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زنده نگهداشتن غدیر ،زنده نگهداشتن اسالم است

مســئلهی امامــت و مســئلهی والیــت و زنــده نگهداشــتن غدیــر ،بــه یــک معنــا زنــده
نگهداشــتن اســام اســت .مســئله فقــط مســئلهی شــیعه و معتقدیــن بــه والیــت
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیســت .اگــر مــا مــردم شــیعه و مدعــی پیــروی از امیرالمؤمنیــن
حقیقــت غدیــر را درســت تبییــن کنیــم ،هــم خودمــان درک کنیــم ،هــم بــه دیگــران
معرفــی کنیــم ،خــود مســئلهی غدیــر میتوانــد وحدتآفریــن باشــد .بحــث اعتقــاد
قلبــی و اتصــال یــک نحل ـهی دینــی و مذهبــی بــه یــک اصــل اعتقــادی ،یــک بحــث
اســت؛ شــناخت مســئله ،بحــث دیگــری اســت .اســام عالیتریــن مســئله در بــاب
تشــکیل جامعهــی اســامی و نظــام اســامی و دنیــای اســامی را در مســئلهی غدیــر
متجلــی کــرده اســت۱۳۹۱/08/10 .

غدیر فقط مسأله جانشینی نیست توجه دادن به مسأله امامت است

ماجــرای غدیــر فقــط نصــب یــک جانشــین بــرای پیغمبــر نبــود .غدیــر دو جنبــه
دارد :یکــی جنب ـهی نصــب جانشــین اســت .جنب ـهی دیگــر قضیــه ،توجــه دادن بــه
مســئلهی امامــت اســت؛ امامــت بــا همــان معنائــی کــه همـهی مســلمین از این کلمه
و از ایــن عنــوان میفهمیدنــد .امامــت یعنــی پیشــوائی انســانها ،پیشــوائی جامعــه در
امــر دیــن و دنیــا؛ ایــن یکــی از مســائل اصلــی در طــول تاریــخ طوالنــی بشــر بوده اســت.
مســئلهی امامــت ،یــک مســئلهی مخصــوص مســلمانها یــا مخصــوص شــیعیان
نیســت .امامــت یعنــی یــک فــردی ،یــک گروهــی بر یک جامعـهای حکمرانــی میکنند
و جهــت حرکــت آنهــا را در امــر دنیــا و در امــر معنویــت و آخــرت مشــخص میکننــد.
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این یک مسئلهی همگانی است برای همهی جوامع بشری۱۳۸۹/09/04 .

عیداهللاالکبر

غدیــر در آثــار اســامی مــا بــه «عیداهللاالکبــر»« ،یــوم العهــد المعهود» و «یــوم المیثاق
المأخــوذ» تعبیــر شــده اســت .ایــن تعبیــرات کــه نشــان دهنــدهی تأکیــد و اهتمامــی
خاص به این روز شــریف اســت ،خصوصیتش در مســألهی والیت اســت .آن عاملی
کــه در اســام ضامــن اجــرای احــکام اســت ،حکومــت اســامی و حاکمیــت احــکام
قــرآن اســت ،واال اگــر آحــاد مــردم ،ایمــان و عقیــده و عمــل شــخصی داشــته باشــند،
لیکــن حاکمیــت -چــه در مرحلـهی قانونگــذاری و چــه در مرحلـهی اجرا  -در دســت
دیگــران باشــد ،تحقــق اســام در آن جامعــه ،بــه انصــاف آن دیگــران بســتگی دارد.
اگــر آنهــا افــراد بیانصافــی بودنــد ،مســلمانان همــان وضعــی را پیــدا میکننــد کــه
شــما امــروز در کــوزوو ،دیــروز در بوســنی و هرزگویــن ،دیــروز و امــروز در فلســطین و در
جاهــای دیگــر شــاهدش بودهایــد و هســتید  -مــا هــم در ایــران مســلمان عریــق و
عمیــق خودمــان ،ســالهای متمــادی همیــن را مشــاهده میکردیــم  -امــا چنانچــه
حــکام ،قــدری بــا انصــاف باشــند ،اجــازه خواهنــد داد کــه ایــن مســلمانان بــه قــدر
دایــرهی خانـهی خودشــان  -یــا حداکثــر ارتباطــات محلـهای  -چیزهایــی از اســام
را رعایــت کننــد؛ ولــی اســام نخواهــد بــود! ۱۳۷۸/01/16

اگر تخلف نمیشد...

امــروز مــا و جامع ـهی بشــری ،همچنــان در دوران نیازهــای ابتدایــی بشــری قــرار
داریــم .در دنیــا گرســنگی هســت ،تبعیــض هســت  -کــم هــم نیســت؛ بلکــه گســترده
اســت ،بــه یــک جــا هــم تعلــق نــدارد؛ بلکــه همــه جــا هســت  -زورگویــی هســت،
والیــت نابحــق انســانها بــر انســانها هســت؛ همــان چیزهایــی کــه چهــار هــزار ســال
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پیــش ،دو هــزار ســال پیــش بــه شــکلهای دیگــری وجــود داشــته اســت .امــروز هــم
بشــر گرفتــار همیــن چیزهاســت و فقــط رنگهــا عــوض شــده اســت« .غدیــر» شــروع
آن رونــدی بــود کــه میتوانســت بشــر را از ایــن مرحلــه خــارج کنــد و بــه یــک مرحلـهی
فتــر و برتــری ،و خواهشهــا و عشـقهای
دیگــری وارد کنــد .آن وقــت نیازهــای لطی 
بــه مراتــب باالتــری ،چالــش اصلــی بشــر را تشــکیل م ـیداد .راه پیشــرفت بشــر کــه
بســته نیســت! ممکــن اســت هزارهــا ســال یــا میلیونهــا ســال دیگــر بشــریت عمــر
کنــد؛ هــر چــه عمــر کنــد ،پیوســته پیشــرفت خواهــد داشــت .منتهــا امــروز پایههــای
اصلــی خــراب اســت؛ ایــن پایههــا را پیغمبــر اســام بنیانگــزاری کــرد و بــرای حفاظــت
از آن ،مســألهی وصایــت و نیابــت را قــرار داد؛ امــا تخلــف شــد .اگــر تخلــف نمیشــد،
چیــز دیگــری پیــش میآمــد« .غدیــر» ایــن اســت .در طــول دوران دویس ـتوپنجاه
ســالهی زندگــی ائمــه؟مهع؟ کــه عمــر دوران ظهــور ائمــه از بعــد از رحلــت پیغمبــر تــا
زمــان وفــات حضــرت عســکری ،دویس ـتوپنجاه ســال اســت  -هــر وقــت ائمــه
نکــه بــه همــان مســیری کــه پیغمبــر
توانســتهاند و خودشــان را آمــاده کردهانــد تــا ای 
پیشبینــی کــرده بــود ،برگردنــد؛ امــا خــوب ،نشــده اســت دیگــر .حــاال ماهــا در ایــن
بره ـهی از زمــان ،بــه میــدان آمدهایــم و همتــی هســت بــه فضــل و توفیــق الهــی و
انشــاءاهلل کــه بــه بهتریــن وجهــی ادامــه پیــدا کنــد۱۳۸۴/10/29 .

نباید طرح مسأله غدیر به جدایی مسلمانها بینجامد

مرحــوم آقــای مطهــری (رضواناهللعلیــه) مقال ـهای بــه نــام «الغدیــر و وحــدت
اســامی» دارد؛ ایشــان در آن ،ایــن مســأله را تبییــن میکنــد کــه ،طــرح مســألهی
غدیــر ،چطــور میتوانــد وســیلهای باشــد بــرای نزدیــک کــردن دلهــای مســلمانها
بــه همدیگــر .مرحــوم عالم ـهی امینــی هــم عقیــدهی شــیعه را در «الغدیــر» اثبــات
کــرده اســت؛ امــا کتــاب ،بیــان ،لحــن ،ســلیقه و شــیوهی برخــورد او بــا مســأله ،طــوری
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اســت کــه هم ـهی مســلمین را جــذب میکنــد.
شــما تقریظهایــی را کــه مســلمانان مصــر ،شــام و دیگــر نقــاط دنیــا بــر کتــاب ایشــان
نوشــتهاند ،ببینیــد! مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نــوع طــرح مســأله ،طــوری
نباشــد کــه بــه جدایــی مســلمانها بیانجامــد؛ ایــن خیلــی مهــم اســت .االن
جمعیــت انبوهــی از مســلمانان دنیــا بــه مکتــب و مذهــب مــا معتقدنــد و در دنیــا
هــم آبرومندنــد .هــم جمهــوری اســامی در ایــران و هــم شــیعیان در هــر نقطـهای کــه
هســتند ،مــردم آبرومنــدی هســتند و در عــراق ،لبنــان و جاهــای دیگــر ،مســلمانها
بــه وجــود اینهــا افتخــار میکننــد .بنابرایــن بایــد مراقــب باشــیم کــه مســأله را طــوری
طــرح کنیــم کــه همعقیدههــای خودمــان ناراحــت نشــوند .البتــه بایــد عقیــدهی
خودمــان را بیــان و آن را تثبیــت کنیــم؛ امــا اشــتباهات و خطاهــا را هــم برطــرف
کنیــم۱۳۸۴/09/14 .

مسألهی غدیر ورود نبی مکرم اسالم در امر مدیریت جامعه است

مســألهی غدیــر و تعییــن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه عنــوان ولیامــر امــت اســامی
از ســوی پیامبــر مکــرم اســام؟ص؟ یــک حادثــهی بســیار بــزرگ و پرمعناســت؛ در
حقیقــت دخالــت نبــی مکــرم در امــر مدیریــت جامعــه اســت .معنــای ایــن حرکــت کــه
در روز هجدهــم ذیالحجــه ســال دهــم هجــرت اتفــاق افتــاد ،ایــن اســت کــه اســام
بــه مســألهی مدیریــت جامعــه بــه چشــم اهمیــت نــگاه میکنــد .اینطــور نیســت کــه
امــر مدیریــت در نظــام اســامی و جامع ـهی اســامی ،رهــا و بیاعتنــا باشــد .علــت
هــم ایــن اســت کــه مدیریــت یــک جامعــه ،جــزو اثرگذارتریــن مســائل جامعــه اســت.
تعییــن امیرالمؤمنیــن هــم  -کــه مظهــر تقــوا و علــم و شــجاعت و فــداکاری و عــدل
در میــان صحابـهی پیغمبــر اســت  -ابعــاد ایــن مدیریــت را روشــن میکنــد .معلــوم
میشــود آنچــه از نظــر اســام در بــاب مدیریــت جامعــه اهمیــت دارد ،اینهاســت.
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کســانی کــه امیرالمؤمنیــن را بــه جانشــینی بالفصــل هــم قبــول ندارنــد ،در علــم و زهد
و تقــوا و شــجاعت آن بزرگــوار و در فــداکاری او بــرای حــق و عــدل ،تردیــد ندارنــد؛
ایــن مــورد اتفــاق همـهی مســلمین و همـهی کســانی اســت کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را
میشناســند .ایــن نشــان میدهــد کــه جامع ـهی اســامی از نظــر اســام و پیغمبــر،
چــه نــوع مدیریــت و زمامــداری و حکومتــی را بایــد بــه عنــوان هــدف مطلــوب دنبــال
کنــد۱۳۸۳/۱۱/10 .

عید غدیر ،سنت ملی ماست

عیــد غدیــر هــم ســنت ملــی ماســت؛ چــون ملــت مــا دارای ایــن عقیــده و ایــن محتــوا
و ایــن هویــت در ذهــن خــودش هســت .یکــی از کارهــای دشــمنان ایــن اســت کــه
ملتهــا را از هویــت خالــی کننــد .البتــه ایــن قضیــه ،داســتان مفصلــی اســت و بــا
دو کلمــه ،نــه میشــود ابعــادش را نشــان داد و نــه میشــود خطــرش را آنچنــان کــه
هســت ،گوشــزد کــرد .شــما در محیــط دانشــجویی بــا ایــن سیاســت کلــی کــه شــناخته
و ناشــناخته و پیــدا و پنهــان وجــود دارد ،بایــد مبــارزه کنیــد و مبانــی ارزشــی را -
مبان ـیای کــه حقیقتــا تشــکیلدهندهی هویــت ملــت ایــران اســت و میتوانــد آنهــا
را پیــش ببــرد و صاحــب همــه چیــز کنــد  -حفــظ کنیــد۱۳۸۲/02/08 .

او عادلترین شما در بین مردم است!

نبیاکــرم در بیــان صفــات امیرالمؤمنیــن میفرمایــد« :اعدلکــم فــی الرعیــة» ،او
عادلتریــن شــما در بیــن مــردم اســت .هــم عدالــت درونــی و معنــوی و فــردی
امیرالمؤمنیــن مــراد اســت و هــم عدالــت رفتــاری و عدالــت اجتماعــی او .اینهــا
چیزهایــی اســت کــه در زبــان بــه آســانی میشــود بیــان کــرد ،امــا در تحقــق و تبلــور در
عمــل اســت کــه انســان بــه عظمــت ایــن حقیقــت و کســانی کــه تجســم ایــن حقیقــت
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یبــرد .عدالــت بــه معنــای واقعــی کلمــه در وجــود امیرالمؤمنیــن،
بودهانــد ،پــی م 
در رفتــار او ،در تقــوای او و در توجــه او حضــور دارد .در رفتــار بیرونــی او هــم عدالــت
تجســم پیــدا میکنــد .امــروز بعــد از گذشــت قرنهــا ،اگــر بخواهیــم عدالــت را تعریــف
کنیــم و آن را در ضمــن مثــال و نمونــه بیــان کنیــم ،هیــچ مثالــی رســاتر و گویاتــر از
رفتــار امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نمیتوانیــم پیــدا کنیــم .ایــن اســت کــه نبیاکــرم او را بــه امــر
پــروردگار و بــا نصــب الهــی بــه مــردم معرفــی و بــه مقــام والیــت منصــوب میکنــد .ایــن
یــک حقیقــت اســامی اســت .ایــن کجــا و اینکــه کســی معتقــد باشــد کــه هــر ظالمــی
بــا هــر شــیوه و رفتــار بازیگران ـهای توانســت زمــام قــدرت را در دســت بگیــرد ،مــردم
بایــد از او اطاعــت کننــد ،کجــا؟! ایــن اســام اســت یــا آن؟!
لــذا مســألهی غدیــر بــا ایــن مضمــون واال متعلــق بــه همــهی مسلمانهاســت،
چــون بــه معنــای حاکمیــت عــدل ،حاکمیــت فضیلــت و حاکمیــت والیـتاهلل اســت.
ً
اگــر مــا هــم بخواهیــم حقیقتــا از متمســکین بــه والیــت امیرالمؤمنیــن باشــیم ،بایــد
خودمــان و محیــط زندگیمــان را بــه عــدل نزدیــک کنیــم .بزرگتریــن نمونــه ایــن
اســت کــه هرچــه بتوانیــم ،اســتقرار عــدل کنیــم .چــون دامن ـهی عدالــت نامحــدود
اســت .هرچــه بتوانیــم عــدل را در جامعــه بیشــتر مســتقر کنیــم ،شــباهت مــا بــه
امیرالمؤمنیــن و تمســک مــا بــه والیــت آن بزرگــوار بیشــتر خواهــد شــد۱۳۸۱/۱۲/01 .

غدیر و انقالب اسالمی ایران

شــاید اکثــر آن کســانی هــم کــه در ماجــرای بیعــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،گــرد آن بزرگــوار
را گرفتنــد و بــا او بیعــت کردنــد و پــای فشــردند و فــداکاری نمودنــد ،واقع ـهی غدیــر
و بــه طریــق اولــی ظهــور اســام و جنگهــای امیرالمؤمنیــن را ندیــده بودنــد .امــا
اســام و هدایــت و نــور آن فقــط بــرای کســانی نیســت کــه در آن وقــت حضور داشــتند،
بلکــه بــرای همــه و بــرای همیشــه اســت« :و اخریــن منهــم لمــا یلحقوا بهــم» .انقالب
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اســامی شــروع یــک راه پرافتخــار و ســعادتبخش بــود .هم ـهی کســانی کــه از
بیعدالتــی رنــج بردهانــد و تشــنهی عدالتنــد ،ایــن پدیــده را بــه جــان دوســت دارنــد
و بــرای آن تــاش میکننــد .همـهی کســانی کــه ســنگینی و فشــار نظــام دیکتاتــوری و
اختنــاق و زورگویــی و قــدرت فــردی را احســاس کــرده یــا دربــارهی آن فکــر کردهانــد ،از
انقــاب اســامی ،از حرکــت ملــت مســلمان و از مبــارزهی فراگیــر ایــن ملــت اســتقبال
کردهانــد و میکننــد .مخصــوص امــروز نیســت ،در آینــده هــم همینطــور خواهــد
بــود۱۳۸۱/10/19 .

اوج مطلوب همهی رسالتها

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مقابلــه بــا خطرهــا آنچنــان شــجاعانه عمــل میکنــد کــه
میگویــد کســی نمیتوانســت بــا فتن ـهای کــه مــن چشــم آن را درآوردم  -منظــور،
فتن ـهی خــوارج اســت  -یــا فتن ـهی ناکثیــن درافتــد .آن معنویــت و دیــن و اخــاق
و فضیلــت از یــک طــرف ،آن بینــش عمیــق و شــجاعت و فــداکاری و عواطــف رقیــق
انســانی در کنــار صالبــت و اســتحکام معنــوی و روحــی از طــرف دیگــر؛ همـهی اینهــا
ناشــی از عصمــت اســت؛ چــون خــدای متعــال او را بــه مقــام عصمــت برگزیــده اســت
و گنــاه و اشــتباه در کار او وجــود نــدارد .اگــر چنیــن کســی در رأس جامعــه باشــد ،اوج
مطلــوب همـهی رسالتهاســت .ایــن معنــای غدیــر اســت .در غدیــر ،چنیــن کاری
اتفــاق افتــاد۱۳۸۰/۱۲/12 .

بشریت ،حکومت پنجسالهی امیرالمومنین را هرگز فراموش نخواهد کرد

امامــت ،یعنــی همــان اوج معنــای مطلــوب ادارهی جامعــه در مقابــل انــواع و اقســام
مدیریتهــای جامعــه کــه از ضعفهــا و شــهوات و نخــوت و فزونطلبــی انســانی
سرچشــمه میگیــرد .اســام شــیوه و نســخهی امامــت را بــه بشــریت ارائــه میکنــد؛
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کــتــاب

نکــه یــک انســان ،هــم دلــش از فیــض هدایــت الهــی سرشــار و لبریــز باشــد،
یعنــی ای 
هــم معــارف دیــن را بشناســد و بفهمــد  -یعنــی راه را درســت تشــخیص دهــد -
هــم دارای قــدرت عملکــرد باشــد  -کــه «یــا یحیــی خــذ الکتــاب بقــوة»  -هــم جــان
و خواســت و زندگــی شــخصی برایــش حائــز اهمیــت نباشــد؛ امــا جــان و زندگــی
و ســعادت انســانها بــرای او همــه چیــز باشــد؛ کــه امیرالمؤمنیــن در کمتــر از پنــج
ســال حکومــت خــود ،ایــن را در عمــل نشــان داد .شــما میبینیــد کــه مــدت کوتــاه
کمتــر از پنــج ســال حکومــت امیرالمؤمنیــن ،بــه عنــوان یــک نمونــه و الگــو و چیزی که
بشــریت آن را هرگــز فرامــوش نخواهــد کــرد ،در طــول قرنهــا همچنــان میدرخشــد
و باقــی مانــده اســت .ایــن نتیج ـهی درس و معنــا و تفســیر واقع ـهی غدیــر اســت.
۱۳۸۰/۱۲/12

توصیه رهبر انقالب درباره کتاب الغدیر

همیــن کتــاب الغدیــر هــم بهنظــر مــن مهجــور اســت .مــن بــه دوســتانمان ســفارش
کــردم الغدیــر را کــه در آن صدهــا کتــاب اســت  -یعنــی ایشــان دربــارهی موضوعــات
مختلــف ،مطالبــی دارد .گاهــی صــد صفحــه ،هشــتاد صفحــه دربــارهی یــک
اول
شــخص ،یــک مطلــب ،یــا یــک حدیــث ،مطلــب دارد و یــک نفــر بایــد اینهــا را از ِ
الغدیــر بخوانــد ،تــا بــه مطلــب مــورد نظــر برســد و از آن اســتفاده کنــد .حــاال کــو آن
آدمــی کــه حوصلــه کنــد ،یــازده جلــد کتــاب الغدیــر را بخوانــد و اینگونــه مطالــب را
بیــرون بکشــد؟!  -مــورد بررســی دقیــق قــرار دهنــد و موضوعــات مختلــف را دانه دانه
بیــرون بکشــند؛ هــر کدامشــان یــک کتــاب ،یــا یــک جــزوه اســت .الغدیــر هــم  -آن کاخ
عظیمــی کــه مرحــوم امینــی ســاخته  -بــه جــای خــود محفــوظ؛ ایــن کتابهــا هــم
دانــه دانــه بیایــد و اقطــار عالــم را پــر کنــد .یعنــی الغدیــر بــه صــورت یــک مجموعــه،
وجــود داشــته باشــد ،یــک جــا هــم جــزوه ،جــزوه وجــود داشــته باشــد۱۳۷۸/۱۲/10 .
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وقایع ماه ذیاحلجه
مــاه ذیالحجــه 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.
مــاه ذیالحجــه از ماههــای شــریفه اســت و از بــرای دهــه ّاول آن فضیلــت 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[.»...
ّ
َ
ّ
و در روزهــای دهــه ،تهلیــات علویــه [ ]2و پنــج دعــای عیســویه [ ]3و «اللهــم 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 ِمـ ْـن ُ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[ ]10ابــن 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 أم فیها مؤخرا []12
َوال عن ٍ
و درایــن روز وفــات یزیــد بــن الولیــد ]13[ ،معــروف بــه ناقــص شــبیه بــه عمــر بــن
عبدالعزیــز در ســلوک بــا رعیــت ]14[.و ســنه  586والدت شــیخ ادیــب ّ
متبحــر
عبدالحمیــد ،معــروف بــه ابــن ابــی الحدیــد ]15[،صاحــب شــرح نهج البالغــه و قصائد
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[ .
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ّ
و سنه  158وفات منصور دوانیقی ،بخیل بی رحم ّفتاک سفاک]19[ .

روز هفتم

سنه  114شهادت حضرت باقر؟ع؟]20[.
ّ
و در ســنه  179وارد نمودنــد حضــرت موســی بــن جعفــر؟ع؟ را بــه بصــره و مــدت
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 باقــی مانــد 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 که
باشــد دســتگیر کننــد یــا بــه قتــل برســانند .الجــرم آن جنــاب حــج را بــه عمــره عــدول
ّ
ّ
متوجــه عــراق گردیــد.
نمــود و از مکــه

شب نهم

از لیالــی شــریفه اســت و شــب توبــه و انابــه و مناجــات بــا قاضــی الحاجــات اســت[ ]25و
چنــد دعــا در آن وارد اســت[ ]26و زیــارت کربــا در آن فضیلــت دارد]27[.
ّ
حلی ،پسر ّ
عم محقق]28[.
و دراین شب سنه  689وفات یحیی ابن سعید
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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[]32
آن گاه مشــغول شــود بــه خوانــدن دعــای [ ]47صحیفــه[ ]33و دعاهــای عرفــه]34[،
خصــوص دعــای سیدالشــهداء[]35؟ع؟ .و تــا بتوانــد مشــغول بــه دعــا باشــد کــه
بهتریــن اعمالایــن روز اســت .و در ســنه  538وفــات زمخشــری؛ [ ]36او را جــار اهلل
گوینــد بــه جهــت مجــاورت او بیـتاهّلل الحــرام را .شــب دهــم از آن چهــار شــبی اســت
کــه احیــای آنهــا ســنت اســت[ ]37و زیــارت امــام حســین []38؟ع؟ و دعــای «یــا
دائـ َـم 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[ ]42کــه از
جملــه دعــای ندبــه[ ]43و دعــای  48صحیفــه اســت[ ]44و بعــد از نمــاز ظهــر 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[.
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روز یازدهم

ّاولایام تشریق است که سه روز بعد از عید باشد.
و در ســنه  207وفــات واقــدی ]49[،قاضــی بغــداد ،صاحــب مغــازی .ابــن ندیــم 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 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
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 ]60[،871کــه هــر ســه از علمــاء بــزرگ جمهورنــد.

روز هجدهم

روز عیــد غدیــر واشــرف و اعظــم عیدهــا اســت .چــه آن روزی اســت کــه حضــرت
ُ َ ُ َ
ــواله فعلــی
رســول؟ص؟امیر المؤمنیــن؟ع؟ را منصــوب کــرد و فرمــود«َ :مــن کنــت م
ْ َ ْ َ َ َُ
َ
ـاد مــن عـ ُ
ـوالهّ ،اللهـ َّـم وال َمــن ُ
مـ ُ
ـاداه َو ُ
انصـ ْـر َمــن ن َصـ َـر ُه َواخــذل مــن خذلــه».
وااله وعـ ِ
ِ
ّ
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 دعای
ندبــه اســت[ ]65درایــن روز وارد اســت.
و مســتحب درایــن روز پوشــیدن جامــه نیکــو و زینــت کــردن و شــاد نمــودن شــیعیان و
تهنیت گفتن،ایشــان را و زیارتایشــان و تبســم بر رویایشــان و افطار دادن روزه داران
و اطعــام مؤمنــان و بســیار فرســتادن صلــوات ،الــی غیــر ذلــک]66[ .
و در ســنه  35اصحــاب بــه خانــه عثمــان ریختنــد و خونــش بریختند و جنازهاش تا ســه
روز غیــر مدفــون بمانــد .آخراألمــر او را در مقبــره جهودان دفن کردنــد]67[.
ّ
ّ
الموحدیــن ،خواجــه نصیــر
و در ســنه  672وفــات ســلطان المحققیــن و برهــان
الدیــن طوســی]68[.
و [وفــات ] مقتــدای شــیعه ،شــیخ اجــل ،محقــق کرکی]69[،معــروف بــه محقــق
ثانــی؛ تاریــخ وفاتــش «مقتــدای شــیعه» ســنه  ،940و تاریــخ وفــات پســرش شــیخ
اجــل ،شــیخ عبدالعالــی ســنه « 993ابــن مقتــدای شــیعه».

ســنه  488وفــات حمیــدی؛ [ ]58و ابــن وردی ســنه 749؛[ ]59و شــمنی ســنه
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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 خان ـهاش مثــل مســجد از علمــا و ّ
محدثیــن مملــو بــود]73[.
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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[ .

روز بیست و چهارم

روز مباهله [ ]74و روز خاتم بخشــی اســت[ ]75و غســل [ ]76و روزه [ ]77و دعاها و
نمازهــا وارد اســت کــه از جملــه نمــازی اســت؛ مثــل نمــاز روز غدیر]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[.

روز بیست و نهم

سنه  23وفات عمر]86[ .
22
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ ]1روایت از امام صادق؟ع؟ است :اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،36 -35فصل .5
[ ]2رك :ثواب األعمال ،ص 72؛ مزار ابن مشهدى ،ص 442 -441؛ اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،48 -47باب  ،3فصل .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
[ ]10مصباح كفعمى ج  2ص  600فصل  42بحاراالنوار ج  35ص 303
[ ]11مصدر ذیلها بدل ذیولها.
[ ]12القصائد ص  30قصیده دوم در مكه.
[ ]13وفیات األعیان ،ج  ،7ص 111؛ البدایة والنهایه ،ج  ،10ص .19
[ ]14كامل ابن اثیر ،ج  ،5ص 291؛ البدایة والنهایه ،ج  ،10ص  18نیز رك :سیر أعالم النبالء ،ج  ،5ص  ،375ش .170
[ ]15روضات الجنات ،ج  ،5ص  ،21ش .431
[ ]16توضیح المقاصد ،ص .29
[ ]17دالئل اإلمامه ،ص .395
[ ]18زاد المعاد ،ص .241 -240
[ ]19كامل ابن اثیر ،ج  ،6ص .17
[ ]20الدروس ،ج  ،2ص 15؛ توضیح المقاصد ،ص .30 -29
[ ]21عیون أخبار الرضا رحمه اهلل ،ج  ،1ص  ،82باب  ،7ح .10
[ ]22وفیات األعیان ،ج  ،2ص  ،509ش 306؛ روضات الجنات ،ج  ،4ص  ،141ش .363
[ ]23سیر أعالم النبالء ،ج  ،18ص  ،287ش « ،137الخطیب» .تولد او  392بوده است.
[ّ ]24
مسار الشیعه ،ص .36
[ ]25اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،50 -49باب  ،3فصل .11
ّ
المتهجد ،ص  270 -269و اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،55 -50باب  ،3فصل .12
[ ]26رك :مصباح
[ ]27اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،56باب  ،3فصل .13
[ ]28روضات الجنات ،ج  ،8ص  ،199ش .747
[ ]29خاتمة المستدرك ،ج  ،2ص .131
[ ]30توضیح المقاصد ،ص .30
[ ]31اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،56باب  ،3فصل  13و ص  ،67 -61باب  ،3فصل  17و فصل .18
[ ]32اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،67باب  ،3فصل .19
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[ ]33نیز رك :اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،102 -87باب .3
[ ]34اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،188 -70باب  ،3فصل .22
[ ]35زاد المعاد ،ص .319 -260
[ ]36سیر أعالم النبالء ،ج  ،20ص  ،154ش « ،91الزمخشری» .تولد او رجب  467است.
ّ
المتهجد ،ص 648؛ اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،189باب  ،4فصل .1
[ ]37مصباح
[ ]38اقبال االعمال ج  2ص  190باب  4فصل 3
[ ]39مصباح كفعمى ج  2ص  751فصل
[ ]40روضات الجنات ج  5ص  359ش 544
[ ]41اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،193باب  ،4فصل 5؛ زاد المعاد ،ص .319
[ ]42اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،204 -202باب  ،4فصل .7
[ ]43اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،233باب  ،4فصل .7
[ ]44صحیفه سجادیه ،ص .194 -186
[ ]45المقنع ،ص 150؛ مصباح المتهجد ،ص .662
[ ]46اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،233باب  ،4فصل .8
[ ]47وفیات األعیان ،ج  ،4ص  ،342ش .642
[ ]48رك :تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص 843 -842؛ روضات الجنات ،ج  ،7ص  ،309ش .649
[ ]49تهذیب الكمال مزى ،ج  ،26ص  ،193 -192ش .5501
[ ]50فهرست ابن ندیم ،ص .111
[ ]51تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،32ص  ،276ش  3522و ج  ،67ص  ،30ش .8639
[ ]52تفســیر قمــى ،ج  ،2ص 341 -340؛ مجمــع البحریــن ،ج  ،2ص 529؛ بحــار األنــوار ،ج  ،17ص 356 -351؛ تفســیر نــور
الثقلیــن ،ج  ،5ص .175
[ ]53رك :كامل ابن اثیر ،ج  ،8ص .208 -207
[ ]54مجمع البحرین ،ج  ،3ص 494 -493؛ خاتمة المستدرك ،ج  ،3ص .281
[ ]55رك :روضات الجنات ،ج  ،5ص  ،226 -220ش .490
[ّ ]56
مسار الشیعه ،ص .38
[ ]57كافى ،ج  ،1ص 497؛ ارشاد ،ج  ،2ص 297؛ بحار األنوار ،ج  ،50ص .197
[ ]58سیر أعالم النبالء ،ج  ،19ص  ،126ش « ،63الحمیدی».
[ ]59بغیة الوعاة ،ج  ،2ص  ،189ش  .1858سال وفاتش  749است.
[ ]60بغیة الوعاة ،ج  ،1ص  ،321ش  .739سیوطى وفات او را سال  872گفته است .تولدش رمضان  801بوده است.
[ ]61اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،277 -276باب  ،5فصل 15؛ بحار األنوار ،ج  ،95ص .298
[ ]62المقنعه ،ص  ،204باب 20؛ اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،280باب  ،5فصل .15
[ ]63اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،275 -272باب  ،5فصل  13و ص  ،307 -306باب  ،5فصل .16
[ ]64اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،282باب  ،5فصل .15
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[ ]65اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،233باب  ،4فصل .7
[ ]66رك :اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،261باب  ،5فصل .6
[ّ ]67
مسار الشیعه ،ص .40
[ ]68روضات الجنات ،ج  ،6ص  ،312ش .588
[ ]69روضات الجنات ،ج  ،4ص  ،372ش .414
[ ]70وفــات مرحــوم حاجــى شــیخ عبــاس قمــى (مؤلــف) روز  23ذى ّ
حجــة الحــرام ســنه  1359در نجفاشــرف ،محــل دفــن
در ایــوان كتابخانــه آن حضــرت پهلــوى قبــر مرحومحاجــى میــرزا حســین نــورى رحمــة اهلل علیــه[ .علمــاء معاصریــن ،ص ]184
(شــهاب الدیــن الحســینی النجفــی)
[ ]71وفیات األعیان ،ج  ،6ص  ،142ش « ،791الحافظ ابن معین» .برخى وفات او را  7روز مانده از ذی القعد گفتهاند.
[ ]72وفیات األعیان ،ج  ،6ص  ،139ش « ،791الحافظ ابن معین».
[ ]73رجال نجاشى ،ص  ،351 -350ش « ،944محمد بن مسعود».
[ ]74اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،354باب  ،6فصل .5
[ ]75العدد القویة ،ص .308
[ ]76مصباح كفعمى ،ج  ،2ص  ،798فصل .48
[ ]77اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،354باب  ،6فصل .5
[ ]78زاد المعاد ،ص .352
[ ]79تاریخ اإلسالم ،ج  ،17ص « ،385هارون الواثق باهلل».
[ ]80مؤلف در وقایع األیام روز بیست و ششم ذكر كرده است.
[ ]81كامل ابن اثیر ،ج  ،5ص .424
ّ
[ّ ]82
المتهجد ،ص .767
مسار الشیعه ،ص 42؛ مصباح
[ ]83تاریخ طبرى ،ج  ،4ص 380؛ كامل ابن اثیر ،ج  ،4ص .120
[ ]84رك :تاریــخ اإلســام ،ج  ،21ص 301 -299؛ بغیــة الوعــاة ،ج  ،1ص  ،233 -231ش 503؛ روضــات الجنــات ،ج  ،7ص
 ،285 -283ش .642
[ ]85تاریخ بغداد ،ج  ،14ص  ،398ش « ،7708ابو بكر ،الشبلی الصوفی».
[ ]86رك :تاریخ طبرى ،ج  ،3ص .266
[ ]87اقبال األعمال ،ج  ،2ص  ،380باب .9
[ ]88وفیات األعیان ،ج  ،5ص  ،404ش « ،764النضر بن شمیل».
[ ]89كامل ابن اثیر ،ج  ،12ص .288
.........................................
منبع :یازده رساله  ,محدث قمی؛عباس
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جمید عارف

زمینه های تارخیی حادثه غدیر
بــا حلــول مــاه ذی القعــده ســال دهــم هجری،رســول گرامــی اســام؟ص؟ تصمیــم
خــود را جهــت زیــارت خانــه خــدا و ادای فریضــه حــج بــا مســلمانان در میــان نهــاد.
ایــن خبــر بــه ســرعت در شــهر مدینــه و اطــراف آن منتشــر گردیــد و عــاوه بــر آن بــه
گــوش مســلمانان دیگــر کــه در نقــاط مختلــف عربســتان زندگــی مــی کردنــد رســید،به
طــوری کــه در انــدک زمــان هــزاران نفــر بــرای برگــزاری فریضــه حــج در کنــار رســول
خــدا؟ص؟ حاضــر شــدند.
در بیســت و پنجــم ذی القعــده کاروان رســول خــدا؟ص؟ بــا شــمار زیادی از مســلمانان
کــه مورخــان تعــداد آنهــا را تــا صــد هــزار نفــر و یــا اندکــی بیشــتر ذکــر کــرده انــد،از مدینــه
بــه قصــد مکــه خــارج گردید.ایــن عــده غیر از کســانی بودند که از نقاط دیگر عربســتان
از جملــه ســاکنان مکــه و آبادیهــای اطــراف آن بــه حــج گــزاران ملحق شــدند.
شــیخ مفیــد در کتــاب االرشــاد آورده اســت :پــس از برخــورد رســول خــدا؟ص؟ بــا
مســیحیان نجــران و جریــان مباهله،حجــة الــوداع بــه وقــوع پیوســت.اندکی قبــل
از ایــن پیشــامد،پیامبر؟ص؟ علــی؟ع؟ را بــه یمــن فرســتاد تــا خمــس گنجینــه هــا و
معــادن را از اهالــی آنجــا بگیــرد و آنچــه را کــه مســیحیان نجرانــاز حلــه و پولمتعهــد
شــده بودند،دریافــت کند.حضــرت علــی؟ع؟ بــه محــل مأموریــت خــود عزیمــت کــرد.
رســول خــدا؟ص؟ بــه کــس دیگــر غیــر از علــی؟ع؟ در ایــن کار اعتمــاد نکــرد و در میــان

27

ـ�
ت� ــار ی�ـ خ ݤ

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

مــردم هیچکــس را شایســته ایــن کار ندید.حضرتــش علــی؟ع؟ را بــه عنــوان نایــب
خــود بــه ایــن ســفر گســیل داشــت،زیرا دربــاره انجــام مأموریتــی کــه بــر عهــده اش
گذاشــته بود،آســوده خاطــر بــود.
در همیــن ایــام رســول خــدا؟ص؟ آهنــگ حــج نمــود و پــس از آنکــه جمعیــت زیــادی از
مدینــه و اطــراف آن بــا پیامبــر؟ص؟ همــراه شــدند،آن حضــرت در بیســت و پنجــم ذی
القعــده از مدینــه خــارج گردید.همزمــان بــا آن رســول خــدا؟ص؟ نامــه ای بــه علــی؟ع؟
کــه در یمــن بــه ســر مــی بــرد ارســال کــرد و در آن بــه آن حضــرت ســفارش کــرد کــه از
یمــن بــه مکــه آید،امــا در مــورد نــوع حــج خــود و چگونگــی نیــت آن مطلبــی بــرای
علــی؟ع؟ ننوشــت.
بــه هــر حــال ،رســول خــدا؟ص؟ در جمــع مســلمانان بــه ســوی مکــه بــه راه افتــاد
و حضــرت علــی؟ع؟ نیــز بــا ســپاهی کــه همراهــش بودنــد،از یمــن بــه ســمت مکــه
حرکــت نمود.حضرتــش بــا نزدیــک شــدن بــه مکه،ســپاه را بــه شــخصی ســپرد و
خــود جهــت دیــدار پیامبــر؟ص؟ بــه ســرعت روانــه گشــت بــه طــوری کــه موفــق شــد
قبــل از ورود بــه مکــه رســول خــدا؟ص؟ را مالقــات کنــد و دربــاره ســفر خــود و حلــه
هــا و هدایایــی کــه آورده بــود گزارشــی تقدیــم نماید.رســول خــدا؟ص؟ ضمــن اظهــار
خرســندی از دیــدار علــی؟ع؟ از او ســؤال کــرد کــه:ای علی،بــه چــه نیتــی احــرام
بســتی؟علی؟ع؟ در پاســخ گفــت:ای رســول خــدا؟ص؟ شــما بــرای مــن ننوشــته بودی
کــه خــود بــه چــه نیتــی احــرام خواهــی بســت،من بــه نیــت شــما آگاه نبــودم،از ایــن رو
بــه هنــگام احــرام و تلبیــه نیتــم را بــه نیــت شــما پیونــد زدم و گفتم:بــار خدایا،مــن بــه
همــان نیتــی احــرام مــی بنــدم کــه رســول تــو بســته اســت و ســی و چهــار شــتر نیــز برای
قربانــی بــا خــود آورده ام.رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:اهلل اکبر!مــن شــصت و شــش شــتر
بــرای قربانــی آورده ام.تــو در حــج و مناســک و انجــام قربانــی بــا مــن شــریک هســتی.
اکنــون بــر احــرام خــود بــاش و بــه ســوی لشــکر بــاز گــرد و آنــان را ســریعا بیــاور تــا در مکــه
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بــه هــم ملحــق گردیــم.
رســول خــدا؟ص؟ جهــت انجــام مناســک حــج چنــد روزی در مکــه بــه ســر بــرد.آن
حضــرت در روز عرفهــو بــه روایتــی در روز عیدخطبــه ای در جمــع مســلمانان ایــراد
فرمــود کــه در آن همــگان را بــه رعایــت تقــوای الهی،تعهــد بــه ارزشــهای اخالقــی و
مراعــات حقــوق یکدیگــر ســفارش نمــود )1( .پــس از آن رســول گرامــی؟ص؟ تصمیــم
گرفــت کــه مکــه را بــه قصــد مدینــه تــرک گوید.فرمــان حرکــت صــادر گردیــد و بــار دیگــر
خیــل عظیــم مــردم بــه همراهــی پیامبــر خــود مکــه را بــه قصــد مدینــه پشــت ســر
گذاشــتند.هنگامی کــه ایــن کاروان عظیــم بــه نزدیــک جحفــه رســید،امین وحــی
الهــی در نقطــه ای بــه نــام غدیــر خــم فــرود آمــد و ایــن آیــه را بــه رســول خــدا؟ص؟
نــازل کــرد کــه :یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت
رســالته و اهلل یعصمــک مــن النــاس ان اهلل ال یهــدی القــوم الکافریــن)2( .
یعنــی:ای پیامبر!آنچــه را از ســوی پــروردگارت نــازل شــده اســت،به مــردم برســان.و
اگــر چنیــن نکنی،رســالت او را انجــام نــداده ای.و خداونــد تــو را از(خطرهــای
احتمالی)مــردم حفــظ مــی کنــد.و خداونــد جمعیــت کافــران را هدایــت نخواهــد کرد.
بــا نــزول ایــن آیــه پیامبــر؟ص؟ دســتور داد کــه کاروان از حرکــت بــاز مانــد و بــا ایــن
فرمان،مســلمانان کســانی را کــه در پیشــاپیش قافلــه در حرکــت بودند،بــه بازگشــت
دعــوت کردنــد و کســانی کــه در عقــب بودنــد نیــز بــه تدریج،بــه دیگــران پیوســتند.
هنــگام ظهــر فــرا رســیده بــود و هــوا بــه شــدت گــرم بود،بــه طــوری کــه مــردم قســمتی
از عبــای خــود را بــر ســر و قســمتی دیگــر را بــه زیــر پــا افکندند.وقــت نمــاز فــرا رســید
و پیامبــر؟ص؟ بــه آنــان اطــاع داد کــه همــه بایــد بــرای شــنیدن پیــام تــازه ای
آمــاده شــوند.در اینجــا مســلمانان منبــری از جهــاز شــتران ترتیــب دادنــد و رســول
خــدا؟ص؟ بــر بــاالی آن قــرار گرفــت و خطبــه تاریخــی خــود را بــه شــرحی کــه خواهــد
آمد،ایــراد فرمــود)3( .
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خطبه پیامبر؟ص؟ در غدیر خم

عالمــه امینــی در کتاب«الغدیر»بــا اســتفاده از مــدارک معتبر،خطبــه پیامبــر؟ص؟ را در
غدیــر خــم چنیــن گــزارش کــرده اســت:
حمــد و ثنــا مخصــوص خداســت.از او یــاری مــی طلبیــم.و بــه او ایمــان داریــم.و بــر
او تــوکل مــی کنیــم.و از بدیهــا و اعمــال نــاروای خــود بــه او پنــاه مــی بریم.گمراهــان
را جــز او راهنمایــی نیســت.و هــر کــس را کــه هدایــت کرد،گمــراه کننــده ای بــرای او
نخواهــد بود.گواهــی مــی دهــم کــه معبــودی جــز او نیســت و محمــد؟ص؟ بنــده و
پیامبــر اوســت.
هــان ای مردم!نزدیــک اســت کــه دعــوت حــق را لبیــک گویــم و از میــان شــما بــروم.
مــن مســئولم و شــما نیــز مســئولید،اینک اندیشــه و گفتــار شــما دربــاره من چیســت؟
در ایــن هنــگام مــردم گفتند:گواهــی مــی دهیــم کــه تــو رســالت خــود را انجــام دادی و
بــرای مــا کوشــش نمودی.خداونــد تــو را پــاداش نیــک دهــد...
رســول خــدا؟ص؟ پــس از اندکــی فرمود:همانــا مــن در انتقــال بــه ســرای دیگــر بــر شــما
ســبقت خواهــم گرفت،امــا دو چیــز گرانمایــه در میــان شــما مــی گذارم.بیندیشــید کــه
بــا ایــن دو چیــز چگونــه رفتــار مــی نماییــد.
در اینجــا یــک نفــر از میــان جمعیــت گفت:یــا رســول اهلل،منظــور از آن دو چیــز گرانبهــا
و ارجمنــد چیســت؟
رســول اســام؟ص؟ فرمود:یکــی کتــاب خــدا کــه بزرگتــر اســت و وســیله ارتبــاط شــما
بــا خداونــد اســت.و آن دیگــر کــه کوچکتــر اســت،عترت و اهــل بیــت مــن اســت.و
خداونــد بــه مــن خبــر داده اســت کــه ایــن دو از هــم جــدا نمــی شــوند تــا در کنــار
حــوض بــر مــن وارد شــوند.هان ای مــردم!از آن دو پیشــی نگیریــد و از پیــروی از هــر
دو کوتاهــی نکنیــد کــه هــاک خواهیــد شــد.
در ایــن هنــگام پیامبــر؟ص؟ دســت علــی؟ع؟ را گرفــت و بــاال بــرد بــه طــوری کــه زیــر
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بغــل هــر دو نمایــان گردید.پیامبــر؟ص؟ مســلمانان را بــه ایــن صــورت مــورد خطــاب
قــرار داد کــه« :ایهــا الناس!مــن اولــی النــاس بالمؤمنیــن مــن انفســهم؟»یعنی:ای
مــردم چــه کســی از مــردم بــه مؤمنــان از خــود آنهــا ســزاوارتر اســت؟گفتند:خدا و
رســولش داناترنــد.
پیامبــر؟ص؟ فرمود:همانــا خداونــد مــوالی مــن و مــن مــوالی مؤمنــان هســتم و مــن بر
آنــان از خودشــان ســزاوارترم .ســپس فرمــود« :مــن کنت مــواله فهذا علــی مواله،اللهم
و آل مــن وااله و عــاد مــن عــاداه و انصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذلــه»...
یعنی:هر کس من موالی اویم،علی موالی اوست.
خداوندا،دوســتان او را دوســت بــدار و دشــمنان او را دشــمن بدار.محبــوب بــدار آن
کــس را کــه او را محبــوب دارد و مبغــوض دار آن کــس کــه او را مبغــوض دارد.یارانــش را
یــاری کــن و واگذارنــدگان او را واگــذار.و او را معیــار و میــزان حــق قــرار ده.
سپس فرمود« :اال فلیبلغ الشاهد الغائب».
یعنی:آگاه باشید،حاضران بایستی این امر را به غایبان برسانند.
هنــوز جمعیــت پراکنــده نشــده بودنــد کــه بــار دیگــر جبرئیــل نــازل گشــت و ایــن آیــه را
بــر پیامبــر؟ص؟ فــرود آورد کــه :الیــوم اکملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و
رضیــت لکــم االســام دینــا.
یعنی:امــروز آییــن شــما را کامــل کــردم و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و اســام
را بــه عنــوان دیــن شــما برایتــان پســندیدم.
پیامبــر اســام؟ص؟ بــا نــزول ایــن آیــه فرمــود:اهلل اکبــر بــر اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت و
خشــنودی خــدا بــه رســالت مــن و والیــت علــی بعــد از مــن.
در ایــن هنــگام مــردم نزدیــک شــدند و بــه علــی؟ع؟ بــه جهــت ایــن مقــام و منزلــت
تهنیــت گفتنــد.و از جملــه کســانی کــه قبــل از دیگــران بــه علــی؟ع؟ تبریــک گفتنــد
ابوبکــر و عمــر بودنــد کــه گفتند:بــه تــو بــاد ای پســر ابــو طالــب کــه مــوالی مــا و مــوالی
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هــر مــرد و زن مؤمــن گشــتی!
ســپس حســان بــن ثابــت از پیامبــر؟ص؟ اجــازه خواســت کــه در ایــن بــاره شــعری
بگوید.پیامبــر؟ص؟ بــه او اجــازه فرمــود و او اشــعاری ســرود کــه ترجمــه قســمتی از آن
بــه شــرح زیــر اســت:
پیامبر؟ص؟ به آنان در روز غدیر ندا داد
و چه سزاست ندای پیامبر؟ص؟ را شنیدن.
فرمود:موالی شما و پیامبر شما چه کسی است؟
و آنهــا بــدون چشــم پوشــی و اغمــاض گفتنــد کــه :خــدای تــو مــوالی ماســت و تــو
پیامبــر مایــی و مــا از پذیــرش والیــت تــو ســرپیچی نخواهیــم کــرد.
پیامبــر؟ص؟ بــه علــی گفت:برخیز،زیــرا مــن تــو را بعــد از خــودم امــام و رهبــر انتخــاب
کــرده ام و ســپس فرمود:هــر کــس مــن مــوال و رهبــر اویم،ایــن مــرد مــوال و رهبــر
اوست،شــما هــم از ســر صــدق و راســتی از او پیــروی کنیــد.
در ایــن هنــگام پیامبــر؟ص؟ عــرض کرد:بــار خدایا،دوســت او را دوســت بــدار و دشــمن
او را دشــمن بــدار...
پــس از آنکــه حســان بــن ثابــت شــعر خــود را سرود،رســول خــدا؟ص؟ جملــه معــروف
خــود را دربــاره حســان بــه زبــان آورد که«:تــا وقتــی کــه بــا زبــان خــود مــا را یــاری
میکنــی روح القــدس مویــد تــو اســت»)4( .
پــس از پایــان مراســم تعییــن جانشــین در ســرزمین غدیــر خم،مســلمانان برخاســتند
و هــر گــروه و دســته ای بــه جانــب مقصــدی روانــه گشــت.پیامبر؟ص؟ و عــده زیــادی
کــه از مدینــه بــه همــراه آن حضــرت آمــده بودنــد نیــز راه مدینــه را در پیــش گرفتنــد بــه
طــوری کــه هنــوز ســال دهــم بــه پایــان نرســیده بــود وارد مدینــه شــدند.و چنــدی بعــد
رســول خــدا؟ص؟ بــه بســتر بیمــاری افتــاد کــه بــه رحلــت آن ســرور انجامیــد،در صورتــی
کــه اندکــی قبــل از آن تکلیــف جانشــین و رهبــری پــس از خــود را تعییــن کــرده بــود.
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 )1جهت اطالع از این خطبه بنگرید به السیرة النبویة معروف به سیره ابن هشام 250 /4
 )2سوره مائده 67
 )3ارشاد شیخ مفید  165 158/1با اندکی تلخیص و نیز بنگرید به اعالم الوری  263 259 /1سیرة المصطفی  693 /مبحث
غدیر خم.
 )4برای اطالع بیشتر از خطبه رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر و تفصیل ماجرا بنگرید به الغدیر  34 31 /1با ترجمه فارسی سیرة
المصطفی  693 /نقل از منابع مختلف اهل سنت ارشاد شیخ مفید  ،165 /1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم 518 512 /
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فصلنامه کتاب نقد ،مشاره 2و3

جامعیت و کمال دین
در اینکــه اســام ،از نظــر پیــروان آن ،دینــی جامــع و کامل اســت،جای گفتگو نیســت.
قــرآن کریــم مــی فرمایــد :الیــوم یئــس الذیــن کفــروا من دینکم فالتخشــوهم واخشــون
الیــوم اکملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکم االســام دینا ()1
«امــروز کافــران از دیــن شــمانومید شــدند .از آنهــا نترســید و ازمــن بترســید .امــروز
دیــن شــما راکامــل کــردم و نعمتــم را بــر شــماتمام ســاختم و بــه اســام ،بعنــوان دیــن
شــما راضــی شــدم».
آن روزی کــه کفــار از دیــن مســلمانان نومیــد شــدند وامیدهــای آنــان بــر بــاد رفــت،
چــه روزی بــود؟ آن روز ،کــه دیــن بــه کمــال و تمامیــت رســید و خداوندخشــنود شــد
از اینکــه اســام ،دیــن بشــریت باشــد ،کدامیــن روز بــود؟
آیــا روز یــاس ،همــان روز اکمــال و اتمــام اســت؟ مفســران کالم الهــی پذیرفتــه انــد کــه
ایــن دو ،در یــک روزبــوده اســت .اماآیــا روزی کــه آیــه نــازل شــد،همان روز یــاس کفــار و
اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت بــود؟
عالمــه طباطبایــی ،مفسربرجســته عالــم اســام ،در تفســیرمحققانه خــود بــه نقــد
نظریــات گوناگون،برخاســته و بــا کنکاشــی عمیــق در تعییــن روز نــزول آیــه و روز اکمــال
و اتمام،ســرانجام بــه نظریــه ای رســیده کــه درخورتامــل اســت.
احتماالت مورد نقد و نظر به قرار زیرند:
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 -1مقصــود از آن روز ،روز معینــی نیســت؛ بلکــه مقصــود زمانــی اســت کــه بابعثــت
پیامبــر و دعــوت او ،اســام ظهورمــی کنــد و شــجره طیبــه آن مــی رویــد و بــه رشــد و
پویایــی مــی پــردازد.
ایــن احتمــال درســت نیســت .زیــرا ظاهرآیــه ،ایــن اســت کــه در روز نــزول آیــه مــورد
بحــث ،مســلمانان ،دینــی داشــته انــد کــه کفــاردر انتظــار زوال آن بــوده و مســلمین از
آنهابیــم و هــراس داشــته انــد و ایــن ،بــا آغازظهــور اســام ســازگار نیســت.
 -2مقصــود ،روز فتــح مکــه اســت .چراکــه در آن روز خداونــد ،نیرنــگ مشــرکان قریش
را باطــل کــرده ،و شــوکت و صالبــت آنهــا را درهــم شکســت و بنیــان دینشــان راویــران
کــرد از ایــن رو امیــد خــود را از دســت دادنــد و دانســتند کــه تــوان مبــارزه بــا اســام و
جلوگیــری از پیشــرفت آن را ندارنــد.
ایــن احتمــال بــا جملــه «الیــوم اکملــت لکــم ،»...کــه از ســیاق آیــه ،وحــدت
«روز»اســتفاده مــی شــود ،ســازگار نیســت .چــرا کــه روز فتــح مکــه ،روز اکمــال دیــن و
اتمــام نعمــت نیســت ،بلکــه دیــن هنــوز مراحلــی دیگــر را طــی مــی کنــد.
 -3مــراد از «الیــوم » ،روز نــزول آیــه برائــت اســت کــه اســام گســترش یافتــه وآثــار شــرک،
محــو ،و آداب و ســنن جاهلیــت فرامــوش گردیــد و در اماکــن مقــدس ،هیــچ مشــرکی
دیده نشــد و هیچ یک از شــعایر شــرک ،در مقابل شــعایرتوحیدی خودنمایی نکرد.
اما این نیز بمفهوم اکمال دین و اتمام نعمت نیست.
نــزول آیــه برائــت ،بــه ســال نهــم هجــری مربــوط اســت؛ ( )2حــال آنکــه پــس از نــزول
آن آیــه کریمــه ،آیــات بســیاری در زمینــه حــال و حــرام نــازل گردیــده کــه تــا ارتحــال
جانگــداز نبــی اکــرم؟ص؟ ادامــه داشــت .درســوره مائــده کــه آخریــن ســوره نــازل شــده
بــر پیامبــر اســت ،همچنــان آیــات بســیاری در زمینــه حــال و حــرام وجــود دارد.
 -4بــا توجــه بــه اینکــه احتمــاالت ســه گانــه فــوق مــردود اســت ،ایــن احتمــال
مــی مانــد کــه مــراد از «الیــوم » ،همــان روزی اســت کــه آیــه «الیــوم یئــس الذیــن
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کفروا»...نــازل شــده اســت.
همــه مفســران ،جملــه هــای« :الیــوم یئــس الذیــن کفــروا» و «الیــوم اکملــت لکــم
دینکــم »...را بــه یکدیگــر مربــوط مــی دانند.اگــر آن روز ،نــه روز فتــح مکــه و نــه
روزنــزول آیــه برائــت ،نبــوده اســت ،پــس چــه بــوده اســت؟! آیــا روز عرفــه یعنــی روز
نهــم ذی الحجــه ســال دهــم هجــری؟ مگــر درروز عرفــه آن ســال چــه اتفاقــی افتــاده
کــه کفــار را مایــوس کــرده و اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت را باعــث شــده باشــد؟!
کفــار قریــش کــه در روز فتــح مکــه (ســال هشــتم) مایــوس شــده بودنــد .کفــار عــرب
هــم بــا نــزول آیــه برائــت در ســال نهــم مایــوس شــده انــد و مــراد ،یــاس همــه کفارعالــم
هــم نمــی توانــد باشــد زیــرا ،قطعــا درروز عرفــه ســال دهــم هجــرت کــه مســلمانان در
مناســک حــج هســتند ،اتفاقــی جهانــی نیفتــاده و کفــاری کــه خــارج ازجزیــرة العــرب
هســتند ،هنــوز دارای شــوکتند و از دیــن و آییــن خــود مایــوس نشــده انــد.
پیامبراکــرم؟ص؟ پیــش از آن،دســتورهای فراوانــی در زمینــه فرایــض دینــی و از جملــه
حــج صــادر فرمــوده وآنچــه در روز عرفــه بیــان کــرده ،تنهــا حکــم حــج تمتــع بــوده کــه
آن هــم بعــد از رحلــت آن حضــرت مهجــور شــد .در ایــن صورت،آمــوزش حــج تمتــع،
نمــی توانســته موجــب اکمــال دیــن باشــد .بعــاوه بیــان حکــم حج،چــه ارتباطــی بــا
یــاس کفــار دارد؟
نمــی تــوان ادعــا کــرد کــه در روز عرفه،بقایــای احــکام اســامی نــازل شــد و دیــن بابیان
احــکام باقــی مانــده ،بــه اکمــال و اتمــام رســید ،زیــرا بعــد از روز عرفــه هــم ،احــکام
دیگــری همچــون آیــات مربــوط بــه «کاللــه»و «ربــا» نــازل شــده اســت.
بنابرایــن بــی شــک ،مــراد ،روز غدیراســت .هجدهــم مــاه ذی الحجــه ســال دهــم
هجــری ،همــان روزی کــه پیامبــر اکــرم درمراجعــت از ســفر حــج ،در غدیــر خم،نــزول
اجــال فرمــوده در میــان جمعیــت انبــوه مســلمانان ،علــی؟ع؟ را بــه خالفــت
وامامــت برگزیــد .ایــن احتمــال بــا روایــات هــم موافــق اســت .اینــک جــای ایــن ســؤال
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اســت کــه نصــب امــام و تعییــن جانشــین پیامبــر چــه تاثیــری در یــاس کفــار ،اکمــال
دین،اتمــام نعمــت و خشــنودی خــدا داشــته اســت؟!
در حقیقــت بایــد روشــن شــود چــه اتفاقــی افتــاده کــه چهــار خاصیــت بســیارمهم و
سرنوشــت ســاز دارد:

 .1یاس کفار
کفــار بــرای طــرد اســام از صحنــه زندگــی مــردم ،توطئــه هــا کردنــد ،خــون دلهاخــورده
و کشــته هــا دادنــد و گرچــه دربســیاری میادیــن ،شکســت خوردنــد اماقطعــا هنــوز
مایــوس نشــده بودنــد .آنــان امیدداشــتند کــه بــا رحلــت پیامبــر خــدا ،امــت اســام
متالشــی شــده و تعلیمــات اســامی بــه فراموشــی ســپرده شــود.
تنهــا نقطــه امیــد کفــار همیــن بــود .ولــی اگــر خداونــد بــرای دوران پــس از رحلــت
پیامبــر ،رهبــر و امامــی بــر مــردم بگمــارد کــه کار حفــظ دین،تدبیــر امــور و ارشــاد امــت
راهمچــون خــود پیامبــر دنبــال کنــدو بقــای حکومــت اســامی درمســیر صحیــح،
تضمیــن شــود ،آخریــن امیــد کفــار نیــز مبــدل بــه یــاس خواهــد شــد .در ایــن صــورت
تــرس از کفــار معنــی نــدارد .ولــی بایــد از خداترســید .یعنــی مؤمنــان بایــد درامــر
خالفــت کــه امیــد کفــار را ازمیــان بــرده،از خدابترســند وکاری نکننــد کــه خــدا را بــه
خشــم آرنــد.

 2و  .3اکمال دین و امتام نعمت:
اکمــال و اتمــام از نظــر معنــی بــه هــم نزدیکنــد .راغــب اصفهانــی« ،کمــال» شــی ءرا،
حاصــل شــدن هــدف آن و «تمــام» شــی ءرا ،رســیدن آن بــه حــد و مرتبــه ای مــی
داندکــه نیــازی بــه خــارج از خــود نداشــته باشــد)3( .
محققــان بــا الهــام گرفتــن از آیــات قرآن»،تمــام» و «کمــال» را اینگونــه تحلیــل کــرده

39

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

انــد :برخــی از امــور بــه گونــه ای هســتند کــه بابــودن همــه اجــزا ،اثــر بــر آنهــا مترتــب می
شــود و بــدون یکــی از آنهــا ،مترتــب نخواهــد شــد .ماننــد روزه ،کــه اگــر در یــک جــزء از
اجــزای روز ،تــرک امســاک شــود،باطل اســت .در اینجــا واژه «تمــام» بــه کارمــی بریــم.
مثــل «اتمواالصیــام الــی اللیــل »(االنعــام  )115روزه را تــا شــب بــه اتمــام برســانید .در
مــورد اجــزای نمــاز نیزاینگونــه اســت .اگــر کســی یــک جــزء واجــب از نمــاز را عمــدا بــه
جــای نیــاورد ،نمــازش ناقــص اســت و اثــری بــر آن مترتــب نیســت.
برخــی دیگــر ،امــوری هســتند کــه اثر،وابســته بــه حصــول همــه اجــزاء در آنهانیســت.
بلکــه هــر جزئــی ،اثــری دارد .ماننــدروزه مــاه رمضــان کــه روزه هــر روز ،اثــری دارد
و اثــر مجمــوع روزه هــای یــک ماه،مجموعــه آثــار هــر روز اســت .در اینجــا ازواژه
«کمال»اســتفاده مــی کنیــم .مثــل« :مــن لــم یجــد فصیــام ثالثــة ایــام فــی الحــج و
ســبعة اذ ارجعتــم تلــک عشــرة کاملــة » (البقــره )196در ایــن آیــه از کســی کــه پــول
قربانــی ندارد،خواســته شــده کــه ســه روز در حــج و هفــت روز بعــد از مراجعــت ،روزه
بگیــرد تــا ده روز کامــل شــود.
آنچــه در روز غدیــر ،اتفــاق افتــاده ،دووجهــه دارد :هــم «کمــال دیــن» و هــم «تمــام
نعمــت» اســت .یعنــی دیــن بــه منزلــه یــک»کل اســتغراقی» ،تلقــی شــده و مشــتمل
بردســتورهایی اســت کــه هــر کــدام ،هــدف خاصــی دارد و «هدف مجمــوع» ،مجموع
اهــداف یکایــک دســتورها است.اینجاســت کــه حادثــه مــورد نظــر ،دســتورمهمی بــر
دســتورهای دیــن افــزوده و آن را کامــل کــرده اســت .و اگــر آن حادثــه نبود،دیــن کامل
نشــده بــود .گــو اینکــه بــه قــول طبــری دســتورهای دیگــری هــم بعــد از ایــن قضیــه
ممکــن اســت نــازل شــده باشــد ،امــا آنهــا در کمــال دیــن نقشــی ندارنــد .ولــی ایــن
حادثــه خــاص ،موجــب کمــال دیــن اســت.
و امــا نعمــت چیســت کــه اگــر ایــن حادثــه نبــود ،ناتمــام مــی مانــد و عینــا ماننــد نمــاز
یــا روزه ای بــود کــه مکلــف ،آن را قطــع مــی کــرد و بــه پایــان نمــی بــرد و اگــر ایــن حادثــه

40

مشاره  | 53سال ششم
ذیاحلجه  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

باشــد ،همچــون نمــازی اســت کــه «اولهاالتکبیــر و آخرهاالتســلیم » و ســایر اجــزا نیــز
هــر کــدام بــه جــای خــود اســت؟
ایــن نعمــت ،نعمــت «والیــت» اســت.یعنی والیــت خــدا ،رســول و اولــی االمر.پــس
دیــن بــدون «والیــت» ،همچــون کالبــدی بــی روح اســت و امــا والیــت هــم تنهــا بــه
والیــت خــدا تمــام نمــی شــود و الزامــا بایــد بــه والیــت رســول پیونــد یابــد .والیــت
رســول هــم الزم اســت ،امــا تمــام نیســت.زمانی تمــام مــی شــود کــه والیــت اهــل
بیــت؟ع؟ را در پــی داشــته باشــد.

 .4دین پسندیده (رضیت لکم االسالم دینا):
معلــوم مــی شــود آن دینــی کــه از نظرتشــریع بــه کمــال نرســیده و از نظــر
نعمت»والیــت» ،تمــام نیســت ،مرضــی وپســندیده خــدا نیســت و بــه همیــن جهــت
اســت کــه بــه دنبــال یــاس کفــار ،اکمــال دیــن واتمــام نعمــت فرمــود« :و رضیــت لکــم
االســام دینــا» و بدیــن ترتیــب وعــده ای کــه خــدا در ســوره نــور داده بــود ،در ســوره
مائــده تحقــق یافــت :وعــداهلل الذیــن آمنــوا منکــم و عملواالصالحــات لیســتخلفنهم
فــی االرض کمااســتخلف الذیــن مــن قبلهــم و لیمکنــن لهــم دینهــم الــذی ارتضــی
لهــم و لیبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم امنــا یعبدوننــی الیشــرکون بــی شــیئا ()4
«خداونــد بــه آنهایــی از شــما کــه ایمــان آورده و عمــل صالــح انجــام داده انــد ،وعــده
داده اســت کــه آنهــا را در روی زمیــن خلیفــه کنــد .همانگونــه کــه پیشــینیان آنهــا را
خلیفــه کــرد و دینشــان را کــه برایشــان پســندیده اســت ،بــرای آنهــا اســتوار و متمکــن
ســازد وخــوف آنهــا را مبــدل بــه امــن کنــد کــه مرابپرســتند و چیــزی شــریک مــن
قرارندهنــد».
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چگونگی جامعیت و کمال

بــا عنایــت بــه آیــه ســوم ســوره مائــده ومضامیــن دیگــر اســامی ،هیــچ مســلمانی
نیســت کــه دیــن را ناقــص  -اعــم از «ناتمام»یــا « غیرکامــل»  -بدانــد.
دیــن ،شــجره طیبــه ای اســت کــه بــه اعتبــار «نعمــت» ،تــام و تمــام و بــه اعتبــار
جنبههــای اعتقــادی و اخالقــی و فقهی»،کامــل» اســت.
ایــن مطلــب ،بــه طــور قطــع مــورد قبــول همــه مذاهــب اســامی اســت .اگــر اختالفــی
دربــاره آن باشــد در ایــن اســت کــه آیــا آنچــه دیــن را کامــل و نعمــت را تمــام کــرده،
قضیــه مهــم غدیرخــم بــوده اســت ،یــا قضیــه ای دیگــر؟!

جامعیت و کمال دین در چیست؟!
قــدر مســلم ایــن اســت کــه دیــن ،نســبت بــه آنچــه در قلمرو آن باشــد ،ســاکت نیســت
و از ایــن حیــث ،جامــع و کامــل اســت .اماآیــا سیاســت ،امامــت و رهبــری امــت ،بــه
دیــن مربــوط اســت یــا نــه؟ آیــا امــور دنیــوی بشــر در قلمــرو دیــن اســت یــا نــه؟ و آیــا
دیــن در ایــن امــور ،ســکوت کــرده یــا خیــر؟! آیادیــن ،اخــروی اســت یــا دنیــوی؟ و یــا
هــم دنیــوی و هــم اخــروی اســت؟ آیــا کاری بــه دنیــای مــردم نداشــته و دنیــا را بــه
قیصرهــا وآخــرت را بــه پیامبــران واگــذارده اســت؟! یااینکــه همچــون برهــان برخــی
فالســفه برنبــوت ،بگوییــم کــه پیامبــران آمــده انــد تــا تنهاروابــط اجتماعــی مــردم را
درســت کننــد وجلــو تعدیــات و تجــاوزات را بگیرنــد؟
بســیار دشــوار بلکــه محــال اســت کــه بگوییــم :دیــن فقــط دنیــوی یــا فقــط اخــروی
اســت .چــرا کــه دنیــا مقدمــه و مزرعــه آخــرت و آخــرت ،نتیجــه و ثمــره دنیاســت.و
بنابرایــن ،دیــن نمــی توانــد دنیــوی محــض یــا اخــروی محــض باشــد.
پــس جامعیــت دیــن بــه ایــن اســت کــه هــم بــه دنیــای مــردم نظــر داشــته باشــد
و هــم بــه آخــرت آنــان .آن هــم نــه بــه گونــه ای کــه میــان دنیــا و آخــرت ،دیــواری
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بــه ضخامــت دیوارچیــن قــرار دهــد و بــرای هــر یــک ،بــدون ارتبــاط بــه یکدیگــری
برنامهریــزی کنــد.
بــه هرحــال ،هیــچ مســلمانی در مســاله جامعیــت و کمــال دین ،بحث کبــروی ندارد.
امــا بــه لحــاظ صغــروی و مصداقــی جــای بحــث اســت کــه مــرز دیــن تاکجاســت؟ دین
اگــر نســبت بــه مســایل درون مــرزی خــود ســکوت کــرده باشــد ،هرگزنمــی توانــد تــام و
کامــل باشــد .امــا اگــر نســبت بــه مســایل بــرون مــرزی خــود ســکوت کند،بــه تمامیــت
و جامعیــت آن ،لطمــه ای واردنمــی شــود .گرچــه ممکــن اســت بــه قاعــده لطــف،
در مســایل بــرون مــرزی خــود نیــزوارد شــود و راه را بــر انســانها بگشــاید.چنانکه
داود؟ع؟ ،زره مــی بافــد و ایــن صنعــت را کــه بــه حکــم «و علمنــاه صنعــة لبــوس » ()5
از خــدا آموختــه ،بــه مــردم نیزمــی آمــوزد ،یــا نــوح کشــتی مــی ســازد وصنعــت کشــتی
ســازی را  -اگــر نگوییــم ابــداع مــی کنــد  -رونــق مــی بخشــد و زمینــه پیشــرفت آن را
فراهــم مــی ســازد .یوســف،مدیریت کشــاورزی مصــر را بــر عهــده مــی گیــرد و کشــوری
را بــا همســایه هــای آن در قحطســالی هفــت ســاله از خطرگرســنگی و نابــودی نجــات
مــی بخشــد و...
موســی بــه قــارون مــی گویــد« :و ابتــغ فیماآتــاک اهلل الــدار اآلخــرة و التنــس نصیبــک
مــن الدنیــا و احســن کمــا احســن اهلل الیــک » ()6
دیــن از بشــر نمــی پذیــرد کــه آخــرت خــود را بــه دنیــا بفروشــد و دنیــا را هــدف نهائــی
قــرار داده ،آخــرت را فــدای دنیــا کندچــرا کــه خداونــد فرمــوده اســت« :اولئــک الذیــن
اشــتروا الحیــاة الدنیــا باآلخــرة » ()7
دیــن ،ســعادت دنیــا و آخــرت مــردم رامــی خواهــد و در دعاهــای قرآنــی آمــده اســت
کــه« :ربنــا آتنــا فــی الدنیــا حســنة وفــی اآلخــرة حســنة و قنــا عــذاب النــار» ()8
دنیــای منهــای آخــرت در نظــر دین،متــاع غــرور و کاالی فریــب اســت و بــه همیــن
جهــت فرمــود« :و ماالحیــاة الدنیــا االمتــاع الغــرور» ()9
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از نظــر دیــن ،دنیــا محــل عبــور و آخــرت محــل اســتقرار اســت .علــی؟ع؟ فرمود«:انمــا
الدنیــا دار مجــاز و اآلخــرة دار قــرار فخذوامــن ممرکــم لمقرکــم و التهتکــوا اســتارکم
عندمــن یعلــم اســرارکم و اخرجــوا مــن الدنیاقلوبکــم مــن قبــل ان تخــرج منهــا
ابدانکــم »)10( .
بایــد از ایــن دنیــا توشــه برگرفــت ونبایدپیــش خــدا پــرده دری کــرد .بایــد قبــل ازخروج
بــدن ،دل را از ایــن دنیــا خــارج کرد.دنیایــی کــه از آن بــه عنــوان راه آخــرت ووســیله
رشــد و تزکیــه و اســتکمال انســانهامورد اســتفاده قــرار گیــرد ،درخــور ســتایش اســت،
نــه در خــور مذمــت .از ایــن روامیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــخصی را کــه زبــان بــه مذمــت دنیا
گشــوده بــود ،مالمــت کــرد وفرمــود« :اتغتــر بالدنیــا ثــم تذمهــا ان الدنیــا دارصــدق
لمــن صدقهــا و دار عافیــة لمــن فهــم عنهــاو دار غنــی لمــن تــزود منهــا و دار موعظــة
لمــن اتعــظ بهــا مســجد احبــآءاهلل و مصلــی مالئکــة اهلل و مهبــط وحــی اهلل و متجــر
اولیــاءاهلل)11( »...
امــا دنیایــی کــه هــدف باشــد (و نــه وســیله رشــد و تهذیــب و اســتکمال )،هــم
خــودش بــی اعتبــار اســت و هــم دارنــده آن .از ایــن روعلــی؟ع؟ دربــاره آنــان مــی
فرماید«:یتنافســون فــی دنیــا دینــة و یتکالبــون علــی جیفــة مریحــة » ( )12بــر ســر
دنیــای دون بریکدیگــر پیشــی گیرنــد و چــون ســگها ایــن مــردار گندیــده را از هــم
مــی رباینــد .آری دنیــای بــی هــدف ،پســت و دنــی اســت و حکــم مــردار متعفــن دارد
ودنیــاداران همچــون ســگان الشــخورند.

قلمروی دین؟!

بــا توجــه بــه اینکــه دنیــا مقدمــه آخــرت وراهــی بــرای رســیدن بــه آن اســت ،مــی تــوان
گفــت کــه اصــوال همــان طــور کــه دیــن نمــی توانــد نســبت بــه مســاله ای از مســایل
اخــروی بــی تفــاوت باشــد ،نســبت بــه مســاله ای از مســایل دنیــوی نیــز نمــی
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تواندبــی تفــاوت باشــد.
موجــودی کــه فرزنــد این دنیاســت و ازراه دنیا متوجــه آخرت می گردد ،به هیچ وجه
نمــی توانــد بیگانــه از دنیــا باشــد،چنانکه بیگانــه از آخــرت نیســت .علم،فرهنــگ،
تمــدن ،حکومــت ،سیاســت،اقتصاد ،هنــر ،صنعــت ،کشــاورزی،دامداری ،خانواده،
اجتمــاع و فــرد ،بــه اعتبــاری ،در قلمــرو دیــن هســتند و طبیعی اســت کــه دین جامع
و کامــل بایــد در بــاب همــه آنهــا قانــون و ضابطــه بدهــد .بشــر درحقــوق و اخــاق و
عبــادات ،نیازمنــد دیــن اســت .درســت اســت کــه بشــر بــا عقــل عملــی خــود ،حســن و
قبــح افعــال و مبانــی بســیاری از بایدهــا و نبایدهــا را  -اگراشــعری فکــر نکنیــم  -درک
مــی کنــد و طبعابــه درک مســایلی از اخــاق ،عبــادات وحقــوق نایــل مــی شــود .ولــی
ایــن انــدازه بــرای اخــروی شــدن دنیــا و بــرای اینکــه جریــان زندگــی دنیــا بــه ســامت
آخــرت منتهــی شــود ،کافــی نیســت و لــذا عــاوه برحجــت باطــن (عقــل) ،بــه حجــت
ظاهر(انبیــاء و اولیــاء) نیازمندیــم.
اگــر دیــن ،طرفــدار اعتــکاف در غار،رهبانیــت ،زهــد خشــک صوفیانه،تجردگرایــی
قلندرانــه و گریــز از کار وتــاش و اجتمــاع و سیاســت و فالحــت وصنعــت بــود و زندگــی
اســتثنایی وغیرطبیعــی مرتاضــان را وقعــی مــی گذاشــت ،آنــگاه حــق داشــتیم
بــرای دیــن ،مســایل بــرون مــرزی و درون مــرزی درســت کنیــم و دیــن جامــع و
کامــل رامحــدود بــه مســایل خاصــی درخوررهبانیــت ،تــرک دنیــا ،تجــرد ،نفــرت
و گریزبدانیــم .امــا مــی دانیــم کــه اســام غیــر از ایــن اســت .ریاضــت اســام ،روزه
واجــب رمضــان اســت و اعتــکاف مســتحب اسالم،ســه روز مانــدن در مســجد اســت
ورهبانیــت آن ،جهــاد مــی باشــد .چنانکــه پیامبــر بــه عثمــان بــن مظعــون  -کــه
بــه خاطرمــرگ فرزنــد و از شــدت حــزن ،در کنــج خانــه عزلــت گزیــده و بــه عبــادت
پرداختــه بــود فرمــود« :یاعثمــان ان اهلل تبــارک و تعالــی لــم یکتــب علیناالرهبانیــة
انمــا رهبانیــة امتــی الجهادفــی ســبیل اهلل » ( )13بدیــن ترتیــب ،هیــچ امــری ازامــور
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دنیــا و هیــچ عملــی از اعمــال بشــر درحیــات ایــن دنیــا ،خــارج از قلمــرو دیــن نیســت.
در ایــن موضــوع ،هیــچ فرقــی بیــن مســایل فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی نیســت
و صــد البتــه برخــی از مســایل بــه خاطــر اهمیتــی کــه دارنــد ،ضمــن اینکــه درقلمــرو
دیــن هســتند ،در درجــه اول اهمیــت قــرار دارنــد.
اصــوال نبایــد فرامــوش کــرد کــه در قــرآن کریــم پیامبرگرامــی اســام بــه عنــوان تزکیــه
کننــده و تعلیــم دهنــده معرفــی شــده.چنانکه مــی فرمایــد« :و یزکیهــم ویعلمهــم
الکتــاب و الحکمــة » ( )14دیــن مبیــن اســام تمــام ابعــاد وجــودی انســانها اززمــان
انعقــاد نطفــه  -بلکــه قبــل از آن  -تاکودکــی ،جوانــی ،پیــری ،مــرگ ،پــس ازمــرگ را
مــورد توجــه قــرار داده و بــا دیــدی وســیع ،بــا تعلیــم و تزکیــه انســان ،تمــام مراحــل
وجــود و همــه علــل و شــرایطتکاملی از جملــه اصــاح محیــط اجتماعــی را مــد نظــر
قــرار داده بــرای رشــد معنــوی وتربیــت او بــه نحــوی بهتــر و پســندیده تر،برنامــه ریزی
مــی کنــد ،طبیعــی اســت کــه تشــکیل حکومــت صالــح نیــز نمــی توانــد ازمســایل بــرون
دینــی باشــد .دینــی کــه حتــی مســاله مضمضــه و استنشــاق و ازالــه موهــای زایــد و
ناخنهــا و نظافــت بــدن را ازیــاد نبــرده ،چگونــه ممکــن اســت در مســاله حکومــت کــه
از اهــم مســایل دنیــوی واخــروی بشــر اســت ،ســاکت مانــده و دم فــرو بســته باشــد؟!
و مگــر ســاکت مانــده اســت؟!
در قــرآن کریــم بــه مســاله حکومت،اهمیــت ویــژه ای داده شــده و بــا آیــه «اطیعــوااهلل
و اطیعواالرســول و اولــی االمرمنکــم » ( ،)15حاکمیــت را یکســره از نااهــان ســلب
کــرده و طــوق اطاعــت ظالمــان وفاســقان و حاکمــان بــه غیــر «مــا انــزل اهلل» رااز
گــردن انســانها برداشــته و بهتریــن نــوع اطاعــت را بــر آنهــا واجــب شــمرده کــه درزمــان
حضــور ،اطاعــت از معصــوم و درعصــر غیبــت کبــری ،اطاعــت از آنانــی اســت کــه بــا
انتخــاب مســتقیم یــا غیرمســتقیم مــردم و برحســب موازیــن و معیارهــای تعییــن
شــده از ســوی شــرع مقــدس زمــام امورمســلمین را بــه دســت مــی گیرنــد .ومضمونــی
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دلنشــین از حاکمیــت فقهــای جامــع شــرایط و امــام گونــه هــای عصــر انتظارپدیــد
مــی آورد .در روایــات نیــز بــدان مطلــب توجــه اکیــد شــده و راه حکومــت طاغیــان،
ظالمــان و بــی خبــران از اســام وقوانیــن آن بســته شــده و مخصوصــا درروایتــی از
امــام باقــر؟ع؟ آمــده اســت که«:بنــی االســام علــی خمســة اشــیاء :علــی الصلــوة
والزکــوة و الحــج و الصــوم والوالیــة ».
اسالم بر پنج ستون استوار شده است :نماز ،زکات ،حج ،روزه و والیت.
زراره می پرسد :کدامیک برتر است؟و چرا؟!
حضــرت مــی فرمایــد« :والیــت » .زیرا«هوالدلیــل علیهــن »« .والیــت» ،افضــل اســت،
چــرا کــه کلیــد بقیــه اســت و زمامدار،انســان شایســته ای اســت کــه خــود ،دلیــل
وراهنمــا بــرای ســایر احــکام اســت.
راوی مــی پرســد :پــس از والیــت ،کــدام افضــل اســت؟ مــی فرمایــد :نمــاز؛ چــرا کــه
پیامبــر خــدا فرمــود :نمــاز ســتون دیــن شماســت.
ســپس فرمــود :قلــه امــور و کلیــد اشــیا وخشــنودی خــدا ،اطاعــت از امــام پــس
ازمعرفــت اوســت .خداونــد فرمــود« :مــن یطــع الرســول فقــد اطــاع اهلل و مــن تولــی
فماارســلناک علیهــم حفیظــا» ( )16اگــر کســی شــبهاعبادت کــرده ،و روزهــا روزه بــدارد
و همــه مالــش را صدقــه داده ،و همــه ســاله حــج کنــد و والیــت ولــی خــدا را نشناســد
تــا آن راگــردن نهــد و همــه اعمالــش بــه داللــت اوباشــد ،در ثــواب آن اعمــاق حقــی
نیســت واز صــف اهــل ایمــان بیــرون اســت)17( ...
از ایــن روایــت (بــا ســند صحیــح وداللــت روشــن) اســتفاده مــی شــود کــه حکومــت در
متــن دیــن اخــروی و خدایــی اســت و دیــن منهــای حکومــت ،هرگزنمــی توانــد ســوق
دهنــده مــردم بــه ســوی خــدا و آخــرت باشــد.
نکته ای در خور تامل ،این است که احکام تکلیفی پنج قسم است:
واجب،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح.
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طبعا هیچ فعلی از افعال مکلفین خارج از این احکام نیست.
چهــار قســم اول بــه تعبــدی و توصلــی تقســیم مــی شــوند .آنجــا کــه فعــل یــا ترک،نیــاز
بــه قصــد قربــت دارد ،تعبــدی و آنجاکــه نیــاز نــدارد ،توصلــی اســت .امــا درمباحــات،
تقســیم بــه تعبــدی و توصلــی بــی معنــی اســت.
آیــا دیــن اخــروی ،مــردم را در امورمربــوط بــه اداره کشــور اســامی بــه اباحیگــری
فراخوانــده یــا در ایــن مواردمهــم نیــز ،احــکام واجــب و حــرام دارد؟
ممکــن اســت کســی بگویــد نیــازی نیســت کــه دیــن اینگونــه مســایل را درقلمــرو
واجبــات ،مســتحبات ،محرمات،مکروهــات قــرار دهــد .بلکــه در قلمرومباحاتنــد و
انســان عاقــل ،خــود در ایــن مــوارد تصمیــم مــی گیــرد و نیــازی بــه امــر ونهــی و تکلیــف
نــدارد .بنابرایــن ،حتــی چنیــن کســی هــم معتــرف اســت کــه مســایل بــرون دینــی
نداریــم و او نیــز  -ناآگاهانــه -تمــام اعمــال بشــر را از نظــر حکــم وتکلیــف ،در قلمــرو
دیــن مــی شناســد،منتهی ادعــا مــی کنــد که امــور سیاســی وحکومتی ،نظیر بســیاری
از مســایل دیگرجــزو مباحاتنــد .پــس تنهــا بایــد بررســی کردکــه آیــا اینگونــه مســایل،
بــه راســتی درقلمــرو مباحاتنــد و تصمیــم گیــری دربــاره آنهــا کامــا بــه اختیــار بشــر
نهــاده شــده یااینکــه در قلمــرو واجبــات ،محرمــات واحیانــا مکروهات و مســتحباتند
و بشــر،وظائف سیاســی نیــز دارد و در اینگونــه امــور ،بایــد پیــرو دیــن باشــد؟
بنابرایــن اختــاف بــر ســر برخــی ازمســایل اســت کــه آیــا در قلمــرو مباحات می باشــند
یــا در قلمــرو ،واجبــات ومحرمــات .نــه اینکــه آیــا ایــن مســایل ،داخل در قلمــرو دینند
یــا خــارج؟ و آیــا از مســایل بــرون دینــی انــد یــا درون دینی؟!
قطعــا در برخــی از مســایل ،اختالفــی نیســت کــه از جملــه مباحاتنــد .مثــل اینکــه
ســاعت رســمی کشــور را یــک ســاعت جلوبیاوریــم یــا نیاوریــم .مــردم و سیاســتمداران
برحســب مصالــح اجتماعــی و اقتصــادی مــی تواننــد در ایــن موضــوع تصمیــم
بگیرند.نــه جلــو بــردن ســاعت ،مخالــف دیــن و نــه نبــردن آن ،منصــوص در دیــن
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است.درســت مثــل اینکــه شــخص یــا خانــواده ای مــی تواننــد دربــاره تعطیــات
تابســتانی خودتصمیــم بگیرنــد کــه چگونــه آن رابگذراننــد؟ در خانــه یــا در ســفر؟ در
داخــل یــا خــارج از کشــور؟ آنچــه مهــم اســت ،ایــن اســت کــه هــر تصمیمــی بگیرنــد،
بایــد بافعــل حــرام یــا تــرک واجبــی تــوام نباشــد.
اختــاف دربــاره مســایل سیاســی وحکومتــی اســت .آیــا دیــن در اینگونه مســایل ،به
بیــان سلســله ای از وظایــف وتکالیــف پرداختــه و همانگونــه کــه درمســایل عبــادی
و تجــاری ،واجــب و حــرام رســیده ،در ایــن امــور هــم واجبــات ومحرمــات داریــم ،یــا
خیــر؟! آیــا اســام بشــررا در انجــام و تــرک افعــال سیاســی وحکومتــی ،آزاد شــمرده و
امــور سیاســی رااز مباحــات دانســته اســت؟ آیــا اگــر دیــن بــه اینگونــه امــور توجــه کنــد،
صبغــه خدایــی واخــروی بــودن خــود را از دســت مــی دهــد ودنیــوی مــی شــود ،یــا
اینکــه بــه همــان دلیــل خدایــی و اخــروی بــودن ،بایــد بــه اینگونــه امــور توجــه جــدی
کنــد و بــرای هموارکــردن راه زندگــی ســعادتمندانه اخــروی وتقــرب بــه خــدا ،مــردم
دینــدار را بــه تشــکیل حکومتــی تشــویق کنــد کــه معیارهــا وضوابــط خــود را از دیــن
بگیــرد ،مجــری احــکام خــدا باشــد و در عیــن حــال ،از تزکیــه و تعلیــم انســانها چیــزی
دریــغ نــدارد.
بــه نظــر مــا همیــن بینــش دوم ،صحیــح اســت .صحــت و ســقم هــر یــک از ایــن
دوبینــش از راه مراجعــه بــه متــون اصیــل دینــی بــه دســت مــی آیــد .بــه خصــوص کــه
اســتدالالت مربــوط بــه بینــش اول ،ازاســتحکام الزم برخــوردار نیســتند وچنانکــه
خواهیــم دیــد بــا مضامیــن اصیــل دینــی ناســازگار اســت.

نظری به بینش مخالف

تفکیــک کننــدگان دیــن از سیاســت وحکومــت ،ســعی کــرده انــد کــه مســاله حکومــت
را از قلمرودیــن اخــروی وخدایــی خــارج کننــد .یــا بــه تعبیــر مــا آن را درقلمــرو مباحــات

49

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

قراردهنــد .از جملــه بــازرگان در مقالــه «آخــرت و خــدا ،هــدف بعثت انبیــاء» می گوید:
«اصــرار مــا در منحصــر دانســتن هــدف دیــن بــه آخــرت و خــدا و تفکیــک رســالت
انبیــا از سیاســت و اداره دنیــا بــرای چیســت؟ شــعارهای دیــن بــرای دنیــا یــا دیــن
و دنیــا بــا هــم یــک سلســله زیانهــا و آفــات وانحرافهایــی بــه بارمــی آورد کــه نهایــت
آن،خســرالدنیا و االخــرة شــدن اســت ()18
مــی بینیــم کــه وی کمابیــش معتــرف اســت کــه دنیــا مزرعــه آخــرت اســت ومحــال
اســت کــه دیــن عنایتــی بــه دنیــا نداشــته باشــد .منتهــی حکومــت را از قلمــرو
دین،خــارج مــی کنــد و ادعــا مــی کنــد کــه بــدون توجــه بــه حکومــت ،مــی شــود دنیــا
را مزرعــه آخــرت کــرد .حــال آنکــه چنانچــه گفتیــم هیــچ چیــز از قلمــرو دیــن خــارج
نیســت و گرچــه برخــی از امــور در قلمرومباحــات دینــی باشــند .امــا امــر مهمــی مثــل
حکومــت! بــه حــال خــود رهــا نشــده و مبــاح هــم نیســت بلکــه احــکام متعــدد از
ابعادمتعــدد متوجــه آن اســت.

استدالل اول :تبدیل توحید به شرک
«وقتــی بهبــود زندگــی فــرد و اجتمــاع ومدیریــت مطلــوب دنیــا ،پابــه پــای آخــرت
وخــدا ،هــدف و منظــور دیــن قــرار گرفت،اخــاص در دیــن و عبودیــت خــدا درمحــاق
رفتــه ،پــس زده و فرامــوش مــی شــود.بدین وســیله توحیــد تبدیــل بــه شــرک...
گردیــده و دیانــت و دینــداری از اصالــت وخاصیــت مــی افتــد» ()19
نویســنده ســپس شــواهدی از دوره رنســانس و دوره بعــد از انقــاب اســامی
ذکــر کــرده ،بدیــن وســیله مــی کوشــد تــا ثابــت کنــد دینــی بــودن حکومــت ،صبغــه
توحیــدی دیــن را از بیــن بــرده ،و شــرک راجایگزیــن آن مــی کنــد.
پاسخ:
همــان طــور کــه در صحیحــه زراره مالحظــه کردیــم و همــان گونــه کــه از آیــات اســتفاده
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مــی شــود ،حاکــم اســامی،راهنمای توحید و رهگشــای احکام عبــادی و غیرعبادی
اســام اســت .او کســی اســت کــه ،دیــن را بــا توجــه بــه ضوابــط ومعیارهــای خــود
بــرای کومــت برگزیده،تــا مجــری دســتورهای الهــی و ناظــر برخلــوص ،یگانــه پرســتی،
اخــاق نیکــو ورفتــار خداپســندانه باشــد.
اگــر حکومتــی بــه نــام حکومــت دینی،توحیــد را بــه شــرک بــدل کنــد و یــا اخــاص در
دیــن و عبودیــت خــدا را زائــل کنــد آیاحکومتــی دینــی اســت کــه بایــد از آن اطاعــت و
حمایــت کــرد یــا حکومــت ضددینــی اســت کــه بایــد از اطاعتــش ســرباز زدو در راه زوال
و ســقوطش جهــاد کــرد؟
حاکــم اســامی در عصــر حضورمعصــوم ،مقــام عصمــت اســت و در عصرغیبــت کبری،
فقهــای عــادل و واجدشــرایطی هســتند کــه بــا شــور و انتخــاب امــت ،بــه حکومــت
مــی رســند .آنــان چگونــه ممکــن اســت شــرک را بــه توحیــد بــدل کننــد؟! و چــه
تضمینــی اســت کــه اگــر قــدرت حکومتــی را از نظــارت و حاکمیــت دیــن خــارج کنیــم،
توحیــد محفــوظ بمانــد وتزکیــه و تعلیــم مــردم اســتمرار یابــد؟

استدالل دوم :ناامیدی مردم بر اثر ناتواین حکام دیین
اگــر حکومــت ،دینــی باشــد ،مــردم براثــر ناتوانــی دیــن و شــریعت در جوابگویــی
بــه مســایل بــی شــمار و نوظهــور علمــی وانســانی و حــل مشــکالت دایــم فــردی
واجتماعــی دنیــا ،دچــار یــاس مــی شــوند و ازدیــن و ایمــان انصــراف پیــدا مــی کننــد.
«وقتــی مــردم مؤمــن و مخصوصاجوانــان پرشــور و امیــد ،مواجــه با ناتوانی وعجــز ادیان
گردنــد و ببیننــد کــه متصدیــان ومدافعــان ،ناچــار مــی شــوند کــه بــه اصــاح و التقــاط یــا
عجــز و اعتــراف بپردازنــد ،نســبت بــه اعتقــادات خــود ســرد و بدبیــن میگردنــد)20( ».
نویســنده بــرای تاییــد مدعــای خودچنیــن استشــهاد مــی کنــد کــه مقدســین
ومتعصبیــن فکــر مــی کننــد کــه بــا دعــا ودرخواســت از خــدا کلیــه آروزهــا ومشــکالت
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رفــع مــی شــود و هنگامــی کــه مــی بیننــد از ایــن راه بــه مقاصــد خودنمــی رســند،
گرفتــار یــاس و بدبینــی مــی شــوند و بــه مکاتــب و معتقــدات مخــرب روی مــی آورنــد.
پاسخ:
مگــر دینــی بــودن حکومــت و اینکــه حاکــم اســامی بایــد مطابــق معیارهــای دینــی
برگزیــده شــود ،بــه معنــای ایــن اســت کــه دیــن بایــد جوابگــوی مســایل بــی شــمار
ونوظهــور علمــی و انســانی باشــد؟!
حکومــت چــه دینــی باشــد و چــه غیردینــی ،وظیفــه دارد کــه در راه حــل مشــکالت
دایــم فــردی و اجتماعــی دنیــای مــردم در پــی برنامــه ریــزی مدیریــت صحیــح باشــد.
تفــاوت حاکــم دینــی و غیــر دینــی در ایــن اســت کــه اولــی خــود را در برابــر خــدای مــردم
نیــز مســئول مــی بینــد و مــی دانــد کــه خداونــد از کوچکتریــن اعمــال بشــری نمــی
گــذرد و دومــی فــرد مســتبدی اســت کــه نــه بــا خــدا ســر و کار دارد و نــه بــا مــردم،
و یافــردی اســت کــه فقــط مالحظــه مــردم رامــی کنــد و چــه بســا بــا ترفندهــای ریــا
و حیله،مــردم را راضــی نــگاه مــی دارد ولــی بــه همــه مصالــح حقیقــی آنــان نظــر یــا
التــزام ندارد،گرچــه احیانــا خدماتــی هــم مــی کنــد.
دینــداران را بایــد بــا فرمــول تزکیــه وتعلیــم و مطابــق جهــان بینــی و ایدئولــوژی
اســامی تربیــت کــرد تــا بداننــد کــه دعابــدون تــاش و کوشــش مطلــوب دیــن نیســت
و امیرمؤمنــان فرمــود« :الداعــی بالعمــل کالرامــی بــا وتــر» (( )21دعاکننــده بــدون
عمــل ماننــد تیرانــداز بــدون زه مــی باشــد) .در حدیــث اســت کــه پیامبراکــرم فرمــود:
دعــای مــردی کــه در خانــه بنشــیند وبگویــد :خدایــا مــرا روزی ده و درراه طلــب روزی
تــاش نکنــد مســتجاب نخواهــد شــد)22( .
حاکــم و مدیــر بــا تدبیردینــی در راه حــل مشــکالت،از کلیــه نیروهــای کارآمــد بهــره
مــی گیــرد ،تخصــص و تجربــه آنهــا را در راه صحیــح بــه کارمــی انــدازد و بــا مشــورت
صاحبــان نظــر و اربــاب رای وتدبیــر و خیرخواهــان کشــور ومــردم ،بــر حــل مشــکالت
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فایــق مــی آیــد .مــردم متدیــن آگاه هــم مــی داننــد کــه راه صحیــح حــل مشــکالت،
همیــن اســت ،نــه آنچــه آقــای بــازرگان مــی گوینــد.

استدالل سوم :جتارب تلخ
از تصــرف دیــن و دولــت بــه دســت رهبــران شــریعت ،نتایــج معکــوس وتجربیــات
تلخــی بــه دســت آمــده است.نویســنده از اظهارنظــر دربــاره نظامــی که پــس از انقالب
اســامی ایــران بــه وجودآمــده خــودداری مــی کنــد و مــی گویــد« :نظــام خودمــان...
هنــوز آخریــن نمــره امتحانــی خــود را نگرفتــه اســت » ()23
ولــی بــا اســتفاده از تاریــخ گذشــته امتهــای توحیــدی مــی گویــد« :هزارســال ریاســت
بالمنــازع دینــی پاپهــا و حاکمیــت کلیســای کاتولیــک برپادشــاهان و اشــراف و مــردم،
یــادگاری جزجهــل و تاریکــی ...و اختنــاق بــه جانگذاشــت ...خلفای اموی و عباســی
وعثمانــی کــه خــود را خلیفــه رســول اهلل (وبعضیهــا خلیفــة اهلل) مــی خواندنــد ،زمــام
ایمــان و امــور مســلمانان را در اختیــار گرفتــه بودنــد ...دیــن و سیاســت در هــم ادغــام
شــده ،اســماءاهلل و اســام فرمانــروا بودند،ولــی عمــا دیــن از دولــت فرمــان مــی گرفــت
و دیدیــم چــه ظلمهــا کــه بــر دودمــان رســالت و شــیعیان نکردنــد! چــه بدعتهــا و
انحرافهاکــه در دیــن خــدا وارد نســاختند .ســاطین صفــوی در کنــار ارادتــی کــه بــه
والیــت علــی؟ع؟ و بــه ســاحت مقــدس امامــان اهــل بیــت ابــراز مــی داشــتند ،ســرآمد
ســفاکی وشــرابخوری و هرزگــی نیــز بودنــد سلســله قاجــار هــم تظاهــر بــه تقــدس دینــی
و تبعیــت از روحانیــت شــیعی مــی کردنــد و دراســتبدادگری و اســتکبار یــا زن بــاره ای
وتجــاوز بــه حــدود شــرع و حقــوق خلــق بــاک از کســی نداشــتند» ()24
پاسخ:
هیــچ متدیــن آگاهــی کلیســا یــا خالفــت امــوی و عباســی و عثمانــی و قاجــار رامظاهــر
حکومــت دینــی نمــی دانــد .آیاهرکــس نــام دیــن بــر خــود نهــاد و قــدرت حکومتــی را
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قبضــه کــرد ،حکومتــش دینــی اســت؟ چنیــن حاکمــی دیــن را در قبضــه سیاســت
درآورده ،امــا عنصــری ضــد دیــن اســت .حاکــم دینــی بایــد برگزیــده معیارهــاو ضوابــط
دینــی باشــد و راه و رســمی جزدیــن ،پیــش نگیــرد.

استدالل چهارم :حاکم شدن روش اکراه
«اســامی کــه بــا پشــتوانه قــدرت وروش اکــراه پیــش بــرود ،بیشــتر کاالی شــیطان
اســت نــه دیــن خــدا .از یــاد آوریهــای مکــرر و مؤکــدی کــه خداونــد عزیــز حکیــم بــه
رســول خــود و بــه گرونــدگان دینــش مــی نمایــد ،یکــی «انمــا انــت مذکــر لســت علیهــم
بمصیطــر» ( )25و دیگــر «الاکــراه فــی الدیــن » ( ....)26بــه انضمــام دههــا آیــه دیگــر
بــه صــورت« :مــا جعلنــاک علیهــم حفیظــا» ( )27و«ان انــت اال نذیــر» ( )28و «ماعلــی
الرســول االالبــاغ » ( )29و «مــا انــا علیکــم بوکیــل » ( )30کــه داللــت بــر مامــور و مــوکل
نبــودن و مســئول کفــر و دیــن مــردم نشــدن آن حضــرت می نمایــد )31( .نــازل کننده
قــرآن نخواســته کــه آیینــش جــز از طریــق اختیــار و آزادی ،باحفــظ کرامت انســانی و با
پشــتوانه ارشــاد وعلــم ،ارائــه و اجــرا گــردد)32( »...
پاسخ:
آیــا اگــر انســانهای صالــح بــر مــردم حکومــت کننــد و نظــام عــدل و کرامــت وحریــت
را برقــرار ســازند ،نتیجــه اش ایــن اســت کــه دیــن بــا روش اکــراه پیــش بــرود وکاالی
شــیطان بــه مــردم عرضــه شــود؟
در ذهــن اســتدالل کننــده ،چهــره کریهــی از حکومــت مجســم شــده کــه ســاحی
جززورگویــی ،مکــر ،حیلــه ،اســتبداد وخشــونت نــدارد و مــی خواهــد بــا همیــن ابزارهــا
دیــن خــدا را حاکــم کنــد .البتــه دیــن چنیــن حکومتــی کاالی شــیطان اســت وهیــچ
دینــداری حاضــر نیســت چنیــن حکومتــی را بــه عنــوان حکومــت دینــی پذیــرا گــردد.
الگــوی حکومــت دینی،پیامبــر ،علــی و امــام مجتبــی هســتند کــه کرامــت انســان را
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ارج مــی نهادنــد و در میــان مــردم ،همچــون خــود آنــان مــی زیســتند.
نگارنــده اطمینــان دارد کــه از نظرمستشــکل ،حکومــت پیامبــر خــدا وامیرالمؤمنیــن
و پیامبرانــی کــه بــه شــهادت قــرآن کریــم ،قبــل از اســام بــر اریکــه حکومــت نشســته
انــد ،در راســتای شــئون دینــی و مقــام هدایــت و ارشــاد آنهــا بــوده وهرگــز آنهــا را از
جــاده بــاغ ،انــذار و تذکیرخــارج نکــرده ،آنهــا را در کــژ راهــه اکــراه نینداختــه ،عنــوان
مصیطــر و حفیــظ بــه آنهانــداده و دیــن خــدا را بــه صــورت کاالی شــیطان درنیــاورده
اســت .آنهــا اگــر چــه انــدک حکومــت کردند،ولــی خطــوط روشــن و دقیــق حکومــت
دینــی را ترســیم کردنــد و چنــان تجربــه شــیرینی بــرای دینــداران بــه یادگارگذاشــتند
کــه هرگــز حکومتهــای غیردینــی را جــز از بــاب اضطــرار و عناویــن ثانویه،پذیــرا نشــوند
کــه فرمــوده انــد :البــد للنــاس مــن امیــر بــر او فاجــر ()33
آری مــردم را امیــر بایــد و بــدون شــک،امیری ایــده آل اســت کــه مظهــر نیکــی وخــوش
رفتــاری باشــد و اگــر نبــود ،چــاره ای جــز امیــر فاجــر نیســت .فــرق ایــن دوحکومــت
روشــن اســت :امــا االمــرة البــرة فیعمــل فیهاالتقــی و امااالمــرة الفاجــرة فیتمتــع
فیهاالشــقی ()34
حکومتــی کــه بــر پایــه کــردار نیــک باشــد،پرهیزکار در آن کار خــود کنــد و حکومتــی کــه
بــر اســاس تبهــکاری اســت ،بدکــردار درآن ،بهــره خویــش بــرد .حاکــم اســامی کســی
اســت کــه شــیفته جــاه و مقــام نیســت و عطــش قــدرت وســیطره نــدارد.
آنک او تن را بدین سان پی کند
حرص میری و خالفت کی کند
زان به ظاهر کو شد اندر جاه و حکم
تا امیران را نماید راه و حکم
تا امیری را دهد جانی دگر
تا دهد نخل خالفت را ثمر
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میری او بینی اندر آن جهان
فکرت پنهانیت گردد عیان
هین گمان بد مبر ای ذو لباب
با خودآ ،واهلل اعلم بالصواب
جهد پیغمبر به فتح مکه هم
کی بود در حب دنیا متهم
چونکه مخزنهای افالک و عقول
چون خسی آمد بر چشم رسول
پس چه باشد مکه و شام و عراق
که نماید او نبرد و اشتیاق ()35
معاویــه کــه بــه ناحــق بــر مســند حکومــت دینــی تکیــه زده بــود ،بــه ضراربــن ضمــره
مــی گویــد :علــی را برایــم وصــف کــن .اومــی گویــد)36( :
بــه خــدا او روزهــا روزه دار و شــبها شــب زنــده دار بــود .خشــن تریــن لباســها وســاده
تریــن غذاهــا را دوســت مــی داشــت.در میــان مــا مــی نشســت و تــا مــا ســخن مــی
گفتیــم ،او ســکوت مــی کــرد و هــر گاه ســؤال مــی کردیــم ،جوابمــان مــی داد .امــوال
را بــه طــور مســاوی تقســیم مــی کــرد و درمیــان مــردم بــه عدالــت رفتــار مــی نمــود.
ضعیــف از ســتم او بیمنــاک نبــود و قــوی درمیــل و انحرافــش طمــع نمــی ورزیــد.
آری پیشــتازان و رهگشــایان حکومــت دینــی چنیــن بودنــد و ســزاوار نیســت کــه
حکومــت خلفــای جــور و ســلطنت شاهنشــاهان ســتمگر و شــهوتران و ســلطه
کلیســاها را حکومــت دینــی بنامیــم.
رهبــری اجتماعــی و سیاســی ،جــدا ازرهبــری دینــی نیســت و حاکــم دینــی منصــب
را بــرای اصــاح جامعــه و امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر و ســتم ســتیزی و تحصیــل
رضــای خــدا از طریــق خدمــت بــه خلــق مــی خواهــد و هرگــز اجــازه نمــی دهــد کــه
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درحکومــت او کرامــت انســانها لگدمال شــودو خفقان سیاســی جامعــه را دربربگیرد.
حاکــم دینــی جــز در راه تزکیــه انســانها وارج نهــادن بــه ارزشــهای واقعــی گام نمــی زنــد
و اگــر حاکمانــی غیــر از ایــن کــرده انــد ،دینــی نبــوده انــد ،صورتــک ریــا وتزویــر بــه چهــره
زده و دیــن خــدا را ملعبــه کــرده انــد.

استدالل پنجم :افراط و تفریط
«دیــن بــرای دنیــا یــا تــرک دنیــا بــه خاطردیــن ،دو حالــت افــراط و تفریــط در دیــن
هســتند ،ایــن دو شــعار ،در حقیقــت دوروی ســکه واحــدی هســتند کــه بــه دســت
بشــری جاهــل ،در ضرابخانــه شــیطان،قالب خــورده انــد و قــرآن ،بشــدت هــر دو
رارد مــی کنــد .یــک روی ســکه ،نقــش متفکــران نزدیــک نگــر و انســان دوســتان
نــارس را دارد کــه تصــور کــرده انــد تعلیمــات و تلقینــات ادیــان الهــی بــه خاطــر
بهبودبخشــیدن بــه زندگــی افــراد و حســن اداره اجتماعــات بــوده اســت .روی دیگــر
ســکه،تصاویر زاهدهــای رهبــان صفــت و تــارک دنیاهــای مرتــاض مســلک را نشــان
مــی دهــد .کســانی کــه دنیــا و خوشــیهای آن را دامهــای شــیطان بــرای گمراهــی
انسانهادانســته ،معتقدنــد بایــد از تمــام آنهــا پرهیزکــرد و نفــس امــاره را بــه ســختی و
مشــقت ومحرومیــت انداخــت؛ در حالــی کــه رضــا وقصــد خــدا چنیــن نبــوده و قــرآن
مکرراظهــار مــی دارد نعمتهایــی را کــه در زمیــن وآســمان اســت ،بــرای شــما آفریــده
ومــی خواهــم از آنهــا بهــره منــد شــده ،شــکر بــه جــا آریــد؛ ولــی پیــروی از گامهــای
شــیطانی کــه دشــمن شماســت ،نکنیــد)37( ».
پاسخ:
آری بایــد از افــراط و تفریــط حــذر کــردو راه اعتــدال پیمــود .امــا راه اعتــدال چیســت؟
آیــا اگــر دینــداران مخلــص بــرای اجــرای فرامیــن الهــی بــه میــدان آمده،حکومــت را
بــرای خدمــت بــه خلــق وتحصیــل رضــای خــدا قبضــه کننــد و نااهــان را از ســلطه بــر
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ایــن نهــاد مقــدس بازدارند،خــاف اعتــدال اســت؟ آیــا ایــن ،همــان تفریطــی نیســت
کــه بایــد دینــداران از آن پرهیــز کننــد؟ حکومــت کــردن بــر مــردم هــم ســکه دوروســت.
یــک روی ،آن اســت کــه حکومــت را بــرای ســلطه و ارضــای تمایــات حیوانــی و
غیرانســانی بخواهیم.کــه چنیــن حکومتــی مذمــوم اســت .امــا روی دیگــر ،آن اســت
کــه حکومــت ،وســیله ای باشــد بــرای انجــام وظایــف اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و خدمــت بــه خلــق و تحصیــل رضــای خــدا .چنیــن حکومتــی نــه افــراط
اســت ،نــه تفریــط وقطعــا تشــکیل چنیــن حکومتــی ،واجــب کفایــی و در مــواردی
واجــب تعینــی اســت.
حکومــت ،حســاس تریــن نهادهــای اجتماعــی اســت و بایــد انســانهای
واجدشــرایط ،بــه آن اهمیــت دهنــد و نگذارندکــه طعمــه ای در دهــان نااهــان
شــود.امیرالمؤمنین؟ع؟ بــه اشــعث بــن قیــس کــه والــی آذربایجــان بــود ،نوشــت:
«ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة » ()38
کاری که بر عهده توست ،نان خورش تو نیست ،بلکه بار امانتی است بر گردن تو.
اصــرار بــر ایــن کــه روی آوردن دینــداران بــه حکومــت ،افــراط در کار دنیــاو باعــث
دنیــوی کــردن دیــن اســت ،خودافراطــی اســت کــه ایــن امانــت الهــی را طعمــه
گرگهــای حریــص خواهــد کــرد و صالحــان تــن بــه تحمــل امانــت نخواهــد داد.
امــام در ادامــه نامــه بــه اشــعث فرمــود« :آن کــه تــو را بــدان کار گمــارد ،نگهبانــی
امانــت را بــر عهــده ات گــذارده ،تــو را نرســدکه آنچــه خواهــی بــه رعیــت فرمایــی وبــی
دســتوری بــه کاری دشــوار درآیــی .دردســت تــو مالــی از مالهــای خداســت و تــوآن را
خزانــه داری تــا بــه مــن بســپاری وامیــدوارم کــه بــرای تــو بدتریــن والیــان نباشــم».

استدالل ششم :دین اخروی و ضروریت برای بقای دین و دنیا
«اعتقــاد بــه ایــن کــه پیامبــران خــدا صرفاخبردهنــدگان و تــدارک کننــدگان قیامــت
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وآخــرت و معرفــی کننــدگان خالــق یکتابــوده انــد و دنیــا چیــزی جــز مزرعــه وکشــتزار یــا
میــدان فعالیــت و تربیــت آدمــی بــرای حیــات جــاودان و خدایــی شــدن انســان نمــی
باشــد ،ضرورتــی اســت نیروبخــش بــرای بقــای دیــن و دنیــا ونگاهــداری انســانها،
در چنیــن روزگارسراســر رنــج و مــال ...وقتــی کار آدمــی بــه آنجــا برســد کــه زندگــی و
دنیــا را سراسرســختی و تاریکــی دیــد و راههایــی بــرای امیــد و فــرار نیابــد و از خــدا و
دیــن کــه برایــش درمــان کننــدگان درد واداره کننــدگان دنیــا بودنــد ،کاری ســاخته
نشــود و نقشــی در افــکار و اعمــال اونداشــته باشــد ،آیــا غیــر از خودرهایــی وروآوردن
بــه شــهوات و فســاد و پنــاه بــردن بــه خــواب و خمــار و یــاس و انتحــار ،چــه برنامــه و
سرنوشــتی مــی توانــد داشــته باشــد)39( ».
پاسخ:
آیــا مــردم در حکومــت پیامبــر و علــی وحکومــت داوود و ســلیمان گرفتارســرخوردگی
و یــاس و نومیــدی شــدند یابــه عکــس ،بــا بــه کار افتــادن صحیــح نیروها،عزمهــا قــوی
تــر و راه مبــارزه بــا مشــکالت،هموارتر گردیــد؟
دینــداران راســتین چــه در زمــان برقــراری حکومــت عدل دینی و چــه درحکومتهای
جــور ،همــواره وظیفــه خــود راانجــام داده انــد .گیریــم در زمــان حکومــت عــدل در
راه تقویــت بنیــان آن حکومــت ودر زمــان حکومــت جــور ،در راه درهــم شکســتن
بنیــان آن بــوده انــد .هرگزخداجویــی و آخــرت گرایــی ،آنهــا را از ایــن مســاله مهــم کــه
وســیله مؤثــری در راه اصــاح دنیــا و همــوار کــردن راه آخــرت وتقــرب بــه خداســت،
بازنداشــته اســت.
همــه دینــداران راســتین معتقدنــد که«:اگــر زندگــی امــروز مــا خــراب یــا دشواراســت،
چــرا زندگــی فــردا و همیشــگیمان خــراب باشــد؟!» ( )40امــا آیــا خرابــی زندگــی ایــن
دنیــا و دشــواری آن ،بــه خــود مامربــوط نیســت و آیــا تــاش در راه اصــاح و تســهیل
زندگــی دنیــوی مــردم بــرای رضــای خــدا ،مقدمــه ای بــرای بهتــر شــدن زندگــی فــردا
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و حیــات جاودانــی نیســت؟
آیــا ایــن گونــه فکــر کــردن ،بــه معنــای گریــز از مســئولیت و تــن بــه اســتضعاف دادن و
مســتضعفان را در زیــر ســیطره مســتکبران رهاکــردن نیســت؟
قــرآن کریــم مــی گویــد« :مــا لکــم التقاتلــون فــی ســبیل اهلل والمســتضعفین مــن
الرجــال و النســاء والولــدان » ()41
چــرا در راه خــدا و در راه نجــات مــردان و زنــان و کــودکان مســتضعف نمــی جنگید؟آیــا
جنگیــدن بــدون تشــکیل حکومــت ممکــن اســت؟! آیــا تــرک جنــگ و گریــز ازقــدرت
و شــوکت حکومتــی بــه معنــای رهاکــردن مســتضعفان در چنــگال زورگویــان وقلدران
نیست؟
قــرآن کریــم مــی گویــد« :ان الذیــن تتوفاهــم المالئکــة ظالمــی انفســهم قالــوا فیــم
کنتــم قالــوا کنــا مســتضعفین فــی االرض قالــوا ا لــم تکــن ارض اهلل واســعة فتهاجــروا
فیهــا» ()42
آنــان کــه فرشــتگان جانشــان رامــی گیرنــد ،در حالــی کــه بــه خــود ســتم کــرده انــد ،بــه
آنهــا مــی گوینــد :در چــه وضعــی بودیــد؟ گوینــد :در روی زمیــن مســتضعف بودیــم.
گوینــد :آیــا زمیــن خــدا وســیع نبودکــه در آن مهاجــرت کنیــد؟!
از ایــن دو آیــه برمــی آیــد کــه تــن بــه اســتضعاف دادن و مســتضعفان را درچنــگال
دژخیمــان مســتکبر رهــا کردن،مذمــوم اســت و حتمــا بایــد تــن بــه مبــارزه وجهــاد و
قتــال داد .ولــی مگــر مبــارزه و جهــادو قتــال بــدون تشــکیالت و داشــتن ارتــش وســپاه
ممکــن اســت؟!
اگــر زندگــی امــروز مــا بــه علــت ســرباززدن از وظایــف اجتماعــی و سیاســی ومعطــل
گذاشــتن امــر بــه معــروف و نهــی ازمنکــر و تــرک جهــاد و قتــال بــا قدرتمنــدان مســتکبر
خــراب باشــد ،نبایــد امیــد داشــته باشــیم کــه زندگــی آخــرت مــا رضایــت بخــش و
آبــاد باشــد .مگــر ایــن کــه خرابــی زندگــی بــه خاطــر پیــکار و مبــارزه باشــد .چنانکــه
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مجاهدیــن اســام رنجهــا و مرارتهــا را بــه جــان خریدنــد و دنیــا را فــدای آخــرت کردنــد
و بهتریــن زندگــی را در آخــرت بــرای خــود فراهــم کردنــد .مــی پذیریــم کــه دیــن مــی
خواهــد انســان را بــه ســوی خــدا وزندگــی ســعادتمندانه آخــرت ســوق دهد.ولــی آیــا
آبادکــردن خانــه آخــرت و تقــرب بــه خدابــدون اصــاح معــاش وبــدون تنظیــم صحیــح
و دقیــق امــور سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی وفرهنگــی ممکــن اســت؟! اگــر دیــن
کاری بــه حکومــت نــدارد ،پــس چــرا قــرآن مــی گویــد« :و اعــدوا لهــم مااســتطعتم مــن
قــوة و مــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدواهلل وعدوکــم » ( )43تــا مــی توانیــد در برابــر
دشــمنان نیرو و اســب تهیه کنید تا دشــمنان خدا ودشــمنان شــما از شــما بترســند.
آیــا نبایــد دنیــا از لــوث وجــود دشــمنان خــدا پــاک شــود؟ آیااگرنشــود دنیــارا از لــوث
وجــود آنــان پــاک کــرد ،نبایدچنــدان قــوی شــدکه آنهــا را جــرات دشــمنی کــردن
نباشــد؟!

استدالل هفمت :منع از تدبیر و فعالیت
«مســاله مهمتــر زیــان ســنگینی اســت کــه طــرز تفکــر دیــن بــرای دنیــا ،بــه بــار مــی
آورد.انتظــار یــا اعتقــاد بــه ایــن کــه بعثــت پیامبــران وتعلیمــات آنــان  -کال یــا ضمنــا
 بــه خاطراصــاح انســانها و اداره صحیــح امــور فــردی و اجتماعــی آنهــا در دنیــا مــیباشــد .و ادیــان توحیــدی ،عــاوه بــر اصــول و احــکام عبــادی ،جامــع اندیشــه هــا
و رهنمودهــای الزم بــرای بهبــود زندگــی افــراد و جوامــع بشــری هســتند ،باعــث
مــی شــود کــه مؤمنیــن و عالقــه منــدان ،احســاس وظیفــه و نگرانــی نکننــد و دربــاره
مســایل و مشــکالت خــودو اجتمــاع و جامعــه بشــری ...در صددتدبیــر و فعالیــت و
تــاش خــارج از احــکام دیــن بــر نیاینــد؛ بلکــه کافــی خواهــد بــود کــه در انجــام حــدود
و وظایــف شــرعی مراقبــت الزم بــه خــرج دهنــد تــا دنیــا وآخرتشــان بــه وجــه احســن
تامیــن گردد.بــدون ایــن کــه احتیــاج بــه کســب دانشــها وکنجــکاوی و تفحــص در
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مســایل و قوانیــن طبیعــت و خالیــق داشــته باشــند و به بســطروابط با دنیــای خارج
خودشــان واکتشــافات و اختراعــات بــرای چــاره جویــی مشــکالت فزاینــده زندگــی و
دنیــا بپردازند.عــاوه بــر آن ،ناچــار شــوند اصــرار بورزندکــه شــریعت و فقهشــان چــون
از طــرف خداســت و کامــل و جامــع مــی باشــد ،بــه همــان صــورت کــه هســت ،جــواب
همــه نیازهــا و اشــکاالت و ابتالهــای همــه عصرهــا و انســانها را داده و نبایــد چیــزی
در آن وارد گــردد و تغییــری در آن داد)44( ».
پاسخ:
اوال :بایــد توجــه کنیــم کــه فقــه ،علــم بــه احــکام و تکالیــف اســت از روی ادلــه شــرعی.
فقیــه بایــد بــا عنایــت بــه منابــع اســتنباط ،تکلیــف مــردم را در رابطــه بااعمالشــان
روشــن کنــد ،یعنــی بایــد بگوید:چــه کاری حــرام ،کدامیــک واجــب و یامحکــوم احکام
دیگــر (اســتحباب وکراهــت و اباحــه) اســت؟ فقیــه بایــد از منابــع دینــی ،احــکام کلیــه
امــور را در قلمروزندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی مــردم بیــان کنــد .او از جهــت
فقاهتش،برنامــه ریــز نیســت و بــه همیــن جهــت ،هرفقیهــی نمــی توانــد حاکــم بــر
مقــدرات مــردم باشــد .بلکــه عــاوه بــر فقاهــت ،شــرایطدیگری هــم دارد کــه فقهــا در
آثــار خویــش دربــاره آنهــا بحــث کــرده انــد .کامــل بــودن وجامــع بــودن فقــه ،مطلبــی
درســت اســت.اما نــه بــه لحــاظ ایــن کــه بــه نیازهــا واشــکاالت غیرفقهــی عصرهــا و
انســانها نیزپرداختــه باشــد بلکــه بــه لحــاظ بیــان احکام،کامــل و جامــع اســت و فقیه
بــا احاطــه ای کــه بــر منابــع و ادلــه دارد ،مــی توانــد احــکام همــه موضوعــات را بیــان
کنــد .اعــم از ایــن کــه موضــوع ،در گذشــته مطــرح بــوده ،یامســتحدثه باشــد.
بنابرایــن ،اگــر امــروز مشــکل ایــدز گریبانگیــر انســانها شــود ،راه حــل طبــی ایــن
مشــکل را نبایــد از فقــه بجوییــم ،بلکــه بایدویــروس آن را شــناخت و راه عــاج آن را
کشــف کــرد .البتــه فقــه در بیــان احــکام مربــوط بــه ایــن بیمــاری و معضــل اجتماعــی،
جامــع و کامــل اســت .فقــه وظیفــه دارد کــه احــکام مربــوط بــه ایــن پدیــده را بیــان
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کنــد .امــا وظیفــه نــدارد کــه واکســن ضــد ایــدز را هــم ســاخته ،طریقــه واکسیناســیون
را هــم آمــوزش دهــد.
آری فقــه را نبایــد تغییــر داد .ولــی بایدبــا کار ممتــد ،جــدی و عمیــق چنــان پربــارش
کــرد کــه پاســخگوی همــه بایدهــا و نبایدهــادر کلیــه زمینــه هــا باشــد .ایــن کار نــه بــه
معنــای تغییــردادن آن اســت و نــه واردکــردن چیــزی در آن.
ثانیــا :محــال اســت کــه انبیــای الهــی کــه هدفشــان خــدا و آخــرت اســت ،دنیــا
رانادیــده انگارنــد .مســافری کــه بــه شــهری مــی رود ،هدفــش رفتــن بــه آن شــهر
اســت.اما وســیله ســفر و راه و ســایر ابزارهــا دررابطــه بــا هــدف ،بــرای او مطــرح اســت
وبایــد راه همــوار و امــن و وســیله ســفر مرتــب و بــی خطــر باشــد تــا او را بــه مقصــد
برســاند.دنیا راه آخــرت و قــرب بــه خداســت.بی توجهــی بــه دنیــا ،همــان تفریطــی
اســت کــه اســتدالل کننــده از آن بیمنــاک اســت.
مــا بایــد از مســیر همیــن دنیــا بــه خــدا وآخــرت برســیم .بدن مــا مولود همیــن جهان و
در عیــن حــال ،مرکــب روح اســت .مــا بــه ایــن بــدن نیــاز داریــم و بــه همیــن دلیل،چاره
ای جــز فعالیــت صنعتــی ،کشــاورزی،هنری ،علمــی و فرهنگــی نداریــم .ایــن فعالیتهــا
نظــام مــی خواهــد و نظــام دادن بــدون تشــکیل حکومــت ممکــن نیســت.دین یــا
بایــد از دنیــا و مافیهــا بگــذرد وپیــروان خــود را بــه آســمان و عــرش الهــی ببــرد و آنهــا
را از زندگــی زمینــی از همــان روزی کــه شــهادتین مــی گوینــد ،برهانــد و یااگــر بخواهــد
 و حتمــا مــی خواهــد  -از مســیردنیا بــه آخــرت و خــدا برســاند ،بایــد بــه همــه لــوازمآن تــن دهــد و دنیــای مــردم متدیــن را در اختیــار قیصــر و کســری نگــذارد .چنانکــه
پیامبراکــرم؟ص؟ چنیــن کــرد و بــرای بعــد از رحلــت جانگــداز خودنیــز علــی؟ع؟ را برگزیــد
و بــه امامــت اســتمرار بخشــید و همیــن ،رمــز کمــال دیــن و تمــام نعمــت بــود کــه در
روز عیدغدیرخــم بــه مــردم اعــام شــد و اســام تــوام باحکومــت و امامــت ،بــه پایــه
و مرحلــه ای رســید کــه مرضــی خــدا باشــد و بتوانــد دربســتر زمــان جاویــدان گــردد.
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گرفتــن حکومــت از دیــن ،بــه بهانــه ایــن که دیــن ،اخــروی و خدایی اســت ،به معنای
ابتــر کــردن دیــن اســت .اتفاقــا دیــن اخــروی و خدایی بیــش از دیــن دنیوی،حکومت
طلــب اســت .دیــن دنیــوی ممکــن اســت بــه ایــن انــدازه قانــع شــود کــه رفــاه نســبی
بــرای انســان کافــی اســت و لزومــی نــدارد کــه خــود را بــرای اصالحــات اجتماعــی و
فرهنگــی بــه زحمــت بیندازد.ولــی دیــن اخــروی و خدایــی ،اصــاح آخــرت و تقــرب بــه
خــدا را بــدون اصــاح همــه جانبــه دنیــا ناممکــن میدانــد .اینجاســت کــه حکومت در
متــن دیــن اخــروی قــرار مــی گیــرد و نــه در متــن دیــن دنیــوی.
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حدیث غدیر
تســمیه و محــل غدیــر خــم ،غدیــر گــودال آب اســت کــه بعــد از گذشــتن ســیل بر جای
مــی مانــد و بــه زودی خشــک مــی شــود .فعیــل بــه معنــی مفعــول اســت یعنــی بــر
جــای مانــده (مغــدور) یــا فعیــل بــه معنــی فاعــل اســت یعنــی خیانــت کننــده (غــادر
و غــدار) چــون در وقــت حاجــت خشــک مــی شــود و بــه تشــنگان خیانــت مــی کنــد.
غدیــر خــم نــام واحــه یــی در ســه میلــی جحفــه اســت کــه قبایــل خزاعــه و کنانــه
در زمــان جاهلیــت در آن جــا منــزل مــی کردنــد .خــم بــه معنــی بدبوســت .گوینــد
هــوای غدیــر خــم آن قــدر ناســازگار اســت کــه هیــچ کودکــی در آن تــا ســن بلــوغ زنــده
نمیمانــد مگــر آن کــه بــه جــای دیگــر بــرود .جحفــه بــر وزن غرفــه آبادیــی اســت در
اراضــی ســاحلی حجــاز در جنــوب شــرقی رابــغ بیــن مکــه و مدینــه (بیــن خلیــص
و بــدر) کــه بــه بــدی آب و هــوا شــهرت دارد .ایــن محــل ،میقــات حاجیــان شــام و
مصــر و عــراق بــود کــه از راه دریــا بــه حجــاز مــی رســیدند .ولــی امــروز متــروک اســت
و حاجیــان در منــزل رابــغ احــرام مــی بندنــد (قامــوس؛ مجمــع البحریــن؛ المنجــد؛
تهذیــب الصحــاح؛ اخبــار مکــه ،ازرقــی310/2 ،؛ حواشــی ســیره ابــن هشــام.)9/1 ،
اهمیت غدیر خم ،اهمیت غدیر برای شــیعیان بدان ســبب اســت که رســولاهلل؟ص؟
در آنجــا امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ را بــه والیــت و خالفــت منصــوب نمود .از ایــن رو آنان
دوری راه و بــدی آب و هــوا را تحمــل مــی کننــد و حتــی المقــدور خــود را بــه جحفــه
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و غدیــر خــم رســانده در آن جــا احــرام مــی بندنــد .اخیــرا هــم مســجدی در آن جــا
ســاخته انــد (خاطــرات ســفارت و سرپرســتی حــج ،از نویســنده) .حدیــث غدیــر کــه
قــوی تریــن نــص و معتبرتریــن ســند والیــت و خالفــت علــی ؟ع؟ اســت بدیــن شــرح
اســت :رســول اهلل ؟ص؟ در اواخــر ســال دهــم هجــری کــه دوران غــزوات ســپری شــده و
اکثــر قبایــل عــرب بــه اســام گرائیــده بودنــد عــازم حــج گردیــد .ایــن تنهــا حــج او بعــد از
هجــرت بــه مدینــه بــود فریضــه حــج در ســال نهــم هجــری واجب گردیــد از ایــن رو آن را
حجــة االســام و حجــة الــوداع نامیدنــد .بــه عــاوه چــون بــه حکــم وحــی الهــی والیــت
علــی ؟ع؟ را ابــاغ و در نتیجــه دیــن را کامــل و نعمــت را تمــام فرمــود آن را حجــة الوداع
و حجــة الکمــال و حجــة التمــام گفتنــد .در ایــن ســفر زوجــات و اهــل بیــت پیغمبــر
؟ص؟ و وجــوه مهاجریــن و انصــار و تعــداد بســیاری از اهالــی مدینــه و حومــه آن همــراه
بودنــد .رســول اهلل ؟ص؟ در مدینــه بــه جامــه احــرام در آمــد و روز پنجشــنبه پنــج روز
مانــده از ذی قعــده بعــد از نمــاز ظهــر از شــهر بیــرون آمــد و به ذوالحلیفــه بیرون مدینه
منتقــل گردیــد .چــون امــر شــده بــود کــه هــر کــس بتوانــد بایــد کــه در ایــن ســفر همــراه
باشــد بــا آن کــه بیمــاری حصبــه (یــا آبلــه) در منطقــه مدینــه شــیوع داشــت و عــده ای
بیمــار بودنــد الاقــل  90هــزار یــا  114یــا  124هــزار نفــر بــه معیــت رســول اهلل ؟ص؟ عزیمــت
کردنــد .تعــدادی هــم بیــن مدینــه و مکــه ضمیمــه شــدند ماننــد عشــایر ســر راه و آنــان
کــه همــراه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ و ابوموســی اشــعری از یمــن بــاز مــی گشــتند .ســفر بــه
مکــه ده روز و بــه قولــی هشــت روز طــول کشــید و رســول اهلل ؟ص؟ بعــد از عبــور از منــازل
یلملــم ،ســیاله ،عــرق الظبیــه ،روحــاء ،منصــرف ،متعشــی ،اثابه ،عــرج ،ســقیاء ،ابواء،
جحفــه ،قدیــد ،غمیــم ،مــر الظهــران و ســرف روز یکشــنبه چهــارم یا ســه شــنبه ششــم
ذیحجــه وارد مکــه گردیــد و مناســک حــج را بــه شــرحی کــه در کتــب ســیره مســطور
اســت بــه جــای آورد (طبقــات الکبیــر ،ابــن ســعد255/3 ،؛ امتــاع االســماع ،مقریــزی،
510/4؛ الغدیــر ،امینــی9/1 ،؛ ســیره ابــن هشــام601/2 ،؛ الســیرة الحلبیــة ،حلبــی،
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283/3؛ درر الفوائــد ،جزایــری.)73 ،
خطبــه غدیــر ،در راه بازگشــت بــه مدینــه (روز  18ذیحجــه ســال دهــم هجــرت) وقتــی
رســول خــدا ؟ص؟ بــه منــزل غدیــر خــم رســید فرشــته خــدای بــر او نازل گشــت و ایــن آیت
را در شــأن امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ ابــاغ نمــود :یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک من
ربــک و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته و اهلل یعصمــک مــن النــاس( ...مائــده)67 ،
یعنــی :ای پیغامبــر فرســتاده ،برســان آن چــه فــرو فرســتاده شــده اســت بــه تــو از
خــدای تــو اگــر نرســانی چنــان اســت کــه هیــچ یــک از پیغامهــای خــدا را نرســانیده
باشــی .خــدا تــرا از مردمــان نــگاه مــی دارد ...بــرای اجــرای امــر الهــی رســول خــدا
دســتور داد حاجیانــی را کــه از پیــش رفتــه بودنــد و آنــان کــه هنــوز حرکــت نکــرده
بودنــد توقــف کننــد ســپس فرمــود در محــل غدیــر خــم ،محوطــه ای را کــه پنــج
درخــت ســمره (خاریــن) در اطــراف آن بــود از خــس و خاشــاک ســتردند و روی
درختهــا ســایبان گســتردند .روز پنجشــنبه هجدهــم ذی حجــة رســول اهلل ؟ص؟،
نمــاز ظهــر را پیشــاپیش مســلمانان در آن محــل بگــزارد .آفتــاب بــه قــدری ســوزنده
بــود کــه مــردم قســمتی از ردای خــود را زیــر پــا مــی افکندنــد و قســمتی را روی ســر
مــی کشــیدند .بعــد از نمــاز بــر منبــری از جهــاز شــتران کــه در وســط جمعیــت آمــاده
شــده بــود بــاال رفــت و خطبــه مبســوطی در شــرح وظائــف مســلمانان و مناقــب اهــل
بیــت ایــراد نمــود متــن کامــل ایــن خطبــه را ســپهر در ناســخ التواریــخ ( )495/1نقــل
کــرده اســت .در پایــان خطبــه ،رســول اهلل ؟ص؟ دو بــازوی علــی را گرفتــه برافراشــت
بــه طــوری کــه زیــر بغــل هــر دو پیــدا شــد .آن گاه فرمــود :ایهــا النــاس مــن اولــی
النــاس بالمؤمنیــن مــن انفســهم؟ ای مــردم چــه کســی از جــان مردمــان بــه ایشــان
از خودشــان (نزدیکتــر) و ســزاوارتر اســت؟ همــه گفتنــد :خــدای و رســول او بهتــر مــی
داننــد .پیغمبــر فرمــود :ان اهلل مــوالی و انــا مولــی المؤمنیــن و انــا اولــی بهــم مــن
انفســهم ،فمــن کنــت مــواله فعلــی مــواله (یقولهــا ثــاث مــرات و فــی لفــظ احمــد اربــع
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مــرات) ثــم قــال :اللهــم وال مــن وااله و عــاد مــن عــاداه و احــب مــن احبــه و ابعــض
مــن ابغضــه و انصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذلــه و ادر الحــق معــه حیــث دار .اال
فیبلــع الشــاهد الغایــب» یعنــی خــدای مولــی و ســرور مــن اســت و مــن مولــی و ســرور
مؤمنانــم و بــر مؤمنــان از جانشــان بــه ایشــان ســزاوارترم .هــر کــه را مــن مولی و ســرورم
پــس علــی نیــز مولــی و ســرور او اســت (ایــن ســخن را ســه بــار و بــه قــول امــام احمــد بن
حنبــل چهــار بــار مکــرر فرمــود) ســپس گفــت :خدایــا طرفــدار کســی بــاش کــه طرفــدار
علــی باشــد و خصــم آن بــاش کــه بــا او بســتیزد .دوســت بــدار هــر کــه او را دوســت
دارد .و دشــمن بــدار هــر کــه او را دشــمن دارد و یــاری کــن هــر کــه او را یــاری کنــد و
خــوار بــدار هــر کــه او را خــوار بــدارد و بگــردان حــق را بــا او هــر جــا کــه او مــی گــردد بــه
هــوش باشــید بایــد هــر کــس در اینجــا حاضــر اســت ایــن ســخن را بــه غایبــان برســاند
(اســباب النــزول ،واحــدی150 ،؛ فضائــل الخمســة ،فیروزآبــادی388/1 ،؛ تفســیر
کشــف االســرار ،میبــدی181/3 ،؛ و عمــوم تفاســیر شــیعه ماننــد تفســیر ابوالفتــوح
و مجمــع البیــان ،وافــی ،مجمــع الزوائــد ،هیثمــی156/9 ،؛ ثمــار القلــوب ،ثعالبــی،
 .)511بــه محــض ایــن کــه خطبــه و ابــاغ رســول اهلل ؟ص؟ بــه پایــان رســید هنــوز مــردم
متفــرق نشــده بودنــد کــه ایــن آیــت نــازل گشــت ...« :الیــوم اکملــت لکــم دینکــم و
اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکــم االســام دینــا »...یعنــی :امــروز دیــن شــما را
بــرای شــما بــه کمــال رســاندم و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کــردم و از ایــن کــه اســام
دیــن شــما اســت خشــنود گشــتم (مائــده .)3 ،پیغمبــر ؟ص؟ پــس از دریافــت ایــن
وحــی فرمــود« :اهلل اکبــر علــی اکمــال الدیــن و اتمــام النعمــة و رضــی الــرب برســالتی
و الوالیــة لعلــی بعــدی» از همــه بزرگتــر اســت آن خدایــی کــه دیــن را کامــل و نعمــت
را تمــام فرمــود و از رســالت مــن و والیــت علــی بعــد از مــن خشــنود اســت .ســپس
ســراپرده ویــژه ای برافراشــتند و بــه امــر رســول اهلل ؟ص؟ مــردان و زنــان ،از جملــه زنــان
پیغمبــر ؟ص؟ در محضــر او بــا علــی بیعــت کردنــد .بعــد از ایــن مراســم بــه دســت خــود
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عمامــه ای بــر ســر علــی نهــاد و دنبالــه آن را پشــت ســرش مرتــب کــرد .ایــن تکریــم را
کــه در مــوارد اســتثنائی و هنــگام انتصــاب بــه امــارت انجــام مــی شــد «تتویــج» یــا
تاجگــذاری مــی گفتنــد .بعــد از ایــن مراســم ،بــزرگان صحابــه بــه تهنیــت علــی پیــش
آمدنــد .مقــدم بــر همــه ابوبکــر و عمــر بودنــد کــه گفتنــد« :هنیئــا لــک (بــه قولــی بــخ
بــخ لــک) یــا ابــن ابــی طالــب ،اصحبــت مولــی کل مؤمــن و مومنــة» گــوارا بــاد تــرا ای
پســر ابوطالــب .بــه بــه از ایــن نعمــت صبــح مــی کنــی و شــام مــی کنــی در حالــی کــه
مــوالی همــه مــردان و زنــان بــا ایمــان شــده ای .ابــن عبــاس گفــت :بــه خــدا ســوگند
کــه اکنــون پیمــان تــو بــر گــردن همــه واجــب گردیــد .حســان بــن ثابــت شــاعر خــاص
رســول اهلل ؟ص؟ نیــز قصیــده ای در تهنیــت مراســم غدیــر از جایگاهــی رفیــع بــا صدای
بلنــد انشــاء نمــود کــه مــورد تحســین و اســتقبال آن حضــرت واقــع شــد.
شش بیت ذیل از آن قصیده است:
ینادیهم یوم الغدیر نبیهم
بخم و اسمع بالنبی منادیا
فقال« :فمن موالکم و نبیکم»
فقالوا :و لم یبدوا هناک تعامیا
«الهک موالنا و انت نبینا
و لم تلق منا فی الوالیة عاصیا
فقال له« :قم یا علی فاننی
رضیتک من بعدی اماما و هادیا
فمن کنت مواله فهذا ولیه
فکونوا له اتباع صدق موالیا»
هناک دعا :اللهم وال ولیه
و کن للذی عادی علیا معادیا
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پیامبــر مســلمانان روز غدیــر بــا صــدای بلنــد ایشــان را مخاطــب ســاخت .نــدای
پیغمبــر را بایــد بــا گــوش جــان شــنید.پس گفــت :مولــی و پیامبــر شــما کیســت؟
آنــان گفتنــد و ابهامــی در ســخن ظاهــر ننمودنــد :خــدای تــو مــوالی ماســت و تــو
پیامبــر مایــی و هیــچ یــک از مــا را در والیــت خــود نافرمــان نخواهــی دیــد.
پــس بــدو گفــت :برخیــز ای علــی کــه مــن بعــد از خــود تــرا بــه راهنمایــی و امامــت
پســندیدم (برگزیــدم) هــر کــه را مــن مولــی و ســرورم ایــن علــی نیــز ولــی او اســت.
باید که همه پیرو راستین و دوستدار و طرفدار او باشید.
در آن جــا دعــا کــرد و گفــت :خدایــا طرفــدار یــاران علــی بــاش و هــر کــس بــا علــی
دشــمنی کنــد تــو دشــمن او بــاش
(فیــض القدیــر217/6 ،؛ کنزالعمــال60/8 ،؛ الریــاض النضرة217 ،170/2 ،؛ المســند،
احمــد بــن حنبــل281/4 ،؛ ذخائــر العقبــی ،طبــری68 ،؛ تاریــخ بغــداد ،خطیــب
بغــدادی290/8 ،؛ اعیــان الشــیعه 290/1 ،بــه بعــد؛ الغدیــر 43/2 ،بــه روایــت از
مرزبانــی و ابــن مردویــه اصفهانــی و ابونعیــم اصفهانــی و جــال الدیــن ســیوطی و
هشــت محــدث دیگــر ســنی و بیســت و شــش محــدث شــیعی).
دالیــل اهمیــت حدیــث ،بعضــی دالئــل اهمیــت حدیــث غدیــر بــه شــرح ذیــل اســت:
 )1هیــچ یــک از احادیــث نبــوی در صحــت و تواتــر بــه پایــه حدیــث غدیــر نمــی رســد.
ســخنان رســول اهلل ؟ص؟ و بیعت مســلمانان با علی در بزرگترین اجتماع اســامی که
تــا آن روز نظیــر نداشــت و در محضــر بزرگان صحابه برگــذار گردید .امیرالمؤمنین ؟ع؟
در دوران خالفــت واقعــه غدیــر را مکــررا در محاجــه بــا مخالفــان و یاغیــان در محضــر
مســلمانان یــادآوری کــرد و هــر بــار جمعــی از صحابــه کــه در غدیــر حضــور داشــتند
برخاســتند و شــهادت دادنــد (المســتدرک علــی الصحیحیــن ،حاکــم نیشــابوری،
371/3؛ مســند ،ابــن حنبــل366/5 ،118/1 ،؛ خصائــص امیرالمؤمنیــن؟ع؟،
نســائی93 ،؛ البدایــة و النهایــة ،ابــن کثیــر شــامی )208/5 ،؛  )2حدیــث غدیــر
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بزرگتریــن حجــت و مســتند شــیعه امامیــه بــر والیــت مطلقــه علــی ؟ع؟ اســت .بــه
اســتناد همیــن حدیــث اســت کــه خالفــت را موهبتــی الهــی مــی داننــد نــه مقامــی
کــه مــردم انتخــاب کننــد؛  )3بــه شــهادت دو آیــه ســوره مائــده کــه گذشــت تشــکیل
کنگــره اســامی غدیــر بزرگتریــن و مهمتریــن و حســاس تریــن قســمت از وظائــف
رســالت پیامبــر ؟ص؟ بــود .بــه دســتور او همــه مســلمانان کــه توانایــی ســفر داشــتند
در حجةالــوداع همــراه شــده بودنــد و معلــوم بــود برنامــه مهمــی در پیــش اســت کــه
بایــد در آن کنگــره اجــرا شــود .زمــان و مــکان آن نیــز بهتریــن و مناســبترین بــود چــون
بعــد از حــج همــه از جحفــه مــی گذشــتند و بــا اشــاراتی کــه پیغمبــر فرمــوده بــود بــرای
بیشــتر آنــان آخریــن فرصتــی بــود کــه ســعادت دیــدار رســول اهلل ؟ص؟ دســت مــی داد.
نــزول وحــی در آن محــل و وصیــت رســول اهلل ؟ص؟ در آخــر خطبــه کــه بایــد ایــن پیــام
را حاضــران بــه غایبــان و نســلها بــه یکدیگــر ابــاغ نماینــد همــه شــاهد اهمیــت فــوق
العــاده حدیــث غدیــر اســت؛  )4اســناد حدیــث غدیــر نیــز بــر ســایر احادیــث نبــوی
برتــری و امتیــاز دارد .بیــش از صــد و ده تــن از اصحــاب پیغمبــر و هشــتاد و چهــار تــن
از تابعیــن و ســیصد و شــصت تــن از ثقــات محدثیــن آن را روایــت کــرده انــد (الغدیــر،
 .)14/1راویــان مشــهور غدیــر از صحابــه :امیرالمؤمنیــن علــی ،فاطمــه زهــرا ،حســن
بــن علــی ،حســین بــن علــی ،عبــاس بــن عبدالمطلــب ،عبــداهلل بــن عبــاس ،عایشــه
و ام ســلمه همســران پیغمبــر ،اســماء بنــت عمیــس همســر ابوبکــر و ســپس علــی،
ابوبکــر ،عمــر ،عثمــان ،طلحــه ،زبیــر ،ســعد بــن ابــی وقــاص ،عبدالرحمــن بــن عــوف
(عشــرة مبشــرة) ابوهریــره ،اســامة بــن زیــد ،ابــی بــن کعــب ،جابــر بــن عبــداهلل ،ابــوذر
غفــاری ،ســلمان فارســی ،خالــد بــن الولیــد ،عمــار بــن یاســر و عمــر بــن العــاص...
بودنــد .نــام تمامــی ایشــان و نــام تابعیــن و راویانــی کــه حدیــث غدیــر را روایــت کــرده
انــد بــا ترجمــه احــوال و روایــات ایشــان در دو مجلــد کتــاب عبقــات االنــوار ،تألیــف
محققانــه میــر حامــد حســین لکنهویــی نیشــابوری در  1008صفحــه همــراه بــا صــد و
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پنجــاه تــن از محدثیــن و علمــای مشــهور کــه ایــن حدیــث را روایــت کــرده انــد مســطور
اســت .منهــج اول و منهــج دوم ایــن اثــر بــی نظیــر و مجلدات دوازده گانــه منهج دوم
کــه در شــرح حدیــث غدیــر و یــازده حدیــث متواتــر دیگــر شــیعه تألیــف شــده اســت
اثــر بــی نظیــری اســت کــه اهمیــت حدیــث غدیــر را نشــان مــی دهــد (الذریعــة الــی
تصانیــف الشــیعة ،آقــا بــزرگ تهرانــی )214/15 ،؛  )5عــاوه بــر علمــای شــیعی کــه از
عهــد شــیخ صــدوق و شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی گرفتــه تــا زمــان حاضــر کتــب بســیار
در اثبــات صحــت و تواتــر ســند و وضــوح داللــت آن بــر والیــت و خالفــت علــی تألیــف
کــرده انــد بســیاری از علمــای اهــل ســنت نیــز کتــب و رســاالت ویــژه ای بــه مســأله
والیــت و حدیــث غدیــر اختصــاص داده انــد کــه امینــی در الغدیــر از بیســت و شــش
تــن ایشــان نــام بــرده اســت ( )152/1مشــهورترین ایشــان عبارتنــد از :ابوجعفــر محمد
بــن جریــر بــن یزیــد طبــری (م  310ق) مفســر و مــورخ مشــهور کــه کتــاب الوالیــه فــی
طریــق حدیــث الغدیــر را در دو مجلــد تألیــف و طــرق و الفــاظ ایــن حدیــث را جمــع
آورده اســت (ابــن کثیــر شــامی ،البدایــة و النهایــة208/5 ،؛ شــیخ ابوجعفــر طوســی
در الفهرســت بــه نقــل الغدیــر .)153/1 ،ابــن عقــده احمــد بــن ســعید همدانــی (م
 333ق) کتــاب الوالیــة فــی طریــق حدیــث الغدیــر را تألیــف و حدیــث غدیــر را از صد و
پنــج طریــق روایــت کــرده اســت .ابــن اثیــر در االصابــة فــی تمییــز الصحابــه و ابــن حجــر
عســقالنی در تهذیــب التهذیــب از آن بســیار نقــل کــرده انــد .در تهذیــب التهذیــب
( )337/7آمــده اســت کــه ابــن عقــده حدیــث غدیــر را از هفتــاد صحابــی روایــت کــرده
و آن را صحیــح مــی دانــد .ابوبکــر جغانــی (م  355ق) کتــاب مــن روی حدیــث غدیــر
خــم را تألیــف کــرده اســت( .مناقــب ،ابــن شــهر آشــوب )529/1 ،وی حدیــث غدیــر را
از  125طریــق روایــت کــرده اســت .ابوطالــب عبیــداهلل بــن احمــد انبــاری واســطی (م
 356ق) کتــاب طریــق حدیــث الغدیــر را تألیــف کــرده اســت (رجــال نجاشــی 368 ،به
روایــت الغدیــر )154/1 ،؛ ابوالفضــل محمــد بــن عبــداهلل شــیبانی (م  372ق) کتــاب
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مــن روی حدیــث غدیــر خــم را تألیــف کــرده اســت (همــان مآخــذ) ؛ حافــظ گنجــی
در کتــاب کفایــة الطالــب ( )15آورده اســت کــه علــی بــن عمــر دارقطنــی بغــدادی (م
 385ق) حدیــث غدیــر را در جــزوه ای جمــع آورده اســت .بــه روایــت شــیخ ســلیمان
حنفــی در کتــاب ینابیــع المــودة ،امــام الحرمیــن ابوالمعالــی جوینــی اســتاد غزالــی
گفتــه اســت :در بغــداد بیســت و هشــتمین جلــد کتابــی را در دســت صحافــی دیــدم
کــه روایــات حدیــث غدیــر را در لفــظ مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله جمــع آورده و در
انتهــای آن نوشــته شــده بــود :بقیــه در جــزء بیســت و نهــم خواهد آمد .علــوی الهدار
الحــداد در کتــاب القــول الفصــل ( 445/1بــه روایــت الغدیــر )158/1 ،آورده اســت کــه
حافــظ ابوالعــاء عطــار همدانــی گفــت :حدیــث غدیــر را بــه دویســت و پنجــاه طریــق
روایــت مــی کنــم.
عیــد غدیــر خــم ،تعظیــم روز غدیــر و برگــزاری مراســم عید در آن از دیر باز شــعار تشــیع
اســت .بــه عــاوه چــون بــه موجــب بعــض احادیــث (زادالمعــاد مجلســی ،حدیــث
مقلــی بــن خنیــس) روز غدیــر مصــادف بــا نــوروز بــوده شــیعیان افغانســتان و هنــد
و پاکســتان روز اول فروردیــن را بــه احتــرام روز غدیــر عیــد مــی گیرنــد (یادداشــتهای
مأموریــت نویســنده در هنــد و پاکســتان) در مصــر خلفــای فاطمــی عیــد غدیــر را
رســمیت دادنــد (المعــز لدیــن اهلل ،حســن ابراهیــم و طــه شــرف ،)285 ،در ایــران
نیــز از ســال  907ق کــه شــاه اســماعیل صفــوی بــه ســلطنت رســید و مذهــب تشــیع
را رســمیت و رواج داد تــا امــروز عیــد غدیــر از اعیــاد رســمی کشــوری اســت .در نجــف
هــر ســال در ایــن روز مراســم باشــکوهی در صحــن علــوی منعقــد مــی شــود و رجــال
و علمــای شــیعه و ســفرای بــاد اســامی در آن حضــور یافتــه خطابــه هــا و قصایــد
غدیریــه القــاء مــی شــود (یادداشــتهای مأموریــت نویســنده در عــراق) در احســاء و
قطیــف کــه موطــن شــیعیان اثنــی عشــری اســت و در یمــن کــه شــیعیان زیــدی به ســر
مــی برنــد نیــز روز غدیــر بــا جشــن و چراغانــی برگــذار مــی شــود و در مجامــع مذهبــی
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حدیــث غدیــر روایــت مــی گــردد؛
ادبیــات غدیــر و غدیریــه هــا ،واقعــه غدیــر خــم عــاوه بــر آن کــه ســرفصل کتــب تفســیر
و حدیــث و کالم و فقــه و تاریــخ شــیعه اســت در ادبیــات و هنــر و عــادات و آداب
اجتماعــی و ســنن ملــی شــیعه نیــز تأثیــر ســازنده داشــته اســت و مخصوصــا در شــعر
عربــی و بعــد فارســی جــای ممتــازی دارد .عــاوه بــر حســان بــن ثابــت کــه نخســتین
شــاعر غدیریــه ســرا بــود ســایر صحابــه ماننــد امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ ،عمــرو بــن
العــاص و قیــس بــن ســعد بــن عبــاده ایــن حدیــث را در اشــعار خــود جاویــدان
ســاختند .بعــد از ایشــان فحــول شــعرای عــرب ماننــد کمیــت بــن زیــد اســدی ،ســید
اســماعیل حمیــری ،ابوتمــام ،دعبــل خزاعــی ،شــریف رضــی ،شــریف مرتضــی ،مهیــار
دیلمــی ،صاحــب بــن عبــاد ،ابوفــراس ،حســین بــن حجــاج ،کشــاجم ،ابــن منیــر
طرابلســی ،و صفــی الدیــن حلــی ...غدیریــه هــای پرمغــز و عالــی ســرودند و ایــن
هنــر را در ادب عــرب و بیــن شــیعیان رایــج ســاختند .نمونــه اشــعار ایشــان در کتــاب
اعیــان الشــیعة و الغدیــر بــه چــاپ رســیده اســت .شــرح احــوال شــاعران شــیعی عــرب
در کتــاب اخبــار شــعراء الشــیعة تألیــف ابوعبــداهلل مرزبانــی و ادب الطــف تألیــف ســید
جــواد شــبر و ســایر تراجــم شــعراء و تواریــخ ادب عــرب مســطور اســت.
در زبــان فارســی قدیمــی تریــن غدیریــه از منوچهــری دامغانــی (م  432ق) در دســت
اســت .از آن پــس شــاعران شــیعی در ایــران و ســایر بــاد آســیا بــه غدیریــه ســازی
پرداختنــد و از عهــد صفویــه رســم شــد کــه در مجالــس رســمی عیــد غدیــر قصائــد
غدیریــه خوانــده شــود .از مشــاهیر شــاعران پارســی غدیــر بایــد از ناصــر خســرو
قبادیانــی ،ســنائی غزنــوی ،ابــن یمیــن فریومــدی ،وحشــی بافقــی ،قأآنــی شــیرازی،
شــمس الشــعراء ســروش ،ملــک الشــعراء صبــوری ،غالــب دهلــوی ،ادیــب الممالــک
فراهانــی ،شــیخ الرئیــس حیــرت و ملــک الشــعراء بهــار ...نــام بــرد (یادنامــه عالمــه
امینــی 414/1 ،تــا  430مقالــه دکتــر ســجادی ،تهــران  1352ش) بــه عــاوه مثنویهــا
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و حماســه هــای بســیار در اطــراف حدیــث غدیــر ســروده شــده و موضــوع را از جنبــه
هــای مختلــف مــورد بحــث قــرار داده انــد .مشــهورترین مثنویهــای عرفانــی کــه بــه
نــام والیــت نامــه معــروف اســت ،اثــر طبــع هاشــم ذهبــی ،محمــد هاشــم درویــش
زنجانــی ،صــدر کاشــف دزفولــی ،ضمیــر حلوایــی ،عبدالواحــد ناظــم ،فــارغ گیالنــی،
آخونــد مــا ســلطان علــی گنابــادی و ســلیم تونــی اســت( .الذریعــة 144/25 ،و .)145
ایــرادات بــر حدیــث غدیــر و پاســخ آنهــا ،غالــب علمــای اهل ســنت مانند شــیعیان در
صحــت حدیــث غدیــر تردیــد نمــی کننــد .نــام چهــل تــن از ایشــان را امینــی در الغدیــر
( )294/1بــا اقــوال و ترجمــه احوالشــان ثبــت کــرده اســت .ولــی بــه دالیلــی کــه در کتب
خــود آورده و بیشــتر آنهــا تقلیــدی اســت ایــن حدیــث را بــرای اثبــات والیــت مطلقــه
و خالفــت بالفصــل کافــی نمــی داننــد بــرای روشــن شــدن مــوارد اختــاف توضیحــات
ذیــل نوشــته مــی شــود )1 :از قــرن پنجــم هجــری کــه تعصبــات وصــف آرائــی هــای
مذهبــی شــدت یافــت بعضــی ماننــد ابــن حــزم اندلســی (م  438ق) و بعــد از او ابــن
تیمیــه (م  622ق) بــه دلیــل آنکــه حدیــث غدیــر در صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم
مذکــور نیســت و از طــرق اهــل ســنت روایــت نشــده و جــز در مســند ابــن حنبــل در
ســایر صحــاح نیامــده اســت آن را ضعیــف شــمردند .مــا ســعد تفتازانــی و قاضــی
عضــد ایجــی و مــا علــی قوشــچی و میــر ســید شــریف جرجانــی و نظایــر ایشــان نیــز
همیــن ســخنان را تکــرار و بــرای نظــر خــود شــاهد آوردنــد کــه ابــوداوود و ابوحاتــم
سجســتانی نیــز صحــت ایــن حدیــث را مــورد طعــن قــرار داده انــد .شــیعیان در پاســخ
ایشــان مــی گوینــد :اوال) احادیــث صحیــح بــه مندرجــات دو کتــاب بخــاری و مســلم
منحصــر نیســت .بــه همیــن ســبب حاکــم نیشــابوری (م  405ق) کتــاب المســتدرک
علــی الصحیحیــن را نوشــته بــود تــا احادیــث صحیــح از قلــم افتــاده را در آن جمــع
کنــد و حدیــث غدیــر از آن جملــه اســت؛ ثانیــا) حدیــث غدیــر در صحیــح ترمــذی و
ســنن ابــن ماجــه و ســنن دارقطنــی و مســند ابــن حنبــل کــه هــر چهــار از اصــول موفــق
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اهــل ســنت بــه شــمار مــی رود مســطور اســت (فضائــل الخمســه )349 ،؛ ثالثــا) در
طــرق حدیــث غدیــر ســی تــن از مشــایخ بخــاری و مســلم (الغدیــر )320/1 ،مذکورنــد
کــه اگــر در اعتبــار ایشــان شــکی باشــد اعتبــار احادیــث بخــاری و مســلم نیــز زیــر ســؤال
مــی رود؛ رابعــا) حدیــث غدیــر را صــد و ده تــن از صحابــه و هشــتاد و چهــار تــن از
تابعیــن و ســیصد و ده محــدث روایــت کــرده انــد .چنیــن حدیــث متواتــری را ضعیــف
چگونــه تــوان گفــت؛ خامســا) حدیــث مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله کــه در حدیــث
غدیــر آمــده در ســایر احادیــث صحیــح نیــز آمــده اســت .ماننــد حدیــث بریــدة بــن
الحصیــب و حدیــث اعمــش و حدیــث ابــن عبــاس (المســتدرک علــی الصحیحیــن،
110/3؛ فیــض القدیــر218/6 ،؛ حلیــة االولیــاء 4/6 ،و 23؛ مســند ،ابــن حنبــل،
358/5؛ کنــز العمــال152/6 ،؛ ذخائــر العقبــی86 ،1 ،؛ مجمــع الزوائــد )119/9 ،؛ )2
در داللــت حدیــث غدیــر بــر والیــت و امــارت علــی بــر همه مؤمنــان و امامــت و خالفت
او همــه علمــای شــیعی اتفــاق نظــر و اجمــاع دارنــد .شــواهد بســیار از کالم فحــول
شــعراء و لغوییــن عــرب کــه قولشــان در عربیــت حجــت اســت ثابــت مــی کنــد کــه مولی
بــه معنــی «اولــی بــه نفــس» و ولــی واجــب االطاعــة اســت و چنانکــه گذشــت ابوبکــر و
عمــر علــی را «مولــی کل مؤمــن و مؤمنــه» خواندنــد کــه معلــوم اســت بــه معنــی ولــی
واجــب االطاعــة اســت؛  )3در فرهنگهــای عربــی مولــی بــه بیســت و هفــت معنــی
آمــده اســت :پــروردگار ،انعــام دهنــده ،انعــام داده شــده ،آزاد کننــده ،آزاد شــده،
پســر ،عمــو ،پســر عمــو ،خواهــرزاده ،شــریک ،بنــده ،مالــک بنــده ،هــم ســوگند ،یــار،
تابــع ،همســایه ،مهمــان ،ولــی ،ناصــر ،دامــاد ،عهــده دار امــر ،ســزاوارتر ،خویشــاوند،
آقــا ،متولــی ،فقیــد و دوســتدار .علمــای اهــل ســنت بــه دالئلــی کــه در کتــب حدیــث و
کالم ذکــر کــرده انــد مولــی را در حدیــث غدیــر دوســتدار و یــاور معنــی مــی کننــد .موالنــا
جــال الدیــن رومــی حدیــث غدیــر را در مثنــوی معنــوی چنیــن ترجمــه کــرده اســت:
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زین سبب پیغمبر با اجتهاد
نام خود وان علی مولی نهاد
گفت هر کس را منم مولی و دوست
ابن عم من علی موالی اوست
و مــی گوینــد مولــی بــه معنــی اولــی یــا ولــی نیســت چــون وزن مفعــل در زبــان عــرب بــه
معنــی افعــل یــا فعیــل نیامــده اســت .بنابرایــن بــه ایــن حدیــث بــر والیــت مطلقــه و
خالفــت علــی نمــی شــود اســتناد کــرد .شــیعیان ایــن اســتدالل را نادرســت مــی داننــد
و شــواهد بســیار اقامــه مــی کننــد کــه مفعــل بــه معنــی افعــل و فعیل هــر دو آمده اســت
(فضائــل الخمســة 391/1 ،بــه بعــد؛ الغدیــر 344/1 ،بــه بعــد) .بــه عــاوه یــاری کــردن و
دوســت داشــتن پیغمبــر بــه حکــم قــرآن بــر هــر مســلمان واجــب اســت .توصیــه یــاری
کــردن و محبــت علــی هــم مســأله چنــان مهمــی نبــود کــه بــه خاطــر آن کنگــره اســامی
تشــکیل شــود ایــن امــر در ده هــا حدیــث دیگــر ابــاغ شــده بــود و تشــریفات و بیعــت
کــردن و تــاج پوشــی الزم نداشــت؛  )4احمــد بــن حنبــل و ســایر ائمه حدیــث آورده اند
کــه چنــد تــن از انصــار از جملــه ابــو ایــوب انصــاری در رحبــه (کوفــه) نــزد علــی آمدنــد و
هنــگام ســخن گفتــن او را مولــی خطــاب کردنــد .علــی فرمــود چــرا بــه مــن مولــی مــی
گوییــد شــما عربیــد و مــن مــوالی شــما چگونــه توانــم بــود؟ گفتنــد :مــا در روز غدیر خم
حضــور داشــتیم و شــنیدیم کــه رســول اهلل تــرا مــوالی مــا خوانــد از ایــن رو بــر خــود الزم
مــی بینیــم تــرا مولــی خطــاب کنیــم (الغدیــر .)187/1 ،ایــن حدیــث دلیــل اســت بــر
آنکــه معنــی مولــی در حدیــث غدیــر باالتــر از دوســت و یــاور و بــه معنــی ولــی امــر اســت؛
 )5بعــض علمــای اهــل ســنت آورده انــد کــه حدیــث «مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله»
را رســول اهلل ؟ص؟ بــه اســامة بــن زیــد فرمــود .او ضمــن گفتگــو بــا علــی گفــت :مــوالی
مــن رســول اهلل اســت .تــو کــه مــرا آزاد نکــرده ای .پیغمبــر بــه اســامه فرمــود :هــر کــرا
مــن آزاد کننــده ام علــی آزاد کننــده اوســت .بعضــی هــم گوینــد مخاطــب ایــن حدیــث
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در روز غدیــر زیــد بــن حارثــه پــدر اســامه بــوده اســت .شــیعیان ایــن قــول را بــه هــر دو
احتمــال باطــل مــی داننــد زیــرا اســامة بــن زیــد آزاد کــرده پیغمبــر نبــود بلکــه پــدرش را
رســول اهلل ؟ص؟ آزاد کــرده بــود و او آزاد بــه دنیــا آمــد .در مــورد زیــد بــن حارثــه نیــز ایــن
ســخن صــادق نیســت چــون او در جمــادی االولــی ســال هفتم در جنگ موته شــهید
شــده بــود و طبعــا نمــی توانســت در روز غدیــر حضــور داشــته باشــد .مأمــون عباســی با
همیــن اســتدالل چهــل تــن از محدثیــن اهــل ســنت را مجــاب نمــود (اعیــان الشــیعة،
 )363/1؛  )6ابــن کثیــر شــامی در تاریــخ دمشــق (بــه روایــت اعیــان الشــیعة) آورده
اســت کــه اجتمــاع غدیــر خــم و حدیــث غدیــر در شــأن علــی بــدان ســبب بــود کــه پــس
از بازگشــت وی از فتــح یمــن چنــد تــن از ناراضیــان نســبت خشــونت و عــدم رعایــت
عدالــت در تقســیم غنایــم بــه او دادنــد ،آن حضــرت بــرای اثبــات برائت ســاحت علی و
رفــع شــبهه ،اجتمــاع غدیــر را ترتیــب داد و آن ســخنان را در فضائــل علــی بیــان نمود.
علمــای شــیعی ایــن قصــه را نیــز نامناســب و بــی دلیــل مــی داننــد زیــرا بــه اتفــاق
مورخیــن شــکایت ناراضیــان و پاســخ قاطــع رســول اهلل در مکــه در حضــور حاجیــان
بــود و حدیــث غدیــر مربــوط بــه روز هجدهــم ذیحجــه بعــد از خــروج از مکــه و بعــد از
مناســک حــج اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه ســبب خاصــی پیــش نیامــد کــه در فاصلــه
چنــد روز شــاکیان تجدیــد شــکایت کننــد و الزم باشــد رســول اهلل ؟ص؟ چنــان کنگــره
عظیمــی را بــرای پاســخگویی ترتیــب دهــد.

…………………………………………………………………………………
منبع :کتاب :دایرة المعارف تشیع ،ج  ،6ص  , 180مشایخ فریدنی
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امحد زماین

در غدیر چه گذشت؟
واپســین ماههــای عمــر پیامبــر خــدا؟ص؟ هماننــد ابــر رحمــت از روی ســر مــردم آن
روز مــی گذشــت .آن بزرگــوار همــراه هــزاران میهمــان دیگــر خانــه خــدا ،کــه از ضیافــت
رســمی حضــرت حــق برمــی گشــتند ،بــه نزدیکــی ســرزمین «جحفــه » رســید .در
آخریــن محــدوده میقــات ،جبرئیــل بــر آن حضــرت نــازل شــد و اولیــن پیــام رســالت
بعــد از توحیــد را ،کــه اهمیتــش بــه انــدازه  23ســال رســالت بــود ،بــر پیامبــر؟ص؟ ابــاغ
کــرد تــا او بــرای آخریــن بــار پیــام والیــت ( )1را بازگویــد و حجــت را بــر مردم آن روز و نســل
هــای آینــده تمــام کنــد .از اینــرو در آن جمعــه مبارک در ســه منزلی میقــات جحفه ()2
فرمــان تجمــع حاجیــان از بیــت برگشــته را صــادر کــرد .بــال اذان نمــاز را شــروع نمود و
پیامبــر خــدا؟ص؟ کالم وحــی نــازل شــده بــر خویــش را چنیــن زمزمــه کــرد:
یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک و ان لــم تفعــل فما بلغــت رســالته ،و اهلل
یعصمــک مــن النــاس ان اهلل ال یهدی القــوم الکافرین (.)3
ای پیامبــر آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده کامــا بــه مــردم برســان؛ اگــر
آن را [بــه جهاتــی ماننــد تقیــه و ]...ابــاغ نکنــی ،رســالت خداونــد را انجــام نــداده
ای .خداونــد تــو را از جمیــع خطــرات [احتمالــی] نــگاه مــی دارد و خداونــد جمعیــت
کافــران [لجــوج] را هدایــت نمــی کنــد.
پــس از اجتمــاع مــردم ،درســت کــردن جایگاهــی از جهــاز شــتران بــرای پیامبــر گرامــی
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اســام و برگــزار شــدن نمــاز ظهــر بــه جماعــت ( ،)4رســول خــدا؟ص؟ در برابــر آنــان
ایســتاد ،ولــی ایســتادنش هیــات خاصــی داشــت؛ زیــرا مــی خواســت وحــی را ابــاغ
کنــد و در آخریــن حــج خــود بــه آنــان بگویــد کــه ،خــا وجــودی رســالت را امامــت پــر
خواهــد کــرد ،وصایــت جایگزیــن آن خواهــد شــد و زمیــن از حجــت خالــی نخواهــد
بــود .شــما در پنــاه زعامــت وصــی مــن بــه ســعادت همیشــگی خواهیــد رســید .او
پرچمــدار دینــی ،سیاســی ،اجتماعــی و الهــی شــما خواهــد بــود و شــما را بــه ســاحل
نجــات خواهــد رســاند.

تثبیت امامت توسط پیامبر؟ص؟

پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ بــه خاطــر حساســیت و موضــع گیــری هــای بعضــی از افــراد
در برابــر اعــان وصایــت علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ آن را بــرای مدتــی پنهــان داشــته ،و
ابالغــش را بــه تاخیــر انداختــه بــود .حــال تصمیــم داشــت ایــن امــر عظیــم و پــر برکــت
را اعــام کنــد .بنــا بــر ایــن ســکوت مــردم را شکســت و ســخنانش را چنیــن آغــاز کــرد:
ایها الناس انی قد نبانی اللطیف الخبیر...
ای مــردم ،بخشــنده نعمــت هــا و آگاه بــه دقایــق خلقــت بــه مــن خبــر داد کــه هــر
پیامبــری نصــف پیامبــر قبلــی خویــش عمــر کــرده اســت و مــن گمــان دارم کــه بــزودی
بایــد دعــوت خــدای را اجابــت کنــم .همانــا مــن و شــما همگــی مســؤولیم؛ آیــا مــن
رســالتم را بــه شــما نرســانده ام؟!
همگــی پاســخ دادنــد :مــا گواهیــم کــه تــو رســالت خویــش را انجــام دادی ،مــا را پنــد
دادی و در راه خــدا جهــاد کــردی؛ خداونــد جــزای خیــر بــه شــما عنایــت کنــد.
بعــد همگــی خــدای را بــر گفتــار خویــش شــاهد گرفتنــد .آنــگاه پیامبــر خــدا؟ص؟
فرمــود :آیــا شــما بــر اینکــه خداونــد تنهــا معبــودی اســت ،جــز او معبــودی نیســت،
محمــد بنــده و پیامبــر اوســت و بهشــت و دوزخ و برانگیختــه شــدن بعــد از مــرگ
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امــری حتمــی است،شــهادت ندادیــد؟
همگی در جواب گفتند :آنچه را فرمودی مورد گواهی و اقرار ما است.
بعد فرمود :بارالها ،خود بر تصدیق اینان گواه باش.
ســپس چنیــن ادامــه داد :ای مــردم ،خداونــد ولــی و سرپرســت و اختیــاردار مــن
اســت و مــن بــر شــما و همــه مؤمنــان والیــت دارم .آگاه باشــید ،هــر کســی کــه مــن ولــی
او بــودم ،علــی ابــن ابیطالــب[؟ع؟] مــوالی او خواهــد بــود .پــروردگارا ،هــر کــس او را
دوســت دارد ،دوســت بــدار و هــر کــس بــا وی دشــمنی کنــد ،دشــمن بــدار (.)5

واقعه غدیر و راویان

روایــات بیانگــر واقعــه غدیــر ،خطبــه پیامبــر خــدا؟ص؟ و معرفــی علــی بــن ابــی طالــب
بــه وســیله آن حضــرت ،متواتــر اســت و بیشــتر کتــب تفســیری و تاریخــی اهل ســنت و
شــیعه را فــرا گرفتــه اســت .محدثینــی چــون ابوســعید خــدری و عبــداهلل بــن عبــاس،
هــر یــک بــه طــور جداگانــه ،حدیــث غدیــر را بــا یــازده طریــق نقــل کــرده انــد و بــراء بــن
عــاذب آن را بــا ســه طریــق بــاز گفتــه اســت؛ افــراد دیگــری ماننــد جابــر بــن عبــداهلل
انصــاری ،عمــار یاســر ،ســلمان فارســی ،عمــر بــن خطــاب ،زیــد بــن ارقــم و همســرش
نیــز آن را نقــل کــرده انــد (.)6
دانشــمند عالــی مقــام ،پاســدار بــزرگ والیــت حضــرت عالمــه امینــی(ره) در ایــن
بــاره چنیــن مــی نویســد :حدیــث غدیــر را یکصــد و ده تــن از صحابــه و یــاران پیامبــر
خــدا؟ص؟ و نیــز هشــتاد و چهــار نفــر از تابعیــن نقــل مــی کننــد.
آن بزرگــوار ســپس از ســیصد و شــصت نفــر از نویســندگان و کتــب معــروف اســامی نقل
مــی کنــد :حدیــث غدیــر از قطعــی تریــن روایــات متواتــر اســت .چنانچــه کســی در تواتــر
ایــن روایــت تردیــد کنــد ،نمــی توانــد هیــچ حدیــث متواتــر دیگــری را بپذیــرد (.)7
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امت در پرتو امامت

اعــان امامــت علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ طرفــداران اســام نــاب محمــدی؟ص؟ را
مســرور کــرده ،ســره را از ناســره و طالبــان حقیقــت را از جوینــدگان زر و زور جــدا کــرد.
تزویرگرانــی کــه حاالتشــان نشــان دهنــده معتقــدات و بینــش آنــان بــود .خداونــد
ایــن دو پیامــد مهــم را بــرای پیامبــرش چنیــن بازگــو مــی کنــد:
الیــوم یــاس الذیــن کفــروا مــن دینکــم فــا تخشــوهم اخشــون الیــوم اکملــت لکــم
دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکــم االســام دینــا (.)8
یــاس و ناامیــدی کافــران ،کــوردالن از خــدا بــی خبــر کــه اســام حقیقــی را پنهــان
داشــتند را فــرار گرفــت ،شــما از [تحــرکات] آنــان هیــچ وحشــتی بــه خــود راه ندهیــد
و فقــط از مــن بترســید[ .بــه مؤمنیــن بگــو] امــروز [بــا نصــب امامــت و رهبــری] دیــن
شــما را کامــل و نعمتهــای خــود را بــر شــما تمــام کــردم و اســام را بــرای شــما دیــن
قــرار دادم.
بعــد از معرفــی پیامبــر خــدا؟ص؟ نیروهــای متعهــد و مؤمــن پیشــوای خــود را یافتنــد
و ســعی کردنــد در همــه دوران کارهــای خــود را بــر محــور وجــودی امامشــان انجــام
دهنــد .آنهــا حضــرت علــی؟ع؟ را چنــان یافتنــد کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــوده بــود:
علــی مــع الحــق و الحــق مــع علــی یــدور معــه حیثمــا دار ( )9هــر جــا علــی وجــود دارد
حقیقــت آنجاســت و هــر جــا حقیقــت اســت علــی آنجاســت همیشــه گفتــار ،کــردار و
وجــود علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ محــور حــق اســت.
بدیــن ترتیــب غدیــر روز بلــوغ حــق ،عــزت ،شــکوه و تــوان اســام شــد .در آن روز
امامــت عــزت و امیــد نبــوت شــد .مــردم از عمــق جــان دســت علــی را مــی فشــردند و
مــی گفتنــد :بــخ ،بــخ لــک یــا علــی اصحبــت مــوالی و مولــی کل مؤمــن و مؤمنــة ()10
؛ آفریــن بــر تــو ،آفریــن بــر تــو ای فرزنــد ابوطالــب؛ تــو مــوال و رهبــر مــن و تمــام مــردان و
زنــان بــا ایمــان شــدی.
83

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

حســان بــن ثابــت ،شــاعر معــروف ،آن روز از پیامبــر خــدا ؟ص؟ اجــازه خواســت و در
بــاره واقعــه بــزرگ اســامی چنیــن ســرود:
ینادیهــم یــوم الغدیــر نبیهــم بخــم و اســمع بالرســول منادیــا فقــال و مــن موالکــم و
ولیکــم فقالــوا و لــم یبــدوا هنــاک التعادیــا الهــک موالنــا و انــت ولینــا فلــن تجــدن منــا
لــک الیــوم عاصیــا فقــال لــه قــم یــا علــی فاننــی رضیتــک مــن بعــدی امامــا و هادیــا
فمــن کنــت مــواله فهــذا ولیــه فکونــوا لــه اتبــاع صــدق موالیــا هنــاک دعــا اللهــم وال
ولیــه و کــن للــذی عــادی علیــا معادیــا ()11
پیامبــر خــدا؟ص؟ آنــان را در روز غدیــر نــدا داد ،چــه نــدای ارزشــمندی .او فرمــود:
مــوالی شــما و سرپســت شــما چــه کســی اســت؟ آنــان بــی درنــگ گفتنــد :خــدای
تــو مــوالی ماســت و تــو سرپرســت و ولــی امــر مایــی .مــا هرگــز از فرمــان تــو ســرپیچی
نخواهیــم کــرد .در آن هنــگام ،پیامبــر؟ص؟ بــه علــی فرمــود :برخیــز مــن تــو را انتخــاب
کــردم تــا بعــد از مــن امــام و رهبــر باشــی .بعــد فرمــود :هــر کــس مــن مــوال و رهبــر اویــم
ایــن مــرد مــوال و رهبــر او خواهــد بــود؛ پــس شــما همگــی ،از ســر صــدق ،از او پیــروری
کنیــد .بارالهــا ،دوســت او را دوســت بــدار و دشــمن او را دشــمن بــدار.
رســول خــدا؟ص؟ از حســان بــن ثابــت تقدیــر و تشــکر کــرد و از خداونــد خواســت
پیوســته او را بــا روح القــدس تاییــد کنــد ( )12؛ زیــرا او از آرمــان پیامبــر؟ص؟ کــه تثبــت
جانشــینی علــی بــن ابــی طالــب بــود حمایــت کــرده ،مــردم را نیــز بــه حمایــت طلبیــد.
اشــعار او بــرای همیشــه در تاریــخ باقــی مانــد و ســند عــزت و افتخــارش شــد.

عید غدیر سنت جاوید

پیامبــر خــدا؟ص؟ دوســت داشــت عیــد غدیــر ،کــه جشــن والیــت و تعییــن رهبــری
اســت ،بــرای همیشــه باقــی بمانــد و مســلمانان در همــه اعصــار آن را زنــده و جاویــد
بدارنــد؛ زیــرا یــاد علــی ،نــام علــی و غدیــر علــی چیــزی جــز اســتمرار رســالت و اســام
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نــاب محمــدی؟ص؟ نیســت .در بســیاری از کتابهــای تاریخــی چنیــن مــی خوانیــم:
در روز غدیــر ،بعــد از انتصــاب علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ بــه جانشــینی پیامبــر؟ص؟،
رســول خــدا در خیمــه اختصاصــی خویــش نشســت و فرمــان داد امیــر مؤمنــان؟ع؟
در خیمــه دیگــری بــه تنهایــی بنشــیند .ســپس دســتور داد تــا همــه مــردان ،یکــی
پــس از دیگــری ،داخــل خیمــه آن حضــرت شــوند و بــر امــام و رهبــر آینــده خویــش
تبریــک و تهنیــت گوینــد .چــون مــردان همگــی تبریــک گفتنــد ،رســول خــدال؟ص؟ بــه
زنــان نیــز فرمــان داد تــا داخــل خیمــه آن حضــرت شــوند و تبریــک گوینــد .پــس زنــان
نیــز تبریــک گفتنــد (.)13
ایــن فرمــان پیامبــر خــدا؟ص؟ معنایــی جــز بیعــت نداشــت .آن حضــرت دوســت
داشــت ایــن ســنت الهــی بــرای همیشــه در میــان مســلمانان باقــی بمانــد و عیــدی
از اعیــاد مســلمین شــود.
امــام صــادق؟ع؟ در جمــع یارانــش بــود؛ از عیــد غدیــر و هجدهــم ذی حجــه ســال
دهــم هجــری ســخن بــه میــان آمــد ،آن حضــرت از جــدش پیامبــر خــدا؟ص؟ چنیــن
نقــل کــرد :یــوم الغدیــر افضــل اعیــاد امتــی و هــو الیــوم الــذی امرنــی اهلل  -تعالــی
ذکــره  -فیــه بنصــب اخــی علــی بــن ابــی طالــب 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 ()14؛
برتریــن عیدهــای امــت مــن روز غدیــر اســت و آن روزی اســت کــه خداونــد مــرا امــر
کــرد کــه علــی [؟ع؟] را رهبــر امــت اســامی قــرار دهــم تــا مــردم بعــد از مــن بــه وســیله او
هدایــت شــوند؛ و آن روزی اســت کــه خداونــد [بــا اعــام وصایــت و امامــت علــی؟ع؟]
دیــن خویــش را کامــل و نعمــت هایــش را بــر امــت تمــام کــرد؛ و دیــن اســام را [بــه
عنــوان آییــن همیشــگی] بــرای آنــان انتخــاب کــرد.
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امام رضا؟ع؟ و عید غدیر

فیــاض بــن محمــد طوســی ،کــه  90ســال از عمــرش گذشــته بــود ،در ســال  259ه.ق در
طــوس در برابــر جمعــی چنیــن گفــت :روز عیــد غدیــر همــراه گروهــی در خدمــت علــی
بــن موســی الرضــا؟ع؟ بودیــم .آن حضــرت بــه مناســبت عیــد غدیــر همــه مــا را جهــت
افطــاری نگــه داشــت ،بــرای خانــواده هــای ایــن گــروه غــذا فرســتاد و لبــاس و انگشــتر و
نعلیــن هدیــه کــرد .آنــگاه دربــاره فضیلــت روز غدیــر و آنچــه پیــش آمــده بود ســخن گفت
و از پــدر گرامــی و اجــدادش چنیــن نقــل کــرد :در زمــان جــدم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عیــد
غدیــر بــا روز جمعــه مصــادف شــد ،حضــرت آن روز نمــاز جمعــه را اقامــه کــرده ،خطبــه
ای مفصــل خوانــد و مــردم را بــه برپــا داشــتن عیــد والیــت و وصایــت بســیار تشــویق و
ترغیــب کــرد .آنــگاه حضــرت رضــا؟ع؟ خطبــه جــدش را بــرای مــا نقــل کــرد (.)15
پــس برگــزاری عیــد ســعید غدیــر خواســته پیامبــر خــدا؟ص؟ اهــل بیــت؟ع؟ و همــه
مســلمانان بــوده اســت .از ســوی دیگــر ،بنــی امیــه و بنــی عبــاس همــواره ســعی مــی
کردنــد مراســم عیــد ســعید غدیــر بــه فراموشــی ســپرده شــود ،زیــرا احیــای ایــن ســنت
الهــی چیــزی جــز مشــروعیت حکومــت اهــل بیــت؟مهع؟ نبــود .از ایــن رو تــا نیمــه قــرن
چهــارم ایــن شــعار اســامی از ســوی حکومتهــا فرامــوش شــده بــود .ســر انجــام وقتــی
کــه آل بویــه قــدرت پیــدا کــرد ،عیــد ســعید غدیــر را رســمیت بخشــید .در ســال 352
ه.ق معزالدولــه مراســم عیــد غدیــر و نیــز ســوگواری عاشــورا در دربــار برپــا کــرد .در
ســایه حکومــت آل بویــه ایــن مراســم بتدریــج در گوشــه و کنــار علنــی شــد (.)16
بــه هــر حــال ،عیــد ســعید غدیــر در تاریــخ فــراز و نشــیب بســیار دیــده اســت و ایــن
خــود بــر اصالــت ایــن شــعار اســامی و الهــی گواهــی مــی دهــد.
فاطمــه زهــرا(س) بــرای احیــای حادثــه غدیــر و تعییــن وصایــت و والیــت ،کــه
خواســته دیرینــه رســول خــدا؟ص؟ بــود ،بعــد از رحلــت پــدر در کنــار قبــور شــهدای احد
بــه محمــود بــن لبیــد فرمــود« :و اعجبــا اعجبــا انســیتم یــوم غدیــر خــم؟ ...اشــهد
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اهلل تعالــی لقــد ســمعت رســول اهلل [؟ص؟] یقــول :علــی خیــر مــن اخلفــه فیکــم ،و هــو
االمــام و الخلیفــة بعــدی» )17( ...
شــگفتا ،آیــا حادثــه عظیــم غدیــر خــم را فرامــوش کــرده ایــد؟! ...خــدا را گــواه مــی
گیــرم خــود شــنیدم کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود :علــی بهتریــن کســی اســت کــه او را
در میــان شــما جانشــین خــود قــرار مــی دهــم ،علــی [؟ع؟] امــام و خلیفــه بعــد از مــن
اســت...
امــروز نیــز جشــن گرفتــن عیــد ســعید غدیــر چیزی جز احیای شــعائر اســامی نیســت.
برگــزاری ایــن عیــد پیامبــر و اهــل بیــت (علیهــم الســام) را خوشــحال مــی کنــد؛ پــس
الزم اســت در هــر کــوی و برزنــی پرچمهــای شــادی برافراشــته شــود ،مؤمنــان بــه
دیــدار یکدیگــر بشــتابند و ایــن روز را تبریــک گوینــد.
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
1ء  -در تفســیر آیــه شــریفه :و انــذر عشــیرتک االقربیــن (خویشــان نزدیــک خــود را هشــدار ده) آمــده اســت کــه پیامبــر خــدا ؟ص؟ در اولیــن
مرتبــه ابــاغ نبــوت در برابــر چهــل نفــر از خویشــاوندان خــود بعــد از ایمــان آوردن علــی؟ع؟ او را جانشــین و خلیفــه بعــد از خــود انتخــاب
کــرد .الکامــل و التاریــخ ،ابــن اثیــر ،ج  ،2ص 63؛ مســند احمــد بــن حنبــل ،ج  ،1ص 111؛ حقایــق پنهــان ،احمــد زمانــی ،ص .15
 -2در نزدیکــی جحفــه غدیــر خــم بــا فاصلــه ســه میــل ( 5670متــر) واقــع شــده ،در آنجــا چشــمه آبــی جــاری بــوده ،درختــان زیــادی
وجــود دارد .پیامبــر خــدا؟ص؟ در برگشــت از حجــة الــوداع علــی بــن ابــی طالــب(؟ع؟) را بــه مقــام وصایــت و جانشــینی خــود منصــوب
کــرد .معجــم معالــم الحجــاز ،عاتــق بــن غیــث البــادی ،ج  ،2ص 124؛ جمهــرة اللغــة ،زکــی احمــد صفــوت ،ج  ،1ص .108
 -3مائده .67/
 -4چون پیامبر خدا؟ص؟ همانند دیگران در سفر بود نماز ظهر را به جماعت خواند نه جمعه.
 -5اصول کافی ،ج  ،1ص  ،295ح 3؛ تهذیب ،ج  ،3ص  ،263ح 66؛ بحاراالنوار ،ج  ،23ص  ،141ح .92
 -6المیزان ،ج  ،6ص .61 - 60
 -7الغدیر ،ج  ،1ص .14 - 151
 -8مائده .3/
 -9شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید،ج ،18باب ،77ص .72
 -10بحاراالنوار ،ج  ،21ص .388
 -11محمــد بــن علــی بــن شهرآشــوب ،مناقــب آل ابــی طالــب ،ج  ،3ص 37؛ الغدیــر ،ج  ،2ص 34؛ بحاراالنــوار ،ج  ،21ص 388؛
علمــای اهــل ســنت همچــون خوارزمــی مالکــی و گنجــی شــافعی و جــال الدیــن ســیوطی نقــل کــرده انــد.
 -12بحاراالنوار ،ج  ،21ص .388
 -13الغدیــر ،ج  ،1ص 271؛ از میــان کســانی کــه بــه آن حضــرت تبریــک گفــت عمــر بــن خطــاب بــود .او بــه آن حضــرت دســت و داد
و گفــت ،هنیئــا لــک یــا ابــن ابــی طالب...مبــارک و گــوارا بــاد بــر تــو مقــام وصایــت و امامــت ،ای پســر ابوطالب.
 -14بحاراالنــوار ،ج  ،97ص 110؛ عالمــه مجلســی(ره) در موســوعه گرانقــدر خویــش  -بحاراالنــوار  -بابــی بــه نــام بــاب فضــل یــوم
الغدیــر و صومــه بــاز کــرده و روایــت مختلفــی آورده اســت.
 -15بحاراالنوار ،ج  ،94ص .112
 -16کامل ابن اثیر ،ج  ،8ص .549
 -17عالمــه شــمس الدیــن جــزری ،اســمی المناقــب ،ص 32؛ بحاراالنــوار ،ج  ،36ص 353؛ کفایــة االثــر ،ص 26؛ نهــج الحیــاة،
ص 38؛ غایــة المــرام ،ص 96؛ احقــاق الحــق ،ج  ،1ص 7،26؛ حدیــث فــوق را فاطمــه معصومــه  -ســام اهلل علیهــا  -دختر موســی
بــن جعفــر؟ع؟ نقــل کــرده اســت.
………………………………………………………..
مجله فرهنگ کوثر اردیبهشت  ،1376شماره 2
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غدیر قرباین قدرت
اگــر ماجــرای غدیــر خــم از نظــر تاریخــی واقعیــت دارد ،چــرا پــس از ماجــرای ســقیفه
شــرکت کننــدگان در آن محفــل و نیــز مــردم مدینــه ســخنی کــه نشــانه یــادآوری ایــن
ماجــرا باشــد ،بــر زبــان نیاوردنــد؟
بــه نظــر مــی رســد ایــن پرســش یکــی از چالــش هــای جــدی فــرا روی شــیعه اســت؛
زیــرا شــیعه:
الــف) بــا بهــره گیــری از منابــع معتبــر خــود و اهــل ســنت بــه اثبــات اصــل ماجــرای
غدیــر مــی پــردازد؛ منابعــی کــه در آن صدهــا صحابــی و تابعــی شــناخته شــده وجــود
دارد)1( .
ب) بــا دلیــل هــای متقــن و شــواهد مســتحکم لغــوی ،قرآنــی ،ســنتی و تاریخــی واژه
والیــت موجــود در روایــت غدیــر را بــه معنــای سرپرســتی و بــه دســت گرفتــن امــور
جامعــه مســلمانان مــی دانــد نــه دوســتی)2( .
ج) اثبــات مــی کنــد پیامبــر اکــرم ؟ص؟ در ایــن ماجــرا بــر اســاس دســتور خداونــد در پــی
تعییــن جانشــین بــود نــه معرفــی کاندیدای خالفــت)3( .
بــا ایــن همــه در گــزارش هــای تاریخــی  -جــز چنــد منبــع کــه در اعتبــار آن هــا ســخن
فــراوان اســت ( - )4از واکنــش شــدید مــردم و یــاد آوری ماجــرای غدیــر خــم کــم تــر
ســخن بــه میــان آمــده اســت .بــا آن کــه قطعــا بیــش تــر مــردم مدینــه در ماجــرای
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غدیــر حضــور داشــتند ،چــرا پــس از حــدود  70یــا  84روز ( )5از ایــن ماجــرا آن را
فرامــوش کردنــد؟
البتــه احتمــال اعتــراض عــده ای از مــردم و یــاد کــرد ماجــرای غدیــر بــه وســیله آن ها و
مخفــی مانــدن ایــن واکنــش ،بــه ســبب سیاســت ممنوعیــت نقــل و تدویــن حدیــث،
وجــود دارد؛ ولــی در عــدم گســتردگی ایــن اعتــراض هــا تردید نیســت.
بــا توجــه بــه ماجــرای غدیــر و تاکیــد پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــر تعییــن جانشــین ،انتظــار
اعتــراض گســترده نامعقــول نمــی نمایــد .بنابرایــن ،واکنشــی چنیــن محــدود چگونــه
توجیــه مــی شــود؟ بــرای یافتــن ســرنخ هــای تاریخــی ایــن مشــکل بایــد موقعیــت
زمانــی ایــن قطعــه از تاریــخ و نیــز ســیر جریــان هــای سیاســی و اجتماعــی از زمــان
واقعــه تــا وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــه دقــت بررســی شــود .بــر ایــن اســاس ،پــی گیــری
بحــث در محورهــای زیــر ضــرورت دارد:
 .1قبــل از تشــکیل دولــت مدینــه بــه دســت پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،مــردم شــهرهای
بــزرگ حجــاز و بادیــه هــا تحــت نظــام قبیلــه ای بــه ســر مــی بردنــد.
در ایــن نظــام ســرآمد بــودن در صفاتــی چــون ســن ،ســخاوت ،شــجاعت ،بردبــاری و
شــرافت معیــار گزینــش رهبــر بــه شــمار مــی آمــد و رهبــر قبیلــه حــق نداشــت از میــان
فرزنــدان و خویشــانش جانشــین برگزینــد.
 .2پیامبــر اکــرم ؟ص؟ نخســتین کســی بــود کــه در ایــن ســرزمین نهــادی بــه نــام
دولــت پدیــد آورد و ارزش هــای فــرا قبیلــه ای ارائــه داد.
آن حضــرت ؟ص؟ توانســت قبایــل مختلــف شــهرها و بادیــه هــای منطقــه را تحــت
یــک نظــام واحــد متمرکــز ســازد .مــردم کــه وی را پیامبــری آســمانی مــی دانســتند،
تشــکیل دولــت از ســوی او را امــری االهــی بــه شــمار آوردنــد و در برابــر آن مقاومتــی
قابــل توجــه نشــان ندادنــد.
 .3پیــش از فتــح مکــه اســام بــه گونــه ای روز افــزون در میــان مــردم شــهرها و
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بادیــه هــا گســترش یافــت تــا جایــی کــه ســال بعــد (ســال نهــم هجــرت) عــام الوفــود
(ســال هیــات هــا) نــام گرفــت؛ یعنــی ســالی کــه مــردم دســته دســته در قالــب هیئــت
هــای مختلــف نــزد پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی شــتافتند و اســام خویــش را آشــکار مــی
ســاختند .ناگفتــه پیــدا اســت ،انگیــزه همــه ایــن هیــات هــا معنــوی نبــود و همــه تــازه
مســلمانان ایمــان قلبــی نداشــتند.
 .4یکــی از آمــوزه هــای اســامی کــه پذیــرش آن بــرای مــردم دشــوار مــی نمــود،
مســاله تعییــن جانشــین بــود؛ زیــرا:
الــف) مــردم فقــط پیامبــر ؟ص؟ را دارای بعــد االهــی مــی دانســتند و حکومــت فــرا
قبیلــه ای اش را مــی پذیرفتنــد .در نــگاه آنــان ،جانشــین پیامبــر از چنیــن ویژگــی ای
برخــوردار نبــود)6( .
ب) هنــوز بســیاری از مــردم خــود را بــه اطاعــت محــض از دســتورهای دنیــوی آن
حضــرت مقیــد نمــی دانســتند؛ چنــان کــه در مــواردی چــون صلــح حدیبیــه ( )7و
تقســیم غنایــم حنیــن ( )8واکنــش اعتــراض آمیــز نشــان دادنــد.
ج) بســیاری از مــردم اطاعــت از فرمــان هــای دنیــوی مربــوط بــه بعــد از زندگانــی
رســول خــدا را نمــی پذیرفتنــد؛ زیــرا هنــوز از آمــوزه هــای جاهلــی کــه بــه رئیــس قبیلــه
اجــازه تعییــن جانشــین نمــی دهــد ،دل نبریــده بودنــد؛ و طبیعــی بــود کــه مســاله
ریاســت دولــت را از ریاســت یــک قبیلــه مهــم تــر بداننــد.
د) هنــوز بعضــی از قریشــیان تــازه مســلمان چنــان مــی پنداشــتند که حضــرت ؟ص؟ در
راســتای رقابــت قبیلــه ای مســاله نبــوت را مطــرح کــرده اســت .ایــن گــروه بــا توجــه بــه
اقبــال عمومــی مــردم بــه آن حضــرت ؟ص؟ جــرات مخالفــت نداشــتند؛ ولــی بــا تعییــن
جانشــین بــه ویــژه از تیــره بنــی هاشــم ،لــب بــه اعتــراض گشــادند و بــا بهــره گیــری از
پشــتوانه فرهنــگ قبیلــه ای مــردم اعتــراض خویــش را روشــن تــر بیــان کردنــد.
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ه) در زمــان جاهلیــت تنهــا اشــرافی بــه مجلــس مشــورتی قریــش (دارالنــدوه) راه مــی
یافتنــد کــه بــه چهــل ســالگی رســیده باشــند )9( .بــر ایــن بنیــاد ،پذیــرش جانشــین
رســول خــدا ،بــه ویــژه اگــر آن فــرد دامــاد پیامبــر ؟ص؟ بــود و کــم تــر از چهــل ســال ()10
داشــت ،بســیار دشــوارتر مــی شــد.
 .5دو نکته دیگر ،پذیرش جانشینی امام علی ؟ع؟ را دشوار می ساخت:
الــف) حضــرت علــی ؟ع؟ نــزد قریشــیان ،بــه ســبب دالوری هایــش در جنــگ هایــی
ماننــد بــدر و احــد و بــه خــاک و خــون کشــیدن بــزرگان قریــش ،چهــره منفــی داشــت.
ایــن پدیــده ســبب شــد بــه تبلیغــات گســترده روی آورنــد و چهــره علــی ؟ع؟ را نــزد
همــه اعــراب زشــت جلــوه دهنــد)11( .
ب) مــردم قبایــل مختلــف ایــن نکتــه را درک کــرده بودنــد کــه بــا توجــه بــه لیاقــت هــا و
اســتعدادهای تیــره بنــی هاشــم ،اگــر مســاله جانشــینی در میــان آن هــا تثبیت شــود،
هرگــز از آن خانــدان بــرون نخواهــد آمد.
 .6نــگاه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــه جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ االهــی و از روابــط
قبیلــه ای و خویشــاوندی بســیار فراتــر اســت؛ زیــرا آن حضــرت ؟ص؟ بــه حفــظ آییــن
وحــی مــی اندیشــید و طبیعــی اســت کــه آشــناترین فــرد بــه کتــاب و ســنت و شــجاع
تریــن و کوشــاترین فــرد در راه گســترش اســام را برگزینــد .البتــه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــا
وضعیــت جامعــه آشــنا بــود .از ایــن رو ،از آغــاز رســالت ،در موقعیــت هــای گوناگــون،
بــه بهانــه هــای مختلــف و بــا بیــان هــای متفــاوت ویژگــی هــای حضــرت علــی ؟ع؟
را یــاد آور مــی شــد و از جانشــینی اش ســخن بــه میــان مــی آورد )12( .آن بزرگــوار،
ســرانجام از ســوی خداونــد مامــور شــد در بــزرگ تریــن اجتمــاع مســلمانان کــه برخــی
شــمار آن هــا را بیــش از یکصــد هــزار تــن دانســته انــد ،آشــکارا ایــن مســاله را اعــام کنــد
( )13و دغدغــه مخالفــت جامعــه را نادیــده بگیــرد .فــرازی از آیــه  67ســوره مائــده کــه
از ایــن دغدغــه پیامبــر پــرده بــر مــی دارد و بــه وی ایمنــی مــی بخشــد ،چنیــن اســت:

92

مشاره  | 53سال ششم
ذیاحلجه  1443هجری مقری

قم�ال ت
ا�

« ...واهلل یعصمــک مــن النــاس؛ خداونــد تــو را از [شــر] مــردم نــگاه مــی دارد».
در ایــن عبــارت ،دو واژه «عصمــت » و «نــاس » بســیار راهگشــا اســت .خداونــد
پیامبــر؟ص؟ را از چــه چیــزی حفــظ مــی کــرد؟ و ایــن «نــاس » چــه کســانی بودنــد؟
بــا توجــه بــه واقعیــت خارجــی و ایمــن نمانــدن پیامبــر ؟ص؟ از شــر زبــان مــردم و نیــز
بــا توجــه بــه ایــن کــه ســرانجام مســاله جانشــینی امــام علــی ؟ع؟ بــه ســامان نرســید،
بعیــد نمــی نمایــد کــه مــراد از واژه «یعصمــک » نگهــداری پیامبــر ؟ص؟ از هجــوم
فیزیکــی و یکبــاره مــردم باشــد؛ چنــان کــه واژه «نــاس » بــر مــردم عــادی داللــت دارد
و بــا توجــه بــه اکثریــت نــو مســلمان آن زمــان ،بــه حمــل ایــن لفــظ بــر خــاف ظاهــر
نیازمنــد نیســتیم.
 .7تاریــخ دربــاره بســیاری از حــوادث مقطــع زمانــی بیــن غدیر و وفــات پیامبراکرم
؟ص؟ ســاکت مانــده اســت؛ امــا کالبــد شــکافی دو پدیــده مهــم آن عصــر مــا را بــا شــدت
اهتمــام پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــر گزینــش جانشــین و گســتره تــاش هــای مخالفــان آن
حضــرت آشــنا مــی ســازد .ایــن پدیــده هــا عبــارت اســت از :ســپاه اســامه و مخالفــت
بــا نــگارش وصیــت مهــم رســول خــدا.
 .1سپاه اسامه
پیامبــر اکــرم در واپســین روزهــای زندگــی اش فرمــان داد لشــکری عظیــم بــه
فرماندهــی جوانــی نــورس بــه نــام اســامة بــن زیــد ســمت دورتریــن مرزهــای کشــور
اســامی (مرزهــای روم) رهســپار شــود )14( .کالبــد شــکافی دقیــق ایــن جریــان نشــان
مــی دهــد رســول خــدا ؟ص؟ در راســتای تثبیــت جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ بــه
چنیــن اقدامــی دســت یازیــد؛ زیــرا:
الــف) در آن هنــگام و در آســتانه وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ خالــی کــردن مرکــز حکومــت
از نیروهــای نظامــی و ارســال آن بــه دورتریــن نقــاط بــه صــاح جامعــه نبــود؛ چــون
احتمــال داشــت پــس از وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بســیاری از نومســلمانان قبایــل

93

قم�ال ت
ا�

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

اطــراف ســر بــه شــورش بردارنــد و کیــان جامعــه اســامی در معــرض تهدیــد قــرار گیــرد.
آنچــه ایــن تصمیــم گیــری را در نظــر پیامبــر اکــرم ؟ص؟ منطقــی جلــوه مــی داد ،دور
ســاختن مخالفــان جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ از مدینــه بــود.
ب) انتصــاب جوانــی  18ســاله ( )15بــه مقــام فرماندهــی لشــکر و عــدم توجــه
بــه اعتراضــات اصحــاب جــز از کار انداختــن مهــم تریــن ( )16دســتاویز مخالفــان
جانشــینی علــی ؟ع؟ هیــچ توجیهــی نداشــت؛ زیــرا اســامة بــن زیــد کــه از جهاتــی
چــون ســابقه مســلمانی ،شــرافت ،شــجاعت و کاردانــی ســر آمــد اصحــاب بــه شــمار
نمــی آمــد و از نظــر ســنی حــدود  15ســال از علــی ؟ع؟ کوچــک تــر بــود  -بــا توجــه بــه
آن کــه در بســیاری از ویژگــی هــا بــا حضــرت علــی ؟ع؟ قابــل مقایســه نمــی نمــود  -در
مقــام فرماندهــی ســپاهی عظیــم و متشــکل از بــزرگان صحابــه ماننــد ابوبکــر ،عمــر،
ابــو عبیــده جــراح ،عثمــان ،طلحــه ،زبیــر ،عبدالرحمــان بــن عــوف و ســعد بــن ابــی
وقــاص قــرار گرفــت.
ج) دقــت در ترکیــب ســپاه اســامه نشــان مــی دهــد تمــام کســانی کــه احتمــال داشــت
بــا جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ مخالفــت ورزنــد ،ملــزم بودنــد در ایــن ســپاه شــرکت
جوینــد )17( .و کســانی کــه بــه بهانــه بیمــاری پیامبــر اکــرم ؟ص؟ از اردوگاه بــه مدینــه
بــاز مــی گشــتند ،بــا جملــه تاکیــدی «لعــن اهلل مــن تخلــف عــن جیــش اســامة » ()18
روبــه رو مــی شــدند .در مقابــل ،یــاران و موافقــان جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ چون
عمــار ،مقــداد و ســلمان از حضــور در ایــن ســپاه معــاف گشــتند و ملــزم شــدند در
مدینــه بــه ســر برنــد)19( .
 .2پیشگیری از نگارش وصیت
ایــن پدیــده در واپســین روزهــای حیــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ تحقــق یافــت .در آن
روزهــا ،پیامبراکــرم ؟ص؟ کــه احتمــاال بــا باالگرفتــن زمزمــه هــای مخالفــت با جانشــینی
حضــرت علــی ؟ع؟ بــه شــدت نگــران اوضــاع شــده بــود ،دســتور داد ابــزار نوشــتن
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آمــاده ســازند تــا ســندی صریــح و مانــدگار برجــای گــذارد و از گمراهــی امــت جلوگیــری
کنــد .مخالفــان کــه ایــن دســتور را بــا نقشــه هــای چنــد ماهــه خویــش ناســازگار مــی
دیدنــد ،بــه شــدت نگــران شــدند و بــا هزیــان گــو خوانــدن کســی کــه جــز وحــی چیــزی
بــر زبــان نمــی رانــد ،از نــگارش ایــن ســند جلوگیــری کردنــد.
تاریــخ در ایــن جــا تنهــا از یــک تــن نــام مــی بــرد )20( .امــا آشــکار اســت کــه تنهــا یــک
نفــر  -بــی آن کــه جریانــی نیرومنــد پشــتیبانش باشــد  -نمــی توانــد بــا رســول خــدا
؟ص؟ مقابلــه کنــد .از ایــن رو ،بعضــی از نصــوص گوینــده ایــن عبــارت را جمــع دانســته،
از کلمــه «قالــوا» اســتفاده کــرده انــد)21( .
 .8نخســتین تشــکیل دهنــدگان ایــن جلســه کــه بــا هــدف تعییــن خلیفــه ای
جــز حضــرت علــی ؟ع؟ در ســقیفه گــرد آمدنــد ،انصــار بــه شــمار مــی آمدنــد .آن هــم
انصــاری کــه در همــه جــا بــه پیــروی محــض از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ زبانــزد بودنــد و
دوســتی شــان بــا خانــدان آن حضــرت ؟ص؟ بــه ویــژه حضــرت علــی ؟ع؟ بــر همــگان
ثابــت شــده اســت.
راســتی چــرا انصــار؟ و چــرا بــا ایــن عجلــه ،آن هــم در حالــی کــه هنــوز بــدن پیامبــر
اکــرم ؟ص؟ غســل داده نشــده اســت؟ شــواهد تاریخــی ،نشــان مــی دهــد انصــار هرگــز
از جانشــینی شــخصیتی ماننــد حضــرت علــی ؟ع؟ هراســناک نبودنــد و او را ادامــه
دهنــده راه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی دانســتند.
اقــدام عجوالنــه آن هــا در درک نکتــه ای حیاتــی ریشــه دارد .آن هــا بــا تیــز بینــی
دریافتــه بودنــد کــه شانســی بــرای بــه قــدرت رســیدن حضــرت علــی ؟ع؟ وجــود
نــدارد .مخالفــت یــاران بــزرگ پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــا راه افتــادن ســپاه اســامه و نیــز
مخالفــت آنــان بــا نــگارش وصیــت از ســوی پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و بــه احتمــال فــراوان،
حــوادث دیگــری کــه تاریــخ مــا را از آن بــی خبــر گذاشــته اســت ،انصــار را بــه ایــن
نتیجــه رســانده بــود کــه مهاجــران اندیشــه بــه دســت گرفتــن حکومــت در ســر مــی
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پروراننــد و احتمــال دارد قریشــیانی کــه سرانشــان در نبــرد بــا نیروهــای انصــار حامــی
پیامبــر بــه قتــل رســیدند ،بــا بهــره گیــری از پیونــد نزدیــک قریــش و مهاجــران در پــی
انتقــام بــر آینــد .بنابرایــن ،بــه ســقیفه شــتافتند تــا طرفــداران غصــب حــق علــی ؟ع؟
را دســت کــم از بــه دســت گرفتــن کامــل قــدرت بــاز دارنــد و بــه منظــور حفــظ جامعــه
انصــار از توطئــه هــای آتــی ،ســهمی از قــدرت بــه دســت آورنــد.
پــس انصــار و مــردم مدینــه همــگان حادثــه غدیــر را بــه یــاد داشــتند و داللــت آن بــر
تعییــن جانشــین را مســلم مــی دانســتند؛ امــا مشــاهده تــاش هــای کســانی کــه در
جهــت مخالفــت علنــی بــا غدیــر گام بــر مــی داشــتند و حرکــت طرفــداران آن واقعــه
آســمانی را بــه شــدیدترین روش ممکــن ســرکوب مــی کردنــد ،آن هــا را از هرگونــه
تــاش در جهــت احیــای یــاد غدیــر بــاز مــی داشــت.
بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه در ایــن زمــان شــاهد اعتــراض مــردم مؤمــن و اســتدالل
آن هــا بــه ایــن حادثــه مهــم تاریخــی نباشــیم .آن هــا ،بــا توجــه بــه زمینــه هــای قبلی،
تــاش و اســتدالل خــود را آب در هــاون کوفتــن مــی دیدنــد .چنــان کــه ،بــر اســاس
نصــوص تاریخــی ،حضــرت علــی ؟ع؟ نیــز در آن زمــان بــه ایــن جریــان مهــم اســتدالل
نکــرد .بــه نظــر مــی رســد ،در آن موقعیــت ،اســتدالل گســترده مــردم بــه واقعــه غدیــر
پرســش برانگیــز اســت نــه عــدم اســتدالل؛ زیــرا چنیــن اســتداللی نمایانگــر پذیــرش
یکبــاره جریــان مخالــف بــا فرمــان پیامبــر ؟ص؟ از ســوی مــردم معتقــد بــه غدیــر اســت
و بــا شــواهد تاریخــی ســازگاری نــدارد.
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 .1الغدیــر فــی الکتــاب و الســنة و االدب ،عالمــه امینــی ،ج  ،1ص  .73 -14او ایــن حدیــث را از یکصــدو ده نفــر صحابــی و هشــتاد
و چهــار تابعــی نقــل مــی کنــد.
 .2همان ،ص .370 -362
 .3همان ،ص .378 -370
 .4مانند کتاب سلیم بن قیس و کتاب االحتجاج نوشته احمد بن علی طبرسی.
 .5ماجرای غدیر خم در روز  18ذی حجه واقع شد و وفات پیامبر اکرم ؟ص؟ و ماجرای سقیفه در  28صفر یا  12ربیع االول.
 .6بــرای اطــاع بیــش تــر مراجعــه شــود بــه :تاریــخ تحــول دولــت و خالفــت از بــر آمــدن اســام تــا برافتــادن ســفیانیان ،رســول
جعفریــان ،ص  27بــه بعــد.
 .7المغــازی ،محمــد بــن عمــر واقــدی ،تحقیــق مارســدن جونــس ،ج  ،1ص  606و  .607در ایــن کتــاب پــس از نقــل اعتــراض
عمــر از وی چنیــن نقــل کــرده اســت« :مــن [عمــر] چنــان در شــک افتــادم کــه از آغــاز اســام خــود تــا آن هنــگام در چنیــن شــکی فــرو
نرفتــه بــودم».
 .8الکامل فی التاریخ ،به ابن اثیر ،تحقیق علی شیری ،ج  ،1ص .631
 .9تاریخ سیاسی اسالم ( )1سیرة رسول خدا ؟ص؟ ،رسول جعفریان ،ص .98
 .10حضرت علی ؟ع؟ در آن هنگام طبق قول مشهور  33سال داشت.
 .11عمــر در ایــن بــاره مــی گویــد« :قــوم شــما (قریــش) بــه شــما ماننــد نــگاه گاو بــه کشــنده اش مــی نگرند»(.شــرح نهــج البالغــه،
ابــن ابــی الحدیــد ،ج  ،12ص )9
 .12بــرای اطــاع از ایــن مــوارد ،ر .ک :موســوعة االمــام علــی بــن ابــی طالــب فــی الکتــاب و الســنة و التاریــخ ،محمــدی ری شــهری
و همــکاران ،ج .2
 .13الغدیر ،ج  ،1ص .214
 .14طبقات ،محمد بن سعد کاتب واقدی ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،ج  ،4ص .58 -54
 .15همان ،ص .55
 .16همان ،ص  54و .56
 .17السقیفه ،محمد رضا مظفر ،ص  81و .77
 .18الملل و النحل ،محمد بن عبدالکریم شهرستانی ،تصحیح شیخ احمد فهمی محمد ،ج  ،1ص .14
 .19السقیفه ،ص .81
 .20من حیاة الخلیفة ،عمربن الخطاب ،عبدالرحمن احمد البکری ،تعلیق سید مرتضی رضوی ص .107 -101
 .21همان ،ص .104
…………………………………………………………………………………….
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سیدجواد حسیین

غدیر و ظهور والیت در آیه تبلیغ
در جهــان بینــی توحیــدی ،مقــام تشــریع و قانــون گــذاری اصالتــا از آن خــدا اســت.
قــرآن کریــم مــی فرمایــد«ِ :ان ْال ُح ْکـ ُـم ِا ّال ِ ّ
ل»()1؛ «حکــم و فرمــان مخصــوص خداونــد
ِ
اســت ».و حــق تعییــن پیامبــر نیــز کــه ســفیر الهــی اســت از آن حــق تعالــی اســت کــه
َ
ُ
َ ُ َ َ
ُ
هّلل ا ْعلـ ُـم َح ْیــث َی ْج َعــل ِرســال َت ُه»؛(« )2خــدا داناتــر اســت کــه رســالت خویــش را در
«ا
کجــا قــرار دهــد».
بنابرایــن ،انتخــاب و تعییــن پیامبــر و اعطــای رســالت بــه او منحصــرا کار خــدای
ســبحان اســت و انتخــاب و رأی مــردم در برگزیــدن پیامبــر ؟ص؟ و تعییــن او اثــری
نــدارد .نقــش مــردم نســبت بــه پیامبــر و پیــام الهــی ،ایمــان آوردن و عمــل کــردن بــر
طبــق آن اســت.
شــیعه معتقــد اســت کــه جانشــین پیامبــر نیــز بایــد از جانــب خــدا تعییــن شــود؛ زیــرا
آگاهــی بــر صفاتــی هماننــد علــم و عصمــت کــه از شــرائط عمــده جانشــین پیامبــر
اســت ،بــرای انســانهای عــادی امــکان پذیــر نیســت .خداســت کــه مــی دانــد ایــن
نعمتهــای بــزرگ را بــه چــه کســانی عطــا کنــد و دیگــران ،راهــی بــرای دســتیابی بــه
چنیــن علــم و آگاهــی ندارنــد.
شــیعه بــر ایــن بــاور اســت کــه پیامبــر ؟ص؟ از جانــب خــدای ســبحان ،ایــن انتخــاب
الهــی را در مــواردی فــراوان بــه مــردم ابــاغ کــرده اســت و ماجــرای غدیــر خــم یکــی
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از آنهاســت .در ایــن حادثــه بــود کــه وجــود مبــارک امیــر مؤمنــان علــی ؟ع؟ از ناحیــه
ّ ّ
عزوجــل بــه عنــوان سرسلســله امامــت و رهبــری برگزیــده شــد.
خداونــد
ّ
در مقابــل ،اهــل ســنت ،جانشــینی پیامبــر را از اوج امامــت بــه حضیــض خالفــت
تنـ ّـزل دادنــد و آن را در حـ ّـد یــک ســلطنت پاییــن آوردنــد .آنهــا معتقدنــد مــی تــوان
زیــر ســایه ســقیفه ای بــی پایــه و اســاس گردهــم آمــد و بــرای پیامبــر جانشــین تعییــن
کــرد؛ چنــان کــه بــا ّ
وصیــت خلیفــه قبلــی (همــان طــور کــه ابابکــر رفتــار کــرد) بــا شــورایی
صــوری مــی تــوان ایــن مهـ ّـم را انجــام داد؛ ولــی از دیــدگاه شــیعه دســت کوتــاه ســقیفه
و امثــال آن بــه اوج امامــت نمــی رســد تــا بتوانــد کســی را بــدان مقــام نصــب کنــد یــا از
آن تنـ ّـزل دهــد)3(.
آیــات متعــددی از قــرآن دربــاره داســتان غدیــر و اثبــات والیــت آمــده اســت و همیــن
طــور روایــات بــی شــماری ایــن مســئله را بــه اثبــات مــی رســاند کــه در ایــن مقــال بــه
یــک نمونــه اشــاره مــی شــود.

آیه تبلیغ

َ ْ ْ
ـک مـ ْـن َر ّبـ َ
َُ َ َ ُ ّ ْ ُْ َ َ َ
ـک َو ِا ْن لـ ْـم َتف َعــل
قــرآن کریــم مــی فرمایــد« :یــا ا ّیهــا ّالر ُســول َب ِلــغ مــا انـ ِـزل ِال ْیـ ِ
ِ
َْ ْ
َ ُ
َ َّ ْ َ
ـک مـ َـن ّالنــاس ا َّن اهّلل َ َ ْ
َ
کافریـ َـن»؛()4
الیهـ ِـدی القـ ْـو َم ال ِ
ِ ِ
فمــا َبلغــت ِرســال َته َواهّلل ُ َی ْع ِص ُمـ ِ
«ای پیامبــر! آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت[ ،کامــا بــه مــردم[
احتمالی]
برســان و اگــر نکنــی ،رســالت او را انجــام نــداده ای .خداوند تــو را از [خطرات
ِ
مــردم ،نــگاه مــی دارد .همانــا خداونــد ،جمعیــت کافــران را هدایــت نمــی کنــد».
جملــه بنــدی آیــه و لحــن خــاص و تأکیدهــای پــی در پــی آن و همچنیــن شــروع آن با
ُ
خطــاب «یــا ّای َهــا َّالرســول» کــه تنهــا در دو مــورد از قــرآن آمــده و تهدیــد پیامبــر ؟ص؟ بــه
عــدم تبلیــغ رســالت در صــورت کوتاهــی کــردن کــه منحصــرا در ایــن آیــه از قــرآن آمــده،
نشــان از آن دارد کــه ســخن از حادثــه مهمــی در میــان بــوده اســت کــه عــدم تبلیــغ آن
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مســاوی بــا عــدم تبلیــغ رســالت در مــدت  23ســال شــمرده شــده اســت.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ایــن موضــوع مهـ ّـم مخالفان سرســختی داشــته که پیامبــر ،از
مخالفت آنها که ممکن بوده اســت مشــکالتی برای اســام و مســلمین داشــته باشــند
نگــران بــوده اســت و بــه همیــن جهــت ،خداونــد بــه او تضمیــن و تأمیــن مــی دهد.
حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه بــا توجــه بــه تاریــخ نــزول آیــه کــه در اواخــر
عمــر پیامبــر ؟ص؟ بــوده اســت ،چــه مطلــب مهمــی و چــه امــر حیاتــی در کار بــوده کــه
خداونــد رســولش را بــا آن همــه تأکیــدات مأمــور ابــاغ آن مــی کنــد؟
آیــا مســائل مربــوط بــه توحیــد و شــرک و بــت شــکنی بــوده کــه از ســالها قبــل بــرای
پیامبــر و مســلمانان حــل شــده بــود؟
آیــا مربــوط بــه احــکام و قوانیــن اســامی بــوده بــا اینکــه مهــم تریــن آنهــا تــا آن زمــان
بیــان شــده بــود؟
و آیــا مربــوط بــه مبــارزه بــا اهــل کتــاب و یهــود و نصــارا بــوده بــا اینکــه مــی دانیــم
مســئله اهــل کتــاب بعــد از ماجــرای «بنــی النضیــر» و «بنــی قریظــه» و «بنــی قینقــاع»
و خیبــر و فــدک و نجــران مشــکلی بــرای مســلمانان محســوب نمــی شــد؟
ّ
و آیــا مربــوط بــه منافقــان بــوده ،در حالــی کــه مــی دانیــم پــس از فتــح مکــه و ســیطره و
نفــوذ اســام در سراســر جزیــره عربســتان ،منافقــان از صحنــه اجتمــاع طــرد شــدند و
نیروهــای آنهــا در هــم شکســته شــد و هــر چــه داشــتند در باطــن بــود؟
راســتی چــه مســئله مهمــی در آخریــن ماههــای عمــر پیامبــر ؟ص؟ مطــرح بــوده اســت
کــه آیــه فــوق ایــن چنیــن دربــاره آن تأکیــد مــی کنــد؟
ایــن نیــز جــای تردیــد نیســت کــه وحشــت و نگرانــی پیامبــر ؟ص؟ بــرای شــخص خــود
و جــان خــود نبــوده ،بلکــه بــرای کارشــکنیها و مخالفتهــای احتمالــی منافقــان بــوده
کــه نتیجــه آن بــرای مســلمانان خطــرات و زیانهایــی بــه بــار مــی آورد)5(.
ّ
براســاس اتفــاق راویــان و محدثــان و ّ
مفســران شــیعه و جمــع کثیــری از مفســران و
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ّ
محدثــان اهــل سـ ّـنت ،همچــون :ابوالحســن واحــدی در اســباب النــزول ،ص 15؛
حافــظ ابوســعید سجســتانی ،در کتــاب الوالیــه؛ فخــر رازی در تفســیر کبیــر ،ج  ،3ص
ّ
المهمــه ،ص 27؛ جــال الدیــن ســیوطی در ّ
در
636؛ ابــن صبــاغ مالکــی در فصــول
المنثــور ،ج  ،2ص 298؛ قاضــی شــوکانی در فتــح القدیــر ،ج  ،3ص 57؛ شــهاب
الدیــن آلوســی در روح المعانــی ،ج  ،6ص 172؛ شــیخ ســلیمان قنــدوزی در ینابیــع
المــوده ،ص  120و ...تصریــح کــرده انــد کــه آیــه در مــورد علــی ؟ع؟ نــازل شــده اســت.
مرحــوم عالمــه امینــی در «الغدیــر» حدیــث غدیــر را کــه مربــوط بــه ّ
معرفــی علــی
؟ع؟ بــه عنــوان وصـ ّـی و ولــی پیامبــر مــی باشــد ،از صــد و ده نفــر از صحابــه و یــاران
پیامبــر ؟ص؟ ،و بــا اســناد و مــدارک( )6و از هشــتاد و چهــار نفــر از تابعیــن و از ســیصد
و شــصت نفــر دانشــمند و کتــاب معــروف اســامی نقــل کــرده اســت( )7کــه نشــان مــی
دهــد حدیــث مزبــور یکــی از قطعــی تریــن روایــات متواتــر اســت و اگــر کســی در تواتــر
ایــن روایــت شــک و تردیــد کنــد ،بایــد گفــت کــه هیــچ روایــت متواتــری را نمــی توانــد
بپذیــرد .بــه نمونــه هایــی از روایــات کــه از طریــق فریقیــن نقــل شــدهّ ،
توجــه فرمایید:
َ
َ
 .1از ابوهریــره نقــل شــده اســت کــه گفــت«َ :مـ ْـن صـ َ
ـام َیـ ْـو َم ثما ِن َیــة َع َشـ َـر ِمـ ْـن ِذی
ُ ّ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ْال َح َّجـ ِـة َک َتـ َـب اهّلل ُ َلـ ُـه ِصیـ َ
ـام ِسـ ّـت َ
ین َشـ ْـهرا َو ُهـ َـو َیـ ْـو ُم غدیـ ِـر خـ ٍـم لمــا اخــذ رســول اهّلل
َ
َ
َ
َ ََ
ْ ْ
ُ َ
ِ ؟ص؟ ِب َیـ ِـد َع ِلـ َّـی ْبـ ِـن ابــی طا ِلـ ٍـب َو قــال ال ْسـ ُـت ا ْولــی ِبال ُمؤ ِمنیـ َـن قالــوا ن َعـ ْـم یــا َر ُســول
َ
الهَ .فقـ َـال َلـ ُـه ُع َمـ ُـر َبـ ّـخ َبـ ّـخ َلـ َ
اله َف َع ِلـ ٌّـی َمـ ْـو ُ
اهّلل ِ قـ َـال ؟ص؟َ :مـ ْـن ُک ْنـ ُـت َمـ ْـو ُ
ـک َی ْابـ َـن ابــی
ٍ
ٍ
َ َّ َ ْ
َ َْ َ
ُّ
َْ ْ َ ُ
طا ِلــب َا ْص َب ْحـ َـت َمـ ْـو َ
الی َو َم ْولــی ک ِل ُم ْسـ ِـل ٍم فأنـ َـزل اهّلل ُ َع ّز َو َجــل «ال َیـ ْـو َم اک َملـ ُـت لکـ ْـم
ٍ
َ ُ
ّ
ْ
دینکــم»؛( )8کســی کــه روز هیجــده ذی الحجــه را روزه بگیــرد ،خــدا ثــواب شــصت
مــاه روزه را بــرای او مــی نویســد .ایــن روز همــان روز غدیــر خــم اســت کــه پیامبــر
خــدا ؟ص؟ دســت علــی ابــن ابــی طالــب را گرفــت و گفــت :آیــا مــن بــه مؤمنــان اولــی
[از خودشــان] نیســتم؟ گفتنــد :آری ،یــا رســول اهلل! گفــت :هــر کــس کــه مــن مــوال و
سرپرســت او هســتم ،پــس مــوال و سرپرســت او علــی اســت .عمــر بــه او گفــت :مبــارک
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باشــد بــر تــو ای پســر ابوطالــب! کــه مــوالی مــن و مــوالی هر مســلمانی گشــتی .آن گاه
َْ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
دینکـ ْـم» را نــازل کــرد».
خــدای عزیــز و جلیــل آیــه «الیــوم اکملــت لکــم لکــم
 .2ســیوطی از ابــن مردویــه بــه طــور مســتند نقــل کــرده کــه ابــن مســعود گفــت :در
ـک مـ ْـن َر ّبـ َ
َُ َ َ َ ّ ْ ُْ َ َ َ
ـک ـ
زمــان رســول اهلل ؟ص؟ مــی خواندیــم« :یــا ا ّیهــا ّالر ُســول َب ِلــغ مــا انـ ِـزل ِال ْیـ ِ
ِ
َ ْ ْ
ََ
ا ّن َع ِل ّیــا مولــی المؤمنیــن ـ َو ِا ْن لـ ْـم َتف َعــل....؛( )9ای پیامبــر [بــه مــردم] برســان آنچــه
را کــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده  -کــه علــی مــوالی مؤمنیــن اســت  -و اگــر
نکنــی ،رســالت او را انجــام نــداده ای»....
 .3حافــظ ابــن عســاکر شــافعی بــه طــور مســتند از ابوســعید خــدری روایــت کــرده کــه
آیــه [تبلیــغ] در روز عیــد غدیــر دربــاره علــی بــن ابــی طالــب نــازل شــد)10(.
 .4ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بــن یزیــد طبــری ،صاحــب تاریــخ معــروف ،کتابــی دارد
بــه نــام «کتــاب الوالیــة فــی طــرق احادیــث الغدیــر» کــه خبــر روز غدیــر و طــرق روایــت
آن را از هفتــاد و پنــج طریــق نقــل کــرده اســت )11(.از جملــه مــی گویــد« :زیــد بــن ارقــم
مــی گویــد :پیامبــر در بازگشــت از حجــة الــوداع در غدیــر خــم پیــاده شــد ...ســپس
گفــت :خداونــد ایــن آیــه را بــر مــن نــازل فرمــوده اســت«َ :ب ّلـ ْـغ مــا ُا ْنــز َل ا َل ْیـ َ
ـک »...و
ِ ِ
ِ
جبرئیــل از طــرف پــروردگارم بــه مــن امــر کــرد کــه در ایــن مــکان برپــا خیــزم و بــه هــر
ســفید و ســیاهی اعــام بــدارم کــه علــی بــن ابــی طالــب بــرادر ،وصــی و خلیفــه مــن
و امــام پــس از مــن مــی باشــد .از جبرئیــل خواســتم کــه خــدا مــرا معــاف بــدارد؛ زیــرا
مــی دانــم پرهیــزکاران انــدک انــد و آزار دهنــدگان و مالمــت کننــدگان بــر مــن بــه خاطــر
همراهــی زیــاد مــن بــا علــی و توجهــم بــه او بســیارند ...ولــی خداونــد راضــی نشــد،
مگــر آنکــه دربــاره علــی تبلیــغ کنــم .پــس بدانیــد ای مــردم! کــه خداونــد او را بــرای
شــما ولــی و امــام قــرار داد و اطاعــت از او را بــر هــر کــس واجــب فرمــود .پــس حکــم او
واجــب االطاعــه ،گفتــار او نافــذ ،مخالــف او ملعــون و تصدیــق کننــده او مــورد رحمــت
مــی باشــد .بشــنوید و اطاعــت کنیــد! خداونــد مــوالی شــما و علــی امــام شماســت.
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پــس از او امامــت تــا روز قیامــت در فرزنــدان اوســت کــه از نســل او مــی باشــند ...هیــچ
علمــی نیســت ،مگــر آنکــه خداونــد آن را بــرای او روا داشــته و مــن آن را بــه او منتقــل
ســاخته ام .از او جــدا نشــوید و او را تــرک نکنیــد! اوســت کــه شــما را بــه ســوی حــق
هدایــت کــرده ،بــه آن عمــل مــی کنــد .خــدا نمــی پذیــرد و نمــی بخشــد کســی را کــه از
او روی برگردانــد ...بدانیــد کــه مــن پیغــام را رســاندم ...دســت او را بــاال بــرد و آن گاه
فرمــود :ای مــردم! ایــن اســت بــرادر مــن ،وصــی مــن ،در برگیرنــده علــم مــن ،و خلیفه
مــن بــر هــر کــه بــه مــن ایمــان آورده اســت)12(»....
َّ
َ َ ْ َ َ َ َْ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ
َ
ـول ُه ب َو َ
الیـ ِـة ع ِلـ ٍّـی و انــزل علی ِــه ِ«انمــا
امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود« :امــر اهّلل عزوجــل رسـ ِ
ُ
ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ
َو ِل ُّیکـ ُـم اهّلل و رســوله و الذیــن آمنــوا الذیــن یقیمــون الصلــوة و یؤتــون الزکــوة»...
ََ
َ َ َ
َْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
الیــة أو ِلــی اال ْمـ ِـر فلـ ْـم َیـ ْـد ُروا مــا ِهـ َـی فأ َمـ َـر اهّلل ُ ُم َح ّمــدا ؟ص؟ ا ْن ُیف ِّسـ َـر ل ُهـ ُـم
و فــرض و
ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ َ
الوالیــة کمــا فســر لهــم الصــاة...؛ خــدای عزیــز و جلیــل پیامبــرش را بــه ابــاغ والیــت
علــی ؟ع؟ مأمــور گردانیــد .از ایــن رو ،آیــه «همانــا ولــی شــما ،خــدا و رســولش و کســانی
کــه ایمــان آوردنــد؛ کســانی کــه اقامــه نمــاز و ادای زکات مــی کننــد ،مــی باشــند»...
را نــازل و والیــت اولــی االمــر را واجــب کــرد؛ لیکــن مــردم نمــی دانســتند والیــت اولــی
االمــر چیســت .از ایــن جهــت ،بــه پیامبــر ؟ص؟ فرمــان داد کــه والیــت را بــرای مــردم
تفســیر کنــد ،چنــان کــه نمــاز را بــرای آنــان تفســیر کــرد».
امــام باقــر ؟ع؟ ســپس ادامــه داد« :لیکــن انجــام ایــن دســتور الهــی بــر آن حضــرت
گــران آمــد و نگــران شــد کــه مــردم از دینشــان برگردنــد و او را تکذیــب کننــد؛ لــذا بــه
َُ
خــدای ســبحان رجــوع کــرد کــه در ایــن بــاره چــه کنــد؟ خــدای عزوجــل آیــه «یــا ا ّی َهــا
َ ّ ْ ُْ َ
َّالر ُســول َب ِلــغ مــا انـ ِـزل »...را نــازل کــرد .در ایــن هنــگام ،پیامبــر اکــرم ؟ص؟ امــر الهــی را
َ َ ُ
آشــکار کــرد و بــرای اعــام والیــت علــی ؟ع؟ در روز غدیــر برخاســت و نــدا داد« :ا ّلصــاة
ً
جام َعــة» و بــه مــردم امــر کــرد کــه شــاهدان ،ایــن پیــام را بــه غایبــان ْبرســانند»....
ِ
َ َ َْ َ ُ َْ ُ َْ َ َْ
ُ ْ
َ َ
َ
آن گاه امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود« :و کانـ ِـت الفریضــة تنـ ِـزل بعــد الفریضـ ِـة األخــری و کانـ ِـت
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َْ َ ُ
َْ
ـض...؛ واجبــات الهــی یکــی پــس از دیگــری نــازل مــی شــد و والیــت
الیــة ِآخـ َـر الفرا ِئـ
الو
ِ
ُْ َ
َْ َ ْ َ َْ َ ْ
ُ
آخریــن آنهــا بــود .پــس از آن آیــه «الیــوم اکملــت »...را نــازل کــرد و فرمــود :ال انـ ِـزل
َ ُ
َ َ ً َ َْ ْ َ ُ ْ َ
ریضــة قـ ْـد اک َملـ ُـت لکـ ُـم الفرا ِئـ َـض؛ پــس از ایــن فریضــه ای بــر شــما
َعل ْیکـ ْـم َب ْعـ َـد هـ ِـذ ِه ف
نــازل نمــی کنــم؛ زیــرا فرائــض را بــرای شــما تکمیــل کــردم)13(».
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غدیر؛ فرامویش یا انکار؟
چــرا مردمــی کــه در صــدر اســام ،در جمــع و حفــظ قــرآن ،ایــن قــدر اهتمــام داشــتند،
حادثــه غدیــر خــم را بــه راحتــی فرامــوش کردنــد؟
بــرای یافتــن ســرنخ هــای تاریخــی ایــن مشــکل ،بایــد موقعیــت زمانــی ایــن مرحلــه از
تاریــخ و نیــز ســیر جریــان هــای سیاســی و اجتماعــی ،از زمــان واقعــه تــا وفــات پیامبــر
اکــرم ؟ص؟ ،بــه دقــت بررســی شــود .بــر ایــن اســاس ،پــی گیــری بحــث ،در محورهــای
زیــر ،ضــرورت دارد:
 .1قبــل از تشــکیل دولــت مدینــه بــه دســت پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،مــردم شــهرهای
بــزرگ حجــاز و بادیــه نشــین هــا ،تحــت نظــام قبیلــه ای بــه ســر مــی ُبردنــد.
در ایــن نظــام ،ســرآمد بــودن در صفاتــی چــون ســن ،ســخاوت ،شــجاعت ،بردباری و
شــرافت ،معیارهــای گزینــش رهبــر بــه شــمار مــی آمدنــد و رهبــر قبیلــه ،حــق نداشــت
از میــان فرزنــدان و خویشــانش ،جانشــین برگزینــد.
 .2پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،نخســتین کســی بــود کــه در ایــن ســرزمین ،نهــادی بــه نــام
دولــت پدیــد آورد و ارزش هــای فــرا قبیلــه ای را ارائــه کــرد .او توانســت قبایــل مختلف
شــهرها و بادیــه هــای منطقــه را تحــت یــک نظــام واحــد ،متمرکــز ســازد .مردمــی کــه
وی را پیامبــری آســمانی مــی دانســتند ،تشــکیل دولــت از ســوی او را امــری الهــی بــه
شــمار آوردنــد و در برابــر آن ،مقاومتــی قابــل توجــه نشــان ندادنــد.
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 .3پیــش از فتــح مکــه ،اســام بــه گونــه ای روز افــزون ،در میــان مــردم شــهرها و
بادیــه هــا ،گســترش یافــت؛ تــا جایــی کــه ســال بعــد ،یعنــی ســال نهــم هجــری ،عــام
الوفــود  -ســال هیئــت هــا  -نــام گرفــت و آن ســالی بــود کــه مــردم ،دســته دســته
در قالــب هیئــت هــای مختلــف ،نــزد پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی آمدنــد و اســام خویــش
را آشــکار مــی ســاختند .ناگفتــه پیداســت کــه انگیــزه همــه ایــن هیئــت هــا ،معنــوی
نبــود و همــه ایــن تــازه مســلمانان ،ایمــان قلبــی نداشــتند.
 .4یکــی از آمــوزه هــای اســامی کــه پذیــرش آن بــرای مــردم دشــوار بــود ،مســئله
تعییــن جانشــین بــود.
ُ
الــف) مــردم ،فقــط پیامبــر ؟ص؟ را دارای بعــد الهــی مــی دانســتند و حکومــت فــرا
قبیلــه ای اش را مــی پذیرفتنــد و در نــگاه آنــان ،جانشــین پیامبــر ،از چنیــن ویژگــی
ای برخــوردار نبــود.
ب) هنــوز بســیاری از مــردم ،خــود را بــه اطاعــت محــض از دســتورهای دنیــوی آن
حضــرتّ ،
مقیــد نمــی دانســتند؛ چنــان کــه در مــواردی چــون صلــح حدیبیــه ،ایــن
مــورد را مشــاهده مــی کنیــم1.
ج) بســیاری از مــردم ،اطاعــت از فرمــان هــای دنیــوی مربــوط بــه بعــد از زندگانــی
رســول خــدا ؟ص؟ را نمــی پذیرفتنــد؛ زیــرا هنــوز از آمــوزه هــای جاهلــی کــه بــه رئیــس
قبیلــه اجــازه تعییــن جانشــین نمــی داد ،دل نبریــده بودنــد و طبیعــی بــود کــه
مســئله ریاســت دولــت را از ریاســت یــک قبیلــه ،مهــم تــر بداننــد.
د) هنــوز بعضــی از قریشــیان تــازه مســلمان ،می پنداشــتند که حضرت محمــد ؟ص؟ ،در
راســتای رقابــت قبیلــه ای ،مســئله نبــوت را مطــرح کــرده اســت .ایــن گــروه ،بــا ّ
توجــه بــه
اقبــال عمومــی مــردم بــه آن حضــرت ؟ص؟ ،جــرأت مخالفــت نداشــتند؛ ولــی بــا تعییــن
جانشــین ،بــه ویــژه از تیــره بنــی هاشــم ،لــب بــه اعتــراض گشــودند و بــا بهــره گیــری از
پشــتوانه فرهنــگ قبیلــه ای مــردم ،اعتــراض خویــش را روشــن تــر بیــان کردنــد.
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 )5در زمــان جاهلیــت ،تنهــا اشــرافی بــه مجلــس مشــورتی قریــش (دارالنــدوه) راه
مــی یافتنــد کــه بــه چهــل ســالگی رســیده بودنــد2.
بــر ایــن اســاس ،پذیــرش جانشــین رســول خــدا ؟ص؟ ،بــه ویــژه اگــر آن فــرد ،دامــاد
پیامبــر ؟ص؟ بــوده ،کمتــر از چهــل ســال داشــت  -ماننــد حضــرت علــی ؟ع؟  -بســیار
دشــوارتر مــی شــد.
عــاوه بــر ایــن امــور ،دو نکتــه دیگــر ،پذیــرش جانشــینی امــام علــی ؟ع؟ را دشــوار مــی
ســاخت؛ اول ایــن کــه حضــرت علــی ؟ع؟ ،بــه ســبب دالوری هایــش در جنگهایــی
ُ
ماننــد بــدر و ا ُحــد و بــه خــاک و خــون کشــیدن بــزرگان قریــش ،نــزد قریشــیان،
چهــرهای منفــی داشــت .ایــن پدیــده ،ســبب شــد تــا آنــان بــه تبلیغــات گســترده روی
آورنــد و چهــره علــی ؟ع؟ را نــزد همــه اعــراب ،زشــت جلــوه دهنــد.
ّ
دوم ایــن کــه مــردم قبایــل مختلــف ،ایــن نکتــه را درک کــرده بودنــد کــه بــا توجــه بــه
لیاقــت هــا و اســتعدادهای تیــره بنــی هاشــم ،اگــر مســئله جانشــینی در میــان آنهــا
تثبیــت شــود ،هرگــز از آن خانــدان ،بیــرون نخواهــد آمــد.
 .6نــگاه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــه جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ ،الهــی بــود و بــه دلیــل
روابــط قبیلــه ای و خویشــاوندی نبــود؛ زیــرا آن حضــرت ؟ص؟ ،بــه حفــظ آییــن وحــی
مــی اندیشــید و طبیعــی بــود کــه آشــناترین فــرد بــه کتــاب و ســنت و شــجاع تریــن
و کوشــاترین فــرد در راه گســترش اســام را برگزینــد .پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــا وضعیــت
جامعــه آشــنا بــود؛ از ایــن رو ،از آغــاز رســالت ،در موقعیــت هــای گوناگــون و بــه بهانــه
هــای مختلــف و بــا بیــان هــای متفــاوت ،ویژگــی هــای حضــرت علــی ؟ع؟ را یــادآور
مــی شــد و از جانشــینی اش ،ســخن بــه میــان مــی آورد3.
او ســرانجام از ســوی خداونــد ،مأمــور شــد تــا در بــزرگ تریــن اجتمــاع مســلمانان
 کــه برخــی شــمار افــراد آن را بیــش از یکصــد هــزار تــن دانســته انــد  -آشــکارا ایــنمســئله را اعــام کنــد 4و دغدغــه مخالفــت جامعــه را نادیــده بگیــرد .فــرازی از آیــه
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 67ســوره «مائــده» کــه از ایــن دغدغــه پیامبــر پــرده بــر مــی دارد و بــه وی ایمنــی
َ ّ
َْ
ـاس؛ خداونــد تــو را از {شـ ّـر}
مــی بخشــد ،چنیــن اســت ...« :واهّلل یعصمــک ِمــن النـ ِ
مــردم نــگاه م ـیدارد».
در ایــن عبــارت ،دو واژه «عصمــت» و «نــاس» ،بســیار راهگشــا هســتند .خداونــد،
پیامبــر ؟ص؟ را از چــه چیــزی حفــظ کــرد و ایــن «نــاس» ،چــه کســانی بودنــد؟
بــا توجــه بــه واقعیــت خارجــی و ایمــن نمانــدن پیامبــر ؟ص؟ از شـ ّـر زبــان مــردم و نیــز بــا
ّ
توجــه بــه ایــن کــه ســرانجام ،مســئله جانشــینی امــام علــی ؟ع؟ بــه ســامان نرســید،
بعیــد نمــی نمایــد کــه مــراد از واژه «یعصمــک» ،نگــه داری پیامبــر ؟ص؟ از هجــوم
فیزیکــی و ناگهانــی مــردم باشــد؛ چنــان کــه واژه «نــاس» نیــز بــر مــردم عــادی داللــت
دارد و بــا ّ
توجــه بــه اکثریــت نومســلمان آن زمــان ،بــه حمــل ایــن لفــظ بــر خــاف
ظاهــر ،نیازمنــد نیســتیم.
ـوادث مقطــع زمانــی بیــن غدیــر و وفــات پیامبراکــرم
 .7تاریــخ ،بســیاری از حـ ِ
؟ص؟ را گــزارش نکــرده اســت؛ ّامــا کالبدشــکافی دو پدیــده مهــم آن عصــر ،مــا را بــه
شــدت اهتمــام و تأکیــد پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــر گزینــش جانشــین و گســتره تــاش هــای
مخالفــان آن حضــرت ،آشــنا مــی ســازد .ایــن پدیــده هــا عبارتنــد از :ســپاه اســامه و
مخالفــت بــا نــگارش وصیــت مهــم رســول خــدا.
الــف) ســپاه اســامه؛ پیامبــر اکــرم در واپســین روزهــای زندگــی اش ،فرمــان داد تــا
لشــکری عظیــم بــه فرماندهــی جوانــی نــورس بــه نــام اســامة بــن زیــد بــه ســمت
دورتریــن مرزهــای کشــور اســامی (مرزهــای روم) رهســپار شــود5.
کالبدشــکافی دقیــق ایــن جریــان ،نشــان مــی دهــد کــه رســول خــدا ؟ص؟ ،در راســتای
تثبیــت جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ ،بــه چنیــن اقدامــی دســت زد؛ زیــرا در آن
هنــگام و در آســتانه وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،خالــی کــردن مرکــز حکومــت از نیروهــای
نظامــی و ارســال آن بــه دورتریــن نقــاط ،بــه صــاح جامعــه نبــود؛ چــون احتمــال
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داشــت کــه پــس از وفــات پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،بســیاری از نومســلمانان قبایــل اطــراف،
ســر بــه شــورش بردارنــد و کیــان جامعــه اســامی در معــرض تهدیــد قــرار گیــرد .آن چــه
ایــن تصمیــم گیــری را در نظــر پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،منطقــی جلــوه می داد ،دور ســاختن
مخالفــان جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ از مدینــه بــود.
عــاوه بــر ایــن ،انتصــاب جوانــی هجــده ســاله ،بــه مقــام فرماندهــی لشــکر و عــدم
ّ
توجــه بــه اعتراضــات اصحــاب ،جــز از کار انداختــن مهــم تریــن دســتاویز مخالفــان
جانشــینی علــی ؟ع؟ ،هیــچ توجیهــی نداشــت؛ زیــرا اســامة بــن زیــد کــه از جهاتــی
چــون ســابقه مســلمانی ،شــرافت ،شــجاعت و کاردانــی ،ســرآمد اصحــاب بــه شــمار
نمــی آمــد و از نظــر ســنی حــدود پانــزده ســال از علــی ؟ع؟ کوچــک تر بود و در بســیاری
از ویژگــی هــا ،بــا حضــرت علــی ؟ع؟ قابــل مقایســه نمــی نمــود ،در مقــام فرماندهــی
ســپاهی عظیــم ،متشــکل از اصحــاب بزرگــی ماننــد ابوبکــر ،عمــر ،ابوعبیــده جــراح،
عثمــان ،طلحــه ،زبیــر ،عبدالرحمــان بــن عــوف و ســعد بــن ابــی وقــاص قــرار گرفــت.
دقــت در ترکیــب ســپاه اســامه ،نشــان مــی دهــد ،تمــام کســانی کــه احتمــال داشــت با
جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ مخالفــت ورزنــد ،ملــزم بودنــد تــا در ایــن ســپاه شــرکت
جوینــد 6و افــرادی کــه بــه بهانــه بیمــاری پیامبــر اکــرم ؟ص؟ از اردوگاه ،بــه مدینــه بــاز
مــی گشــتند ،بــا جملــه تأکیــدی «لعــن اهلل مــن تخلــف عــن جیــش اســامة» روبــه رو
مــی شــدند7.
بــا ایــن حــال ،یــاران و موافقــان جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ ،چــون عمــار ،مقــداد
و ســلمان ،از حضــور در ایــن ســپاه معــاف شــدند و ملــزم شــدند تــا در مدینــه بــه ســر
برنــد8.
ب) پیــش گیــری از نــگارش وصیــت؛ ایــن پدیــده در واپســین روزهــای حیــات پیامبــر
ً
ّ
اکــرم ؟ص؟ تحقــق یافــت .در آن روزهــا ،پیامبــر اکــرم ؟ص؟ کــه احتمــاال بــا بــاال گرفتــن
زمزمــه هــای مخالفــت بــا جانشــینی حضــرت علــی ؟ع؟ ،بــه شــدت نگــران اوضــاع
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شــده بــود ،دســتور داد ابــزار نوشــتن آمــاده ســازند تــا ســندی صریــح و مانــدگار
برجــای گــذارد و از گمراهــی امــت ،جلوگیــری کنــد .مخالفــان کــه ایــن دســتور را بــا
نقشــه هــای چنــد ماهــه خویــش ،ناســازگار مــی دیدنــد ،بــه شــدت نگــران شــدند و بــا
هزیــان گــو خوانــدن کســی کــه جــز وحــی ،چیــزی بــر زبــان نمــی رانــد ،از نــگارش ایــن
ســند جلوگیــری کردنــد.
َ
ّ
تاریــخ در ایــن جــا تنهــا از یــک تــن نــام مــی بــرد؛ 9امــا آشــکار اســت کــه تنهــا یــک نفــر
 بــی آن کــه جریانــی نیرومنــد پشــتیبانش باشــد  -نمــی توانــد بــا رســول خــدا ؟ص؟مقابلــه کنــد .از ایــن رو ،بعضــی از نصــوص ،گوینــده ایــن عبــارت را جمــع دانســته ،از
کلمــه «قالــوا» اســتفاده کــرده انــد10.
 .8نخســتین تشــکیل دهنــدگان جلســه ســقیفه کــه بــا هــدف تعییــن خلیفــه
ای غیــر از حضــرت علــی ؟ع؟ گــرد هــم آمدنــد ،انصــار بــه شــمار مــی آمدنــد؛ آن
هــم انصــاری کــه در همــه جــا بــه پیــروی محــض از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ زبانــزد بودنــد
و دوســتی شــان بــا خانــدان آن حضــرت ؟ص؟ ،بــه ویــژه حضــرت علــی ؟ع؟ ،بــر
همــگان ثابــت شــده اســت.
راســتی چــرا انصــار و چــرا بــا ایــن عجلــه؛ در حالــی کــه هنــوز بــدن پیامبــر اکــرم ؟ص؟،
غســل داده نشــده بــود؟ شــواهد تاریخــی ،نشــان مــی دهــد کــه انصــار ،هرگــز از
جانشــینی شــخصیتی ماننــد حضــرت علــی ؟ع؟ ،هراســناک نبودنــد و او را ادامــه
دهنــده راه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی دانســتند.
اقــدام عجوالنــه آنهــا ،در درک نکتــه ای حیاتــی ریشــه دارد و آن ایــن کــه آنهــا بــا
تیزبینــی دریافتــه بودنــد کــه شانســی بــرای بــه قــدرت رســیدن حضــرت علــی ؟ع؟
وجــود نــدارد .مخالفــت یــاران بــزرگ پیامبــر اکــرم ؟ص؟ ،در همراهــی بــا ســپاه اســامه
و نیــز مخالفــت آنــان بــا نــگارش وصیــت از ســوی پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و بــه احتمــال
فــراوان ،حــوادث دیگــری کــه تاریــخ ،مــا را از آن بــی خبــر گذاشــته اســت ،انصــار را بــه
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ایــن نتیجــه رســاند کــه مهاجــران ،اندیشــه بــه دســت گرفتــن حکومــت را در ســر مــی
پروراننــد و احتمــال دارد قریشــیانی کــه سرانشــان در نبــرد بــا نیروهــای انصــار حامــی
پیامبــر ،بــه قتــل رســیدند ،بــا بهــره گیــری از پیونــد نزدیک قریــش و مهاجــران ،در پی
انتقــام برآینــد .بنابرایــن ،بــه ســقیفه شــتافتند تــا طرفــداران غصــب حــق علــی ؟ع؟
را دســت کــم از بــه دســت گرفتــن کامــل قــدرت ،بــاز دارنــد و بــه منظــور حفــظ جامعــه
انصــار از توطئــه هــای آتــی ،ســهمی از قــدرت بــه دســت آورنــد.
بنابرایــن ،انصــار و مــردم مدینــه ،همــگان حادثــه غدیــر را بــه یــاد داشــتند و داللــت
آن بــر تعییــن جانشــین را مســلم مــی دانســتند؛ ّامــا مشــاهده تــاش هــای کســانی که
در جهــت مخالفــت علنــی بــا غدیــر گام برمــی داشــتند و حرکــت طرفــداران آن واقعــه
آســمانی را بــه شــدیدترین روش ممکــن ســرکوب مــی کردنــد ،آنهــا را از هرگونــه تــاش
در جهــت احیــای یــاد غدیــر ،بــاز مــی داشــت.
بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه در ایــن زمــان ،شــاهد اعتــراض مــردم موءمــن و
اســتدالل آنهــا بــه ایــن حادثــه مهــم تاریخــی نباشــیم .آنهــا بــا توجــه بــه زمینــه هــای
قبلــی ،تــاش و اســتدالل خــود را آب در هــاون کوفتــن مــی دیدنــد؛ چنــان کــه بــر
اســاس نصــوص تاریخــی ،حضــرت علــی ؟ع؟ نیــز در آن زمــان ،بــه ایــن جریــان مهــم،
اســتدالل نکــرد .بــه نظــر مــی رســد کــه در آن موقعیــت ،اســتدالل گســترده مــردم بــه
واقعــه غدیــر ،پرســش برانگیــز اســت و نــه عــدم اســتدالل؛ زیــرا چنیــن اســتداللی،
نمایــان گــر پذیــرش یکبــاره جریــان مخالــف ،بــا فرمــان پیامبــر ؟ص؟ از ســوی مــردم
معتقــد بــه غدیــر اســت و بــا شــواهد تاریخــی ســازگاری نــدارد.
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آیت اهلل جعفر سبحاین

آیه بالغ
َ َ ُّ َ َّ ُ ُ
ـول َب ِّلـ ْـغ َمــا ُأ ْنــز َل إ َل ْیـ َـك ِمـ ْـن َر ّبـ َـك َوإ ْن َلـ ْـم َت ْف َعـ ْـل َف َمــا َب َّل ْغـ َـت ر َسـ َـال َت ُه َو ُ
اهَّلل
(یــا أیهــا الرسـ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ْ ُ َ َ َّ
ـاس)]1[ .
یع ِصمــك ِمــن النـ ِ
«ای پیامبــر آنچــه از پــروردگارت بــر تــو فــرود آمــده ،برســان .و اگــر نرســانی رســالت
خــدای را بــه جــای نیــاوردی و خداونــد تــو را از گزنــد مــردم حفــظ مــی كنــد».
َ ْ ْ َ َّ
َ
دقــت در مضمــون جملــهَ « :وِإ ْن لـ ْـم َتف َعــل ف َمــا َبل ْغـ َـت ِر َســال َت ُه » از اهمیــت موضــوع
حكایــت مــی كنــد ،و مــی رســاند كــه پیامبــر بــه وســیله ایــن آیــه مامــور بــه ابــاغ پیامــی
از طــرف خــدا بــود كــه اگــر  -العیــاذ بــاهلل -انجــام نمــی داد ،گویــا رســالت خــود را انجــام
نــداده اســت .طبعــا چنیــن موضوعــی بایــد در عــداد «توحیــد» و «رســالت پیامبــر» و
«خاتمیــت او» و امثــال آنهــا قــرار گیــرد كــه اگــر ابالغــی صــورت نگیــرد ،تــو گوئــی در ایــن
مــدت كاری صــورت نپذیرفتــه اســت.
َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
ـاس » اســتفاده مــی شــود كــه پیامبــر
همچنــان كــه از جملــه « :واهَّلل یع ِصمــك ِمــن النـ ِ
در طریــق انجــام ایــن مإموریــت احتمــال مــی داد از جانــب مــردم آســیبی بــه او برســد
یــا او را در ایــن انتصــاب بــه گرایــش هــای قومــی متهــم كننــد ،از ایــن جهــت خــدا برای
َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
ـاس».
تقویــت اراده او نویــد مــی دهــد كــه « واهَّلل یع ِصمــك ِمــن النـ ِ
اكنــون بایــد دیــد ایــن موضــوع بــا اهمیــت كــه ایــن همــه تاكیــد و نویــد دربــاره آن وارد
شــده اســت ،چیســت؟!
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مفســران اهــل ســنت احتماالتــی دربــاره نــزول ایــن آیــه داده انــد كــه برخــی را یــادآور
مــی شــویم:
 -1مربوط به حكم رجم و سنگسار كردن زنان و مردان بدكار.
 -2ازدواج با همسر پسر خوانده خود زید.
 -3ابالغ به همسران خود كه اگر دنیا را می خواهند آماده طالق می باشند.
 -4دعوت مردم و منافقان به جهاد.
 -5و مانند آنها كه فخر رازی در تفسیر خود آورده است]2[ .
همــان طــوری كــه مالحظــه مــی كنیــد ،هیــچ كــدام از ایــن احتمــاالت نمــی توانــد
مصــداق آیــه باشــد ،یعنــی كوتاهــی در ابــاغ آنهــا ،از طرفــی همســنگ بــا عــدم ابــاغ
رســالت و از طــرف دیگــر مایــه تــرس از مــردم باشــد.
در یكــی از احتماالتــی كــه فخــر رازی و دیگــران نقــل مــی كننــد ،ایــن اســت كــه آیــه در
مــورد علــی بــن ابــی طالب؟ع؟نــازل شــده اســت ،آنــگاه كــه در روز غدیــر دســت او را
گرفــت و دربــاره او گفــت« :مــن كنــت مــواله فعلــی مــواله اللهــم وال مــن وااله و عــاد
مــن عــاداه» آنــگاه اضافــه مــی كنــد كــه عمــر بــن خطــاب بــه علی؟ع؟چنیــن خطــاب
كــرد« :یابــن ابــی طالــب اصبحــت مــوالی و مولــی كل مومــن و مومنــه».
تــو ســرور مــن و ســرور هــر مــرد و زن مومــن شــده ای و اضافــه مــی كنــد كــه ایــن روایــت
را ابــن عبــاس ،و بــرإ بــن عــازب ،و محمــد بــن علی«امــام باقــر(ع)» نقــل كــرده اســت.
فخــر رازی در ایــن جــا هــر چنــد بخشــی از حقیقــت را بیــان كــرده ،ولــی بــه خاطــر كمــی
اطالعــات و یــا تمایــات درونــی نتوانســته و یــا نخواســته مــدارك نــزول ایــن حدیــث
را بیــش از ایــن نقــل كنــد درحالــی كــه طبــری در تفســیر خــود [ ]3نــزول ایــن آیــه را در
مــورد حدیــث غدیــر از زیــد بــن ارقــم بــه طــور گســترده بیــان كــرده اســت ،همچنــان
كــه ســیوطی در كتــاب «الدرالمنثــور» [ ]4نــزول ایــن آیــه را در روز غدیــر از ابــن ســعید
خــدری نقــل كــرده اســت.
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مولــف الغدیــر «عالمــه امینــی(ره) » نــزول ایــن آیــه را از ســی دانشــمند ســنی بــا ذكــر
مصــادر و صفحــات در كتــاب الغدیــر نقــل مــی نمایــد]5[ .
مــا در ایــن جــا در صــدد نقــل سرگذشــت غدیــر نیســتیم ولــی چــون در كلمــات
گذشــتگان نــزول ایــن آیــه در حدیــث غدیــر وارد شــده اســت ،اجمالــی از آن را در ایــن
جــا میآوریــم.
پیامبــر گرامــی در آفتــاب داغ و ســوزان  18مــاه ذیالحجــه در ســرزمین معروف به غدیر
فــرود آمــد در حالــی كــه گــروه بــی شــماری نیــز همــراه او بــوده انــد ،در ایــن لحظــات
حســاس ،طنیــن اذان نمــاز ظهــر سراســر بیابــان را فــرا گرفــت ،و نــدای تكبیــر مــوذن
بلنــد شــد ،و مــردم خــود را بــرای ادای نمــاز ظهــر آمــاده كردنــد و پیامبــر نمــاز ظهــر را
بــا آن اجتمــاع پرشــكوه كــه هرگــز ســرزمین غدیــر ،نظیــر آن را بــه خاطر نداشــت ،برگزار
كــرد ســپس بــه میــان جمعیــت آمــد و روی نقطــه بلنــدی كــه از جهــاز شــتران ترتیــب
یافتــه بــود ،قــرار گرفــت و پــس از حمــد و ثنــای خــدا رو بــه مــردم كــرد و چنیــن گفــت:
آیــا شــما گواهــی نمــی دهیــد كــه معبودی جــز خدا نیســت ،و محمد بنده خــدا و پیامبر
او اســت ،و بهشــت و دوزخ و مــرگ حــق اســت و روز رســتاخیز بــدون شــك فــرا خواهــد
رســید و خداونــد افــرادی را كــه در دل خــاك پنهــان شــده انــد ،زنــده خواهــد نمــود؟
حاضــران در ســرزمین غدیــر همگــی بــر آنچــه كــه پیامبــر شــمرده بــود ،شــهادت
دادنــد.
آنــگاه پیامبــر فرمــود :مــن در میــان شــما دو چیــز گــران بهــا بــه یــادگار مــی گــذارم،
چگونــه بــا آنهــا معاملــه خواهیــد كــرد.
یك نفر از حاضران پرسید :مقصود از این دو چیز گران بها چیست؟
پیامبــر فرمــود :ثقــل اكبــر كتــاب خــدا اســت كــه یــك طــرف آن در دســت خــدا و طــرف
دیگــر آن در دســت شــما اســت ،بــه كتــاب خــدا چنــگ بزنیــد تــا گمــراه نشــوید ،ثقــل
اصغــر ،عتــرت و اهــل بیــت مــن اســت خــدا بــه مــن خبــر داده اســت كــه دو یــادگار مــن
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تــا روز رســتاخیز از هــم جــدا نمــی شــوند هــان ای مــردم! بــر كتــاب خــدا و عتــرت مــن
ســبقت و پیشــی نگیریــد و از آن دو عقــب نمانیــد تــا نابــود نشــوید.
در ایــن موقــع دســت علــی؟ع؟را گرفــت و بــاال بــرد و همــه جمعیــت علــی؟ع؟را در كنــار
پیامبر؟ص؟دیدنــد پیامبــر فرمــود :هــان ای مــردم ســزاوارترین فــرد بــر مومنــان از خود
آنها كیســت.
پایان پیامبر گفتند :خداوند و پیامبر او بهتر می دانند.
پیامبــر فرمــود :خداونــد مــوالی مــن اســت و مــن مــوالی مومنــان هســتم ،بــر آنهــا
از خودشــان ســزاوارتر اســت .هــان ای مــردم هركــس مــن مــوالی او هســتم ،علــی
مــوالی اوســت .پــس گفــت :پــروردگارا دوســت بــدار كســی را كــه علی را دوســت بــدارد،
و دشــمن بــدار كســی را كــه علــی را دشــمن بــدارد ،خدایــا یــاران علــی را یــاری كــن و
دشــمنان او را خــوار و ذلیــل بنمــا ،پــروردگارا علــی را محــور حــق قــرار بــده.
ایــن جملــه هــا را گفــت .ســپس فرمــود :الزم اســت حاضــران بــه غایبــان خبــر دهنــد
و دیگــران را از ایــن حادثــه مطلــع ســازند]6[ .
هنــوز اجتمــاع پرشــكوه بــه حــال خــود باقــی بــود كــه فرشــته وحــی فــرود آمــد و آیــه
ُ َ
ْ
َُ
َ ُ
َْ ْ َ ُ
اكمــال را آورد( :ال َیـ ْـو َم أك َملـ ُـت لكـ ْـم ِد َینكـ ْـم َوأ ْت َم ْمـ ُـت َعل ْیكـ ْـم ِن ْع َم ِتــی َو َر ِضیـ ُـت لكـ ُـم
اإلسـ َ
ْ
ـام ِد ًینــا)]7[ .
(امــروز آئیــن خــود را تكمیــل نمــوده ام و نعمــت خویــش را بــر شــما ارزانــی داشــتهام و
اســام را بــه عنــوان یــك دیــن بــر شــما برگزیــدهام).
هنــوز اجتمــاع بــا شــكوه برقــرار بــود «حســان بــن ثابــت» واقعــه را در قالب شــعر ریخت
كــه برخــی از آن را یــاد مــی كنیــم:
ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و إسمع بالرسول منادیا
فقال :فمن موالكم و نبیكم فقالوا :و لم یبدوا هناك التعامیا
الهك موالنا و إنت نبینا و لم تلق منا فی الوالیة عاصیا
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فقال له :قم یا علی فاننی رضتك من بعدی اماما و هادیا
فمن كنت مواله فهذا ولیه فكونوا له إتباع صدق موالیا
هناك دعا اللهم وال ولیه و كن للذی عادی علیا معادیا]8[.
مضمون این اشعار چنین است:
«روز غدیــر پیامبــر یــاران خــود را در ســرزمین خــم نــدا مــی داد ،و بــه نــدای رســول
گــوش فــرا ده .گفــت :كیســت مــوال و نبــی شــما ،آنــان پاســخ گفتنــد و ناآگاهــی نشــان
نــداده انــد .گفتنــد :تــو مــوالی مــا و پیامبــر مــا هســتی ،و هرگــز از مــا ،در مــورد والیــت
تــو نافرمانــی مشــاهده نكــرده ای.
آنــگاه پیامبــر فرمــود :علــی برخیــز ،مــن تــو را بعــد از خویــش بــه عنــوان پیشــوا و راهنما
برگزیــده ام .آن كــس كــه مــن مــوالی او هســتم ،علــی ولــی اوســت ،در ایــن صــورت از
پیــروان صــادق و موالیــان واقعــی او باشــید .در ایــن جــا بــود پیامبــر دعــا كــرد و گفــت:
خدایــا دوســتدار علــی را دوســت؛ و دشــمن او را دشــمن بــدار.

آیه اکمال

از آیاتــی كــه در مــورد امامــت و در روز غدیــر پــس از نصــب امــام نازل گردیــده ،آیه اكمال
اســت ،محدثــان مــی گوینــد :پــس از نصــب علــی بــر خالفــت در روز غدیــر ،آیــه اكمــال
ُ َ
ْ
َ ُ
َ ُ
َْ ْ َ ُ
فــرود آمــد .یعنــی « ال َیـ ْـو َم أك َملـ ُـت لكـ ْـم ِد َینكـ ْـم َوأ ْت َم ْمـ ُـت َعل ْیكـ ْـم ِن ْع َم ِتــی َو َر ِضیـ ُـت لك ُم
اإلسـ َ
ْ
ـام ِد ًینــا »« ]9[ .امــروز آئیــن شــما را تكمیــل نمــودم ،و نعمــت خــود را در حــق
شــما بــه پایــان رســانیدم و اســام بــرای شــما بــه عنــوان دیــن برگزیــدم»
شگفت این است كه فخر رازی ناخودآگاه به حقیقت اعتراف كرده است:
او در تفســیر آیــه اكمال(الیــوم اكملت)مــی گویــد :صاحبــان آثار(ســیره نویســان و
محدثــان و مورخان)مــی گوینــد :پــس از نــزول ایــن آیــه پیامبــر اكــرم هشــتاد و یــك یــا
هشــتاد و دو روز عمــر كــرد و پــس از آن در شــریعت نــه فزونــی رخ داد و نــه نســخ و نــه
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دگرگونــی و ایــن بــر اســاس گــزارش پیامبــر بــود كــه از مــرگ خــود خبــر داد و خــود ایــن
یكــی از معجــزات پیامبــر اســت]10[.
اكنــون بــا ایــن حســاب روشــن خواهیــم كــرد كــه ایــن آیــه بســان آیــه پیشــین در روز
غدیــر فــرود آمــده اســت زیــرا پیامبــر اكــرم؟ص؟از نظــر اهــل ســنت در  12ربیــع ســال 11
درگذشــته اســت .و سرگذشــت غدیــر در  18ذی الحجــه ســال  10رخ داده اســت .و
فاصلــه  18یــا  12ربیــع تقریبــا هشــتاد و یــك یــا هشــتاد و دو روز اســت و ایــن مطلــب
بــه مالحظــه ایــن كــه ممكــن اســت دو مــاه از ایــن ســه مــاه فاقــد ســلخ بودنــد طبعــا
فاصلــه هــای دو واقعــه هشــتاد و دو روز خواهــد بــود و اگــر روز وفــات پیامبــر حســاب
نكنیــم و بگوئیــم محاســب آن روز را بــه حســاب نیــاورده ،فاصلــه هــر دو واقعــه،
هشــتاد و یــك روز خواهــد بــود.
از آنجــا كــه بحــث مــا بحــث قرآنــی اســت ،مــا در مــورد مــدارك حدیــث غدیــر و داللــت او
ســخن نمــی گوئیــم ،چیــزی كــه هســت بــه مــدارك نــزول آیــه اكمــال در پاورقــی اشــاره
مــی كنیــم .ولــی در ایــن جــا نظــر خواننــده گرامــی را بــه اســامی صحابــه كــه نــزول آیــه را
در روز غدیــر نقــل كــرده انــد ،جلــب مــی نماییــم:
زید بن ارقم]11[ .
ابو سعید خدری]12[ .
ابن عباس]13[ .
ابو هریره]14[ .
مولــف الغدیــر در كتــاب ارزشــمند خــود نــزول آیــه را در روز غدیــر از  16دانشــمند ســنی
نقــل كــرده اســت]15[ .
و اگــر روایــات شــیعه را نیــز بــر آن بیفزاییــم نــزول آیــه در چنیــن واقعــه حالــت تضافــر بــه
خــود خواهــد گرفت.
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]1مائده.67 :
[ .]2تفسیر فخر رازی :ج ،12ص  - 49تفسیر آیه  ،67از سوره مائده.
[ .]3تفسیر طبری:
[ .]4درالمنثور ،ج ،2ص .298
[ .]5الغدیر :ج ،1ص .223 - 214
[« .]6الســتم تشــهدون إن ال الــه اال اهلل و إن محمــدا عبــده و رســوله و ان جنتــه حــق و نــاره حــق ،و إن الســاعه آتیــه ال ریــب
فیهــا ،و إن اهلل یبعــث مــن فــی القبــور».
قالوا :بلی نشهد بذلك.
قال :اللهم إشهد ...فانظرونی كیف تحلفونی فی الثقلین.
فنــادی منــاد :مــا الثقــان یــا رســول اهلل؟ قــال :الثقــل اال كبــر؛ كتــاب اهلل ،طــرف بیــد اهلل عزوجــل و طــرف بایدیكــم فتمســكوا
بــه ال تضلــوا واالخــر االصغــر عترتــی ،و ان اللطیــف الخبیــر نبانــی إنهمــا لــن یتفرقــا حتــی یــردا علــی الحــوض فســالت ذلــك لهمــا
ربــی ،فــا تقدموهمــا فتهلكــوا و ال تقصــروا عنهــا فتهلكــوا ثــم اخــذ بیــد علــی فرفعهــا حتــی روی بیــاض إباطهمــا و عرفــه القــوم
إجمعــون فقــال:
ایهــا النــاس مــن اولــی النــاس بالمومنیــن مــن إنفســهم؟ قالــوا :اهلل و رســوله اعلــم .قــال :ان اهلل مــوالی و إنــا مولــی المومنیــن و إنــا
اولــی بهــم مــن إنفســهم .فمــن كنــت مــواله فعلــی مــواله ،اللهــم وال مــن وااله و عــاد مــن عــاداه ،و احــب مــن احبــه ،و ابغــض مــن
ابغضــه و انصــر مــن نصــره ،و اخــذل مــن خذلــه ،و ادر الحــق معــه حیــث مــا دار اال فلیبلــغ الشــاهد الغایــب.
[ .]7مائده.3 :
[ .]8الغدیر ،2 :ص .34
[ .]9مائده.:3
[ .]10تفسیر فخر رازی ،ج ،11ص .139
[ .]11الغدیر ،ج ،11ص .230
[ .]12در المنثور :ج ،2ص  - 298فتح الغدیر ،ج ،2ص .57
[ .]13مسند احمد ،ج ،1ص  - 33مستدرك حاكم :ج ،3ص .132
[ .]14تاریخ بغداد :خطیب بغدادی ،ج ،8ص .290
[ .]15الغدیر :ج ،1ص .237 - 230
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آيتاهلل مصباح يزدی

جهاین و جاودانگی اسالم در قرآن
ایمــان بــه همــه پیامبــران و پذیرفتــن همــه پیامهــای ایشــان ضــرورت دارد ]1[.و
انــكار یــك پیامبــر یــا انــكار یكــی از احــكام و پیامهــای او بــه معنــای انــكار ربوبیــت
تشــریعی الهــی و نظیــر كفــر ابلیــس میباشــد.
بنابرایــن ،بعــد از ثابــت شــدن رســالت پیامبــر اســام؟ص؟ ایمــان بــه آن حضــرت و
ایمــان بــه همــه آیاتــی كــه بــر او نــازل شــده و همــه احــكام و قوانینــی كــه از طــرف
خــدای متعــال آورده اســت ضــرورت دارد.
ـمانی او مســتلزم ضــرورت عمــل بــر طبــق
امــا ایمــان آوردن بــه هــر پیامبــر و كتــاب آسـ ِ
شــریعت وی نیســت چنــان كه مســلمانان ،ایمــان به همه پیامبــران عظام؟مهع؟ و به
همــه كتــب آســمانی دارنــد ولــی نمیتواننــد و نبایــد بــه شــرایع پیشــین ،عمــل كننــد
و وظیفــه عملـ ِـی هــر امتــی عمــل كــردن بــه دســتورات پیامبـ ِـر همــان امــت اســت]2[.
ـردن همــه مــردم بــه شــریعت اســام در صورتــی ثابــت میشــود
پــس ضــرورت عمــل كـ ِ
كــه رســالت پیامبــر اســام ،اختصــاص بــه قــوم خاصــی (ماننــد عرب) نداشــته باشــد و
نیــز پیامبــر دیگــری بعــد از آن حضــرت مبعــوث نشــده باشــد كــه شــریعت وی را نســخ
كنــد .و بــه دیگــر ســخن :اســام ،دیــن جهانــی و جاودانــی باشــد.
از این روی ،الزم است این مساله را مورد بحث قرار دهیم كه:
آیــا رســالت پیامبــر اســام؟ص؟ جهانــی و جاودانــی اســت ،یــا اختصــاص بــه قــوم
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معیــن یــا زمــان محــدودی داشــته اســت؟
روشــن اســت كــه چنیــن مســألهای را نمیتــوان بــا روش عقلــی خالــص ،مــورد بررســی
قــرار داد بلكــه بایــد از روش تحقیــق در علــوم نقلــی و تاریخــی ،بهــره گرفــت یعنــی بایــد
َ
بــه اســناد و مــدارك معتبــر ،مراجعــه كــرد .و كســی كــه حقانیــت قــرآن كریــم و نبــوت
و عصمــت پیامبــر اســام؟ص؟را احــراز كــرده باشــد بــرای وی هیــچ مدركــی معتبرتــر از
كتــاب و ســنت نخواهــد بــود.
جهانــی بــودن دیــن اســام و عــدم اختصــاص آن بــه قــوم یــا منطقــه خاصــی ،از
ضروریــات ایــن آییــن الهــی اســت و حتــی كســانی هــم كــه ایمــان بــه آن ندارنــد
میداننــد كــه دعــوت اســام ،همگانــی بــوده و محــدود بــه منطقــه جغرافیایـ ِـی
خاصــی نبــوده اســت.
افــزون بــر ایــن ،شــواهد تاریخــی فراوانــی وجــود دارد كــه پیامبــر اكرم؟ص؟بــه ســران
كشــورهای ماننــد قیصــر روم و پادشــاه ایــران و فرمانروایــان مصــر و حبشــه و شــامات
و نیــز بــه رؤســای قبائــل مختلــف عــرب و ...نامــه نوشــتند و پیــك ویــژه بــه ســوی
آنــان گســیل داشــتند و همــگان را دعــوت بــه پذیرفتــن ایــن دیــن مقــدس كــرده از
پیامدهــای وخیــم كفــر و اســتنكاف از پذیرفتــن اســام ،بــر حــذر داشــتند ]3[.و اگــر
دیــن اســام ،جهانــی نبــود چنیــن دعــوت عمومــی انجــام نمیگرفــت و ســایر اقــوام و
امتهــا هــم عــذری بــرای عــدم پذیــرش میداشــتند.
بنابرایــن نمیتــوان بیــن ایمــان بــه حقانیــت اســام و ضــرورت عمــل بــر طبــق ایــن
شــریعت الهــی ،تفكیكــی قائــل شــد و در نتیجــه ،كســانی را از موظــف بــودن بــه
ـروی عملــی از ایــن آییــن الهــی ،مســتثنی دانســت.
پیـ ِ

دالیل قرآنی بر جهانی بودن اسالم

همــان گونــه كــه اشــاره شــد بهتریــن دلیــل و معتبرتریــن مــدرك بــرای اثبــات ایــن
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گونــه مطالــب ،قــرآن كریــم اســت و كســی كــه یــك مــرور اجمالــی بــر ایــن كتــاب الهــی
بكنــد بــا كمــال روشــنی درخواهــد یافــت كــه دعــوت آن ،عمومــی و همگانــی اســت و
اختصــاص بــه قــوم و اهــل نــژاد و زبــان معینــی نــدارد.
از جملــه ،در آیــات زیــادی همــه مــردم را بــه عنــوان «یــا ایهــا النــاس»[ ]4و «یــا
بنــی آدم»[ ]5مــورد خطــاب ،قــرار داده و هدایــت خــود را شــامل همــه انســانها
(النــاس[ ]6و العالمیــن[ )]7دانســته اســت .و همچنیــن در آیــات فراوانــی رســالت
پیامبــر اكــرم؟ص؟را بــرای همــه مــردم (النــاس[ ]8و العالمیــن[ )]9ثابــت كــرده ،و در
آیـهای شــمول دعــوت وی را نســبت بــه هــر كســی كــه از آن ،مطلــع شــود مــورد تأكیــد
قــرار داده اســت ]10[.و از ســوی دیگــر ،پیــروان ســایر ادیــان را بــه عنــوان «اهــل كتاب»
مــورد خطــاب و عتــاب قــرار داده[ ]11و رســالت پیامبــر اكــرم؟ص؟را در مــورد آنــان
ً
تثبیــت فرمــوده ،و اساســا هــدف از نــزول قــرآن كریــم بــر پیامبــر اكــرم؟ص؟را پیــروزی
اســام بــر ســایر ادیــان ،شــمرده اســت]12[.
ّ
بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،جــای هیــچ گونــه شــك و شــبههای دربــاره همگانــی بــودن
دعــوت قــرآن كریــم و جهانــی بــودن دیــن مقــدس اســام ،باقــی نمیمانــد.

جاودانی بودن اسالم

آیــات مزبــور ،همــان گونــه كــه بــا بــه كار گرفتــن الفــاظ عـ ّ
ـام (ماننــد بنــی آدم و النــاس و
العالمیــن) و بــا متوجــه كــردن خطــاب بــه اقــوام غیــر عــرب و پیروان ســایر ادیــان (مانند
یــا اهــل الكتــاب) عمومیــت و جهانــی بــودن اســام را ثابــت میكند همچنیــن با اطالق
ـان معینــی نفــی میكنــد و بــه ویــژه،
زمانــی ،محدودیــت و مقیــد بــودن آن را بــه زمـ ِ
ََ
ُّ
ْ
ّ
یگــذارد.
الدیـ ِـن ك ِلـ ِـه »[ ]13جــای هیــچ گونــه شــبههای باقــی نم 
تعبیــر « ِل ُیظ ِهـ َـر ُه علــى ِ
یتــوان بــه آیــه ( )42از ســوره فصلــت ،اســتدالل كــرد كــه میفرمایــد « :ال
همچنیــن م 
ْ
ْ َْ َْ ٌ
ْ ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
باطــل ِمــن ب ْیـ ِـن یدیـ ِـه و ال ِمــن خل ِفـ ِـه تن ِزیــل ِمــن ح ِكیـ ٍـم ح ِمیـ ٍـد»
َیأ ِتیـ ِـه ال ِ
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و داللــت دارد بــر ایــن كــه هیــچ گاه قــرآن كریــم ،صحــت و اعتبــار خــود را از دســت
نخواهــد داد .نیــز دالیــل خاتمیــت پیامبــر اســام؟ص؟هر گونــه توهمــی را نســبت بــه
امــكان نســخ شــدن ایــن دیــن الهــی بــه وســیله پیامبــر و شــریعت دیگــری ،باطــل
میســازد .و نیــز روایــات فراوانــی بــه ایــن مضمــون ،وارد شــده اســت« :حــال محمــد
حــال إلــی یــوم القیامــه ،و حرامــه حــرام إلــی یــوم القیامــه» ]14[.عــاوه بــر ایــن كــه
جاودانــی بــودن اســام ،ماننــد جهانــی بــودن آن ،از ضروریــات ایــن دیــن الهــی و
بینیــاز از دلیلــی زائــد بــر دالیــل حقانیــت اســام اســت.

حل چند شبهه

دشــمنان اســام كــه بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن دیــن الهــی ،از هیــچ گونــه
تالشــی فروگــذار نكــرده و نمیكننــد ،در صــدد برآمدهانــد كــه بــا القــاء شــبهاتی چنیــن
وانمــود كننــد كــه دیــن اســام فقــط بــرای مــردم عربســتان نــازل شــده و رســالتی
نســبت بــه ســایر مــردم نداشــته اســت!
از جملــه ،بــه آیاتــی تشـ ّـبث كردهانــد كــه پیامبــر اكــرم؟ص؟را مأمــور هدایــت خویشــان و
نزدیــكان خویــش یــا اهــل مكــه و حوالــی آن كــرده اســت ]15[،و نیــز آیــه ( )69از ســوره
مائــده كــه بعــد از اشــاره بــه یهود و صابئیــن و نصاری ،مالك ســعادت را ایمان و عمل
ی بــرد.
صالــح میدانــد و نامــی از پذیرفتــن دیــن اســام بــه عنــوان شــرط ســعادت نمـ 
عــاوه بــر ایــن كــه در فقــه اســامی اهــل كتــاب ،هــم ســنگ مشــركان نیســتند بلكــه
بــا پرداختــن جزیــه (بــه جــای خمــس و زكاتــی كــه مســلمانان میپردازنــد) امنیــت
ایشــان در پنــاه دولــت اســامی حفــظ میشــود و میتواننــد بــه احــكام شــریعت
خودشــان عمــل كننــد و ایــن ،نشــانه بــه رسـ ّ
ـمیت شــناختن ایــن ادیــان اســت.
در پاســخ بایــد گفــت :آیاتــی كــه خویشــان پیامبــر اكــرم؟ص؟و اهــل مكــه را ذكــر میكنــد
درصــدد بیــان مراحــل دعــوت اســت كــه از خویشــان آن حضــرت شــروع میشــود
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و ســپس بــه ســایر اهــل مكــه و حوالــی آن ،گســترش مییابــد و ســرانجام همــه
جهانیــان را در بــر میگیــرد .و چنیــن آیاتــی را نمیتــوان ّ
مخصــص آیاتــی شــمرد كــه
رســالت آن حضــرت را جهانــی میدانــد ،زیــرا عــاوه بــر ایــن كــه لحــن ایــن آیــات ،ابــای
از تخصیــص دارد ،الزمــه چنیــن تخصیصــی «تخصیــص اكثــر» اســت كــه در عــرف
عقــاء ،مســتهجن و غیــر قابــل قبــول میباشــد.
و امــا آیــه یــاد شــده از ســوره مائــده ،در مقــام بیــان ایــن نكتــه اســت كــه صــرف
انتســاب بــه ایــن یــا آن دیــن ،بــرای رســیدن بــه ســعادت حقیقــی ،كافــی نیســت
بلكــه عامــل ســعادت ،ایمــان واقعــی و عمــل بــه وظایفــی اســت كــه خــدای متعــال
بــرای بندگانــش مقــرر فرمــوده اســت و طبــق دالیلــی كــه جهانــی بــودن و جاودانــی
بــودن اســام را اثبــات میكنــد وظیفــه همــه مــردم بعــد از ظهــور پیامبــر اســام ،عمل
بــه احــكام و قوانیــن ایــن دیــن اســت.
و امــا امتیــازی كــه در اســام بــرای اهــل كتــاب بــر ســایر كافــران ،منظــور شــده بــه
معنــای معــاف بــودن ایشــان از پذیرفتــن اســام و عمــل بــه احــكام آن نیســت بلكــه
در واقــع ،ارفاقــی دنیــوی اســت كــه بنابــر مصالحــی در حــق آنــان روا داشــته شــده
و بــه اعتقــاد شــیعه ،همیــن ارفــاق هــم موقتــی اســت و در زمــان ظهــور ولــی عصــر ـ
عجــل اهلل فرجــه الشــریف ـ حكــم نهایــی ایشــان اعــام ،و بــا آنــان ماننــد دیگــر كافــران
ُّ
ََ
ْ
ّ
الدیـ ِـن ك ِلـ ِـه » میتــوان
رفتــار خواهــد شــد و ایــن مطلــب را از جملــه « ِل ُیظ ِهـ َـر ُه علــى ِ
اســتفاده كــرد.
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آیتاهلل علیدوست

چرا برخی قرآن را برای توجیه
عقایدشان به خدمت میگیرند؟
در ایــن مســئله دو بحــث داریــم؛ بحــث اول دربــاره طلــب هدایــت از قــرآن اســت
و بحــث دوم ناظــر بــه شــمارش مبانــی تفســیر اســت .فکــر نمیکنیــم ایــن مطلــب
نیازمنــد توضیــح باشــد کــه مــا قــرآن را رهبــر میدانیــم ،نــه ابــزاری بــرای توجیــه عقایــد
خودمــان .بعضــی چیزهــا را آدم میدانــد ولــی وقتــی در صحنــه عمــل قــرار میگیــرد،
آنهــا را فرامــوش میکنــد .ایــن بحــث از مباحثــی اســت کــه توضیــح نمیخواهــد
ولــی توجــه میخواهــد .وقتــی انســان ســراغ یــک متــن مـیرود خالیالذهــن مطلــق
ً
نیســت .کیســت کــه بگویــد وقتــی مــن ســراغ یــک متــن م ـیروم کامــا خالیالذهــن
هســتم ،بــا ایــن حــال انســان بایــد بــه مقــدار مقــدور در تفســیر قــرآن خالیالذهــن
باشــد .کرخــی یــک جمل ـهای دارد کــه بــه کار امــروز مــا میآیــد .ایشــان میگویــد هــر
آیـهای از قــرآن مخالــف آنچــه اصحــاب مــا میگوینــد بــود یــا بایــد آیــه را تأویــل ببریــم
یــا بگوییــم نســخ شــده اســت .کرخیس ـتهای جدیــد آیــات را تأویــل نمیکننــد،
همچنیــن نمیگوینــد آیــه نســخ شــده اســت ولــی میگوینــد آیــه بــرای عصــر
خــودش بــوده اســت .مثــا مخالفــان قصــاص میگوینــد حکــم قصــاص بــرای صــدر
اســام اســت کــه وقتــی یــک نفــر از یــک قبیلــه کشــته میشــد یــک قبیلــه را قصــاص
میکردنــد ،لــذا قــرآن فرمــود «النفــس بالنفــس» .مــا بایــد بــه کرخــی بگوییــم نمیشــد
عکــس را میگفتــی؟ یعنــی اصحــاب ،خودشــان را بــر قــرآن تطبیــق دهنــد .نکتـهای
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کــه تأکیــد میکنــم ایــن اســت مــا بایــد خودمــان را بــا قــرآن تطبیــق دهیــم.

نمونههایی از تحریف آیات قرآن

یکبــار یکــی از آثــار دکتــر ابوالقاســم گرجــی را میخوانــدم ،ایشــان در مــورد آیــه
َ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ
السـ ِـارقة فاق َط ُعــوا أ ْي ِد َي ُه َمــا» گفتــه اســت معنایــش ایــن نیســت که دســت
«والسـ ِـارق و
ســارق را قطــع کنیــد بلکــه معنایــش ایــن اســت کــه جلــوی دزد را بگیریــد تــا دســتش
از مــال دیگــران قطــع شــود .یــک وقــت آدم میگویــد حــد ســرقت ســنگین اســت ولــی
اآلن مصلحــت نیســت اجــرا شــود ولــی نبایــد آیــه را تأویــل کــرد .هفتــه گذشــته اشــاره
کردیــم ،فخــر رازی اشــعری اســت و اینهــا معتقدنــد خدا جســم اســت ،روز قیامت هم
َْ
ُ َْ
َ
در صحنــه قیامــت میآیــد .وقتــی اینهــا بــا آیــه «ل ُت ْد ِركـ ُـه ال ْب َصـ ُـار َو ُهـ َـو ُيـ ْـد ِر ُك ال ْب َصـ َـار»
برخــورد میکننــد میگویــد کلمــه ابصــار در آیــه مفیــد اســتغراق اســت و معنایــش ایــن
اســت کــه همــه چش ـمها در قیامــت خــدا را نمیبیننــد ولــی بعضــی چش ـمها خــدا
را میبیننــد .بــه تعبیــر دیگــر قــرآن دارد ســلب العمــوم میکنــد ،نــه عمــوم ســلب.
ً
وقتــی انســان بخواهــد روی دنــده توجیــه بیفتــد اینگونــه میشــود .مــن مخصوصــا
مثالهــای متعــدد میزنــم کــه کلیگویــی نکــرده باشــم .در هــر صــورت اولیــن مطلــب
ایــن اســت کــه قــرآن کتــاب رهبــر اســت نــه ابــزار توجیــه و تطبیــق.
در ادامــه مطلــب میخواهــم اشــاره کنــم چــرا انســان اینگونــه میشــود .مبانــی روانــی
ایــن رفتــار چیســت؟ مــن ســه تــا مبنــا ذکــر میکنــم؛ اول ،جهــل بــه منزلــت قــرآن
اســت .وقتــی افــرادی منزلــت قــرآن را درک نمیکننــد قــرآن را در حــد توجیــه عقایــد
خودشــان تقلیــل میدهنــد .دوم ،تعصــب اســت .یــک وقــت آدم تعصــب دارد
و میدانــد تعصــب دارد ولــی یــک وقــت انســان نابینــا میشــود و متوجــه تعصــب
خــودش نیســت .ســوم ،بــه شــرط ال بــودن نســبت بــه داشــتههای دیگــران اســت.
بعضــی انســانها نســبت بــه داشــتههای دیگــران بــه شــرط ال هســتند ،نــه البشــرط.
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بــه فرمــوده امیرالمومنیــن(ع) وقتــی انســان جاهــل باشــد ،نــه اینکــه نســبت بــه
یطــرف اســت بلکــه موضــع ســلبی دارد .مثــا مالصــدرا در اســفار
مجهوالتــش ب 
یکجــا خیلــی بــه حــال بوعلــی غبطــه میخــورد و میگویــد ایــن جــوان هــدر رفــت.
بــه جــای اینکــه فلســفه را ادامــه دهــد ،رفــت در علــم طــب .مولــوی هم شــعری دارد،
میگویــد مهندســین علــم آخــور دارنــد.
ســعدی نقــل میکنــد یــک عالــم نحــوی ســوار کشــتی شــد و بــه ناخــدا گفــت چیــزی
از علــم نحــو میدانــی ،گفــت :نــه ،گفــت :نصــف عمــرت بــر فنــا اســت .جلوتــر کشــتی
دچــار تالطــم دریــا شــد .ناخــدا گفــت آقــای نحــوی شــما شــنا بلــدی؟ گفــت :نــه،
گفــت :پــس کل عمــرت بــر فنــا اســت .انســان بایــد بــه داشــتههای دیگــران احتــرام
بگــذارد .بایــد بــه مالصــدرا گفــت آقــای مالصــدرا علــم طــب و خدمــت بــه خلــق خــدا
ارزشــمند اســت .ایــن مایــه تأســف اســت نســبت بــه داشــتههای دیگــران بــه شــرط
ال میشــویم .ایــن بــه شــرط ال بــودن موجــب میشــود قــرآن را ابــزار توجیــه کنیــم.
تذکــر پایانــی در بخــش اول ایــن اســت کــه وقتــی مــا گفتیــم مفســر بایــد نســبت بــه
قــرآن خالــیالذهــن باشــد و خــودش را بــه قــرآن عرضــه کنــد ،نــه اینکــه قــرآن را بــر
خــودش عرضــه کنــد بــه معنــای نادیــده گرفتــن دقــت و نفــی مطالعــه نظــاموار دیــن
و در نظــر نگرفتــن قرائــن حالیــه و مقالیــه نیســت .اینکــه قــرآن کتــاب هدایــت اســت
نبایــد مــا را بــه ظاهرگرایــی بکشــاند.

مبانی تفسیر قرآن

ضهــای تفســیر
بحــث دوم مبانــی تفســیر اســت .منظــور از مبانــی تفســیر ،پیشفر 
قــرآن اســت کــه مــن تیتــروار بــه آنهــا اشــاره میکنــم .مــورد اول ،وحیانــی بــودن قــرآن
اســت .اگــر میخواهیــم قــرآن را تفســیر کنیــم فــرض را بــر ایــن میگذاریــم کــه قــرآن وحــی
اســت .دوم ،معجــز بــودن قــرآن اســت .ســوم ،عــدم تحریــف اســت .چهــارم ،جامــع
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عالمه سید حممدحسنی طباطبایی؟هر؟
کتاب «حیات پس از مرگ»

و جــاودان و جهانــی بــودن قــرآن اســت .جامــع یعنــی شــامل همــه شــئون اســت،
جهانــی یعنــی بــرای همــه انســانها اســت و جــاودان یعنــی کتــاب ابــدی و بــرای همــه
نهــا اســت .پنجــم ،فهمپذیــری قــرآن اســت .اگــر قــرآن را کتــاب رمــز و معمــا بدانیــم
زما 
میخواهیــم چــه را تفســیر کنیــم .اینهــا از جملــه مبانــی تفســیر قــرآن اســت.

منظور از آیه
ََ ْ ََُ
ُ
ْ
َ
«فن ثقلت موازینه» چیست؟
در «توحیــد» از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ راجــع بــهَ :ف َمـ ْـن َث ُق َلـ ْـت َم ُ
وازین ُه روایت شــده اســت
کــه منظــور از آن حســنات اســت .حســنات و ســیئات هــردو وزن میشــوند :حســنات
ســنگینی ترازو و ســیئات ســبکی آن هســتند.

ن
فصل هفتم :میزا 

وازینـ ُـه َف ُاولئـ َ
خداونــد فرمــوده اســتَ :و ْالـ َـو ْز ُن َی ْو َم ِئـ ٍـذ ْال َحـ ُّـق َف َمـ ْـن َث ُق َلـ ْـت َم ُ
ـک ُهـ ُـم
ِ
َ َّ
ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ َ ُ
َْ ُ
َ
ُ
ـک الذیـ َـن خ ِسـ ُـروا انف َسـ ُـه ْم ِبمــا کانــوا ِبآیا ِتنــا
ولئـ
المف ِلحــون * و مــن خفــت م
وازینــه فا ِ
َی ْظ ِل ُمـ َ
ـون (.)1
در ایــن آیــات خداونــد بیــان فرمــوده اســت کــه در روز قیامــت «وزن» یــا «کشــیدن»
حقیقتــی اســت ثابــت.
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
وازینــهُ
ُ
ْ
ْ
وازینــه و َمـ ْـن خفــت َم ُ
شــاید جمــع بــودن «موازیــن» در عبــارت :ف َمـ ْـن ثقلــت َم ُ
بــه اعتبــار تعــداد وزن کردنهــا باشــد.
همچنیــن در ایــن آیــات بیــان شــده اســت کــه ســنگینی در نیکــی هــا و ســبکی در
بــدی هاســت ،بــا وجــود اینکــه ظاهــر امــر مقتضــی خــاف ایــن مطلــب اســت،
َ
َ ْ َ َ ُ َّ
الصا ِلـ ُـح َی ْرف ُعـ ُـه (.)2
همچنانکــه میفرمایــد :والعمــل
ُ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َُ
ُ
اهَّلل ّال َ
ساف َلین (.)4
وَ :ی ْرف ِع
ذین َآم ُنوا ( .)3و :ث ّم َرددناه ا ْسفل ِ
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ایــن ســنگینی نیکــی هــا و ســبکی بــدی هــا ،همانطــور کــه خــود خداونــد روشــن
ََ
َ
ســاخته اســت ،بــه خاطــر بقــای نیکــی هــا و نابــودی بــدی هاســت :فا ّمــا ّالز َبـ ُـد
ْ َ
َ ْ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
ََ
رض ( .)5بنابرایــن ،ســنگینی
ـاس ف َی ْمکــث ِفــی اال
ف َیذ َهـ ُـب ُجفـ ًـاء َو ا ّمــا مــا ینفــع النـ
ِ
ُ َ َّ
َْ ُ
َ
ـک الذیـ َـن خ ِسـ ُـروا انف َسـ ُـه ْم اشــارهای
در نیکــی هاســت نــه در بدیهــا .در عبــارت :اولئـ
بــه همیــن مطلــب وجــود دارد.
َ
وازیــن ْال ِق ْس َــط ِل َی ْــوم ْال ِق َ
در جــای دیگــر فرمــوده اســتَ :و َن َض ُــع ْالمَ
یام ِــة َفــا ُت ْظ َلــمُ
ِ
َ
َ َ َّ
َْ ٌ َ ْ ً َ ْ َ
حاسـ َ
ْ َ ْ َ ََ ْ
ـبین ( )6و در
ـا
ـ
ن
ی ِب
نابهــا َوکفـ 
ِ
نفــس شــیئا وِان کان ِمثقــال حبـ ٍـة ِمــن خــرد ٍل اتی ِ
آن موازیــن را بــه «قســط» کــه همــان عــدل اســت ،تفســیر نمــوده و وجــه ســنگینی در
نیکــی هــا و ســبکی در بــدی هــا را نیــز بیــان فرمــوده اســت.
ََُ
َ
ُ
ُ
در «توحیــد» از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ راجــع بــه :ف َمـ ْـن ثقلـ ْـت َموازینه روایت شــده اســت
کــه منظــور از آن حســنات اســت .حســنات و ســیئات هــردو وزن میشــوند :حســنات
ســنگینی ترازو و ســیئات ســبکی آن هســتند.
و در احتجاج از او نقل شده که« :مراد همان کمی یا زیادی نیکی هاست».
َ َ
ُ
ـات َر ّبهــمْ
ـک ّالذیـ َـن َک َفـ ُ
ـ
ی
آ
ب
وا
ـر
ولئـ
بــا آنچــه گذشــت معنــای آیــه زیــر واضــح م 
ِ
یگــردد :ا ِ
ِ
ِِ
َ َ َ ْ َْ ُُ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ً
َو ِلقا ِئـ ِـه فح ِبطــت اعمالهــم فــا نقیــم لهــم یــوم ال ِقیامـ ِـة وزنــا ( )7چــه بــا از میــان رفتــن
و حبــط اعمــال ،جایــی بــرای تــرازوی عــدل الهــی و اندازهگیــری نمیمانــد و بــا ایــن
یگــردد کــه اندازهگیــری بــا تــرازوی عــدل ،در روز قیامــت ،تنهــا مختــص
مطلــب آشــکار م 
بــه اعمالــی اســت کــه حبــط نشــده یعنــی از میــان نرفتــه باشــد و بــه همیــن خاطــر هــم
وازینـ ُـه َف ُاولئـ َ
هســت کــه آیــه فــوق بــا ایــن آیــه منافاتــی نمییابــدَ :ف َمـ ْـن َث ُق َلـ ْـت َم ُ
ـک
ِ
َ َّ
ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ َ ُ
َ
َْ ُ
َ
ـک الذیـ َـن خ ِسـ ُـروا انف َسـ ُـه ْم فــی َج َه ّنـ َـم
ولئـ
هــم المف ِلحــون * ومــن خفــت م
وازینــه فا ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ون * َت ْل َفـ ُـح ُو ُج َ
َ
ْ
َ
خا ِلـ ُـد َ
ُ
ی عل ْیکـ ْـم
وه ُهـ ُـم ّالنـ ُـار َوهـ ْـم فیهــا کا ِلحــون * الـ ْـم تکـ ْـن آیاتــی تتل ـ 
َُ َ ً ّ
َ
ُ َ ََ
ْ
َف ُک ْن ُتـ ْـم بهــا ُت َک ّ ِذ ُبـ َ
ـون * قالــوا َر ّبنــا غل َبـ ْـت َعل ْینــا ِشــق َو ُتنا َوک ّنــا ق ْومــا ضالیـ َـن (.)8
ِ
از مباحث قبلی ،معانی روایاتی که در این باب آمده است روشن میگردد:
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در احتجــاج آمــده اســت« :هنگامــی کــه زندیــق مشــهور از امــام صــادق؟ع؟ پرســید
کــه آیــا اعمــال وزن میشــوند؟ حضــرت پاســخ داد :خیــر؛ زیــرا اعمــال جســم نیســتند
و نیــز کســی احتیــاج بــه وزن کــردن اشــیاء دارد کــه عــدد اشــیاء و ســبک ســنگینی آنهــا
را ندانــد و خداونــد هیــچ چیــز بــر او پوشــیده نیســت .زندیــق پرســید پــس معنــای
«میــزان» چیســت؟ حضــرت فرمــود :یعنــی عــدل.
ََُ
َ
ُ
ُ
َ
زندیــق دوبــاره پرســید پــس عبــارت :ف َمـ ْـن ثقلـ ْـت موازینــه کــه در قــرآن آمــده اســت
یعنــی چــه؟ حضــرت فرمــود :یعنــی کســی کــه عملــش راجــح باشــد».
در «توحیــد» از امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ نقــل شــده اســت کــهّ :
«امــا ایــن گفتــه خــدا کــه
ْ
ْ
َ
ن َضـ ُـع ال َموازیـ َـن ال ِق ْســط یعنــی تــرازوی عــدل کــه همــه خالیــق در روز قیامــت بــدان
ســنجش میگردنــد و خداونــد بــا گرفتــن حــق مــردم از یکدیگــر ،آنهــا را بــا تــرازوی
عــدل بــه جــزا میرســاند».
در «کافــی» و «معانــی» نقــل شــده اســت کــه« :از حضــرت صــادق؟ع؟ راجــع بــه
ْ
ْ
َ
«و ن َضـ ُـع ال َموازیـ َـن ال ِق ْســط یــوم القیامــة» ســؤال شــد ،حضــرت پاســخ داد :مــراد
از موازیــن همــان انبیــا و اوصیــا هســتند» .دلیــل چنیــن پاســخی از آنچــه گذشــته
یگــردد.
روشــن م 
در «کافــی» از امــام سـ ّـجاد؟ع؟ در کالمــی راجــع بــه زهــد ،نقــل شــده اســت« :ای
بنــدگان خــدا! بدانیــد کــه بــرای مشــرکین تــرازوی عــدل الهــی نصــب نمیگــردد و
نامههــای اعمــال ایشــان ،گشــوده نمیشــود ،بلکــه همگــی بــر جهنــم گــردآورده
میشــوند .نصــب تــرازوی عــدل الهــی و گشــودن نامههــای اعمــال ،تنهــا از ِآن
مســلمانان اســت ،ای بنــدگان خــدا از او بترســید».
پی نوشت ها:
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( )1سوره اعراف ،آیه  ۸و .۹
( )2سوره فاطر ،آیه .۱۰
( )3سوره مجادله ،آیه .۱۱
( )4سوره تین ،آیه .۵
( )5سوره رعد ،آیه .۱۷
( )6سوره انبیاء ،آیه .۴۷
( )7سوره کهف ،آیه .۱۰۵
( )8سوره مؤمنون ،آیه .۱۰۶ – ۱۰۲
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آیا میتوان ظلم ظاملان را
به خداوند نسبت داد؟!
بعضــی وقتهــا ظلمهایــی بــه انســان تحمیــل میشــود کــه از ناحیــه افــراد دیگــر
اســت ،و بــا آنکــه انســان تمــام تــاش خــود را میکنــد ،توانایــی مقابلــه بــا ظلــم
دیگــران را نــدارد ،ولــی آســیب قابــل توجهــی بــه انســان میرســد .آیــا میتــوان
ایــن نــوع ظلمهــا را از جانــب خــدا دانســت؟ چــون خــود شــخص اختیــاری در
ً
آنهــا نداشــته و توانایــی مقابلــه بــا آنهــا را نــدارد .مثــا افــرادی کــه در جهــان از فقــر و
گرســنگی میمیرنــد و تحــت ســلطه دیگــران قــرار دارنــد و توانایــی مبــارزه و مقابلــه
ندارنــد .و یــا کســانی کــه از گرســنگی میمیرنــد .آیــا میتــوان گفــت کــه ایــن بالیــی
اســت از جانــب خــدا کــه بــه وســیله انســانهای دیگــر بــه انســان رســیده؟
بــا توجــه بــه آنکــه هیــچ اتفاقــی خــارج از قــدرت خــدا رخ نمیدهــد ،بــر اســاس مبانــی
عقلــی و دینــی انتســاب ایــن نــوع افعــال ظالمانــه هــم بــه خداونــد متعــال درســت
اســت و هــم بــه فاعل(ظالــم) ،ولــی بایــد توجــه داشــت انتســاب ایــن افعــال بــه
خداونــد متعــال بــه لحــاظ فلســفی ،موجــب ســلب مســئولیت از فاعل(ظالــم) بــه
لحــاظ حقوقــی و کیفــری نمیشــود.
بــه نظــر میرســد نکتــه اصلــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال ،توجــه ایــن نکتــه اســت کــه
چگونــه یــک عمــل در آن واحــد بــه چنــد نفــر نســبت داده میشــود؟ و انتســاب بــه
یکــی مســتلزم عــدم امــکان انتســاب بــه دیگــری نمیشــود؟ بــه بیــان فنــی چگونــه
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«توحیــد افعالــی» منافاتــی بــا انتســاب افعــال بــه غیــر خــدای متعــال نــدارد؟[ ]۱بــرای
تبییــن ایــن موضــوع بایــد بــه چنــد مقدمــه توجــه نمــود:
 -۱موجــودات همانگونــه کــه در ذات خــود محتــاج بــه علتانــد ،در افعــال و ســایر
شــئون خــود نیــز محتــاج بــه علــت میباشــند.
بــه ایــن بیــان کــه پــس از ثبــوت توحیــد ذات بــاری تعالــی و توحیــد خالقیــت او،
دانســته میشــود کــه هــر آنچــه در عالــم وجــود دارد مخلــوق پــروردگار اســت؛ چــرا کــه
اســتقالل مخلوقــات در ذات خــود و یــا در انجــام یــک فعــل ،منافــی امــکان ذاتــی آنهــا
و احتیاجشــان بــه واجــب الوجــود بــوده و در نتیجــه توحیــد ذاتـ ِـی واجــب الوجــود
یگــردد .پــس همــه آنچــه در عالــم امکانــی وجــود دارد مخلــوق پــروردگار
منتفــی م 
اســت]۲[.
 -۲انتســاب یــک فعــل بــه خــدای متعــال ممکــن اســت بــه صــورت مســتقیم (بــدون
واســطه) باشــد – ماننــد ایجــاد اولیــن مخلــوق -و یــا بــا واســطه صــورت پذیرفتــه
باشــد[ – ]۳ماننــد رویانــدن گیاهــان کــه بــه زمیــن نســبت داده شــده اســت ]۴[.-در
نکــه ســببیت خــدای متعــال بــرای ایجــاد اشــیاء ثابــت
اینگونــه مــوارد ،در عیــن ای 
فــرض گردیــده اســت ،انتســاب آنهــا بــه ســایر موجــودات نیــز پذیرفتــه شــده اســت.
[ ]۵برخــی از قســم اول بــه «جعــل بســیط» و از دومــی بــه «جعــل مرکــب» تعبیــر
نمودهانــد]۶[.
حــال ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چگونــه ممکــن اســت همــه افعــال مخلــوق
ّ
پــروردگار باشــد ،امــا بــه دیگــران نیــز منتســب گردنــد؟ بــرای حــل ایــن مطلــب بایــد بــه
ّ
اقســام «علــت» توجــه نمــود.
علــت یــک شــیء گاهــی منحصــره اســت و گاهــی غیــر منحصــره .در علــت منحصــره،
فقــط یــک علــت بــرای شــیء وجــود دارد و بــدون آن ،دیگــر معلولــی باقــی نخواهــد
مانــد .امــا در علتهــای غیــر منحصــره دو یــا چنــد چیــز عامــل ایجــاد معلــول
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میباشــند ]۷[.علتهــای غیــر منحصــره نیــز بــه دو گــروه تقســیم میشــوند :علــل
عرضــی و علــل طولــی]۸[.
علــل غیــر منحصــره عرضــی ماننــد جایــی اســت کــه نــور خورشــید و آتــش بــه کمــک
یکدیگــر ســبب گــرم شــدن آب شــوند .در اینجــا هــر یــک از علتهــا مســتقل از
یکدیگــر عمــل کــرده و بــا از بیــن رفتــن یکــی ،دیگــری بــه ایجــاد ســبب خــود ادامــه
میدهــد .علــل منحصــره طولــی نیــز ماننــد جایــی اســت کــه بــا چرخانــدن کلیــد
چیــک از انگشــتان و
یگــردد .در ایــن مثــال هی 
توســط انگشــتان دســت ،قفــل بــاز م 
کلیــد بــه صــورت مســتقل از یکدیگــر قفــل را بــاز نمیکننــد و بــا فقــدان هــر یــک از آنهــا،
عملیــات بــاز نمــودن منتفــی خواهــد شــد.
در مثــال اخیــر بایــد بــه نکتـهای توجــه نمــود و آن ایــن اســت کــه هرچنــد چرخیــدن
کلیــد معلــول چرخانــدن انگشــتان اســت و بــدون آن کلیــد حرکــت نمیکنــد ،امــا در
مجمــوع بــاز شــدن قفــل منتســب بــه هــردوی آنهــا اســت و انگشــتان بــه تنهایــی و
مســتقل از کلیــد ،علــت بــاز شــدن قفــل بــه شــمار نمیآینــد.
حــال کــه اقســام علــت مشــخص گردیــد ،بایــد گفــت رابطــه ســببیت خــدای متعــال بــا
ســببیت ســایر مخلوقــات بــه صــورت علــل غیــر منحصــره طولــی اســت ،نــه عرضــی.
[ ]۹بــه عبــارت دیگــر ،خــدای متعــال مخلوقاتــی را میآفرینــد و آنهــا را ســبب بــرای
ایجــاد مخلوقاتــی دیگــر قــرار میدهــد ،امــا ســببیت ایــن مخلوقات در عرض ســببیت
الهــی نیســت تــا بــه صــورت مســتقل بتواننــد معلولهــای خــود را ایجــاد کننــد؛ بلکــه
ســببیت آنهــا در طــول ســببیت الهــی و وابســته بــه آن اســت (و در حقیقــت بــه
اراده و مشــیت الهــی اســت کــه آنهــا ســبب بــرای ایجــاد مخلوقــات میگردنــد) .پــس
همانگونــه کــه ایــن اســباب در اصــل وجــود خــود نیازمنــد خــدای متعــال هســتند،
در ســببیت خــود بــرای ســایر مخلوقــات نیــز نیازمنــد خــدای متعــال میباشــند و در
ایــن زمینــه اســتقاللی از خــود ندارنــد]۱۰[.
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شــاهد بــر ایــن مدعــا نیــز آیاتــی از قــرآن کریــم اســت کــه در عیــن انتســاب یــک فعــل
بــه مخلوقــات ،آنرا بــه خــدای متعــال منتســب نمودهانــد .بــه عنــوان مثــال خــدای
متعــال در قــرآن میفرماینــد« :و پرتــاب ننمــودی هنگامــی کــه پرتاب نمــودی ،لیکن
خداونــد پرتــاب نمــود» ]۱۱[.طبــق ایــن آیــه شــریفه ،پرتــاب نمــودن پیامبر اکــرم(ص)
ثابــت انگاشــته شــده؛ زیــرا «هنگامــی کــه پرتــاب نمــودی» نشــانگر وقــوع فعــل در
گذشــته اســت و در عیــن حــال ،همــان فعــل بــه خــدای متعــال نیــز منســوب گشــته
اســت ]۱۲[.در نتیجــه میتــوان گفــت افعــال مخلوقــات در طــول افعــال الهــی بــوده
و بــه خواســت الهــی اســت کــه مخلوقــات ســبب ایجــاد معلــوالت خــود میشــوند.
ـال مخلوقــات بــه خــدای متعــال بایــد بــه آن توجــه
امــا نکت ـهای کــه در انتســاب افعـ ِ
ُ
ُ
نمــود؛ ایــن اســت کــه معیــار انتســاب حســن و قبــح در مــوارد بــا واســطه ،متفــاوت
از مــوارد بــدون واســطه اســت و نمیتــوان همــواره حکمــی یکســان بــرای آنهــا بیــان
نمــود؛ همانگونــه کــه در علــم حقــوق نیــز بیــن ســبب و مباشــر در امــوری نظیــر قتــل،
تفــاوت قائــل میشــوند و گاهــی قتــل را منســوب بــه مباشــر و گاهی منســوب به ســبب
مینماینــد -کــه نشــانگر اختــاف شــرایط در انتســاب یــک فعــل بــه مسـ ّـببین آن فعــل
اســت .-بــرای تبییــن مطلــب بایــد گفــت اگــر وســائطی کــه بــا آنهــا یــک فعــل صــورت
پذیرفتــه اســت ،فاقــد شــرایط تکلیــف (نظیــر عقــل و اختیــار) باشــد ،در ایــن صــورت
ّ
ً
عمدتــا آن فعــل را منســوب بــه ســبب ذی شــعور کــه مکلــف اســت مینماینــد .بــه
عنــوان مثــال ،در جایــی کــه شــخص عاقلــی بــا دادن آلــت ّقتالــه بــه یــک دیوانه ســبب
قتــل شــخصی دیگــر شــده باشــد ،شــخص عاقــل را قاتــل نامیــده و مجــازات قتــل را
در حــق او جــاری مینماینــد و کاری بــا مباشــر در قتــل کــه فاقــد عقــل اســت ،ندارنــد.
امــا اگــر وســائط بــه نوبــه خــود دارای اراده و اختیــار باشــند ،بــه هــر مقــدار کــه عقــل
و اراده و … در فعــل اثــر داشــته باشــد ،انتســاب حســن و قبــح آن فعــل بــه وســائط
نیــز ســرایت نمــوده و بــه آنهــا منســوب میگــردد .ماننــد جایــی کــه شــخص عاقــل بــه
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ـمن خونیــن شــخصی دیگــر ،آلــت ّقتالــه بدهــد کــه در ایــن صــورت شــخص عاقــل
دشـ ِ
ّاول را معــاون در قتــل و شــخص مباشــر را کــه دشــمن اســت قاتــل مینامنــد و بیــن
مجــازات ایــن دو تفــاوت قائــل میشــوند .پــس نبایــد تصــور نمــود انتســاب افعــال در
بحــث توحیــد افعالــی ،مغایــر بــا ضــرورت صــدور فعــل َح َســن از خــدای متعــال اســت و
همــواره بایــد از انتســاب افعــال قبیــح بــه حضرتــش بــر حــذر بــود.

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]۱محقــق حلــی ســه دلیــل بــرای اثبــات صــدور افعــال از مخلوقــات  -هرچنــد بــه صــورت غیــر مســتقل -بیــان نمودهانــد کــه در
رد کالم برخــی کــه همــه افعــال را بیواســطه منتســب بــه پــروردگار مینماینــد ارائــه شــدهاند .ر .ک :محقــق حلــی ،المســلک فــی
اصــول الدیــن و الرســالة الماتعیــة ،تحقیــق ،اســتادى ،رضــا ،ص  ،۷۹مشــهد ،مجمــع البحــوث االســامیة ،چــاپ اول۱۴۱۴ ،ق.
[ .]۲ســبحانی ،جعفــر ،محاضــرات فــی االلهیــات ،تلخیــص ،ربانــی گلپایگانــی ،علــی ،ص ،۵۷قــم ،مؤسســه امــام صــادق(ع)،
چــاپ یازدهــم۱۴۲۸ ،ق.
[ .]۳الهیجی ،فیاض ،گوهر مراد ،مقدمه ،قربانی ،زین العابدین ،ص ،۲۷۸تهران ،نشر سایه ،چاپ اول۱۳۸۳ ،ش.
[ .]۴حج.۵ ،
[ .]۵ر .ک :عالمــه حلــى ،کشــف المــراد فــی شــرح تجریــد االعتقــاد ،تصحیــح ،حسـنزاده آملـى ،حســن ،ص ،۳۱۴قــم ،مؤسســة
النشــر اإلســامی۱۴۱۳ ،ق.
[ .]۶گوهر مراد ،ص .۲۷۹
[ .]۷ر .ک :ســبحانی ،جعفــر ،ارشــاد العقــول الــى مباحــث األصــول ،تقریــرات ،حــاج عاملــى ،ج  ،۲ص  ،۳۵۵قــم ،موسســه امــام
صــادق(ع) ،چــاپ اول۱۴۲۴ ،ق.
[ .]۸ر .ک :محاضرات فی االلهیات ،ص.۶۰
[ .]۹ر .ک :طباطبائی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۹ص ،۱۹۴قم ،اسماعیلیان ،چاپ دوم۱۳۷۱ ،ش.
[ .]۱۰ر .ک :خــرازی ،ســید محســن ،بدایــة المعــارف فــی شــرح عقائــد االمامیــة ،ج ،۱ص ،۱۵۵قــم ،موسســة النشــر االســامی،
۱۴۱۷ق ،بیجــا.
[ .]۱۱انفال.۱۷ ،
[ .]۱۲ر .ک :طیــب ،ســید عبــد الحســین ،اطیــب البیــان فــی تفســیر القــرآن ،ج ،۶ص ،۹۰تهــران ،اســام ،دوم۱۳۷۸ ،ش؛
مــکارم شــیرازی ،ناصــر ،تفســیر نمونــه ،ج ،۷ص  ،۱۱۵تهــران ،دار الکتــب اإلســامیة ،اول۱۳۷۴ ،ش.
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چرا وقیت با جسم مادی
گناه میکنمی
روح ما در آخرت عذاب شود؟
ســؤال :انســان در دنیــا بــا جســم مــادی مرتکــب گنــاه مــی شــود امــا در آخــرت روح او
گرفتــار عــذاب و شــکنجه مــی شــود؛ آیــا ایــن عادالنــه اســت؟
پاسخ سؤال در چند محور ارائه میشود:
ً
اوال :قبــل از هــر چیــز بایــد اشــاره شــود کــه انســان مرکــب از روح و بــدن اســت؛ تنهــا بــه
روح ،انســان گفتــه نمیشــود چــه اینکــه تنهــا بــه بــدن بــدون روح نیــز انســان گفتــه
ً
نمیشــود بلکــه بــه تعبیــر برخــی از بــزرگان انســان موجــود چنــد طبقــه اســت مثــا
یــک طبقــه آن بــدن و جســم اســت و طبقــه دیگــر آن روح او اســت و بــه مجمــوع
بــدن و روح انســان گفتــه میشــود و هــر عملــی را کــه انســان انجــام میدهــد در واقــع
بــا تمــام طبقههــای وجــودی خــود انجــام میدهــد نــه اینکــه گنــاه را جســم مــادی
انجــام دهــد عــذاب را روح بچشــد بلکــه گنــاه را انســان انجــام میدهــد کــه مرکــب از
جســم و روح اســت]۱[.
ً
ثانیا :در آخرت هم جســم و بدن عذاب میشــود و هم روح زیرا معاد هم جســمانی
اســت و هــم روحانــی ،قــرآن کریــم در آیــات متعــدد جریــان عذاب جســمانی و روحانی
را مطــرح کــرده از جملــه فرمــود« :اذ االغــال فــی اعناقهــم و السالســل یســحبون فــی
الحمیــم ثــم فــی النــار یســجرون»[ ]۲در آن هنــگام کــه غلهــا و زنجیرهــا برگــردن آنهــا
قــرار گرفتــه و آنهــا را میکشــند و در آبــی ســوزان وارد میکننــد ســپس در آتــش دوزخ
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افروختــه میشــوند.
در ایــن آیــه آن گونــه کــه پیداســت بــه صراحــت از عــذاب جســمانی و ایــن کــه جســم
و بــدن عــذاب میشــود و زنجیــر بــه گردنهــا انداختــه میشــود ســخن گفتــه شــده
اســت در آیــه دیگــر نیــز فرمــود« :کســانی کــه بــه آیــات ما کافر شــدند بــه زودی آنهــا را در
آتشــی وارد میکنیــم کــه هــر گاه پوســتهای تــن آنهــا درآن عریــان گــردد پوس ـتهای
دیگــری بــه جــای آن قــرار میدهیــم تــا کیفــر را بچشــند خداونــد توانــا و حکیــم
اســت]۳[».
در رابطــه بــا ایــن آیــه کــه جریــان عــذاب جســمانی و روحانــی را مطــرح کــرده اســت
ســؤالی در میــان مفســران پیــدا شــده و آن ایــن کــه اگــر آن پوسـتها بــه پوسـتهای
دیگــری تبدیــل شــود گنــاه پوس ـتهای تــازه چیســت کــه آنهــا بســوزند؟
مفســران بــزرگ پاســخهای متعــددی از ایــن ســؤال دادهانــد کــه از همــه بهتــر
پاســخی اســت کــه عینـ ًـا در حدیــث امــام صــادق ـ علیــه ّ
الســام ـ در جــواب شــخصی
مادیپرســت کــه دربــارة ایــن آیــه ســؤال کــرد فرمــود« :پوسـتهای نــو همــان پوســت
هــای ســابق اســت و در عیــن حــال غیــر آن اســت» آن شــخص چــون نتوانســت بــه
عمــق ایــن ســخن برســد تقاضــای توضیــح بیشــتری بــا ذکــر مثــال کــرد ،امــام فرمــود:
ایــن ماننــد آن اســت کــه کســی خشــتی را بشــکند و دو مرتبــه آن را در قالــب بریــزد و
بــه صــورت خشــت تــازهای در آورد ،ایــن خشــت دوم همــان خشــت اول اســت و در
عیــن حــال خشــت تــازهای اســت.
طبــق ایــن روایــت پوسـتهای جدیــد از همــان مــواد پوسـتهای گذشــته تشــکیل
میشــود کــه در عیــن تــازه بــودن صــورت وحــدت مــاده محفــوظ اســت ]۴[.پــس ایــن
گونــه نیســت کــه عمــل را جســم انجــام دهــد و عــذاب را روح بچشــد بلکــه انســان
مرکــب از جســم و روح عمــل را انجــام میدهــد و همــان انســان عــذاب میشــود.
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ً
ثالثــا :در آخــرت عــذاب هــم بــرای جســم اســت و هــم بــرای روح یعنــی گذشــته از آن
کــه روح انســان از طریــق عذابهــای جســمانی عــذاب را میچشــد ،گرفتــار عــذاب
ً
یگــردد امــا خــود روح شــدیدا در
روحــی نیــز میشــود کــه اثــر آن در بــدن ظاهــر نم 
عــذاب اســت و در ایــن بــاره در قــرآن کریــم آیــات متعــددی آمــده اســت از جملــه
فرمــود« :و الذیــن کفــروا و کذبــوا بآیاتنــا فاولئــک لهــم عــذاب مهیــن»[ ]۵کســانی کــه
کافــر شــدند و آیــات مــا را تکذیــب کردنــد عــذاب خــوار کننــدهای بــرای آنهاســت .در
ذیــل ایــن آیــه گفتهانــد :منظــور از کیفرهــای روحانــی مجموعــه امــوری اســت کــه روح
ً
و جــان انســان را در فشــار قــرار میدهــد ،هــر چنــد تأثیــری در جســم او ظاهرا نداشــته
ً
باشــد و یــا آن کــه تأثیــر دو گانــه دارد هــم جســم را مســتقیما آزار میدهــد و هــم روح
را ،در آیــه یــاد شــده آمــده دوزخیــان دچــار ذلــت و خــواری میشــوند و ایــن بیــان
بســیاری از جنبههــای تحقیرآمیــز عذابهــای دوزخ را شــامل میشــود کــه مبتکــران
گردنکــش و خودبیــن را بــه پائینتریــن مرحلــه ذلــت میکشــاند .پــس عذابهــای
ی آمیختــه بــا انــواع اهانتهاســت کــه مایــه آزار روح و جــان نیــز میشــود بــه
دوزخ ـ 
همیــن ســبب گفتــه شــده کــه مجازاتهــای روحانــی در قیامــت دردناکتــر اســت]۶[.
بنابرایــن همــان طــور کــه در دنیــا روح وجســم هــردو مرتکــب گنــاه شــده انــد در آخــرت
هــم روح و جســم هــردو عــذاب مــی شــوند.
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امحد شفیعینیا

عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[ .]۱سبحانی ،جعفر ،الهیات ،قم ،نشر مؤسسه امام صادق ـ علیه ّ
السالم ـ ۱۴۱۷ ،ق ،ج  ،۴ص .۳۸۷
[ .]۲غافر ۷۱ /و .۷۲
[ .]۳واقعه ۴۱ /ـ .۴۴
[ .]۴مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام قرآن ،تهران ،نشر دارالکتب االسالمیه ۱۳۷۷ ،ش ،ج  ،۶ص .۴۵۱
[ .]۵حج.۵۷ /
[ .]۶مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام قرآن ،نشر پیشین ،ج  ،۶ص .۴۶۴

چگونگی سیره امئه
درباره اختالفات مذاهب و فرقهها

؟مهع؟

«مــدام صدبــار تکــرار میکنیــم بــاز یکــی از آن طــرف صدایــش بلنــد میشــود راجــع
بــه مســئل ه شــیعه و ســنی و اختالفــات و شــکافها .چــرا ایــن کار را میکننــد؟ چــرا
بــه ســود دشــمن کار میکننــد؟ نمیداننــد کــه انگلیسهــا هنرشــان ایجــاد اختــاف
اســت و یکــی از گس ـلها و شــکافهایی کــه همیشــه انگلیس ـیها اســتفاده کردهانــد
شــکاف بیــن شــیعه و ســنی بــوده؟ حــاال بهتدریــج دیگــران هــم یــاد گرفتنــد و در
ایــن اندیشــکدههای آمریــکا ،اندیشــکدههای سیاســی و… مالحظــه میکنیــد کــه
میگوینــد بلــه فــان افــراد شــیعهاند ،فــان جاهــا شــیعهاند فــان جاهــا سـ ّـنیاند.
بــه آنهــا هــم رســیده شــیعه و ســنی! نکنیــد ،برادرانــه باهــم زندگــی کنیــد»
رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از دستاندرکاران و کارگزاران حج کشور

بــه نظــر شــما تعامــل مــردم شــیعه و اهــل ســنت در کشــور مــا بــا توجــه بــه اشــتراکات و
اختالفــات فقهــی و تاریخــی کــه در میــان آنهــا وجــود دارد چگونــه بایــد باشــد؟
بــه نظــر میرســد در زمینــه تقریــب میــان مذاهــب اســامی غفلــت بزرگــی تاکنــون
دوران حــدوث و وقوعــی و
صــورت گرفتــه و آن غفلــت ایــن اســت کــه هــر کاری،
ِ
دوران ثباتــی دارد .انســان بایــد در دوران حــدوث تــا میتوانــد نســبت بــه تعریــف
و شناســایی آنچــه میخواهــد انجــام دهــد تــاش کنــد تــا هــم خــود و هــم دیگــران
ی میرســد کــه
بداننــد کــه قــرار اســت چــکار کننــد و موضــوع بحــث چیســت امــا زمانـ 
بایــد از حــرف زدن و مباحــث تکــراری پرهیــز کــرد و بــه ســمت میــدان عمــل رفــت تــا
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بــه نقطــه ثبــات برســیم.
در تعبیــری عربــی گفتــه میشــود کــه دورهای بــرای تنظیــر و دورهای بــرای تطبیــق
اســت .تنظیــر بــه معنــی دوره مفهــوم شناســی و مفهــوم ســازی بحثهــای نظــری و
مباحثــی اســت کــه معمــوال در روی کاغــذ میآینــد امــا میــدان عمــل را چنــدان تجربــه
نمیکنــد .ایــن دوران خــوب اســت و هماننــد دوران شــک میمانــد امــا نبایــد در ایــن
دوران باقــی مانــد بلکــه بایــد بــه ســمت مرحلــه عمــل و تطبیــق و میــدان کار حرکــت
کنیــم .بــه نظــر میرســد بــا وجــود اختالفــات اندکــی کــه میــان مــا و ســایر مذاهــب
اســامی وجــود دارد آنچــهمیتوانــد وحــدت و یگانگــی را در میــان مســلمانان و در
میــان عمــوم مــردم و ســاطین و حــکام و اداره کننــدگان بــه نقطــه اوج برســاند ایــن
اســت کــه در مرحلــه تطبیــق و عمــل ،وحــدت خــود را بــه اثبــات برســانیم.
شــخصیتی بــه نــام شــهید قاســم ســلیمانی ،ســطوح عالیــه درس را در حــوزه و
دانشــگاه نگذرانــده امــا در میــدان عمــل تبدیــل بــه الگویــی بــرای همــه کســانی
میشــود کــه دارای مــدارج علمــی باالیــی هســتند چــون شــهید ســلیمانی ،در
میــدان عمــل و متــن جامعــه حضــور پیــدا کــرده و پیــروز هــم شــد و بــه الگویــی بــرای
همــه تبدیــل شــد و دشــمنان هــم از وی میترســند .بنابرایــن بــه نظــرم آنچــه
میتوانــد تعامــل مــردم شــیعه و ســنی را گســترش دهــد و بــه مرحلــه پیــروزی برســاند
ایــن اســت کــه از میــدان غفلــت نکنیــم .اگــر بــه گذشــته جوامــع اســامی نــگاه کنیــم
همیــن مــردم شــیعه و ســنی در یــک شــهر و روســتا و بــر ســر یــک زمیــن کشــاورزی کار
میکردنــد و در مراســم هــم شــرکت کــرده و بــا همدیگــر ازدواج میکردنــد و بســیاری
از مــواردی کــه مــا امــروزه میشــنویم را اصــا نشــنیده بودنــد بنابرایــن وحــدت در
میــدان عمــل رمــز توفیــق جامعــه اســامی اســت.
بــه نظــر شــما چــرا عــدهای میخواهنــد بــه اختالفــات میــان مذاهــب اســامی دامــن
بزنند؟
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واقعیــت ایــن اســت کــه تفرقــه ،ضعــف و ناتوانــی بــه دنبــال دارد چنانکــه پشــت ســر
اتحــاد ،قــوت و اســتواری و روی هــم ریختــن نیروهــای فکــری و عملــی و در نتیجــه
پیــروزی اســت .مســلم اســت کــه دشــمنان بــر طبــق تفرقــه میزننــد تــا جامعــه
اســامی تضعیــف شــده و آنهــا بــه هــدف خــود برســند و ایــن تعجبــی نــدارد امــا
تعجــب از خودیهــا اســت کــه چــرا بــر ســر اختالفــات حداقلــی دعــوا دارنــد در حالــی
کــه مــا بالــغ بــر  ۹۵درصــد اشــتراکات داریــم .مرحــوم آی ـتاهلل محمدعلــی تســخیری
میفرمودنــد مــا مســلمانان بایــد تقریــب در اندیشــه و وحــدت در عمــل داشــته
باشــیم و الاقــل اگــر بــه وحــدت نمیرســیم اندیش ـههایمان نزدیــک بــه هــم شــده و
فاصلــه زیــادی کــه در تصــورات وجــود دارد دیگــر دیــده نشــود امــا وحــدت رویــه هــم
در میــدان عمــل اهمیــت زیــادی دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه اندیشــه و ســایق همــه اعضــای یــک خانــواده هماننــد هــم
نیســت امــا بایــد در میــدان عمــل وحــدت رویــه داشــته باشــند و ایــن وحــدت بــه
ً
راحتــی هــم حاصــل میشــود .دشــمن قطعــا دشــمنی خــود را میکنــد امــا خودیهــا
بایــد تــا میتواننــد در میــدان عمــل ،بــرای حفــظ امکانــات مــادی و معنــوی جوامــع
اســامی متحــد باشــند.
در کشــور مــا بســیاری از خانوادههــا از دو مذهــب بــا هــم مــراوده و ارتبــاط خــوب و
بــدون مشــکلی دارنــد .چــرا ایــن یکــی بــودن را در میــان علمــا و بــزرگان دو مذهــب
نمیبینیــم؟
فــرق بزرگــی کــه بیــن تودههــا و علمــا وجــود دارد ایــن اســت کــه چــون تودههــا مقلــد
هســتند ایــن آمادگــی را دارنــد کــه آنهــا را بــه هــر ســمتی ســوق داد لــذا در میــان آنهــا
انعطافپذیــری وجــود دارد امــا در میــان علمــا ،هرکســی بــه خاطــر نظــری کــه بــه آن
رســیده از دیــدگاه خــود کوتــاه نمیآیــد و بــر اســاس پیــش فــرض خــود جلــو مـیرود.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــه خوبــی بــه ســخنان طــرف مقابــل گــوش دهــد بــه ایــن
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نتیجــه میرســد کــه طــرف مقابــل هــم شــخصی هماننــد خــود اوســت .لــذا بایــد
انصــاف بــه خــرج دهنــد و اگــر هــم ذهــن آنهــا پیــش فرضــی دارد بــا قــدرت ایمــان و
تقــوا اجــازه ندهنــد ایــن پیــش فرضهــا ،عمــل آنهــا را تحــت الشــعاع قــرار دهــد.
ً
ســیره ائمــه دربــاره اختالفــات مذاهــب و فرقههــا چگونــه بــوده اســت؛ مثــا امــام
رضــا(ع) و امــام صــادق(ع) چــه برخــوردی در ایــن زمینــه داشــتند؟
در جــواب ایــن ســؤال الزم اســت مقدمـهای عــرض کنــم .وقتــی وحــدت و انســجام و
ً
همزیســتی مســالمتآمیز بــا دیگــر انســانها خصوصــا دیگــر مســلمانان یــک واجــب
شــرعی و عقلــی اســت طبیعــی اســت ایــن واجــب شــرعی از ناحیــه خــود متصدیــان
دیــن و صاحبــان تبییــن دیــن کــه امامــان هســتند بــه میــزان بیشــتری مــورد توجــه
ً
قــرار خواهــد گرفــت و حتــی خــود آنهــا در ایــن مباحــث الگــو بودهانــد .اساســا رویــه
همــه امامــان مــا اتحــاد در میــان جامعــه اســامی بــوده اســت و مخصوصــا امــام
صــادق(ع) حــوزه درســی و دانشــگاهی داشــتند کــه چهــار هــزار دانــش پــژوه در آنجــا
گــرد آمــده بودنــد و از وجــود ایشــان اســتفاده میکردنــد کــه بخــش قابــل توجهــی از
آنهــا اهــل ســنت بودهانــد.
معــروف اســت افــرادی هماننــد ابوحنیفــه و برخــی دیگــر از بــزرگان اهــل ســنت در
نــزد امــام صــادق(ع) شــاگردی کردهانــد و امــام بــا ایــن حضــور خــود در میــدان ،بیــن
شــیعه و ســنی فرقــی نگذاشــتند و ســفرهای آســمانی کــه خداونــد در اختیــار ایشــان
گذاشــته بودنــد را بــرای همــه گســترده کردنــد .از ســوی دیگــر بیانــات زیادی از ایشــان
بــر جــای مانــده کــه بــر اهمیــت وحــدت شــیعه و ســنی تأکیــد دارنــد .در مــورد امــام
رضــا(ع) هــم شــرایط اینگونــه اســت و شــاید موضــوع وحــدت را گســتردهتر کردنــد
چــون ایشــان تعامــل را از ســطح مذاهــب بــه ســطح ادیــان گســترش دادنــد.
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خداوند چگونه انسانها را ادب میکند؟
دعــا نزدیکتریــن و مؤثرتریــن رابطــه انســان بــا خداســت .دعــا در فرهنــگ اســامی
از مهمتریــن عبــادات اســت؛ تــا آنجــا کــه خداونــد در قــرآن مجیــد پــس از امــر بــه دعــا
َ
َ ُ
َ ُ ُ
و وعــده اســتجابت َ«وقــال َر ّبکـ ُـم ْاد ُعونــی أ ْسـ َـت ِج ْب لکــم» میافزایــد :کســانی کــه در
برابــر ایــن رابطــه نزدیــک خلــق و خالــق تکبــر میورزنــد بــه زودی بــا ذلــت وارد دوزخ
َ َْ ُُ َ ََ
ون َعـ ْـن ع َ
میشــوند«ِ :ا َّن َّالذیـ َـن َی ْسـ َـت ْکب ُر َ
داخریـ َـن».
بادتــی ســیدخل
ون َجه ّنـ َـم ِ
ِ
ِ
یکــی از دعاهــای وارد شــده ،دعــای ابوحمــزه ثمالــی اســت .ابوحمــزه از برخــی
ّ
المتهجــد ،بــه
امامــان دعاهــای متعــددی آموختــه اســت .شــیخ طوســی در مصبــاح
نقــل از ابوحمــزه ،دعایــی از امــام ســجاد (ع) آورده کــه در ســحرهای مــاه رمضــان
خوانــده میشــود و بــه دعــای ابوحمــزه ثمالــی مشــهور اســت و شــرحهایی نیــز بــر آن
ً
نوشــته شــده اســت .ایــن دعــای نســبتا طوالنــی مضامیــن اخالقــی و عرفانــی واالیــی
دارد و خوانــدن آن در بیــن شــیعیان متــداول اســت.
دعــای ابوحمــزه ثمالــی یکــی از دعاهــای پرفضیلتــی اســت کــه امــام ســجاد (ع) آن را
در هنــگام ســحرهای مــاه رمضــان میخواندنــد .ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن
دعــا ،آن را بســیار متمایــز کــرده اســت .ایــن دعــا شــامل صفــات خداونــد ،اســم اعظــم
و همچنیــن شــامل مفاهیمــی ماننــد ســنگینی بــار گناهــان ،لــزوم اطاعت و پیــروی از
پیامبــر اکــرم (ص) و خانــدان معصــوم او ،دشــواریهای قبــر و قیامــت اســت.
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َّالل ُهـ َّـم َل ُت َؤ ّد ْبنــی ب ُع ُق َوبتـ َ
ـک ،بــا عقوبــت خــود ادبــم مکــن .ایــن مضمــون و محتــوا
ِ
ِ ِ ِ
بــه مــا میفهمانــد بحــث ادب ســازی خداونــد بــرای انســان یــک موضــوع طبیعــی
و قطعــی اســت.
برهمیــن اســاس شــکل خاصــی از تادیــب را درخواســت کــرده و شــکل خاصــی از
تادیــب را زنهــار میدهــد و نگــران اســت .از پــروردگار درخواســت دارد کــه آن شــکل
خــاص انجــام شــود .پــس تادیــب عمومیــت دارد.
دومیــن نکتــه ایــن اســت کــه تادیــب بــا عقوبــت چــه خصوصیتــی دارد کــه امــام در
ابتــدای دعــا بــا پرهیــز و درخواســت نفــی عقوبــت مســالت میکنــد؟ ایــن نکتــه
مهمــی اســت.
ادب یعنــی چــی؟ دبســتانهایی کــه میگوینــد اصــل آن ادبســتان بــود کــه بــه
دبســتان تخفیــف پیــدا کــرد .ادب یعنــی حــد شناســی اگــر در ایــن جهــان کــه جهانــی
از اندازههــا اســت و مــا در جهــان طبیعــت هیــچ چیــز مطلــق نداشــته و همــه امــور
ً
نســبی و بــا انــدازه اســت .بــه تعبیــر قــرآن کریــم« :خلــق کل شــیء قــدره تقدیــرا»
همــه چیــز را خداونــد آفریــد و ایــن آفرینــش حدپذیــر و بــا انــدازه اســت.گرفتاریها،
خوش ـیها ،علــم و کمــاالت و صفــات کســب شــده توســط انســان حــد دارد.
َ ً
یــن» نعمتهایــی کــه بدســت
خداونــد در ســوره یــس فرمودنــد« :متاعــا ِإلــی ِح ٍ
میآوریــم زمــان دارنــد و مطلــق و الــی االبــد نیســتند .جوانــی نشــاط و لذتهــای
ایــن عالــم حــد دارد و تنهــا موجــود خداونــد اســت کــه حدناپذیــر اســت و شــرک در
جایــگاه اقدســش حــد نــدارد و همــه چیــز در جهــان حــد و قــدر دارد .پــس تربیــت
انســان ،کمــال انســان بــا عنصــر اصلــی تربیــت پذیــری در انســان ادب اســت.
نقطــه اصلــی و ثقــل تربیــت در مواجهــه بــا فرزنــدان ،تربیــت پذیــران و نــو آمــوزان،
آمــوزش حدهــا و اندازههــا اســت .آنهــا را بایــد متوجــه ایــن امــر کــرد کــه جهــان
اندازههــا و مقدارهاســت و ایــن همــان ادب اســت .تادیــب کــه بعضــی بــا شــکلهای
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خشــن یکســان میگیرنــد یعنــی آگاهــی بخشــی بــه اندازههــا و معیارهــا.
اگــر اندازههــا را نشناســیم مبتــای بــه تجــاوز میشــویم کــه همــان اندازههــا را مــد
نظــر قــرار نــدادن کــه ایــن امــر ظلــم اســت .در مقابــل حــد ناشناســی ،انــدازه نشناســی
تجــاوز و ظلــم اســت.
پــس ناگزیــر انســان بایــد تربیــت شــود و مربــی انســان پــروردگار اســت.ربوبیت شــأن
تربیتــی اســت پــس طبیعــی اســت کــه خداونــد انســان را ادب میکنــد ایــن لطــف
پــروردگار اســت .تادیــب بــا تنبیــه فــرق میکنــد و لطــف و رشــد و ارتقــا و لطفــی در حــق
انســان اســت .و انســان را بــزرگ میکنــد و از قــوه بــه فعــل میرســاند.
خداونــد چگونــه تادیــب میکنــد؟ تادیــب خداونــد شــکلهای مختلــف دارد و در
نســبتهای خاصــی بــا پــروردگار تعریــف میشــود .انســانها در نســبت خاصــی کــه در
رابطــه بــا خداونــد پیــدا میکنــد ،تادیــب میشــود .شــیوههای ارتبــاط بــا پــروردگار بــه
همیــن دلیــل یکســان نیســت .شــیوههای عــام کــه اهــل بیــت گفتــه انــد امــا بعضــی
شــیوهها در تجربــه ربوبــی و ارتبــاط خاصــی کــه بــا پــروردگار پیــدا میکنــد موضوعیــت
ّ ُ
ّ
مییابنــد .یکــی از ویژگیهــای دعــا همیــن اســت کــه میگویــدْ :
«اد ُعــوا َر َبکـ ْـم َت َض ُر ًعــا
ُْ ً
َوخف َیــة» پروردگارتــان را بخوانیــد در ادعیــه ایــن اســت کــه انســان در دعــا ارتبــاط بــا
ً
پــروردگار خــودش پیــدا میکنــد و نــه لزومــا پــروردگار انســان دیگــر .پــروردگار همــه
«اهلل» اســت .اهلل رب جامعــه اســت امــا در ذیــل اهلل حوزههــای ربوبــی مختلــف
وجــود دارد.
در هــر صــورت ایــن تادیــب یــک ســاحت خصوصــی دارد کــه در ارتبــاط ربوبــی خــاص
انســان بــا پــروردگارش معنــا پیــدا میکنــد .ربــی کــه منســوب بــه مــن اســت.
شــیوهها عــام تادیــب پــروردگار ابتالئــات و فــراز و نشــیبهایی اســت کــه در زندگــی
انســان رخ میدهــد .بیماریهــا ،داراییهــا ،نداریهــا همــه اینهــا در چارچــوب
تادیــب الهــی اســت و خــدا حدهــا را در قالــب تجربههــای زیســتی انســان بــه او

151

نا�د ی� ش�ه

سال ششم | مشاره 53
ذیاحلجه  1443هجری مقری

داود عرفاین

ت «جریان نواخباریگری یا اندیشه ظاهرگرایی معاصر»
در نشس 

میچشــاند و بدیــن نحــو خداونــد انســان را تادیــب و بــا حدهــا آشــنا میکنــد.
جمل ـهای حضــرت علــی (ع) در نهــج البالغــه دارد کــه میفرماینــد :از خداونــد
نخواهیــد شــما را مبتــا نکنــد بلکــه ابتــاء الزمــه تادیــب و ادب و لطــف پــروردگار
اســت .امــا منتهــا بایــد دعــا کنیــم کــه خداونــد مــا را بــه ابتالیــی کــه راه خــروج آن را
بلــد نیســتیم دچــار نکنــد .ابتالیــی کــه تبدیــل بــه عقوبــت میشــود.

گاهی چارهای جز
تأویل در فهم متون مقدس ندار می
مرحــوم محمدرضــا حکیمــی هــدف مکتــب تفکیــک را در کتــاب «مکتــب تفکیــک»
صفحــه  ۴۷ایــن طــور ذکــر کــرده اســت :نابســازی و خالصمانــی شــناختهای
قرآنــی و ســرهفهمی ایــن شــناختها و معــارف بــدون تحریــف و مــزج بــا افــکار
و نحلههــا و برکنــار از تفســیر بــه رأی و تطبیــق تــا حقایــق وحــی مصــون مانــد و بــا
دادههــای فکــر انســانی و ذوق بشــری درنیامیــزد و مشــوب نگــردد… ایــن هــدف
مکتــب تفکیــک اســت و مــراد از آن یعنــی بایــد فلســفه و عرفــان و آموزههــای قرآنــی
و وحیانــی تفکیــک شــوند.
جالــب اینکــه ایشــان در صفحــه  ۱۸۷همیــن کتــاب فرمــوده اســت« :واقعیــت جریــان
تفکیــک امــری مســاوی بــا خــود اســام و ظهــور آن یعنــی قــرآن و حدیــث ،کتــاب
و ســنت و تعالیــم قــرآن و اهــل بیــت(ع) و خالصــه هــر چــه از ثقلیــن بــه عنــوان دو
میــراث پیامبــر(ص) اســتفاده شــود بــدون هیچگونــه اقتباســی از کســی و مکتبــی و
بــدون هیــچ نیــاز بــه یــک اندیشــه و نحلـهای؛ همیــن و الغیــر ».ایــن ادعــای خیلــی
بزرگــی اســت کــه در جلســه قبــل هــم مقــداری ایــن ادعــا نقــد شــد و گفتیــم کــه
موقعیــت معرفتشــناختی شــما و میرزامهــدی اصفهانــی و … بــا دیگــران یکســان
اســت و شــما بــر کســی برتــری نداریــد و هــر تالشــی بایــد مبتنــی بــر روش باشــد و هــر
فــردی کــه از روش درســت اســتفاده کنــد چهبســا بــه معرفــت صحیــح دســت یابــد،
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ولــی اینکــه ادعــا شــود کــه جریــان تفکیــک همســان اســام و معــارف آن اســت ادعای
بزرگــی تلقــی میشــود.
ایشــان اصــول مکتــب تفکیــک را در صفحــه  ۴۱کتــاب مکتــب تفکیــک در  ۵اصــل ذکر
کــرده و فرمــوده اســت :اول جدایــی فلســفه ،عرفــان و دیــن ،دوم برتــری و اصالــت
شــناخت دینــی ،ســوم اســتناد شــناخت دینــی بــه قــرآن و حدیــث ،چهــارم ،اتــکا بــه
ظاهــر آیــات و روایــات و پنجــم رد هــر گونــه تأویــل .در همیــن کتــاب باز فرموده اســت:
هیــچ جــا نمیشــود دســت از ظاهــر برداشــت مگــر ظاهــری وجــود داشــته باشــد کــه
در برابــر آن ظاهــر ،برهــان بدیلــی پیــدا شــود نــه برهــان نظــری کــه قابــل مقابلــه بــا
برهــان نظــری دیگــری اســت… اگــر حافظــه خوبــی داشــته باشــیم ،بــا خوانــدن ایــن
عبــارات بــه یــاد رویکــرد اخباریــون خواهیــم افتــاد کــه در کتــاب مکاســب هــم ذکــر و
نقــد شــده اســت.

تفکیکی بودن مردم در اندیشه پیروان تفکیک

همچنیــن در کتــاب مکتــب تفکیــک در صفحــه  ۱۸۷فرمــوده اســت کــه بــرای فهــم
دیــن نیــازی نیســت انســان فلســفه و عرفــان بدانــد ،بلکــه تودههــای مــردم متدیــن
هــم تفکیکــی هســتند .مــردم بــه صاعقــه درک ایمانــی و تلقــی فطــری خویــش
تفکیکــی هســتند و اگــر کســی در ذهــن آنهــا تصــرف نکنــد ،بــه همــان راهــی معتقدنــد
کــه اصحــاب تفکیــک میگوینــد.
در کتــاب عقــل خــود بنیــاد دینــی ،در صفحــه  ۴۲اشــاره کــرده اســت کــه فقــط و
فقــط کتــاب خــدا ،خالــص و بــدون هــر گونــه افزایــش و فرســایش و تأویــل و تبدیــل
و تطبیــق و توجیــه و تحریــف ،تغییــر و تفســیر بــه آرا و اقــوال؛ چــون تأویــل بــه منزلــه
بســتن دهــان گوینــده ســخن و عقیــده و حــرف خــود را از دهــان او زدن اســت و ایــن
امــر عقــا ،شــرعا و وجدانــا جایــز نیســت ،مگــر در برابــر برهــان بدیهــی .البتــه اشــاره
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شــد کــه طبــق بــاور وی هیــچ برهانــی بــر ظاهــر ارائــه نشــده اســت.

نقد نظرات

نقــد اقســامی دارد و میتوانــد ســاختاری ،روشــی ،محتوایــی و اخالقــی باشــد کــه مــا
بــه نقــد محتوایــی میپردازیــم .اصلیتریــن مدعــای ایشــان ایــن اســت کــه فلســفه
و عرفــان و دیــن ســه جریــان کامــا مجــزا از همدیگــر هســتند .یادتــان باشــد کــه
میرزامهــدی بــه شــدت فلســفه و عرفــان را رد و ابطــال کــرد در حالــی کــه تفکیکیــان
معاصــر ایــن دو علــم را قبــول دارنــد ،ولــی معتقدنــد بایــد جــدا باشــد و نبایــد آنهــا را بــا
معــارف قرآنــی مخلــوط کــرد .ادعــای ایشــان فهــم خالــص اســت؛ بنــده هــر وقــت ایــن
مطالــب را میشــنوم یــاد کســانی میافتــم کــه وقتــی آرای حکمــا ،فالســفه و عارفــان
طــرح میشــود ،میگوینــد؛ خــود قــرآن و معصومیــن(ع) چــه فرمودهانــد؛ ایــن ســؤال
نشــاندهنده ایــن اســت کــه ایــن فــرد متدیــن اســت و نیــت خوبــی دارد و دنبــال
نظــر خداســت ،ولــی فکــر عمیقــی نــدارد ،زیــرا او گمــان کــرده کــه نظــری بــه صراحــت
در قــرآن و روایــات نقــل شــده و علمــای مــا بــدون توجــه بــه ایــن نظریــات و صراحــت
آن ،نظــرات خــود را مطــرح کردهانــد و علمــا ،متکلمــان ،فقهــا و عرفــا حرفهــای
خــود را زدهانــد و قــرآن و روایــات هــم نظــر خــود را دارنــد.
علمــا چــه متکلــم و چــه حکیــم و عــارف بــه ســراغ متــن مقــدس قــرآن و روایــات رفتــه
و تأمالتــی کــرده و زحماتــی کشــیدهاند و بعــد براســاس مبانــی خــود ،برداشــت خــود
را بیــان کــرده یــا در کتبشــان نوشــتهاند .البتــه ایــن برداشـتها الزامــا بــا نظــر واقعــی
قــرآن و اهــل بیــت(ع) یکســان نیســت و چهبســا بــا هــم متعــارض باشــند ،ولــی ایــن
طــور نبــوده کــه قــرآن گفتــه باشــد الــف ،ب هســت و آنهــا بــدون توجــه بــه قــرآن گفتــه
باشــند الــف ،جیــم یــا دال اســت .ایــن ســخن بســیار غلــط اســت.
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ً
برداشت از متن مقدس لزوما عین مراد خدا نیست
قبــا هــم گفتیــم کــه مــا یــک متــن مقــدس داریــم و یــک برداشــت از متــن مقــدس
و ایــن برداشــت میتوانــد تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف قــرار بگیــرد .البتــه همیشــه
بیــن مــراد مــا و متــن مقــدس اختــاف وجــود نــدارد و مــا بــا اســتفاده از روش صحیــح
میتوانیــم بــه پــارهای از فهمهــای درســت و مطابــق بــا واقــع دســت یابیــم ،ولــی
نــه همیشــه و بهتریــن گــواه آن وجــود ایــن همــه اختــاف در بیــن پیــروان مکتــب
تفکیــک اســت و ایــن اختالفــات آنقــدر زیــاد اســت کــه اگــر مرحــوم میرزامهــدی زنــده
ً
شــود و آرای پیــروان امــروز مکتــب تفکیــک را ببینــد ،قطعــا آنهــا را رد خواهــد کــرد،
زیــرا او فلســفه و عرفــان را باطــل میدانســت ،ولــی نســل جدیــد تفکیــک آنهــا را
قبــول دارد.
مــن شــما را بــه دو کتــاب رؤیــای خلــوص و ســودای تفکیــک؛ سیدحســن اســامی
ارجــاع میدهــم .وی بــه خوبــی در ایــن آثــار در نقــد ایــن ادعــا ســخن گفتــه اســت.
مهمتریــن نقــد بــر تفکیــک ایــن اســت کــه ادعــای فهــم خالــص دیــن فقــط از ســوی
معصومــان امکانپذیــر اســت و الغیــر و بقیــه نمیتواننــد ایــن ادعــا را مطــرح کننــد و
ایــن ســخن ناپختــه و غیرفنــی اســت.
در بــاب تأویــل هــم کــه ایشــان مخالــف آن بــود بایــد بگویــم کــه گریــز از تأویــل ناشــدنی
اســت و حتــی امــکان نــدارد در کالم عــادی بشــر تأویــل بــه کار نبریــم .لــذا برخــی
بــزرگان ماننــد حکیــم ســبزواری در کتــاب شــرح اســماء الحســنی فرمــوده اســت کــه
هیــچ مذهبــی وجــود نــدارد اال اینکــه تأویــل در آن بــه گونـهای راســخ وجــود داشــته
باشــد و امــکان نــدارد تأویــل نکنیــم و حتــی کســانی ماننــد احمدبــن حنبــل کــه اهــل
تأویــل نبودنــد و آن را رد میکردنــد ،در مــواردی دســت بــه تأویــل زدهانــد .بنابرایــن
تأویــل قاعدهمنــد را میتــوان پذیرفــت کمااینکــه در قــرآن هــم یــداهلل را بــه قــدرت
خــدا بنابــر یــک نظــر ترجمــه میکنیــم و بنابــر نظــر دیگــر ،دســت معنــی عامــی دارد.
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هــر عملــی کــه در دنیــا انجــام میدهیــم ،حقیقتــی در عالــم معنــا دارد و کیفــر و
پاداشــی کــه در عالــم دیگــر بــه آن میرســیم ،در حقیقــت ،تحقــق همــان اعمــال و
رفتــار مــا اســت کــه در آنجــا بــه آن صــورت جلــوه میکنــد ،و همــان تجســم اعمــال مــا
اســت کــه آن را در آخــرت میبینیــم .البتــه بــا آنکــه ظهــور و بــروز اصلــی تجســم اعمــال
در آخــرت اســت ،امــا در برخــی مــوارد ،اولیــای الهــی از طریــق اعجــاز بــرای بعضــی از
افــراد ،تجســم اعمــال را در همیــن دنیــا نشــان دادنــد.
تجســد اعمــال و یــا ّ
تجســماعمــال ،یــا ّ
تمثــل اعمــال ،بــه معنــای مجســم شــدن
اعمــال آدمیــان در روز قیامــت اســت ]۱[.معنــای تجســم اعمــال ایــن اســت کــه
اعمــال نیــک دنیایــی انســان در قیامــت تغییــر شــکل داده ،بــه صــورت نعمتهــای
نکــه اعمــال بــد بــه صــورت آتــش و زنجیــر و انــواع عــذاب
بهشــتی درخواهــد آمــد ،چنا 
نمــودار خواهنــد شــد.
ـاب اعمــالخــوبیــا بــد
تجســماعمــال ،متضمــنایــنمعنــا اس ـ 
ت کــهثــوابو عقـ ِ
انســانها چیــزی جــدا از خــود آن اعمــال نیســت .و بــه بیــان دقیقتــر ،اعمــال
ً
ی دارنــد؛ مثــا اگــر در برابــر گناه ـی
انســانها و عواقــبآنهــا بــا یکدیگــر رابط ـ ه تکوین ـ 
ل گنــاهنیسـت ،بلکـه
ن فع ـ 
ش چیــزیجــدا از آ 
ن آتـ 
ش دوزخوعــد ه دادهشــده ،آ 
آتـ 
ت کــهتمثــلپیــدا کــرد ه اس ـت.
ن اس ـ 
حقیقــتآ 
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اقوال و نظریات

ی داشــتهو عالمــاندینــینیــز در مــورد
ن و مخالفــانبســیار 
ایــننظریــهمعتقــدا 
آناتفــاق نظــر نــدارد ،امــا در مجمــوع ســه نظریــه را در ایــن زمینــه میتــوان بــه
اندیشــمندان اســامی نســبت داد:

 .۱انکار جتسم اعمال
نکــه
برخــی از اندیشــمندان اســامی بــر ایــن باورنــد کــه نظریــه تجســم ،عــاوه بــر ای 
مخالــف بســیاری از آیــات و روایــات اســت؛ از نظــر عقلــی نیــز قابــل پذیــرش نیســت]۲[.
م و تمثــلافعــالو احــوالدنیــا در آخــرت ،میتوانــد
در رد ایــننظریــه گفتهانــد؛تجسـ 
دو حالتداشــتهباشــد.
الف)اینکه به ازایآناعمال ،شبیهآن خلقشود.
َ
نکــهاعــراضبــهجواهــر تغییــر کنــد .حالــتاول درســت اســت و در نفــیآن
ب) ای 
چیــزیبــه صراحــتنقــلنشــدهاسـت .امــا حالــت دوم ،یعنــیمحــالبــودنانقــاب
جوهــر بــهعــرضو عــرضبــهجوهــر در ایــندنیــا بــا امــکانآندر آخــرت،غیــر قابــل
جمــعاسـت ،بهایــندلیــلکــهنشــئهآخــرتچیــزیمتفــاوتبــا ایــننشــئهنیسـت،
ش ایــن اســت کــه مــرگ و احیــا در ایــن میــان اتفاقافتــاده اس ـت.
و تنهــا تفاوتــ 
وتشــبیهدنیــا و آخــرتبــهخــوابو بیــداریو مقایســهآنهــا سفســطهاســت؛ چــرا
کــهآنچــهدر خــوابظاهــر میشــود ،وجــود علمــیو ذهنــیاســتو آنچــهدر خــارج
ظاهــر میشــود ،وجــود عینــیاســت  ،و ایــندو وجــود تفاوتهــایفــراواندارنــد،
امــا دنیــا و آخــرت ،هــر دو ،وجــود عینــیدارنــد .البتـ ه تجســماعمــالدر آیــاتو اخبــار
ی اخبــار و روایــاتبســیاریناظــر بــهایــنمعنــا هســتند
بــه صراحــت بیــان نشــده ،ولـ 
ک ـ ه در قبــال ،یــا در جــزایاعمــالچیــزیخلــقمیشــود]۳[.
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 .۲اعتقاد به جتسم اعمال
معتقدان به تجسم اعمال را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) تمام پاداشها و کیفرهای عالم آخرت از نوع تجسم اعمال است.
از ســخنان برخــی از معتقــدان بــه تجســم اعمــال از جملــه صدرالمتألهیــنچنیــن بــر
میآیــد کــه تمــام ثــواب و عــذاب عالــم آخــرت از نــوع تجســم اعمــال اســت .وی در
ایــن زمینــه کوشــیدهبــا مبانــیعقلــیو موازیــن ِحکمــیبــهنحــو مشــروحبــهایــننظــر
بپــردازد .در واقــع ایــننظریــهبخشــیاز کلنظامفکریاو اســتو بــا دیگر نظریاتش،
ی و اتحــاد عاقــلو معقــول ،ســازگاریدارد.
از جملــهحرکــتجوهــری ،معــاد جســمان 
بــهنظــر مالصــدرا ،همانطــور کــهامــور عینــیبــر ذهــناثــر میگذارنــد ،امــور ذهن ـی
م کــهامــریدرونــیاس ـت ،میتوانــد
م بــر عیــناثــر میگذارنــد .حالتــیمثــلخش ـ 
هـ 
ً
ـرخی چهــرهیــا تنــدی
بــهشــکلیبیرونــیو عینــیظهــور پیــدا کنــد ،مثــا بــهشــک 
ل سـ ِ
م در جایــیدیگــر بتوانــد بــه
ضربــانقلــب در آیــد؛ پــسبعیــد نیســتکــههمیــنخشـ 
صــورتآتشنمایــانشــود .اعمــالآدمیــانمیتوانــد تبدیــلبــهاخــاقو ملــکات
نفســانیشــود؛ یعنــیاز صــورتجســمانیخــارجشــود ،در آخــرتهــمهمیــناخــاق
و ملــکاتنفســانیمیتوانــد دوبــارهبــهاجســامآنجهانــیتبدیــلشــود]۴[.
ب) برخی از پاداش و کیفر عالم آخرت از نوع تجسم اعمال است نه تمام آن.
در نظــر ایــن گــروه پاداشهــا و عذابهــای عالــم آخــرت دو نوعانــد :برخــی بــه نحــو
تجســم اعمــال اســت برخــی نیــز پــاداش و عــذاب خارجــی اســت کــه بیــرون از ذات
انســان بــر انســان وارد میشــود؛ یعنــی رابطــه تکوینــیعمــلو جــزایآنبــا وجــود
پــاداش و کیفــر دهنــدهیخارجــیناســازگار نیس ـت]۵[.

آیات و روایات در مورد تجسم اعمال

آیــات قــرآن کریــم در ایــن زمینــه مختلــف اســت؛ یعنــی ظاهــر برخــی از آیــات بــا تجســم
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اعمــال هماهنــگ اســت و ظاهــر برخــی دیگــر از آیــات بــا آن هماهنــگ نیســت؛
همچنیــن روایــات از پیامبــر(ص) و ائمــه(ع) نیــز مختلــف اســت؛ بــه نظــر میرســد
دلیــل اختــاف نظــر علمــا در ایــن زمینــه وجــود آیــات و روایــات مختلــف اســت؛ از
ای ـنرو بــه برخــی از ایــن آیــات و روایــات اشــاره کنیــم:

آیات و روایات مهاهنگ با جتسم اعمال
ـود عمــلرا
در قــرآنکریــمآیاتــی متضمــنایــنمعنــا اســت کــههــر کـ 
س در قیامـت ،خـ ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ً ّ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
میبینــد؛ ماننــد« :یومئـ ٍـذ یصــدر النــاس أشــتاتا ِلیــروا أعملهــم فمــن یعمــل ِمثقــال
ْ َ َ َ
َ َ
ذ َّر ٍة خ ْیـ ًـرا َیـ َـر ُه َو َمــن َی ْع َمــل ِم ْثقــال ذ َّر ٍة َشـ ًّـرا َیـ َـر ُه»؛[ ]۶در آن روز (قیامــت) مــردم بــه
صــورت گروههــاى پراکنــده (از قبرهــا) خــارج میشــوند تــا اعمالشــان بــه آنهــا نشــان
داده شــود؛ پــس هــر کــس ه ـموزن ّ
ذرهاى کار خیــر انجــام دهــد آنرا میبینــد ،و هــر
کــس ه ـموزن ّ
ذرهاى کار بــد کــرده آنرا میبینــد!
ً
َ
َ
َ ْ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ
َ
ـ
ف
ـس مــا َع ِملـ ْـت ِمـ ْـن خ ْیـ ٍـر ُم ْح َضــرا َو مــا َع ِملـ ْـت ِمـ ْـن ُســوء»؛[ ]۷روزى
«یــوم ت ِجــد کل ن ٍ
کــه هــر کــس ،آنچــه را از کار نیــک انجــام داده ،حاضــر میبینــد.
از عائشــه نقــل شــده اســت :مــن در حضــور رســول خــدا(ص) بــودم ،در بــارهی زنــى
گفتــم :ایــن زن ،لباســش بلنــد اســت .پیامبــر(ص) فرمــود :از دهانــت برگــردان،
برگــردان! و مــن پــاره گوشــتى از دهانــم اســتفراغ کــردم]۸[.
س بــنعاصــم فرمــود« :اى قیــس ناچــارى از یــک رفیــق
پیامبــر اکــرمخطــاببــهقیـ 
بــراى خــود کــه بــا تــو دفــن شــود ،او زنــده اســت و تــو بــا او دفــن میشــوى و حــال
نکــه تــو مــردهاى؛ اگــر آن رفیــق خــوب باشــد تــرا گرامــى مـیدارد ،و اگــر خوب نباشــد
ای 
تــرا وا میگــذارد؛ بعــد او بــا تــو برانگیختــه میشــود و تــو هــم برانگیختــه نشــوى مگــر بــا
او ،و بازجویــى نمیشــوى مگــر از او؛ پــس آن رفیــق را قــرار مــده مگــر شایســته؛ زیــرا کــه
اگــر او را شایســته کــردى بــه او انــس میگیــرى؛ و اگــر فاســد باشــد هــراس مکــن مگــر از
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او و آن رفیــق عمــل تــو اســت»]۹[.
َ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُ ََ
همچنیــن امــام صــادق(ع) فرمــود« :یقــدم أمامــه … فیقــول مــن أنــت فیقــول أنــا
َ َ
َّ
َّ
َ َْ
ُ
َُّ ّ
ُّ
َ ْ ْ
ُّ ْ َ َ َ
الل َعـ َـز َو َجــل
الدن َیــا خلق ِنــی
ـک ال ُمؤ ِمـ ِـن ِفــی
السـ ُـر ُور الـ ِـذی ک ْنـ َـت أ ْدخلـ َـت َعلــى أ ِخیـ
ُ
ِم ْنـ ُـه ِل َب ِّشـ َـر َک»؛[ ]۱۰زمانــی کــه خداونــد ،مؤمــن را از قبــر بــر میانگیــزد ،بــه همــراه
او تمثالــی خــارج میشــود کــه پیــش روی او راه م ـیرود .مؤمــن بــه وی میگویــد:
کیســتی؟ او میگویــد :مــن همــان شــادی و ســروری هســتم کــه تــو بــرادرت را بــا آن
مســرور کــردی .خــدای عزوجــل مــرا آفریــد تــا تــو را [بــه بهشــت] مــژده دهــم.

آیات مهاهنگ با اعتباری بودن عقاب
ی وجــود دارد ک ـ ه بــر اعتبــاری بــودن عقــاب و وجــود معــذ 
ب
از ســوی دیگــر آیات ـ 
اهَّلل ُک َّل َن ْفــس مــا َک َسـ َـب ْت إ َّن َ
ت میکنــد؛ ماننــدِ « :ل َی ْجــز َی ُ
اهَّلل َســریعُ
خارجــیدالل ـ 
ِ
ِ
ٍ
ْ
ـاب»؛[ ]۱۱تــا خداونــد هــر کــس را ،هــر آنچــه انجــام داده ،جــزا دهــد! بــه یقیــن،
ال ِحسـ ِ
خداونــد ســریع الحســاب اســت.
َّ َ ْ ْ ْ
َ َ َْ ً
َ
َ
الســل و أغــاال و ســعیرا»؛[ ]۱۲مــا بــراى کافــران ،زنجیرهــا و
کافریـ َـن َس ِ
ِ«إنــا أع َتدنــا ِلل ِ
غلهــا و شــعلههاى ســوزان آتــش آمــاده کردیــم.
نکــه ظاهــر بســیاری از روایــات نیــز ایــن اســت کــه ثــواب و عــذاب آخــرت ،امــوری
چنا 
خــارج از ذات انســان هســتند؛ ماننــد روایاتــی کــه چگونگــی آوردن جهنــم را در روز
قیامــت تشــریح میکننــد« :هنگامــی کــه خداونــد اولیــن و آخریــن را در روز قیامــت
یکــه جهنــم دارای هــزار افســار اســت و هــر
جمــع کــرده جهنــم را میآورنــد در حال 
افســار او را هــزار فرشــته خشــن و ســختگیر مهــار میکننــد و …]۱۳[.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از پاداشهــا نتیجــه
مســتقیم اعمــال انســان نبــوده ،بلکــه لطفــی مضاعــف از جانــب پــروردگار اســت ،بــه
نظــر میرســد نظریــه ســوم کــه برخــی از پاداشهــا از نــوع تجســم اعمــال اســت و برخــی
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کتــر باشــد؛ یعنــی ایــن دو دســته از آیــات
امــور خــارج از ذات هســتند بــه ثــواب نزدی 
و روایــات باهــم تنافــی ندارنــد ،و هــر کــدام بــه قســمی از پــاداش و کیفــر میپردازنــد.
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ْ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ ًّ ًّ َ َ
َ َ
ـک َو ِاحـ ٌـد َو َم ْع َنـ ُـاه َج ْمـ ٌـع َو جـ َ
ـیء َی ْو َم ِئـ ٍـذ
ـک َصفــا َصفــا قــال ْاسـ ُـم ال َملـ
[«َ .]۱۳و قــال َع ِلـ ُّـی ْبـ ُـن ِإ ْب َر ِاهیـ ِـم ِفــی قو ِلـ ِـه :و جــاء ربــک و الملـ
ِ
ِ
َ َ َ
ََْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ّ ْ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الذکــرى .قــال حدث ِنــی أ ِبــی عــن عمـ ِـرو بـ ِـن عثمــان عــن [ج ِابـ ٍـر عــن] أ ِبــی جعفـ ٍـر ع قـ 
ـال
ِبجهنــم یوم ِئـ ٍـذ یتذکــر ِالنســان -و أنــى لــه ِ
َ َ َْ َ
ُ
ْ ُ َ
َ
َ
ُّ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
ََ َ َ َ َ ْ
اهَّلل ل ِإلـ َـه غ ْیـ ُـر ُهِ -إذا أ ْبـ َـر َز الخل ِئـ َـق َو َج َمـ َـع
ـک أخ َب َر ِنــی الــروح ال ِمیــن أن
اهَّلل ص ،فقــال ِبذ ِلـ
ل َّمــا َن َزلـ ْـت َهـ ِـذ ِه ال َیــة ُســئل َر ُســول
َ ُ َ
ُ ِ َ َ َّ ُ َ ِ ُ َ
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الشــد ِاد ،لهــا هــدة َو غضـ ٌـب َو ز ِفیـ ٌـر
ال ّو ِلیـ َـن َو ال ِخریـ َـن -أ ِتـ َـی بجهنـ َـم تقــاد بألـ ِـف ز َمــام َمـ َـع کل ز َمـ
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و شـ ِـهیق و ِإنهــا لتز ِفــر الزفــرة -فلــول أن اهَّلل أخرهــم ِلل ِح
ـاب ل ْهلکـ ِـت ال َج ِمیـ َـع .ثـ َّـم َیخـ ُـر ُج ِم ْن َهــا ُع ُنـ ٌـق -ف ُی ِحیـ ُـط ِبالخل ِئـ ِـق ال َبـ ّ ِـر
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ـکاَ -و َل َنب ّیـ ًـا إَّل ُی َنــادی َن ْفســی َن ْفســیَ -و َأ ْنـ َـت َیــا َنبـ َّـی ُ َ
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ـادی أ ّم ِتــی
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ُ ِمنهـ ْـم َو الف ِاجـ ِـر -ف َمــا خلــق اهَّلل َع ْبــدا ِمـ ْـن ِع َبـ ِ
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أ َّمتــی ُثـ َّـم ُی َ
الصـ َـر ُاط أ َدق مـ ْـن َحـ ّـد َّ
وضـ ُـع َعل ْی َ
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السـ ْـی ِفَ ،عل ْی َهــا ثــاث ق َن ِاطـ َـر فأ ّمــا َو ِاحـ َـدة ف َعل ْی َهــا ال َم َانــة َو َّالر ِحـ ُـمَ ،و الثا ِن َیــة ف َعل ْی َهــا
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ن …» .قمــى ،علــى بــن ابراهیــم ،تفســیر القمــی ،ج  ،۲ص  ،۴۲۱قــم ،دار الکتــاب،
الصــاةَ ،و أ ّمــا الثا ِلثــة ف َعل ْی َهــا َعـ ْـدل َر ِّب ال َعال ِمیـ 
چــاپ ســوم۱۴۰۴ ،ق.
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کـ ــتاب مـ ــاه

ً
اگر ما هم بخواهیم حقیقتا از متمسکین به ولایت امیرالمؤمنین
باشیم ،باید خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم.
بزرگترین نمونه این است که هرچه بتوانیم ،استقرار عدل
کنیم .چون دامنهی عدالت نامحدود است .هرچه بتوانیم عدل
را در جامعه بیشتر مستقر کنیم ،شباهت ما به امیرالمؤمنین و
تمسک ما به ولایت آن بزرگوار بیشتر خواهد شد .مقام معظم رهبری

جـمعیـت هــالل احمـــر جمـهـوری اسالم ـیایران
حــوزه نمایندگـــی ولی فقی ــه

