنود که امام بفرمایند اجازه دادم ،وارد شو« .اشهد انک تسمع کالمی و
ترد جوابی و تشهد مقامی» یابنرسولاهلل! من اقرار میکنم که اآلن میدانی من
در کجای صحن نشستهام ،میدانی در کجای َح َرمت نشستهام و میدانی از
کجا وارد صحن میشوم.

حکایتی شنیدنی از دیدار اسماعیل بزنطی با امام رضا(ع)
گر خسته میپذیری ،ما سخت خستهایم
ٔ
در خانه حضرت
اسماعیل بزنطی میگوید :نزدیک غروب به خراسان آمدم و ِ
رضا(ع) را زدم ،خود امام هشتم پشت در آمدند ،نفرمودند کیست ،در را باز
کردند .گفتم :یابنرسولاهلل! مسئله دارم .امام رئوف و مهربان فرمودند:
اسماعیل ،جواب مسئلهات را دم در نمیدهم ،داخل خانه بیا .در ٔ
همه عمر ما
یکبار هم به ما بگویی داخل خانه بیا ،ما سرمان به عرش میرسد .گفت داخل
رفتم ،امام فرمودند :مطالبت را بگو! جوابم را با یک دنیا محبت دادند .گفتم:
یابنرسولاهلل! اجازه میدهید بروم؟ فرمودند :نه دوست دارم که امشب شام
پیش من بمانی .یابنرسولاهلل! فقط اسماعیل بزنطی نبود ،ما هم گداییم؛ او
را شام نگه داشتی .یابنرسولاهلل! ما نان و برنج نمیخواهیم ،ما دهان قلبمان
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باز است ،یک قاشق از آن دریای فیوضاتی که خدا به خودت داده است ،امشب
در دهان تکتک ما هم بریز .ما به تو امید داریم و به امید به اینجا آمدهایم ،ما به
دلسردی به اینجا نیامدهایم! ما با دست خالی آمدهایم و میخواهیم با دست
پر برگردیم .یابنرسولاهلل! این برای ما خیلی زشت است که به شهرهایمان
برگردیم ،به ما بگویند چهچیزی به تو دادند و ما سرمان را پایین بیندازیم« .گر
خسته میپذیری ،ما سخت خستهایم».

مهماننوازی حضرت رضا(ع)

گفتم یابنرسولاهلل! دستور میدهید شام خدمتتان بمانم ،میمانم.
فرمودند :غذای دو نفره داخل یک ظرف بیاورید ،سپس به من فرمودند:
اسماعیل ،دوست دارم با من همغذا باشی و همان دستی که من داخل این
ظرف میبرم ،تو هم ببری .امشب باید به این یقین برسیم که حضرت رضا(ع)
ت دارد یا نه؟! این خیلی مهم است .غذایم را خوردم ،عرض کردم :آقا
ما را دوس 
جان بروم؟ فرمودند :نه دوست دارم امشب همینجا بخوابی .گفتم :میمانم؛
حاال در دلم دارم میجوشم ،خدایا چقدر دارد به من محبت میشود ،چقدر
دارد به من لطف میشود؛ مگر من چه کسی هستم؟ تو چه کسی هستی؟
تو انسانی ،تو مؤمنی ،تو بزرگواری ،تو بااخالقی ،تو بامحبتی ،تو مأموم واقعی
حضرت رضا(ع) هستی.

هشدار امام به اسماعیل بزنطی

امام خادم را صدا کردند و به خادم فرمودند :من از مدینه که به خراسان
آمدم ،یک تشک ،یک روانداز و یک متکا مخصوص خودم آوردم که شبها
در این رختخواب میخوابم(نقل میکنند حضرت شبها روی آن تشک نازک
نماز میخواندند و گریه میکردند) .آن رختخواب را بیاور و برای اسماعیل بینداز؛
به من هم فرمودند :در رختخواب خودم بخواب و خودشان هم به اتاق دیگر
رفتند .من وقتی در رختخواب خوابیدم ،مرا هوا برداشت و به خودم گفتم ببین
چه مقامی داری که حضرت رضا(ع) تو را داخل خانه برد ،جوابت را داد ،به تو
شام داد و گفت دوست دارم که بمانی و رختخواب خودش را برایم انداخت؛
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دیدم امام هشتم در را باز کردند و فرمودند :اسماعیل! مواظب خودت باش که
مغرور نشوی.

تبلیغات انحرافی دشمن علیه شیعه

امام هشتم این دغدغه را راجعبه شیعه داشتند که شیعه مغرور نشود،
بداخالق نشود ،بدعمل نشود ،حرامخوار نشود ،ستمکار نشود و گول این
مکتبهای غرب و شرق را نخورد .زمان خودشان یک عدهای را گول زدند
و شستوشوی مغزی دادند که البته این شستوشوی مغزی از اواخر
عمر زینالعابدین(ع) شروع شد که شما شیعهاید ،اینقدر نمیخواهد در
چهارچوب دین ،اخالق و عمل صالح باشید و دلتان گرم باشد که ا گر گناهی
هم کردید ،ا گر ظلمی هم کردید ،ا گر حرامی هم خوردید ،ائمه دست شما را
در قیامت میگیرند .این یک تبلیغ بهشدت انحرافی بود که میخواست عمل
به قرآن و فرهنگ اهلبیت(علیهمالسالم) را در شیعه ضعیف کند و شیعه را
از نظر اعتقاد و اخالق و عمل هماهنگ با غیرشیعه کند ،درهای بهشت را به
روی شیعه ببندد ،درهای دوزخ را به روی شیعه باز کند و ٔ
سفره تشیع واقعی
را با این شستوشوی مغزی جمع کند .امام روایاتی را صادر کردند تا این
روایات را امثال اسماعیل بزنطی و اباصلت ببرند و بین شیعه پخش کنند و
شیعه را از گول خوردن حفظ کنند.

ٔ
نشانههای شیعه حقیقی در کالم امام رضا(ع)

یکی از آن روایات ،این روایت است :آنهایی که گناه کبیره میکردند ،آنهایی
که بی در و پیکر زندگی میکردند ،آنهایی که کار زشت میکردند و میگفتند ما
ٔ
دغدغه
شیعهایم ،دست ما را میگیرند؛ امام هشتم که نسبت به این مسائل
ٔ
شیعه واقعی را معرفی کردند که این روایت لطایف مهمی دارد.
شدید داشتند،
فردا شب ،ا گر خدا بخواهد ،لطایفش را برایتان میگویم .امام میفرمایند:
«شیعتنا الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و یحجون البیت الحرام و یصومون
شهر رمضان و یوالون اهل البیت و یبرئون من اعدائنا» و اوج روایت در این سه
ٔ
مسئله پایانیاش است« :اولئک هم اهل االیمان و التقی و االمانة» .حضرت
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ُ
ٔ
ٔ
آراسته به این نه واقعیت است ،بیان
شیعه واقعی
ن ه مسئله را بهعنوان اینکه
کردند و ا گر آراسته نباشد ،نمیتواند بگوید من شیعهام ،فقط میتواند بگوید
من امام رضا(ع) را دوست دارم ،امام صادق(ع) را دوست دارم؛ چون اوالد
م و سید هستند ،اما نمیتواند بگوید من شیعهام.
پیغمبر ،امام ،عال 

-کالم امام معصوم در حکم شاقول

ٔ
شیعه واقعی را معرفی میکند و نه
امام انحرافات را با این حرفها میکوبد،
مسئله را بیان میکند .خیلی جالب است امام صادق(ع) میفرمایند :حرفهای
ما کار شاقول ّبنا را میکند .شاقول چهکار میکند؟ ّبنا وقتی میخواهد یک دیوار
دهمتری را بچیند ،وقتی میخواهد گلدستههای حضرت رضا(ع) را چهلمتر
باال ببرد ،رگ به رگ شاقول میگیرد و ا گر ببیند یک سفال ،یک آجر ،یک
میلگرد یا یک آهن ،حتی یکمیلیمتر کجی دارد ،به شا گردش میگوید آن
آجر را داخل بده یا آن سفال را یکذره بیرون بده ،این میلگرد را یکمیلیمتر
بچرخان ،چهلمتر پنجاهمتر گلدسته باال میرود که مستقیم است و پانصد-
ششصد سال میماند .امام ششم میفرمایند :حرفهای ما شاقول است،
همیشه خودتان را با این شاقول میزانگیری کنید که منحرف و کج نشوید.

کالم آخر ،لطف بینهایت خداوند در شب جمعه

ٔ
جمعه ماه ذیالقعده است ،امشب شب جمعه است،
امشب آخرین شب
امشب شب دو نفر است .خدا چه محبتی به ما داشته که ما را امشب در اینجا
جمع کرده است؟ چقدر ما را دوست داشته که اینجا جمع کرده است؟ چه
لطفی به ما داشته که ما را اینجا جمع کرده است؟ مگر راه باز نبود که ما امشب
ٔ
ٔ
جلسه معصیت باشیم؟
جلسه گناه باشیم؟ مگر راه باز نبود که ما امشب در
در
چطور شده و چهچیزی در باطن ما بوده که ما را کنار حضرت رضا(ع) آورده است
و در این شب جمعه رو به قبله بر روی زمین نشانده است تا امشب را با دو نفر
ارتباط بگیریم .شب دو نفر است :یکی شب پروردگار است ،شب جمعه شب
خداست و یکی هم شب وجود مقدس ابیعبداهللالحسین(ع) است .عجب
شبی ،عجب جایی و عجب دو نفری!

186

ت
ـا�
ـ
ـ
ـ
ـ�
کـ ـ ـ ـ
ب

تــاریــــخ

187

معرفی کتاب
الصحیح من سیره النبی االعظم (ص)
نویسنده سید علیرضا عالمی
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مؤلف کتاب

سید جعفر مرتضی عاملی محقق و نویسنده برجسته شیعه در سال
1364ق ،در جبل عامل لبنان دیده به جهان گشود ،در سال  1382ق.
جهت تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد و پس از شش سال
به حوزه علمیه قم منتقل و بیش از دو دهه در این حوزه پربركت به تحصیل،
تدریس و پژوهش پرداخت .از این بزرگوار تا کنون بالغ بر بیست عنوان کتاب
منتشر شده است که معروفترین و گسترده ترین آنها کتاب الصحیح من سیره
النبی االعظم(ص) در زندگانی رسول اهلل(ص) می باشد كه تا کنون تالیف این
مجموعه كه 35جلد می باشد به پایان رسیده است .چاپ جدید این کتاب
در  35جلد توسط انتشارات دارالحدیث قم عرضه شده است.

محتوای کتاب

جلد نخست الصحیح من سیره النبی(ص) به مباحث تمهیدی درباره
تاریخ صدر اسالم پرداخته و روش تدوین کتاب را یاد آور شده است ،وی
در جلد اول سعی کرده سیاستهای حا کمان اموی و عباسی در مخالفت با
سنت پیامبر(ص) را تبین نماید و بعضی از تالشهای آنان در جهت تحریف
سنت پیامبر اسالم را بازگو كند ،عالمه سید جعفر مرتضی در جلد اول توجه
خاصیبه این مهم دارد که تحریف و پوشاندن حقایق صدر اسالم بعدها در
تاریخ نگاری تاثیر فوق العاده داشته است ،به اعتقاد او منع تدوین حدیث،
وارد شدن فرهنگ یهود و اهل کتاب ،عدالت صحابه و طرد روایات راویان
شیعه و فضیلت تراشی برایبزرگان اهل سنت از جمله مواردی است که مانع
اصلی ثبت دقیق سیره پیامبر اعظم(ص) بودهاست.
جلد دوم کتاب درواقع شروع مباحث تاریخ اسالم می باشد توصیف جزیره
العرب ،بیان تاریخ کعبه ،جایگاه و منزلت قریش ،ذکر دوران کودکی رسول
اهلل(ص) ،ارزیابی و نقد داستان شق صدر و داستان اولین مسافرت پیامبر
به شام ،بعثت رسول اعظم(ص) و ایمان آوردنبرخی از صحابه از موضوعات
اصلی این مجلد می باشد .
جلد سوم کتاب دربرگیرنده معراج رسول اهلل(ص) ،هجرت مسلمین به
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حبشه و شعب ابیطالب ،سفر بهطائف،بیعت با مردم مدینه(انصار) و هجرت
به مدینه میباشد البته مؤلف نظراتو انتقادات خود را در البالی مطالب به
ت و بهره برداریهای بعضی نقل
نحو صریح عنوان میدارد و اشاراتی به تبعا 
قولهای ساختگی در آینده(بخصوص در دورة بنی امیه و بنی عباس) دارد.
مجلد چهارم با حضور پیامبر(ص ) در مدینه و چگونگی شکلگیری حکومت
اسالمی و اقدامات پیامبر(ص) در راستای برپایی جامعه اسالمی آغاز میشود
و مسائل اعتقادی مانند روزه و جهاد تبین می شود .این مجلد سرایا و غزوات
پیامبر(ص) تا قبل از جنگ بدر را نیز شامل است.
در جلد پنجم کتاب -تاریخ پیامبر از جنگ بدر تا رخدادهای قبل از جنگ
ی قرار گرفته است .عالمه در این مجلد نقل
احد به صورت کامل مورد ارزیاب 
قولهای بسیاری را از نظر سندی و محتوایی مورد ارزشیابی قرار داده که در
نوع خود جالب توجه است .
در مجلد ششم کتاب مؤلف بطور وسیع از جنگ احد و برخی رخدادها و
جریانات مربوط به یهودیان در مدینه و مشکالتی که برای حکومت نوپای
اسالمی بوجود آوردند سخن راند ه است.
مجلد هفتم بطور گسترده به حادثه رجیع و بئر معونه میپردازد .
جلد هشتم کتاب ،به غزوة بنینضیر و جریانات مربوط به جنگ احزاب
(خندق) اختصاص یافته است .مجلد نهم کتاب به طور کامل به جنگ
خندق می پردازد.
جلد دهم فهارس جلدهای قبل می باشد و آخرین مجلدی که از کتاب
الصحیح من سیره النبی االعظم (ص) انتشار یافته بصورت عمده به جریانات
غزوة بنی قریظه و مریسیع اختصاص یافته است .

شیوة تالیف

آیتاهللعالم ه سیدجعفر مرتضی حسینی عاملی با بهرهگیریاز تسلطی که
بر علوم اسالمی چون ،کالم ،فقه ،حدیث ،تفسیر و ادبیات داشت شروع به
نگارش این کتاب نمود؛ مؤلف دلیل نامگذاری کتاب به الصحیح را چنین
ابراز میدارد:
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ن اساس سیر کنیم
شناخت تاریخصحیح،اسلوبو قواعدیداردکها گر بر آ 
قادر خواهیم بود به تاریخ صحیحو مطمئن دست یابیم .
به همین دلیل او معیارهای علمی شناخت اخبار صحیح را در یک فصل
ن میگذارد ،لذا اینکتاب
عنوان میکند و شالوده کتاب را بر همین اساس بنیا 
در بین کتب سیره پیامبر اعظم(ص) از خصوصیاتمتمایزی برخوردار است
چرا که ا کثر کتب سیره به شیوه روایی یا ترکیبیتنظیم شدهاند.

ارزیابی محتوی (امتیازات و كاستی ها)

از امتیازات این اثر ارزشمند عالوه بر تتبع و دقت نظر و چندجانبه بودن
ی آن میباشد
آن (تاریخی قرآنی ؛ كالمی و)...؛ تحلیل کامال نقادانه تاریخ 
ک ه در جایجای مباحث به وضوح مشهود میباشد .البته عالمه غالبا در
تحلیلهای خود از بینش کالمی و فکری خود استفاده میکند و دیدگاهها
و استنباطهای خویش را عنوان میدارد به بیان دیگر مباحث تاریخی او با
اعتقادات کالمی اش عجین میباشد پررنگ بودن مباحثی چون عصمت و
تقیه از این مهم حکایت میکند؛ از خصوصیات دیگر این کتاب نتیجهگیری
از تحلیلها ،و بهبیان دیگر اجتهادی بودن تحلیلهای او است ،بدین بیان که
پس از جمعآوری دادهها و اخبار تاریخی و ارزیابی و تحلیل متون ،ارتباطی
منطقی بین آنها برقرار میکند و از آنجا وارد جمع بندی اجتهاد و نتیجهگیری
می شود مانند موارد فراوانی چونآغاز وحی ،داستان شق صدر ،اسالم آوردن
ابوذر و دشمنی یهود با اسالم و....
درضمن قلم شیوا ،روان و اسلوب نگارشی مستحكم او ستودنی است.
شاید عمده ترین كاستی كتاب آن باشد كه مؤلف بزرگوار به جریانات تاریخی
عصر پیامبر اسالم(ص) به صورت یكسان نپرداخته است و به بعضی از جریانها
و رویدادها توجه ویژهای داشته درحالی كه از كنار برخی دیگر به آسانی گذر
كرده است .

منابع كتاب

او در گزارشات خود از کتب گونا گون (تاریخی ،كالمی ،تفسیری و )...اهل
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سنت و شیعه استفاده کرده است ،ا گرچه بیشتر منابع مورد استفاده او از
کتب اهل سنت می باشد ،ولی آنچه در تالیف او مشهود است دید کامال
نقادانه او نسبت به منابع اهل سنت می باشد .جلد اول این كتاب دو بار به
فارسی برگردانده شده است .این مجموعه در سال 1371ش(1413ق)جایزه
كتاب سال جمهوری اسالمی ایران در زمینه سیره رسول اهلل(ص) را به خود
اختصاص داد.
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