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مسئله غدیر ،مسئله انسان است ،و فریاد غدیر فریاد انسان

متــن زیــر تلخیصــی از کتــاب «بعثــت ،غدیــر ،عاشــورا ،مهــدی» نوشــته اســتاد
محمدرضــا حکیمیدربــاره واقعــه غدیــر اســت.

شرح آن واقعه...

ّ
در میــان راه مکــه و مدینــه ،محلــی اســت بــه نــام جحفــه درایــن محــل ،غدیــر
خــم جــای دارد .چونایــن آبگیــر بــه شــگل خــم رنگــرزان بــوده اســت ،و برخــی
قبایــل صحرایــی گاه در آن جامههــای رنــگ کــرده خویــش را میشســتهاند ،آن
را «غدیــر خــم» نامیدهانــد( .غدیــر یعنــی آبگیــر ،گــودال در بیابــان کــه آب بــاران
در آن گــرد آیــد).
پیامبــر اکــرم(ص) در ســال دهــم هجــری ،بــه قصــد انجــام دادن اعمــال حــج ،از
ّ
مدینــه بــه مکــه ســفر کــرد .ســفر پیامبــر(ص) پیشــتر بــه اطــاع مســلمانان نواحــی
تهــا و گرو ههــای بســیاری برایاینکــه
مختلــف رســیده بــود .ازایــن رو ،جماع 
اعمــال حــج را در حضــور پیامبــر(ص) انجــام دهنــد ،و آداب و مناســک حــج را از
ّ
خــود پیامبــر(ص) بیاموزنــد ،بــه مکــه آمدنــد ،و همــراه پیامبــر(ص) حــج گزاردنــد.
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ّ
پــس از پایــان اعمــال حــج و ســخنرانیهای چنــدی کــه پیامبــر(ص) در مکهایــراد
نهــا عــازم بازگشــت بــه مدینــه شــدند .اکنون نیــز جماعتهای بســیاری
کــرد ،کاروا 
بــا پیامبــر(ص) بودنــد .همــه آمدنــد تــا بــه صحــرای کوهســتانی جحفــه رســیدند در
کنــار غدیــر خــم.
درایــن محــل ،جبرئیــل فرشــته وحــی بــر پیامبــر(ص) نــازل شــد ،و بــر او فــرو
خوانــد :یاایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک ،و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت
رســالته ،واهلل یعصمــک مــن النــاس.ای رســول خــدا! دســتوری کــه خــدا بــرای تــو
فرســتاده اســت ،بــه مــردم برســان .اگــر نــه ،تبلیــغ رســالت نکــردهای! خــدا خــود
تــو را از شــر مــردم نــگاه خواهــد داشــت.
بــا توجــه بهاینکــه آنایــام ،ماههــای آخــر عمــر پیامبــر(ص) بــود (زیــرا در حــدود
 70روز پــس از واقعــه غدیــر رحلــت کــرد) و فرســتاده خــدا همــه احــکام االهــی
را تبلیــغ کــرده بــود ،معلــوم اســت کهایــن آیــه مربــوط بــه مســئله جانشــینی
اســت.این بــود کــه پیامبــر(ص) ،پــس از نــزول آیــه بــاال در صحــرای غدیــر ،درنــگ
کــرد .و پــس از ادای نمــاز ظهــر ،دســتور داد منبــری از جهــاز (پــاالن) شــتران
ســاختند .آنــگاه فرمــود تــا همــه آن جمعیــت انبــوه گــرد آمدنــد .مورخــان اهــل
ســنت نوشــتهاند ،در آن روز  120000نفــر در پــای آن منبــر حضــور داشــتند.
پیامبــر در میــان آن جمعیــت انبــوه و بــزرگ ،بــر آن منبــر باالرفــت و دربــاره
ّ
نزدیــک شــدن مــرگ خــود کــه پیشــتر نیــز در مکــه بداناشــاره کــرده بــود ســخن
گفــت .آنــگاه وحــی و دســتور خداونــد را دربــاره تعییــن جانشــین ذکــر فرمــود .و بــاز
بــه مــردم یــاد آوری کــرد کــه او پیامبــر(ص) خــدا بــوده اســت ،و احــکام خــدا همــه
را ابــاغ کــرده اســت ،و اکنــون میخواهــد آخــر یــن مســئله مهــم دینــی را بگویــد.
آن گاه علــی بــن ابیطالــب را پیــش خــود خوانــد .نخســت او را در کنــار خــود
نگــه داشــت .ســپس دســت او را گرفــت و بلنــد کــرد .و در چنــان شــرایطی ،از روی
منبــر ،بــا حضــور آن جمعیــت ،و بــا آن وضعیــت حســاس ( ،کــه در وســط راه و
در میــان دشــت و ســنگ و کــوه ،و در هوایــی بســیار گــرم ،کاروانهــا را متوقــف
ســاخته بــود) پــس از خوانــدن آیاتــی از قــرآن و ذکــر ســخنانی مربــوط بــه رســالت و
جانشــینی ،و نزدیــک شــدن مــرگ خویــش ،بــا صــدای بلنــد فرمــود« :مــن کنــت
مــواله فهــذا علــی مــواله » هــر کــس مــن مــوال و ســر پرســت و پیشــوای او بــودم،
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ســپساین علــی مــوال و سرپرســت و پیشــوای اوســت.
آنــگاه دعــا کــرد در حــق آنــان کــه علــی(ع) را یــاری کننــد ،و نفریــن فرمــود آنــان را
کــه او را تــرک گوینــد ،و بــی یــاور گذارنــد.
پــس ازاینکــه مراســم تعییــن علــی بــن ابیطالــب ،بــرای جانشــینی و خالفــت،
بــه وســیله پیامبر(ص)پایــان یافــت ،و دیــن اســام از نظــر ادامــه رهبــری نیــز کامل
شــد ،و چگونگــی ســر پرســتی امــت پــس از پیامبــر(ص) روشــن گشــت،این آیــه
فــرود آمــد:
«الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا»
امــروز دینتــان را برایتــان کامــل کــردم و نعمــت (نعمــت معنــوی وهدایــت ) را بــر
شــما تمــام ســاختم ،و اســام را بــرای شــما بــر گزیــدم تــا دینتــان باشــد.
درایــن جــا مردمــان آمدنــد ،و بــا علــی(ع) بیعــت کردنــد ،و او را مــوالی خویــش
خواندنــد .یعنــی دســت او را فشــردند و مقــام او را پذیرفتنــد .باایــن همــه
پیامبــر(ص) ،برایاینکــه مقــام او را در مســلمانان کامــا روشــن کنــد فرمــود :او را
امیرالمومنیــن بنامیــد.
برخــی از مورخــان نوشــتهاند کــه پیامبــر(ص) ،ســه شــبانه روز ،در ســرزمین
غدیــر مانــد تــا همــه بتواننــد بــا علــی(ع) بیعــت کننــد.

صدها دانشمند ازاین واقعه یاد کردهاند

ایــن بــود خالص ـهای از واقعــه غدیــر ،واقع ـهای کــه از مســلم تریــن مســائل
تاریــخ اســام اســت ،و صدهــا دانشــمند از آن یــاد کردهانــد ،ماننــد ابوریحــان
بیرونــی ،و خواجــه نصیــر الدیــن طوســی .فیلســوف معــروف ،فارابــی نیــز بر همین
اســاس ،بــه تحلیــل فلســفه امامــت پرداختــه اســت .ابــن ســینا نیــز بــه موضــوع
ّ
نص(حدیــث صریــح غدیــر) ،در کتــاب شــفا ،اهمیــت داده اســت ،و آن را بهتریــن
راه بــرای تعییــن جانشــین دانســته اســت ،همیــن طــور بســیاری دیگــر از علمــای
بــزرگ شــیعه .گذشــته از علمــای بــزرگ شــیعه -کــه همــه موثقنــد و حجــت -دهها
و دههــا دانشــمند ،و محــدث ،و مــورخ ،و مفســر از اهــل ســنت نیــز ،حدیــث غدیــر
و واقعــه آن را نقــل کردهانــد ،ماننــد طبــری و ابــن اثیــر و احمــد حنبــل.
و درایــن عصــر ،یکــی از دانشــمندان بــزرگ مــا ،روحانی گرانقــدر ،حضرت عالمه
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یکــه بــه نــام الغدیــر بیــش از  360ســند از کتابهــای
امینــی ،درکتــاب عظیم 
معتبــر عالمــان ســنت گــرد آورد .تــا کنــون  11جلــد ازایــن کتــاب بــه چــاپ رســیده
اســت.

سخنان پیامبر(ص) درباره جانشینی ،پیش از غدیر

دراینجــا بایــد یــاد آوری کنیــم کــه ســخنان پیامبر(ص)دربــاره حضــرت علــی(ع)
وامامــت و خالفــت او ،واینکــه جانشــین پیامبر(ص) فقط و فقط اوســت ،منحصر
بــه حدیــث و واقعــه غدیــر نیســت .ســخنان پیامبــر(ص) درایــن بــاره بســیار اســت.
از آن جملــه اســت واقعــه ســال ســوم بعثــت ،کــه خالصهایــی از آن را میآوریــم:
پیامبــر اکــرم تــا ســه ســال پــس از مبعــوث شــدن بــه پیامبــری ،دعــوت خویــش
را علنــی و عمومینمیســاخت ،و مردمــان رااندکانــدک و نهانــی بــه اســام فــرا
میخوانــد.
در ســال ســوم بعثــت ،مأمــور شــد کــه عشــیرۀ خویــش را ،آشــکارا ،بــه دیــن
اســام بخوانــد .درایــن هنــگام ،علــی(ع) را مأمــور کــرد تــا چهــل تــن از ســران و
افــراد قبیلــۀ قریــش را بــه مهمانــی دعــوت کنــد .درایــن محفــل ،پیامبــر(ص)،
دربــارۀ رســالت خویــش از جانــب خــدا ،ســخنانیایراد کــرد ،آنــگاه فرمــود :کیســت
کــه از امــروز بــه یــاری مــن بشــتابد ،و در تبلیــغ رســالت بــه مــن کمــک رســاند ،تــا
پــس ازمــن ،خلیفــه و جانشــین مــن باشــد؟
هیــچ کــس بهایــن ســخنان پاســخ نــداد ،جــز علــی(ع) ،کــه بــه پــا خاســت گفــت:
مــن،ای پیامبــر(ص) خــدا ،تــو را درایــن راه ،یــاری میکنــم.
پیامبــر اکــرم در خواســت همــکاری خویــش را ،در آن جمــع ،ســه بــار تکــرار کــرد،
و در هــر ســه بــار کســی پاســخ موافــق نــداد ،مگــر علی(ع).اینجــا بــود کــه ،در نوبــت
ســوم پیامبــر(ص) رو بــه علــی(ع) کــرد و فرمــود :تــو پــس از مــن وصــی و خلیفــه و
جانشــین مــن خواهــی بــود.
دیگــر از مــواردی کــه پیامبــر(ص) ،بهایــن مســئله پرداختــه و آن را روشــن
ســاخته اســت ،حدیــث معــروف و مشــهوری اســت کــه علمــای ســنی و شــیعه ،در
دههــا ،بلکــه صدهــا ،کتــاب روایــت کردهانــد.
حدیثایــن اســت :مــن دو شــی ء گرانقــدر در میــان شــما باقــی میگــذارم،
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کتــاب خــدا (قــرآن) و خانــدان خــودم ( یعنــی علــی(ع) و دیگــر امامانــی کــه اوالد
یبــه گمراهــی نخواهیــد افتــاد ،کــه بهایــن دو
پیامبرنــد ).شــما مســلمانان هنگام 
چنــگ در زنیــد ،و ازایــن دو بــا هــم پیــروی کنیــد.
بنابراین،ایــن مســئله روشــن بــود کــه جانشــین پیامبــر(ص) نیــز ماننــد خــود
پیامبــر(ص) بایــد بــه امــر خــدا و از جانــب خــدا معلــوم گــردد .آیاتــی از قــرآن کریــم
نیــز مــردم را بهایــن امــر توجــه داده بــود ،از جملــه آیــه  36از ســوره احــزاب .چنــان
کــه پیامبــر(ص) نیــز ،از نخســتین روزهــای اعــام رســالت ،مردمــان را بهایــن امــر
توجــه داد ،یعنــی در واقعــه بنــی عامــر بــن صعصــه .واقعهایــن بــود :هنگامیکــه
پیامبــر(ص) ،دیــن اســام را بــر قبیلــه عرضــه کــرد و از آنــان خواســت کــه مســلمان
شــوند ،رئیــس قبیلــه گفــت :اگــر مــا از تــو پیــروی کردیــم ،تــو پیــروز گشــتی و دیــن تــو
پــا بــر جــای شــد ،آیــا پــس از خــود کار را بــه مــا وا میگــذاری؟
پیامبــر فرمــود« :ان االمــر اهلل یضعــه حیــث یشــاء» کار دیــن بــه دســت خــدا
اســت ،بــه دســت مــن نیســت .او خــود در هــر جــا بخواهــد قــرار میدهــد ،و بــه هــر
کــس بخواهــد میســپارد.
از نظــر عقــل نیــز چنیــن اســت .چگونــه میشــود پیامبــری از جانــب خــدا
بیایــد ،ســپس امــت و دیــن خــود را رهــا کنــد ،تــا مردمــان بیاینــد و در آن تصــرف
کننــد .درایــن صــورت از دیــن چــه خواهــد مانــد؟ و همیــن اســت کــه عاقبــت کار
بهجایــی میرســد کــه یزیــد بــن معاویــه ،و متــوکل عباســی خلیفــه رســول اهلل
باشــند! دیــن یــک نظــام االهــی اســت .پــس بایــد همــه چیــز آن االهــی باشــند.
و همیــن گونــه هــم بــود .ازایــن رو پیامبــر(ص) بارهــا و بارهــا ،در خــال تبلیــغ و
یــاد دادن دیگــر احــکام دیــن ،مســئلۀ جانشــینی را نیــز مطــرح میکــرد ،و همــواره
علــی(ع) را جانشــین خــود معرفــی میفرمــود .و ازایــن جملــه بــود «واقعــه غدیــر»
کــه شــرح مختصــر آن گذشــت.

چرا حضرت علی(ع) برای جانشینی برگزیده شد؟

اکنــون ببینیــم علــی(ع) کــه بــود و چــه فضائلــی داشــت کــه از جانــب خــدا بــرای
جانشــینی پیامبــر(ص) و رهبــری مســلمانان برگزیــده شــد؟
علــی(ع) همــان کســی بــود کــه از خــرد ســالی در دامــان محمــد پــرورش یافــت
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و از میــان مــردان ،پیــش از همــه دعــوت پیامبــر(ص) را پذیرفــت ،و اســام آورد.
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی میگویــد :علــی(ع) داناتــر از همــگان بــود.
حدســی نیرومنــد داشــت .همیشــه همــراه رســول خــدا(ص) بــود .از همــه
بخشــنده تــر بــود .پــس از پیامبــر(ص) ،پارســاتر و عابدتــر و فرزانــه تریــن مــردم
بود.ایمانــش بــر همــه مقــدم ســخنش از همــه فصیــح تــر ،و رأیــش از همــه درســت
تــر بــود .بــه حفــظ کتــاب خــدا و اجــرای احــکام آن از همــه بیشــتر توجــه داشــت.
تومــاس کارالیــل ،مــروخ و متفکــر انگلیســی میگویــد :علــی(ع) جوانمــردی
بلنــد قــدر و بــزرگ نفــس بــود .از چشــمۀ وجدانــش مهــر و نیکــی ســیل آســا ســرازیر
میگشــت .در دلــش شــعلههای دالوری و پهلوانــی زبانــه میکشــید .شــجاع تــر
از شــیر ژیــان بــود ،امــا شــجاعتی آمیختــه بــا مهربانــی.
بولــس ســامه ،حقوقــدان مســیحی بیروتــی میگویــد :علــی(ع) در قضــاو ت،
تبعیــض نمینهــاد .آنچــه را بایســت بــه مــردم بدهــد بــه طــور مســاوی م ـیداد.
میــان اربــاب و بنــده فــرق نمیگذاشــت .وضــع رقــت بــار فقیــران و یتیمــان چنــان
در او اثــر میکــرد کــه حالــت غریبــی بــه خــود میگرفــت .او بــه چشــم میدیــد کــه
مــردم ،درد و رنــج زندگــی را ماننــد هماهنگــی شــعر حــس میکننــد.
آری ،علــی(ع) بــه رایــگان و بــی جــا برگزیــده خــدا نبــود .و بــر پایهاینهــا وایــن
واقعیتهــا بــود کــه شــیعه پــس از در گذشــت پیامبــر(ص) ،همــان راهــی را ســپرد
کــه پیامبــر(ص) تعییــن کــرده بــود ،یعنــی :علــی(ع) را رهبــر اســام ،امــام امــت
و پیشــوای خلــق ،و مجــری قــرآن ،پنــاه عدالــت ،و تکیــه گاه واقعــی قانــون ،و
دژ اســتوار حقــوق خلقهــا و تودههــا ،و خالصــه ،خلیفــه بــا فصــل و جانشــین
راســتین پیامبــر(ص) و رهبــر شــعارهای قــرآن شــناخت ،و همــواره بــه محتــوای
غدیــر -کــه مبتنــی بــود بــر دســتور خــدا  -عمــل کــرد ،تــا بــه اســام و پیامبــر(ص) و
احــکام اســام وفــادار باشــد ،و چیــزی از خــود در دیــن پدیــد نیــاورده باشــد ،بلکــه
گام بــه گام پــا جــای پــای پیامبــر(ص) گذاشــته باشــد ،و بــه دســتورات او رفتــار کرده
باشــد.

مسئله غدیر ،مسئله انسان است

غدیــر ،واقعــهای نیســت کــه تنهــا جنبــه تاریخــی داشــته باشــد ،و بــه
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عنــوان یــک مســئله گذشــته دربــارۀ آن ســخن گفتــه شــود .بلکــه بــه جــز جنبــه
تاریخــی آن و همچنیــن جنبــه دینــی و اســامیو اعتقــادی بســیار مهــم آن ،هــر
مســلمانی مکلــف اســت درایــن بابــت ،حــق را بشناســد و بــه آن معتقــد باشــد،
بجزاینهــا همــه ،مضمــون و مقصــود از واقعــه غدیــر در هــر لحظــه از زندگــی
جامعــه اســامیبلکه در هــر جامعــه دیگــری مصــداق و مــورد دارد .جوهــر اصلــی
واقعــه غدیــر و ســخنان پیامبــر(ص) در آن روز ،تعییــن شــکل صحیــح رهبــری
اســت ،و سرپرســتی و مولویــت اهــل حــق ،و لزومایمــان داشــتن بــه حکومــت
پیشــوای عــادل ،و بیعــت کــردن بــا چنیــن پیشــوایی ،و اطاعــت کــردن از چنیــن
حکومتی(یعنــی :حکومتــی همســان و هماننــد آنچــه علــی(ع)  -در نزدیــک بــه
 5ســال دوره خالفــت خــود -جامــۀ عمــل پوشــاند) ،و ســر پیچــی و مخالفــت بــا
هــر حکومــت غیــر اســامی ،و نظــام ســتمگر کــه حقــوق مــردم را رعایــت نکنــد ،و
جانــب محرومــان را نگیــرد .محتــوای امامــت و غدیرایــن اســت.
ازایــن رو حماســۀ غدیــر ،چونــان مشــعلی جــاودان ســوز ،در ذهنهــا و
زمانهــا و عصرهــا و نس ـلها همیشــه زنــده اســت ،و جوهــر ســیال آن در کالبــد
جامعههــا همیشــه جــاری اســت .گفــت و گــو و تأکیــد بــر مســئله غدیــر ،و تجدیــد
بحــث درایــن بــاره ،چیــزی نیســت جــز تاکیــد براحقــاق حــق ،و نشــر عدالــت ،و
مبــارزه بــا ســتم و جهل.ایــن اســت کــه مســئله غدیــر ،مســئله انســان اســت ،و
فریــاد غدیــر فریــاد انســان .وایــن حقیقــت ،زنــده اســت ،و دفــاع و یــاد آوری آن
وظیفــه اســت ،تــا روزی کــه زندگــی باشــد و انســان و روز.
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وقایع ماه ذیالحجة الحرام

مــاه ذی الحجــه آخریــن مــاه ســال هجــری قمــری اســت و ماهــی اســت بســیار
پربرکــت .بــزرگان دیــن هنگامیکهایــن مــاه وارد میشــد ،اهمیــت خاصــی بویــژه
در دهــه اولایــن مــاه بــه عبــادت میدادنــد .در بعضــی از روایــات آمــده اســت،
ش ـبهای دهگان ـهای کــه قــرآن در ســوره «والفجــر ولیــال عشــر» بــه آن ســوگند
یــاد کــرده اســت ،ش ـبهای دهــه اولایــن مــاه شــریف اســت وایــن ســوگند بــه
خاطــر عظمــت آن اســت.
َّ
ّ
الحجــه از ماههــای شــریفه اســت و از بــرای دهــه اول آن فضیلــت
مــاه ذی
بســیار اســت .و در ش ـبهایاین دهــه مابیــن مغــرب و عشــا دو رکعــت نمــاز
اســت ،در هــر رکعــت حمــد و توحیــد و آیــه «وواعدنــا موســی]1[.»...
ّ
«اللهـ ّـمَ
و در روزهــای دهــه ،تهلیــات علویــه [ ]2و پنــج دعــای عیســویه [ ]3و
ُ
هــذه األیــام» صادقیــة ]4[...وارد اســت و روزه نــه روز ّاول فضیلــت بســیار دارد]5[ .

روز ّاول

روزه [ ]6و نماز حضرت فاطمه [ ]7علیها السالم و نمازی دیگر [ ]8دارد.
و هــر کــه از ظالمیبترســد درایــن روز بگویــد« :حســبی حســبی حســبی ِمــنْ
ُســؤالی ِع ُلمــک بحالــی» ،تــا کفایــت ظالــم از او بشــود]9[.
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ّ
و در ســنه  9رســول خــدا(ص) ابوبکــر را بــا آیــات برائــت بــه مکــه فرســتاد .پــس
از آن بــه امــر خــدا امیــر المؤمنیــن(ع) را فرســتاد پــی آن کار [و] ابوبکــر را از اداء آن
عــزل فرمــود ]10[.ابــن ابــی الحدیــد خطــاب بــه ابوبکــر کــرده ،گفتــه اســت:
َ ُ َ
َ
یسح ْب ذیولها[]11
َت َن ّح َع ِن ُالعلیا
َ ً
ٌ
همام َت َر ّدی ُ
بالعلی َو َت ّازرا
َ
َ
فیه َت ُ
یم بن ُم َّر ٍة
فتی ْلم َیع ِّرق ِ
َ ََ ّ َ َ ََ َ ً
اعصرا
وال عبد الالت الخبیثة
ً َ َ
َو َ
رائة
الکان َمعزول غداة َب ٍ
ُ
َ ّ ً
َ
صالة أ ّم فیها ُمؤخرا []12
َوال عن ٍ
و درایــن روز وفــات یزیــد بــن الولیــد ]13[ ،معــروف بــه ناقــص شــبیه بــه عمــر بــن
عبدالعزیــز در ســلوک بــا رعیت]14[.
ّ
و ســنه  586والدت شــیخ ادیــب متبحــر عبدالحمیــد ،معــروف بــه ابــن
ابــی الحدیــد ]15[،صاحــب شــرح نهــج البالغــه و قصائــد ســبع در مــدح
امیرالمؤمنیــن(ع) کهایــن ســه شــعر مذکــور از یکــی از آن قصائــد اســت و او در
میــان علمــای ســنیه شــبیه بــه عمــر بــن عبدالعزیــز اســت در خلفــای امویــه.

روز چهارم

روز زینت است که غلبه کرد حضرت موسی بر ساحران]16[ .

روز پنجم

وفات حضرت جواد(ع) به قولی]17[.

روز ششم

تزویج حضرت فاطمه(س) با شاه والیت ،علی(ع) ،بنا به روایتی]18[ .
ّ
و سنه  158وفات منصور دوانیقی ،بخیل بی رحم ّفتاک سفاک]19[ .

روز هفتم:

سنه  114شهادت حضرت باقر(ع)]20[.
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و در ســنه  179وارد نمودنــد حضــرت موســی بــن جعفــر(ع) را بــه بصــره و مـ ّـدت
یــک ســال در آن جــا محبــوس بــود ]21[.آن گاه حضــرت را بــه بغــداد بردنــد و
حبــس نمودنــد .و درایــن روز ســنه  106وفــات طــاووس یمانــی]22[ .
و سنه  463وفات خطیب بغدادی]23[ .

روز هشتم

روز ترویه است.
و درایــن روز ســنه  60ابــن زیاد،هانــی را گرفــت و مســلم خــروج کــرد[ ]24و
کوفیــان بنــای نفــاق و تفریــق نهادنــد ،تــا در ّاول شــب ســی نفــر از آنهــا باقی ماند
و بعــد از نمــاز مســلم و بیــرون آمدنــش از مســجد دیگــر کســی بــا او باقــی نمانــد.
و در همــان روز عمــرو بــن ســعید بــن العــاص از شــام بــا جمعــی بســیار بــه بهانــه
ّ
حــج بــه مکــه آمدنــد و از جانــب یزیــد مأمــور بودنــد کــه امــام حســین(ع) را بــه هــر
حالــی کــه باشــد دســتگیر کننــد یــا بــه قتــل برســانند .الجــرم آن جنــاب حــج را بــه
ّ
ّ
متوجــه عــراق گردیــد.
عمــره عــدول نمــود و از مکــه

شب نهم

از لیالــی شــریفه اســت و شــب توبــه و انابــه و مناجــات بــا قاضــی الحاجــات
اســت[ ]25و چند دعا در آن وارد اســت[ ]26و زیارت کربال در آن فضیلت دارد]27[.
ّ
حلی ،پسر ّ
عم محقق]28[.
و دراین شب سنه  689وفات یحیی ابن سعید
و ســنه  1246وفــات جنــاب آقــا ســید محمــد باقــر قزوینــی ،پســر خواهــر
بحرالعلــوم ]29[،صاحــب مقامــات عالیــه و کرامــات باهــره.

روز نهم

روز عرفــه اســت .غســل کنــد[ ]30و زیــارت امــام حســین(ع) نمایــد[ ]31و
بعــد از نمــاز عصــر دو رکعــت نمــاز در زیــر آســمان بــه جــا آورد و اعتــراف کنــد بــه
گناهــان خــود[ ]32آن گاه مشــغول شــود بــه خوانــدن دعــای [ ]47صحیفــه[]33
و دعاهــای عرفــه ]34[ ،خصــوص دعــای سیدالشــهداء[(]35ع) .و تــا بتوانــد
مشــغول بــه دعــا باشــد کــه بهتریــن اعمالایــن روز اســت.
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و در ســنه  538وفــات زمخشــری؛ [ ]36او را جــار اهلل گوینــد بــه جهــت
مجــاورت او بیــت اهّلل الحــرام را .شــب دهــم از آن چهــار شــبی اســت کــه احیــای
آنهــا ســنت اســت[ ]37و زیــارت امــام حســین [(]38ع) و دعــای «یــا َ
دائــم
الفضــل» را در آن بخواننــد ]39[.و در ســنه  548وفــات امیــن االســام شــیخ اجــل
ابوعلــی طبرســی ]40[،صاحــب مجمــع البیــان ،در ســبزوار و در قبرســتان قتلــگاه
ارض اقــدس بــه خــاک رفــت.

روز دهم

عیــد قربــان اســت و در آن غســل[ ]41و نمــاز عیــد و دعاهایــی وارد اســت[]42
کــه از جملــه دعــای ندبــه[ ]43و دعــای  48صحیفــه اســت[ ]44و بعــد از نمــاز ظهر
شــروع میشــود بــه خوانــدن تکبیــرات تــا پانــزده نمــاز در منــا و در عقــب ده نمــاز
در غیــر منــی ]45[.و قربانــی در آن سـ ّـنت مؤکــد اســت]46[ .
و در ســنه  328وفــات ابــن انبــاری ]47[،گوینــد :ســیزده صنــدوق کتــاب
محفوظــات او بــوده]48[.

روز یازدهم

ّاولایام تشریق است که سه روز بعد از عید باشد.
و در ســنه  207وفــات واقــدی ]49[،قاضــی بغــداد ،صاحــب مغــازی .ابــن ندیم
گفتــه کــه او شــیعه بــوده و تقیــه مینمــوده]50[.

روز دوازدهم

ّ
سنه  136وفات سفاحّ ،او ِل خلفای بنی عباس]51[.

شب چهاردهم

ّ
واقعه ّ
شق القمر در مکه به اعجاز رسول خدا (ص)]52[.

روز چهاردهم

ّ
ســنه  317قرامطــه ُح ّجــاج مکــه را بکشــتند و جامــه کعبــه را ربودنــد و
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ّ
خانههــای مکــه را غــارت کردنــد و َح َجــر را بکندنــد و بــه هجــر بردنــد ]53[.و در
مجمــع البحریــن در لغــت قرمطــه قضیــه غریبــی از شــیخ بهائــی نقــل کــرده]54[.
و در سنه  356وفات ابوالفرج اصفهانی ،صاحب أغانی و مقاتل الطالبین]55[ .

روز پانزدهم

سنه  34محاصره کردن اصحاب دور خانه عثمان را]56[.
و در سنه  212والدت حضرتهادی(ع)]57[.

روز هفدهم

ســنه  488وفات حمیدی؛ [ ]58و ابن وردی ســنه 749؛[ ]59و شــمنی ســنه
 ]60[،871کــه هــر ســه از علمــاء بــزرگ جمهورند.

روز هجدهم

روز عیــد غدیــر واشــرف و اعظــم عیدهــا اســت .چــه آن روزی اســت کــه حضــرت
ُ َ ُ َ
ـواله فعلــی
رســول(ص)امیر المؤمنیــن(ع) را منصــوب کــرد و فرمــود«َ :مــن کنــت مـ
ْ
َ
مــوالهّ ،الل َّ
ـاد مــن عـ ُ
هــم وال َمــن ُ
ُ
ـاداه َو ُ
انصـ ْـر َمــن ن َصـ َـر ُه َواخــذل َمـ ْـن
وااله وعـ ِ
ِ
َ ََ
خذلـ ُـه».
ّ
و شایســته اســت کــه درایــن روز شــریف روزه بــداری کــه کفــاره شــصت ســال
گنــاه اســت[ ]61وغســل کنــی [ ]62وهــر کجــا کــه باشــی ســعی کنــی کــه خــود را بــه
قبــر امیــر المؤمنیــن(ع) برســانی و زیــارت آن جنــاب کنــی [ ]63و پیــش از زوال،
نیــم ســاعت دو رکعــت نمــاز کنــی ،در هــر رکعــت بعــد از حمــد توحیــد و قــدر و آیــة
الکرســی را هــر یــک ده مرتبــه بخوانــی ]64[.و زیــارت امیــن اهّلل و دعاهــای بســیار
کــه از جملــه دعــای ندبــه اســت[ ]65درایــن روز وارد اســت.
و مســتحب درایــن روز پوشــیدن جامــه نیکــو و زینــت کــردن و شــاد نمــودن
شــیعیان و تهنیــت گفتن،ایشــان را و زیارتایشــان و تبســم بــر رویایشــان و افطــار
دادن روزه داران و اطعــام مؤمنــان و بســیار فرســتادن صلــوات ،الی غیر ذلــک]66[ .
و در ســنه  35اصحــاب بــه خانــه عثمــان ریختنــد و خونش بریختند و جنــازهاش
تــا ســه روز غیــر مدفــون بمانــد .آخراألمــر او را در مقبــره جهــودان دفن کردنــد]67[.
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ّ
ّ
الموحدیــن ،خواجــه
و در ســنه  672وفــات ســلطان المحققیــن و برهــان
نصیــر الدیــن طوســی]68[.
و [وفــات ] مقتــدای شــیعه ،شــیخ اجــل ،محقــق کرکی]69[،معــروف به محقق
ثانــی؛ تاریــخ وفاتــش «مقتــدای شــیعه» ســنه  ،940و تاریــخ وفــات پســرش شــیخ
اجــل ،شــیخ عبدالعالــی ســنه « 993ابــن مقتــدای شــیعه».

روز بیست و سوم

[]70

ســنه  233وفــات یحیــی بــن معیــن ]71[.و او همــان اســت کــه هــزار هــزار
درهــم و پنجــاه هــزار درهــم از پــدر ارث بــرد و تمــام را صــرف حدیــث کــرد]72[.
ماننــد شــیخ عیاشــی در امامیــه کــه تمــام ترکــه پــدرش را کــه ســیصد هــزاراشــرفی
باشــد انفــاق بــر علــم و حدیــث کــرد و خانـهاش مثــل مســجد از علمــا و ّ
محدثیــن
مملــو بــود]73[.

روز بیست و چهارم

روز مباهلــه [ ]74و روز خاتــم بخشــی اســت[ ]75و غســل [ ]76و روزه [ ]77و
دعاهــا و نمازهــا وارد اســت کــه از جملــه نمــازی اســت؛ مثــل نمــاز روز غدیــر]78[.
و در سنه  232وفات واثق باهلل عباسی]79[ .

روز بیست و پنجم

سنه  23زخم زدن ابولؤلؤ عمر را]80[ .

روز بیست و هفتم

سنه  132مقتل مروان حمار ]81[،آخر خلفای بنی امیه و انقراض دولتشان.
و در سنه  212والدت حضرتهادی(ع) به روایت شیخین]82[ .

روز بیست و هشتم

سنه  63واقعه ّ
حره که قتل و غارت اهل مدینه باشد به امر یزید]83[.
و سنه  285وفات ّ
مبرد ]84[،و شبلی]85[.

17

کتــاب مــاه

روز بیست و نهم

سنه  23وفات عمر]86[ .

روز سی ام

آخر سال عرب است و دو رکعت نماز و دعایی که وارد است]87[.
و سنه  206وفات نضر بن شمیل نحوی]88[ .
ُ
و سنه  600وفات ابن اثیر صاحب جامع األصول]89[ .

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ ]1روايت از امام صادق عليه السالم است :اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،36 -35فصل .5
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فصل .6
[ ]3اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،47 -46باب  ،3فصل .6
ّ
المتهجد ،ص  ،672ح 734؛ مزار ابن مشهدى ،ص .443
[ ]4مصباح
[ ]5اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،49 /-48باب  ،3فصل .7
[ ]6اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،37باب  ،3فصل .6
ّ
المتهجد ،ص .671
[ ]7مصباح
[ ]8اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،49باب  ،3فصل .8
[ ]9اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،50باب  ،3فصل .9
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[ ]11مصدر ذيلها بدل ذيولها.
[ ]12القصائد ص  30قصيده دوم در مكه.
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[ ]16توضيح المقاصد ،ص .29
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[ ]18زاد المعاد ،ص .241 -240
[ ]19كامل ابن اثير ،ج  ،6ص .17
[ ]20الدروس ،ج  ،2ص 15؛ توضيح المقاصد ،ص .30 -29
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ّ
تاریخ مکه

ّ
موقعیت مکه و نقش آن در رشد اسالم

ّ
ّ
رســالت پیامبــر(ص)در شــهر مکــه آغــاز شد،شــهر مکه،بــرای ابــاغ و گســترش
اســام از زمین ـهای برخــوردار بــود کــه مناطــق دیگــر جهــان از آن بــی بهــره یــا کــم
بهــره بودند.ویژگیهایایــن منطقــه از جهــات مختلفــی میتوانســت در تکامــل
و رشــد اســام در میــان مــردم مؤثــر باشــد.
نخســتین مســأله،تقدس کعبــه نــزد اعــراب بود.کعب ـهای کــه حضــرت
ابراهیم(ع)بنــا کــرد،از قرنهــا قبــل از بعثت،بــه عنــوان خانــه و معبــدی محتــرم
ّ
مــورد توجــه همــگان قــرار داشــته و تقــدس خاصــی بــه مکــه میبخشــید،این
ّ
تقــدس تــا جایــی بــود کــه در پنــاه و پرتــو کعبه،مکــه شــهر امــن و امــان تلقــی
میشــد.از کتــب تاریخــی بــه دســت میآیــد کــه کعبــه نــزد اکثــر ملــل جهــان از
قدیــم االیــام مــورد احتــرام بــوده اســت،ایرانیان صائبــی مذهــب و آشــوریان،کعبه
را یکــی از خانههــای هفتگانــه و معظــم جهــان میپنداشــتند و چــون کعبــه
بســیار قدیمیبــود برخــی آن را خانه«زحل»میدانســتند.
ایرانیــان معتقــد بودنــد روح«هرمــز»در کعبــه حلــول کــرده و گاه برخــی بــه
زیــارت آن میآمدند.یهودیــان بــرای کعبــه احتــرام قائــل بودنــد و خــدای را
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در آنجــا بــر اســاس دیــن ابراهیــم عبــادت میکردنــد.در کعبــه تصویــر ابراهیــم
و اســماعیل(ع)وجود داشــت در حالــی کــه در دســت آنهــا تیرهایــی(ازالم)
دیــده میشــد،همچنین تصویــر مریــم و حضــرت مســیح(ع)در آنجــا بــوده وایــن
نشــان دهنــده آن اســت کــه مســیحیان نیــز همچــون یهودیــان بــه کعبــه احتــرام
میگذاشتند.زمخشــری حکایتــی در بــاب نامگــذاری زمــزم نقــل کــرده کــه
ّ
ضمــن آن از آمــدن بابــک بــن ساســان بــه مکــه یــاد شــده اســت.حکایت مزبــور
را بااندکــی تفــاوت مســعودی و حمــوی نیــز نقــل کردهانــد )1( .اعــراب نیــز کــه
کعبــه را خانــه خــدا و ســاخته دســت حضــرت ابراهیم(ع)میدانســتند،برای آن
ّ
احتــرام خاصــی قائــل بودنــد و از هــر ســو بــرای حــج بــه مکــه میآمدند.این ســنت
از دیــن ابراهیــم(ع)در میــان آنــان باقــی مانــده بود.احتــرام هندیــان نســبت بــه
کعبه،بویژه«حجــر االســود»نیز نقــل شــده اســت)2( .
ّ
دومیــن مســأله آن کــه مکــه یــک مرکــز تجــاری بــود و افــزون بــر آن کــه مکیــان
اهــل تجــارت بودنــد )3( ،و هــر ســال دو مرتبــه راهــی مناطــق شــامات و یمــن و
ّ
حبشــه بــرای تجــارت میشــدند،خود مکــه نیــز محــل رفــت و آمــد کاروانهایــی
ّ
بــود کــه از شــما بــه جنــوب یــا از غــرب بــه شــرق میرفتند،ازایــن رو مکــه محــل
رفــت و آمــد بســیاری از تجــار آن روزگار بــود.
ّ
ســومین مســأله آن کــه مکــه حــرم تلقــی میشــد.وقتی ابراهیم(ع)بهایــن
منطقــه لــم یــزرع ( )4آمد،اقــدام بــه بنــای خان ـهای نمــود ( )5که«بیــت اهلل
ّ
الحرام»نــام گرفت.ابراهیم(ع)پــس از ســاختن کعبــه دعــا کــرد تــا خــدا مکــه را
شــهری امــن قــرار دهــد (،)6خداونــد دعــای او را مســتجاب فرمــود و آنجــا را«حــرم
امن»قــرار داد ( )7چنــان کــه خــود نیــز بهایــن شــهر قســم یــاد میکنــد )8( .عــاوه
ّ
بــر حرمــت مکه،ماههــای حــرام عاملــی بــود تــا قبایــل در ماههــای مزبــور بــه
ّ
راحتــی و بــا اطمینــان از عــدم حملــه قبایــل دیگر،بتواننــد بــه مکــه و بازارهــای
اطــراف آن برونــد)9( .
ّ
چهارمیــن مســأله موقعیــت جغرافیائــی مکــه نســبت بــه جهــان آن روز بود.ایــن
شــهر در میانایــران و روم در شــرق و غرب،وضعیــت میانـهای داشــت و بویــژه بعدهــا
در گســترش دعــوت اســامیدر هــر دو ســوی جهــان نقــش مهمیداشــت)10( .
ّ
یهــای گفتــه شــده بــرای شــهر مکه،ســبب شــد تــا هــم از لحاظ«خبــری»و
ویژگ 
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هــم از جهت«عملی»ایــن شــهر نقــش مهمـیرا در گســترش نهضتایفــا کند.روشــن
اســت کــه تکلیــف پیامبر(ص)ابــاغ اســام بــه مــردم بــود (،)11و گســترش خبــری
اســام ازایــن نقطــه بــه سراســر جهــان و مناطــق دور افتــاده جزیــرة العرب،خــود
عمــل بهایــن وظیفــه مهــم بود.امــن بــودن شــهر مکــه کــه عــرب بــه پیــروی از
یکــرد ســهمیقابل توجــه در کار نشــر دعــوت
ابراهیــم(ع)آن را پذیرفتــه و مراعــات م 
اسالمیداشــت.دراین جــا بــه نمونههایــی ازایــن تأثیراشــاره میکنیــم:
ّ
از آنجــا کــه اعــراب درایــام حج،از سراســر جزیرة العرب به مکه میآمدند،رســول
خدا(ص)ازایــن فرصــت اســتفاده میکرد،بــا رؤســای قبایــل مختلــف تمــاس
میگرفــت و آنــان را بــه اســام دعــوت میفرمــود،او در میــان قبایــل رفتــه و
یکــرد و
اســام را بــه آنــان عرضــه میداشــت،ابو لهــب نیــز بدنبــال او حرکــت م 
میکوشــید تــاش پیامبــر(ص)را خنثــی ســازد.پیامبر(ص)در همیــن رابطــه
قبایل«بنــی صعصعه»«،بنــی حنیفه»«،کنده»و«کلــب»را مالقــات و آنــان را بــه
اســام فراخوانــد )12( .در یکــی از همیــن مالقاتهــا بــود کــه رســول خــدا(ص)
گروهــی از یمنیهــا را نیــز بــه اســام دعــوت کــرد )13( .زمینــه گــروش مــردم یثــرب
بــه اســام نیــز در همیــن تماســهای موســم حــج فراهــم شــد،گروهی از یثربیــان در
مراســم حــج بــا پیامبر(ص)آشــنا شــدند و دعــوت او را شــنیدید،آنها ابتــدا شــش
نفــر بودنــد،در پیمان«عقبــه اولــی» 12نفــر شــدند،و ســال بعــد هفتــاد وانــدی
مســلمان مدنــی در موســم حــج بــا پیامبــر(ص) مالقــات کردنــد)14( .
تأثیرایــن تماســها در نشــر اســام از وحشــت قریــش در موســم حــج بــه دســت
میآید.آنــان قبــل از شــروع مراســم جلســاتی ترتیــب داده و بــرای جلوگیــری از
دعــوت اســام بــه مشــورت و تبــادل نظــر میپرداختند،یکــی میگفــت بهتــر
اســت بگوییــم محمد(ص)دیوانــه اســت!دیگری میگفــت بگوییــم شــاعر
اســت!دیگری میگفــت میگوییــم ســاحر اســت و)15( !...
از«کعــب بــن مالک»نقــل شــده کــه پیامبــر(ص) پــس از ســه ســال دعــوت
مخفی،تبلیــغ خــود را علنــی کــرد،و درایــام حــج بــه دنبــال حجــاج بــه
خانههایشــان میرفــت و آنــان را بــه اســام دعــوت میفرمود،بعــد از مدتــی از
یکــرد و قبیلــه قبیلــه بــه ســراغ آنــان میرفــت)16( .
قبایــل آنــان پرســش م 
زمانــی درایــام حج،بازارهــای معروف«عکاظ»و«مجنــه»و«ذی المجاز»بــر پــا
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میشــد،پیامبر(ص)بهاین بازارهــا میآمــد و مــردم را بــه اســام فــرا میخوانــد
ّ
( )17گیــب بــا ارائــه تصویــری ازشــهر مکــه تأثیــر آن را در موفقیــت رســول خــدا(ص)
ّ
بیــان میکند«:مکــه در زمــان او ده کــورهای خــواب آلــود و دور از هیاهــوی جهــان
نبود.شــهری تجــاری پــر ازدحــام ثروتمنــدی بود.تقریبــا مرکزیــت بازرگانــی میــان
ّ
اقیانــوس هنــد و مدیترانــه را بــه خــود اختصــاص داده بود...شــهروندان مکــه در
حالــی کــه نوعــی ســادگی بومیعربــی را در آداب و رســوم و نهادهــای خــود حفــظ
کــرده بودند،اطالعــات وســیع از مــردم و شــهرهای مختلــف در روابــط بازرگانــی
یبــه دســت آورده بودند.ایــن
و سیاســی خــود بــا قبایــل عــرب و مقامــات روم 
تجــارب قــوای فکــری و عقلــی رهبرانشــان و همچنیــن ســجایای اخالقیایشــان
یعنــی دوراندیشــی و خویشــتنداری را کــه در مــردم عربســتان بــه نــدرت وجــود
ّ
داشــت تقویــت و تحریــک کــرده بود.توفــق اخالق ـیای کــه ازایــن راه مکیــان
نســبت بــه افــراد قبایــل حاصــل کــرده بودنــد بــاز بوســیله عاملــی دیگــر تقویــت
شــده بــود و آن عبــارت بــود از داشــتن تعــدادی از معابــد و اماکــن مقــدس در شــهر
ّ
مکــه و اطــراف آن.تأثیرایــن زمینــه اســتثنایی را در سراســر زندگــی محمــد(ص)
میتــوان بــاز یافت.اگــر بخواهیــم دربارهایــن موضــوع از جنبــه صــرف بشــری
بحــث کنیــم بایــد بگوییــم کــه رمــز توفیــق یافتــن محمــد(ص)در مکــی بــودن آن
ّ
حضــرت بود.امــا مکــه در برابــر فــروغ ســعادت از ظلمــت نکبــت نیــز بهــره داشــت.
ایــن تاریکی،عبــارت بــود از مفاســد خــاص یــک جامعــه ثروتمنــد بازرگانی،وجــود
نهایــت فقــر از یــک ســو و غایــت توانگــری از ســوی دیگــر)18( .
ایــن ســخن اخیــر نشــانی از وجــود موانــع عمــده بــر ســر راه رســالت رســول
خدا(ص)بــود.
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همــان طــور کــه تمــام عبادتهــا دارای اعمــال ظاهــری و اســرار باطنــی
اســت ،حــج نیــز چنیــن اســت .اعمــال ظاهــری آن مناســکی اســت کــه حاجــی
بایــد درایامیخــاص بــه جــا آورد و در هریــک از آنهــا اســراری نهفتــه اســت.
مراســم حــج در حقیقــت مــروری ســمبولیک بــر مبــارزات حضــرت ابراهیــم(ع) و
منزلگاههــای مختلــف توحیــد ،ســلوک عرفانــی و اخــاص در بندگــی اســت.
اگــر مســلمانان هنــگام انجــام دادن مناســک حــج بــه روح و اســرار آن واقــف
باشــند و نیــز بــه جنبههــای نمادیــن آن توجــه کننــد ،میتواننــد درسهــای
تربیتــی ارزنــدهای در زمینههــای خداشناســی ،پیامبرشناســی و انسانشناســی
از آن فــرا گیرنــد.

احرام

اعمــال حــج بــا احــرام بســتن در یکــی از میقاتهــا شــروع میشــود.
در آنجــا مســلمانان لبــاس معمولــی خــود را کــه نشــانهای فرهنــگ ملــی و
قومیآنهاســت ،از تــن بیــرون میآورنــد و لبــاس مخصــوص بــه تــن میکننــد.
بــا پوشــیدناین لبــاس ،بســیاری از کارهــا بــر شــخص محــرم حــرام میشــود.
پوشــیدن لبــاس یکرنــگ و یکدســت میتواندموجــب تحکیــم وحــدت میــان
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مســلمانان شــود.
مســلمانان بــا نژادهــا ،زبانهــا و ملیتهــای گوناگــون از کشــورهای مختلــف
ّ
بــرای انجــام دادن مناســک حــج در مکــه گــرد هــم میآینــد و بــا پوشــیدن لباســی
یکرنــگ ،اتحــاد و همبســتگی خــود راثابــت میکننــد.
نکتــه دیگــر آنکــه لبــاس احــرام شــبیه کفــن اســت و حکمــت آن شــایداین
باشــد کــه انســان هنــگام محــرم شــدن بــه روز قیامــت و جهــان آخــرت بیندیشــد
و توجــه او بــه امــور دنیــوی معطــوف نشــود و نیــز متوجهایــن امــر باشــد کــه در
روز رســتاخیز باایــن شــکل و حالــت وارد محشــر میشــود و در پیشــگاه خداونــد
متعــال قــرار میگیــرد.
حاجیــان هنــگام پوشــیدن لبــاس احــرام ،لبیــک میگوینــد؛ یعنــی خالصانــه
ابــراز میدارنــد کــه خدایــا بــا دعــوت تــو بــه زیــارت خانــه ات شــتافتم و بــا تمــام
وجــود بــه ســوی تــو آمــدم ،از تعلقــات دنیــوی دل بریــدم و از صمیــم قلــب بــه تــو
روی آوردم.
لبیــک گفتــن بــرای اهــل دل خیلــی مشــکل اســت .نقــل کردهانــد کــه امــام
ســجاد(ع) هنــگام لبیــک گفتــن زبانــش بنــد میآمــد .بهایشــان عــرض میکردنــد:
«ای فرزنــد رســول خــدا! لبــاس احــرام پوشــیدید ،پــس لبیــک و ســعدیک
بگوییــد!» امــام(ع) میفرمودنــد« :از آن بیــم دارم کــه خداونــد خطــاب کنــد کــه ال
لبیــک و ال ســعدیک ،مــا تــو را دعــوت نکــرده بودیــم ،بــرای چــه آمــدی؟»
اگــر انســان بخواهــد خداونــد او را بــه خان ـهاش دعــوت کنــد و هنــگام لبیــک
گفتــن بــه او خــوش آمــد بگویــد ،بایــد صفــات رذیلــه را از دل خــود خــارج و
فضیلتهــا را جایگزیــن آن کنــد .خداونــد انســان فاســق ،ظالــم ،بداخــاق و
پرخاشــگر را بــه خان ـهاش دعــوت نمیکنــد و اگــر چنیــن کســی عمــل مســتحبی
را بــدون داشــتن تقــوا و اخــاص انجــام دهــد ،از او نمیپذیــرد .قــرآن کریــم
میفرمایــد:
«انما یتقبل اهّلل من المتقین]1[».
همانا خداوند فقط از تقواپیشگان میپذیرد.
بــا گفتــن لبیــک ،از نظــر فقهــی برخــی از امــور بــر حاجــی حــرام میشــود ،ولــی
از نظــر اخالقــی و عرفانــی تمــام دلبســتگیهای دنیــوی بــر او حــرام میشــود و
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حاجــی بایــد توجــه خــود را صرفــا متوجــه ذات بــاری تعالــی بکنــد.
لبیــک گفتــن هنــگام احــرام و در آغــاز اعمــال حــج ،ماننــد گفتــن تکبیــرة االحــرام
در ابتــدای نمــاز اســت .از نظــر فقهــی بــا گفتــن تکبیــرة االحــرام در نمــاز ،کارهایــی
ماننــد صحبــت کــردن ،بــه اطــراف نــگاه کــردن ،خــوردن ،آشــامیدن و غیــره بــر
یشــود .از نظــر اخالقــی نیــز وقتــی مســلمان تکبیــر میگویــد ،توجــه
انســان حــرام م 
یشــود و شــخص بایــد بــا حضــور قلــب کامــل،
بــه کارهــای دنیایــی بــر او حــرام م 
خــود را در محضــر خداونــد احســاس کنــد و بــه غیــر او توجهــی نداشــته باشــد .در
حــج نیــز چنیــن اســت .وقتــی مســلمان لبــاس احــرام میپوشــد و لبیــک میگویــد،
امــوری ماننــد نــگاه کــردن در آینــه ،کشــتن حیوانــات ،اســتعمال بــوی خــوش و
یشــود .از نظــر علمــای اخــاق نیــز انســان بــا لبیــک گفتــن در
غیــره بــر او حــرام م 
یشــود.
پیشــگاه ربوبــی قــرار میگیــرد و توجــه بــه غیــر حــق بــر او حــرام م 
انســان بایــد در تمــام اعمــال حــج حضــور قلــب داشــته باشــد؛ یعنــی از هنــگام
بســتن احــرام تــا پایــان مراســم حــج ،خــود را در محضــر پــروردگار عالــم احســاس
کنــد .از نظــر علمــای اخــاق ،حضــور قلــب در تمــام عبادتهــا شــرطی اساســی
اســت و همــه اعمــال عبــادی را بایــد بــا قصــد تقــرب و خلــوص انجــام داد ،در
حــج نیــز انســان بــا داشــتن حضــور قلــب میتوانــد بــه خداونــد متعــال تقــرب
جویــد و چنانچــه در اعمــال حــج حضــور قلــب نباشــد ،مــورد قبــول خداونــد قــرار
نمیگیــرد .البتــه ،از نظــر فقهــی کســی کــه مناســک حــج را درســت انجــام دهــد،
حــج او صحیــح اســت و موجــب رفــع تکلیــف از او میشــود.
علمــای اخــاق عقیــده دارنــد ،همــان طــور کــه در نمــاز گاهــی یــک دهــم ،گاهــی
ثلــث وگاهــی نصــف آن قبــول میشــود؛ یعنــی همــان مقــداری کــه بــا حضــور قلــب
انجــام میشــود ،در حــج نیــز بخشهایــی از آن کــه بــا حضــور قلــب انجــام شــده
باشــد ،مــورد قبــول خداونــد قــرار میگیــرد .ممکــن اســت از یــک حاجــی فقــط
احــرام او و از حاجــی دیگــر طــواف ،نمــاز و ســعی او پذیرفتــه شــود.
ّ
گفتــن لبیــک در فاصلــه بیــن میقــات تــا شــهر مکــه مســتحب اســت ،علتایــن
امــر شــایداین باشــد کــه توجــه حاجــی بــه خداونــد لحظ ـهای قطــع نشــود و
پیوســته ذکــر خــدا را بــر لــب داشــته باشــد تــا نــور الهــی بــر دل او بتابــد .دل مؤمــن
بــه منزلــه عــرش الهــی و خانــه اوســت ،همــان طــور کــه در خانــه انســان جــز
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خانــوادهاش و بســتگان نمیتواننــد وارد شــوند و افــراد غریبــه و نامحــرم اجــازه
ورود بــه خانــه او را ندارنــد ،دل مســلمان هــم در زمــان احــرام بایــد چنیــن باشــد
و غیــر خــدا در آن راه نیابــد.
حضــور قلــب و توجــه بــه خداونــد در اعمــال حــج یکــی از الطــاف بــزرگ الهــی
اســت .هنگامیکــه کســی توفیــق مییابــد خانــه خــدا را زیــارت کنــد ،خانــواده،
خویشــان و دوســتان خــود را در زمــان احــرام فرامــوش میکنــد .مــادری کــه بــه
فرزنــد خــود بســیار عالقــه منــد اســت ،در هنــگام انجــام دادن مناســک حــج ،بــه
خصــوص در حــال احــرام ،فرزنــد خــود را فرامــوش میکنــد و توجــه او بــه طــور
کامــل بهایــن فریضــه دینــی معطــوف میشــود.
داشــتن حضــور قلــب هنــگام انجــام دادن اعمــال حــج از الطــاف بــزرگ الهــی
اســت و اگــر کســی بتوانــد ازایــن لطــف خداونــد بهــره بــرداری کنــد و اعمــال حــج را
بــا توجــه کامــل بــه خداونــد انجــام دهــد ،بــه سـ ّـر حــج دســت یافتــه اســت.

طواف و نماز آن

دومیــن عمــل در حــج ،طــواف اســت .مســلمانان بعــد از احــرام بســتن در یکــی
ّ
از میقاتهــا بــه ســوی مکــه حرکــت میکننــد و پــس از رســیدن بــه مســجد الحــرام
و زیــارت کعبــه مقــدس بــه طــواف خانــه خــدا میپردازنــد .طــواف بــه معنــی
گردیــدن بــه دور خانــه خداســت؛ طــواف هفــت بــار انجــام میشــود و ازنقط ـهای
مشــخص(مقابل حجــر االســود) شــروع و بــه همــان نقطــه نیــز ختــم میشــود.
از نظــر فقهــی ،طوافایــن اســت کــه حاجیــان بایــد در جهــت معینــی و در
محــدوده مشــخصی بــه دور خانــه خــدا حرکــت کننــد و در هنــگام انجــام دادن
طــواف بــه اطــراف ،بــه خصــوص پشــت ســر خــود نــگاه نکننــد .امــا از نظــر اخالقــی،
طــواف فــدا کــردن همــه چیــز بــرای خداســت؛ طــواف کننــده بــا زبــان حــال و بــا تــار
و پــود وجــود خــود میگویــد« :خدایــا مــن آمــده ام تــا خــود را و همــه دلبســتگیها،
داراییهــا و عزیزتریــن نزدیــکان خــود را در راه تــو فــدا کنــم تــا بــه قرب تو نایل شــوم».
یکــی از اســرار طوافایــن اســت کــه انســان بتوانــد از جــان و مــال خــود در راه
خداونــد بگــذرد ،ولــی اگــر کســی در طــواف چنیــن احساســی نداشــته باشــد،
طــواف او ارزش حقیقــی نــدارد و او فقــط طوافــی ظاهــری بــه جــا آورده اســت.
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البتــه ،اگــر حاجــی مناســک حــج را مطابــق نظــر فقهــا انجــام دهــد ،طــواف او
صحیــح اســت.
شــاید حکمــت آنکــه طــواف هفــت بــار بایــد انجــام شــوداین اســت کــه فرصــت
مناســبی بــرای حــج کننــده اســت کــه اگــر در دور اول نتوانســت خــود را در محضــر
ربوبــی احســاس کنــد و همــه چیــز را فــدای او نمایــد ،در دورهــای بعــدی جبــران
کنــد و ســرانجام در دور هفتــم طــواف ،حاجــی احســاس کنــد کــه فقــط خداوند در
دل او جــای دارد و از اعمــال وجــود بــه ســوی حــق تعالــی توجــه کنــد.
طــواف نــزد خداونــد ثــواب بســیاری دارد .امــام صــادق(ع) فرمودنــد« :اگــر
ّ
کســی یــک هفتــه در مکــه هــر روز طــواف بــه جــا آورد ،خداونــد شــش هــزار حســنه
بــه او عنایــت میفرمایــد و شــش هــزار گنــاه او را میآمــرزد».
بعــد از طــواف ،دو رکعــت نمــاز طــواف در پشــت مقــام ابراهیــم(ع) خوانــده
میشــود .طــواف حقیقــی آن اســت کــه انســان پــس از انجــام دادن آن ،آمادگــی
عــروج بــه محضــر ربوبــی را پیــدا کــرده باشــد و نمــاز طــواف بــه منزلــه مرکــب عــروج
او بــه عــرش الهــی اســت .پیامبر(ص)فرمودنــد« :الصــاة معــراج المؤمــن»[]2؛
یعنــی نمــاز ســبب عــروج مؤمــن اســت.
متأســفانه عــدهای در حــج ،هــدف اصلــی از انجــام دادن اعمــال را فرامــوش
کردهانــد و بــه ظاهــر احــکام آن تمســک میجوینــد .مثــا هنــگام احــرام بســتن
بــه درســت بــودن تلفــظ لبیــک بیــش از حــد توجــه میکننــد و بــرای آنکهایــن
الفــاظ را درســت ادا کننــد ،بــه معنــای آن توجهــی ندارنــد .توجــه افراطــی بــه
ظواهــر احــکام فقهــی موجبایجــاد وســواس در بعضــی از حاجیــان میشــود.
در طــواف نیــز وقتــی نگرانــی حاجــی درایــن اســت کــه شــانه او بــه اطــراف منحــرف
و از محــدوده معینــی خــارج نشــود ،دیگــر محلــی بــرای توجــه او بــه معنــا و اســرار
طــواف باقــی نمیگــذارد .چــه نیکوســت همــان طــور کــه در اعمــال حــج بــه
مســائل فقهــی توجــه میکنیــم ،بــه اســرار اعمــال و نــکات اخالقــی و عرفانــی آن
نیــز توجــه کنیــم تاایــن اعمــال باعــث تحــول معنــوی در وجــود مــا باشــد.
چــه خــوب اســت کــه فقهــای مــا شــرایط کنونــی را در نظــر بگیرنــد و بــا توجــه بــه
جمعیــت حــج گــزار ،بــه ویــژه درایــام حــج واجــب ،فتــاوی خــود را بــه نحــوی بیــان
کننــد کــه حجــاج بــه زحمــت نیفتنــد و در شــرایط ازدحــام بتواننــد در محــدوده
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وســیعتری طــواف کننــد و هــر کجــای مســجد کــه مقــدور بــود ،نمــاز طــواف را
بهجــا آورنــد.

سعی صفا و مروه

بعــد از طــواف و نمــاز آن ،ســعی بیــن صفــا و مــروه اســت .صفــا و مــروه دو کــوه
ّ
کوچــک در مکــه اســت کــه در ضلــع شــرقی مســجد الحــرام ،در ســمتی کــه در خانــه
کعبــه و مقــام حضــرت ابراهیــم اســت ،قــرار دارد.ایــن دو کــوه بــا فاصلــه حــدود
 420متــر در مقابــل هــم قــرار گرفتهانــد و اکنــون فاصلــه میــان آن دو بــه صــورت
ســالن بــزرگ سرپوشــیده درآمــده اســت .حاجیــان حرکــت خــود را از کــوه صفــا
شــروع میکننــد و بــه ســوی کــوه مــروه میروند،ایــن حرکــت هفــت بــار انجــام
میشــود و در مــروه بــه پایــان میرســد.
ســعی صفــا و مــروه یــادآور خاطــرهای اســت کــه در آن گذشــت،ایثار ،فــداکاری،
تــاش و عشــق وجــود دارد .حضــرت ابراهیــم(ع) درایــام پیــری صاحــب فرزنــدی
ّ
بــه نــام اســماعیل شــد و بــه فرمــان خداونــد فرزنــد و مادرش،هاجــر ،را بــه مکــه
بــرد کــه در آن زمــان بیابانــی خشــک و بــی آب و علــف بــود.
ّ
حضرت ابراهیم(ع) هنگام خارج شدن از مکه فرمودند:
«ربنــا انــی اســکنت مــن ذریتــی بــواد غیــر ذی زرع عنــد بیتــک المحــرم ربنــا
لیقیمــوا الصلــوة فاجعــل افئــدة مــن النــاس تهــوی الیهــم و ارزقهــم مــن الثمــرات
لعلهــم یشــکرون]3[».
ای پــروردگار مــا! برخــی از فرزندانــم را در وادیای بــی هیــچ ِکشـ ِـتهای،
نزدیــک خانــه گرامیتــو جــای دادم،ای پــروردگار مــا! تــا نمــاز بگزارنــد .دلهــای
مردمــان را چنــان کــن کــه هــوای آنهــا کنــد و از هــر ثمــرهای روزیشــان ده ،باشــد
کــه ســپاس گزارنــد.
ّ
حضــرت ابراهیــم(ع) باایــن دعــا از مکــه بیــرون رفــت وهاجــر و اســماعیل در
آن بیابــان ماندنــد .طولــی نکشــید کــه آب و غــذای آنهــا تمــام شــد ،اســماعیل
یکــرد ،مــادرش بــا اضطــراب بــه جســتجوی آب
از تشــنگی و گرســنگی بیتابــی م 
برخاســت .او ابتــدا بــه ســوی کــوه صفــا آمــد ،در آنجــا اثــری از آب ندیــد ،ســرابی از
کــوه مــروه نظــر او را بــه خــود جلــب کــرد ،بــه گمــان آب بــه ســوی آن کــوه شــتافت،
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امــا آنجــا نیــز آبــی نیافــت .دوبــاره بــه کــوه صفــا نــگاه کــرد ،ســراب را در آنجــا دیــد و
بــه ســوی آن بازگشــت .بدیــن ترتیب،هاجــر هفــت بــار فاصلــه کــوه صفــا و مــروه
را بــه امیــد پیــدا کــردن آب طــی کــرد ،ولــی اثــری از آب پیــدا نکــرد .ســپس بــا
اضطــراب و ناراحتــی بــه ســوی فرزنــد خــود بازگشــت ،ناگهــان متوجــه شــد کــه از
زیــر پــای کــودک چشــمهای فــوران کرد.ایــن چشــمه مقــدس کــه بــه پــاس ســعی
خالصانههاجــر در آن ســرزمین بــی آب و علــف از زمیــن جوشــید بــه نــام «زمــزم»
معــروف گردیــد.
ســعی صفــا و مــروه یــادآور گذشــت و فــداکاری حضــرت ابراهیــم(ع) و
همســرشهاجر و نیــز الهــام بخــش ســعی و تالش بــرای زندگی و نشــانه امیدواری
بــه حــق تعالــی اســت .انســان میتوانــد در ســعی صفــا و مــروه از خداونــد بخواهــد
کــه گذشــت و فــداکاری بــه او عنایــت کنــد .یکــی از اسراســر ســعی صفــا و مروهایــن
اســت کــه بــا خداونــد عهــد ببندیــم کــه در گفتــار و کــردار خــود صداقــت و در زندگــی
حســن خلــق داشــته باشــیم .بــه عهــد خــود وفــا و قانــون مواســات را بــر زندگــی
خــود حکمفرمــا کنیــم .از ســعی صفــا و مــروه میتــوان درســهای امیــدواری،
تــاش و فــداکاری در راه محبــوب را آموخــت.

تقصیر

هنگامیکــه ســعی صفــا و مــروه بــه پایــان رســید ،حاجیــان در کــوه مــروه
تقصیــر میکننــد .تقصیــر از نظــر فقهــی آن اســت کــه حاجــی از ســر و صــورت خــود
مویــی بچینــد یــا ناخنــی از انگشــتان خــود بگیــرد .باایــن کار حاجیــان از احــرام
خــارج میشــوند و کارهایــی کــه در مــدت احــرام بــر آنهــا حــرام بــود ،برایشــان
حــال میشــود.
تقصیــر از نظــر عرفانــی و اخالقــی تأکیــد بــر دو بعــدی بــودن انســان اســت؛ یعنــی
در حالــی کــه انســان روح خــود را تعالــی میبخشــد ،بایــد بــه جســم خــود نیــز توجــه
داشــته باشــد .یکــی از معانــی تقصیرایــن اســت کــه حاجــی بــه خداونــد میگویــد:
«خدایــا بــه مطلــوب و مقصــود خــود رســیدم و اکنــون بــه ســوی دنیــا و مــردم بــر
یگــردم ،زیــرا مســلمان همــان گونــه کــه بایــد رابطـهاش را بــا خداونــد محکــم کنــد ،با
م 
مردم نیز باید رابطهای اســتوار داشــته باشــد ».مســلمان در حالی که به آخرت توجه
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میکنــد ،بایــد متوجــه دنیــای خــود نیــز باشــد .قــرآن کریــم میفرمایــد:
«و اتبغ فی ما آتاک اهّلل الدار االخرة و ال تنس نصیبک من الدنیا]4[».
و از آنچــه خداونــد بــه تــو ارزانــی داشــته اســت ،ســرای آخــرت را جویــا بــاش و
بهــره ات را از دنیــا فرامــوش مکــن.
امــام صــادق(ع) درایــن زمینــه میفرمایــد« :از مــا نیســت کســی کــه دنیــا را
فــدای آخــرت و آخرتــش را فــدای دنیــا کنــد».
شایســته اســت همــه مســلمانان عــاوه بــر مســائل و احــکام دینــی ،بــه امــور
دنیــا از جملــه خانــواده و اجتمــاع خــود نیــز توجــه کنــد .کســی کــه همــه هـ ّـم وغــم
خــود را بــر امــور اخــروی مصــروف مـیدارد و از زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی خــود
غافــل میمانــد ،در اســام مطــرود اســت و بــر عکــس آن نیــز چنیــن اســت .کســی
نبایــد فقــط بــه امــور دنیــوی مشــغول شــود و از آخــرت غفلــت ورزد.
پــس یکــی از معانــی دیگــر تقصیرایــن اســت کــه مســلمان بــا خداونــد پیمــان
میبنــدد کــه ماننــد مســلمان واقعــی در حالــی کــه بــه خداونــد توجــه دارد ،بــه
مــردم و جامعــه خــود نیــز توجــه داشــته باشــد؛ در حالــی کــه به آخرت فکــر میکند،
بــه دنیــا نیــز بیندیشــد .امــام حســن(ع) هنــگام شــهادت بــه جنــاده فرمودنــد:
«اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا و اعمل الخرتک کانک تموت غدا]5[».
بــرای دنیایــت چنــان عمــل کــن کــه گویــی تــا قیامــت زنــده هســتی و بــرای
آخرتــت چنــان بــاش کــه گویــی فــردا از دنیــا م ـیروی.
ایــن پنــج عمــل؛ یعنــی احــرام بســتن ،طــواف ،نمــاز طــواف ،ســعی بیــن صفــا و
مــروه و تقصیــر را عمــره میگوینــد .دراینجــا اعمــال عمــره تمــام میشــود و حاجــی
از احــرام بیــرون میآیــد.

وقوف در عرفات

کســانی کــه بــه حــج تمتــع میرونــد ،عــاوه بــر عمــره بایــد اعمــال دیگــری انجــام
دهنــد .یکــی ازایــن اعمــال ،وقــوف در عرفــات اســت .شــب نهــم ذی الحجــه،
حاجیــان از مســجد الحــرام بــرای دومیــن بــار احــرام میبندنــد.
یبــه انســانها میآمــوزد و آنایــن اســت کــه همــان گونــه
احــرام دوم ،نکتــه مهم 
کــه جســم بــه غــذا نیــاز دارد و الزم اســت بــه طــور مکــرر بــه بــدن غــذا رســانده
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شــود ،روح نیــز چنیــن اســت .بــرای تغذیــه روح امــر شــده اســت کــه بــه طــور
مرتــب نمــاز بخوانیــم و بــرای کامــل شــدناین تغذیــه نمــاز مســتحبی و نمــاز
شــب هــم بخوانیــم ،همــان طــور کــه اگــر بــه جســم مــا غــذا نرســد یــا بــه مقــدار الزم
نرســد ،جســم ضعیــف میشــود یــا از بیــن م ـیرود ،بــه روح نیــز اگــر غــذا نرســد یــا
کــم برســد ،بــه ضعــف مبتــا میشــود یاحتــی ممکــن اســت بمیــرد .انســانی کــه
روحــش بمیــرد ،مشــکالت زیــادی بــرای او و اجتماعــش بــه وجــود میآیــد .نمــاز،
رابطــه بــا خداونــد ،خدمــت بــه خلــق خــدا باانگیــزه نزدیکــی بــه خدانــد ،حــج و
ســایر عبــادات اســامیبه منزلــه غــذای روح هســتند.
احــرام بســتن بــرای بــار دوم از مســجد الحــرام انجــام میشــود و بعــد از آن
مســلمانان بــه ســوی ســرزمین عرفــات حرکت میکننــد .حاجیــان در عرفات نصف
ّ
روز میماننــد و درایــن مــدت کــم میتواننــد راه صــد ســاله را طــی کننــد .بــه ذل
عبودیــت و عـ ّـز ربوبیــت معرفــت پیــدا کننــد و ربــط حــادث بــه قدیــم را بشناســند.
عرفــه شــناختاین حقیقــت اســت کــه موجــودی جــز خداونــد درایــن جهــان
نیســت و بقیه موجودات جلوهای از وجود باری تعالی هســتند .در عرفات انســان
بــه حقیقــت قــرآن ،نبــوت ،امامــت و معــاد عرفــان پیــدا میکنــد .در آنجــا همــه چیــز
یافتنــی اســت ،نــه دانســتنی و آنچــه بــرای انســان مفیــد اســت ،یافتنیهاســت.
درک معارف دین تقلیدی نیست و ما باید آن را با استدالل بیاموزیم.
کســانی کــه بــه وجــود خداونــد یقیــن دارنــد و بــه قــرآن ،نبــوت ،امامــت و معــاد
معتقــد هســتند ،اعتقــادات آنــان بایــد بــا اســتدالل همــراه باشــد؛ یعنــی عقــل
آنهــاایــن معتقــدات را بــاور کنــد و بهایــن ،علــم یــا دانســتنی میگوینــد .اگــر از هــر
انســان باایمــان و تحصیــل کــردهای ســؤال شــود کــه بــه چــه دلیــل خداونــد عــادل
اســت؟ او بایــد پاســخی برایایــن ســؤال داشــته باشــد ،وگرنــه در مشــکالت
زندگــی ،خــود را گــم میکنــد و ممکــن اســت بــا دل و زبــان عدالــت خداونــد را
منکــر شــود.
کســانی کهایمــان تقلیــدی دارنــد ،ممکــن اســت در عدالــت خداونــد شــک
کننــد و اگــر درایــن زمینــه تــاش علمینکنند،ایمــان تقلیــدی آنــان را نابــود
میکنــد تــا جایــی کــه در عقایــدی چــون نبــوت ،امامــت و معــاد نیــز شــک
میکننــد.
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بنابرایــن ،اصــول دیــن را بایــد بــا اســتدالل قبــول کنیم.اینهــا همــه دانســتنی
اســت وایــن معــارف دانســتنی در تعالــی انســان اثــر چندانــی نــدارد و نمیتوانــد
انســان را در جــزر و مدهــای زندگــی حفــظ کنــد .آن چیــزی کــه انســان را در برابــر
مشــکالت حفــظ میکنــد ،یافتنیهاســت.
یافتنیایــن اســت کــه انســان از عمــق جــان بــه خداونــد معرفــت پیــدا کنــد و او
را بــاور نمایــد وایــن دارای مراتبــی اســت .مرتبــه نخســت آن علــم الیقیــن اســت
کــه دانــش اســتداللی اســت؛ مرتبــه باالتــر آن عیــن الیقیــن اســت کــه یافتــن از راه
حــواس اســت و مرحلــه ســوم کــه باالتریــن مرتبــه معرفــت اســت ،حــق الیقیــن نام
دارد ،درایــن مرحلــه ،عــارف در حــق فانــی میشــود و جــز حــق نمیبیند.ایــن
مراحــل ماننــد مراتــب نــور اســت ،همــان طــور کــه نــور شــمع ،نــور المــپ و نــور
خورشــید هــر ســه نــور و روشــنی بخــش هســتند ،امــا هرکــدام بادیگــری متفــاوت
اســت ،مراحــل شــناخت خداونــد نیــز همیــن طــور اســت.
یافتنیهــا در نهایــت بــه عصمــت منتهــی میشــود .عصمتــی کــه مــا بــرای
اولیــای دیــن خــود قایــل هســتیم ،از یافتنیهــا ناشــی میشــود .بــر اثــر
یافتنیهاســت کــه انســان از نظــر روحــی از قدرتــی برخــوردار میشــود کــه از
پیشــامدهای ناگــوار نــه تنهــا ناراحــت نمیشــود ،بلکــه از آنهــا درجهــت زندگــی
صحیــح اســتفاده میکنــد و هیــچ گاه در برابــر مشــکالت لــب به شــکوه نمیگشــاید
و در برابــر مشـ ّـیت الهــی ناشــکری و ناسپاســی نمیکنــد .نمونــه چنیــن انســانی
حضــرت زینــب(س) اســت.
آن حضــرت در حادثــه عاشــورا مصایــب زیــادی را تحمــل کــرد ،فرزنــدان،
بــرادران و خویشــان خــود را در راه خــدا از دســت داد و همــراه زنــان و کــودکان
خانــدان پیامبــر(ص) بــه اســارت دشــمن درآمــد .بــا وجودایــن ،آن بانــوی بزرگــوار
در مجلــس یزیــد در جــواب دشــمن کــه بــه اوگفــت« :دیــدی خداونــد بــر ســر
شــما چــه آورد؟» بــا شــجاعت و شــهامت پاســخ میدهــد« :مــا رأیــت اال جمیــا؛
مــن جــز خوبــی از خداونــد ندیدم».ایــن همــه شــجاعت و سلحشــوری حاصــل
یافتنیهاســت ،نــه دانســتنیها.
حــج واقعــی یافتنیهــای انســان را افزایــش میدهــد ،بــه ویــژه در عرفــات و
مشــعر الحــرام انســان میتوانــد بــه یافتنیهــای بیشــتری دســت یابــد .عرفــات
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و مشــعر مکانهایــی هســتند کــه حاجــی در آنهــا بــه تأمــل در رابطــه خــود بــا
خداونــد میپــردازد.
وقــوف در عرفــات و مشــعر الحــرام از ارکان حــج بــه شــکار م ـیرود .اگــر انســان
متوجــه باشــد ،در عرفــات و مشــعر میتوانــد یافتنیهــا را بیابــد و در آنجــا بــا تمــام
وجــود خــود بــا خداونــد رازونیــاز کنــد و بــا چشــم و گــوش دل حقایقــی را ببینــد یــا
بشــنود.
ّ
اگــر کســی توفیــق آن رانیافــت کــه در مکــه و عرفــات حضــور یابــد ،بهتریــن جــا
بــرای یافتنیهــا نمــاز اســت .البتــه ،نمازهایــی کــه روح داشــته باشــد و بــا حضــور
قلــب خوانــده شــود .در ســایر عبــادات نیــز اگــر بــا حضــور قلــب و توجــه بــه خداونــد
همــراه باشــد ،یافتنیهــا را میتــوان بــه دســت آورد .اگــر روزه بــا حضــور قلــب باشــد
و انســان در هنــگام روزه داری مرتکــب گناهــی نشــود ،میتوانــد بــه یافتنیهــای
زیــادی دســت پیــدا کند.ایــن یافتنیهــا در وقــت افطــار و ســحر بیشــتر اســت.
بزرگتریــن یافتــه روزه دارایــن اســت کــه در روز عیــد فطــر حاکمیــت خداونــد بــر
دل خــود را احســاس کنــد.
حاصــل وقــوف در عرفاتایــن اســت کــه انســان بــه آنچــه از شــناختها و
یافتنیهــا نیازمنــد اســت ،دســت مییابــد .حاجیــان بایــد از ظهــر تــا غــروب
روز نهــم در ســرزمین عرفــات وقــوف نماینــد و ســپس بــا دلــی نورانــی و سرشــار از
معرفــت الهــی بــه ســوی ســرزمین مشــعر الحــرام حرکــت کننــد.

وقوف در مشعر الحرام

ّ
ســرزمین مشــعر الحــرام تقریبــا در ده کیلومتــری عرفــات و در مســیر مکــه قــرار
دارد .صدهــا هــزار نفــر از سراســر جهــان بــا لبــاس احــرام ،در حالــی کــه در بیابــان
عرفــات مــورد لطــف و بخشــایش پــروردگار قــرا رگرفتهانــد ،بــرای ادامــه اعمــال حــج
بــه ســرزمین مقــدس مشــعر میرونــد.
زمان وقوف در مشــعر ،فاصله زمانی بین طلوع فجر و طلوع خورشــید اســت.
درایــن زمــان روحانــی کــه بــرای عبــادت مناســبترین زمــان اســت ،حاجیــان در
بیابــان ملکوتــی مشــعر بــه عبــادت میپردازنــد ،نمــاز و دعــا میخواننــد و رابطــه
خــود را بــا خداونــد محکــم میکننــد.
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مشــعر از ریشــه شــعور بــه معنــای آگاهــی اســت .انســان در آن ســرزمین شــعور
پیــدا میکنــد؛ یعنــی آنچــه را دل در عرفــات یافتــه اســت ،بــه چشــم ،گــوش و دیگــر
اعضــای بــدن میدهــد .در حدیثــی نقــل شــده اســت:
ّ
ً ّ
«مــا اخلــص عبــد هلل عـ ّـز و جــل اربعیــن صباحــا اال َجـ َـرت ینابیــع الحکمــة مــن
قلبــه علــی لســانه]6[».
کســی کــه چهــل روز بــا خلــوص کامــل بــرای خــدا باشــد ،چشــمههای حکمــت
از قلــب او بــه زبانــش جــاری میشــود.
بنابرایــن حدیــث ،اگــر کســی چهــل روز خــودش را بــرای خدا خالــص کند؛ یعنی
نــه تنهــا گفتــار و کــردار ،بلکــه دل او نیــز خدایــی شــود ،چشــمههایی از حکمــت و
معرفــت در دل او میجوشــد؛ بــه عبــاردت دیگــر ،یافتنیهــا را مییابــد ،ســپس
حکمتهایــی کــه دل شــخص بــه دســت آورده اســت ،بــر زبــان او جــاری میشــود؛
یعنــی دل معرفــت را بــه تمــام اعضــای بــدن میدهــد و چشــم ،گــوش ،زبــان،
دســت و پــای انســان خداگونــه میشــود.
زمانــی کــه حاجــی از مشــعر الحــرام بیــرون مـیرود ،روز عیــد اســت واینچنیــن
اســتنباط میشــود کــه خداونــد میخواهــد بــه او عیــدی بدهــد .اگــر انســان
شایســتگی یافتــه باشــد کــه در عمــره ،عرفــات و مشــعر خــودش را بــه خــدا بدهــد؛
یعنــی تمــام وجــود خــود را فــدای حــق کنــد ،خداونــد نیــز خــودش را بــه او عیــدی
میدهــد و دل حاجــی عــرش الهــی میشــود و خداونــد بــر دل او حاکــم میگــردد.

وقوف در منی

صبــح روز عیــد قربــان ،هنــگام طلــوع آفتــاب ،حاجیان از مشــعر الحرام به ســوی
منــا میرونــد .ســرزمین منــا جاذب ههــای بســیاری دارد .ســرزمینی اســت کــه پــر رمــز
و راز کــه نویدبخــش رجــا و رحمــت الهــی بــرای حاجیــان اســت .حاجیــان بــا امیــد
یشــوند.
فــراوان بــه رحمــت و غفــران الهــی بــه ســرزمین منــا وارد م 
بــا ورود بــه ســرزمین منــا ،نخســتین وظیفــه حاجیــان رمیجمــره اســت.
رمیجمــره؛ یعنــی پرتــاب کــردن ســنگ بــه ســتونی کــه نمــاد شــیطان اســت.
فلســفه رمیجمــره بــه حکایتــی از زندگــی پیامبــر بــزرگ توحیــد ،حضــرت
یگــردد.
ابراهیــم(ع) بــر م 
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حضــرت ابراهیــم(ع) از طــرف خداونــد فرمــان یافــت تــا فرزنــد خــود ،حضــرت
اســماعیل(ع) ،را قربانــی کنــد .حضــرت ابراهیــم(ع) فرمــان حــق را پذیرفــت و
تصمیــم گرفــت تــا دســتور الهــی را اجــرا کنــد .آن حضــرت بــه فرزنــد خــود فرمودنــد:
انــی اری فــی المنــام انــی اذبحــک مــاذا تــری ]7[.یعنــی در خــواب از ســوی
پــروردگار بــه مــن وحــی شــده اســت کــه تــو را در راه حــق قربانــی کنــم ،تــا نظــر
تــو چــه باشــد .حضــرت اســماعیل(ع) در جــواب پــدر عــرض کــرد :یــا ابــت افعــل
مــا تؤمــر ســتجدنی ان شــاء اهّلل مــن الصابریــن]8[.ای پــدر! آنچــه بــه آن امــر
شــدهای ،انجــام بــده! بــه امیــد خداونــد مــرا از صابــران خواهــی یافــت.
حضــرت ابراهیــم(ع) بــه محــل جمــره اولــی رفــت .شــیطان هــم بــاری وسوســه
او بــه آنجــا رفــت تــا او را بــه ســرپیچی از فرمــان الهــی تشــویق کنــد ،ولــی حضــرت
ابراهیــم(ع) بــا پرتــاب کــردن ســنگهایی بــه شــیطان ،او را از خــود دور کــرد.
آن حضــرت در جمــره دوم نیــز شــیطان را دیــد و بــه ســوی او ســنگانداخت،
ســرانجام در جمــره عقبــه نیــز شــیطان را بــا پرتــاب کــردن ســنگ از خــود دور کــرد
و عمــل آن حضــرت در تاریــخ بــه صــورت ســنت درآمــد.
در روز عیــد قربــان ،حاجیــان فقــط رمیجمــره عقبــه میکننــد و بــا
ســنگریزههایی کــه در مشــعر جمــع کردهانــد ،بــه طــرف ســتون ســوم کــه از دو
ســتون دیگــر بزرگتــر اســت ،هفــت ســنگ پرتــاب میکننــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،در
یشــکنند .جمــره عقبــه ســمبل بــت
آنجــا بــت بــزرگ را رمیمیکننــد و آن را م 
بــزرگ اســت و بزرگتریــن بــت ،نفــس امــاره اســت کــه انســان را بــه انجــام دادن
بدیهــا امــر میکنــد و سرســخت تریــن دشــمن انســان هــم اوســت .چنــان کــه در
حدیــث آمــده اســت:
«اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک]9[».
بزرگترین دشمن تو نفس توست که در نهاد تو قرار دارد.
هنگامیکــه انســان بــه جمــره عقبــه ســنگ پرتــاب میکنــد ،بایــد بــا اراده و
معرفتایــن کار را انجــام دهــد و از صمیــم قلــب بــر نفــس امــاره حملــه کنــد ،سـ ّـر
ســنگ زدن بــه جمــره عقبهایــن اســت کــه خدایــا بــت درونــی خــود و نفــس امــاره را
میشــکنم یــا آن را کنتــرل و مهــار مکنــم .نفــس امــاره را کــه ماننــد اســب چمــوش و
سرکشــی اســت ،میتــوان بــا زدن دهنــه مهــار کــرد و بــر آن تســلط یافــت.
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آزاد گذاشــتن نفــس امــاره موجــب بــروز مصیبتهــای زیــادی بــرای انســان
میشــود وایــن نفــس ماننــد مرکبــی ســرکش انســان را بــه هرجــا کــه میخواهــد،
میبــرد .مهمتریــن عامــل در کنتــرل نفــس امــاره ،تقویتایمــان و معرفــت
بــه مبــدأ و معــاد اســت .هنــگام رمیجمــره ،حاجــی بایــد خاطــره ســنگ زدن
حضــرت ابراهیــم(ع) بــه شــیطان را در نظــر بیــاورد و ماننــد آن حضــرت ،بــر
شــیاطین درون و بــرون ســنگ بزنــد و آنــان را از خــود برانــد.
بعد از رمیجمره عقبه ،حاجی باید دو عمل واجب دیگر را نیز انجام دهد.
این دو عمل عبارتاند از :قربانی و حلق.
قربانــی کــردن نیــز ماننــد ســعی صفــا و مــروه از شــعایر الهــی اســت و از روزگاران
قدیــم ،از زمــان حضــرت آدم(ع) وجــود داشــته اســت .قــرآن شــریف دربارههابیــل
و قابیــل ،دو پســر حضــرت آدم(ع) ،میفرمایــد:
ّ
اذ قربــا قربانــا فتقبــل مــن احدهمــا و لــم یتقبــل مــن االخــر قــال القتلنــک قــال
انمــا یتقبــل اهّلل مــن المتقیــن]10[.
آن گاه کــه آن دو قربانــی کردنــد ،قربانــی یکــی از آنهــا پذیرفتــه شــد و از دیگــری
پذیرفتــه نشــد .گفــت :تــو را میکشــم .گفــت :خــدا قربانــی پرهیــزگاران را میپذیــرد.
بنابرایــن ،از همــان ابتــدای خلقــت انســان؛ یعنــی از زمــان حضــرت آدم(ع)
و پســرانش قربانــی نیــز رواج یافــت و قربانــی کــردن نشــانه آن بــود کــه صاحــب
قربانــی حاضــر اســت همــه چیــز خــود را در راه حــق فــدا کنــد.
حضرت ابراهیم(ع) نیز میخواست فرزندش رادر راه حق قربانی کند.
داســتان آن نیــز چنیــن اســت کــه آن حضــرت بــه ســرزمین منــا رفــت تــا فرزنــد
را قربانــی کنــد .وقتــی کارد را بــه گلــوی فرزنــد کشــید ،کارد گلــوی اســماعیل(ع) را
نبریــد .حضــرت ابراهیــم(ع) کارد را تیــز کــرد و دوبــاره بــر گلــوی فرزنــد کشــید ،بــاز
کارد نبریــد ،در آن هنــگام حضــرت جبرئیــل نــازل شــد و فرمــود:
قــد صدقــت ّالرءیــا انــا کذلــک نجــزی المحســنین ،ان هــذا لهــو البلــؤ المبیــن و
فدینــاه بذبــح عظیــم]11[.
بهراســتی کــه خوابــت را بــه حقیقــت پیوســتی و مــا نیکــوکاران را چنیــن پاداش
میدهیم.ایــن آزمایشــی آشــکارا بــود و او را بــه ذبحــی بــزرگ بــاز خریدیــم.
آن گاه جبرئیل فرمود« :از امتحان موفق بیرون آمدی و قربانی تو پذیرفته شد.
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ایــن گوســفند را بهجــای فرزنــدت ذبــح کــن!» وایــن عمــل در دیــن اســام
ســنت شــد و مســلمانان بــرای یــادآوری آن خاطــرات و فداکاریهــا روز عیــد
قربــان در منــا قربانــی میکننــد.
در حجــة الــوداع ،پیامبــر(ص) ،حضــرت علــی(ع) و اطرافیانشــان نزدیــک بــه
هفتــاد شــتر ذبــح کردنــد وایــن نشــانهایمان و عشــق حقیقــی بــه خداونــد اســت.
ذبــح حیــوان در منــا ،نمــاد گذشــت و فــداکاری اســت .رمــزی بــرای ذبــح هــوی
و هــوس اســت .قربانــی بــه معنایایــن اســت کــه خدایــا از بهتریــن مالــم در راه تــو
میگــذرم و حاضــرم همــه چیــزم را فــدای تــو کنــم .در اســام ســفارش شــده اســت
کــه حاجیــان در منــا ســالمترین و فربــه تریــن حیوانهــای حــال گوشــت ماننــد
شــتر ،گاو و گوســفند را ذبــح کننــد .در قربانــی ،هــدف اصلــی گذشــت از مــال و
دارایــی و اظهــار عشــق و عالقــه بــه خداونــد اســت .قــرآن کریــم میفرمایــد:
لن ینال اهّلل لحومها و ال دماؤها و لکن یناله التقوی منکم]12[.
گوشــت و خــون ایــن شــتران بــه خــدا نمیرســد .آنچــه بــه او میرســد،
پرهیــزگاری شماســت.
هــدف از قربانــی کــردن ،شــکوفایی روحایثــار ،فــداکاری و قــرب بــه حــق تعالــی
و بــه دســت آوردن تقــوا بــرای حاجیــان اســت .گذشــت از مــال در راه خداونــد و
بــه قصــد قربــت ،عامــل شــکوفا شــدن روحیــه تقــوا و پرهیــزگاری در انسانهاســت.
در روایــات آمــده اســت کــه بــا ریختــن اولیــن قطــره خــون قربانــی ،خداونــد
گناهــان صاحــب آن را میآمــرزد .رمیجمــره و قربانــی کــردن ،خاطراتــی از
آزمایشهــا و فداکاریهــای حضــرت ابراهیــم(ع) اســت کــه بــه وســیله پیامبر(ص)
در دیــن اســام آورده شــده اســت تــا مســلماناناین خاطرههــا را فرامــوش نکننــد
و از آنهــا پندهــای فــراوان بگیرنــد.
بعد از قربانی کردن ،وظیفه حاجی انجام دادن حلق یا تقصیر در منا است.
حلــق؛ یعنــی تراشــیدن مــوی ســر و تقصیــر بــه معنــای کوتــاه کــردن مــوی ســر،
صــورت یــا گرفتــن ناخــن اســت .در مــورد حلــق و تقصیــر در میــان فقهــا اختــاف
نظــر وجــود دارد .عــدهای از آنــان معتقدنــد ،کســانی کــه بــرای اولیــن بــار بــه حــج
تمتــع میرونــد ،بایــد حلــق و بقیــه تقصیــر کننــد .برخــی دیگــر عقیــده دارنــد کــه
ً
مطلقــا تقصیــر بــرای همــه حاجیــان کفایــت میکنــد و تراشــیدن مــوی ســر الزم
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نیســت .بنابرایــن ،الزم اســت هریــک از مســلمانان درایــن زمینــه و در ســایر
مناســک حــج از مراجــع تقلیــد خــود ّ
تبعیــت کننــد.
تراشــیدن مــوی ســر عالمــت عبودیــت ،ذلــت و خــواری بنــده و اظهــار بندگــی
در برابــر حــق تعالــی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،حاجــی بــا عمــل حلــق بــه خداونــد
اظهــار مــیدارد کــه خدایــا! بنــده خالــص تــو هســتم و بــرده شــیطان و هــوی
وهــوس نیســتم.
خدایــا! دیگــر هیــچ کــس و هیــچ چیــز را جــز تــو پرســتش نمیکنــم .خدایــا!
دیگــر در برابــر طاغــوت و نفــس امــاره ســر فــرود نم ـیآورم.
بعــد از حلــق یــا تقصیــر ،کارهایــی کــه در زمــان احــرام بــر حاجــی حــرام بــود،
بجــز چنــد عمــل ،بــرای او حــال میشــود .وقتــی اعمــال منــا در روز عیــد تمــام
میشــود ،حاجیــان دو شــب دیگــر هــم الزم اســت در منــا بیتوتــه کننــد و از غــروب
تــا نیمههــای شــب در آن ســرزمین مقــدس بماننــد.
توقــف در منــا بــرای حاجــی خیلــی لذتبخــش اســت ،بــه ویــژه انجــام دادن
عبادتهــای مســتحبی در نیمههــای شــب خیلــی ارزشــمند اســت .در روز یازدهــم
و دوازدهــم حاجیــان بــار دیگــر رمیجمــره انجــام میدهنــد .درا یــن دو روز آنــان
ســه ســتون را کــه نمادهــای مختلــف شــیطان و طاغــوت اســت ،ســنگباران
میکننــد .در رمیجمــره اولــی زبــان حــال حاجیایــن اســت« :خدایــا! ازایــن
پــس شــیطان را از خــود میرانــم و از او متابعــت نمیکنــم ».در رمیجمــره
دوم میگویــد« :خدایــا! از کافــران و مــردم شــیطان صفــت پیــروی نمیکنــم» و
ســرانجام در رمیجمــره عقبــه ســخن حاجیایــن اســت« :خدایــا! از شــیاطین
ّ
جنــی و انســی بدتــر ،نفــس امــاره مــن اســت کــه او را کنتــر و مهــار خواهــم کــرد و بــه
دنبــال خواهشهــای نفــس امــاره نخواهــم رفــت».
مانــدن در منــا ،بــه دســت آوردن رحمــت الهــی اســت کــه مقدمــه آن ســنگ
زدن بــه شــیطانهای ّ
جنــی و انســی و نفــس امــاره اســت .تکــرار پرتــاب کــردن
ســنگ بــه شــیطان در ســه روز متوالــی نشــانه مبــارزه مســتمر بــا شــیطان بــه
منظــور حاکــم کــردن خداونــد بــر وجــود انســان اســت.
بــا تمــام شــدن اعمــال منــا ،آرزوهــا نیــز در آنجــا پایــان مییابــد و حاجــی بایــد
ســعی کنــد تــا امیــدش بــه یــأس مبــدل نشــود .بهتریــن دســتاورد حاجــی از وقوف
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در منــا ،حاکــم کــردن خــدا بــر دل و جــان خویــش اســت .اگــر حاجــی بهایــن امــر
موفــق نشــد ،بایــد دســت کــم ســعی کنــد محبــت خــدا رادر دل خــود جــای
دهــد ،اگــرایــن هــم میســر نشــد ،بایــد بکوشــد اخــاق نیکــو در خودایجــاد کنــد.
اگــر حاجــی نتوانســت در منــاایــن فضایــل را کســب کنــد ،حــج او برایــش بهــرهای
نداشــته اســت.
نشــانهاینکه اعمــال حاجــی در منــا دســتاورد معنــوی داشــته،این اســت
کــه وجــود او از رذایلــی چــون غیبــت ،تهمــت ،پرخاشــگری ،ربــا و رشــوه خــواری
و ظلــم بــه مــردم و ماننــد آن پــاک میشــود و بهجــای آن فضایلــی چــون
خیرخواهی،نوعدوســتی ،حــق طلبــی ،عدالــت جویــی و ماننــد آن در وجــود او
پــا میگیــرد.

اعمال پایانی حج

پــس از آنکــه حاجیــان در منــا حلــق یــا تقصیــر کردنــد ،همــه امــوری کــه بــر آنــان
حــرام بــود ،بجــز همســر ،بــوی خــوش و شــکار بــر آنــان حــال میشــود .حاجیــان
ّ
بعــد از منــا بــه ســوی مکــه رهســپار میشــوند تــا بقیــه اعمــال حــج را در آنجــا
انجــام دهنــد.
ّ
حاجیــان بــا ورود بــه مکــه ،طــواف ،نمــاز طــواف ،ســعی صفــا و مــروه ،طــواف
نســاء و نمــاز طــواف نســاء را انجــام میدهنــد و بدیــن ترتیــب از احــرام خــارج
میشــوند .طریقــه انجــام دادنایــن مناســک ماننــد اعمــال عمــره اســت.
انجــام دادنایــن اعمــال در حاجــی آمادگــی روحــی بــه وجــود مـیآورد تــا بتواند
بــر غرایــز حیوانــی خــود مســلط شــود .طــواف کــردن خانــه خــدا بــرای دومیــن بــار،
بــه دلیــل آن اســت کــه حاجــی دوبــاره رابطــه خــود را بــا خداونــد محکــم کنــد و
همــه چیــز را در راه دوســت فــدا کنــد تــا خداونــد بــه او پاســخ دهــد .اگــر پــروردگار
لبیــک حاجــی را اجابــت کنــد ،او بــه مقصــود خــود رســیده اســت.
بدیــن ترتیــب ،اعمــال حــج بــه پایــان میرســد ،در حالــی کــه حاجــی بــه
هدفهــای باارزشــی دســت یافتــه و فضیلتهــای زیــادی را بــه دســت آورده اســت و
میتوانــد بــا دســتانی پربــار از معنویــت و چهــرهای تابنــاک از نــور الهــی بــه وطــن
خــود بــاز گــردد.
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جایگاه علی
در میان اصحاب
(ع)

غالمحسن محرمی

اول مظلــوم تاریــخ اســت ،بزرگتریــن محبوبیتهــا و بیشــترین دوســتداران
را داشــته اســت؛ چــه انســانهایی کــه در طــول تاریــخ بــه جــرم محبــت و عشــق
او انــواع اذیتهــا و آزارهــا رامتحمــل شــدهاند ،حتــی جــان خــود را درایــن راه از
کــف دادهاند.اکنــون بــر آن هســتیم کــه موقعیــت او را میــان معاصــران بــه ویــژه
اصحــاب پیامبــر(ص) کــه نخســتین مســلمانان بودنــد ،بررســی کنیــم .البتــه تنهــا
بــه جنبــه سیاس ـیاین مســئله پرداختیــم.

جایگاه علی

(ع)

امیرمؤمنــان علــی(ع) در میــان صحابــه پیامبــر(ص) دارای موقعیــت و
جایــگاه خاصــی بود؛چنانکــه مســعودی گویــد« :از تمــام فضایــل ومناقبــی کــه
اصحــاب پیامبــر(ص) دارا بودنــد چون:ســبقت در اســام ،هجــرت ،نصــرت
پیامبر(ص)،خویشــی بــا آن حضــرت ،قناعت،ایثــار ،آگاهــی ازکتــاب خــدا ،جهــاد،
ورع ،زهــد ،قضــاوت ،فقــه و...علــی(ع) بهــرهای کامــل و حظــی وافــر داشــت .بــه
عــاوه فضائلــی تنهــا در او بــود مثــل :اخــوت باپیامبــر(ص) ،فرمایــش پیامبــر(ص)
در بــاره او کــه تــو از مــن بــه منزلههــارون از موســی هســتی و نیــز فرمایــش
پیامبــر(ص) بــه او کــه هــر کــس مــن مــوالی او هســتم علــی مــوالی اوســت؛ بــار
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خدایــا دوســتش رادوســت و دشــمنش را دشــمن بــدار ،همچنیــن دعــای
پیامبــر(ص) در موردایشــان ،آن هنــگام کــه انــس پرنــده پختــهای را خدمــت
حضــرت رســول(ص) آورد ،حضــرت فرمــود :بــار خدایا!محبــوب تریــن خلقــت را
وارد کــن کــه بــا مــن هــم غــذا شــود .کــه ســایر اصحــاب پیامبــر(ص) ازایــن فضایــل
بــی بهــره بودنــد» ()1

ویژگی علی(ع) در میان بنیهاشم

بنیهاشــم یعنــی فرزندانهاشــم ،جــد دوم پیامبــر(ص) ،طایفــه آن حضــرت
یکــه پیامبر(ص)مبعــوث شــد،
و نزدیــک تریــن مــردم بهایشــان بودنــد .هنگام 
چهــار تــن از عموهــای پیامبــر(ص) :ابوطالــب ،ابــو لهــب ،عبــاس و حمــزه در
قیــد حیــات بودنــد و جــز ابولهــب بقیــه مســلمان شــدند .باوجــود عموهــای
پیامبــر(ص) در میــان بنیهاشــم،علی(ع) نزدیــک تریــن شــخص بــه پیامبــر(ص)
بــود؛ ازخردســالی در خانــه پیامبــر(ص) و بــا تربیــت آن حضــرت رشــد یافتــه
بــود( )2شــب هجــرت بهجــای پیامبــر(ص) خوابیــد و ودایــع و امانتهــای آن
جنــاب را بــه مــردم بــر گردانــد و در مدینــه بــه پیامبــر(ص) ملحــق شــد)3( .
مهمتــر از همــه ،جایــگاه علــی(ع) در اســام بــود؛ رســول اکــرم(ص) جایــگاه
علــی(ع) را دراســام از همــان اوایــل بعثــت تعییــن فرمود؛آنــگاه کــه بــه فرمــان
خــدا مأمــور شــد عشــیره خویــش را انــذار کنــد و در آن جلســه تنهــا کســی کــه حاضــر
بــه یــاری و مــوازرت نبــی اکــرم(ص) شــد ،علــی(ع) بــود .بااینکــه ســن آن جنــاب
ازهمــه حاضــران کمتــر بــود ،رســول اکــرم(ص) در میــان بــزرگان و پیــر مــردان
خاندانــش اعــام کــرد کــه علــی(ع) وزیــر ،خلیفــه و جانشــین اوســت)4(.

مقابله پیامبر(ص) با بدخواهان علی

(ع)

بعــد ازاینکــه اســام گســترش یافــت و تقریبــا اکثــر مناطــق جزیــرة العــرب را
گرفــت و افرادزیــادی بــا انگیزههــای مختلــف بــه ســلک مســلمانان در آمدنــد،
حتــی عــده کثیــری از آنهــادر مدینــه ســاکن شــدند ،در حالــی کــه بــه گواهــی
قــرآنایمــان در قلوبشــان جاگیــر نشــده بــود؛ بــه ویــژه عــدهای از قریشــیان کــه
عــاوه برایــن مطلــب پیوســته بــر بنیهاشــم حســدمیورزیدند ،بــه خصــوص
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علــی(ع) بــه خاطرســابقه و جهــادش بیشــتر از همــه مــورد حســدآنان بــود.
ازایـنرو پیامبر(ص)مواظــب رفتــار اصحابــش بــا علــی(ع) بــود و درمناســبتهای
یکــرد و بــر جایــگاه
مختلــف ،مقــام و موقعیــت آن جنــاب را بــه آنــان گوشــزد م 
علــی(ع) تاکیــد مینمــود؛ ابــن شــهر آشــوب ازعمــر بــن خطــاب نقــل کــرده کــه
یکــردم ،پیامبــر(ص) مــرا مالقــات کــرد و فرمود«:تــو مــرا
مــن علــی(ع) را اذیــت م 
آزردیای عمــر! گفتــم :پنــاه بــر خــدا ازاذیــت رســول خــدا(ص) ،».فرمــود« :تــو
علــی(ع) را آزردی وهــر کــس علــی(ع) را بیــازارد ،مــرا آزرده اســت »؛مصعــب بــن
ســعد از پــدرش ســعد بــن ابــی وقــاص نقــل کــرده کــه او گفتــه اســت« :مــن و مــرد
دیگــری در مســجد بودیــم و بــه علــی(ع) بــد میگفتیــم ،پیامبر(ص)بــا حالــت
غضــب بــه ســوی مــا آمــد و فرمــود :چــرا مرامیآزاریــد هــر کــس علــی(ع) را بیــازارد،
مــرا آزرده اســت » (.)5
ابــن شــهر آشــوب از محدثــان اهــل ســنت چــون :ترمــذی ،ابــو نعیــم ،بخــاری
و موصلــی نقــل میکنــد :عمــران بــن حصیــن و ابــن عبــاس و بریــده گفتهانــد،
کــه« :علــی(ع) از میــان غنائــم جنگی،خواســت کنیــزی را بخــرد ،حاطــب بــن ابــی
بلتعــه و بریــده اســلمیبا او رقابــت کردنــد و قیمــت کنیــزرا بــاال بردنــد و علــی(ع) بــا
آن قیمــت کنیــز راخریــد ،وقتــی کــه برگشــتند ،بریــده مقابــل پیامبر(ص)ایســتاد
و از علــی(ع) شــکایت کــرد ،پیامبر(ص)صورتــش را از او برگردانــد ،از راســت و
چــپ وپشــت ســر آمــد و شــکایت خــود را تکــرار کرد،آنــگاه حضــرت رو کــرد بــه او و
رنگــش تغییــر نمــودو صــورت مبارکــش ســرخ شــد و فرمــود:ای بریده!چــه شــده،
تــا امــروز رســول خــدا را اذیــت نکــرده بــودی؟! مگــر نشــنیدی خــدای تعالــی
میفرمایــد«:ان الذیــن یــؤذون اهلل و رســوله لعنهــم اهلل فــی الدنیــا و االخــرة
و اعــد لهــم عذابامهینــا»؟! مگــر نمیدانــی کــه علــی(ع) از مــن اســت ومــن از
علــی(ع)؟! هــر کــس او را بیــازارد ،مــرا آزرده وهــر کــس مــرا بیــازارد ،خــدا را آزرده
اســت و هرکــس خــدا را بیــازارد ،خــدا حــق دارد کــه او را بــا ســخت تریــن عذابــش
در آتــش جهنــم بیــازارد!ای بریــده! تــو آگاهــی یــا خــدا؟ تــو آگاهــی یاصاحبــان لــوح
محفــوظ آگاهنــد؟ تــو آگاهــی یافرشــته رحمــان آگاه اســت؟ای بریــده! تــو آگاهــی
یــا فرشــتگان مواظــب علــی بــن ابــی طالــب(ع)؟ گفتم:بلکــه فرشــتگان حافــظ
او .حضــرت فرمود:جبرئیــل بــه مــن خبــر داد از فرشــتگان مواظــب علــی(ع)،
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کــه آنــان از روز تولــدش ،حتــی یــک خطابــرای او ننوشــتهاند؛ فرشــته رحمــان
و فرشــتگان صاحــب لــوح محفــوظ نیــز همیــن طــور .بعــد ســه بــار فرمــود :از
علــی(ع) چــه میخواهیــد؟ او از مــن اســت و مــن از او ،او ولــی هــر مؤمنــی بعــد
از مــن اســت)6(».

علی(ع) میزانایمان و نفاق

بیــان مناقــب امیــر المؤمنیــن توســط پیامبر(ص)موجــب افزایــش محبوبیــت
آن جنــاب در میــان صحابــه شــده بــود ،بــه حــدی کــه بــا وجودپیامبــر(ص)،
علــی(ع) ســمبل و معیــار حــق وایمــان شــده بــود؛ چنانکــه انــس بــن مالــک نقــل
کــرده« :مــا در عصــر پیامبر(ص)اگــر میخواســتیم بفهمیــم کســی زنــازاده اســت
بابغــض علــی بــن ابــی طالــب(ع) میفهمیدیــم؛ بعــد ازجنــگ خیبــر مــردی بچــه
خــود را بــه آغــوش گرفتــه و میرفــت ،در راه کــه علــی(ع) را دیــد؛ بــا دســتش او را
بــه بچــه نشــان داد؛ از طفــل پرســید :ایــن مــرد را دوســت داری؟ اگــر میگفــت:
آری ،اورا میبوســید و اگــر میگفــت :نــه ،او را بــه زمیــن میانداخــت و میگفــت:
نــزد مــادرت بــرو».
عبــادة بــن صامــت نیــز میگویــد« :مــا اوالد وفرزندانمــان را بــا حــب علــی بــن
ابــی طالــب(ع) میآزمودیــم؛ اگــر میدیدیــم کــه یکــی از آنهــا او رادوســت نــدارد،
میدانســتیم کــه او را رســتگارنخواهد شــد)7( ».
دربــاره شــناختن مؤمــن و منافــق بــا حــب وبغــض علــی(ع) میتــوان بــه
حدیــث ابــن عبــاس هماشــاره کــرد....

اعالم جانشینی علی

(ع)

اگــر چــه از اوایــل بعثــت ،جانشــینی علــی(ع) مطــرح شــده بــود و پیامبــر(ص)
در میــان خویشــان نزدیکــش آن جنــاب را وزیــر وجانشــین خــود اعــام کــرده بــود،
ولیایــن مطلــب در میــان عــده خاصــی بــود .امــا بــا گذشــت ســالهای آخــر عمــر
یتــر میشــد ،بــه حــدی کــه لقــب
پیامبــر(ص) ،مســاله جانشــینی علــی(ع) عموم 
«وصــی » ازالقــاب شــایع آن حضــرت گشــت کــه دوســت ودشــمن آن را قبــول
داشــتند ،بــه خصــوص بعــد از زمانــی کــه پیامبر(ص)بــه علــی(ع) فرمود«:انــت منا
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بمنزلةهــارون مــن موســی اال انــه ال نبــی بعــدی » کهایــن قضیــه پیــش از رفتــن
بــه جنــگ تبــوک بــود.
باالخــص در جریــان حجــة الــوداع در منــا وعرفــات ،پیامبــر(ص)در
یکــرد کــه دوازده نفرجانشــین او خواهند
ســخنرانیهای خــود بــه مــردم گوشــزد م 
ّ
شــد کــه همــه از بنیهاشــم هســتند .باالخــره در بازگشــت از مکــه ،در غدیرخــم از
ســوی خــدا مأمــور میشــود کــه جانشــینی علــی(ع) را بــه تمــام مســلمانان ابــاغ
کند.رســول اکــرم(ص) نیــز بــه مســلمانان دســتور دادکــه توقــف کننــد و آنــگاه بــر
منبــری از جهــاز شــتران رفــت و فرمــود ...« :مــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله
اللهــم وال مــن وااله و عادمــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه » بعــد
بــه مــردم فرمــود ،کــه بــا آن جنــاب بیعــت کننــد .بدیــن ترتیــب رســول خــدا(ص)
بــه مســلمانان اعــام کــرد کــه چــه کســی جانشــین اوســت؛ ازایــن رو عمــوم مــردم
برایــن بــاور بودندکــه بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) ،علــی(ع) خلیفــه او خواهــد
شــد؛ چنــان کــه زبیــر بــن بــکار  -کــه ازخانــدان زبیــر و از مخالفــان علــی(ع) اســت.
مینویســد« :عمــوم مهاجــران و همــه انصــار شــک نداشــتند کــه علــی(ع) خلیفهو صاحــب امــر بعــداز رســول خــدا(ص) اســت .)8( ».همچنینایــن مطالــب
ازاشــعاری کــه از جریــان ســقیفه بــر جــای مانــده ،بــه خوبــی مشــهود اســت؛
زیــرا تحریــف کمتــر بــه شــعر راه یافتــه اســت (.)9ایــن مطلــب بــه قــدری روشــن
بــود کــه دشــمنی چــون معاویــه نیزبــه آن اقــرار کــرده اســت؛ چنــان کــه در جــواب
نامــه محمــد بــن ابــی بکــر نوشــته اســت« :مــا و پــدرت درعصــر رســول خــدا(ص)
اطاعــت پســر ابــی طالــب را بــر خــود الزم میدیدیــم و فضلــش را برخودمــان
آشــکار ،بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) پــدرت و عمــر نخســتین کســانی بــودن کــه
منزلــت او را پاییــن آوردنــد و بــه بیعــت خودشــان فراخواندنــد )10(».بدیــن جهت
آنــان کــه درماههــای آخــر عمــر پیامبــر(ص) در مدینــه نبودنــد و ازبعضــی توطئهها
خبــر نداشــتند ،بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) کــه بــه مدینــه برگشــتند و مشــاهده
کردندکــه ابوبکــر بهجــای پیامبــر(ص) نشســته و خــود راخلیفــه پیامبــر(ص)
معرفــی میکنــد ،ســخت برآشــفتند؛ مثــل خالــد بــن ســعید( ،)11حتــی ابوســفیان
وقتــی کــه از ســفر برگشــت و وضــع راچنیــن دیــد ،خدمــت عباس بــن عبدالمطلب
وعلــی(ع) آمــد و از آنــان خواســت کــه بــرای اســتیفای حــق خویــش قیــام کننــد،

50

مــعــارف

ولــی آنــان پیشــنهاد او را نپذیرفتنــد)12( .
اماایــن کــه چگونــه ورق برگشــت و ابوبکــر برمســند خالفــت نشســت و ازایــن
جهــت بامخالفــت جــدی روبــرو نشــد؟ بایــد در نفوذسیاســی و نقــش تبلیغاتــی
قریــش و نوبنیادبــودن جامعــه اسالمیجســتجو کــرد.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 - 1مسعودی ،علی(ع) بن الحسین :مروج الذهب،منشورات موسسة االعلمیالمطبوعات ،بیروت 1411،ه.ق،
ج  ،2ص .446
 - 2ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،منشورات الشریف الرضی 1416 ،ه.ق ،ص .41
 - 3مروج الذهب ،ص .294
 - 4رجوع شود به :یوسفی غروی ،محمدهادی،موسوعة التاریخ االسالمی ،مجمع الفکر االسالمی،قم ،ط اول،
 1417ه.ق ،الجزء االول ،ص .410
 - 5ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،مؤسسه انتشارات عالمه ،قم ،ج  ،3ص .211
 - 6همان ،ص  211و .212
 - 7همان ،ص .207
 - 8زبیر بن بکار :اخبار الموفقیات ،منشورات الشریف الرضی ،قم 1416 ،ه.ق ،ص .580
 - 9رجوع شود به همان منبع ،ص  581 ،579و 592؛ابن واضح ،تاریخ یعقوبی ،منشورات الشریف الرضی،
قم 1414 ،ه.ق ،ج  ،2ص  126 - 128و مغنیه؛محمد جواد ،الشیعة فی المیزان ،منشورات الشریف الرضی ،قم،
ص .20
 - 10بالذری ،احمد بن جابر انساب االشراف،منشورات مؤسسه االعلمیالمطبوعات ،بیروت 1394،ه.ق ،ج ،2
ص .296
 11و  - 12تاریخ یعقوبی ،ص .126
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ّ
نقد دیدگاههای اهل سنت
درباره حدیث غدیر

درایــن نوشــته در پــی آنیــم کــه تمامیتوجیهــات و عذرهــای اهــل ســنت در
نپذیرفتــن حدیــث غدیــر بــه عنــوان یکــی از نصــوص امامــت و خالفــت بالفصــل
علــی(ع) را بررســی کنیــم و منصفانــه بــه قضــاوت بنشــینیم کــه آیاایــن حدیــث
چنانکــه شــیعه مدعــی اســت دلیــل خالفــت علــی(ع) اســت یــا نــه؟
در ابتــدای بحــث شایســته اسـتاین نکتــه را یــادآور شــویم کــه اگــر دانشــمندان
همــه ِفــرق بــا پذیرفتــن اصــل اساســی وحــدت ،دربــاره مســائل اصلــی یــا فرعــی،
اعتقــادی یــا فقهــی بــه بحــث علمیبپردازنــد ،نــه تنهــا دلهــا از یکدیگــر گریــزان
نمیشــود ،بلکــه بــه همدیگــر نزدیــک خواهــد شــد وایــن یکــی از راههــای صحیــح
تقریــب بیــن مذاهــب اسالمیاســت.
اینــک گــزارش کوتاهــی از چنــد کتــاب روایــی درباره حدیث غدیــر بیان میکنیم
و ســپس بــه بحــث دربــاره حدیــث و بیــان نظریــات و نقــد آنهــا میپردازیــم .امــام
احمد حنبل در «مســند»ش آورده اســت:
حدثنــا عبــداهّلل ،حدثنــی ابــی ،ثنــا عفــان ،ثنــا حمــاد بــن ســلمه ،أنــا علــی بــن
زیــد ،عــن عــدی بــن ثابــت ،عــن البــراء بــن عــازب ،قــالّ :کنــا مــع رســول اهّلل(ص)
فــی ســفر فنزلنــا بغدیــر خــم فنودی فینــا :الصالة جامعة ،وکســح لرســول اهّلل(ص)
تحــت شــجرتین فصلــی الظهــر واخــذ بیــد علـ ٍـی رضــی اهّلل عنــه فقــال :ألســتم
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تعلمــون انــی اولــی بــکل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا :بلــی ،قــال فأخــذ بیــد علــی
ّ
فقــال :مــن کنــت مــواله فعلـ ّـی مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه .قــال
ً
فلقیــه عمــر بعــد ذلــک فقــال لــه :هنیئــا یــا ابــن ابــی طالــب اصبحــت وأمســیت
مولــی کل مؤمــن و مؤمنــة؛()1
بــراء بــن عــازب میگوید:بــا رســول خــدا(ص) در ســفری همــراه بودیــم .در
غدیرخــم توقــف کردیــم .نــدا در داده شــد :الصــاة جامعــه (کلم ـهای کــه بــرای
گردآمــدن مســلمانان فریــاد میشــد) .زیــر دو درخــت بــرای رســول خــدا(ص)
تمیــز شــد ،نمــاز ظهــر را خوانــد و دســت علــی(ع) را گرفــت و گفــت :آیــا نمیدانیــد
مــن ســزاوارتر هســتم بــر هــر مؤمنــی از خــود او؟ همگــی گفتنــد :آری .پــس دســت
علــی(ع) را گرفــت و گفــت :هــر کــس مــن مــوالی اویــم ،علــی(ع) مــوالی اوســت؛
خدایــا دوســت بــدار آنکــه علــی(ع) را دوســت بــدارد و دشــمن دار آنکــه علــی(ع) را
دشــمن دارد .ســپس عمــر بــا علــی(ع) مالقــات کــرد و بــه او گفــت :گوارایـتای پســر
ابوطالــب! صبــح و شــام کــردی در حالــی کــه مــوالی هــر مــرد و زن مؤمنی هســتی.
ایــن روایــت در «مســند احمــد» در مــوارد مختلــف( )2و بــا ســندهای بســیار
نقــل شــده اســت.
حافــظ ابــن عبــداهّلل حاکــم نیشــابوری نیــز در «مســتدرک» بــا الفــاظ مختلــف و
در مــوارد گوناگــون حدیــث غدیــر را بیــان کــرده از جملــه میگویــد:
حدثنــا ابوالحســین محمــد بــن احمــد بــن تمیــم الحنظلــی ببغــداد ،ثنــا
ابوقالبــة عبدالملــک بــن محمــد الرقاشــی ،ثنــا یحیــی بــن حمــاد ،وحدثنــی ابوبکــر
محمــد بــن احمــد بــن بالویــه وابوبکــر احمــد بــن جعفــر البــزاز ،قــاال ثنــا عبــداهلل بــن
احمــد بــن حنبــل ،حدثنــی ابــی ،ثنــا یحیــی بــن حمــاد و ثنــا ابونصــر احمــد بــن
ســهل الفقیــه ببخــاری ،ثنــا صالــح بــن محمــد الحافــظ البغــدادی ،ثنــا خلــف بــن
ســالم المخرمــی ،ثنــا یحیــی بــن حمــاد ،ثنــا ابوعوانــة ،عــن ســلیمان االعمــش،
قــال ثنــا حبیــب بــن ابــی ثابــت عــن ابــی الطفیــل ،عــن زیــد بــن ارقــم رضــی اهّلل
عنــه قــالّ :لمــا رجــع رســول اهّلل(ص)وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غدیرخــم امــر
ّ
بدوحــات فقممــن فقــال :کانــی قــد دعیــت فاجبــت .انــی قــد ترکــت فیکــم الثقلین
احدهمــا اکبــر مــن اآلخــر :کتــاب اهّلل تعالــی وعترتــی فانظــروا کیــف تخلفونــی فیهمــا
ّ
ّ
فانهمــا لــن یفترقــا حتــی یــردا علــی الحــوض .ثــم قــال :ان اهّلل عـ ّـز وجــل مــوالی وانــا
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مولــی کل مؤمــن .ثــم اخــذ بیــد علــی رضــی اهّلل عنــه فقــال :مــن کنــت مــواله فهــذا
ّ
ولیــه ،اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه .و ذکــر الحدیــث بطولــه .هــذا حدیــث
صحیــح علــی شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه بطولــه)3(.
در همیــن کتــاب پــس ازایــن حدیــث بــا اســناد دیگــری همیــن روایــت را تکــرار
میکنــد باایــن تفــاوت کــه قبــل از جملــه «مــن کنــت مــواله» میگویــد:
ثــم قــال :أن تعلمــون انــی اولــی بالمؤمنیــن مــن انفســهم ثــاث مــرات قالــوا:
نعــم فقــال :رســول اهّلل مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله)4(.
ابــن ماجــه مینویســد :حدثنــا علــی بــن محمــد ،ثنــا ابوالحســین ،اخبرنــی
حمــاد بــن ســلمه ،عــن علــی ابــن زیــد بــن جدعــان ،عــن عـ ّ
ـدی بــن ثابــت ،عــن
البــراء بــن عــازب ،قــال :اقبلنــا مــع رســول اهّلل(ص)فــی ّ
ّ
حجتــه التــی حــج فنــزل فــی
بعــض الطریــق فامــر الصــاة جامعــة فأخذ بیــد علی فقال :ألســت اولــی بالمؤمنین
مــن انفســهم؟ قالــوا :بلــی قــال :الســت اولــی بــکل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا :بلــی.
قــال :فهــذا ولـ ّـی مــن أنــا مــواله ،اللهــم وال مــن وااله اللهــم عــاد مــن عــاداه)5(.
ترمذی نیز در «سنن» خود چنین مضمونی را آورده است)6(.
درایــن مقالــه هیــچ گاه از جوامــع روایــی شــیعه چیــزی نقــل نمیکنیــم تــا آنچــه
ّ
بــدان اســتدالل میشــود مــورد قبــول طــرف مقابــل در بحــث باشــد واال حدیــث
غدیــر از طریــق شــیعه بــه صــورت متواتــر نقــل شــده اســت.

رأی شیعه

شــیعه معتقــد است:مســئله بســیار مهــم رهبــری دینــی و دنیایــی مــردم پــس
از ارتحــال پیامبــر(ص) مهمــل و بــدون تکلیـ ِـف مشــخص رهــا نشــده اســت بلکــه
رســول اکــرم(ص) از اولیــن روز دعــوت خویــش (یــوم الــدار) تــا پایــان عمر،ایــن
مســئله مهــم را بیــان کــرد و امیرالمؤمنیــن علــی(ع) را بــه خالفــت بالفصــل بعــد
از خویــش معرفــی نمــود و حدیــث غدیــر یکــی از بســیار روایاتــی اســت کــه برایــن
امــر داللــت دارد.

آرای دیگران

مذاهــب دیگــر اســامیدر مقابلایــن ســخن شــیعه ،اســتدالالتی آوردهانــد و
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معتقــد شــدهاند کهایــن روایــت نمیتوانــد دلیــل خالفــت بالفصــل امیرالمؤمنیــن
علــی(ع) باشــد .مــا اکنــون نظــرات آنــان را در ده قســمت بررســی میکنیــم.
 .1اولیــن شــرط اســتدالل بــه یــک روایــت ،صحــت ســندی آن روایــت اســت؛
بــه عبــارت دیگــر تنهــا روایتــی را میتــوان درایــن بحــث ،بــه عنــوان دلیــل اقامــه
ً
کــرد کــه قبــا صــدور آن از پیامبــر(ص) ثابــت شــده باشــد ،بخصــوص بنــا بــه نظریــه
شــیعه کــه مدعــی اســت در مســائل اعتقــادی نظیــر امامــت ،خبــر واحــد کافــی
نیســت و دلیــل بایــد متواتــر باشــد .ازایــن روی برخــی از دانشــمندان عامــه خبــر
غدیــر را بــرای اســتدالل شایســته ندیدهانــد ،چنانکــه قاضــی عضدالدینایجــی
در «مواقــف» گفتــه اســت:
مــا صحتایــن روایــت را انــکار میکنیــم و ادعــای ضــرورت داشــتن (متواتــر
بــودن) آن ســخنی گزافــه و بــدون دلیــل اســت .چگونهایــن روایــت متواتــر اســت
در حالــی کــه اکثــر اصحــاب حدیــث آن را نقــل نکردهانــد؟()7
ابن حجر هیتمینیز میگوید:
فرقههــای شــیعه اتفــاق نظــر دارنــد کــه آنچــه بــه عنــوان دلیــل بــر امامــت
آورده میشــود بایــد متواتــر باشــد ،در حالــی کــه متواتــر نبودنایــن روایــت معلــوم
ً
اســت؛ چــرا کــه اختــاف دربــاره صحتایــن حدیــث قبــا گذشــت ،بلکــه آنانکــه در
صحتایــن حدیثاشــکال کردهانــد برخــی از پیشــوایان علــم حدیــث هماننــد
ابــوداود سجســتانی و ابوحاتــم رازی و غیرایشــان هســتند.پساین ،خبــر
واحــدی اســت کــه در صحــت آن نیــز اختــاف اســت)8(.
نظیراین سخن را ابن حزم و تفتازانی نیز بیان کردهاند)9(.
پاسخ
ایناشــکال در نظــر هــر فــرد آگاه بــه تاریــخ و روایــت ،ســخنی از ســر تعصــب و
پی ـشداوری اســت ،وگرنــه انــکار حدیــث غدیــر هماننــد انــکار حســیات توســط
ّ
سوفســطائیان و یــا چــون انــکار واقعــه جنــگ بــدر و احــد و ســایر قضایــای مســلم
صــدر اســام اســت.
مــا بــرای پرهیــز از اطالــه کالم تنهــا بــه فهرســتی از اصــول و مصادرایــن روایــت
بســنده میکنیــم و آن را کــه ســر تحقیــق بیشــتری اســت بــه ســه کتــاب ّ
مفصــل:
«الغدیــر» عالمــه امینــی« ،عبقــات االنــوار» عالمــه میرحامــد حســین ،و«احقــاق
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الحــق و ملحقاتــه» شــهید قاضــی نــوراهّلل شوشــتری ارجــاع میدهیــم.
در کتــاب «احقــاق الحــق» فهرســتی از چهــارده نفــر از علمــای عامــه (از جملــه:
ســیوطی ،جــزری ،جــال الدیــن نیشــابوری ،ترکمانــی ذهبی)نقــل میشــود کــه
همگــی بــه تواتــر حدیــث غدیــر اعتــراف نمودهانــد)10(.
ابن حزم در «منهاج السنة» نیز چنین گفته است)11(.
عالمــه امینــی در «الغدیــر» عبــارت چهــل و ســه نفــر از اعاظــم علمــای اهــل
ســنت را (از جملــه :ثعلبــی ،واحــدی ،فخــر رازی ،ســیوطی ،قاضــی شــوکانی) نقل
میکنــد کــه بــه صحــت ســند و طــرق حدیــث غدیــر تصریــح نمودهانــد( .)12و نیــز
اســامیو عبــارات ســی نفــر از ّ
مفســران بــزرگ اهــل ســنت را (از جملــه :ترمــذی،
طحــاوی ،حاکــم نیشــابوری ،قرطبــی ،ابــن حجــر عســقالنی ،ابــن کثیــر ،ترکمانــی)
ّ
مینــگارد کــه همگــی آنــان در ذیــل آیــه شــریفه :یاایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک
وان لــم تفعل…(مائــده )67،بــه نزولایــن آیــه در ارتبــاط بــا حدیــث غدیــر تصریــح
نمودهانــد)13(.
در کتــاب «احقــاق الحــق» نیــز حدیــث غدیــر از پنجــاه مصــدر معتبــر عامــه (از
جملــه :ســنن المصطفــی ،مســند احمــد ،خصائــص نســائی ،عقدالفریــد ،حلیــة
االولیــاء) نقــل میشــود)14(.
اکنــون نظــر برخــی از اعاظــم اهــل ســنت دربــاره حدیــث غدیــر را بــه نقــل از
عالمــه امینــی میآوریــم:
ضیــاء الدیــن مقبلــی میگویــد :اگــر حدیــث غدیــر قطعــی نیســت پــس هیــچ
چیــز قطعــی در دیــن وجــود نــدارد.
غزالی گفته است :جمهور مسلمین اجماع دارند بر متن حدیث غدیر.
بدخشــی میگویــد :حدیــث غدیــر ،حدیــث صحیحــی اســت کــه کســی دربــاره
صحــت آناشــکال نمیکنــد مگــر متعصــب انکارگــر کــه بــه ســخن او اعتنایــی
نمیشــود.
آلوســی مینویســد :حدیــث غدیــر ،حدیــث صحیحــی اســت کــه نــزد مــا ثابــت
شــده اســت و هیــچ مشــکلی در آن نیســت و هــم از رســول خــدا(ص)و هــم از خــود
امیرالمؤمنیــن(ع) بــه صــورت متواتــر نقــل شــده اســت.
حافــظ اصفهانــی گفتــه اســت :حدیــث غدیــر ،حدیــث صحیحــی اســت کــه
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صــد نفــر از صحابــه آن را نقــل کردهانــد کــه «عشــره ّ
مبشــره» از جملهایــن صــد
نفرنــد)15(.
حافــظ سجســتانی حدیــث غدیــر را از صدوبیســت نفــر از صحابــه نقــل نمــوده
اســت و حافــظ ابــن العــاء همدانــی آن را از صدوپنجــاه طریــق روایــت نمــوده
اســت)16(.
حافــظ ابــن حجــر عســقالنی در «تهذیــب التهذیــب» ضمــن بیــان برخــی از
راویــان حدیــث غدیــر و برخــی طــرق آن میگویــد:
ابــن جریــر طبــری اســناد حدیـ ِـث غدیــر را در یــک کتــاب گــردآورده و آن را
صحیــح شــمرده اســت ،و ابوالعبــاس ابــن عقــده نیــز آن را از طریــق هفتــاد نفــر از
صحابــه یــا بیشــتر روایــت نمــوده اســت)17(.
نیز در کتاب «فتح الباری بشرح صحیح البخاری» آمده است:
حدیــث «مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله» را ترمــذی و نســائی نقــل نمودهانــد و
ً
طــرق و ســندهای آن بســیار اســت جـ ّـدا ،کــه همــه آنهــا را ابــن عقــده در کتابــی
مســتقل آورده اســت و بســیاری از ســندهای آن صحیــح و حســن اســت و بــرای
مــا از امــام احمــد حنبــل روایــت کردهانــد کــه گفتــه اســت :آنچــه دربــاره فضایــل
علــی(ع) بــه مــا رســیده اســت دربــاره هیــچ یــک از صحابــه نرســیده اســت)18(.
قنــدوزی حنفــی پــس از نقــل حدیــث غدیــر از طــرق بســیار و از کتــب مختلــف
مینویســد:
محمــد بــن جریــر الطبــری صاحــب تاریــخ ،حدیــث غدیرخــم را از هفتــاد و پنــج
طریــق نقــل کــرده اســت و کتــاب مســتقلی بــه نــام «الوالیــة» دربــاره آن تألیــف
نمــوده اســت .نیــز ابوالعبــاس احمــد بــن محمــد بــن ســعید بــن عقــده در تألیــف
مســتقلی آن را از یکصدوپنجــاه طریــق نقــل نمــوده اســت)19(.
حافــظ محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــزری الدمشــقی بــه هنــگام نقــل
احتجــاج و مناشــده امیرالمؤمنیــن(ع) ،دربــاره حدیــث غدیــر چنیــن مینــگارد:
ایــن حدیــث حســن اســت وایــن روایــت بــه صــورت متواتــر از علــی(ع) نقــل
ً
شــده اســت ،همــان گونــه کــه آن (حدیــث غدیــر) نیــز از رســول خدا(ص)متواتــرا
نقــل شــده اســت و گــروه بســیاری از گــروه بســیاری دیگــر آن را نقــل کردهانــد ،پــس
اعتنایــی بــه ســخن آنــان کــه قصــد تضعیفایــن روایــت را دارنــد نمیشــود؛ زیــرا
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آنــان از علــم حدیــث اطالعــی ندارنــد)20(.
حدیــث غدیــر را بخــاری و مســلم در صحیحشــان نیاوردهانــد ،ولیایــن
مســئله بــه هیــچ وجــه موجباشــکالی در ســند روایــت غدیــر نمیشــود؛ زیــرا
تعــداد روایاتــی کــه حتــی بــه نظــر خــود بخــاری و مســلم نیز صحیح اســت (صحیح
علــی شــرط الشــیخین) وهیــچ شــکی در آنهــا نیســت ولــی در «صحیــح بخــاری
و مســلم» نیامــده اســت،اندک نیســت ،و از همیــن روی چندیــن مســتدرک بــر
آنهــا نگاشــته شــده اســت .اگــر تمامیروایــات صحیحــه در «صحیــح بخــاری»
گــرد آمــده بــود ،بــه صحــاح دیگــر نیــازی نبــود ،در حالــی کــه همــه میداننــد هیــچ
دانشــمند محقــق و منصفــی نیســت کــه خــود را بــا داشــتن «صحیــح بخــاری» یــا
«صحیــح بخــاری و مســلم» ،از دیگــر کتــب صحــاح بــی نیــاز بدانــد.
از طرفــی دیگــر خــود بخــاری و مســلم نیــز بیــان کردهانــد کــه آنچــه را درایــن
کتــاب آوردهایــم صحیــح اســت ،نهاینکــه تمــام روایــات صحیــح را بیــان کردهایــم،
بلکــه بســیاری از احادیــث صحیــح را بنــا بــه عللــی نیاوردهایــم)21(.
ّ
اضافــه بــر تمامایــن مطالــب ،عالمــه امینــی(ره) روایــت غدیــر را از بیســت و نــه
نفــر از مشــایخ بخــاری و مســلم نقــل میکنــد)22(.
در پایانایــن قســمت ،عبــارت یکــی از کســانی کــه همیناشــکال را مطــرح
کردهانــد میآوریــم :ابــن حجــر مینویســد:
حدیــث غدیــر ،حدیــث صحیحــی اســت کــه هیــچ شــبههای در آن نیســت و
آن را گروهــی نظیــر ترمــذی ،نســائی و احمــد حنبــل نقــل کردهانــد و دارای طــرق
بســیاری اســت ،از جملــه شــانزده نفــر از صحابــه آن را نقــل نمودهانــد و در روایــت
احمــد بــن حنبــل آمــده اســت کــه آن را ســی نفــر از صحابــه از رسول(ص)شــنیدند
و هنگامیکــه در خالفــت امیرالمؤمنیــن [علــی](ع) اختــاف پیــش آمــد بــدان
شــهادت دادنــد)23(.
دوباره تکرار میکند:
روایــت غدیــر را ســی نفــر از صحابــه از رســول خدا(ص)نقــل کردهانــد و بســیاری
از طــرق آن صحیــح یــا حســن اســت)24(.
پــس حتــی بــه نظــر خوداشــکال کننــدگان ،نبایــد بــه ســخن ابــن حجــر و امثــال
او کــه در صحتایــن حدیثاشــکال کردهانــد اعتنــا نمــود؛ چــرا کــه ابــن حجــر،
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خــود مینویســد :وال التفــات لمــن قــدح فــی صحتــه)25(.
اســتاد محمدرضــا حکیم ـیدر کتــاب «حماســه غدیــر» از پانــزده نفــر از
علمــای معاصــر ّ
عامــه (از جملــه :احمــد زینــی دحــان ،محمــد عبــده مصــری،
عبدالحمیــد آلوســی ،احمدفریــد رفاعــی ،عمــر فــروخ) کــه روایــت غدیــر را در کتــب
یبــرد و محــل بیــان آن را ذکــر میکنــد)26(.
خویــش آوردهانــد نــام م 
شــایان توجــه اســت کــه شــیعه در روایــات مربــوط بــه اثبــات امامــت ،تواتــر
و قطعــی بــودن را شــرط میدانــد و روایــت غدیــر از نظــر جوامــع روایــی شــیعه
متواتــر و قطعــی اســت ،چنانکــه در بســیاری از مصــادر اهــل ســنت نیــز نقــل شــد،
ولــی بنــا بــه عقیــده بــرادران اهــل ســنت بــرای اثبــات امامــت هماننــد ســایر فــروع
دیــن ،صحیــح بــودن ســند کافــی اســت و هیــچ نیــازی بــه اثبــات متواتــر بــودن
حدیــث نیســت بــا توجــه بهایــن نکتــه بــی پایگیایناشــکال بدیهــی اســت.
دومیناشــکال نکت ـهای ســت کــه قاضــی عضــد الدینایجــی در «مواقــف»
بیــان کــرده اســت؛ وی مینویســد:
علــی(ع) در روز غدیر(حجــة الــوداع) همــراه پیامبــر(ص) نبــود زیــرا علــی(ع)در
یمــن بــود)27(.
بهتــر اســت در پاسخایناشــکال ابتــدا ســخن شــارح «مواقــف» را بیــان کنیــم:
ســید شــریف جرجانــی شــارح «مواقــف» پــس ازایــن ســخنایجی مینــگارد:
ایناشــکال ّرد شــده اســت؛ زیــرا غایــب بــودن علــی(ع) منافــات بــا صحیــح
بــودن حدیــث غدیــر نــدارد ،مگراینکــه در روایتــی آمــده باشــد کــه بــه هنــگام نقــل
حدیــث غدیــر ،پیامبــر(ص) علــی(ع) را نــزد خــود خوانــد یــا دســت او را گرفــت کــه
در بســیاری روایاتایــن جمــات نقــل نشــده اســت)28(.
ابن حجر هیتمیدر جواباین شبهه مینویسد:
بــه ســخن کســی کــه حدیــث غدیــر را صحیــح ندانــد و یاایــراد کنــد کــه علــی(ع)
در یمــن بــوده اســت اعتنایــی نمیشــود زیــرا ثابــت شــده اســت کــه او از یمــن
برگشــت و حــج را بــا پیامبــر(ص) گــذارد)29(.
اگرچــه از نظــر تاریخــی برگشــت امیرمؤمنــان(ع) از یمــن و گــذاردن حــج بــا
ّ
پیامبــر(ص)در حجــة الــوداع مســلم اســت ولــی بــه عنــوان نمونــه از برخــی از
کســانی کــه بهایــن نکتهاشــاره کردهانــد نــام میبریــم:
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طبــری (تاریــخ طبــری ،ج)205 ،2؛ ابــن کثیــر (البدایــة والنهایــة ،ج ،2ص 184و
نیــز در ص 132همیــن جلــد بــه طــور مفصــل رجــوع امیرالمؤمنیــن ع از ســفر یمــن
را بــه نقــل از منابــع متعــدد بیــان مینمایــد؛ ابــن اثیــر (الکامــل ،ج ،2ص.)302
اشــکال ســوم کــه پردامنــه تــر و مهمتــر اســت دربــاره معنــی کلمــه «مولــی»
اســت.این کلمــه دارای معانــی مختلفــی نظیــر« :اولــی»« ،پســر عمــو»« ،آزاد
َ
کننــده بــرده»« ،همســایه»« ،هــم قســم» ،و… اســت .شــیعه بــا توجــه بــه شــواهد
بســیار کــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت مدعــی اســت معنایایــن کلمــه درایــن
حدیــث همــان «اولــی» و یــا بــه عبــارت دیگــر «سرپرســت» و «ولــی» اســت ،ولــی
برخــی عالمــان ســنی در معنــای کلمــه مولــی شــبههای را مطــرح کردهانــد کــه بــه
نظــر میرســد اصلایــن شــبهه از فخــر رازی در کتــاب «نهایــة العقــول» باشــد
کــه دیگــران نظیــر قاضــی عضــد الدینایجــی()30و ابــن حجــر( )31و فضــل بــن
روزبهــان( )32آن را نقــل کردهانــد.
قاضی عضد الدینایجی در «مواقف» میگوید:
مــراد از کلمــه «مولــی» در روایــت غدیــر «ناصــر» اســت؛ زیــرا جملــه دعایــی پــس
ّ
از آن «اللهــم وال مــن وااله» بــه همیــن معناســت و مقصــود از «مولــی»« ،اولــی»
نیســت ،چــرا کــه هرگــز وزن مفعــل بــه معنــای افعــل نیامــده اســت)33(.
ابــن حجــر هیتمینیــز میگویــد :مــا نمیپذیریــم کــه معنــی «مولــی» همــان
باشــد کــه آنــان (شــیعه) ذکــر کردهانــد ،بلکــه معنــای آن «ناصــر» اســت؛ زیــرا حکــم
«مولــی» مشــترک بیــن معانــی متعــددی نظیــر« :آزاد کننــده بــرده»« ،بــرده آزاد
شــده»« ،متصــرف در امــور»« ،ناصــر» «محبــوب» اســت… مــا و شــیعه هــر دو
معترفیــم کــه اگــر منظــور ازایــن روایــت« ،محبــوب» باشــد ،معنــی آن صحیــح
خواهــد بــود زیــرا علــی(ع) محبــوب مــا و آنهــا اســت ،امااینکــه «مولــی» بــه معنــی
«امــام» باشــد نــه در شــرع و نــه در لغــت ،معهــود نیســت ،امااینکــه در شــرعاین
گونــه نیســت نیــازی بــه بحــث نــدارد و واضــح اســتّ ،امااینکــه در لغتایــن گونــه
نیســت ،زیــرا هیــچ یــک از پیشــوایان لغــت عــرب نگفتــه اســت کــه مفعــل بــه
معنــی افعــل میآیــد( )34ســخن برخــی دیگــر هــم تکــرار همیــن عبارتهاســت.
اکنــون بــه پاســخ شــیعه بهایناشــکال میپردازیــم :شــیعه معتقــد اســت اگــر
ً
فرضــا بپذیریــم کــه معنــای کلمــه «مولــی» مشــترک بینایــن چنــد معنــا اســت و
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ً
فرضــا پیشــوایان لغــت عــرب در دورانهــای بعــدی کلمــه «مولــی» را «اولــی» معنــا
نکردهاند،ولــی در عصــر رســول خــدا(ص) و بــه هنــگام بیانایــن حدیــث شــریف،
تمامیحاضــران ازایــن کلمــه معنــی «اولــی» را فهمیدهانــد .اکنــون برایایــن
نکتــه چنــد شــاهد بیــان میکنیــم:
 .1حســان بــن ثابــت کــه در محــل حادثــه حاضــر بــود و مقــام ادبــی او منکــری
نــدارد )35(،از رســول خــدا(ص) اجــازه خواســت تاایــن واقعــه مهــم را بســراید و از
جملهاشــعار او درایــن رابطهایــن بیــت اســت:
فقال له قم یا ّ
علی فاننی
ً
ً
رضیتک من بعدی اماما وهادیا
عالمــه امینیایناشــعار را از دوازده مصــدر از عامــه و بیســت و شــش مصــدر از
خاصــه نقــل کــرده اســت)36( .
قیس بن سعد بن عبادة نیز سروده است:
ّ
وعلی امامنا وامام
لسوانا اتی به التنزیل
یوم قال النبی من کنت مواله
فهذا مواله خطب جلیل
که عالمه جلیل القدر امینی آن را از دوازده منبع نقل میکند)37(.
عمرو عاص نیز میسراید:
ً
وفی یوم ّ
خم رقی منبرا
یبلغ والرکب لم یرحل
ألست بکم منکم فی النفوس
باولی؟ فقالوا :بلی فافعل
فانحله امرة المؤمنین
من اهلل مستخلف المنحل
وقال فمن کنت مولی له
فهذا له الیوم نعم الولی
ایناشــعار را نیــز عالمــه امینــی از هشــت مصــدر عامــه و خاصــه نقــل کــرده
اســت)38(.
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افــزون براینهــا عالمــه امینــی در «الغدیــر» عبــارت تعــداد زیــادی از شــعرا و
ادیبــان عــرب را کــه همیــن معنــای امامــت و والیــت را از کلمــه «مولــی» در حدیــث
غدیــر فهمیدهانــد بیــان میکنــد)39(.
خــود مــوال علــی(ع) در شــعری کــه بــه معاویــه مینویســد همیــن مطلــب را
تاییــد میکنــد آنجــا کــه میگویــد:
واوجب لی والیته علیکم
رسول اهّلل یوم غدیرخم
کــه عالمــه امینــی آن را از یــازده مصــدر شــیعی وبیســت وشــش مصــدر از اهــل
ســنت بیــان میکنــد)40(.
و نیــز از بهتریــن شــاهدها بــر فهــم همیــن معنــا از حدیــث ،ســخن ابوبکــر و
عمــر اســت کــه پــس از پایــان خطبــه رســول اکــرم(ص) در غدیــر دســت در دســت
علــی(ع) گذاشــتند و او را باایــن خطــاب و یــا تعابیــری نزدیــک بهایــن ســتودند:
ّ ّ
«بـ ٍـخ بـ ِـخ لــک یابــن ابــی طالــب اصبحــت مــوالی ومولــی کل مؤمــن ومؤمنــة».
عالمــه امینــی تبریــک شــیخین را از شــصت مصــدر از اهــل ســنت (از جملــه:
مســند احمــد ،تاریــخ االمــم والملــوک ،تاریــخ بغــداد ،مصنــف ابــن ابــی شــیبه)
نقــل میکنــد)41(.
براســتی اگــر پیامبر(ص)بــا بیــان جملــه «فعلیــه مــواله» ،چنیــن در نظــر
داشــت کــه علــی(ع) «ناصــر» یــا «محبــوب» همــه مؤمنــان باشــد ،جایایــن گونــه
تهنیــت و تبریــک بــود؟ از دیگــر شــواهداین معنــا ،انــکار و اعتــراض شــدید برخــی
از حاضــران در صحنــه غدیــر (حــارث بــن نعمــان فهــری) اســت تــا آنجــا کــه از
خداونــد خواســت اگرایــن مســئله حقیقــت دارد عذابــی بــر وی نــازل شــود.
عالمــه امینیایــن ماجــرا را از ســی مصــدر اهــل ســنت (از جملــه :الکشــف
والبیــان ،دعــاة الهــداة ،احــکام القــرآن) نقــل کــرده اســت)42(.
آیــا اگــر معنــای حدیــث غدیــر «ناصــر» و یــا «محبــوب» بــود جایایــن گونــه
غضــب و انــکار بــود یــا آنکــه حــارث و امثــال او را بــه غضــب آورد؟ غیــر از آیــات و
روایاتــی کــه بــه محبــت بــه مؤمنــان دعــوت میکنــد ،روایــات بســیار دیگــری نیــز در
محبــت امیرالمؤمنیــن و نیــز ســایر صحابــه هســت؛ چــرا آنهــاایــن چنیــن خشــم
و غضبــی را برنینگیخــت؟
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شــاهد دیگــر آنکــه روایات بســیاری نیز بیانگراین معناســت که رســولخدا(ص)
یکــرد
چــون زمینــه پذیــرش حدیــث غدیــر را در مــردم نمیدیــد از بیــان آن پرهیــز م 
تــا آنجــا کــه آیه نازل شــد :واهّلل یعصمــک من الناس(مائــده.)67،
آیــا بیــان محبوبیــت و ناصریــت علــی(ع) بــود کــه بــه مــذاق منافقــان خــوش
نمیآمــد و پیامبــر(ص) از نپذیرفتــن آنهــا توســط مــردم واهمــه داشــت؟
بســیار آشــکار اســت کــه بــه هیــچ روی ممکــن نیســت بیــان محبوبیــت و یــا ناصــر
بــودن علــی(ع) زمینــه پذیــرش نداشــته باشــد و عکــس العملــی را برانگیــزد کــه
پیامبــر(ص) از آن واهمــه داشــته باشــد .بنابرایــن پــس از نفــی امــکان اراده
معنــای «ناصــر» یــا «محبــوب» در حدیــث غدیــر ،معنــای «اولویــت» معنایــی
صحیــح خواهــد بــود.
عالمــه امینــی دربــاره نــزول آیــه شــریفه واهّلل یعصمــک مــن النــاس (مائــده،
 )67دربــاره حادثــه غدیــر و نیــز بیمناکــی رســول خــدا(ص) از بیانایــن مطلــب،
یبــرد)43(.
ســی مصــدر از اهــل ســنت را نــام م 
ّامــا روایاتــی کــه بیانگــر بیــم رســول خــدا(ص) از بیانایــن حدیــث اســت،
مناشــده و احتجــاج امیرالمؤمنیــن(ع) بــه هنــگام خالفــت عثمــان اســت کــه آن
را جوینــی در «فرائــد الســمطین» آورده اســت )44(.و نیــز عالمــه امینــی آن را از
ســیوطی در «تاریــخ الخلفــاء» و بدخشــی در «نــزل االبــرار» و حافــظ حســکانی در
«شــواهد التنزیــل» و حافــظ ابــن مردویــه و برخــی دیگــر نقــل میکنــد)45(.
ایــن نکتــه البتــه آشــکار اســت کهایــن بیــم موجــب نقــص وایــراد (معــاذ اهّلل) بــر
حضــرت نبــی اکــرم(ص) نمیشــود ،زیــرا آن حضــرت نــه بــر خویــش کــه از اختــاف
امــت وایجــاد و آشــوب توســط منافقــان ترســید .خداونــد دربــاره حضــرت
ً
موســی(ع) نیــز فرمــود :فاوجــس فــی نفســه خیفــة موســی (طــه»)67 ،
اضافــه برآنچــه گذشــت .عالمــه میرحامــد حســین ،حدیــث غدیــر را از طــرق
مختلــف دیگــری نقــل میکنــد کــه در آن نقلهــا بهجــای جملــه «مــن کنــت مــواله
…» عبــارت دیگــری آمــده اســت کــه بــه خوبــی نشــانگر فهــم راویــان از عبــارت
رســول خــدا(ص) اســت و بــرای مخالفــان چــارهای جــز پذیــرش معنای«اولــی»
باقــی نمیگــذارد .درایــن نقلهــا ،حدیــث غدیرایــن گونــه آمــده اســت« :مــن کنــت
اولــی بــه مــن نفســه فعلـ ّـی ّ
ولیــه»( )46در یکــی از نقلهــای حموینــی در «فرائــد
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الســطین» نیــز آمــده اســت« :مــن کنــت اولــی بــه مــن نفســه فعلـ ّـی اولــی بــه مــن
نفســه .فانــزل اهّلل تعالــی ذکــره :الیــوم اکملــت لکــم دینکــم»)47(.
اکنــون بــد نیســت بــه برخــی ّادعاهــا کــه بــه وجــه ادبــی حدیــث غدیراشــاره
دارنــد ،نظــری بیفکنیــم تــا معلــوم شــود کــه آیــا در زبــان عربــی کلمــه «مولــی» بــه
معنــای «اولــی» اســتعمال میشــود یــا چنانکــه ادعــا کردهانــد هیــچ کــس چنیــن
اســتعمالی را مجــاز نمیدانــد .بــی پایگیایناشــکال آن قــدر واضــح اســت کــه
«چلبــی» در حاشــیهاش بــر «مواقــف» درایــن قســمت از ســخن قاضــی عضــد
ینــگارد:
الدینایجــی م 
ازایناشــکال جــواب داده شــده اســت کــه «مولــی» بــه معنــای «متولــی» و
«صاحــب امــر» و «اولــی بــه تصــرف» در لغــت عــرب شــایع اســت واز پیشــوایان
لغــت عــرب نقــل شــده اســت .ابوعبیــده گفتــه اســت« :هــی موالک ـمای اولــی
بکــم» و پیامبر(ص)فرمــوده اســت« :ایمــا امــرأة نکحــت بغیــر اذن موالهــا… یعنــی
اولــی بــه آن زن و مالــک تدبیــر امــر او» .مــراد ازاینکــه «مولــی» بــه معنــای «اولــی»
اســت،این اســت کــه «مولــی» اسمیاســت کــه بــه معنــای صفــت «اولــی» میآیــد
نهاینکــه کلمــه «مولــی» صفــت اســت .پسایــن اعتــراض کــه اگــر مولــی بــه معنــای
«اولــی» اســت چــرا نمیتــوان آن را بهجــای «اولــی» اســتعمال نمــود ،صحیــح
نخواهــد بــود)48(.
عالمــه میرحامــد حســین یــک جلــد کامــل و بخشــی از جلــد دیگــر کتــاب
«عبقــات» را بــه همیــن نکتــه اختصــاص داده اســت و ســخنان کســانی کــه
«مولــی» را بــه معانــی «اولــی» صحیــح دانســتهاند بــا شــرح حــال آنــان و موضــع
ســخن آنهــا بیــان کــرده اســت)49(.
عالمــه امینــی از گــروه بســیاری کــه از پیشــوایان ادبیــات عربــی شــمرده
میشــوند اعتــراف بهایــن نکتــه را نقــل نمــوده اســت؛ از جملــهّ :فراء ،سجســتانی،
جوهــری ،قرطبــی ،ابــن اثیــر)50(.
در احادیــث دیگــر نیــز مولــی بــه معنــای اولــی آمــده اســت ،از جمله روایتی اســت،
کــه بســیاری از اهــل لغــت به آن استشــهاد جســتهاند کــه پیامبر(ص)فرمود:
ایها امرأة نکحت بغیر اذن موالها فنکاحها باطل)51(.
عالمــه امینــی پــس از بحــث و بررســی در تمامیبیســت و هفــت معنایــی کــه
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بــرای کلمــه مولــی ذکــر شــده اســت ،تمامیآنهــا را بــه معنــای اولــی برمیگردانــد
و ادعــا میکنــد کــه در تمــام آنهــا جهــت اولویتــی بــوده اســت کــه کلمــه مولــی
بــه آنهــا اطــاق شــده اســت و چــون از کلمــه مولــی معنــای اولــی تبــادر میکــرده
اســت ،مســلم در «صحیــح» خــود از پیامبر(ص)روایــت کــرده اســت کــه:
عبد به ّ
سید وآقای خویش ،مولی نگوید چرا که مولی خداوند است)52(.
بــرای روشــن شــدناین مطلــب کافــی اســت کــه بــه ســخن شــیخ ســلیم البشــری،
شــیخ جامــع االزهــر مصــر توجــه کنیــم کــه پــس از بیــان اســتداللی ســید شــرف الدیــن
دربارهاینکــه مولــی در حدیــث غدیــر بــه معنــای اولــی هســت مینویســد:
مــن یقیــن دارم کــه حدیــث بــر همــان معنــا کــه شــما میگوییــد (اولــی) داللــت
دارد)53(.
ایــن نکتــه نیــز قابــل یــادآوری اســت کــه مولــی بــه معنــای محبــوب چنانکــه
ابــن حجــر و برخــی دیگــر مدعــی شــدند و روایــات غدیــر را بــر آن حمــل کردنــد،
در ادبیــات عــرب جایــی نــدارد ،چنانکــه عالمــه میرحامــد حســین مینویســد:
هیچ یک از منابع لغوی زیر «محبوب» را یکی از معانی «مولی» ندانسته است:
صحــاح اللغــة ،قامــوس اللغــة ،فائــق ،النهایــة ،مجمــع البحــار ،تــاج المصــادر،
مفــردات القــرآن ،اســاس البالغة،المغــرب ،مصبــاح المنیــر)54(.
پایانایــن بخــش از ســخن را قســمتی از گفتــار خــود ابــن حجــر قــرار میدهیــم.
او بااینکــه بــه شــدت مخالــف اســت کــه کلمــه مولــی بــه معنــای اولــی باشــد ،ولــی
خــود در چنــد ســطر بعــد ســخن خــود را فرامــوش میکنــد و میگویــد :ابوبکــر و
عمــر همیــن معنــای اولــی را از حدیــث غدیــر فهمیدنــد .ابــن حجــر مینویســد:
اگــر بپذیریــم کــه مــراد از حدیــث غدیــر ،اولــی اســت ،بایــد گفــت کــه منظــور،
اولــی بــه امامــت نیســت ،بلکــه اولــی بــه اطاعــت اســت و همیــن معنــا صحیــح
اســت ،زیــرا ابوبکــر و عمــر همیــن معنــا (اولــی بــه اطاعــت) را فهمیدنــد و ازایــن
روی گفتنــد :امســیت یابــن ابــی طالــب مولــی کل مؤمــن و مؤمنــة)55(.
همچنیــن بنــا بــه نقــل میرحامــد حســین ،شــهاب الدیــن احمد بــن عبدالقادر
شــافعی در «ذخیــرة المــآل» مدعــی همیــن مطلب شــده اســت و گفته اســت:
بالتولــی ،الوالیــة وهــو الصدیــق الناصــر او اولــی ّ
والمــراد ّ
باالتبــاع والقــرب منــه وهــذا
الــذی فهمــه عمــر مــن الحدیث فانه لما ســمعه قــال :یهنک یابــن ابن طالــب…()56
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چهارمیناشــکال ،انــکار یکــی از شــواهدی اســت کــه شــیعه بــا آن برخالفــت
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) اســتدالل میکنــد ،و آن جمــات پیامبــر(ص) در صــدر
حدیــث اســت کــه فرمــود« :ألســت اولــی بکــم مــن انفســکم؛ آیــا مــن نســبت بــه
شــما از خــود شــما اولــی و ســزاوارتر نیســتم؟» ،ســپس فرمــود« :هــر کــه مــن اولــی
بــه اویــم علــی اولــی بــه اوســت».
برخــی از علمــای اهــل تســنن جمــات صــدر حدیــث را منکــر شــدهاند؛ از
جملــه قاضــی عضدالدینایجــی مینویســد:
بــر فــرض کــه بپذیریمایــن حدیــث صحیــح اســت ،ولــی بایــد گفــت راویــان،
قســمت اول حدیــث را نقــل نکردهانــد ،پــس ممکــن نیســت کــه بهایــن جمــات
(الســت اولــی بکــم) بــرای اثباتاینکــه مولــی در حدیــث غدیــر بــه معنــای اولــی
اســت اســتدالل نمــود)57(.
ً
در پاســخ بدیناشــکال بایــد گفــت اگــر هــم فرضــا صــدر روایــت نمیبــود ،بــا
اســتداللهای گذشــته جــای شــبههای باقــی نمانــد کــه مــراد از کلمــه مولــی،
همــان اولــی اســت .اکنــون ببینیمایــن ادعــا تــا چــه حــد بــا واقعیتهــای تاریخــی
ً
ســازگار اســت .قبــا در متنــی کــه نقــل کردیــم دیدیــم کــه جمــات ّاولیــه حدیــث در
مصــادر معتبــر اهــل ســنت آمــده اســت.
عالمــه امینــی جمــات صــدر روایــت را از شــصت و چهار نفر از بــزرگان اهل حدیث
از عامــه ،از جملــه :احمــد بــن حنبــل ،طبــری ،ذهبی ،بیهقــی ،ابن ماجــه ،ترمذی،
طبرانــی ،نســائی ،حاکم نیشــابوری ،دارقطنی و… نقل میکنــد)58(.
عالمــه میرحامــد حســین نیــز همیناشــکال را از «نهایــة العقــول» فخــر رازی نقــل
کــرده و ســپس در پاســخ ،مصــادر بســیار متعــددی از اهــل سـ ّـنت را کــه صــدر حدیــث
را روایــت کردهانــد معرفــی میکنــد؛ از جملــه :احمــد بــن حنبــل ،ابــن کثیــر ،نســائی،
ســمهودی ،هنــدی در «کنزالعمــال» ،طبرانــی و ســمعانی و بســیار دیگــر)59(.
ابــن حجــر در «صواعــق المحرقــة» چــون بــه بــی پایگیایناشــکال پی برده اســت
آن را مطــرح نمیکنــد و وجــود صــدر حدیــث را در روایــات صحیحه میپذیــرد)60(.
پنجمیناشــکال کــه برخــی در پیشــگاه حدیــث غدیــر آوردهاندایــن اســت کــه
پــس از پذیــرش معنــای اولــی در حدیــث غدیــر ،اولویــت در تصــرف را نمیپذیرند،
بلکــه میگوینــد علــی(ع) اولــی اســت ،ولــی در اطاعــت و تقــرب جســتن بــه وی
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نهاینکــه اولــی بــه تصــرف باشــد تــا داللــت برخالفــت وی کنــد.
ایــن ،ســخن قاضیایجــی اســت )61(.ابــن حجر نیــز ضمن بیان همیناشــکال
مدعــی شــده اســت کــه منظــور از حدیــث بــه طــور قطــع همــان اولویــت اســت،
ولــی اولویــت در اطاعــت و قربــت .همیــن معنــا را نیــز ابوبکــر و عمــر از حدیــث
غدیــر فهمیدهانــد و ازایــن روی در تبریــک بــه علــی(ع) گفتنــد« :امســیت یابــن
ابــی طالــب مولــی کل مؤمــن ومؤمنــة» ،و نیــز گفتــار عمــر کــه بــه علــی(ع) میگفــت:
ّ
«انــه مــوالی؛ او مــوالی مــن اســت» بــه همیــن معناســت)62(.
ً
نظیر همین سخن قبال از شهاب الدین احمد بن عبدالقادر شافعی گذشت.
ً
پاســخ بهایناشــکال بــا نگاهــی بــه صــورت کامــل روایــت کــه قبــا مصــادر
ً
متعــدد آن بیــان شــد کامــا آشــکار و بدیهــی اســت .پیامبــر(ص)در ابتــدا جمعیت
را مخاطــب قــرار داده و از آنــان میپرســد« :ألســت اولــی بکــم مــن انفســکم» و
مثبــت جمعیــت میفرمایــد« :هرکــس مــن اولــی بــه او هســتم
پــس از پاســخ
ِ
علــی(ع) نیــز اولــی بــه اوســت» .در حقیقــت صــدر ســخن نوعــی اســتدالل و زمینــه
ســازی بــرای ســخن بعــدی اســت .اگــر کلمــه «اولــی» در قســمت ّاول ســخن بــه
یــک معنــا باشــد و کلمــه «مولــی» در قســمت دوم بــه معنــای دیگــری باشــد،
در ســخن مغالطــه صــورت گرفتــه اســت .درســت بــدان میمانــد کــه شــخصی
گروهــی را مخاطــب قــرار دهــد و از آنــان بپرســد :آیــا عیــن (بــه معنــی طــا) فلــزی
گرانبهــا نیســت؟ و پــس از اعتــراف مخاطــب بــه درســتیاین ســخن بگویــد :پــس
عیــن (بــه معنــی چشــم) از فلــز ســاخته شــده اســت.
دراینجــا زیبنــده اســت کــه قســمتی از نوشــتار زیبــای ابــن بطریــق را بیاوریــم،
وی مینویســد:
اگــر کســی بگویــد :آیــا فــان خانــه مــن در فــان مــکان را میشناســید؟ و
مخاطبــان اعتــراف کننــد کــه خانــه او را میشناســند ،ســپس بگویــد :خانــه ام
را وقــف نمــودم ،درایــن صــورت اگــر شــخص دارای خانههــای متعــددی باشــد،
هیــچ کــس شــک نمیکنــد کهایــن صیغــه وقــف مربــوط بــه همــان خانـهای اســت
ً
کــه قبــا دربــاره آن ســخن گفــت و از مخاطبــان اعتــراف گرفــت.
و نیــز اگــر بپرســد :آیــا بــرده مــن فالنــی را میشناســید و قبــول داریــد کــه او بــرده
مــن اســت؟ و مخاطبــان اعتــراف کننــد ،ســپس بدون فاصلــه بگوید :بــرده ام آزاد
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اســت ،بــدون هیــچ تردیــدی هــر انســان عاقلــی میگویدایــن آزاد ســازی مربــوط
ً
بــه همــان بــردهای اســت کــه قبــا از او ســخن رفــت ،و معنــی نــدارد کهایــن آزاد
ســازی را مربــوط بــه بــرده دیگــری بدانــد کــه ســخن از او نرفتــه و مــورد بحــث و
صحبــت نبــوده)63(.
ّ
بنابرایــن اولویــت بــکار رفتــه در جملــه دوم رســول خــدا(ص) بــه همــان
اولویتــی اســت کــه در جملــه ّاول بــکار رفتــه اســت و پیامبــر(ص) دامنــه همــان
اولویتــی کــه بــرای خداونــد و خویــش بــر مؤمنــان اثبــات کــرد ،بــه علــی(ع) نیــز
توســعه داد و او را بــدان مقــام منصــوب نمــود وایــن همــان مقــام بــا عظمتــی بــود
کــه پیامبــر(ص) آن را اکمــال دیــن خوانــد و فرمــود« :ایــن عظمــت را کــه خداونــد
بــه اهــل بیتــم ارزانــی داشــت بــه مــن تبریــک بگوییــد» .و ابوبکــر و عمــر و ســپس
مســلمانان حاضــر بــه علــی(ع) تبریــک گفتنــد )64(.حســان بــن ثابــت
همــه
ِ
دربارهایــن ماجــرا شــعر ســرود .برخــی منافقــان آن را برنتابیدنــد و بــر خویــش
نفریــن فرســتادند (ســئل ســائل بعــذاب واقــع).
عــاوه برایــن بــر فــرض کــه مقصــود از اولویت،اولویــت در اطاعــت و قــرب باشــد،
آیــا پــس از رســول خــدا(ص) در جریــان خالفــت ،علــی(ع) مطیــع بــود یا مطــاع؟ آیا
بــا وی مشــورت کردنــد و نظــر او را مقــدم داشــتند و یــا بــه اعتــراف همــه ّ
مورخــان
او از بیعــت کــردن کنــاره گیــری نمــود و بــه عملایشــان رضایــت نــداد؟ بنــا بــه
اعتــراف برخــی مورخــان او را تهدیــد بــه کشــتن و آتــش زدن خانـهاش نمودنــد و
در نهایــت پــس از شــهادت همســر بزرگــوارش بیعــت نمــود.
ً
اصــوال اطاعــت کامــل وقتــی میســر میشــود کــه شــخص حاکــم جامعــه
ّ
باشــد،واال مطــاع نخواهــد بــود ،بلکــه خواســته یــا ناخواســته فرمانبــر دیگــران
خواهــد بــود ،پــس حتــی اگــر معنــای روایــت ،اولــی بــه اطاعــت و قــرب باشــد نیــز
دلیــل بــر خالفــت بالفصــل امیرالمؤمنیــن(ع) اســت.
ششمیناشــکال عــدهای گفتهانــد :اگــر بپذیریــم کــه حدیــث غدیــر اولویــت
در تصـ ّـرف (کــه معنایــش همــان خالفــت و امامــت اســت) را ثابــت میکنــد ،پــس
مقصــود از آن ،خالفــت در نهایــت کار و در مــآل امــور اســت؛ یعنــی پــس از ســه
خلیفــه دیگــر .بــه عبــارت دیگــر ،علــی(ع) هنگامیخلیفــه اســت کــه بــا او بیعــت
شــود و چــون پــس از ســه خلیفــه دیگــر بــا او بیعــت شــد ،پسایــن روایــت داللــت

68

مــعــارف

بــر اولویــت علــی(ع) پــس از آن ســه شــخص دارد؛ پــس منافاتــی نــدارد کــه پــس از
پیامبر(ص)ســه تــن خلیفــه بشــوند و در نهایــت علــی(ع) بــه والیــت برســد.این
شــبهه را فخــر رازی مطــرح کــرده اســت و پــس از او نیــز دیگــران نظیــر قاضــی
عضدالدینایجــی( )65چلپــی( ،)66ابــن حجر( )67و شــیخ ســلیم البشــری()68
آن را تکــرار نمودهانــد.
آیــا اگــر پیامبــر(ص) میفرمــود« :مــن کنــت مــواله فهــذا علـ ّـی مــواله بعــدی»
چنانکــه در روایــات بســیار دیگــر فرمــوده اســت( )69بــاز نمیگفتنــدّ :
بعدیــت
میتوانــد بعــد از ســه خلیفــه دیگــر باشــد و علــی(ع) بعــد از ســه خلیفــه دیگــر
خلیفــه رســول خــدا(ص) اســت؟ و یــا اگــر میفرمــود« :علــی خلیفتــی بالفصــل»
بــاز مدعــی نمیشــدند کــه کلمــه «بالفصــل» مطلــق اســت و بــه خالفــت ســه
خلیفــه نخســتین بــه دلیــل اجمــاع اطــاق کالم رســول خــدا(ص) تخصــص یافتــه
اســت و مفــاد آنایــن اســت کــه :علــی خلیفــه بالفصــل بغیــر هــذه الثالثــة؟ اگــر مراد
رســولاکرم(ص) از اولویــت علــی(ع) اولویــت و خالفــت او بــه هنــگام بیعــت مــردم
پــس از بیســت و پنــج ســال بــوده اســت،این چــه فضیلتــی بــرای علــی(ع) اســت و
چــه جــای تبریــک دارد؟ آیــا آن همــه تــرس و بیــم و آن همــه خوشــحالی و ســرور
و نقــل روایــت و بیــان فضیلــت ،همــه و همــه لغــو و بیهــوده و گــزاف و تنهــا بــرای
بیــان امــری بدیهــی و مســلم بــوده اســت و هیــچ گونــه اختصــاص و امتیــازی را
بــرای علــی(ع) ثابــت نمیکنــد؟! براســتی اگرایــن حادثــه عظیــم الهــی و دینــی و
دنیایــی را در حــد یــک انتصــاب دنیایــی و آن هــم در حــد قلمــروی کوچــک پایین
آوریــم و فــرض کنیــم کــه زمامــدار یــک مملکــت همــه افــراد ملــت را جمــع کنــد و
بــه آنهــا بگویــد :مــرگ مــن نزدیــک شــده اســت و بــزودی از میــان شــما مـیروم
اکنونایــن شــخص را بــه همــان والیــت و زمامــداری کــه خــود داشــتم منصــوب
مینمایــم ،کــدام فرزانــه اســت کــه مدعــی شــود منظــور او والیــت و خالفــت آن
شــخص در عاقبــت کار و نهایــت امــر بــوده اســت ومنافاتــی نــدارد کــه چندیــن نفــر
قبــل از او حکومــت را در دســت بگیرنــد وســالیان طوالنــی فــرد تعییــن شــده را از
کوچکتریــن مقامــات حکومتــی بــه دور دارنــد؟ چگونه ممکن اســت خالفت را که
بــه نــص قــرآن (نــزول آیــه الیــوم اکملــت… درایــن واقعــه) اکمــال دیــن اســت و عدم
اعــام آن مســاوی بــا عــدم ابــاغ تمامیرســالت الهــی اســت (وان لــم تفعــل فمــا
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بلغــت رســالته) مربــوط بــه خالفــت پــس از ســه نفــر از حاضــران در جلســه باشــد،
امــا پیامبــر(ص) هیچاشــارهای بــه افــراد مقـ ّـدم بــر او نکنــد بااینکــه میداندایــن
مســئله موجــب اختالفــات بســیاری خواهــد شــد و خونهــای بســیاری بــرای آن
ریختــه خواهــد شــد.
ابوبکــر و عمــر پــس از واقعــه غدیــر ،علــی(ع) را مــوالی خــود دانســتند و بــه او
تبریــک گفتنــد .اگــر مــراد از حدیــث غدیــر والیــت علــی(ع) پــس از درگذشــت ســه
خلیفــه باشــد ،پــس علــی(ع) مــوالی آنــان نیســت ،چــون آنهــا در زمــان والیــت
علــی(ع) نیســتند تــا علــی(ع) نســبت بــه آنــان مولــی و اولــی بــه تصــرف باشــد.
هفتمیناشــکال کــه برخــی مطــرح کردهانــد آن اســت کــه اگــر حدیــث
غدیــر بــر امامــت و خالفــت علــی(ع) داللــت کنــد ،الزم میآیــد در حالــی کــه
رســولخدا(ص) زندهانــد ،علــی(ع) امــام باشــد ،چــرا کــه در حدیــث غدیــر نیامــده
اســت کــه علــی(ع) پــس از مــن مــوالی شماســت ،پــس معلــوم میشــود منظــور
از حدیــث غدیــر چیــزی اســت کــه حتــی در زمــان حیــات رســول خــدا(ص) نیــز
بــرای علــی(ع) ثابــت بــوده اســت و آن همــان معنــای محبــت یــا نصــرت و امثــال
آن خواهــد بــود.
در پاســخ بایــد بهایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــا توجــه بــه شــواهد و دالیلــی
کــه آورده شــد منظــور از حدیــث غدیــر ،والیــت وامامــت علــی(ع) اســت و چــون
حقیقتایــن کالم ،خالفــت او از زمــان صــدور حدیــث غدیــر اســت وایــن نیــز
ممکــن نیســت ،پــس بایــد بــه قاعــده کلــی و همیشــگی مراجعــه شــود کــه مطابــق
آن هنــگام تعــذر حقیقــت بــه اقــرب المجــازات مراجعــه میشــود؛ و در حدیــث
غدیــر چــون نمیتوانــد خالفــت از زمــان رســول خــدا(ص) شــروع شــود پــس بایــد
بــه نزدیکتریــن معنــای مجــازی مراجعــه شــود ،و آن خالفــت بالفاصلــه پــس از
رحلــت رســول اکــرم(ص) اســت.
برخــی دیگــر از دانشــمندان گفتهانــد :در حقیقــت از همــان زمــان حیــات
رســول خــدا(ص) خالفــت علــی(ع) آغــاز شــد و علــی(ع) بدیــن مقــام منصــوب
شــد ،ولــی شــرط فعلیــت آن ،رحلــت رســول خــدا(ص) بــود ،همــان گونــه کــه
فقهــا در بــاب وصیــت معتقدنــد کــه تملیــک از همــان زمــان وصیــت اســت؛ یعنــی
ـات فــرد ،موصــی لــه را مالــک میکنــد ،ولــی شــرط فعلیــت
موصــی در زمــان حیـ ِ
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ملکیــت ،تحقــق مــرگ موصــی اســت .در مــوارد تعییــن ولیعهــد در مناصــب
سیاســی نیزایــن گونــه اســت کــه زمامــدار قبلــی ،زمامــدار پــس از خــود را در حیــات
خــود منصــوب میکنــد ولــی شــرط تحقــق آن ،مــرگ زمامــدار قبلــی اســت ،و
رســول خــدا(ص) بــا بیــان نزدیــک شــدن زمــان رحلــت خویــش بــه طــور آشــکار
روشــن نمــود کــه انتصابــی کــه در روز غدیــر صــورت میگیــرد ،تعییــن تکلیــف امــت
اســامیپس از وفــات اوســت.
هشتمیناشکال ،سخن ابن حجر است ،او میگوید:
اگــر مقصــود رســول خــدا(ص) در حدیــث غدیــر خالفــت و امامــت علــی(ع)
بــود ،چــرا بهجــای کلمــه «مولــی» کلمــه «خلیفــه» را بــکار نبــرد ،پساینکــه رســول
خــدا(ص) بهجــای کلمــه خلیفــه کلمــه مولــی را بــکار بــرده دلیــل آن اســت کــه
مقصــود او خالفــت علــی(ع) نبــود)70(.
در پاســخ بایــد گفــت اگــر بنابــر توجیــه روایــات و محمــل تراشــیها و تفســیرهای
نابجــا باشــد بــا هیــچ عبارتــی نمیتــوان مطلبــی را اثبــات کــرد .آیــا اگــر پیامبــر(ص)
یبــرد ،آنــان کــه حدیــث غدیــر را باایــن
بهجــای کلمــه مولــی کلمــه خلیفــه را بــکار م 
ّ
همــه وضــوح توجیــه کردهانــد نمیگفتنــد منظــور از خلیفــه ،خلیفــه در رد امانــات
و ادای دیــون و امثــال آن اســت؟ و یــا ادعــا نمیکردنــد منظــور از خلیفــه ،امــام
اســت ولــی بالمــآل و در نهایــت ،پــس منافــات بــا خالفــت دیگــران قبــل از او نــدارد.
حقیقــت آن اســت کــه رســول خــدا(ص) بــا هــر زبانــی خالفــت و امامــت علی(ع)
را بیــان کــرد .مگــر نــه آن اســت کــه در روایــات بســیاری بــا عنــوان «خلیفــه مــن»
علــی(ع) را معرفــی کــرده اســت ،پاســخ ابــن حجــر و امثــال او بــه آن روایــات
چیســت؟
بــه عنــوان نمونــه چنــد مــورد از روایاتــی کــه رســول خــدا(ص) در آنهــا علــی(ع)
را بــه عنــوان خلیفــه خــود نــام بــرده اســت از مصــادر عامــه بیــان میکنیــم:
 .1تاریخ االمم والملوک ،حافظ ابن جریر الطبری ،ج ،1ص541؛
 .2الکامل ،ابن اثیر ،ج ،2ص62؛
 .3کنز العمال ،العالمة المتقی الهندی ،ج ،13ص114؛
.4المستدرک علی الصحیحین ،الحافظ الحاکم النیشابوری ،ج ،3ص133؛
.5التلخیص،الحافظالذهبی(چاپشدهدرحاشیهمستدرکحاکم)،ج،3ص.133
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اضافــه براینهــا عالمــه امینــی در روایــت رســول اکــرم(ص) لفــظ «خلیفتــی»
را از منابــع بســیار متعــدد روایــی ،تفســیری و تاریخــی اهــل ســنت نظیــر :مســند
احمــد حنبــل ،تفســیر کشــف البیــان ثعلبــی ،جمــع الجوامــع ســیوطی وخصائص
نســائی نقــل میکنــد)71(.
نهمیناشــکال چنیــن قابــل طــرح اســت کــه اگرایــن روایــت داللــت بــر خالفــت
بالفصــل علــی(ع) دارد ،چــرا آن حضــرت و یــا اصحــاب او بهایــن روایــت اســتدالل
و احتجــاج نکردنــد.
ابن حجر هیثمیمینویسد:
چگونــه حدیــث غدیــر نــص در امامــت علــی(ع) اســت ،در حالــی کــه او یــا عبــاس و
یــا شــخص دیگــری بــه آن احتجــاج و اســتدالل نکردنــد ،پس ســکوت او از اســتدالل
بهایــن روایــات تا ّایــام خالفتــش در نــزد هــر کــس کــه کمتریــن عقلــی داشــته باشــد
دلیــل آن اســت کــه او میدانسـتاین روایــت نـ ّـص بــر خالفــت او نیســت)72(.
بــا یــک نــگاه بــه مصــادر تاریخــی بطالنایــن گونهاشــکالها واقــع میشــود.
عالمــه امینــی احتجاجــات امیرالمؤمنیــن(ع) را بــه روایــت غدیــر از منابــع گوناگون
اهــل ســنت و از دانشــمندان بزرگــی نظیــر :خوارزم ـیدر «مناقــب» ،جوینــی در
«فرائــد الســمطین» و نســائی در «خصائــص» و ابــن حجــر عســقالنی در «االصابة»
و حافــظ هیثمــیدر «مجمــع الزوائــد» ابــن مغازلــی در «مناقــب» و حلبــی در
«ســیره»اش و نیــز بســیاری دیگــر نقــل میکنــد .برخــی ازایــن احتجاجــات قبــل
از ّایــام خالفــت و برخــی درایــام خالفــت آن حضــرت بــوده اســت)73(.
محمــد بــن محمــد الجــزری الدمشــقی نیــز در احتجــاج حضــرت فاطمــه(س)
را بهایــن حدیــث شــریف نقــل میکنــد)74(.
قنــدوزی در «ینابیــع المــودة» احتجــاج امــام حســن مجتبــی(ع) بهایــن
حدیــث را نقــل کــرده اســت )75(،همــان گونــه کــه تابعــی بــزرگ ســلیم بــن قیــس،
احتجــاج امــام حســین(ع) را بهایــن حدیــث در محضــر صحابــه و تابعیــن در
ســرزمین منــا ذکــر نمــوده اســت)76(.
احتجاجبسیاریدیگررانیزمیتواندرکتابشریف«الغدیر»مشاهدهنمود)77(.
بــا توضیحــی کــه دربــاره ســکوت امیرالمؤمنیــن(ع) درایــام خلفــای ســه گانــه
خواهیــم داد روشـنتر خواهــد شــد کــه چراایــن احتجاجــات و اســتدالالت فقــط
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در حــد اتمــام حجــت و بیــان حقیقــت بــود و اصــرار بیشــتری بــرای اثبــات وایضاح
آن نشــده اســت .درایــن نوشــته از ذکــر احتجــاج و اســتدالل آن حضــرت کــه در
مــوارد مختلــف و در منابــع شــیعی ذکــر شــده اســت نیــز چشــم پوشــیدیم.
دهمیناشــکال آن اســت کــه همــه میداننــد امیرمؤمنــان(ع) اگرچــه در
ابتــدای خالفــت ابوبکــر بــا وی بیعــت نکــرد و همــراه بــا او گــروه بنیهاشــم نیــز از
بیعــت خــودداری نمودنــد ،ولــی باالخــره پــس از مدتیایــن خالفــت را پذیرفــت و
بــا آرا و نظــرات خــود نیزایــن خلفــا را یــاری میرســاند .براســتی اگــر حدیــث غدیــر
یکــرد و خالفــت دیگــران غاصبانــه بــود چــرا
و امثــال آن برخالفــت وی داللــت م 
علیــه آن قیــام نکــرد و بدیــن ظلــم بــزرگ گــردن نهاد؟ایــن یکــی ازاشــکاالتی اســت
کــه برخــی از دانشــمندان سـ ّـنی نظیــر ابــن حجــر هیتمــی( )78و نیــز شــیخ ســلیم
ینــگارد:
البشــری( )79مطــرح نمودهانــد .شــیخ ســلیم البشــری م 
مــا انــکار نمیکنیــم کــه بیعــت ابوبکــر از روی مشــورت و تفکــر و بررســی نبــوده
بلکــه ناگهانــی و بــدون بررســی انجــام شــد .انصــار و رئیسشــان مخالفــت کردنــد
و بنیهاشــم و دوستانشــان از مهاجریــن و انصــار کنــاره گیــری نمودند،ولــی
باالخــره در نهایــت همگــی خالفــت ابوبکــر را گــردن نهادنــد و بــدان راضــی شــدند
و اجمــاع بــر خالفــت ابوبکــر منعقــد شــد)80(.
در پاسخایناشــکال میگوییــم :آری ،پذیــرش نهایــی بیعــت ابوبکــر از ســوی
برخــی مســلمانان مــورد انــکار نیســت .اگرچــه گروهــی نظیــر ســعد بــن عبــاده
هرگــز آن را نپذیرفتنــد تــا زمانــی کــه تــرور شــدند .ولــی بایــد دیــد آیاایــن پذیرفتــن
بــه معنــای قبــول اســتدالل و قبــول حقانیــت خالفــت ابوبکــر بــوده اســت و یــا سـ ّـر
دیگــری داشــته اســت .در مراجعــه بــه روایــات میبینیــم کــه شــخص پیامبــر(ص)
بــه نوعــی اســتیثار و انحصارطلبــی بعــد از خوداشــاره کــرده اســت و بــه مســلمانان
توصیــه کــرده اســت کــه درایــن شــرایط بــرای حفــظ اصــل اســام ســکوت کننــد،
همــان گونــه کــه در روایــات اهــل بیــت(ع) و خطبــات امیرالمؤمنیــن(ع) نیــز بهایــن
مطلباشــاره شــده اســت .ازایــن روی مســلمانانی کــه در مســیر والیــت انحــراف
میدیدنــد بــا توجــه بــه نهضتهــای انحرافــی نظیــر :قیــام مســلمه و ســجاع و
نهضــت ّرده و حرکتهــای منافقیــن در میــان مســلمین و حرکــت نظامـیروم و ســایر
مشــکالت ،اصــل اســام را در خطــر میدیدنــد ،ازایــن روی در مقابــل آن انحــراف در
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حالــی کــه خــار در چشــم و اســتخوان در گلــو داشــتند بردبــاری پیشــه کردنــد)81(.
اکنــون بــه برخــی از روایاتــی کــه رســول اکــرم(ص) درایــن بــاره بیــان فرمــوده
استاشــاره میکنیــم :مســلم در صحیحــش نقــل میکنــد کــه پیامبر(ص)فرمــود:
ّ
انهــا ســتکون بعــدی اثــرة وامــور تنکرونهــا ،قالــوا :یــا رســول اهّلل! کیــف تامــر مــن
منــا ذلــک؟ قــال :تـ ّ
ادرک ّ
ـودون الحــق الــذی علیکــم تســئلون اهّلل الذی لکــم؛()82
پــس از مــن انحصارطلبــی و امــوری کــه ناپســند و ناخــوش داریــد خواهیــد
دیــد .اصحــاب ســؤال کردنــد :آن کــس را کهایــن زمــان را دریافــت چــه فرمــان
میفرمایــی؟ فرمــود :آن حــق کــه برعهــده داریــد بگذاریــد و حقــی کــه از آن
شماســت از خــدای درخواســت کنیــد .در روایتــی دیگــر فرمــود:
ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتی تلقون علی الحوض؛()83
پــس از مــن دچــار انحصارطلبــی خواهیــد شــد صبــر کنیــد تــا نــزد حــوض [کوثــر]
بــه مالقاتــم برســید.
در روایتــی دیگــر حذیفــه میگویــد :بــه پیامبر(ص)عــرض کــردم :یا رســول اهّلل ما
در جاهلیــت در شــر و بــدی بودیــم و خداونــد خیــر و نیکــی برایمــان آورد کــه اکنون
در آن بــه ســر میبریــم ،آیــا پــس ازایــن نیکــی ،شـ ّـر و بــدی خواهــد بــود؟ فرمــود:
آری ،پیشــوایانی کــه هدایــت مــرا نمیپذیرنــد و بــه ســنت مــن عمــل نمیکننــد …
گفتــم وظیفــه مــن چیســت؟ فرمود:میشــنوی و اطاعــت امــر میکنــی اگرچــه بــر
پوســت بدنــت نواختنــد (تــو را زدنــد) و مالــت را گرفتنــد بشــنو و اطاعــت کــن)84(.
روایــات بســیار دیگــری بــه همیــن مضمــون در کتــاب امــارت «صحیــح مســلم»
آمــده اســت و نیــز نظایــر آن را المتقــی الهنــدی در «کنــز العمــال» (ج ،6ص)50
ذکــر نمــوده اســت.
یازدهمیناشــکال کــه بــه نظــر مــا اساســی تریناشــکال اســت و بقیهاشــکاالت
پــس ازایــن و بــرای توجیهایناشــکال مطــرح شــده است.ایناشــکال دارای روح
و باطنی سیاســی اســت.
برخــی از عالمــان عامــه گفتهانــد :چگونــه ممکــن اســت رســول خــدا(ص)
همــه صحابــه را بــه امامــت علــی(ع) دعــوت کنــد ولــی آنــان بــا او بــه مخالفــت
برخیزنــد .بــه عبــارت دیگــر بــرای ّرد تمامینصــوص و اســتدالالت همیــن کافــی
اســت کــه مــا میبینیــم صحابــه رســول خــدا(ص) بــه آن عمــل نکردهانــد ،و
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اگــر بخواهیمایــن روایــات و نصــوص را (اگرچــه متواترنــد) بپذیریــم ناچاریــم
صحابــه رســول خــدا(ص) و ســلف صالــح را متهــم بــه زیرپــا گذاشــتن حــق کنیــم
و البتهایــن ممکــن نیســت ،پــس بناچــار نصــوص را تــرک میکنیــم و میگوییــم
منظــور از نصــوص و روایــات چیــز دیگــری بــوده اســت.
ایــن ،مضمــون ســخنی اســت کــه ابــن حجــر در «صواعــق»( )85آورده اســت و
صریــح ســخنی اســت کــه شــیخ ســلیم البشــری در «المراجعــات» نوشــته اســت،
او مینویســد :اهــل بصیــرت نافــذ و صاحبــان تفکــر صحیــح صحابــه را از مخالفــت
بــا رســول خــدا(ص) منـ ّـزه میداننــد ،پــس ممکــن نیســت کــه ّ
نصــی را از او بــر
امامــت شــخصی بشــنوند و از او روی گــردان شــوند و بــه ّاولــی و دومـیو ســومین
شــخص روی آورنــد )86(.نیــز در جایــی دیگــر مینویســد:
مــن یقیــن دارم کــه احادیــث ،بــر گفتههــای شــما داللــت میکنــد واگــر نبــود
کــه الزم اســت عمــل صحابــه را حمــل بــر صحــت کنیــم مــن مطیــع حکــم شــما
میشــدم و ســخنان را میپذیرفتــم ولــی چــارهای جــز دســت برداشــتن از
ظاهرایــن روایــات نیســت تــا اقتــدا بــه ســلف صالــح کــرده باشــیم)87(.
همچنیــن مینــگارد :حمــل عمــل صحابــه بــر صحــت و درســت دانســتن
عمــل آنــان موجــب میشــود کــه حدیــث غدیــر را تأویــل کنیــم چــه متواتــر باشــد
یــا غیــر متواتــر)88(.
در پاســخ بدیناشــکال در ابتــدا گفتگــوی میــان ابــن ابی الحدید معتزلی و نقیب
ابوجعفــر العلــوی را میآوریــم و ســپس به توضیح بیشــتر جــواب میپردازیم:
ابــن ابــی الحدیــد میگویــد :چونایــن جملــه امــام امیرالمؤمنیــن(ع) (کانــت اثــرة
شــحت علیهــا نفــوس قــوم و ســخت عنهــا نفــوس آخریــن) را در محضــر ابوجعفــر
العلــوی میخوانــدم گفتــم :منظــور امــام(ع) کــدام روز اســت ،روزی کــه ســقیفه بنــی
ســاعده پــس از رحلــت رســول خــدا(ص) تشــکیل شــد و بــا ابوبکــر بیعــت شــد یــا
روز شــورای خالفــت کــه بــه انتخــاب عثمــان منجــر شــد؟ و جــواب داد :منظــور روز
ســقیفه اســت .بــه وی گفتــم :دلــم راضــی نمیشــود که به صحابه رســول خــدا(ص)
نســبت نافرمانــی و معصیــت بدهــم وبگویــم نــص صریــح او را ّرد کردهانــد.
او پاســخ داد :آری مــن نیــز راضــی نمیشــوم کــه بــه رســول خــدا(ص) نســبت
اهمــال کاری و ســهل انــگاری در امــر امامــت امــت بدهــم و بگویــم او مــردم را
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ســرگردان و بــی سرپرســت در هــرج و مــرج گذاشــت و رفــت .او از مدینــه خــارج
یکــرد ،در حالــی کــه زنــده بــود و از مدینــه
نمیشــد مگــر آنکــه امیــری را تعییــن م 
هــم زیــاد دور نشــده بــود ،پــس چگونــه بــرای زمــان پــس از مــرگ کــه نمیتــوان
آنچــه را بعــد پیــش میآیــد اصــاح کــرد کســی را تعییــن نکــرد)89(.
تعبیــر پــر معنــای عالمــه امینــی در «الغدیــر» نیزاشــاره بــه همیــن نکتــه دارد،
ینــگارد:
آنجــا کــه م 
خــوش گمانــی دیگــران بــه ســلف کــه در امــر خالفــت دخالــت نمودنــد ،موجــب
شــده اســت کــه نصــوص و روایــات صریــح پیامبــر(ص) را تغییــر دهنــد ،ولــی
خــوش گمانــی یقینــی مــا بــه رســول خــدا(ص) مــا را وادار میکنــد کــه بگوییــم
او آنچــه را کــه ّامتــش الزم داشــتند و برایشــان ضــروری بــود هرگــز تــرک نکــرد و
اهمــال و مســامحه روا نداشــت)90(.
پــس ازایــن میآوریــم کــه تاریــخ بیانگرایــن نکتــه اســت کــه متأســفانه در برخــی
مــوارد صحابــه رســول خــدا(ص) علــی(ع) رغــم دســتور صریــح او ،بــدان وقعــی
نگذاشــتند .قبــل از بیانایــن مــوارد ،ســخن عالمــه ســید شــرف الدیــن را دربــاره
بــی توجهــی صحابــه بــه نصــوص امامــت بیــان میکنیــم :او مینــگارد:
مســلمانان در امــور عبــادی مطیــع رســول خــدا(ص) بودنــد ،ولــی در امــور
سیاســی گاه مخالفــت مینمودنــد و عــذر آنانایــن بــود کــه گمــان میکردنــد
آنهــا درایــن امــور هماننــد عبــادات ملــزم بــه اطاعــت نیســتند و حــق اظهــار
نظــر بــر خــاف ســخن رســول خــدا(ص) را دارنــد ،در ماجــرای خالفــت برخــی از
صحابــه گمــان کردنــد کــه مــردم بــه خالفــت علــی(ع) رضایــت نخواهنــد داد ،چــرا
کــه بســیاری از افــراد قبایــل مختلــف در جنگهــای اســام بــه شمشــیر او کشــته
شــدهاند و از طرفــی از عدالــت شــدید او میترســیدند و میدانســتند او بــر
اســاس حــق خالــص عمــل خواهــد نمــود .از طرفــی عــده بســیاری بــر فضیلتهــای
او حســد میبردنــد .همهایــن جهــات باعــث شــد کــه گمــان کننــد امــر خالفــت
علــی(ع) اســتوار نخواهــد شــد .پــس برایاینکــه امــت دچــار اختــاف نشــوند،
بااینکــه میدانســتند پیامبــر(ص) علــی(ع) را بــه خالفــت نصــب کــرده اســت،
دســت از نصــوص برداشــتند و برخــاف نصــوص بــا دیگــران بیعــت نمودنــد.
البتهایــن اجتهــاد در مقابــل نــص صریــح رســول خــدا(ص) بــود و آنــان ازایــن
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گونــه اجتهــادات داشــتند)91(.
اکنون به چند مورد از مخالفت صحابه با نصوص قطعی رسولخدا(ص)
اشاره میکنیم:
یکــی از مهمتریــن اجتهادهــای صحابــه و مخالفــت آنــان با دســتور صریح رســول
خــدا(ص) جریــان روز رحلــت رســول خداســت آنــگاه کــه فرمــود :بیاییــد برایتــان
نوشــتهای بنــگارم کــه هرگــز گمــراه نشــوید ،عمر گفــت :درد بــر پیامبر(ص) غلبــه کرده
اســت )92(.و یــا بنــا بــه نقلــی دیگــر گفــت :پیامبــر(ص) هذیــان میگویــد)93(.
تفصیلایــن جریــان و نیــز پاســخ بســیار زیبــا و مســتدل بــه عذرهــا برخــی را
میتــوان در کتــاب «المراجعــات» (ص )240خوانــد.
از جملهایــن مــوارد ،ماجــرای صلــح حدیبیــه اســت کــه چــون پیامبــر(ص)
صلــح نمــود ،ســه بــار فرمــود :برخیزیــد و از احرامــم خــارج شــوید و ســرها را در
همیــن مــکان بتراشــید؛ ولــی هیــچ کــس از حاضــران در آن جمــع اعتنــا نکــرد و
پیامبــر(ص) از روی خشــم بــه خیمــه ام الســلمه رفت.ایــن جریــان را مورخــان
اســامیبیان نمودهانــد از جملــه منابــع زیــر:
ابن کثیر در «البدایة والنهایة» ،ج ،4ص170و ص 178؛
طبری در «تاریخ االمم والملوک» ،ج ،2ص124؛
ابن اثیر در «الکامل» ،ج ،2ص.205
از دیگــر مــوارد ،اعتــراض بــه امــارت اســامة بــن زیــد در لشــکری کــه بنــا بــود بــه
طــرف موتــه حرکــت کنــد و همراهــی بــا او اســت ،بااینکــه رســول اکــرم(ص) دســتور
اکیــد بــه همراهــی اصحــاب بــا اســامه داده بــود ،ولــی لشــکر او تــا هنــگام وفــات
رســول خــدا(ص) بــه طــرف میــدان نبــرد حرکــت نکــرد)94(.
یبــه تقســیم غنایــم در جنــگ حنیــن اســت کــه در
از دیگــر مــوارد ،اعتــراض عموم 
«البدایــة والنهایــة»( )95و «تاریــخ االمــم والملــوک»( )96و ســایر مصادر آمده اســت.
این موارد تایید کننده نظر یکی از دانشمندان سنی است که مینویسد:
ً
اصــوال نظریــه عدالــت صحابــه نظری ـهای سیاســی و طرحــی امــوی اســت کــه
بنــی امیــه بــرای توجیــه سیاســتهای ضــد اســامیخود آن را ســاخته و پرداختــه
و در مــوارد مختلفــی از آن بهــره بردنــد)97(.
ایــن نکتــه نیــز مخفــی نیســت کــه تمامیحاضــران در صحنــه غدیــر و نیــز
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همگــی صحابــه رســول اکــرم(ص) در مدینــه نبودنــد ،بلکــه در سراســر کشــور
پهنــاور اســامیزندگی میکردنــد و شــهر مدینــه حداکثــر گنجایــش ســه چهــار
هــزار نفــر را داشــته اســت ،عــده زیــادی از آنــان نیــز مهاجرانــی «موالــی» بودنــد
کــه دارای پایــگاه سیاســی اجتماعــی نبودنــد و کســی بــه نظریــات آنــان اعتنایــی
نمیکــرد و مــورد رایزنــی قــرار نمیگرفتنــد .اضافــه براینهــا نظــام قبیلـهای حاکــم
بــر جامعــه آن روزگار ،داشــتن رأی سیاســی و دخالــت در امــور کشــورداری را بــه
عــدهای معــدود از رؤســای قبایــل و بــه اصطــاح ریــش ســفیدها محــدود کــرده
بــود و نظریــه دیگــران محلــی از اعــراب نداشــت.
پــس از صحابــه مدینــه ،تنهــا برخــی ســران قبایــل حــق اظهــار نظــر داشــتند
کــه عــدهای از برجســته تریــن آنهــا نظیــر عبــاس عمــوی پیامبــر(ص)و علــی(ع)
و زبیــر و برخــی دیگــر از بیعــت کنــاره جســته و در خانــه علــی(ع) تحصــن اختیــار
کــرده بودنــد .گروهــی هــم همچــون ســعد بــن عبــاده و فرزنــدش قیــس بــن ســعد
بــه صــورت آشــکار مخالفــت خــود را باایــن بیعــت و پشــت پــازدن بــه نصــوص
پیامبر(ص)اظهــار داشــتند .پسایــن مخالفــت صریــح بــا نصــوص متواتــر رســول
خــدا(ص) توســط گروهیانــدک صــورت گرفــت و پــس از بیعــت بــا ابوبکــر کــه
ناگهانــی و بــدون تفکــر و رایزنــی (فلتــه) انجــام گرفــت مــردم در مقابــل عملــی
ً
انجــام شــده قرارگرفتنــد ،مخصوصــا آن روز نظری ـهای مطــرح شــد کــه اگــر یــک
ّ
نفــر بــا شــخص بیعــت کــرد همــه بایــد بــا او بیعــت کننــد واال کشــته خواهنــد شــد.
بدیــن ســان بــود کــه وقتــی امیرالمؤمنیــن(ع) نصــوص متواتــر پیامبــر(ص) را بــه
مــردم یــادآور شــد ،آنــان عــذر را آوردنــد کــه کار از کار گذشــت و مــا در مقابــل عملــی
انجــام شــده قــرار گرفتیــم)98(.
ّامــا اصحابــی کــه در مدینــه نبودنــد ،بــا نبــود امکانــات اطــاع رســانی در آن
زمــان مــدت زمانــی گذشــت کــه بــا خبــر شــدند .آنــان بطــور طبیعــی از مدینــه
حــرف شــنوی داشــتند چــرا کــه بــا خــود میگفتنــد .تــا آخریــن لحظــه بــاالی ســر
پیامبــر(ص) بودهانــد ،شــاید پیامبــر(ص) طرحــی جدیــد و ســخن دیگــری را بــا
یکــه از نقشــه بــا خبــر شــدند
آنــان مطــرح کــرده اســت .اگــر چــه برخــی آنــان هنگام 
بــا آن مخالفــت کــرده و جــان بــر س ـراین کار گذاشــتند (مالــک بــن نویــره))99(.
بدین سان بود که غدیر فراموش شد و به صورت انکار شگفت تاریخ درآمد.
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ســال دهــم هجــرت کــه مســلمانان همــراه پیامبر(ص)مراســم حــج را بــه پایــان
رســاندند و آن ســال ،بعــدا «حجــة الــوداع » نام گرفت ،پیامبر(ص)عــازم مدینه گردید.
یکــه کاروان بــه ســرزمین «رابــغ » در ســه
فرمــان حرکــت صــادر شــد .هنگام 
میلــی جحفــه کــه میقــات حجــاج اســت ،رســید امیــن وحــی در مکانــی بــه نــام
«غدیرخــم » فــرود آمــد .آیه«:یاایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک و
ان لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته واهلل یعصمــک مــن النــاس ».نــازل شــد ک ـهای
پیامبــر ،آنچــه از طــرف خــدا فرســتاده شــده ،بــه مــردم ابــاغ کــن .اگرایــن کار را
نکنــی ،رســالت خــود را تکمیــل نکــردهای و خداونــد تــو را از گزنــد مــردم حفــظ
خواهــد کــرد .ســوره مائــده ،آیــه دســتور توقــف در آن مــکان صــادر شــد .همــه
مردمایســتادند .وقــت ظهــر هــوا ،بشــدت گــرم بــود .پیامبر(ص)نمــاز ظهــر را بــا
جماعــت خوانــد ســپس در حالــی کــه مــردم دور او را گرفتــه بودنــد ،بــر روی نقطــه
بلنــدی کــه از جهــاز شــتران برپــا شــد ،قــرار گرفــت و بــا صــدای رســا خطبــه خوانــد
و ســپس فرمــود:
«مــردم نزدیــک اســت مــن دعــوت حــق را لبیــک گویــم و از میــان شــما بــروم
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مــن مســؤولم و شــما هــم مســؤولید».
سپس مطالبی گرانبها بیان کرد و فرمود:
«مــن دو چیــز نفیــس در میــان شــما بــه امانت گــذاردم ،یکی کتاب خــدا و دیگری
عتــرت و اهــل بیــت من،ایــن دو هرگــز از هــم جــدا نشــوند .مــردم بــر قــرآن و عتــرت
یشــوید».
نهــا کوتاهــی نورزیــد کــه هــاک م 
مــن پیشــی نگیریــد و در عمــل بــه آ 
درایــن هنــگام دســت علــی(ع) را گرفــت و او را بلنــد کــرد و بــه همــه مــردم
معرفــی نمــود ،ســپس فرمــود« :ســزاوارتر بــر مؤمنــان از خــود آنــان کیســت؟
همگــی گفتنــد :خــدا و پیامبــر او داناترنــد».
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :خــدا ،مــوالی مــن و مــن ،مــوالی مؤمنانــم و مــن بــر
آنهــا از خودشــان اولــی و ســزاوارترم ».
بعــد فرمــود « :مــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله اللهــم وال مــن وااله و عــاد
مــن عــاداه و« » ...ای مــردم هرکــس مــن مــوالی اویــم ،علــی مــوالی اوســت،
خداونــدا کســانی را کــه علــی را دوســت دارنــد ،دوســت بــدار و کســانی کــه او را
دشــمن دارنــد ،دشــمن دار و»...
ســپس فرشــته وحــی نــازل شــد و آیــه «الیــوم اکملــت لکــم دینکــم »...را نــازل
فرمــود و آن روز در تاریــخ اســام جاودانــه و حماســه ســاز شــد.
آری غدیــر ،روز حماســه جاویــد ،روز والیــت ،روز امامــت ،روز وصایــت ،روز
اخــوت ،روز رشــادت و شــجاعت و شــهامت و حفاظــت و رضایــت و صراحــت
شــناخته شــد .روز نعمــت ،روز شــکرگزاری ،روز پیــام رســانی ،روز تبریــک و
تهنیــت ،روز ســرور و شــادی و هدیــه فرســتادن ،روز عهــد و پیمــان و تجدیــد
میثــاق ،روز تکمیــل دیــن و بیــان حــق ،روز رانــدن شــیطان ،روز معرفــی راه و
رهبــر ،روز آزمــون ،روز یــاس دشــمن و امیــدواری دوســت و خالصــه روز اســام
و قــرآن و عتــرت ،روزی کــه پیــروان واقعــی مکتــب حیــات بخــش اســام آن را
گرامیمیدارنــد و بــه همدیگــر تبریــک میگوینــد.
از احادیــث بــر میآیــد کــه ائمــه :آن روز را جشــن میگرفتنــد و در آن روز مراســم
ویــژهای داشــتند ،شــبیه مراســمیکه ماایرانیــان امــروز در عیــد نــوروز داریــم.
از فیــاض بــن محمــد طوســی نقــل شــده :روز غدیــر بــه حضــور امــام هشــتم(ع)
رســید .دیــد گروهــی از افــراد ویــژه در خدمــت حضــرت هســتند کــه امــام آنــان را
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بــرای افطــار در خان ـهاش نگهداشــت و بــه منــزل آنــان غــذا و لبــاس و کفــش و
انگشــتر و هدایــای دیگــر فرســتاد و آن روز وضــع او و اطرافیــان او کامــا عــوض شــده
یکــرد( .بحــار االنــوار ،112 :97 ،ح ) .8
بــود و فضائــل آن روز را بــرای آنــان یــادآوری م 
در حدیــث دیگــری اســت :روزی از روزهــای خالفــت علــی(ع) جمعــه و عیــد
غدیــر بــه یــک روز افتــاد .امــام(ع) خطبــه مفصلــی خوانــد و فرمــود:
«ایــن مجمــع اکنــون بــه پایــان میرســد و شــما همگــی بــه خانههایتــان بــر
میگردیــد ،برویــد  -خــدای بــر شــما رحمــت فرســتد  -و بــر خانــواده خــود فــراخ
گیریــد و بــه بــرادران خــود نیکــی کنیــد.
خداونــد را برایــن نعمــت کــه شــما را بخشــیده اســت ،ســپاس گزاریــد .متحــد
شــوید تــا خــدا کمکتــان کنــد .نیکویــی کنیــد تــا خــدا دوســتیتان را پایــدار کنــد .از
نعمتهــای خــداداد ،یکدیگــر را هدیــه فرســتید.
خداوند دراین روز چندین برابر دیگر عیدها پاداش دهد.
ایــن گونــه پــاداش جــز درایــن روز (غدیــر) دیگــر نخواهیــد یافــت .نیکویــی کردن
درایــن روز مــال را بســیار کنــد و عمــر را زیــاد.
مهربانــی کــردن باعــث رحمــت خــدا شــود و مهربانــی او .درایــن روز بــه
بــرادران و خانــدان از مــال خــدا داده ببخشــید ،هرانــدازه کــه بتوانیــد .همــواره
چهــره خنــدان داریــد .چــون بــه یکدیگــر رســیدید ،شــادمانی کنیــد ،و خــدا را بــر
نعمتهایــش ســپاس گوئیــد .برویــد و بــه آنــان کــه امیدشــان بــه شماســت ،نیکــی
بســیار کنیــد در خــورد و خــوراک ،خــود و زیردســتانتان یکســان باشــید.این
یکســانی و مســاوات را تــا جایــی کــه توانایــی داریــد عملــی ســازید ،کــه پــاداش یــک
درهــم درایــن روز ،صــد هــزار درهــم اســت و برکــت بــه دســت خداســت.
روزهایــن روز را نیــز خداونــد مســتحب قــرار داده اســت و در برابــر آن پاداشــی
بــس بــزرگ نهــاده .اگــر کســی درایــن روز ،نیــاز بــرادران خــود را بــرآورد  -پیــش
از تمنــا و درخواســت  -و بــا میــل و غبــت خوبــی کنــد ،پــاداش او چنــان باشــد
کهایــن روز را روزه داشــته اســت و شــب آن را بــا عبــادت بــه بامــداد رســانیده.
و هرکــس درایــن روز بــه روزه داری افطــاری دهــد ،چنــان اســت کــه گویــی
دســته دســته مــردم را افطــاری داده اســت...
همیــن کــه بــه یکدیگــر رســیدید همــراه ســام ،مصافحــه کنیــد و نعمتــی را کــه
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درایــن روز نصیبتــان شــده اســت بــه یکدیگــر تبریــک گوییــد .بایدایــن ســخنان را
آن کــه بــود و شــنید بــه آن کــه نبــود و نشــنید ،برســاند .بایــد توانگــران بــه ســراغ
مســتمندان رونــد و قدرتمنــدان بــه دنبــال ضعیفــان ،پیامبــر(ص) مــرا بهایــن
چیزهــا امــر کــرده اســت »(.ترجمهایــن روایــت تااینجــا از اســتاد محمدرضــا
حکیمیاســت کــه از حماســه غدیــر ،ص  71گرفتــه شــده اســت ).بعــد امــام(ع)
خطبــه جمعــه را خوانــد و نمــاز جمعــه را نمــاز عیــدش قــرار داد ،بعــد بــا فرزنــد و
شــیعیانش بــه منــزل امــام حســین(ع) برگشــت کــه غــذا آمــاده کــرده بودنــد و آن
شــیعیان نیازمنــد و بــی نیــاز بــا هدایــای او بــه طــرف خانــواده خــود برگشــتند.
(بحــار االنــوار ).117 :97
بــه امیــد روزی کــه همــه مســلمانان بویــژه مــردم مســلمانایران روز عیــد
غدیــر را بزرگتریــن عیــد خــود قــرار داده وایــن روزه آنطــور کــه بایســته و شایســته
آن اســت ،گرامیبدارنــد.

غدیر در قرآن

الیــوم اکملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکــم االســام
دینــا .مائــده.3 :
امــروز (روز غدیــر خــم) دیــن شــما را بــه حــد کمــال رســاندم و نعمتــم را بــر شــما
تمــام کــردم و اســام را بعنــوان دیــن بــرای شــما پســندیدم.

فصل اول :جایگاه عید غدیر در مکتب
 -1عید خالفت و والیت

روی زیــاد بــن محمــد قــال :دخلــت علــی ابــی عبــد اهلل(ع) فقلــت :للمســلمین
عیــد غیــر یــوم الجمعــة والفطــر واالضحــی؟
قــال :نعــم ،الیــوم الــذی نصــب فیــه رســول اهلل(ص) امیرالمؤمنیــن(ع).
مصبــاح المتهجــد.736 :
زیــاد بــن محمــد گویــد :بــر امــام صــادق(ع) وارد شــدم و گفتــم :آیــا مســلمانان
عیــدی غیــر از عیــد قربــان و عیــد فطــر و جمعه دارنــد؟ امــام(ع) فرمــود :آری ،روزی
کــه رســول خــدا(ص) امیرمؤمنــان(ع) را (بــه خالفــت و والیــت) منصــوب کــرد.

87

کتــاب مــاه

 -2برترین عید امت
قــال رســول اهلل(ص) :یــوم غدیــر خــم افضــل اعیــاد امتــی و هــو الیــوم الــذی
امرنــی اهلل تعالــی ذکــره فیــه بنصــب اخــی علــی بــن ابــی طالــب(ع) علمــا المتــی،
یهتــدون بــه مــن بعــدی و هــو الیــوم الــذی اکمــل اهلل فیــه الدیــن و اتــم علــی امتــی
فیــه النعمــة و رضــی لهــم االســام دینــا .امالــی صــدوق ،125 :ح .8
رســول خــدا(ص) فرمــود :روز غدیــر خــم برتریــن عیدهــای امــت من اســت و آن
روزی اســت کــه خداونــد بــزرگ دســتور داد؛ آن روز بــرادرم علــی بــن ابــی طالــب(ع)
را بــه عنــوان پرچمــدار (و فرمانــده) امتــم منصــوب کنــم ،تــا بعــد از مــن مــردم
توســط او هدایــت شــوند ،و آن روزی اســت کــه خداونــد در آن روز دیــن را تکمیــل
و نعمــت را بــر امــت مــن تمــام کــرد و اســام را بــه عنــوان دیــن بــرای آنان پســندید.

 -3عید بزرگ خدا
عــن الصــادق(ع) قــال :هــو عیــد اهلل االکبــر،و مــا بعــث اهلل نبیــا اال و تعیــد فــی
هــذا الیــوم و عــرف حرمتــه و اســمه فــی الســماء یــوم العهــد المعهــود و فــی االرض
یــوم المیثــاق الماخــوذ و الجمــع المشــهود .وســائل الشــیعه ،224 :5 ،ح .1
امــام صــادق(ع) فرمــود :روز غدیــر خــم عیــد بــزرگ خداســت ،خــدا پیامبــری
مبعــوث نکــرده ،مگراینکهایــن روز را عیــد گرفتــه و عظمــت آن را شــناخته
و نامایــن روز در آســمان ،روز عهــد و پیمــان و در زمیــن ،روز پیمــان محکــم و
حضــور همگانــی اســت.

 -4عید والیت
قیل البی عبد اهلل(ع) :للمؤمنین من االعیاد غیر العیدین و الجمعة؟
قــال :نعــم لهــم مــا هــو اعظم من هــذا ،یوم اقیــم امیرالمؤمنین(ع) فعقد له رســول
اهلل الوالیة فی اعناق الرجال والنســاء بغدیر خم( .وســائل الشــیعه ،325 :7 ،ح ).5
بــه امــام صــادق(ع) گفتــه شــد :آیــا مؤمنــان غیــر از عیــد فطــر و قربــان و جمعــه
عیــد دیگــری دارنــد؟ فرمــود :آری ،آنــان عیــد بزرگتــر ازاینهــا هم دارنــد و آن روزی
اســت کــه امیرالمؤمنیــن(ع) در غدیــر خــم بــاال بــرده شــد و رســول خــدا مســاله
والیــت را بــر گــردن زنــان و مــردان قــرار داد.
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 -5روز تجدید بیعت
عــن عمــار بــن حریــز قــال دخلــت علــی ابــی عبــد اهلل(ع) فــی یــوم الثامــن عشــر
مــن ذی الحجــة فوجدتــه صائمــا فقــال لــی :هــذا یــوم عظیــم عظــم اهلل حرمتــه
علــی المؤمنیــن و اکمــل لهــم فیــه الدیــن و تمــم علیهــم النعمــة و جــدد لهــم مــا
اخــذ علیهــم مــن العهــد والمیثــاق .مصبــاح المتهجــد.737 :
عمــار بــن حریــز گویــد :روز هجدهــم مــاه ذیحجــه خدمــت امــام صــادق(ع)
رســیدم و آن حضــرت را روزه یافتــم .امــام بــه مــن فرمــود :امــروز ،روز بزرگــی اســت،
خداونــد بــه آن عظمــت داده و آن روز دیــن مؤمنــان را کامــل ســاخت و نعمــت را
بــر آنــان تمــام نمــود و عهــد و پیمــان قبلــی را تجدیــد کــرد.

 -6عید آسمانی
قــال الرضــا(ع) :حدثنــی ابــی ،عــن ابیــه(ع) قــال :ان یــوم الغدیــر فــی
السماءاشــهر منــه فــی االرض( .مصبــاح المتهجــد).737 :
امــام رضــا(ع) فرمــود :پــدرم بــه نقــل از پــدرش (امــام صــادق(ع)) نقــل کــرد کــه
فرمــود :روز غدیــر در آســمان مشــهورتر از زمیــن اســت.

 -7عید بی نظیر
قــال علــی(ع) :ان هــذا یــوم عظیــم الشــان،فیه وقــع الفــرج ،ورفعــت الــدرج و
وضحــت الحجــج وهــو یــوم االیضــاح واالفصــاح مــن المقــام الصراح،ویــوم کمــال
الدیــن و یــوم العهــد المعهــود( ...بحاراالنــوار).116 :97 ،
علــی(ع) فرمــود :امــروز (عیــد غدیــر) روز بــس بزرگــی اســت .درایــن روز گشــایش
رســیده و منزلــت (کســانی کــه شایســته آن بودنــد) بلنــدی گرفــت و برهانهــای
خــدا روشــن شــد و از مقــام پــاک بــا صراحــت ســخن گفتــه شــد و امــروز روز کامــل
شــدن دیــن و روز عهــد و پیمــان اســت.

 -8عید پربرکت
عــن الصــادق(ع) :واهلل لــو عــرف النــاس فضــل هــذا الیــوم بحقیقتــه لصافحتهم
المالئکــة فــی کل یــوم عشــر مــرات ...ومــا اعطــی اهلل لمــن عرفــه مــا الیحصــی
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بعــدد( .مصبــاح المتهجــد).738 :
امــام صــادق(ع) فرمــود :بــه خــدا قســم اگــر مــردم فضیلــت واقعــی «روز غدیــر» را
میشــناختند ،فرشــتگان روزی ده بــار بــا آنــان مصافحــه میکردند و بخششــهای
خدابه کســی که آن روز را شــناخته ،قابل شــمارش نیســت.

 -9عید فروزان
قــال ابــو عبــد اهلل(ع) ...:و یــوم غدیــر بیــن الفطــر واالضحــی و یــوم الجمعــة
کالقمــر بیــن الکواکب(.اقبــال ســید بــن طــاووس).466 :
امــام صــادق(ع) فرمــود ...:روز غدیــر خــم در میــان روزهــای عیــد فطــر و قربــان
و جمعــه هماننــد مــاه در میــان ســتارگان اســت.

 -10یکی از چهار عید الهی
قــال ابــو عبــد اهلل(ع) :اذا کان یــوم القیامــة زفــت اربعةایــام الــی اهلل عــز و جــل
کمــا تــزف العــروس الــی خدرهــا :یــوم الفطــر و یــوم االضحــی و یــوم الجمعــة و یــوم
غدیــر خــم( .اقبــال ســید بــن طــاووس).466 :
یکــه روز قیامــت برپــا شــود چهــار روز بســرعت
امــام صــادق(ع) فرمــود :هنگام 
بســوی خــدا میشــتابند همانطــور کــه عــروس بــه حجل ـهاش بســرعت م ـیرود.
آن روزها عبارتند از :روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم.

فصل دوم :شایستهها و بایستههای غدیر
 -11روز پیام و والیت

قــال رســول اهلل(ص) :یــا معشــر المســلمین لیبلــغ الشــاهد الغائــب ،اوصــی مــن
آمــن بــی و صدقنــی بوالیــة علــی ،اال ان والیــة علــی والیتــی و والیتــی والیــة ربــی،
عهــدا عهــده الــی ربــی و امرنــی ان ابلغکمــوه( .بحاراالنــوار  ،141 :37ح ).35
رســول خــدا(ص) (در روز غدیــر) فرمــود:ای مســلمانان! حاضــران بــه غایبــان
برســانند :کســی را کــه بــه منایمــان آورده و مــرا تصدیــق کــرده اســت ،بــه والیــت
علــی(ع) ســفارش میکنــم ،آگاه باشــید والیــت علــی(ع) ،والیــت مــن اســت
و والیــت مــن ،والیــت خــدای مــن اســت.این عهــد و پیمانــی بــود از طــرف
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پــروردگارم کــه فرمانــم داد تــا بــه شــما برســانم.

 -12روز اطعام
قــال ابــو عبــد اهلل(ع) ...:و انــه الیــوم الــذی اقــام رســول اهلل(ص) علیــا للنــاس
علمــا و ابــان فیــه فضلــه و وصیــه فصــام شــکرا هلل عزوجــل ذلــک الیــوم و انــه لیــوم
صیــام و اطعــام و صلــة االخــوان و فیــه مرضــاة الرحمــن ،و مرغمــة الشــیطان.
(وســائل الشــیعه  ،328 :7ضمــن حدیــث ).12
امــام صــادق(ع) فرمــود :عیــد غدیــر ،روزی اســت کــه رســول خــدا(ص) علــی(ع)
را بعنــوان پرچمــدار بــرای مــردم برافراشــت و فضیلــت او را درایــن روز آشــکار کــرد
و جانشــین خــود را معرفــی کــرد ،بعــد بعنــوان سپاســگزاری از خــدای بــزرگ آن
روزه را روزه گرفــت و آن روز ،روز روزه داری و عبــادت و طعــام دادن و بــه دیــدار
بــرادران دینــی رفتــن اســت .آنروز روز کســب خشــنودی خــدای مهربــان و بــه
خــاک مالیــدن بینــی شــیطان اســت.

 -13روز هدیه
عــن امیــر المؤمنیــن(ع) قــال ...:اذا تالقیتــم فتصافحوا بالتســلیم و تهابوا النعمة
فــی هــذا الیــوم ،و لیبلــغ الحاضــر الغائــب ،والشــاهد البایــن ،ولیعــد الغنــی الفقیــر
والقــوی علــی الضعیــف امرنــی رســول اهلل(ص) بذلــک( .وســائل الشــیعه ).327 :7
امیــر المؤمنیــن(ع) (در خطبــه روز عیــد غدیــر) فرمــود :وقتــی کــه بــه همدیگــر
رســیدید همــراه ســام ،مصافحــه کنیــد ،و درایــن روز بــه یکدیگــر هدیــه بدهید،ایــن
ســخنان را هــر کــه بــود و شــنید ،بــه آن کــه نبــود برســاند ،توانگــر بــه ســراغ مســتمند
بــرود ،و قدرتمنــد بــه یــاری ضعیــف ،پیامبــر(ص) مــرا بهایــن چیزهــا امــر کرده اســت.

 -14روز کفالت
عــن امیــر المؤمنیــن(ع) قــال ...:فکیــف بمــن تکفــل عــددا مــن المؤمنیــن
والمؤمنــات وانــا ضمینــه علــی اهلل تعالــی االمــان مــن الکفــر والفقــر( .وســائل
الشــیعه ).327 :7
امیــر مؤمنــان(ع) فرمــود ...:چگونــه خواهــد بــود حــال کســی کــه عهــده دار

91

کتــاب مــاه

هزینــه زندگــی تعــدادی از مــردان و زنــان مؤمــن (در روز غدیــر) باشــد ،در صورتــی
کــه مــن پیــش خــدا ضامنــم کــه از کفــر و تنگدســتی در امــان باشــد.

 -15روز سپاس و شادی
قــال ابــو عبــد اهلل(ع) ...:هــو یــوم عبــادة و صلــوة و شــکر هلل و حمــد لــه،و
ســرور لمــا مــن اهلل بــه علیکــم مــن والیتنــا،و انــی احــب لکــم ان تصوموه(.وســائل
الشــیعه  ،328 :7ح ).13
امــام صــادق(ع) فرمــود :عیــد غدیــر ،روز عبــادت و نمــاز و ســپاس و ســتایش
خداســت و روز ســرور و شــادی اســت بــه خاطــر والیــت مــا خانــدان کــه خدابــر
شــما منــت گــذارد و مــن دوســت دارم کــه شــما آن روز را روزه بگیریــد.

 -16روز نیکوکاری
عــن الصــادق(ع) ...:و لدرهــم فیــه بالــف درهــم الخوانــک العارفین،فافضل علی
اخوانــک فــی هــذا الیــوم و ســر فیــه کل مؤمــن و مؤمنة(.مصباح المتهجــد).737 :
از امــام صــادق(ع) نقــل شــده کــه فرمــود :یــک درهــم بــه بــرادران باایمــان و
معرفــت ،دادن در روز عیــد غدیــر برابــر هــزار درهــم اســت ،بنابرایــن درایــن روز بــه
برادرانــت انفــاق کــن و هــر مــرد و زن مؤمــن را شــاد گــردان.

 -17روز سرور و شادی
قال ابو عبد اهلل(ع) :انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا هلل تعالی.
وسائل الشیعه  ،326 :7ح .10
امــام صــادق(ع) فرمــود :عیــد غدیــر ،روز عیــد و خوشــی و شــادی اســت و روز
روزه داری بــه عنــوان ســپاس نعمــت الهــی اســت.

 -18روز تبریک و تهنیت
قــال علی(ع):عــودوا رحمکــم اهلل بعــد انقضــاء مجمعکــم بالتوســعة علــی
عیالکــم ،والبــر باخوانکــم والشــکر هلل عزوجــل علــی مــا منحکــم ،واجتمعــوا یجمــع
اهلل شــملکم ،و تبــاروا یصــل اهلل الفتکــم ،و تهانــؤا نعمــة اهلل کما هنا کــم اهلل بالثواب
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فیــه علــی اضعــاف االعیــاد قبلــه و بعــده اال فــی مثلــه ...بحاراالنــوار .117 :97
علــی(ع) فرمــود :بعــد از پایــان گردهــم آیــی خــود (در روز غدیــر) بــه خانــه
برگردیــد ،خــدا بــر شــما رحمــت فرســتد .بــه خانــواده خــود گشــایش و توســعه
دهیــد ،بــه بــرادران خــود نیکــی کنیــد ،خداونــد را برایــن نعمــت کــه شــما را
بخشــیده اســت ،ســپاس گزاریــد ،متحــد شــوید تــا خــدا بــه شــما وحــدت بخشــد،
نیکویــی کنیــد تــا خــدا دوســتیتان را پایــدار کنــد ،بــه همدیگــر نعمــت خــدا را
تبریــک بگوئیــد ،همانطــور کــه خداونــد درایــن روز بــا چندیــن برابــر عیدهــای
دیگــر پــاداش دادن بــه شــما تبریــک گفته،ایــن گونــه پاداشــها جــز در روز عیــد
غدیــر نخواهــد بــود.

 -19روز درود و برائت
روی الحســن بــن راشــد عــن ابــی عبــد اهلل(ع) قــال :قلــت :جعلــت فــداک،
للمســلمین عیــد غیرالعیدیــن؟ قــال :نعــم ،یــا حســن! اعظمهمــا واشــرفهما،
قــال :قلــت لــه :وای یــوم هــو؟ قــال :یــوم نصــب امیرالمؤمنیــن(ع) فیــه علمــا
للنــاس .قلــت لــه :جعلــت فــداک ومــا ینبغــی لنــا ان نصنــع فیــه؟
قــال :تصومــه یــا حســن و تکثــر الصلــوة علــی محمــد و آلــه فیــه و تتبــرا الــی اهلل،
ممــن ظلمهم،فــان االنبیــاء کانــت تامــر االوصیــاء بالیــوم الــذی کان یقــام فیــه
الوصــی ان یتخــذ عیــدا( .مصبــاح المتهجــد).680 :
حســن بــن راشــد گویــد :بــه امــام صــادق(ع) گفتــم :آیــا مســلمانان بجــز آن دو
عیــد ،عیــد دیگــری هــم دارنــد؟ فرمــود :بلــه ،بزرگتریــن و بهتریــن عیــد .گفتــم :کدام
روز اســت؟ فرمــود :روزی کــه امیرمؤمنــان بعنــوان پرچمــدار مــردم منصــوب شــد.
گفتــم :فدایــت شــوم در آن روز ســزاوار اســت ،چــه کنیــم؟ فرمــود :روزه بگیــر
و درود برمحمــد و آل او بفرســت و از ســتمگران بــه آنــان برائــت بجــوی ،زیــرا
پیامبــران بــه جانشــینان دســتور میدادنــد کــه روزی را کــه جانشــین انتخــاب
میشــود ،عیــد بگیرنــد.

 -20عید اوصیاء
عــن ابــی عبــد اهلل(ع) قــال ...:تذکــرون اهلل عــز ذکــره فیــه بالصیــام والعبــادة

93

کتــاب مــاه

والذکــر لمحمــد و آل محمــد ،فــان رســول اهلل(ص) اوصــی امیرالمؤمنیــن ان
یتخــذ ذلــک الیــوم عیــدا ،و کذلــک کانــت االنبیــاء تفعــل ،کانــوا یوصــون اوصیائهم
بذلــک فیتخذونــه عیــدا( .وســائل الشــیعه  ،327 :7ح ).1
امــام صــادق(ع) فرمــود :در روز عیــد غدیــر ،خــدا را بــا روزه و عبــادت و یــاد
پیامبــر(ص) و خانــدان او یــادآوری کنیــد ،زیــرا رســول خــدا بــه امیرالمؤمنیــن
ســفارش کــرد کــه آن روز را عیــد بگیــرد ،همینطــور پیامبــران هــم بــه جانشــینان
خــود ســفارش میکردنــد کــه آن روز را عیــد بگیرنــد ،آنــان هــم چنیــن میکردنــد.

 -21روز گشایش و درود
عــن ابــی عبــد اهلل(ع) قــال :والعمــل فیــه یعــدل ثمانیــن شــهرا ،و ینبغــی ان
یکثــر فیــه ذکــر اهلل عزوجــل ،والصلــوة علــی النبــی(ص) ،ویوســع الرجــل فیــه علــی
عیالــه( .وســائل الشــیعه  ،325 :7ح ).6
امــام صــادق(ع) فرمــود :ارزش عمــل در آن روز (عیــد غدیــر) برابــر بــا هشــتاد
مــاه اســت ،و شایســته اســت آن روز ذکــر خــدا و درود بــر پیامبــر(ص) زیــاد شــود ،و
مــرد ،بــر خانــواده خــود توســعه دهــد.

 -22روز دیدار رهبری
عــن موالنــا ابــی الحســن علــی بــن محمــد(ع) قــال البــی اســحاق :و یــوم الغدیــر
فیــه اقــام النبــی(ص) اخــاه علــی ا علمــا للنــاس و امامــا مــن بعده[،قــال] قلــت:
صدقــت جعلــت فــداک ،لذلــک قصدت،اشــهد انــک حجــة اهلل علــی خلقــه.
وسائل الشیعه  ،324 :7ح .3
امامهــادی(ع) بــه ابواســحاق فرمــود :در روز غدیــر پیامبر(ص)بــرادرش
علــی(ع) را بلنــد کــرد و بــه عنــوان پرچمــدار (و فرمانــده) مــردم و پیشــوای بعــد از
خــودش معرفــی کــرد.
ابواســحاق گفــت :عــرض کــردم ،فدایــت شــوم راســت فرمــودی .بــه خاطــر
همیــن بــه زیــارت و دیــدار شــما آمــدم ،گواهــی میدهــم کــه تــو حجــت خــدا بــر
مــردم هســتی.
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 -23روز تکبیر
عــن علــی بــن موســی الرضــا(ع) :مــن زار فیــه مؤمنــا ادخــل اهلل قبــره ســبعین
نــورا و وســع فــی قبــره و یــزور قبــره کل یــوم ســبعون الــف ملــک ویبشــرونه بالجنة.
اقبال االعمال.778 :
امــام رضــا(ع) فرمــود :کســی کــه در روز (غدیــر) مؤمنــی را دیــدار کنــد ،خداونــد
هفتــاد نــور بــر قبــر او وارد میکنــد و قبــرش را توســعه میدهــد و هــر روز هفتــاد هــزار
فرشــته قبــر او را زیــارت میکننــد و او را بــه بهشــت بشــارت میدهنــد.

 -24روز دیدار و نیکی
قــال الصــادق(ع) :ینبغــی لکــم ان تتقربــوا الــی اهلل تعالــی بالبــر والصــوم والصلوة
و صلــة الرحــم و صلــة االخــوان ،فــان االنبیــاء علیهــم الســام کانــوا اذا اقامــوا
اوصیاءهــم فعلــوا ذلــک و امــروا به(.مصبــاح المتهجــد).736 :
امــام صــادق(ع) فرمــود :شایســته اســت بــا نیکــی کــردن بــه دیگــران و روزه و
نمــاز و بجــاآوردن صلــه رحــم و دیــدار برادرانایمانــی بــه خــدا نزدیــک شــوید ،زیــرا
پیامبــران زمانــی کــه جانشــینان خــود را نصــب میکردنــد ،چنیــن میکردنــد و بــه
آن توصیــه میفرمودنــد.

 -25نماز در مسجد غدیر
عــن ابــی عبــد اهلل(ع) قــال :انــه تســتحب الصلــوة فــی مســجد الغدیــرالن
النبــی(ص) اقــام فیــه امیــر المؤمنیــن(ع)و هــو موضــع اظهــراهلل عزوجــل فیــه
الحــق( .وســائل الشــیعه ).549 :3
امــام صــادق(ع) فرمــود :نمــاز خوانــدن در مســجد غدیــر مســتحب اســت،
چــون پیامبــر(ص)در آنجــا امیرمؤمنــان(ع) را معرفــی و منصــوب کــرد .و آنجایــی
اســت کــه خــدای بــزرگ ،حــق را آشــکار کــرد.

 -26نماز روز غدیر
عــن ابــی عبــد اهلل(ع) قــال:و مــن صلــی فیــه رکعتی ـنای وقــت شــاء و افضلــه
قــرب الــزوال و هــی الســاعة التــی اقیــم فیهــا امیرالمؤمنیــن(ع) بغدیــر خــم علمــا
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للنــاس و ...کان کمــن حضــر ذلــک الیوم...وســائل الشــیعه  ،225 :5ح .2
امــام صــادق(ع) فرمــود :کســی کــه در روز عیــد غدیــر هر ســاعتی که خواســت ،دو
رکعــت نمــاز بخوانــد و بهتراینســت کــه نزدیــک ظهــر باشــد کــه آن ســاعتی اســت کــه
امیرالمؤمنیــن(ع) در آن ســاعت در غدیــر خــم بــه امامــت منصــوب شــد( ،هــر کــه
چنیــن کنــد) هماننــد کســی اســت کــه در آن روز حضــور پیــدا کــرده اســت...

 -27روزه غدیر
قــال الصــادق(ع) :صیــام یــوم غدیــر خــم یعــدل صیــام عمــر الدنیــا لــو عــاش
انســان ثــم صــام مــا عمــرت الدنیــا لــکان لــه ثــواب ذلک(.وســائل الشــیعه :7
 ،324ح ).4
امــام صــادق(ع) فرمــود :روزه روز غدیــر خــم بــا روزه تمــام عمــر جهــان برابــر
اســت .یعنــی اگــر انســانی همیشــه زنــده باشــد و همــه عمــر را روزه بگیــرد ،ثــواب او
بهانــدازه ثــواب روزه عیــد غدیــر اســت.

 -28روز تبریک و تبسم
عــن الرضــا(ع) قــال ...:و هــو یــوم التهنئــة یهنــئ بعضکــم بعضا،فــاذا لقــی
المؤمــن اخــاه یقــول« :الحمــد هلل الــذی جعلنــا مــن المتمســکین بوالیــة
امیــر المؤمنیــن و االئمــة(ع)» و هــو یــوم التبســم فــی وجــوه النــاس مــن اهــل
االیمــان( ...اقبــال).464 :
امــام رضــا(ع) فرمــود :عیــد غدیــر روز تبریــک و تهنیــت اســت .هــر یــک بــه دیگــری
تبریــک بگویــد ،هــر وقــت مؤمنــی بــرادرش را مالقــات کــرد ،چنیــن بگویــد« :حمــد و
ســتایش خدایــی را کــه بــه مــا توفیق چنگ زدن بــه والیت امیرمؤمنان و پیشــوایان
عطــا کــرد» آری عیــد غدیــر روز لبخنــد زدن بــه چهــره مــردم باایمــان اســت...

فصل سوم :والیت در غدیر

 -29پیامبر(ص) و والیت علی(ع)
عــن ابــی ســعید قــال :لمــا کان یــوم غدیــر خــم امــر رســول اهلل(ص) منادیــا
فنــادی :الصلــوة جامعــة ،فاخــذ بیــد علــی و قــال :اللهــم مــن کنــت مــواله فعلــی
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مواله،اللهــم وال مــن وااله ،و عــاد مــن عــاداه( .بحاراالنــوار  ،112 :37ح ).4
ابــو ســعید گویــد :در روز غدیــر خــم رســول خــدا(ص) دســتور داد :منــادی نــدا
دهــد کــه :بــرای نمــاز جمــع شــوید .بعــد دســت علــی(ع) را گرفــت و بلنــد کــرد و
فرمــود :خدایــا کســی کــه مــن مــوالی اویــم پــس علــی(ع) هــم مــوالی اوســت،
خدایــا دوســت بــدار کســی را کــه علــی(ع) را دوســت بــدارد و دشــمن بــدار کســی را
کــه بــا علــی(ع) دشــمنی کنــد.

 -30زندگی پیامبرگونه
قــال رســول اهلل(ص) :مــن یریــد ان یحیــی حیاتــی ،و یمــوت مماتی،ویســکن
جنــة الخلــد التــی وعدنــی ربــی فلیتــول علــی ابــن ابــی طالــب ،فانــه لــن یخرجکــم
مــن هدی،ولــن یدخلکــم فــی ضاللــة( .الغدیــر ).278 :10
رســول خــدا(ص) فرمــود :کســی کــه میخواهــد زندگــی و مرگــش هماننــد مــن
باشــد و در بهشــت جاودانـهای کــه پــروردگارم بــه مــن وعــده کــرده ،ســاکن شــود،
والیــت علــی بــن ابــی طالــب(ع) را انتخــاب کنــد ،زیــرا او هرگــز شــما را از راه هدایــت
بیــرون نبــرده ،بــه گمراهــی نمیکشــاند.

 -31پیامبر(ص) و امامت علی(ع)
عــن جابــر بــن عبــد اهلل االنصــاری قــال :ســمعت رســول اهلل(ص) یقــول لعلــی
بــن ابــی طالــب :یــا علــی! انــت اخــی و وصیــی و وارثــی وخلیفتــی علــی امتــی فــی
حیوتــی و بعــد وفاتــی محبــک محبــی و مبغضــک مبغضــی و عــدوک عــدوی.
(امالــی صــدوق ،124 :ح ).5
جابربــن عبــد اهلل انصــاری میگویــد :از رســول خــدا(ص) شــنیدم کــه بــه علــی
بــن ابــی طالــب(ع) فرمــود:ای علــی(ع) ،تــو بــرادر و وصــی و وارث و جانشــین مــن
در میــان امــت مــن در زمــان حیــات و بعــد از مــرگ منــی .دوســتدار تــو دوســتدار
مــن و دشــمن و کینــه تــوز تــو دشــمن مــن اســت.

 -32پایههای اسالم
عــن ابــی جعفــر(ع) قــال :بنــی االســام علــی خمــس :الصلــوة و الزکــوة و الصــوم و
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الحــج و الوالیــة و لــم ینــاد بشــی ء مــا نــودی بالوالیة یــوم الغدیر .کافــی  ،21 ،2ح .8
امــام باقــر(ع) فرمــود :اســام بــر پنــج پایــه اســتوار شــده اســت :نمــاز ،زکات،
روزه ،حــج و والیــت و بــه هیــچ چیــز بهانــدازه آنچــه در روز غدیــر بــه والیــت تاکیــد
شــده ،نــدا نشــده اســت.

 -33والیت جاودانه
عــن ابــی الحســن(ع) قــال :والیــة علــی مکتوبــة فــی صحــف جمیــع االنبیــاء
ولــن یبعــث اهلل رســوال اال بنبــوة محمــد ووصیــة علــی .ســفینة البحــار .691 :2
امــام کاظــم(ع) فرمــود :والیــت علــی(ع) در کتابهــای همــه پیامبــران ثبــت
شــده اســت و هیــچ پیامبــری مبعــوث نشــد ،مگــر بــا میثــاق نبــوت محمــد(ص)
و امامــت علــی(ع).

 -34والیت و توحید
قــال رســول اهلل(ص) :والیــة علــی بــن ابــی طالــب(ع) والیــة اهلل و حبــه عبــادة
اهلل و اتباعــه فریضــة اهلل و اولیــاؤه اولیــاء اهلل و اعــداؤه اعــداء اهلل و حربــه حــرب اهلل
و ســلمه ســلم اهلل عــز و جــل( .امالــی صــدوق).32 :
رســول خــدا(ص) فرمــود :والیــت علــی بــن ابیطالــب(ع) والیــت خداســت،
دوســت داشــتن او عبــادت خداســت ،پیــروی کــردن او واجــب الهــی اســت و
دوســتان او دوســتان خــدا و دشــمنان او دشــمنان خداینــد ،جنــگ بــا او ،جنــگ
بــا خــدا و صلــح بــا او ،صلــح بــا خــدای متعــال اســت.

 -35روز ناله نومیدی شیطان
عــن جعفــر ،عــن ابیــه(ص) قــال :ان ابلیــس عــدواهلل رن اربــع رنــات :یــوم لعــن،
و یــوم اهبــط الــی االرض،و یــوم بعــث النبــی(ص) و یــوم الغدیر.قرب االســناد.10 :
امــام باقــر(ع) از پــدر بزرگــوارش امــام صــادق(ع) نقــل کــرد کــه فرمــود :شــیطان
دشــمن خــدا چهــار بــار نالــه کــرد :روزی کــه مــورد لعــن خــدا واقــع شــد و روزی کــه
بــه زمیــن هبــوط کــرد و روزی کــه پیامبر(ص)مبعــوث شــد و روز عیــد غدیــر.
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 -36والیت علوی دژ توحید
عــن النبــی(ص) :یقــول اهلل تبــارک و تعالــی :والیــة علــی بــن ابــی طالــب(ع)
حصنی،فمــن دخــل حصنــی امــن مــن نــاری .جامــع االخبــار ،52 :ح .7
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود :خداونــد میفرمایــد :والیــت علــی بــن ابیطالــب
دژ محکــم مــن اســت ،پــس هــر کــس داخــل قلعــه مــن گــردد ،از آتــش دوزخــم
محفــوظ خواهــد بــود.

 -37جانشین پیامبر(ص)
قــال رســول اهلل(ص) :یــا علــی انــا مدینــة العلــم و انــت بابهــا و لــن تؤتــی المدینة
اال مــن قبــل البــاب ...انــت امــام امتــی و خلیفتــی علیهــا بعــدی ،ســعد مــن
اطاعــک و شــقی مــن عصــاک ،و ربــح مــن تــوالک و خســر مــن عاداک(.جامــع
االخبــار ،52 :ح ).9
رســول خــدا(ص) فرمــود:ای علــی مــن شــهر علمــم و تــو درب آن هســتی ،بــه شــهر
جــز از راه درب آن وارد نشــوند ....تــو پیشــوای امــت مــن و جانشــین مــن درایــن
شــهری ،کســی کــه اطاعــت تــو کنــد ســعادتمند اســت ،و کســی کــه تــو را نافرمانــی کند،
بدبخــت اســت ،و دوســتدار تــو ســود بــرده و دشــمن تــو زیــان کــرده اســت.

 -38اسالم در سایه والیت
قــال الصــادق(ع) :اثافــی االســام ثالثــة :الصلــوة و الزکــوة و الوالیــة،ال تصــح
واحــدة منهــن اال بصاحبتیهــا .کافــی ،2 :ص .18
امــام صــادق(ع) فرمــود :ســنگهای زیربنــای اســام ســه چیــز اســت :نمــاز،
زکات و والیــت کــه هیــچ یــک از آنهابــدون دیگــری درســت نمیشــود.

 -39ده هزار شاهد
قــال ابــو عبــد اهلل(ع) :العجــب یــا حفــص لمــا لقــی علــی بــن ابــی طالــب!!
انــه کان لــه عشــرة االف شــاهد لــم یقــدر علــی اخــذ حقــه و الرجــل یاخــذ حقــه
بشــاهدین(.بحار االنــوار).140 ،37 :
امــام صــادق(ع) فرمــود:ای حفــص! شــگفتا از آنچــه علــی بــن ابــی طالــب(ع) با
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آن مواجــه شــد! او بــا ده هــزار شــاهد و گــواه (در روز غدیــر) نتوانســت حــق خــود را
بگیــرد ،در حالــی کــه شــخص بــا دو شــاهد حــق خــود را میگیــرد.

 -40علی(ع) ،مفسر قرآن
عــن النبــی(ص) فــی احتجاجــه یــوم الغدیــر :علــی تفســیر کتــاب اهلل ،و الداعــی
الیــه ،اال و ان الحــال و الحــرام اکثــر مــن ان احصیهمــا و اعرفهمــا ،فآمــر بالحــال
و انهــی عــن الحــرام فــی مقــام واحــد ،فامــرت ان آخــذ البیعــة علیکــم و الصفقــة
منکــم ،بقبــول مــا جئــت بــه عــن اهلل عــز و جــل فــی علــی امیــر المؤمنیــن و االئمــة
مــن بعــده ،معاشــر النــاس تدبــروا و افهمــوا آیاتــه ،و انظــروا فــی محکماتــه و ال
تتبعــوا متشــابهه ،فــو اهلل لــن یبیــن لکــم زواجــره ،و ال یوضــع لکــم عــن تفســیره اال
الــذی انــا آخــذ بیــده .وســایل الشــیعه ،142 ،18 :ح .43
پیامبــر اکــرم(ص) روز عیــد غدیــر فرمــود :علــی(ع) تفســیر کتــاب خــدا ،و دعــوت
کننــده بــه ســوی خداســت ،آگاه باشــید کــه حــال و حــرام بیــش از آنســت کــه مــن
معرفــی و بــه آنهــا امــر و نهــی کنــم و بشــمارم .پــس دســتور داشــتم کــه از شــما
عهــد و پیمــان بگیــرم کــه آنچــه را در مــورد علــی(ع) امیرمؤمنــان ،و پیشــوایان بعد
او از طــرف خداونــد بــزرگ آوردم ،بپذیریــد.
ای مردم!اندیشــه کنیــد و آیــات الهــی را بفهمیــد ،در محکمــات آن دقــت
کنیــد و متشــابهات آن را دنبــال نکنیــد .بــه خــدا قســم هرگــز کســی نداهــای قــرآن
را نمیتوانــد بیــان کنــد و تفســیر آن را روشــن کنــد ،جــز آن کســی کــه مــن دســت او
را گرفتــه ام (و او را معرفــی کــردم).
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کــتــاب

پرسش
آیا دوزخیان با خداوند سخن میگویند؟ با دیگران چطور؟!

در قــرآن کریــم بــه مناســبتهای گوناگــون بــه ســخنگفتن جهنمیــان پرداختــه
شــده است:

سخن گفتن با خدا

ش از خــدا کمــک
ل دوزخ جهــت یافتــن راه نجاتــى بــراى خوی ـ 
 .1اهــ 
ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ ُ َ َّ َ ْ ً ّ َ َ َّ َ ْ
ْ
ضالیــن؛ ربنــا أخ ِرجنــا
میخواهن ـد« :قالــوا ربنــا غلبــت علینــا ِشــقوتنا و کنــا قومــا ِ
ِم ْنهــا َفــإ ْن ُع ْدنــا َفإ َّنــا ظا ِل ُمـ َ
ـون»؛[ ]1میگوینــد :پــروردگارا! شــقاوت مــا بــر مــا چیــره
ِ
ِ
شــد و مــا قــوم گمراهــى بودیــم؛ پــروردگارا! مــا را ازاینجــا بیــرون بــر ،اگــر بــار دیگــر
ً
تکــرار کردیــم قطعــا ســتمگریم (و مســتحق عــذاب) .همچنیــن در موردایــن
َ
َ
ْ
َ
َ ْ َ ْ
َ ْ
ُ َ
ن ف ْاع َت َرفنــا
ییت َنــا اث َن َتی ـ 
درخواســت میگویــد« :قالــوا َر ّبنــا أ َم ّت َنــا اث َن َتیـ ِـن و أح
ََ ْ
ُُ
ْ َ
ُ ُ
یل»؛[ ]2آنهــا میگوینــد« :پــروردگارا! مــا را دو
ِبذن ِ
وج ِمــن سـ ِـب ٍ
وبنــا فهــل ِإلــى خــر ٍ
بــار میرانــدى و دو بــار زنــده کــردى؛ اکنــون بــه گناهــان خــود معترفیــم؛ آیــا راهــى
بــراى خــارج شــدن(از دوزخ) وجــود دارد.
 .2جهنمیــان از خداونــد بــرای بازگشــت بــه دنیــا و انجــام اعمــال صالــح کمــک
ً َ َّ
َ ْ
َ
َ َ ْ
یص َطر ُخـ َ
میطلبنــد«َ :و ُهـ ْـم ْ
ـون ِفیهــا َر ّبنــا أخ ِر ْجنــا ن ْع َمــل صا ِلحــا غیـ َـر الـ ِـذی ّکنــا
ِ
َ
ن ْع َمـل»؛[ ]3خدایــا! مــا را از جهنــم خــارج کــن تــا عمــل صالــح انجــام دهیــم غیــر از
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آنچــه کــه در گذشــته انجــام داد ه بودیـم.
 .3اهلجهنــم از کســانی کــه باعــث گمراهــی آنهــا شــدند ،در نــزد خــدا
َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ َ
السـ ِـبیل»؛[]4
شــکایت میکننــد« :و قالــوا ربنــا ِإنــا أطعنــا ســادتنا و کبراءنــا فأضلونــا
و میگوینــد :پــروردگارا ،مــا فرمانروایــان و بــزرگان خــود را اطاعــت کردیــم و آنــان مــا
را گمــراه نمودنــد.

سخن گفتن با فرشتگان موکل بر جهنم

اهــل دوزخ از مأمــوران ّ
جهنــم ،جهــت شــفاعت در نــزد پــروردگار کمــک
َ َّ
َ ّ ْ َ
َ
َ
َ َ َ
میطلبنــد«َ :و قــال ال ِذیـ َـن ِفــی ّالنـ ِـار ِلخ َزنـ ِـة َج َه ّنـ َـم ْاد ُعــوا َر ّبکـ ْـم یخ ِفــف َع ّنــا
ْ ً َ ْ
ــن ال َعــذاب»؛[ ]5و همچنیــن از فرشــتگان میخواهنــد تــا واســطه
یومــا ِم
َ
ْ
َ
شــوند کــه خداونــد آنــان را بمیرانــد و ازایــن وضعیــت خــاص شــوند« :و نــادوا یــا
مالــک ل ْیقــض َع َلینــا َر ُّبــک قـ َـال إ َّنکـ ْـم ُ
ماکثـ َ
ـون»؛[ ]6آنهــا فریــاد میکشــند اى
ِ ِ
ِ
ِ
مالک(فرشــته نگهبــان دوزخ)! آرزو داریــم پــروردگارت مــا را بمیراند(تــا آســوده
شــویم!) او در پاســخ میگویــد :شــما دراینجــا ماندنــى هســتید.

سخن گفتن با بهشتیان

 .1اهــل جهنــم از بهشــتیان درخواســت کمــک میکننــد کهایــن درخواســت
َ
َ
ـاب ْال َج َّنــة َأ ْن َأف ُ
ـاب َّالنــار أ ْصحـ َ
ى أ ْصحـ ُ
یضــوا
آنهــا نیــز رد میشــود«َ :و نــاد 
ِ
ِ
ِ
َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ
َ ْ
َ
کاف ِریـ َـن»؛[]7
مــاء أو ِممــا رزقکــم اهَّلل قالــوا ِإن
َعلینــا ِم
اهَّلل َح ّر َمهمــا علــى ال ِ
ــن ال ِ
و دوزخیــان ،بهشــتیان را صــدا میزننــد که(محبــت کنیــد) و مقــدارى آب یــا از
آنچــه خــدا بــه شــما روزى داده بــه مــا ببخشــید ،آنهــا (در پاســخ) میگوینــد
خداونداینهــا را بــر کافــران تحریــم کــرده اســت.
ّ
 .2اهــل جهنــم علــت دوزخــی شــدن خــود را بــرای بهشــتیاناینگونه بیــان
ُ
َ
«قالــوا َلـ ْـم َنــک ِمـ َـن ْال ُم َص ِّلیـ َـنَ ،و َلـ ْـم َنــک ُن ْط ِعـ ُـم ْال ِم ْسـ َ
ـکینَ ،و ّکنــا نخــود
میکننــد:
ْ
ّ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
الدیـ ِـن»؛[]8
َمـ َـع الخا ِئ ِضیــن ،و کنــا نکـ ِـذ ُب ِبیــو ِم ِ
میگوینــد :مــا از نمازگــزاران نبودیــم ،و مســتمندان را اطعــام نمیکردیــم ،و
پیوســته بــا اهــل باطــل همنشــین و همصــدا بودیــم ،و همــواره روز جــزا را انــکار
میکردیــم.
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سخن گفتن با یکدیگر

ن همدیگــر را میشناســند و همدیگــر را لعــن و نفریــن میکننــد:
 .1جهنمیــا 
ُ
َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ ٌ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ
ـوا ف َ
یهــا َج ِم ًیعــا َق َالـ ْـت أ ْخ َر ُهــمْ
«کلمــا دخلــت أمـ َـة لعنــت أختهــا حتــى ِإذا ادارکـ ِ
َ
َ
ُ َ ُّ َ
ِألول ُهـ ْـم َر ّب َنــا هــؤآل ِء أ َضلونــا»؛[ ]9هــر زمــان کــه گروهــى وارد [دوزخ] میشــوند ،گــروه
دیگــر را لعــن میکننــد ،تــا همگــى بــا ذلــت و خــواری در آن قــرار گیرنــد[ .درایــن
هنــگام] گــروه پیــروان دربــاره پیشــوایان خــود میگوینــد« :خداوندا!اینهــا
بودنــد کــه مــا را گمــراه ســاختند».
 .2برخــی از دوزخیــان ،دیگــران را عامــل گمراهــی خــود دانســته و از آنــان
میخواهنــد کــه قبــول مســئولیت کــرده و بخشــی از عــذاب آنــان را متقبــل شــوند:
ًَ ْ
َّ َ ُ ُ ُّ َ ُ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ْ َ ُّ
حاجـ َ
کب ُروا ِإنــا ّکنــا لکـ ْـم َت َبعا ف َهل
ـن اســت
ـون ِفــی النـ ِـار فیقــول الضعفــاء ِلل ِذیـ 
«و ِإذ یت
ً َ َّ
َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ
أنتــم مغنــون عنــا ن ِصیبــا ِمــن النـ ِـار»؛[ ]10بــه خاطــر بیــاور هنگامــى را کــه در آتــش
ّ
محاجــه میکننــد؛ ضعیفــان بــه مســتکبران میگوینــد :مــا پیــرو
دوزخ بــا هــم
شــما بودیــم ،آیــا شــما (امــروز) ســهمى از آتــش را بجــاى مــا پذیــرا میشــوید؟!
و در همیــن راســتا بــه آنــان میگوینــد«َ :بـ ْـل َأ ْن ُتـ ْـم ال َم ْر َحبـ ًـا بکـ ْـم َأ ْن ُتـ ْـم َق َّد ْم ُت ُمــوهُ
ِ
َلنــا َفب ْئـ َـس ْال َقـ ُ
ـرار» ]11[.درود بــر شــما مباد!ایــن عــذاب را شــما بــراى مــا فراهــم
ِ
َ
ســاختید!اینجا چــه بــد جایگاهــى اســت! ســپس از خــدا میخواهنــد َ«ر ّبنــا
َ ْ َ َ َ
ً
ً
َ
َ
ــن ق ّــد َم لنــا هــذا فـ ِـز ْد ُه َعذابــا ِض ْعفــا ِفــی ّالنــار»؛[ ]12پــروردگارا! هــر کسایــن
م
عــذاب را بــراى مــا فراهــم ســاخته ،او را دچــار عذابــى چنــد برابــر کــن.

سخن گفتن با شیطان

اهلجهنــم شــیطان را عامــل گمراهــی خــود میداننــد .شــیطان نیــز در جــواب
آنهــا میگویــد« :إ َّن َ
اهَّلل َو َع َدکـ ْـم َو ْعـ َـد ْال َحـ ّـق َو َو َع ْد ُتکـ ْـم َف َأ ْخ َل ْف ُتکـ ْـم َو مــا َ
کان ِلــی
ِ
َ
ِ ََ
ومو ِنــی َو ُل ُ
َع َلیکـ ْـم ِمـ ْـن ُسـ ْـلطان إ ّال أ ْن َد َع ْو ُتکـ ْـم َف ْاسـ َـت َج ْب ُت ْم ِلــی َفــا َت ُل ُ
ومــوا أ ْن ُف َسـ ْ
ـکم
َ
ٍ ِ َ
َ
َ ُ َ
مــا أ َنــا ب ُم ْصر ِخکـ ْـم َو مــا أ ْن ُتـ ْـم ب ُم ْصر ِخــی إ ّ ِنــی َکفـ ْـر ُت بمــا أ ْشـ َـر ُکت ُ
ون ِمـ ْـن ق ْبــل ِإ ّن
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َّالظا ِل ِمیـ َـن َل ُهـ ْـم َعـ ٌ
ـذاب أ ِلیـ ٌـم»؛[ ]13خداونــد بــه شــما وعــده حــق داد و مــن هــم بــه
شــما وعده(باطــل) دادم و تخلــف کــردم ،مــن بــر شــما تســلطى نداشــتم جزاینکه
دعوتتــان کــردم و شــما پذیرفتیــد ،بنابرایــن مــرا ســرزنش نکنیــد ،خــود را ســرزنش
کنیــد ،نــه مــن فریــادرس شــما هســتم ،و نــه شــما فریــادرس مــن ،مــن نســبت بــه
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ک شــما دربــاره خــود کــه از قبــل داشــتید(و اطاعــت مــرا همردیــف اطاعــت خدا
شــر 
ً
قــرار دادیــد) بیــزار و کافــرم ،مســلما ســتمکاران عــذاب دردناکــى دارنــد.

سخن گفتن با خویشتن

اهلجهنــم بــا خودشــان صحبــت میکننــد و نســبت بــه کارهایــی کــه در دنیــا
انجــام ندادهانــد ،حســرت میخورنــد:
َ َ
َ ََ َ
َ
َّ ُ ُ
ــب ُو ُج ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ .1
«یــو َم ُت َق ّل ُ
وه ُهـ ْـم ِفــی النـ ِـار یقولــون یــا لیتنــا أطعنــا اهَّلل و أطعنــا
َ
َّالر ُســول»؛[ ]14روزى کــه چهرههایشــان در آتــش دگرگــون شــود ،میگوینــد :اى
کاش ،خــدا را اطاعــت کــرده و از پیامبــر(ص) فرمــان بــرده بودیــم.
ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ
َ
آیات َر ّبنا َو َن َ
کون ِمنَ
قالوا یا َل َیتنا ُن َر ُّد َو ال ُن ّ ِ َ
ى ِإذ و ِقفوا على الن ِار ف
«َ .2و ل ْو َتر 
کذب ِب ِ ِ
ْ ْ
نهــا را) هنگامــى کــه در برابــر آتش(دوزخ)ایســتادهاند،
ال ُمؤ ِم ِنیـ َـن»؛[ ]15کاش(حــال آ 
یشــدیم ،و آیــات
ببینــى! میگوینــد :اى کاش(بــار دیگــر ،بــه دنیــا) بازگردانــده م 
پروردگارمــان را تکذیــب نمیکردیــم ،و از مؤمنــان میبودی ـم]16[.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1مؤمنون 108 - 106
[ .]2غافر .11
[ .]3فاطر 37
[ .]4احزاب .67
[ .]5غافر .49
[ .]6زخرف .77
[ .]7اعراف .50
[ .]8مدثر .46 - 43
[ .]9اعراف ،آیه 38
[ .]10غافر .47
[ .]11ص .60
[ .]12ص.61
[ .]13ابراهیم .22
[ .]14احزاب .66
[ .]15انعام .27
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پرسش
چرا انسان خدا را فراموش میکند؟

پاسخ اجمالی

وسوسـههای شــیطان ،تعلــق بــه دنیــا و گنــاه از علــل فرامــوش کــردن پــروردگار
اســت و در مقابــل بــا نمــاز ،قــرآن ،تفکــر در آیــات الهــی و اســتفاده از اســتدالل و
برهــان میتــوان یــاد خــدا را در دلهــا زنــده ســاخت.
ذکــر خــدا آثــار بــا برکتــی دارد از جملــه .1 :تقیــد بــه اطاعــت از خــدا  .2خضــوع
و فروتنــی  .3عشــق بــه عبــادت  .4آرامــش و اطمینــان  .5توجــه خــدا بــه بنــده
.6محبــت خــدا نســبت بــه بنــده و...

پاسخ تفصیلی

آیاتــی از قــرآن داللــت دارنــد کــه کافــران ،تبــه کاران ،مشــرکان و ملحــدان ،مبــدأ
و معــاد و در نتیجــه خــدا را فرامــوش کردهانــد.
قــرآن درایــن بــاره میفرمایــد« :ماننــد کســانی نباشــید کــه خــدا را فرامــوش
کردنــد و در نتیجــه خــدا هــم آنهــا را فرامــوش کــرد (مــورد لطــف قرار نداد)،ایشــان
خودشــان فاســق هســتند]1[ ».
همچنیــن در آیــه دیگــر از زبــان کافــران میگوید«:زندگــی مــا جــز زندگــی دنیــا
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نیســت و میمیریــم و زنــده میشــویم و مــا را جــز روزگار هــاک نمیکند،اینچنین
شــخصی خــدا و معــاد را فرامــوش کــرده اســت[».]2
در آیــه دیگــر آمــده(« :و بــه آنهــا مىگویــم ):بچشــید (عــذاب جهنــم را)!
بخاطرایــن کــه دیــدار امروزتــان را فرامــوش کردیــد ،مــا نیــز شــما را فرامــوش کردیــم
و بچشــید عــذاب جــاودان را بــه خاطــر اعمالــى کــه انجــام مىدادیــد![»]3
در آیــه دیگــری خطــاب بــه کافــران گفتــه مىشــود« :امــروز شــما را فرامــوش
مىکنیــم همانگونــه کــه شــما دیــدار امروزتــان را فرامــوش کردیــد و جایــگاه شــما
دوزخ اســت و هیــچ یــاورى نداریــد! [»]4
نکاتی که ازاین آیات استفاده میشود:
 .1بــا توجــه بــه معنــی کلمــه نســیان اســتفاده میشــود کــه معرفــت خداونــد
ســابقه ی فطــری داشــته و کافــران و مشــرکان و تبــه کاران در اثــر آلودگــی بــه
طبیعــت آن را فرامــوش کردهانــد .خداونــد نســیان را فقــط در مــورد مومنــان یــا
یبــرد .بلکــه بــه هــر کــس کــه مبــدأ و معــاد را نمیپذیــرد،
اهــل کتــاب بــه کار نم 
نســبت نســیان میدهــد و میفرمایــد :شــما مبــدأ و معــاد را فرامــوش کردهایــد.
.2ایــن کــه فرامــوش کــردن خــدا ســبب «خــود فراموشــى» مىشــود ،دلیــل آن
نیــز روشــن اســت ،زیــرا از یــک ســو فراموشــى پــروردگار ســبب مىشــود کــه انســان
در لــذات مــادى و شــهوات حیوانــى فــرو رود ،و هــدف آفرینــش خــود را بــه دســت
فراموشــى بســپارد و در نتیجــه از ذخیــره الزم بــراى فــرداى قیامــت غافــل بمانــد.
از ســوى دیگــر فرامــوش کــردن خــدا همــراه بــا فرامــوش کــردن صفــات پــاک او
اســت کــه هســتى مطلــق و علــم بــى پایــان و غنــاى بــى انتهــا از آن او اســت و هــر
چــه غیــر او اســت وابســته بــه او و نیازمنــد بــه ذات پاکــش مىباشــد ،و همیــن امــر
ســبب مىشــود کــه انســان خــود را مســتقل و غنــى و بــى نیــاز بشــمرد ،و بهایــن
ترتیــب واقعیــت و هویــت انســانى خویــش را فرامــوش کنــد]5[.
.3ایــن آیــات همگــی برایــن مطلــب گــواه هســتند کــه فرامــوش کــردن خــدا
نــه تنهــا امــکان دارد کــه متأســفانه محــل ابتــاء تمــام انســانها نیــز میباشــد
و متأســفانه حتــی عــدهای از مســلمانان در شــرایطی خــدا را فرامــوش میکننــد.
منتهــی گاهــی ایــن فراموشــی دائمــی بــوده کــه بســیار خطرنــاک و موجــب
عــذاب دردنــاک اخــروی اســت .چنانکــه خــدا میفرمایــد« :خــدا بــر دلهــا و

109

کتــاب مــاه

گوشهــاى آنــان مهــر نهــاده و بــر چشمهایشــان پــردهاى افکنــده شــده و عــذاب
بزرگــى در انتظــار آنهاس ـت]6[ ».و گاهــی موقــت اســت و امیــد بــاز گشــت بــه
حالــت اولیــه و زنــده شــدن یــاد خــدا و نجــات وجــود دارد .قــرآن درایــن زمینــه
میفرماید«:پرهیــزگاران هنگامــى کــه گرفتــار وسوس ـههاى شــیطان شــوند ،بــه
یــاد (خــدا و پــاداش و کیفــر او) مىافتنــد و (در پرتــو یــاد او ،راه حــق را مىبیننــد و)
ناگهــان بینــا مىگردنــد]7[ ».

علل فراموشی خدا

 .1شــیطان یکــی از عوامــل موثــر در فراموشــی خــدا میباشــد .درایــن بــاره در
ّ
قــرآن آمــده اســت« :شــیطان بــر آنــان مســلط شــده و یــاد خــدا را از خاطــر آنهــا
بــرده آنــان حــزب شــیطانند! بدانیــد حــزب شــیطان زیانکاراننــد! «[]8
تمــام تــاش شــیطاناین اســت کــه ســرمایه خــدا خواهــی را از انســان بگیــرد و
یبــرد.
اگــر کسـیاین ســرمایه را باخــت ،خــودش را از یــاد م 
  .2تعلــق بــه دنیــا عامــل مهمـیدر فرامــوش کــردن خداونــد میباشــد؛ چــرا کــه
بــا جاذبههــا و زرق وبرقهایــش موجبــات دل بســتگی افــراد را فراهــم میســازد
بــه همیــن جهــت حضــرت علی(ع)فرمودند«:بــه آنچــه نــزد خــدا اســت جــز بــا
بریــدن از دنیــا نمیتــوان رســید]9[ ».
 .3گنــاه و نافرمانــی پــروردگار متعــال همچــون پــردهای اســت کــه بیــن انســان
و خــدا آویختــه میشــود و موجــب میشــود انســان خــدا و مبــدأ هســتی خویــش
را فرامــوش کــرده از او غافــل گــردد .چنانکــه از امــام رضــا(ع) نقــل شــده اســت کــه
آن حضــرت در جــواب مــردی کــه ســؤال کــرد چــرا خــدا در پــرده میباشــد؟ فرمــود:
بــه خاطــر گنــاه زیــادی کهاشــخاص مرتکــب میشــوند[]10.
در مقابــل مــا وظیفــه داریــم ذکــر و یــاد خــدا را همــواره در دل خــود و دیگــر
افــراد جامعــه زنــده نگــه داریــم .همانطــور کــه خداونــد میفرمایــد« :مــا آنهــا
کــه خــدا را در حالایســتاده و نشســته ،و آن گاه کــه بــر پهلــو خوابیدهانــد ،یــاد
مىکننــد ]11[».زنــده کــردن یــاد خــدا بــه هــر نحــو ممکــن اســت و الزم نیســت کــه
حتمــا بــه نحــو خاصــی باشــد ،ولــی بــا وجودایــن در دیــن بــرای زنــده کــردن یــاد
خــدا اســباب و روشهــای خاصــی نیــز معرفــی شــده اســت از جملــه:
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 .1نماز ،قرآن میفرماید« :و نماز را براى یاد من بپا دار.]12[».
 .2ارتبــاط و تمــاس بــا قــرآن ،خداونــد میفرمایــد« :اینها را کــه بر تو مىخوانیم،
ّ
حق ّ
انیت تو) است ،و یادآورى حکیمانه است»]13[.
از نشانهها (ى
 .3تفکــر در آســمانها و زمیــن ( آیــات الهــی) ،قــرآن میفرمایــد« :در اســرار
آفرینــش آســمانها و زمیــن مىاندیشــند (و مىگوینــد) بــار الها!اینهــا را
بیهــوده نیافریــدهاى! منزهــى تــو! مــا را از عــذاب آتــش ،نــگاه دار!»]14[.
   .4توجــه بــه صفــات الهــی ،خداونــد میفرماید«:مشــرق و مغــرب ،از
آن خداســت! و بــه هــر ســو رو کنیــد ،خــدا آنجاســت! خداونــد بىنیــاز و
داناســت!»[ ]15و چــون خــدا در همــه جــا حضــور دارد ،پــس هــر کجــا رو آری ،خــدا
در آنجــا حاضــر اســت .نتیجهاینکــه مواظــب خــود بــاش تــا حرمــت نگــه داری.
ذکر و یاد خداوند آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد از جمله:
 .1تقید به اطاعت از دستورات پروردگار متعال.
 .2خضــوع و فروتنــی نســبت بــه پذیــرش حــق و حقیقــت و بنــدگان ضعیــف
خداونــد.
  .3عشق به عبادت.
  .4آرامش و اطمینان.
 .5جلب توجه و محبت خداوند به بنده و....
امید است همه بتوانیم ازاین برکات بهره مند بشویم.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
َ َ َْ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ
[ ]1حشر«َ 19 ،و ال َت ُک ُونوا َک َّال َ َ
فاس ُق َ
ون» .و آیات توبه67 ،؛ یس.78 ،
ولئ
ک ه ُم ال َ ِ
ذین ن ُسوا اهَّلل فأنساهم أنفسهم أ ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ ُ
قالوا ما ه َی إ َّال َح ُ
یات َنا ّالد ْنیا َن ُم ُ
وت َو َن ْحیا َو ما ُی ْه ِل ُکنا إ ّال ّالد ْه ُر َو ما ل ُه ْم بذ ِل َ
ک ِم ْن ِعل ٍم ِإ ْن ُه ْم
[ ]2جاثیه« 24 ،و
ِ
ِ
ِ ِ
إ َّال َی ُظ ُّن َ
ون»
ِ
[ ]3سجده14 ،
[ ]4جاثیه34 ،
[ ]5تفسیر نمونه ،ج ،23ص.541
َ َ
ََ َ ُ َ ُُ
ى أ ْبصار ِه ْم ِغ َ
ذاب َع ٌ
شاو ٌة َو َل ُه ْم َع ٌ
ظیم»
ى َس ْم ِع ِه ْم َو عل 
ى قل ِوب ِه ْم َو َعل 
[]6بقره« 7،ختم اهَّلل عل 
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ٌ
َ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ذین اتق ْوا إذا َم ّسه ْم طا ِئف ِم َن الش ْیطان تذک ُروا فإذا ه ْم ُم ْب ِص ُر َ
[]7اعراف201،؛ آل عمران »135 ،ال َ
ون».
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ
َّ ْ َ َّ ْ
اهَّلل أ ِ َ ْ ُ َّ ْ
طان ُه ُم
[ ]8مجادله« 19 ،استحوذ علی ِهم الشی
طان فأنساه ْم ِذک َر ِ
طان أال ِإن ِحزب الشی ِ
ولئک ِحزب الشی ِ
ْ
خاس ُرون».
ال ِ
َ
ّ
َ
ُ
[ ]9ترجمه نهج البالغه ،خطبه  ،193ص َ « 286و ل ُی َنال َما ِع ْن َد ُه ِإل ِب َت ْر ِک َها».
[ ]10شیخ صدوق ،التوحید ،یک جلدی ،انتشارات جامعه مدرسین قم 1398 ،ه ق ( 1357شمسى) ،ص .252
عن الرضا(ع) :قال الرجل فلم احتجب فقال أبو الحسن ع إن االحتجاب عن الخلق لکثرة ذنوبهم.
َّ
ً ُ ً
ون َ
ذین َی ْذ ُک ُر َ
«ال َ
ى ُج ُن ِوب ِه ْم».
اهَّلل ِقیاما َو ق ُعودا َو َعل 
[ ]11آل عمران191 ،
َ
َّ َ ْ
[ ]12طه« 14 ،أ ِق ِم الصالة ِل ِذکری».
َ َُْ ُ َ َْ َ َ ْ
َ ّْ ْ
َ
کیم».
یات و َ ِ
[ ]13آل عمران« 58 ،ذ ِلک نتلوه علیک ِمن ال ِ
الذک ِر الح ِ
ً ُ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
ون فی َخ ْلق َّ
ََْ َ
َ
»191ی َت َف َّک ُر َ
ماوات َو ْال ْ
[ ]14آل عمران،
ذاب ّالن ِار».
باطال سبحانک ف ِقنا ع
ر
الس ُ ِ
ض َر ّبنا ما خلقت هذا ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ْ
َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
َ
ّ
ٌ
ّ
واسع علیم».
اهَّلل ِإن اهَّلل ِ
[]15بقره« 115،و ِل المش ِرق و المغ ِرب فأینما تولوا فثم وجه ِ
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پرسش
چرا قرآن برای بیان وقایع روز قیامت ،گاه از فعلهای ماضی(گذشته)
استفاده میکند؟

پرسش

چــرا افعــال آیــات  68بــه بعــد ســوره زمــر مربــوط بــه زمــان گذشــته اســت؟
مگــر نفــخ صــور و رســتاخیز مربــوط بــه آینــده نیســت؟ بیشــتر مترجمــان قــرآن،
همگــی زمــان آینــده ترجمــه کردهانــد کــه بــه لحــاظ دســتور زبــان عــرب بیاشــکال
نیســت .از ترجمــه هــم بگذریــم کلمــه «اورثنــا االرض» در آیــه  74هــم بــه نوعــی
تصریــح میکنــد کــه زمــان گذشــته افعــال ،درســت بــوده و نفــخ صــور در گذشــته
انجــام شــده کــه همهاینهــا عجیــب اســت و نیــاز بــه شفافســازی بــدون
تخطئــه مترجمــان دارد.

پاسخ اجمالی

نکــه «فعــل ماضــی»
در ادبیــات عــرب  -و نیــز برخــی زبانهــای دیگــر  -باای 
بــه صــورت پیشفــرض بــر «انجــام فعــل در زمــان گذشــته» داللــت دارد ،امــا در
شفــرض خــود خــارج شــده و نشــانگر زمــان آینــده
شــرایط خاصــی از حالــت پی 
خواهــد بــود ،کــه بــه برخــی ازایــن موارداشــاره میکنیــم:
 .1دعــا :از آنجــا کــه دعــا نوعــی خواهــش و امــر بــه شــمار مـیرود کــه تنهــا بــرای
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آینــده معنــا خواهــد داشــت ،اگــر در آن از فعــل ماضــی نیــز اســتفاده شــود ،معنــای
ّ
«وف َقـ َ
ـک ُ
اهلل»؛ خــدا تــو را موفــق نمایــد
آینــده از آن برداشــت خواهــد شــد؛ ماننــد:
ََ َ ُ َ ُ
اهلل لکــم»؛ خــدا شــما را بیامــرزد.
و «غفــر
 .2شــرط :قــرار گرفتــن فعــل ماضــی در جملــه شــرطیه و بعــد از ادات شــرط ،نیز
میتوانــد در مــوارد بســیاریاین فعــل را دارای معنــای آینــده کنــد:
َّ ْ َ ْ َ
اج َنـ ْـح لهــا»؛[( ]1و اگــر تمایــل بــه صلــح نشــان دهنــد ،تــو
َ«و ِإ ْن َج َن ُحــوا ِللســل ِم ف
نیــز از در صلــح درآی)]2[.
 .3صلــه «مــا» مصــدری :اگــر فعــل ماضــی ،صلــه «مــا» مصــدری قــرار بگیــرد و
عامــل در آن «مــا» مصــدری نیــز فعــل مســتقبل باشــد،این فعــل ماضــی کــه صلــه
ً
َ ُ
«أفعــل خیــرا مــا ُدمـ َـت
قــرار گرفتــه نیــز دارای معنــای آینــده خواهــد شــد؛ ماننــد:
ّ
یکــه زنــدهام ،کار نیــک انجــام خواهــم داد).
حیــا»؛ (تــا هنگام 
 .4ارتبــاط بــا ظــروف مســتقبل :برخــی از آنچــه بــه عنــوان «ظــرف» در ادبیــات
عــرب شــناخته شــدهاند ،ماننــد «اذا» در درون خــود معنــای اســتقبال را دارنــد؛
ازایــنرو در جمالتــی مثــل «ســقیت إذا تغـ ّـورت ّالنجــوم» ،فعــل ماضــی کــه در
ارتبــاط بــا آن قــرار گرفتــه اســت ،بــر معنــای اســتقبال داللــت میکنــد.
 .5منفیشــدن بــا «إن» نافیــه :فعــل ماضــی اگــر بعــد از «إن» نافیــه قــرار بگیرد،
نیــز دارایایــن ظرفیــت خواهــد شــد که معنــای آینده از آن برداشــت شــود:
َ
َ
َ
َ َ
َ«و ل ِئـ ْـن زالتــا ِإ ْن أ ْم َســک ُهما ِمـ ْـن أ َحـ ٍـد ِمـ ْـن َب ْعـ ِـده»؛[( ]3و هــرگاه منحــرف گردنــد،
کســى جــز او نمیتوانــد آنهــا را نــگاه دارد).
 .6بعــد از همــزه تســویه :اگــر فعــل ماضــی بعــد از همزهاســتفهامیواقع شــود
کــه نشــانگر مســاویبودن دو چیــز اســت ،ممکــن اســت کــه معنــای اســتقبال
َ ٌ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َْ
صامتون»؛[(]4تفاوتــی
بگیــرد؛ ماننــد «سـ
ـواء عل ْیکـ ْـم أ دع ْوت ُموهــم أ ْم أن ُتـ ْـم ِ
نکــه خامــوش باشــید).
نمیکنــد آیــا بــه ســوی حــق دعوتشــان کنیــد و یــا آ 
ّ
ّ
 .7بعــد از کلمــا و حیــث و نیــز حــروف تحضیض(هــا ،اال ،لومــا ،و لــوال) :اگــر
فعــل ماضــی بعــد ازایــن حــروف قــرار گیــرد ممکــن اســت کــه بــه معنــای اســتقبال
ُّ َ
َ
ََ ََ
باشــد« :فلـ ْـو ال نفـ َـر ِمـ ْـن ک ِل ِف ْرقـ ٍـة ِم ْن ُهـ ْـم طا ِئفــة»؛[( ]5چــرا از هــر گروهــى از آنــان،
طایف ـهاى کــوچ نمیکنــد)،
َ
ً
ُ
ْ
َ
ــت ُج ُل ُ
ّ
ُ
ُ«ک َّلمــا َنض َج ْ
ُ
َ
ود ُهـ ْـم بدلناهـ ْـم جلــودا غ ْی َرهــا»[( ]6هــرگاه پوس ـتهاى
ِ
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تنشــان [در آن] بریــان گــردد [و بســوزد] ،پوس ـتهاى دیگــرى بــه جــاى آن قــرار
میدهیــم).
 .8صلــه بــرای موصــول عــام :اگــر فعــل ماضــی ،صلــه بــرای موصــول عامیکــه
مصــداق آن مشــخص نیســت ،قــرار گیــرد ،ممکــن اســت بــه معنــای مســتقبل
َ
َ
َ َ ْ
باشــد؛ ماننــد «إ ّل َّال ِذیـ َـن ُ
تابــوا ِمـ ْـن ق ْبـ ِـل أ ْن َتقـ ِـد ُروا َعل ْی ِه ـم»؛[( ]7مگــر آنهــا کــه
ِ
پیــش از دســت یافتــن شــما بــر آنــان ،توبــه کننــد).
 .9صفــت بــرای نکــره عــام :اگــر فعــل ماضــی ،صفتــی بــرای اســم نکــره عــام
قــرار بگیــرد کــه مصــداق مشــخصی نــدارد ،میتوانــد داللــت بــر معنــای اســتقبال
ّ َ ُ ً َ َ َ َ
قالتــی َف َو َع َ
اها
داشــته باشــد؛[ ]8مانندایــن حدیــث نبــوی« :نضــر اهلل امــرأ سـ ِـمع م
َ َّ َ
ف َبل َغ َهــا ک َمــا َسـ ِـم َع َها»؛[( ]9خداونــد ،شــاد کنــد کســى را کــه چیــزى از مــا میشــنود
َ
و آنرا همانگونــه کــه شــنیده ،حفــظ میکنــد و بــه دیگــران میرســاند).
 .10مــوارد حتمیالوقــوع :اگــر متکلــم ســخن از اتفــاق و واقعـهای بــه میــان آورد
کــه وقــوع آن در آینــده حتمـیو تخلــف ناپذیــر اســت( ،بهایــن اعتبــار کــه امــری کــه
در گذشــته رخ داده ،ممانعــت از وقوعــش محــال اســت) زمــان آنرا نــازل منزلــه
زمــان گذشــته قــرار داده و بهجــای فعــل مضارعــی کــه داللــت بــر اســتقبالکنــد ،از
فعــل ماضــی اســتفاده میکنــد ]10[.بــه همیــن دلیــل ،بســیاری از افعــال مربــوط
بــه وقایــع روز قیامــت کــه در قــرآن بــه کار گرفتــه شــده ،بــه صــورت فعــل ماضــی
آمــده اســت]11[.این نــوع اســتعمال ،نوعــی اســتعاره نیــز بــه شــمار م ـیرود]12[.
بــه عبــارت دیگــر و در مــورد پرســش ،خداونــد از آنجایــی کــه نظــرش بــر آن
اســت کــه معــاد و قیامــت را بــه عنــوان امــری تخلفناپذیــر بــه مــردم معرفی کنــد ،از
صیغــه ماضــی اســتفادهکــرده و باایــن روش از مــردم میخواهــد تــا همانطــور کــه
در مــورد واقعـهای کــه در گذشــته رخ داده ،اطمینــان کامــل و صــد در صــد دارنــد،
در مــورد قیامــت کــه در آینــده رخ خواهــد داد نیــز اطمینــان داشــته باشــند.
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واق َعة»«ِ ،إذا الش ْم ُس ک ّ ِو َرت»«ِ ،إذا ُزل ِزل ِت ال ْر ُض
[ .]11مثل«َ :و ُن ِفخ ِفی
ک َی ْو ُم ال َوعید»« ،فیوم ِئ ٍذ وقع ِت ال ِ
ِ
َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ً
ْ َ
َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َّ
ى أصحاب الجن ِة أصحاب الن ِار»« ،و سیق الذین اتقوا ربهم ِإلى الجن ِة زمرا» و....
ِزلزالها»«َ ،و ناد 
[ .]12دانشگاه بینالمللی مدینه ،البالغه ،البیان ،البدیع ،ج  ،1ص  ،177مدینه.
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پرسش
در مورد عصمت انبیاى الهى توضیح دهید .چرا برخى آیات ،با عصمت
آنان منافات دارند؟

پاسخ اجمالی

در پاسخ به سؤال فوق ،چنین میتوان گفت:
« .1عصمــت» ،یــک حالــت نفســانى در فــرد معصــوم اســت کــه باعــث روى
گردانیــدن او از معصیــت و کارهــاى زشــت شــده و او را از هرگونــه خطــا و نســیان
نکــه باعــث ســلب اختیــار شــود و یــا جبــرى بــر معصــوم
حفــظ مینمایــد ،بــدون آ 
مســتولى گــردد.
 .2راز عصمــت انبیــا ،شــهود و بــاور وایمــان کامــل و عشــق بــه ذات حــق ،و
استشــعار بــه عظمــت خداونــد و صفــات جمــال و جــال اوســت .عــاوه برایــن؛
تأییــدات و تســدیداتى از طــرف خداونــد بــراى تقویــت و حفــظ انبیــا از شــر
یگــردد.
شــیاطین و هــواى نفــس بهایشــان افاضــه م 
 .3دالیــل عقلــى متعــددى بــر لــزوم عصمــت انبیــا وجــود دارد کــه از جملــه
آنهــا ،تحصیــل غــرض اســت.
 .4اگــر آیاتــى از قــرآن ،بــا دالیــل عقلــى تعــارض پیــدا کــرد ،بــا دقــت در مفــاد آیــات،
بایــد معانــى صحیــح آنهــا را بــه دســت آورده ،و از ظهــور ابتدایــى چشمپوشــى نمود.
 .5آیــات بســیارى بــر وجــود و لــزوم عصمــت در انبیــا داللــت دارنــد ،هرچنــد کــه
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واژه «عصمــت» در آنهــا ذکــر نشــده اســت.
الــف .در قــرآن کریــم آیاتــى وجــود دارد کــه انبیــا(ع) را از مخلصــان میشــمارند،
َ
مثــل :آیــات  45تــا  48ســوره «ص» .و مخلــص کســى اســت کــه دســت گمراهــى
شــیطان بــه او نمیرســد.
ب .آیاتــى کــه بیانگــر وجــود «هدایــت الهــى» در انبیــا میباشــد ،در قــرآن مجیــد
فراواننــد ،ماننــد :آیــات  84تــا  90ســوره انعــام .و کســى کــه مشــمول هدایــت الهــى
شــد ،گمراهــى و لغــزش در او معنــا نــدارد.
ج .خداونــد متعــال ،در آیــات متعــددى دســتور بــه تبعیــت از پیامبــران داده
و مــردم را بــه اطاعــت بیقیــد و شــرط ازایشــان دعــوت میکنــد .ماننــد :آیــات 31
و  32ســوره آل عمــران ،آیــه  80ســوره نســاء ،و آیــه  52ســوره نــور .و روشــن اســت
کــه وجــوب اطاعــت بیچــون و چــرا از یــک شــخص ،داللــت بــر وجــود عصمــت در
آن فــرد مینمایــد.
د .آیــات  26تــا  28ســوره جــن ،بــر حفاظــت همــه جانبــه پیامبــران از ســوى
خــدا داللــت دارنــد.
هـــ .آیــه تطهیــر (احــزاب )32 ،داللــت روشــنى بــر وجــود عصمــت در شــخص
پیامبــر(ص) دارد.
ً
 .6آیاتــى کــه ظاهــرا بــا مقــام عصمــت ســازگار نیســتند ،یــا بــه صــورت جملــه
نکــه در واقــع،
شــرطیه هســتند کــه داللتــى بــر وقــوع معصیــت ندارنــد یاای 
مخاطــب اصلــى ،عمــوم مؤمنــان هســتند نــه انبیــا.
 .7در مــورد حضــرت آدم(ع) کــه شــبهات زیــادى در مــورد عصیــان وى مطــرح
ً
اســت ،چنیــن میتــوان گفــت :اوال ،نهــى در آیــات مربــوط بهایــن بحــث ،نهــى
ً
ارشــادى اســت و نــه مولــوى .ثانیــا ،اگــر نهــى مولــوى نیــز باشــد ،از نــوع تحریمــى
ً
ً
نبــوده و صرفــا یــک تــرک اولــى محســوب میشــود و نــه یــک گنــاه .ثانیــا ،نشــأه
و عالمــى کــه حضــرت آدم)ع) در آن بــوده ،عالــم و نشــأه تکلیــف نبــوده اســت و
ً
طبعــا ،مخالفــت در غیــر عالــم تکلیــف ،عصیــان مصطلــح محســوب نمیشــود.
 .8اگــر خداونــد در مــورادى بــا انبیــاى عظــام بــه تنــدى ســخن میگویــد ،ازایــن
بــاب اســت کــه بــه هــر حال،ایشــان هــم انســانهایى هســتند کــه داراى شــهوت
ُ
و غضــب و قــواى حیوانــى و نفســانى بــوده ،و محتــاج بــه نصــح و ارشــاد الهــى
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میباشــند ،کــه اگــر لحظـهاى بــه خــود واگــذار شــوند ،هــاک خواهنــد شــد.

پاسخ تفصیلی

بــراى پاســخ دادن بــه ســؤال مذکــور ،در ابتــدا معنــاى «عصمــت» را بررســى
مینماییــم .عالمــه طباطبائى(قـ ّـدس ســره) میفرمایــد« :مقصــود مــا از
عصمــت ،وجــود چیــزى اســت در فــرد معصــوم کــه از وقــوع وى در امــورى کــه جایز
نیســت ،ماننــد خطــا یــا معصیــت ،جلوگیــرى مینمایــد»]1[.
لتــرى ارایــه میکنــد:
فاضــل مقــداد از متکلمــان بــزرگ شــیعه ،تعریــف کام 
«عصمــت ،لطفــى اســت کــه خداونــد متعــال در شــخص مکلــف انجــام میدهــد
بــه گونـهاى کــه بــا وجــود آن ،بــراى تــرک طاعــت یــا انجــام معصیــت داعــى نــدارد،
بااینکــه بــر آن قــادر اســت .وایــن لطــف بــا پیدایــش ملکـهاى بــراى آن مکلــف کــه
مانــع از ارتــکاب معاصــى اســت ،حاصــل میشــود .افــزون برایــن؛ وى ،نســبت بــه
ثــواب طاعــت و عقــاب معصیــت ،عالــم اســت و از مؤاخــذه بــر تــرک اولــى و یــا فعلى
کــه فرامــوش کنــد ،میترســد»]2[.
نکتـهاى کــه الزم اســت بــدان توجــه شــود،این اســت کــه« :عصمــت» هیـچگاه
فــرد معصــوم را مجبــور بــر فعــل طاعــت یــا تــرک معصیــت نمیکنــد و چنیــن
نیســت کــه معصــوم ،بــر انجــام گنــاه ،قــدرت نداشــته و اختیــار از او ســلب شــده
باشــد ،بلکهایمــان کامــل و علــم و تقــواى در حــد اعــا ،و بــه تعبیــرى ،استشــعار
بــه عظمــت خداونــد متعــال و توجــه بــه جمــال و کمــال او ،مانــع ازایــن میشــود
کــه معصــوم گرفتــار معصیــت گــردد و یــا از طاعــت خــدا ســرباز زنــد .اضافــه بــر آن،
ّ
در مــورد انبیــا و ائمــه اطهــار(ع) روایاتــى وجــود دارد دال براینکهایشــان مؤیــد
بــه تأییــدات الهــى هســتند و خــدا آنــان را بــه وســیله روح القــدس و ،...تأییــد و
تســدید و تقویــت مینمایــد]3[.

دلیل عصمت انبیا

قبــل از تمســک بــه ظاهــر آیــات قــرآن ،توجــه بهایــن نکتــه ضــرورى خواهــد بود
کــه چــون بیــن عقــل و وحــى تنافــى وجــود نــدارد ،الزم اســت آیــات بــه گون ـهاى
معنــا شــود کــه بــا حکــم قاطــع عقــل ،تعــارض نداشــته باشــند.
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در خصــوص عصمــت انبیــا ،تنهــا یــک دلیــل عقلــى را ذکــر میکنیــم .محقــق
طوســى(ره) بــا عبارتــى موجــز میفرمایــد« :عصمــت بــراى نبــى الزم اســت تــا
اطمینــان بــه وى حاصــل شــود و در نتیجــه ،غــرض حاصــل گــردد» ]4[.بنابرایــن،
لــزوم عصمــت پیامبــران بــه دلیــل وثــوق بــه انبیــا اســت.
برخــى از محققــان دلیــل عصمــت انبیــا را چنیــن میفرماینــد« :وقتــى وجــود
خداونــد  -بــا همــه صفــات جمــال و جــال او  -ثابــت شــد و وحــى ممکــن و
نبــوت عامــه اثبــات گردیــد ،مطلــب دیگــرى کــه عقــل بــه آن حکــم خواهــد کــرد،
لــزوم عصمــت انبیــا در دریافــت و ابــاغ وحــى میباشــد؛ یعنــى خدایــى کــه بــراى
ً
هدایــت بنــدگان ،پیامبــری را بــر میگزینــد ،ضرورتــا پیامبــری کــه از هــر گونــه ســهو
و نســیان  -چــه رســد بــه عصیــان  -در دریافــت و ابــاغ وحــى معصــوم باشــد،
خواهــد فرســتاد؛ زیــرا در غیرایــن صــورت بــا حکمــت نبــوت و انــزال کتــب و ارســال
رســل  -کــه ریشــه در حکمــت آفرینــش دارد  -ســازگار نخواهــد بــود .حکمــت
برانگیختــن رســوالن ،هدایــت نــاس اســت و راهنمایــى مــردم در صورتــى حاصــل
میشــود کــه پیــامآور خــدا از خطــا و ســهو و نســیان در دریافــت و رســاندن وحــى
معصــوم باشــد.
ایــن اصــل کالمــى ریشــه در صفــات الهــى ،از جملــه علــم و قــدرت و حکمــت
آفرینــش ،حکمــت تشــریع ،و باألخــره تنـ ّـزه خداونــد از هرگونــه قبــح ،ظلــم و
عبــث دارد .اگــر رســولى در دریافــت یــا رســاندن وحــى خطــا کنــد ،جهــل یــا عجــز
ً
و یــا ناشایســتگى در کار ربوبــى را نشــان خواهــد داد ،بلکــه اگــر پیامبــری ضرورتــا
معصــوم نباشــد ،یــا در هدایــت وىاشــتباه عمــدى یــا ســهوى رخ خواهــد داد و یــا
الاقــل ،امــت اعتمــاد الزم بــر خصــوص پیامبــری او ،یــا الهــى بــودن همــه تکلیــف
و پیامهایــش نخواهنــد داشــت .در قســم ّاول ،اغــرا بــه جهــل و گمراهــى مــردم و
در صــورت دوم ،لغــو و عبــث الزم میآیــد و ســاحت مقــدس ربوبــى از هــر دو امــر
منــزه اســت»]5[.
تــا کنــون ،تعریــف عصمــت بازگــو گردیــد ،و راز عصمــت انبیــا نیــز روشــن شــد و
برخــى از ادلــه عقلــى بــر وجــود و لــزوم ملکــه عصمــت در انبیــا نیــز بررســى گردیــد.
در ادامــه ،طــى دو بخــش بــه بررســى آیــات قرآنــى میپردازیــم :بخــش ّاول ،آیاتــى
کــه بیانگــر عصمــت انبیــا میباشــند .بخــش دوم ،آیاتــى کــه در ظاهــر بــا مقــام
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عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند .و در پایــان ،نتیجــه پاســخ روشــن خواهــد شــد.
بخــش ّاول :آیاتــى کــه داللــت بــر عصمــت انبیــا دارنــد :در قــرآن ،آیــات بســیارى
وجــود دارد کــه داللــت بــر وجــود ملک ـهاى بــه نــام «عصمــت» در انبیــا دارنــد
هرچنــد کــه واژه «عصمــت» در آنهــا نیامــده اســت .امــا معنــا و مفهــوم و یــا لــوازم
آن ملکــه را از آیــات قــرآن میتــوان اســتفاده نمود.ایــن آیــات در چنــد دســته
قابــل بررســى اســت.
یشــمارند .و مخلصان ،کســانى
دســته ّاول :آیاتــى کــه انبیــا(ع) را از مخلصان م 
هســتند کــه دســت اغــواى شــیطان از دامــان آنــان کوتــاه اســت .در نتیجــه ،بایــد
معصوم باشــند.
در ســوره مبارکــه «صــاد» میفرمایــد« :و بــه خاطــر بیــاور بنــدگان مــا ،ابراهیــم
و اســحاق و یعقــوب را ،صاحبــان دس ـتها و چش ـمها .مــا آنهــا را خالــص
کردیــم بــه خلــوص ویــژهاى ،و آن یــادآورى ســراى آخــرت بــود .و آنهــا نــزد مــا از
برگزیــدگان و نیکاننــد .و بــه خاطــر بیــاور اســماعیل و یســع و ذوالکفــل را کــه همــه
از نیــکان بودنــد»]6[.
درایــن آیــات ،نــام عــدهاى از انبیــا ،کــه از «مخلصــان» و از «اصفیــا» هســتند،
بــه عنــوان نمونــه ،ذکــر شــده اســت .و مخلصــان کســانى هســتند کــه در تیــررس
نکــه قــرآن ،از قــول شــیطان ،میفرمایــد« :بــه
شــیطان قــرار نمیگیرنــد .چنا 
عزتــت قســم کــه آنهــا را گمــراه خواهــم کــرد ،مگــر بندگانــت را کــه مخلصــان
ازایشــانند»[ ]7و نیــز« :و بیگمــان آنهــا را گمــراه خواهــم کــرد مگــر بندگانــت را کــه
مخلصــان ازایشــانند»]8[.
دســته دوم :آیاتــى کــه بیانگــر وجــود «هدایــت الهــى» در انبیــا میباشــد.
ماننــد« :و اســحاق و یعقــوب را بــه او (ابراهیــم) بخشــیدیم و هــر دو را هدایــت
کردیــم و نــوح را نیــز پیــش از آن هدایــت کردیــم و از فرزنــدان او داود و ســلیمان
وایــوب و یوســف و موســى وهــارون را [هدایــت کردیم]اینگونــه نیکــوکاران
را پــاداش میدهیــم .و همچنیــن زکریــا و یحیــى و عیســى و الیــاس را ،همــه
از صالحــان بودنــد .و از پــدران و فرزنــدان و بــرادران آنهــا برگزیدیــم و بــه راه
راســت هدایــت نمودیم.ایــن هدایــت خــدا اســت...اینها کســانى هســتند کــه
خداونــد هدایتشــان کــرده پــس بــه هدایــت آنــان اقتــدا کــن و بگــو :در برابرایــن
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رســالت پــاداش از شــما نمیطلبم.ایــن رســالت چیــزى جــز یــک یــادآورى بــراى
جهانیــان نیســت»]9[.
ایــن آیــات داللــت برایــن دارنــد کــه انبیــا ،هدایــت الهــى یافتهانــد .و در ســوره
زمــر میفرمایــد« :و کســى را کــه خــدا هدایتــش کــرده باشــد گمــراه کننــدهاى بــراى
وى نخواهــد بــود»[ ]10پــس کســى کــه تحــت هدایــت الهــى قــرار گیــرد ،هرگــز گمــراه
نخواهــد شــد و چــون گنــاه و معصیــت یــک نــوع گمراهــى اســت ،پــس میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه انبیــاى الهــى معصــوم هســتند.
اینکــه در آیــات فــوق ،انبیــا جــزء برگزیــدگان بــر شــمرده شــدهاند ،دلیــل
دیگــرى بــر عصمــت انبیــا میباشــد؛ زیــرا آنــان برگزیــده شــدهاند تــا دیگــران را
ّ ً
هدایــت کننــد ،پــس مســلما خودشــان هدایــت یافتــه و معصومانــد .عــاوه
براینکــه در آیــه اخیــر ،خداونــد بــه پیامبر(ص)امــر میکنــد کــه بــه هدایــت آنهــا
ّ
اقتــدا کنــد و مســلم اســت کــه اقتــدا کــردن پیامبــر(ص) ،بــا آن جاللــت قــدر و
ّ
مقــام ،بــه پیامبــران دیگــر ،بــر عصمتایشــان داللــت دارد و اال اقتــدا نمــودن
بــدون قیــد و شــرط بــه کســى کــه معصــوم نیســت چــه بســا بــه گمراهــى بیانجامــد.
دســته ســوم :آیاتــى کــه مســلمانان را بــه اطاعــت از پیامبــر(ص) و اقتــداى بــه
او دعــوت مینمایــد .ماننــد« :بگــو :اگــر خــدا را دوســت میداریــد از مــن پیــروى
کنیــد تــا خــدا نیــز شــما را دوســت بــدارد و گناهــان شــما را ببخشــد و خــدا آمرزنــده
مهربــان اســت .بگــو :از خــدا و فرســتاده او اطاعــت کنیــد و اگــر ســرپیچى کنیــد
خداونــد کافــران را دوســت نم ـیدارد»]11[.
یــا در ســوره نســاء میفرمایــد« :و کســى کــه پیامبــر را اطاعــت نمایــد همانــا
خداونــد را اطاعــت نمــوده اســت»]12[.
آیــات دیگــرى هــم وجــود دارد کــه بــر اطاعــت بــدون قیــد و شــرط از رســول خــدا
داللــت دارنــد و اگــر اطاعــت فــردى بــدون قیــد و شــرط واجــب باشــد ،نشــانگر
ّ
عصمــت اوســت و از گمراهــى و زلــل بایــد در امــان باشــد و اال ،موجــب گمراهــى
دیگــران خواهــد شــد.
غیــر ازایــن ســه دســته ،آیــات دیگــرى هــم وجــود دارد کــه بــر عصمــت پیامبــران
یــا شــخص پیامبــر اســام(ص) در ابــاغ وحــى ،داللــت میکننــد ،کــه بــه دو نمونــه
از آنهــااشــاره میشــود:
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چکــس را بــر اســرار غیبــش آگاه نمیســازد،
آیــه ّاول« :دانــاى غیــب او اســت و هی 
مگــر رســوالنى کــه آنــان را برگزیــده و مراقبینــى از پیـشرو و پشــت ســر بــراى آنهــا
قــرار میدهــد تــا بدانــد پیامبرانــش رســالتهاى پروردگارشــان را ابــاغ کردهانــد
و او بــه آنچــه نــزد آنهاســت احاطــه دارد و همــه چیــز را احصــا کــرده اســت»]13[.
آیــه دوم« :انمــا یریــد اهلل لیذهــب عنکــم الرجــس اهــل البیــت و یطهرکــم
ً
تطهیــرا» ]14[.اراده خــدا درایــن آیــه ،اراده تکوینــى اســت و نــه تشــریعى؛[ ]15و
چــون اراده الهــى تخلفناپذیــر اســت ،روشــن میشــود کــه اراده قطعــى خداونــد
برایــن تعلــق گرفتــه اســت کــه اهــل بیــت از هرگونــه رجــس و پلیــدى و گنــاه پــاک
باشــند کــه همــان مقــام عصمــت اســت.
ً
نکــه اهــل بیــت چــه کســانى هســتند ،فعــا محــل بحــث مــا نیســت؛[]16
درای 
ً
امــا مســلما پیامبــر(ص) در میــان آنــان میباشــد .هــدف مــا نیــز اثبــات عصمــت
انبیــا از طریــق آیــات قــرآن اســت .پــس بــه طــور یقیــن ،آیــه بیانگــر عصمــت پیامبــر
اســام(ص) از هرگونــه گنــاه و آلودگــى اســت و بــا ضمیمــه «عــدم القــول بالفصــل»
عصمــت کلیــه انبیــا ثابــت میشــود .بــه بیــان دیگــر؛ در مــورد عصمــت انبیــا بیشــتر
از دو قــول وجــود نــدارد :یکــى وجــود عصمــت و دیگــرى ،عــدم وجــود عصمــت.
ً
قــول ســومى کــه بیانگــر تفصیــل باشــد و عصمــت را در برخــى ،مثــا پیامبــر(ص)،
اثبــات و در دیگــر انبیــا نفــى نمایــد ،وجــود نــدارد .پــس اگر ما عصمــت پیامبر(ص)
را ثابــت کردیــم ،الزمـهاش معصــوم بــودن ســایر انبیــا نیــز هســت.
ً
بخــش دوم ،آیاتــى کــه ظاهــرا بــا مقــام عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند :در قــرآن
مجیــد ،آیاتــى وجــود دارد کــه ظاهرشــان بــا عصمــت انبیــا ناســازگار اســت .ولــى
بایــد توجــه داشــت وقتــى کــه عصمــت انبیــا بــه دلیــل عقلــى ثابــت شــد ،بایــد
در معنــاى آی ـهاى کــه بــا دلیــل عقلــى منافــات دارد ،دقــت کــرده و در فهــم مــراد
حقیقــى آیــه تــاش نمــود .بدیهــى اســت کــه بررســى تمــام آیــات نیــاز بــه مجــال
وســیعى دارد و بــه کتابهــاى تفســیرى مفصــل بایــد مراجعــه شــود .لکــن در حـ ّـد
پاســخ بــه ســؤال مطــرح شــده ،بعضــى ازایــن آیــات بررســى میشــود:
 .1ســوره زمــر« :بــه تــو و همــه پیامبــران پیشــین وحــى شــده کــه اگــر مشــرک
شــوى تمــام اعمالــت تبــاه خواهــد شــد و از زیــان کاران خواهــى بــود ،بلکــه تنهــا
خــدا را عبــادت کــن و از شــکرگزاران بــاش»]17[.
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ممکــن اســت توهــم شــود کــه امــکان مشــرک شــدن بــراى انبیــا هم وجــود دارد
ّ
و راه شــرک بــر روى آنــان نیــز بــاز اســت واال،ایــن آیــه آنــان را بــر حــذر نمیداشــت.
پاســخ :انبیــا ،قــدرت و اختیــار مشــرک شــدن را دارنــد؛ زیــرا چنانکــه گفتیــم
عصمــت بــه معنــاى ســلب اختیــار و قــدرت بــر شــرک یــا گنــاه نیســت ،ولــى هرگــز
مشــرک نخواهنــد شــد؛ زیــرا بــاال بــودن ســطح معرفــت آنهــا و ارتبــاط مســتقیم
ّ
نکــه یــک لحظــه هــم فکــر شــرک را بــه مخیلــه
و مستمرشــان بــا مبــدأ وحــى ،ازای 
ّ ً
خــود راه دهنــد ،مانــع میشــود .پــس اوال :مفــاد آیــه فــوق یــک جملــه شــرطیه
ّ
«مقــدم» دارد،
اســت کــه داللــت بــر وقــوع «تالــى» در صــورت واقــع شــدن
ً
نهاینکــه داللــت بــر واقــع شــدن فعــل داشــته باشــد .ثانیــا :مقصــود آیــه ،بیــان
چکــس حتــى پیامبــران قابــل
خطــر شــرک اســت و میفهمانــد کــه شــرک از هی 
قبــول نیســت .در واقــع باایــن تعبیــر ،تکلیــف ســایر مؤمنــان را روشــن مینمایــد.
چنانکــه در زبــان عربــى ضــرب المثلــى اســت کــه میگویــد« :وایــاک اعنــى و
اســمعى یــا جــارة» ]18[.یــا در فارســى کــه «بــه در میگویــد تــا دیــوار بشــنود».
نیــز از حضــرت امــام رضــا(ع) نقــل شــده اســت کــه فرمــود« :منظــور ازاینگونــه
آیــاتّ ،امــت اســت ،هرچنــد کــه مخاطــب رســول خــدا(ص) باشــد»]19[.
نظیــر آیــه فــوق ،آیــه دیگــرى اســت کــه میفرمایــد« :هرگــز یهــود و نصــارا از
تــو راضــى نخواهنــد شــد تــا از آییــن آنــان پیــروى کنــى .بگــو هدایــت الهــى تنهــا
هدایــت اســت و اگــر از هــوى و هوسهــاى آنــان پیــروى کنــى ،بعــد از آنکــه آگاه
شــدهاى ،هیــچ سرپرســت و یــاورى از ســوى خــدا بــراى تــو نخواهــد بــود»]20[.
اگــر ســؤال شــود :آیــا پیامبــر(ص) بــا آن مقــام عصمــت ،ممکــن اســت از هــوى
ً
و هوسهــاى یهــود پیــروى نمایــد؟ جوابایــن اســت کــهّ :اوال ،بیــان فــوق ،یــک
ً
جملــه شــرطیه اســت و جملــه شــرطیه داللــت بــر وقــوع نــدارد .ثانیــا :معصــوم
بــودن پیامبــر(ص) ،گنــاه را بــر او محــال نمیکنــد .هــر چنــد کــه علــم و تقــوا وایمان
پیامبــر(ص) در حــدى اســت کــه ســراغ گنــاه نمـیرود.
ً
ثالثا :ممکن استاین خطاب متوجه همه مردم باشد.
 .2ســوره حــج؛ «هیــچ پیامبــری را پیــش از تــو نفرســتادیم مگراینکــه هــرگاه
یکــرد ،امــا خداونــد القائــات شــیطان را از
آرزو میکــرد ،شــیطان القائاتــى در آن م 
میــان میبــرد ،ســپس آیــات خــود را اســتحکام میبخشــید و خداونــد علیــم و
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حکیــم اســت .هدفایــن بــود کــه بدانندایــن حقــى اســت از ســوى پــروردگارت و
در نتیجــه بــه آنایمــان بیاورنــد و دلهایشــان در برابــر آن خاضــع گــردد و خداونــد
کســانى را کهایمــان آوردنــد ،بــه ســوى صــراط مســتقیم هدایــت میکنــد»]21[.
ایــن آیــات از مهمتریــن دســتاویزهاى قایــان بــه عــدم عصمــت انبیا میباشــد.
مستشــرقان نیــز بــراى تشــکیک در صــدق وحى،ایــن آیــات را مطــرح کردهانــد و
گویــا القــاى شــیطان در آرزوهــاى پیامبــران را بــه معنــاى دخالــت شــیطان در
کار وحــى گرفتهانــد و در حقیقــت میخواهنــد عصمــت پیامبــران را در تلقــى و
ابــاغ وحــى نفــى نماینــد ]22[.یــا منظــور آنانایــن اســت کــه شــیطان در قلــوب
پیامبــران وسوســه کــرده و عزمایشــان را سســت مینمایــد تــا دســت از هدایــت
قومشــان برداشــته و آنــان را قومــى غیــر قابــل هدایــت بداننــد ]23[،در حالــی کــه
ً
ّ ً
مســلما منظــور آیــه چنیــن معنایــى نیســت .چنانکــه خداونــد صریحــا القائــات را
از ســاحت مقــدس انبیــا و حتــى بنــدگان شایســته ،نفــى مینمایــد]24[.
بنابرایــن ،تفســیر صحیــح آیــات فــوق بــه شــرح زیــر اســت :در هــر بره ـهاى کــه
پیامبــران بــراى هدایــت بشــر ارســال میشــدند تــا آیــات الهــى را بــراى مــردم بیــان
کننــد ،همیشــه شــیطانهایى از جــن و انــس قصــد داشــتند مزاحــم دعــوت
آنــان شــوند و مطالبــى را بــراى انحــراف مــردم القــا کننــد تــا اثــرات هدایتبخــش
تبلیــغ پیامبــران را خنثــی نماینــد .آنهــا میخواســتند مــردم را گمــراه کننــد و
نکــه خداونــد میفرمایــد« :بهایشــان
بــه مخالفــت بــا انبیــا برانگیزاننــد؛[ ]25چنا 
وعــده میدهــد و آرزوهــا را نشانشــان میدهــد و شــیطان جــز گمراهــى وعــدهاى
بهایشــان نخواهــد داد»]26[.
درایــن آیــات خداونــد میفرمایــد :مــا هــم در مقابلایــن فعالیتهــاى
شــیطانى دســت بســته نیســتیم و بــه یــارى پیامبــران و مؤمنــان میشــتابیم و
آنــان را غلبــه میدهیــم.
 .3آیــات مربــوط بــه حضــرت آدم(ع) کــه در چندیــن مــورد ذکــر شــده اســت.
از جملــه :آیــات  35و  37ســوره بقــره و آیــات  19و  24ســوره اعــراف و آیــات  115الــى
 123ســوره طــه؛ کــه ظاهــر آنهــا بــر فریــب خــوردن آدم از شــیطان و عصیــان و
گمراهــى او داللــت میکنــد و در نتیجــه بیانگــر عــدم عصمــت او اســت!
ً
پاســخ بهایــن شــبهه از چنــد طریــق امکانپذیــر اســتّ :اوال ،نهــى در آیــات،
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نهــى ارشــادى اســت و نــه مولــوى و تحریمــى ،و زبانایــن نهــى ،زبــان ناصــح
مشــفق اســت کــه از عاقبــت عمــل خبــر میدهــد ،و عــدم انجــام امــر ارشــادى و یــا
ً
ارتــکاب نهــى ارشــادى ،خللــى بــه عصمــت وارد نمیســازد .ثانیــا ،بــا فرضاینکــه
امــر و نهــى در آیــات ،مولــوى باشــد ،غیــر الزامــى و تنزیهــى هســتند کــه از آن بــه
تــرک اولــى تعبیــر میشــود و ارتــکاب آن ،گنــاه مطلــق مصطلــح شــمرده نشــده،
یگــردد؛ یعنــى شایســته نبــود چنیــن عملــى
بلکــه گنــاه نســبى محســوب م 
از چنــان شــخصى صــادر شــود و بــه قــول مشــهور «حســنات االبــرار ســیئات
ً
المقربیــن» ]27[.ثالثــا ،آنچــه کــه مخالــف مقــام عصمــت اســت ،عصیــان یــک
ّ
یکــه حضــرت آدم(ع) در زمــان و مکانــى بــوده
انســان مکلــف میباشــد ،در حال 
کــه عالــم تبلیــغ و تشــریع و تکلیــف نبــوده اســت ،بلکــه بعــد از هبــوط و ســکونت
بــر روى زمیــن و تشــریع شــرایع و انــزال کتــب ،تکلیــف الهــى شــروع شــده اســت.
پــس مخالفتهــاى قبــل از شــریعت نمیتوانــد ناقــض مقــام عصمــت باشــد.
[ ]28از ســوى دیگــر شــاید بتــوان گفــت :مــراد از آدم ،در آیــات ،مقــام آدمیــت و
بشــریت باشــد؛ نــه شــخص آدم ابوالبشــر کــه از انبیــا و اصفیــاى الهــى گردیــد.
عــاوه براینکــه؛ اگــر مــراد ،آدم ابوالبشــر باشــد ،ظاهــر آیاتایــن اســت کــه
پیامبــری را بعــد از «توبــه» بــه او دادنــد؛ نــه قبــل از آن .پــس اگــر کســى برایــن
عقیــده باشــد کــه پیامبــران در زمــان رسالتشــان مصــون از گناه واشــتباه هســتند،
نکــه نظــر اوایــن باشــد کــه معصومــان
ضــررى بــه عصمــت وارد نمیشــود .مگرای 
از بــدو تولــد میبایســت داراى عصمــت باشــند]29[.
 .4آیــات مربــوط بــه ســایر انبیا:ایــن آیــات موهمایــن معنــا هســتند کــه بعضــى
از پیامبــران دچــار خطــا یــا گناهــى شــده و یــا اعتــراف بهاشــتباه خــود کردهانــد
ّ
کــه مخــل بــه مقــام عصمــت اســت.این آیــات در مــورد حضــرت نــوح ،ابراهیــم،
یوســف ،موســى ،داود ،ســلیمان،ایوب و یونــس(ع) اســت .امــا بررســى آنهــا
فرصــت فراوانــى میطلبــد .ازای ـنرو؛ عالقهمنــدان میتواننــد بــه کتابهــاى
تفســیر مراجعــه نماینــد.
 .5آیاتــى کــه مربــوط بــه عصمــت شــخصّ ،نبــى مکــرم اســام(ص) میباشــد
و دســتاویز مخالفــان قــرار گرفتــه اســت .از جملــه ،آیــات ســوره فتــح اســت کــه
ً
ً
میفرمایــد« :انــا فتحنالــک فتحــا مبینــا .لیغفرلــک اهَّلل ماتقــدم مــن ذنبــک
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ً
ً
وماتأخــر و ّیتــم نعمتــه علیــک و یهدیــک صراطــا مســتقیما»]30[.
ظاهــر آیــات برایــن داللــت دارد کــه پیامبــر(ص) گناهانــى داشــته و خواهــد
داشــت و خداونــد بــه وســیله صلــح حدیبیــه و فتحــى کــه بــراى او حاصــل شــد،
آنهــا را میآمــرزد.
ّ ً
جوابایــن اســت کــه :اوال« ،ذنــب» و «غفــران» در آیــه مذکــور در معنــاى لغــوى
خــود بــه کار رفتهانــد« .ذنــب» در لغــت بــه معنــاى آثــار شــوم و تبعــات عمــل و
«غفــران» بــه معنــاى ســتر و پوشــاندن اســت .در نتیجــه ،معنــاى آیهایــن خواهــد
بــود :مــا بــه تــو فتحــى عنایــت کردیــم تــا بــه وســیله آن عواقــب کار رســالت تــو
پوشــش داده شــود.
ّ
توضیــح آنکــه :مشــرکان مکــه ،چــه قبــل از هجــرت و چــه بعــد از آن ،ذهنیــات
نادرســتى دربــاره اســام و شــخص پیامبــر(ص) داشــتند کــه پیروزیهــاى بعــد بــه
همــه آنهــا خــط بطــان کشــید و تبعــات دعــوت پیامبــر(ص) هــم کــه در آغــاز،
زندگــى مشــرکان را از هــم پاشــیده بــود ،بــه وســیله پیــروزى وى ،کــم کــم به دســت
فراموشــى ســپرده شــد]31[.
باایــن وصــف «ذنــب» و «غفــران» درایــن آیــه ،در معنــاى اصطالحــى خــود بــه
ً
کار نرفتهانــد .بنابرایــن ،هیــچ منافاتــى بــا مقــام عصمــت نخواهنــد داشــت .ثانیــا،
بــه فــرض کــه «ذنــب و غفــران» در معنــاى اصطالحــى خــود بــه کار رفتــه باشــند،
مقصــود ،عملــى اســت کــه از نظــر مشــرکان گنــاه بــوده و خــاف قانــون آنــان باشــد،
نکــه تنافــى بــا مقــام عصمــت داشــته باشــد]32[.
نــه مخالفــت بــا قانــون الهــى؛ تاای 
نظیــر آیــه فــوق ،آیــه  43ســوره توبــه اســت کــه میفرمایــد« :عفــا اهلل عنــک
لـ ِـم أذنــت لهــم حتــى یتبیــن لــک الذیــن صدقــوا و تعلــم الکاذبیــن» ]33[.کــه
عــدهاى عفــو و بخشــش خداونــد را دلیــل بــر وجــود گنــاه بــراى پیامبــر(ص) گرفتــه
و پیامبــر(ص) را غیــر معصــوم پنداشــتهاند.
پاس ـخاین اســت کــه :جملــه «عفــا اهلل عنــک» یــک جملــه خبریــه اســت کــه
اراده انشــا از آن شــده اســت و در حقیقــت ،دعــا و تقدیــر و تکریــم نســبت بــه
ســاحت پیامبــر(ص) میباشــد؛ ماننــد «ایــدک اهلل» و «رحمــک اهلل» و امثــال
آن .در نتیجــه هیــچ منافاتــى بــا مقــام عصمــت نــدارد .و بــه تعبیــر اســتاد عالمــه
طباطبائــى (قــدس ســره) معنایــى کــه مخالفــان از آیــه ارایــه دادهانــد در حقیقــت،
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بــازى بــا کالم خداونــد اســت و نشــان ازایــن دارد کــه معانــى آیــات را درســت
نمیفهمنــد ]34[.یــا بــه تعبیــر دیگــر؛ بــا «الفبــاى» قــرآن آشــنا نیســتند]35[.
در مــورد آیــات دیگــر کــه در ظاهــر منافى با مقام عصمت پیامبر اســام(ص) اســت،
بحــث جداگانـهاى مطــرح ننمــوده و مطالــب ارایه شــده کافى به نظر میرســد.
امااینکــه چــرا در قرآناینگونــه آیــات هســت و چــرا خداونــد بــا
ً
پیامبرانشاینگونــه ســخن میگویــد (احیانــا بــا لحــن تنــد) بهایــن دلیــل اســت کــه:
پیامبــران بــا همــه علـ ّـو مقــام و شــأن و عصمتــى کــه دارنــد؛ ماننــد دیگــران
انســانهایى هســتند کــه داراى شــهوت و غضــب و غرایــز و امیــال نفســانى بــوده
و نیازمنــد راهنمایــى و ارشــاد الهــى میباشــند و اگــر لحظ ـهاى بــه خــود واگــذار
شــوند ،هــاک خواهنــد شــد و بــراى چنیناشــخاص مهمــى کــه رهبــرى جامعــه
را بــه عهــده دارنــد ،یــک لحظــه غفلــت یــا ضعــف و سســتى در کار رســالت ،گناهــى
بــزرگ محســوب میشــود .لــذا چنیــن تعبیــرات شــدیدى در مــورد آنــان بیــان
شــده ،کمااینکــه هیـچگاه مســتغنى از دعــا و آمــرزش و عفــو الهــى نیســتند]36[.
ً
نتیجــهّ :اوال ،بــا وجــود دالیــل عقلــى و نقلــى ،بایــد از ظواهــر آیاتــى کــه بــا مقــام
ً
عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند ،دســت کشــید .ثانیــا ،بســیارى از آیــات فــوق اگــر
ً
درســت معنــا شــوند ،منافاتــى بــا مقــام عصمــت انبیــا ندارنــد .ثالثــا ،آیــات زیــادى
در قــرآن هســت کــه داللــت بــر وجــود و لــزوم عصمــت در انبیــا دارد کــه نمونههایــى
از آنهــا ذکــر گردیــد.
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پرسش
ده فرمان یهودیت چیست و آیا مورد تأیید قرآن است؟

پاسخ

بنیاســرائیل پــس از خــروج از مصــر ،بــه مــدت چهــل ســال در بیابانهــای
میــان مصــر و کنعــان ســرگردان شــدند .خــدا درایــن زمــان چندیــن دســتور را بــه
آنهــا میدهــد .مطابــق تعالیــم تــورات[ ،]2و نیــز بــه بــاور امــروزه یهودیــان ده
فرمــان اصلــی عبارتانــد از:
 .1پرستش خداى یگانه؛
 .2سجده نکردن بر بتها؛
 .3گرامى داشتن نام خدا؛
 .4گرامى داشتن روز شنبه؛
 .5احترام به پدر و مادر؛
 .6دورى از قتل و ریختن خون یکدیگر؛
 .7دورى از زنا؛
 .8دورى از دزدى؛
 .9شهادت دروغ ندادن علیه همسایه؛
ن بر اموال و ناموس همسایه]3[.
 .10طمع نورزید 
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تأیید ده فرمان یهود در قرآن]4[:

درایــن زمینــه بایــد گفــت کــه تمامایــن فرمانهــا مــورد تأییــد اســام نیــز بــوده
و گرچــه همهایــن ده فرمــان بــه صــورت یکپارچــه در یــک قســمت قــرآن وجــود
ندارنــد ،امــا در فرازهــای مختلــف قــرآن کریــم بــه محتــوای تمامشاناشــاره شــده
اســت؛ و در برخــی فرازهــا نیــز تصریــح شــده کــه چنیــن فرمانهایــی از طــرف
پــروردگار بــه قــوم موســی(ع) ابــاغ شــده اســت .مــوارد زیــر از جملــه آیاتــی اســت
کــه بــه ده فرماناشــاره دارد:
 .1در آیــه  145ســوره اعــراف از الواحــی کــه فرمانهــای پــروردگار بــه حضــرت
موســی(ع) در آن نگاشــته شــده بــود ،ســخن بــه میــان آمــده اســت:
و بــراى او در الواحانــدرزى از هــر موضوعــى نوشــتیم؛ و بیانــى از هــر چیــز کردیــم.
پــس آنرا بــا ّ
جدیــت بگیــر! و بــه قــوم خــود بگــو :بــه نیکوتریــن آنها عمــل کنند!
همچنیــن در آیــات  150و  154همیــن ســوره نیــز بــه الــواح موسی(ع)اشــاره
شــده اســت.
 .2آیــات  22تــا  39ســوره اســراء بــا بندهــای اول ،دوم ،پنجــم ،ششــم و هفتــم
فرمانهــای دهگانــه همخــوان اســت.
ادعــای ابــن عبــاس آن بــود کــه محتــوای همــه تــورات را میتــوان در نیمــه اول
ســوره اســراء یافــت]5[.
 .3آیــات  83و  84ســوره بقــره نیــز بــه برخــی از توصیههــای پــروردگار خطــاب
بــه بنــی اسرائیلاشــاره میکنــد:
«و (بــه یــاد آوریــد) زمانــى را کــه از بنــى اســرائیل پیمــان گرفتیــم کــه جــز خداونــد
یگانــه را پرســتش نکنیــد؛ و بــه پــدر و مــادر و نزدیــکان و یتیمــان و بینوایــان نیکــى
کنیــد؛ و بــه مــردم نیــک بگوییــد؛ نمــاز را برپــا داریــد؛ و زکات بدهیــد .ســپس
(بااینکــه پیمــان بســته بودیــد) همــه شــما  -جــز عــده کمــى -ســرپیچى کردیــد؛
یگــردان شــدید .و هنگامــى را کــه از شــما پیمــان
و (از وفــاى بــه پیمــان خــود) رو 
گرفتیــم کــه خــون هــم را نریزیــد؛ و یکدیگــر را از ســرزمین خــود ،بیــرون نکنیــد.
ســپس شــما اقــرار کردیــد؛ (و برایــن پیمــان) گــواه بودیــد»]6[.
بندهای اول ،دوم ،سوم ،ششم ده فرمان را میتوان در آیات باال یافت.
 .4برخــی از فرمانهــای دهگانــه حضــرت موســی(ع) نیــز در آیــات 154 -152
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ســوره انعــام بــه مســلمانان توصیــه شــده اســت]7[:
«و بــه مــال یتیــم جــز بــه نحــو احســن نزدیــک نشــوید تــا بــه حــد رشــد برســد،
چکــس را جــز بــه مقــدار توانایــى
و حــق پیمانــه و وزن را بــه عدالــت ادا کنیــد ،هی 
تکلیــف نمیکنیــم ،و هنگامــى کــه ســخنى میگوییــد عدالــت را رعایــت نماییــد،
حتــى اگــر در مــورد نزدیــکان بــوده باشــد،این چیــزى اســت کــه خداونــد شــما را
بــه آن ســفارش میکنــد تــا متذکــر شــوید .واینکهایــن راه مســتقیم مــن اســت از
آن پیــروى کنیــد و از راههــاى مختلــف (و انحرافــى) پیــروى نکنیــد کــه شــما را از
راه حــق دور مىســازد،این چیــزى اســت کــه خداونــد شــما را بــه آن ســفارش
میکنــد تــا پرهیــزگار شــوید .ســپس بــه موســى کتاب(آســمانى) دادیــم( ،نعمــت
خــود را) بــر آنهــا کــه نیکــوکار بودنــد تکمیــل کردیــم ،و همــه چیــز را(کــه مــورد نیــاز
آنهــا بــود در آن) روشــن ســاختیم ،کتابــى کــه مایــه هدایــت و رحمــت بــود ،تــا بــه
لقــاى پروردگارشــان(به روز رســتاخیز)ایمان بیاورنــد».
 .5در آیــه  44ســوره مائــده همخــوان بــا بنــد ســوم ده فرمــان ،بــه مســلمانان
توصیــه میکنــد کــه در راســتای احتــرام بــه پــروردگار ،آیــات او را بــه بهایاندکــی
نفروشــند .در ضمــن عــاوه بــر فریضــه نمــاز ،تمــام توصیههایــی کــه بــه ذکــر
پــروردگار و حمــد و تســبیح ذات اقــدس او در قــرآن وجــود دارد ،احتــرام بــه خــدا
ارزیابــی میشــود.
 .6احتــرام روز شــنبه کــه محتــوای بنــد چهــارم ده فرمــان بــوده ،نیــز در
چندیــن آیــه قــرآن بداناشــاره شــده اســت ]8[ .البتــه مســلمانان روز جمعــه را
روز عبــادت خــود میداننــد.
ً
 .7دزدی کــه در بنــد هشــتم ده فرمــان از آن نهــی شــده ،در اســام نیــز شــدیدا
مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه و بــر اســاس آیــه  38ســوره مائــده ،مجــازات ســنگینی
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 .8بــر اســاس آیاتــی؛ نظیــر آیــه  6ســوره معــارج ،مســلمانان هرگــز و علیــه هیــچ
ً
فــردی نبایــد شــهادت دروغ بدهنــد کــه طبیعتــا شــامل شــهادت بــه دروغ نــدادن
در مــورد همســایه کــه در بنــد نهــم ده فرمــان بــدان توصیــه شــده نیــز خواهــد شــد.
 .9و در نهایــت آنچــه در بنــد آخــر ده فرمــان آمــده ،تنهــا یکــی از مصادیــق
نیکــی بــه همســایگان اســت کــه بــه صــورت مطلــق و فراگیــر در آیاتــی ماننــد آیــه
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 36ســوره نســاء توصیــه شــده اســت.
در پایــان میتــوان نتیجــه گرفــت ،بــا توجــه بــه یکــی بــودن آموزههــای اصلــی
ادیــان آســمانی ،تمــام آنچــه درایــن ده فرمــان وجــود دارد ،منطبــق بــا همــان
چیــزی اســت کــه در قــرآن کریــم بــدان توصیــه شــده اســت ،جــز روز شــنبه کــه بــا
وجــود مهــر تأییــد زدن قــرآن بــر مقدس بــودن آن برای خصوص قوم موســی(ع)،
امــا در تعالیــم اســامی ،روز جمعــه ارزشمندتــر از آن اعــام شــده اســت.
برایــن اســاس میتــوان گفت؛ایــن ده فرمــان از جملــه بخشهایــی در متــون
مقــدس نیســت کــه مــورد تحریــف و دســتبرد واقــع شــده باشــد]9[.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1کتاب مقدس ،سفر خروج ،ص .1
[« .]2داستانهای تورات»5837 ،؛ «تحریف تورات و انجیل بنابر آیات قرآن»45674 ،؛ «داستان یوسف و زلیخا
در قرآن و تورات».70853 ،
[ .]3کتاب مقدس ،سفر خروج.20 ،
[« .]4ارتباط میان مطالب قرآن و تورات»52319 ،؛ « حج در تورات و حج انبیاء».82722 ،
[ .]5طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،126 ،15بیروت ،دار المعرفة ،چاپ
اول1412 ،ق.
[ .]6قرشی ،سید علی اکبر ،تفسیر احسن الحدیث ،ج  ،1ص  ،179تهران ،بنیاد بعثت ،چاپ سوم1377 ،ش.
[ .]7طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مقدمه ،بالغی ،محمد جواد ،ج  ،4ص ،594
تهران ،ناصر خسرو ،چاپ سوم1372 ،ش؛ مالحویش آل غازی ،عبدالقادر ،بیان المعانی ،ج  ،2ص  ،500دمشق،
مطبعة الترقی ،چاپ اول1382 ،ق.
[ .]8بقره65 ،؛ نساء47 ،؛ نساء154 ،؛ اعراف163 ،؛ نحل.124 ،
[« .]9بیاحترامیبه کتابهای اهل کتاب».66758 ،
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پرسش
سعادت و کمال انسان در چیست؟

پاسخ

بــه نظــر میرســد ســعادت از کمــال جدایــى نــدارد؛ یعنــی انســان بــه هرانــدازه
کــه از کمــال بهــره داشــته باشــد بــه ســعادت رســیده اســت .انســان موجــودى
ّ
مرکــب از روح و بــدن اســت و روح جوهــره وجــود آدمــى اســت .ســعادت روح و
بــدن در دس ـتیابى هــر یــک ازایــن دو بــه کمــال وجودیشــان اســت .ســعادت
روح در نزدیــک شــدن و رســیدن بــه خــدا اســت و درایــن صــورت اســت کــه بــه
غایــت کمــال خــودش میرســد .البتــه بهرهمنــدى از ســامت بــدن و امــور مــادى
در روایــات اســامى از ســعادت انســان بــه حســاب آمــده اســت.
درایــن بیــن عــدهاى یــا ســعادت را از کمــال جــدا میداننــد و یــا در بــاب
انسانشناســى دیــدگاه دیگــرى دارنــد کــه همــه در جــاى خــودش مــورد نقــد
ً
واقــع شــده اســت؛ مثــا عــدهاى انســان را موجــودى مــادى فــرض میکننــد کــه
ســعادتش در بهرهمنــدى از لذایــذ مــادى ّ
میســر میشــود .گروهــى ،ماننــد بعضــى
از فالســفه عقــل را جوهــره آدمــى میداننــد ،عــدهاى دیگــر ماننــد بعضــى از ُع َرفــا
عشــق را معیــار انســانیت میداننــد.
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پاسخ تفصیلی

پاســخ دقیــق و جامــع بهایــن ســؤال ،در پرتــو تبییــن صحیــح و روشــن مفهــوم
«ســعادت» و شــناخت درســت از انســان و اهدافــشّ ،
میســر میشــود .عــدهاى
ماننــد «کانــت» عقیــده بــه جدایــى کمــال و ســعادت دارنــد ،واینگونــه میگوینــد
کــه در همــه دنیــا فقــط یــک کمــال و خوبــى وجــود دارد و آن اراده نیــک اســت .و
اراده نیــک هــم بــه معنــاى مطیــع بــودن در مقابــل فرمانهــاى وجــدان اســت،
خــواه بــه دنبــال آن خوشــى باشــد یــا نباشــد .ولــى ســعادت آن لــذت و خوشــى
اســت کــه بــا هیــچ درد و رنجــى همــراه نباشــد و اخــاق بــا کمــال ســروکار دارد نــه
بــا ســعادت ]1[.امــا علمــا و فالســفه و اخالقیــون اســامى میگوینــد :بــه هرانــدازه
کــه انســان از کمــال بهــره ببــرد و بــه غایــت خــودش نزدیــک شــود بــه ســعادت
رســیده اســت]2[.اینها ماننــد کانــت ســعادت را از کمــال جــدا نمیداننــد،
البتــه میپذیرنــد کــه اگــر منظــور از ســعادت ،ســعادت حسى(خوشــى مــادى
دنیــوى) باشــد بالطبــع کمــال از چنیــن ســعادتى جــدا اســت ]3[.از طــرف دیگــر؛
نــوع نگــرش مکاتــب مختلــف بــه انســان ،موجــب شــده اســت کــه تلقــى آنهــا از
ســعادت متفــاوت باشــد.
مکتبــى کــه انســان را موجــود مــادى فــرض میکنــد ،ســعادتش را در گــرو
تأمیــن نیازهــاى مــادیاش میدانــد .و درایــن بیــن عــدهاى کمــال انســان
را در برخــوردارى هــر چــه بیشــتر از لذایــذ مــادى میدانند(برخــوردارى فــرد یــا
جمــع) و آن کــه عقــل را معیــار انســانیت میدانــد ســعادتش را در شــکوفایى عقــل
توســط معــارف و حقایــق الهــی تلقــى میکنــد .و ُع َرفــا کــه بــه درون و درد هجــران
توجــه دارنــد و انســان را موجــودى گرفتــار آمــده در قفــس و دور مانــده از اصــل
و وطنــش میداننــد ،ســعادتش را بــه میــزان بهرهمنــدیاش از عشــق عنــوان
میکننــد .و گــروه دیگــر مثــل «نیچــه» کــه قــدرت را اســاس کار قــرار میدهنــد،
انســان ســعادتمند را انســان قــادر میداننــد .امــا بــر مبنــاى نظریــه اســام
 بــا قبــول عقــل و عشــق -انســاناینگونه معرفــى شــده اســت :موجــودى کــهاســتعدادهاى مختلــف دارد ،از جــان و تــن(روح و بــدن) ترکیــب یافتــه اســت و
مــادى صــرف نیســت؛[ ]4زندگــى واقعــى و اصلـیاش در جهــان دیگــر اســت؛ بــراى
ابــد خلــق شــده واندیشــه و اعمــال و رفتــار و اخالقیاتــش ،بــدن اخــرویاش را
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میســازد و....
بــا چنیــن بینشــى ،ســعادت انســان بــا شــکوفایى هماهنــگ اســتعدادهایش
یشــود .برخــی از
و پاســخ مناســب بــه نیازهــاى روحــى و جســمیاش ،محقــق م 
نبــاره میگوینــد :ســعادت هــر چیــزى عبــارت اســت از رســیدنش بــه
فالســفه درای 
ّ
خیــر وجــودش ،و ســعادت انســان کــه موجــودى اســت مرکــب از روح و بــدن عبارت
اســت از رســیدن بــه خیــرات جســمانى و روحانـیاش و متنعــم شــدن بــه آن]5[.
روح کــه از خــدا اســت «و نفخــت فیــه مــن روحــى» ]6[،ســعادتش در گــرو تقـ ّـرب
بــه خــدا اســت؛ یعنــى بازگشــت بــه مبدأیــى کــه از آنجــا نشــأت گرفتــه اســت .بــه
عبــارت دیگــر؛ روح جوهــر آدمــى و از خــدا اســت کــه و بــا طـ ّـى مراتبــى ،در جهــان
طبیعــت رحــل اقامــت افکنــده و ســعادتش درایــن اســت کــه بــا مرکــب عشــق و
مــرگ اختیــارى[ ]7از جهــان طبیعــت کــوچ کنــد و برســد بــه همــان جایــى کــه
بدانجــا تعلــق داشــت .چنیــن انســانى گرچــه بــا بدنــش درایــن دنیــا اســت،
امــا روحــش بــه جــاى دیگــرى بســته شــده اســت ]8[.البتهایــن بــه معنــاى
بیتوجهــى بــه امــور مــادى نیســت؛ چــرا کــه بهرهمنــدى از ســامتى و ّ
تنعمــات
مــادى و ،...از ســعادت انســان شــمرده میشــود و توصیــه شــده اســت کــه
انســان بــا رعایــت اصــول بهداشــتى بــه تقویــت جســم خــود بپــردازد؛ زیــرا کــه
جســم ســالم ،زمینــه و شــرط روح ســالم اســت ]9[.بلکــه منظورایــن اســت کــه
روح ،جوهــره انســان و هویتــش را تشــکیل میدهــد و هــدف از خلقــت چنیــن
موجــودى تقـ ّـرب و نزدیــک شــدن بــه خــدا اســت:
«اى نفــس مطمئنــه! بــه ســوى پــروردگارت بازگــرد در حالــی کــه تــو از خــدا
خشــنود ،خــدا از تــو خشــنود اســت پــس در زمــره بندگانــم وارد شــو و بــه بهشــتم
درآى»]10[.
«ای انســان! تــو در راه پــروردگارت رنــج فــراوان میکشــی ،پــس پــاداش آنرا
خواهــی دیــد»]11[.
«در جایگاهى راستین نزد سلطانى قدرتمند»]12[.
در همیــن راســتا بایــد گفــت؛ عبــادت وســیلهاى بــراى تقـ ّـرب بــه خدا اســت« :از
صبــر و نمــاز اســتعانت بجوییــد ]13[.»...لــذا میتــوان گفــت؛ هــر آنچــه کــه انســان
را در تقـ ّـرب بــه خــدا کمــک کنــد ،ســعادت او را فراهــم آورده اســت .واینجــا اســت

137

کتــاب مــاه

کــه نــه تنهــا نمــاز وســیله قــرب اســت ،خدمــت بــه بنــدگان خــدا هــم در زمــره
عبــادت و وســیلهاى بــراى نزدیــک شــدن بــه خــدا تلقــى میشــود.
«ایــن چیزهایــى کــه نعمــت بــه شــمار آمدهانــد ،تنهــا در صورتــى نعمتانــد
کــه بــا غرضــى کــه خــدا از خلقــت آنهــا بــراى انســان داشــته ،موافــق باشــند؛
زیرااینهــا بدیــن منظــور آفریــده شــدهاند کــه از طــرف خــدا کمکــى بــراى انســان
باشــند کــه در راه ســعادت حقیقــى خــود کــه همانــا قــرب بــه خــدا بــر اثــر بندگــى و
فروتنــى در برابــر پــروردگارى او اســت ،در آنهــا تصــرف کنــد]14[.
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پرسش
فلسفه عبادت فرشتگان چیست؟

پاسخ

قــرآن کریــم بارهــا بــه عبــادت فرشتگاناشــاره کــرده و بــه عنــوان نمونــه در
ون َعـ ْـن ع َ
وصــف آنهــا میفرمایــد«َ :و َمـ ْـن ِع ْنـ َـد ُه ال َی ْسـ َـت ْکب ُر َ
باد ِتــه»...؛[ ]1و آنهــا
ِ
ِ
کــه نــزد اوینــد [فرشــتگان] هیـچگاه از عبادتــش اســتکبار نمیورزنــد .و در نگاهــی
تکوینــی و کلیتــر ،تمــام موجــودات عالــم را در حــال بندگــی خــدا اعــام میکنــد:
َ
َّ
«إ ْن ُک ُّل َمـ ْـن فــی َّ
ِ َ ْ ْ
ض ِإال آ ِتــی َّالر ْحمـ ِـن َع ْبــدا»؛[ ]2تمــام ســاکنان
السـ
ِ
ِ
ـماوات و الر ِ
زمیــن و آســمان در حــال بندگــی و عبــادت پــروردگار رحمــان میباشــند.
با توجه بهاین آیات و در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت؛
ً
اوال:اینگونــه نیســت کــه عبــادت و تســبیح خــدا فقــط بــرای رســیدن بــه مقــام
قــرب و بهشــت و نجــات از جهنــم باشــد؛ بــه دلیــل آیاتــی کــه میفرمایــد تمــام
موجــودات نظــام هســتی خداونــد را ســجده میکننــد و تســبیح او میگوینــد؛
ماننــد تمــام موجــودات آســمانی و زمینــی .و روشــن اســت کــه تمــام موجــودات
تســبیح و سجودشــان ســرانجامش بهشــت نیســت؛ چــرا کــه ســجده و تســبیح
آنهــا نــه شــبیه تســبیح انســانها اســت ،و نــه در مــواردی از ســر اختیــار اســت]3[.
ً
ثانیــا :ســنت حاکــم میــان اربــاب و بــرده در ملکهــاى اعتبارىایــن اســت
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بتــر شــود ،موالیــش از بســیارى
کــه بــرده هــر قــدر بــه درگاه موالیــش مقر 
تکالیــف و وظایــف او چشمپوشــی کــرده ،و آنچــه از ســایر بــردگان میخواهــد
از او نمیخواهــد .و او از حســاب و مؤاخــذه بخشــیده میشــود ،وایــن بــدان
جهــت اســت کــه اســاس اجتمــاع مدنــى انســان بــر تعــاون و مبادلــه منافــع ،و رفــع
حوایــج بــر پــا شــده اســت؛ و چــون احتیــاج همیشــه و بــراى همــه اســت ،و مولــى
نکــه یــک پادشــاه
جتــر اســت .چنا 
از هــر کــس دیگــرى بــه بــرده مقــرب خــود محتا 
احتیاجــش بــه مقربــان دربــار از هــر کــس دیگــرى بیشــتر اســت؛ لــذا بایــد آنچــه بــه
بــرده مقــرب خــود میدهــد ،بــه قــدر خدمتــى باشــد کــه بــردهاش بــه او میکنــد؛ و
بــه همیــن جهــت میبینیــم بســیارى از تکالیــف و وظایــف و رســومى کــه از ســایر
بــردگان میخواهــد از او بــر م ـیدارد ،وایــن خــود یــک نحــوه مبادلــه و معاملــه
اســت ،امــا در خــداى متعالاینگونــه نیســت؛ زیــرا او خــدا و مالــک حقیقــى
بنــدگان ،و بنــدگان ملــک حقیقــى او هســتند؛ چــون مالــک آنهــا بینیــاز مطلــق
از مملــوک و مملــوک او در حاجــت مطلــق بــه مالــک اســت ،و درایــن مســئله
هیــچ فرقــى میــان مقــرب و غیــر مقــرب ،دور و نزدیــک ،و عالــى و دانــى نیســت،
بلکــه هــر قــدر بنــده او تقــرب بیشــترى پیــدا کنــد بیشــتر بــه عظمــت و کبریــا،
یبــرد ،و بیشــتر در خــود ذلــت و مســکنت و
و عــزت و جایــگاه موالیــش پــى م 
حاجــت احســاس میکنــد ،پــس در نتیجــه کارش بهجایــى میرســد کــه بــه غیــر
نکــه فرمــود«َ :و َمـ ْـن ِع ْنـ َـد ُه
از عبودیــت و خضــوع ،کار دیگــرى نکنــد؛ لــذا گویاای 
ون َعـ ْـن ع َ
باد ِتـ ِـه َو ال َی ْس َت ْح ِس ُر َ
ال َی ْسـ َـت ْکب ُر َ
ون،»...اشــاره بهایــن اســت کــه ملــک
ِ
ِ
خــداى تعالــى بــر خــاف ملکیــت متــداول در ظــرف اجتمــاع انســانى اســت ،پــس
نبایــد کســى انتظــار داشــته باشــد کــه از انجــام وظیفــه مســتثنا ،و از حســاب و جــزا
بخشــیده شــده اســت]4[.
ً
ثالثــا :چــون عالــم فرشــتگان ،عالــم عقــل محــض اســت و تمایــات و شــهوات
در آنــان وجــود نــدارد ،بــدون مانــع بــه عظمــت و جبــروت حــق عــارف گشــته ،در
نتیجــه بــه عبــادت خداونــد مشــغول هســتند؛ لــذا عبــادت فرشــتگان ناشــی از
هویــت آنــان و برخاســته از مرتبــه وجــودی آنــان اســت .البتهایــن مقــام مختــص
فرشــتگان نیســت ،بلکــه اولیــای الهــی؛ ماننــد پیامبــران بویــژه پیامبــران اولــو
العــزم ،خاصــه پیامبــر اســام(ص) و ائمــه(ع)اینگونــه هســتند]5[.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1انبیاء.19 ،
[ .]2مریم.93 ،
[ .]3ر .ک.21506 ،7585 ،20144 :
[ .]4طباطبائی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،14ص  ،265قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
پنجم1417 ،ق؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه ،موسوی همدانی ،سید محمد باقر ،ج ،14ص ،373 -372
قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم1374 ،ش.
[ .]5صادقی تهرانی ،محمد ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،ج ،19ص  ،256قم ،انتشارات فرهنگ اسالمی،
چاپ دوم1365 ،ش.
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مراد از «فدیه با قربانی بزرگ» در آیه «فدیناه بذبح عظیم» چیست؟

پاسخ

«فــداء» بــه چیــزى میگوینــد کــه بــه جــاى چیــزی دیگــر قــرار داده میشــود
تــا ضــرر از چیــز اول برطــرف شــود ]1[.واژه «ذبــح» در آیــه َ«و َف َد ُ
ینــاه ِب ِذ ْب ٍــح
َع ِظ ٍیم»؛[(]2مــا ذبــح عظیمــى را فــداى او کردیــم) ]3[،بــه معنــاى مذبوح(قربانــی
شــده) اســت ]4[.لــذا مقصودایــن اســت کــه مــا یــک قربانــی را بــه جــاى حضــرت
اســماعیل(ع) قــرار دادیــم تــا باعــث فدیــه و آزادی او شــود]5[.
در مورداین آیه چند مسئله شایان توجه است:
 .1دربــاره حیوانــی کــه بهجــای اســماعیل(ع) ذبــح شــد ،مفســران احتماالتــی
را مطــرح کردهانــد:
 .1-1آن قربانی ،قوچى بود[ ]6که از بهشت آورده شد]7[.
 .2 -1قربانــی ،همــان قوچــى بــود کــه «هابیــل» آنرا بــه قربــانگاه آورد و در
بهشــت نگــهداری میشــد]8[.
نکــه چــرا بــه آن قربانــی« ،ذبــح عظیــم» و یــا «قربانــی
 .2همچنیــن دربارهای 
بــزرگ» گفتــه شــده اســت ،نظراتــی از ســوی مفســران ارائــه شــده اســت:
 .2 -1چون مورد قبول خداوند واقع شد]9[.
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 .2 -2چوناندازه آن بزرگتر از قوچهاى دیگر بوده است]10[.
 .3 -2چون آن قوچ ،چهل پائیز در بهشت چرا کرده است]11[.
 .4 -2چون خداوند آنرا بدون پدر و مادر به وجود آورده بود]12[.
 .5 -2چون فدای بندهای بزرگ شد]13[.
مانعــى نــدارد کــه تمامایــن جهــات در «ذبــح عظیــم» جمــع ،و از دیدگاههــاى
مختلــف داراى عظمــت باشــد]14[.
 .3آنچــه گفتــه شــد در ارتبــاط بــا تفســیر ظاهــر آیــه بــود کــه خــدا حیوانــی را
فرســتاد تــا فــدای اســماعیل شــود ،امــا روایــات دیگــری وجــود دارنــد کــه بــا فــرض
پذیــرش بایــد آنهــا را تفســیری باطنــی آیــه قلمــداد کرد.ایــن روایــات ناظــر بــه آن
هســتند کــه اســماعیل زنــده مانــد تــا از نســلش پیامبــر آخــر الزمــان بــه وجــود آیــد،
امــا از نســل آن پیامبــر(ص) ،فرزنــدی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه او بــه شــهادت
خواهــد رســید و او همــان قربانــی بــزرگ اســت ،مانندایــن روایــت:
اى ابراهیــم گروهــی میپندارنــد کــه از ّامــت محمدنــد ،امــا پــس از وى،
ن را از روى ســتم و
همانگونــه کــه قوچــی را ســر مىبرنــد ،فرزنــدش حســی 
دشــمنى مىکشــند و باایــن کارشــان مــرا خشــمگین میکننــد .ابراهیــم بــا
شــنیدناین ســخن ،بســیاراندوهگین شــده ،قلبــش بــه درد آمــد و آغــاز بــه
گریســتن کــرد ،بعــد از آن بــود کــه بــه او وحــى شــد کــه اى ابراهیــم! پاداشانــدوه
تــو بــرای شــهادت حســین را برابــر بــا پاداشانــدوه تــو بــرای فرزنــدت اســماعیل
یکــردی! و بااینانــدوه تــو را بــه باالتریــن پــاداش
قــرار میدهــم ،اگــر او را قربانــی م 
مصیب ـتزدگان مىرســانم وایــن اســت معنــاى ســخن خداونــد کــه فرمــود« :وَ
َف َد ْی ُ
ــح َع ِظیــم»]15[.
نــاه ِب ِذ ْب ٍ 
البتــه پذیرشایــن روایــت ،بــا قربانــی کــردن یــک گوســفند بــه عنــوان یــک نمــاد
منافاتــی ندارد.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،ص  ،627بیروت ،دار القلم ،چاپ اول1412 ،ق.
[ .]2صافات .107
[ .]3ر .ک« :بررسی روایات مربوط به ذبیح بودن اسحاق(ع)»95812 ،؛ «ذبیح اسماعیل یا اسحاق»26862 ،؛
«حکمت جایگزینی گوسفند بهجای حضرت اسماعیل».10414 ،
[ .]4همان ،ص .326
[ .]5طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مقدمه ،بالغی ،محمد جواد ،ج  ،8ص ،708
تهران ،ناصر خسرو ،چاپ سوم1372 ،ش.
[ .]6شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،محقق ،مصحح ،غفاری ،علی اکبر ،ج  ،2ص  ،231قم ،دفتر انتشارات
ج  ،8ص .708
اسالمی ،چاپ دوم1413 ،ق؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،
[ .]7فخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج  ،26ص  ،351بیروت ،دار احیاء التراث العربی،
چاپ سوم1420 ،ق.
[ .]8مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،8ص 708؛ مفاتیح الغیب ،ج ،26ص .351
[ .]9مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،8ص .708
[ .]10همان.
[ .]11همان؛ مفاتیح الغیب ،ج ،26ص .351
[ .]12مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،8ص .708
[ .]13همان؛ مفاتیح الغیب ،ج ،26ص .351
[ .]14مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،19ص  ،116تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول1374 ،ش.
[ .]15شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص  ،59قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1362 ،ق.
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پرسش
منظور از انس با قرآن چیست؟ آیا تنها با تالوت چند آیه در روز ،انس با
قرآن به دست میآید؟

پاسخ

یکی از معانی «انس» آرامش و طمأنینه اســت که در نقطه مقابل «وحشــت»
قــرار میگیــرد ]1[.بهایــن معنــا نزدیــک اســت «دیــدن همــراه بــا آرامــش»؛ یعنــی
دیــدن همــراه بــا آرامــش را نیــز میتــوان از مصادیــق «انــس» دانســت ،چنانکــه
یکــه بــه خانــوادهاش گفــت...« :
در قــرآن از زبــان موســی(ع) آمــده اســت هنگام 
ًَ ّ
َ َ َْ َ ْ
ُ
َ َّ
ُ ّ َ
َ
ْامک ُثــوا ِإ ِنــی آن ْسـ ُـت نــارا ل َع ِلــی آ ِتیکـ ْـم ِم ْنهــا ِبخبـ ٍـر أو جــذو ٍة ِمــن النــار»؛[]2
هنگامــى کــه موســى ّ
مدتــش را بــه پایــان رســانید و همــراه خانــوادهاش حرکــت
کــرد ،از جانــب طــور آتشــى دیــد! بــه خانــوادهاش گفــت :درنــگ کنیــد کــه مــن
آتشــى دیــدم! (م ـیروم) شــاید خبــرى از آن بــراى شــما بیــاورم ،یــا شــعلهاى از
آتــش تــا بــا آن گــرم شــوید.
«آنســت» از مــاده «اینــاس» بــه معنــاى مشــاهده کــردن و دیــدن تــوأم بــا یــک
نــوع آرامــش و انــس اســت]3[.
بنابرایــن واژهی «انــس» در مقابــل «وحشــت» بــه کار م ـیرود؛ ازای ـنرو کســی
کــه بــا شــخصی و یــا چیــزی مأنــوس باشــد ،نــه تنهــا در صــدد فــرار از آن نیســت،
بلکــه همــواره در شــوق همنشــینی بــا او خواهــد بــود؛ چــرا کــه انــس بــا او مایــه
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ـون َّال ِذیـ َـن إذا ُذ ِکـ َـر ُ
آرامــش خاطــر و ازدیادایمــان خواهــد بــود« :إ َّن َمــا ْال ُم ْؤ ِم ُنـ َ
اهَّلل
ِ
ِ
ً
آیاتـ ُـه َ
َوج َلـ ْـت ُق ُل ُوب ُهـ ْـم َو إذا ُتل َیـ ْـت َع َل ْیهـ ْـم ُ
زاد ْت ُهـ ْـم ِإیمانــا»]4[.
ِ ِ
ِ
ِ
اینگونــه اســت کــه امــام علــی(ع) میفرمایــد :خدایــا! تــو بــا دوســتانت از
همــه انــس گیرندهتــرى ...،اگــر تنهایــى و غربــت بــه وحشتشــاناندازد ،یــاد تــو
آرامشــان میکنــد]5[.
برایــن اســاس ،قرائــت قــرآن بــه عنــوان ســخن و کالم خــدای متعــال ،انــس بــا
قــرآن اســت و مایــه آرامــش خواهــد بــود.
امااینکــه منظــور از انــس بــا قــرآن چیســت و راههــای آن چگونــه اســت؟ بایــد
گفــت؛ اگــر چــه تــاوت قــرآن حتــی بــدون تفکــر و خوانــدن روزانــه چندیــن آیــه
خــوب اســت و بــه آن ســفارش شــده اســت« :قــرآن عهــد خــدا بــه ســوی مــردم
اســت؛ بنابرایــن ســزاوار اســت فــرد مســلمان در عهــد خــدا نظــر کنــد ،و در روز
پنجــاه آیــه از آنرا بخوانــد»]6[.
یکــه قــرآن را قرائــت میکننــد،
امــا چــه بســیار کســانی بــوده و هســتند ،در حال 
ُْ ْ َ ُْ ْ ُ َْ
َ َ
ُ
ُ
َ
آن یلعنــه».[]7
ص ُر َّب َتا ِلــی القــر ِآن و القــر 
مــورد لعــن قــرآن هســتند«َ :و قــال 
چــه بســیار قاریــان و حافظــان قــرآن بودنــد کــه در صــف باطــل و برابــر جبهــه
حقایســتادند ،و منکــر آیاتــش شــده ،و ســرانجام در راه باطــل کشــته شــدند!
لــذا بــرای انــس بــا قــرآن و آرامــش یافتــن بــا آن ،مجــرد خوانــدن کافــی نیســت،
وایــن انــس ظاهــری ،مــراد از انــس بــا قــرآن نمیتوانــد باشــد ،بلکــه مــراد تــاوت
قــرآن اســت پیوســته در اوقــات شــب ،و در حــال ســجده ]8[،بــرای طهــارت روح
و عمــل بــه دســتورات آن.
انــس بــا قــرآن وقتــی اســت کــه قــرآن و آموزههایــش بــا زندگــی انســان عجیــن
گشــته و تمــام افــکار و عقایــد و اعمــال و رفتــارش بــر اســاس تعالیــم قــرآن باشــد:
امــام صــادق(ع) فرمــود« :هــر کــس در حــال جوانــى قــرآن بخوانــد و باایمــان
هــم باشــد ،قــرآن بــا گوشــت و خونــش آمیختــه شــود ،و خــداى عــز و جــل او را
بــا فرشــتگان پیغــام برنــده و نیــک رفتــارش رفیــق کنــد ،و قــرآن بــراى او در روز
قیامــت پــرده و مانعــى از آتــش باشــد و گویــد :بــار پــروردگارا! هــر کارگــرى بــه مــزد کار
ن رســیده جــز کارگــر مــن».[]9
خویشــت 
انــس بــا قــرآن ،تدبــر و تفکــر در آیــات آن و بــه کار بســتن آن در زندگــی فــردی و
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اجتماعــی اســت.
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ
ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َّ ّ َُ
باب»؛[]10ایــن
« ِکتــاب أنزلنــاه ِإلیــک مبــارک ِلیدبــروا آیا ِتـ ِـه و ِلیتذکــر أولــوا الل ِ
قــرآن کتابــى اســت بــا برکــت کــه بــه ســوى تــو فــرود آوردیــم تــا آنکــه (افــراد بشــر)
در آیــات آن تدبــر نماینــد و صاحبــان عقــل و دانــش پندگیرنــد و متذکــر گردنــد.
بنابرایــن بــا دقــت و تفکــر و تدبــر در قــرآن اســت کــه میتــوان از معــارف
بیکــران آن بهــره جســت .و کاملتریــن مرتبــه انــس بــا کالم خــدا کــه در آیــات
و روایــات فــراوان بــر آن تأکیــد شــده ،همیــن تفکــر و ســپس عمــل بــه تعالیــم آن
َ
ََ ُ ُْ
ً َ
«عل ْیکـ ْـم ِبالقـ ْـر ِآن ف َمــا َو َج ْد ُتـ ْـم َآیــة ن َجــا
اســت .چن انکــه امــام صــادق(ع) فرمــود:
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ان ق ْبلک ْــم ف ْاع َملــوا ِبـ ِـه َو َمــا َوجدت ُمــوه ِم ّمــا هلــک َمــن کان ق ْبلکـ ْـم
ِبهــا مــن ک
َف ْ
اج َت ِن ُبــوه»؛[ ]11بــر شــما بــاد بــه قــرآن! پــس چــون نشــانهای را یافتیــد کــه کســى
کــه پیــش از شــما بــوده بــا عمــل بــه آن نجــات یافتــه اســت ،بــه آن عمــل کنیــد ،و
چــون نشــانهای را ســبب هــاک گذشــتگان یافتیــد ،از آن بپرهیزیــد.
نکــه انســان همــواره آنرا تــاوت کنــد؛ در
نتیجــه آنکــه ،انــس بــا قــرآن یعنیای 
معنایــش تدبــر کنــد ،و بــرای تنظیــم رفتارهــای خــود بــا آموزههــای قرآنــی تــاش
جــدی و حداکثــری بــه عمــل آورد؛ یعنــی قــرآن بــا خــون و گوشــت او آمیختــه
شــود .برایــن اســاس ،بیــش از خوانــدن قــرآن  -کــه آن نیــز در جــای خــودش الزم
اســت  -انــس بــا قــرآن زمانــی معنــا خواهــد داشــت کــه آموزههــای قــرآن بــا جــان
انســان عجیــن شــود و عمــل انســان بــا قــرآن هماهنــگ باشــد.
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