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 مقدمه

 [  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Ù  Ø

å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü     Û  ÚZ  :كه  اي كساني« (٥٩(النساء
ايمان آورده ايد! از (كالم) خداوند و (سنت) پيامبر و اولياي اموري كه از خود شما (اهل 

ايمان) هستند اطاعت كنيد! اگر در مورد چيزي با يكديگر اختالف پيدا كرديد (براي حل و  
آن) خداوند و (سنت و رهنمودهاي) پيامبر برگردانيد! اگر به خداوند و فصل) آن را به (قر

 ».تر است عاقبت روز قيامت ايمان داريد، اين بهتر و خوش
و نـوع  » بيـنش، مـنش و روش  «گيـري   ترين عامل تاثيرگذار در شـكل  مهمترين و محوري

ي اسـت كـه   هاي گوناگون زندگي، ماهيت دين، مكتـب، انديشـه و فلسـفه ا    تعامل در عرصه
و روابط آنـان بـا   » خدا، جهان و انسان«اي براي نگاه به  كند و دريچه انسان به آن باور پيدا مي

توانـد   دهد. از آنجا كه بدون پذيرش و قناعت دروني هيچ دين و مكتبي نمي يكديگر قرار مي
 باورها، رويكردها و رفتارهاي آدميان را به صـورت مطلـوب تحـت تـاثير خـود قـرار بدهـد،       

گذاشته است، » آزاد«آفريدگار انسان و جهان او را در انتخاب دين و مكتب و فلسفه زندگي 
 همانگونه كه ميفرمايد:

[ L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B Z  :اي پيامبر!) به «( (٢٩(الكهف
ايشان ابالغ كن كه (دين) درست و حق همان دين فرود آمده از جانب پروردگارتان است، 

 »...خواهد كافر شود خواهد ايمان بياورد، و هركس كه مي يپس هركس م
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[ @  ?  >  =  <   Z ) :خود را   تان از آن خودتان و من نيز دين دين« (٦الكافرون
 »...دارم

و انتخـاب صـحيح نـوع زنـدگي،     » آزادي«اما پيش شـرط الزم بـراي اسـتفاده درسـت از     
هـا بـا بـاني،     شود، اگـر انسـان   گزيده مياز ماهيت دين و محتواي مكتبي است كه بر» آگاهي«

رو   هـايي كـه پـيش    ها و نقش و ماحصل كوتـاه و دراز مـدت گزينـه    مباني، محاسن و ويژگي
مترتب بـر آنهـا   » قوت و ضعف، سود و زيان و مصلحت و مفسدت«دارند آشنا نباشند و نقاط 

در بـاره ايـن انتخـاب     ةبصيرو به تعبير قرآن علي  -را از منابع مورد اعتماد نشناسند، و آگاهانه
گيري نكنند و جوانب فـردي، اجتمـاعي، فكـري و     مهم حساس و سرنوشت ساز خود تصميم
هـا و اهـداف آن آيـين برنامـه ريـزي و سـاماندهي        رفتاري زندگي خود را با توجه به اولويت

ت هـاي مـادي و معنـوي خـود در جهـ      گيري از توانـايي  ننمايند، و انتظارات خويش را با بهره
گيري نكنند و در مسير عمر و پـيش   تحقق اهداف كوتاه و دراز مدت دين برگزيده خود، پي

هايشان عمل نكنند، خام و خوار  از پايان آن، هدف از آفرينش خود را درنيابند و به مسئوليت
گرانبهـا و تكرارناشـدني    و خُرد از بيرون خاك به درون آن نقل مكان خواهند كرد و فرصت

 سادگي از دست خواهند داد.عمر را به 
و در رأس آنهـا  » رسـالت، اصـالح و هـدايت   «اينجاست كه نقش و اهميت كار اصـحاب  

 شود. انبياي الهي در جهت تبيين خدا پسندانه دين و تعاليم تعالي بخش آن بيشتر معلوم مي
» دعـوت «هاي خيرخواهانه خود را بر روي سـه اصـل اساسـي:     آنان پايه عمل به مسئوليت

اي آگاهانـه و   به شـيوه » رفع شبهات«حكيمانه و قاطعانه و » اتمام حجت«حانه و امانتدارانه ناص
دهند تا برتري، پيشگامي و امنيت و آزادي واقعي موجود در آيـين   خردمندانه قرار داده و مي

ساز اسالم را براي پيونـدگان پرهيزكـاري، پيشـرفت و دادگـري و سـرافرازي دنيـوي و        انسان
 وي معلوم كنند و راه را به راهيان راه انبياء و سالكان صراط مستقيم بنمايانند.سعادت أخر

هـاي   هاي شگرف علمي و انفجار اطالعات و فضاي بازرسـانه  در عصرحاضر كه پيشرفت
ديداري، شنيداري و نوشتاري به گستره زمين گسترش يافتـه اسـت، نقـش و اهميـت و ارثـان      
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ــ   تــر و  ش و دينــداري بــراي اداي هرچـه بهتــر مناســب رسـالت رســوالن رهــايي و حـامالن دان
تر مسئوليت خود در برابر دين خالص خداوند ايـن امانـت الهـي ضـرورت و اهميتـي       امروزي

 مضاعف يافته است.
ها براي عرضه جهاني آنچه در بسـاط دارنـد،    امروزه بسياري از اديان و مكاتب و فرهنگ

گيرند؛ هرچند اين حق مسلم آن هاست، اما  هره مياي ب ترين امكانات علمي و رسانه از پيشرفته
اشكال كار در اين است كه متاسفانه بيشترشان به عرضـه كـاالي فكـري و فرهنگـي خـويش      
اكتفاء نكرده و در رقابتي غيرمنصفانه و غيراخالقي به تخريب و تحريـف باورهـا، فرهنـگ و    

اي از موارد با زير پانهادن  پاره آوردهاي ديگر اديان و مكاتب اقدام نموده و در تاريخ و دست
هـاي سياسـي،    از راهكارهاي غيراخالقي همچون: توطئـه » آزادي انتخاب دين و مكتب«اصل 

هاي اقتصادي بهـره گرفتـه و بـا زيرپانهـادن تمـامي معيارهـاي مقبـول و         تهاجم نظامي و حربه
ه جهـاني، بـراي   موجود در اديان و مكاتب و دور زدن قوانين و مقررات پذيرفتـه شـده جامعـ   

و تـالش  » سـازي  جهـاني «كننـد كـه قضـيه     تحميل باورها و فرهنگ خود بر ديگران تالش مي
شـده جهـان سـوم، بخشـي از آن      هـاي غـارت   براي تحميل فرهنگ آمريكايي و غربي بر ملت

 خواهي است. و دمكراسي» گرايي كثرت«هاي متضاد با  تالش
خـود در طـول تـاريخ معمـوالً از ابزارهـا و      يابي به اهداف  خواهان براي دست آن تماميت

در عصرحاضـر  هـا  گيرند كه تنها به چنـد مـورد از آن   راهكارهاي گوناگوني بهره گرفته و مي
 اشاره ميكنيم:

هـاي رقيـب. (نمونـه آن     تحريك همستيزي و دشمني در ميان پيـروان أديـان و فرهنـگ    •
 تقسيم مردم عراق به شيعه، سني و كرد!).

برداري غيردادگرانه و غيراخالقـي از امكانـات    اي و بهره و تروريسم رسانهانحصارطلبي  •
هاي مستقل. (نمونـه   نگاران و خبرنگاران رسانه كردن روزنامه علمي امروزي و كشتن و زنداني

نمـودن   آن بمباران دفتر تلويزيون الجزيره در كابل و بغـداد و كشـتن طـارق ايـوب و زنـداني     
 تيسير علوني و...).
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فكـري در جهـت تحميـل انديشـه      هويـت و قربانيـان تروريسـم     يركردن اشخاص بـي اج •
سكوالريسـم، ليبراليسـم و نژادپرسـتي،    «هاي استعماري خود و حمايـت از:   فرهنگ و سياست

هـاي   هـا و نظاميـان تركيـه و دولـت     وابستگي و خودكامگي. (نمونه آن: حمايت از كماليسـت 
اخيراً دولت نظامي پاكسـتان و صـدها حـزب و گـروه      تونس، مصر، اردن، افغانستان، عراق و

 وابسته در كشورهاي جهان سوم)..
هـاي   اما در اين ميان مهمترين سوژه مورد استفاده آنان ايجاد شكاف و تفرقه در بين ملـت 

اي و مـذهبي بـا هـدف     جهان سوم به ويژه مسلمانان از طريق تحريك احساسات نژادي، فرقـه 
تار در ميان حتي پيروان يك دين و مكتب و گسترش كينه تـوزي و  ورنمودن نزاع و كش شعله
هـاي مـادي، معنـوي، انسـاني و      جويي در ميان آنـان اسـت، تـا از طريـق تمـامي توانـايي       انتقام

هـاي داخلـي،    ماند، هزينـه جنـگ و نـزاع    اقتصادي آنان را غارت و آنچه كه برايشان باقي مي
شان به ذلت تبـديل گـردد،    شان به ضعف و عزت تخريد اسلحه و كاال از ايشان بشود و قدر

هاي انساني و مادي آنان از هرجهت ايشان را به خـود وابسـته    همچنين همگام با غارت ثروت
سازند. (انفجارهاي مشكوك مراقد ائمه و تخريب صدها مسجد اهل سنت در عـراق، كشـتار   

آن كشور كـه متأسـفانه   بيش از يك ميليون و دويست هزار عراقي در عرض چهارسال اشغال 
توزي كور بوده اند.! فعاليت گسـترده   اي و كينه تعداد بسيار زيادي از ايشان قرباني جنگ فرقه

ها سـازمان اطالعـاتي اسـتعماري و صهيونيسـتي و....      هاي آدمكشي غربي و شرقي و ده جوخه
و نه آخرين  براي گسترش كينه و دشمني ميان فرق اسالمي نه اولين حلقه از آن زنجيره است

 آن خواهد بود).
بـرداري از مسـائل    ترين سوژه و وسيله بهره هاست به اين نتيجه رسيده اند كه مناسب مدت
هـاي   تاريخي است كه با استفاده از اشخاص و گروه و رويدادهاي» اعتقادي و فقهي«اختالفي 

ها دامن  ن اختالفموجود در ميان فرق اسالمي به آ» افراطي و تكفيري«هاي  وابسته به گرايش
آورند، تا با گذر زمان كار را  هايي مصنوعي را به وجود مي زنند، و هرچند گاهي هم نزاع مي
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هـا بـه    آميـز را در ميـان پيـروان آن فرقـه     به جايي برسانند كه امكان تفاهم و زندگي مسـالمت 
 حداقل برسانند.

سفي و فقهـي در چهـار   از آنجا كه وجود اختالف نظر در حوزه علوم كالمي، سياسي، فل
چوبي علمي و منطقي معقول و مقبول است و در ميان پيروان تمامي اديان و مكاتب و احزاب 

فرهنـگ  «شـوند، امـا تقويـت     هاي متعددي منجر مي رايج است، تا جايي كه گاهي به انشعاب
در حوزه » كفر و شرك و نفاق«و تحمل طرف مقابل و خودداري از صدور احكام » اختالف

مجـامع  «تالف نظرهاي سياسي، فكـري و فقهـي و در صـورت لـزوم صـدور آن از طـرف       اخ
هـاي   تواند تا حـدود زيـادي مـانع گسـترش نفـوذ آن گـرايش       طرف مي معتبر و بي» تخصصي

در بين فرق اسالمي بشود و از ابزار دست ديگران قرارگرفتن و آتـش در  » افراطي و تكفيري«
 ن مانع بشود.خرمن دين و زندگي خويش افكندن آنا

هـايي را هرچنـد در عمـل     تـاكنون گـام  » شيعي و سني«خردمندان و ميانه روان دو مذهب 
هايي را صورت داده اند كه آخرين آنهـا   رسند در اين راستا برداشته و تالش كافي به نظر نمي

در كشـور قطـر و   » اتحاد جهاني علماي مسلمان«و » مجمع جهاني تقريب بين مذاهب«نشست 
مستقيم آقايان هاشمي رفسنجاني و دكتر قرضـاوي در تلويزيـون الجزيـره بـود كـه تـا        مناظره

 توانند جاي اميدواري باشند. حدودي مي
خـويش بـدون   » دگم و تماميـت خواهانـه  «هايي از فريقين با توجه به باورهاي  اما گرايش

اعتـدال  «ي اهل ها توجه به بسياري از نصوص غيرقابل انكار و رهنمودهاي ائمه دين و ديدگاه
دهند،  هاي مختلف اقدامات ناصوابي را صورت مي دو طرف هرچند گاهي به بهانه» و اصالح

افتـد و برطبـل تفرقـه     گير مي هاي شياطين پيدا و پنهان و خواسته يا ناخواسته پايشان درالي دام
 نمايند. كوبند، و همه چيز را فداي توهمات خويش مي مي

هـاي   از جانب برخي از گرايش» كفر و شرك شيعه«ور احكام توان به صد براي نمونه مي
اشاره كرد، در اهي از طريق كتب و نشريات و... گهاي اينترنتي و  افراطي اهل سنت در سايت

شـيخ  » آنگاه هـدايت شـدم!  «اي كتاب  ها هزار نسخه توان به چاپ ده مورد طرف مقابل نيز مي
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(تيجاني تكفيري، غالي
0F

هـا،   ن دانشـجويان و سـربازان برخـي از دانشـگاه    و توزيـع آن در ميـا   )1
هاي غيرعلمي و غيرمنطقي برخـي از گوينـدگان و    ها و مراكز آموزشي و موضعگيري پادگان

سـيما بـا    3هاي ارتباط جمعي و از همه دور از انتظـارتر مصـاحبه شـبكه     نويسندگان در رسانه
ق و يـك هفتـه   1428ان سـال  ماه مبـارك رمضـ   26روز » ماه عسل«تيجاني تكفيري در برنامه 

به همان برنامه و مواردي از اين قبيل اشـاره  » عصام عماد«پيش از آن دعوت از شخصي به نام 
 كرد!.

هاي ديداري بر اين باورند كه عملكرد  بسياري از عالمان و مصلحان و ناظران حوزه رسانه
نما شـده در   ي از مسايل نخا و دميدن جان در پيكر پوسيده پاره» گري غلو و افراطي«آميخته با 
تـازي در ميـداني بـا يـك بـازيكن       اي و حزبي تازه تأسيس و بـازي و يكـه   هاي فرقه تلويزيون

 عملكردي غيرخردمندانه و غيردادگرانه است.
اهـل البيـت، الزهـراء، الفيحـاء، السـالم، الفـرات، كـربال، المسـار،         «هاي  به ويژه تلويزيون

كه بيشترشان بعد از اشغال عراق راه انـدازي شـده انـد، و در رأس     ...الكوثر، النور، العراقيه و.
كـه از ايالـت كاليفرنيـاي آمريكـا فتنـه      » سـالم «زبـان   فارسـي » تكفيري و غالي«آنها تلويزيون 

به جاي تبليغ محترمانه و علمي معتقدات » مصالح امت اسالمي«پراكني نموده و بدون توجه به 
ز عبور كرده و به روشي بسيار ناپسند شبانه روز به معتقدات خود، متأسفانه از همه خطوط قرم

 نمايد. و شخصيات مورد احترام يك ميليارد و چند صدميليون مسلمان اهانت مي
تنها تلويزيون طرف مقابل كه در سـال چنـد سـاعتي را بـه طـرح مسـايل مـورد اخـتالف         

رمانه و با حضور علماء و است كه به روشي محت» المستقله«دهد، تلويزيون عربي  اختصاص مي
كارشناساني از فريقين و تقسيم عادالنه وقت گفتگوهايي را ترتيب ميدهد، هرچند آن هم در 
مواردي مورد انتقاد برخي از علما بوده، اما عملكرد به مراتب بهتري داشته است، طبيعتـاً اهـل   

                                           
نگاه كه هدايت شدم) بـه آكتاب ( ١٦٣آفريقا) در صفحه تيجانی (از پريوان طريقه صوفيه تيجانيه شامل  (١)

چند نفر از اصحاب بقيه مرتد و كـافر شـدند. ايـن  جز  گويد: بعد از وفات رسول خدا  رصاحت می

 ادعای او و مهفكرانش در فصل چهارم اين كتاب به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است.
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و روش از كجا تـا بـه   بينند كه تفاوت آن د كنند و مي انصاف آن دو روش را باهم مقايسه مي
 كجاست؟.

هـا را خـارج از    آميز آن تلويزيـون  جانبه و غالباً اهانت  البته بار مسئوليت عملكردهاي يك
دانـيم، و   دعوت محترمانه به معتقدات خود تنها بر دوش بانيان و حاميان و برنامه ريزان آن مي

ليت نظام مؤيـد و مشـوق   هاي معتدل در ك بر اين باوريم كه بسياري از خردمندان و شخصيت
عملكرد ناپسند آنان نيستند و حتي تعدادي از آنها با نظام مشكل دارند و بيشترشان در خـارج  

شـود گـرايش خاصـي مسـتقيماً و يـا غيرمسـتقيم از        شوند، هرچند گفتـه مـي   از ايران اداره مي
 !.كند ها حمايت مي تعدادي از آن رسانه

عيان بهتر است به خاطر حفـظ مصـالح درجـه اول    هاي افراطي موجود در ميان شي گرايش
كه اصحاب درجه اول » عصام عماد و تيجاني« :كردن غاليان و تكفرياني مانند مسلمانان از علم

كنند، خودداري نمايند و از تحريك احساسات و اهانت بـه باورهـاي    رسول خدا را تكفير مي
د، اما اگر قـرار بـر مقابلـه بـه مثـل      بيش از يك ميليارد و چند صدميليون مسلمان دست بردارن

باشد، گويندگان و نويسندگان معتدل شيعي و اهل سنت نيز غالباً براي دفاع و شبهه زدايي هم 
گرفتن از غـالت   كه شده از تجديد نظر و تغيير رويكرد در مورد باورهاي سنتي شيعه و فاصله

نويسـند و   گوينـد و مـي   ميي شيعي كه نام ميبريم،  هاي مطرح و شناخته شده توسط شخصيت
اهللا شـريعت   يـة آ«هـايي ماننـد:    كننـد، شخصـيت   اهل تحقيق را به مطالعه آثارشان دعوت مي

(سنگلجي تهراني
1F

(اهللا عالمه سيد ابوالفضل برقعي يةآ )1
2F

اهللا سيد علي اصغر بنابي، عالمـه   يةآ )2

(جف آبادياهللا شيخ نعمت اهللا صالحي ن يةسيد اسماعيل آل اسحاق خويني زنجاني، آ
3F

استاد  )3

                                           
 ».توحيد عبادت و كليد فهم قرآن«های  نويسنده كتاب (١)

خرافات و فـور  ها اثر از مجله: تفسري تابشی از قرآن، عرضه روايات اصول بر قرآن و عقول، صاحب ده (٢)

 در زيارت قبور و....

 صاحب اثرماندگار، غلو درآمدی بر افكار و عقايد غاليان، انتشارات كوير.(٣) 
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 حجـة حيدرعلي قلمداران قمي، دكتر يوسف شعارتبريزي، مهندس محمد برازنـده مشـهدي،   

اهللا سـيد   يـة اهللا دكتر سيد مهدي خالصي عراقـي، آ  يةاالسالم دكتر مرتضي رادمهر تهراني، آ
اسداهللا خرقاني، دكتر سيد صـادق تقـوي اسـتاد سـابق دانشـگاه تهـران، دكتـر علـي مظفريـان          

(ازي، استاد حسن العلوي انديشمند نامي عراقيشير
4F

اهللا شـيخ   يـة دكتر عبدالكريم سروش، آ )1

االسالم دكتر محسن كديور،  حجةاهللا سيد حسين موسوي نجفي،  يةجواد خالصي بغدادي، آ

االسالم يوسفي اشكوري، به ويژه استاد احمد كاتب محقق پـرتالش عراقـي و نويسـنده     حجة
 ».و...» يشه شيعي از شورا تا واليت فقيهسير دگرگوني اند«كتاب 

االسالم دكتر محسن كديور  حجةها يعني  براي نمونه تنها به ديدگاه يكي از آن شخصيت
مـاه   23توجـه بفرماييـد.! او در سـخنراني    » هـا  منـابع و مصـادر اعتقـادي افراطـي    «در ارتباط با 

هاي  ز مشهورترين ارزيابييكي ا«گويد:  ش در حسينيه ارشاد مي1385هـ1427مبارك رمضان 
م) 966سندي روايات كتاب (اصول كافي) كليني، توسط شهيد ثاني فقيه شاخص قرن دهـم ( 

 144حديث صـحيح،   5072صورت گرفته است: براساس تحقيق اين فقيه متبحر، كتاب كافي 
% 59حديث ضعيف دارد، يعنـي   9485حديث قوي،  302حديث موثق،  1118حديث حسن، 
به نظر وي فاقد اعتبارند، ابومنصورحسن بن زين الـدين فرزنـد وي مشـهور بـه      روايات كافي

ــاب   ــالم در كت ــي «صــاحب مع ــان ف ــي الجم ــث منتق ــي » الصــحاح و الحســان االحادي ــا مالك ب
تر تعداد احاديث صحيح فروع كـافي را كمتـر از يـك سـوم تعـدادي كـه والـد         گيرانه سخت

 كند. ماجدش برآورد كرده بود، برآورد مي
مرآت العقـول فـي شـرح اخبـار     «مه محمد باقر مجلسي، صاحب بحاراالنوار در كتاب عال

كه شرح كافي است، عالوه بر توضيح متن روايات به ارزيابي سـندي آنهـا   » صآل الرسول 
 نيز پرداخته است.

                                           
 ».عمر و التشيع«نويسنده كتاب  (١)
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كـافي   الحجـة روايت كتاب  1015براساس ارزيابي سندي اين محدث بزرگ از مجموع 
روايت صحيح يا موثق يا حسن (يـا   286نابع نقلي بحث امامت است) (كه از جمله مهمترين م

روايـت نيـز    463روايت مرفوع يا مرسل يـا مجهـول اسـت؛     254در حكم اين عناوين) است؛ 
درصـد روايـات كتـاب     28باشد، به زبان آمار و براساس ارزيابي ياد شده، حـدود   ضعيف مي

رصد روايات آن فاقد اعتبار سندي (مرسـل،  د 70كافي به لحاظ سندي معتبر و بيش از  الحجة
 مجهول، ضعيف، مرفوع) است.

شناسـان معاصـر (محمـد بـاقر بهبـودي در       براساس ارزيابي سندي و متني يكي از حـديث 
حـديث صـحيح شـناخته شـده اسـت       593روايت اصول كافي تنهـا   2833صحيح الكافي) از 

درصـد)   10حديث (يعنـي   101نها كافي ت الحجةروايت كتاب  1015درصد)، و از  21(يعني 
به عنوان صحيح يا معتبر تلقي شده است (كمتر از يك سوم ارزيابي قبلـي)، ارزيـابي اخيـر از    

گيرانه قلمداد شده است، به هرحـال در خـوش بينانـه     اي سخت ديدگاه علماي معاصر ارزيابي
يرمعتبـر  ترين حالت بـيش از دو سـوم روايـات كتـاب اصـول كـافي، از روايـات ضـعيف و غ        

رسد، يعني  درصد مي 90تا  70كافي به  الحجةشود، اين نسبت در روايات كتاب  محسوب مي
درصد روايات اين كتاب معتبر (صحيح يا موثق يـا حسـن) شـمرده     28تا حداكثر  10تنها بين 

(شوند مي
5F

1(. 
ضد  ترين عامل به عنوان خطرناك» گري تكفير و افراطي«اما ما و همه كساني كه به پديده 

ريزان اقدامات تفرقه افكني را در بـرار ايـن    كنند، بانيان و برنامه نگاه مي» وحدت و مصلحت«
 دهيم كه: ها قرار مي پرسش
فـرا  » بـرادري و وحـدت  «با توجـه بـه آيـات و احاديـث فراوانـي كـه اهـل ايمـان را بـه           •

جوابي خواهنـد   خوانند، آنان به هنگام بازخواست دنيوي و اخروي در پيشگاه خداوند چه مي
 داشت؟.

                                           
 بخشی از متن سخنرانی حجة االسالم دكرت حمسن كديور با عنوان تأملی در منابع اعتقادی. (١) 
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 طالب   شان با عملكرد اميرالمؤمنين علي بن ابي كنند كه اينگونه اقدامات آيا فكر نمي •
 كه خطاب به خوارجي كه حكم كفرش را صادر كرده و با او جنگيده بودند، فرموده:

تـا زمـاني كـه     -2شـويم.   مانع حضور شما در مساجد نمـي  -1شما بر ما سه حق داريد: « •
پـيش از شـما    -3كنيم.!  يت المال و غنايم جنگي در اختيار ماست، شما را از آن محروم نميب

(در تضاد است؟» بريم. دست به اسلحه نمي
6F

1(. 

هـركس  «يكي از سخنان قابل تأمل بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران اين بوده است كه  •
كالمي كـه معمـوالً   » نه سني! را زنده كند نه شيعه است و» شيعه و سني«مسايل مورد اختالف 
آويزند، آيا اين  نوشته و بر در و ديوار مي» هفته وحدت«هاي بزرگي در  آن را بر روي تراكت

 روش با آن رهنمودباني نظام در تضاد نيست؟.
طلب را كـه دشـمنان غالبـاً     هاي خشونت كنند كه آنگونه اقدامات انگيزه گروه فكر نمي •

هـاي وابسـته بـه     كنـد و بـراي رسـانه    نمايند، تقويـت مـي   تالش ميگرفتن آنان  براي به خدمت
 نمايد؟. هاي غربي خوراك تبليغاتي بيشتري را فراهم مي ها و سازمان دولت

طــرح » رو شــيعه و ســني ميانــه«اينجانــب همــراه بــا بســياري از گوينــدگان و نويســندگان 
چ وجه مشروع و بـه مصـلحت   آميز و يك جانبه مسايل مورد اختالف را به هي تندروانه، اهانت

دانيم، اما شبهه زدايي و روشنگري را در مقام دفاع حق شـرعي و قـانوني خـود بـه شـمار       نمي
ها، هركجا كه هجومي  ها، بلكه در ديگر زمينه آوريم، زيرا نه تنها در ميدان باورها و انديشه مي

 صورت بگيرد، دفاع حقي مشروع و عكس العملي طبيعي است.
هاي  دسترسي چنداني به رسانه» معتدل شيعي و سني«هاي  ها و طيف گرايش هاز آنجا ك •

ي  ارتباط جمعي ندارند، گردآوري و تدوين مطالب اين كتاب هرچند كه با حجـم و گسـتره  
فريقين قابل مقايسه نيسـت، تـالش   » افراط و تكفير«ها و وسايل تبليغاتي مروجين   توزيع كتاب

 هداف زير صورت گرفته است:اندكي است كه صرفاً در جهت ا

                                           
 .٢١٣رضاوی، صفحة كتاب فقه سياسی، دكرت يوسف ق (١)
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در ميـان شـيعه و اهـل    »اعتدالي و ميانه روانه«هاي  هاي گرايش دفاع از باورها و برداشت •
 هاي دوطرف.» ها و تكفيري افراطي«سنت در برابر 

ناشـي از   مـورد نـزاع  » كالمي و فقهي و تاريخي«اين حقيقت كه بسياري از مسايل  تبيين •
ها قرن گذشته  اي از آنها ساختگي بوده و متعلق به ده اي و پاره هاختالف نظرهاي سياسي و فرق

طـرف مقابـل   » كفر و شرك«هستند، و صد البته ميدان داران و بانيان آنها به هيچ وجه قايل به 
 خود نبوده اند.

هاي پيش آمده ميان مسلمانان بـرخالف ميـل بـاطني     از حوادث ناگوار و جنگ بسياري •
توز روي داده و دامن اصحاب  اي ماجراجو و كينه هاي عده ها و اخاللگري ايشان، بر اثر توطئه

هـا مبـرا بـوده     ريزي و اقدام بـه آن جنـگ و نـزاع    از برنامه» توحيد و تقوا«پيامبر و پرچمداران 
 است.

البته بسياري از عالمان و انديشمندان بر اين باورند كه پيروان فرق اسالمي به ميـزان بسـيار   
قرآن و سنت صحيح و مصالح «نقاط توافق و مشتركات از جمله حكم قراردادن  زيادي داراي

هستند، تا بتوانند در مورد كاستن و يـا كنارنهـادن مسـايل مـورد     » مشترك سياسي و اجتماعي
اختالف به توافق برسند، و اين رهنمود و هدايت الهي را سرلوحه اعتقـاد و عمـل خـود قـرار     

 بدهند كه:

 [ Å  Ä  Ã  Â  Á Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Z 
) :در مورد هرچيزي كه اختالف پيدا كرديد، حكم و داوري در باره آن با « (١٠الشور

 .»(قرآن) خداست، اين است پروردگار من و شما، بر او توكل نمودم و به سوي او بازميگردم
قـات صـورت گرفتـه، در    بينم كـه تحقي  توضيح اين مطلب را نيز بر خود الزم مي در اينجا

» ابراهيم توحيدي«اين كتاب اساساً مديون زحمات نويسندگان منابع اصلي آن به ويژه آقايان: 
پژوهشگر شـيعي عراقـي و   » احمد كاتب«و استاد » عيانات«نويسنده پرتالش و ناآشناي كتاب 

كتـاب:  اهللا سـيد ابوالفضـل برقعـي در     يـة و آ» سير دگرگـوني انديشـه شـيعي   «نويسنده كتاب 
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تعديل، تبويب، تلخيص و «است، اما كار اينجانب در » عرضه روايات اصول بر قرآن و عقول«
 شود. مطالب آنان خالصه مي» ويرايش



 

 

 ادعاهاي تيجاني

 هاي خود به طور كلي سه ادعا را مطرح كرده است: تيجاني در كتاب
 ي كرد.دستور خدا حضرت علي را به عنوان جانشين خود معرف به صپيامبر  •
 اصحاب او به غير از چند نفر همه مرتد و كافر شدند. صبعد از وفات رسول خدا  •
و اســالم » اهــل البيـت «خلفـاي راشـدين (ابــوبكر و عمـر و عثمــان) سـتمكار بــوده و بـا       •

 سردشمني داشته اند.
در واقع تمامي قلم فرسايي تيجاني براي اثبات سه مطلب فوق است و ما به ياري خـدا در  

هاي معتبر اهل تشيع  و ديگر كتاب» قرآن و نهج البالغه«ن كتاب به طور اختصار با استناد به اي
و در مواردي كه الزم بوده به منابع اهل سنت صرفاً در جهت دفاع و روشنگري به ادعاهاي او 

» آنگاه كه هدايت شدم.؟!«هاي:  آميز كتاب دهيم، و برخالف عناوين به شدت اهانت پاسخ مي
آميزتر آنها نسبت به معتقدات يك ميليـارد   تيجاني و محتواي اهانت» مراه با راستگويان؟!ه«و 

و چند صدميليون مسلمان، سعي ما بر آن بوده و هست كه قول و قلم خود را به هيچ وجـه بـه   
 ها آلوده ننماييم. آنگونه اهانت

 [f  e  d  c  b  a   `  Z ) :٤األحزاب) 
 مؤلف

 1386مهرماه:  -1428ماه مبارك رمضان: 





 

 
 





 

 

 :بخش اول
 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقه

العـرب و منـاطق    ةاز همان آغاز ظهور اسالم كينه و دشمني مشركان به ويـژه يهوديـان جزيـر   
هايشان در باره مسلمانان به قصد جلوگيري از  ها و كارشكني مجاور و مجوسيان ايران و توطئه

 نمودن نور آن آغاز گرديد؛ غافل از اينكه: و خاموش گسترش فزاينده دعوت و رسالت اسالم

 [_  ^  ] \  [  Z  Y X  W  V  U  TZ ):خواهند  مي« (٨الصف
هايشان خاموش كنند، اما خداوند نور خود را (با  كه نور (روشنگر دين) خدا را با باد دهان

 ..»كند، هرچند كه كافران را خوش نيايد كمال روشنايي) كامل مي
هاي مكررشان بازهم اين حقد و دشمني نسبت به اسالم و پيروان آن  رغم شكست اما علي

 ادامه يافت و پيوسته ادامه خواهد داشت!.
گسـترش   صالعرب تقريباً در همان عصـر پيـامبر   ةدانيم اسالم در جزير همانگونه كه مي

ي آن بشوند و در يافت و نه مشركين و نه اهل كتاب نتوانستند با آن مقابله كنند و مانع فراگير
آن دوران پربار و پربركت هيچگونه اختالف سياسي، نظري و يا عقيدتي بين اصـحاب پيـامبر   

 كه سبب سوء استفاده دشمنان بشود روي نداد. ص
ي بني  بيعت كردند و جز در مورد سقيفه مسلمانان با ابوبكر  صپس از رحلت پيامبر 

ه در روابط ايماني و اجتمـاعي آنـان هيچگونـ   ساعده كه تنها يك اختالف سياسي طبيعي بود 
ي بيعـت   به جرگه اختالفي پيش نيامد، آن اختالف نظر طبيعي و اندك هم با پيوستن علي 

با اينكـه   روز كامالً برطرف شد، نيرو و قدرت مسلمانان در عهد ابوبكر  كنندگان در همان

العـرب آغـاز    ةهـاي جزيـر  ي فتوحـات خـارج از مرز   دوران كوتاهي بود بيشتر شـد و سلسـله  
تـر شـد و    ي گسترش فتوحـات گسـترده   نيز همينطور سرعت و دامنه گرديد، در عهد عمر 
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ي  هاي زيادي به ويژه مناطق عظيمي از دو امپراطـوري وقـت ايـران و روم بـه جرگـه      سرزمين
 ي مسلمانان درآمدند.. اسالم پيوستند و تحت سلطه

نيـز تـا چنـدي همچنـان      عهد عثمـان   آن فتوحات در پس از شهادت حضرت عمر 
ادامه يافت و مسلمانان تا شش سال اول خالفتش در امور سياسي و اعتقادي منسـجم و متحـد   

هاي استبدادي ايرانيان و روميان  بودند و در آن مدت توانستند در جنگهاي خارجي، حكومت
آزاد بگذارند، امـا   و مصريان را ساقط و مردم را براي انتخاب نوع زندگي مورد پسند خويش

گـران   ي فتنـه  العـرب و در مركـز خالفـت آتـش فتنـه      ةدر سال هفتم خالفتش در خود جزيـر 
ي پراكندگي اعتقادي و اختالفات سياسي را ميـان مسـلمانان    ور گرديد و به تدريج زمينه شعله

 فراهم ساخت!

 و قتل خليفه سوم  شورش گروه عبداهللا بن سبأ
هـاي   ابوبكر و عمر و عثمـان تعـداد زيـادي از مـردم در سـرزمين      در اين دوران يعني خالفت

ها و قبايل گوناگون از مذاهب و عقايد پيشين خود دست برداشتند و به اسالم  مختلف از ملت
گرويدند، در بين اين افراد كم نبودند كساني كه از روي نفاق با داشتن كينـه و بغـض شـديد    

به جامعه مسلمانان پيوستند، در حاليكه از هرفرصـتي   نسبت به اسالم در ظاهر مسلمان شدند و
كردند، در ميان تظاهركنندگان به اسـالم   جويي و تباهي در بين مسلمانان استفاده مي براي فتنه

اعـالن كـرد كـه     فردي يهودي به نام (عبداهللا بن سبا) از يهوديان يمن بود، در زمان عثمان 
آمـد و در حضـور او    آيد، به مدينه نزد عثمـان   مياسالم آورده و آنگونه كه از روايات بر

 شدن خود را اعالم نمود!. مسلمان
مقام و منصبي را بـه او بسـپارد و تـالش فراوانـي      او دوست داشت كه حضرت عثمان 

هيچ مقام و منصـبي   كرد كه حسن ظن و اعتماد او را نسبت به خود جلب نمايد، اما عثمان 
ابـن  «هاي  يچ امتياز خاصي برخوردار ننمود! اين نقطه آغاز توطئه چينيبه او نسپرد و او را از ه

توانـد رو در رو در مقابـل مسـلمانان بايسـتد و بجنگـد! او       دانست كه نمي بود، زيرا او مي» سبا
هنوز از ياد نبرده بود كه اسالفش يعني: يهوديان بني قريظة، بني نضير، بني قينقاع و خيبر ايـن  
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شان نشده بـود، لـذا او بـا     زموده، و جز شكست و سرافكندگي چيزي نصيبي تلخ را آ تجربه
كـردن   همياري عده ديگري از يهوديان اين نقشه را كشيدند كه تنها با تظاهر به اسالم و رخنه

 هايشان را بگيرند!. توانند زهر شان را بريزند و انتقام شكست در بين مسلمانان مي
به صفوف مسلمانان و حصول مقام و امتيـازي خـاص    هدف او اين بود كه بعد از پيوستن

هـايي   اقدام به تخريب و تحريف اسالم و ايجاد تفرقه در بين مسلمانان بنمايد، همـان تحريـف  
 كه يكي از اجداد خبيثش بنام (پولس يهودي) در آيين مسيحيت ايجاد نمود.

روابـط اسـتوار    توانـد در  اما پس از مدت كوتاهي كه در مدينه اقامت داشت فهميـد نمـي  
هايي كه مردم  هيچ خللي ايجاد كند، پس از آن تصميم گرفت به سرزمين صاصحاب پيامبر

آنها تازه مسلمان شده و از ايمان و آگاهي و تربيت محكمي برخوردار نبودند و هنـوز عقايـد   
شان وجـود داشـت، بـرود و اجـراي طـرحش را       آباء و اجدادشان در قلوب و عقول و زندگي

 كند.پيگيري 
او ابتدا به بصره سپس به كوفه و آنگاه بـه شـام رفـت، امـا در شـام بـه سـبب هوشـياري و         

ي پليدش نيافت و اين بود كـه بـه    كردن نقشه  برخورد به موقع مسئولين با او فرصتي براي پياده
هاي خـود گروهـي از مـردم عـوام را فريـب       مصر سفر كرد، آنجا بود كه توانست با سخنراني

ر خود جمع كند، و درست همان روشي را به كار برد كه (پولس) يهودي قـبالً در  بدهد و دو
روي  در مورد شخصيت بزرگان دين و زيـاده » غلو و افراط«مسيحيت به كار گرفته بود؛ يعني 

داد و  در مدح و ستايش آنها، روشي كه در بين عوام و تـازه مسـلمانان خيلـي زود نتيجـه مـي     
 آمد!. مار ميخطر به ش كاري عملي و كم

 صتر ابتدا با غلو در مورد شخص پيامبر  مورخان آورده اند كه او با زيركي هرچه تمام
به راستي از كساني كه به بازگشت و آمدن «كارش را شروع كرد، او در بين مردم ميگفت: 

كنم كه به بازگشت سيد و سرورمان  مجدد عيسي بن مريم به اين دنيا ايمان دارند، تعجب مي
به اين دنيا ايمان ندارند! در حاليكه او از عيسي و ديگر انبياء برتر است!  صت محمد حضر

 )٨٥القصص: ( Z ! "  #  $  %  &  '   )] فرمايد:  مي زيرا خداوند
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قطعاً  گرداند همان كسي كه قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محل موعود برمي«
 تر است! هد گشت و او از عيسي به رجوع و بازگشت شايستهاو بار ديگر به اين دنيا باز خوا

)
7F

1(. 
 ريتـاث  -دهندي كه زودتر از همه به خرافات تن م يكسان-نيسخنان او بر افراد نا آگاه ازد

 يمهدي و منجـ  ظهور واعتقاد به ديآ يباور به رجعت به شمار م يگذاشت . درواقع او بان يم
 .رديگ يمه ماز همان باور او سرچش ص امبريپس از پ
 نيتر كينزد باره در رفتند،يسخن او را پذ نيا ياز مردم به سادگ يبرخ ديازآن كه د بعد

كـرد   يوانمـود مـ   نيچن وپرداخت  »و افراط غلو«به   يحضرت عل يعنيفرد به رسول خدا 
در بـاره او معجـزات و    دارد،  ياي نسـبت بـه علـ    كه عالقه و محبت خـاص و فـوق العـاده   

فـوق بشـري    يتيكـه او را شخصـ   نمـود  يكرد و تالش مـ  يرا نقل م يبيو غر بيكرامات عج
از آن خبـر    يكه علـ  زيي: هرچگفت وداد، ا را به او نسبت مي »علم غيب«و  كند؛ يمعرف

آمـده   شي(بداء) پ -معاذ اهللا  -كه براي خدا ديبدان بدهد، اتفاق خواهد افتاد و اگر چنان نشد،
( است!!

8F

(بـداء)   دةيـ عق -غالت  يعني -از فرقه ها يبعض نيب در ود كه بعدهاجا ب نيو از هم. )2
 كرد! دايرواج پ

 فرسـتاد و ازهـواداران خـود    يرا بـه منـاطق مختلـف مـ     ارييهـاي بسـ   نامـه  انهيابن سبا مخف
كـه   و آنگونـه  ند،يسخن بگو شيخواست از ضعف ها و اشكاالت حكومت عثمان و أمرا يم

 و وسـتند يپبـه او   زيـ ن» جم و سودان بن حمران و كنانه بن بشـر خالد بن مل«، آورده اند خيتوار
 كردند. يم كيتحر شيعثمان و أمرا هيباهم مردم را به شورش عل

(متظاهر  هوديي عثمان به رهبري عبداهللا بن سباي هيپرچم شورش عل ريز نيلذا همه مخالف
جهـاد در روم و   انديـ درم ري از مردان مسـلمان ايكه بس يطي) جمع شدند و درشرايبه مسلمان

                                           
، اشـعری، مقـاالت اإلسـالميني -١٦٧، ص٧البداية، ابن كثري، ج -٩٩و  ٩٨، ص ٥تاريخ طربی، ج (١) 

 .٥٠، ص١ج

 .مهان منبع(٢) 



   

 27 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقهبخش اول: 

از مصر و عـراق مسـلحانه    حج به حج رفته بودند، در ظاهر به عنوان ر فتن به زين گريد ارييبس
را از  شـان يا يتوانست همگ يآن كه م با -را عثمان  تاًيحركت كردند و نها نهيبه طرف مد

(اش به شهادت رساندند خانه در –كار خودداري كرد !  نياز ا يببرد، ول نيب
9F

1(.  
تعـدادي   مقابل در را به عبداهللا بن سبا واگذار نكرد، و يمقام و منصب چيه چون عثمان 

افرادي مانند مروان  هم هاي مختلف گماشته بود؛ آن خود را به منصب كانيو نزد شانياز خو
ر كردند و د يسوء استفاده م اعتمادش و عثمان  فيآرام و لط تيكه از شخص -بن حكم 

ت يمسؤول يعينمودند كه به طور طب يم ادييز تصرفات گر،يامور د ارييل و بسالما تياموال ب
موضـوع را   نيـ ابن سبا ا روانيلذا پ د،يگرد يم  عثمان آنها بدون شك متوجه حضرت ةهم

و كارگزارانش دعوت  عثمان  هيبه اعتراض و شورش عل حربه نيو مردم را با ا بهانه كردند
  نمودند.. يم

 وارد را بـه اسـالم   رييهـاي جبـران ناپـذ    كه بعدها ضـربه  - زيآن زمان ن يعراق آشوبگران
  شدند. همراه گرش را باور كردند و با آنها هاي عبداهللا بن سبا و گروه توطئهادعا -ساختند
از  يبرخـ  عملكـرد نادرسـت   رامـون يپ از مـردم از حضـرت عثمـان     ارييمندي بسـ  گله

بـن سـبا    عبـداهللا  جـوي  گر وفتنـه  فادة گروه توطئهرا براي سوء است مساعدي طيشرا كانشينزد
 فهيخود را با خل مانيپ و عتيهم ب گرييبه دست آنها داد تا عده د يمناسب ةفراهم آورد و بهان

در حـال تـالوت قـرآن بـه      يسالگ اش را محاصره كرده و او را در سن هشتاد شكستند و خانه
 اموالش را به غارت بردند. و دنديشهادت رسان

بـه   انيشورشـ  كه يقطع شد. زمان زين انگشتان نائله همسر عثمان  ،داديآن رو انيرج در
 ريطلحه، زب ،ي: عليعيش خيهاي توار تيطبق روا -و او را به شهادت رساندند ختندياش ر خانه

عثمان رساندند، ديدند كه حسن  و انصار، خود را به خانه نياز مهاجر گريو سعد و چند نفر د
                                           

االنتفـاض  أبـد( حتت عنـوان ،١٣٩،ص ٢ابن خلدون، ج  خي، تار١٠٤و  ١٠٣،ص ٥طربي، ج  خيتار(١) 

 ،ینـييابـومظفر ارساف ن،يالـد یف ريالتبص - ٢٨٩ص  ٣بن حجر، ج احافظ  زان،يلسان امل -عثامن) یعل

 .١٠٩ص 
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كننـد و همسـر    جان عثمان ايستاده و گريه مـي  نفر از بني اميه در كنار پيكر بيو حسين و چند 
 عثمان نيز فرياد ميزد كه عثمان كشته شد!.

و محمد پسر طلحه و عبداهللا پسر زبير را  بفرزندانش حسن، حسين  حضرت علي 
ديـد چـرا   به سختي مورد عتاب قرار داد و به ايشان فرمود: شما كه جلوي در منـزل نگهبـان بو  

(گذاشتيد اميرالمؤمنين كشته شود!
10F

1(. 
آنها را همراه با  طبق روايات موجود در تواريخ شيعه حسن و قنبر نيز كه حضرت علي 

به منزلش فرستاده بود در آن ماجرا مجروح  چند نفر ديگر براي محافظت و دفاع از عثمان 
(شده بودند!

11F

2(. 
آن را به وجود آورده بود و ابـوبكر   صبر وحدت مسلمانان كه پيام با شهادت عثمان 

هاي زيادي در حفظ آن تالش نموده بودند، با  آن را تقويت كرده و با فداكاري بو عمر 
 .رو گرديد! چالش سختي رو به

از پـدرش   بر مدينه تسلط پيـدا كردنـد، حسـن     در آن زمان كه سبأيه قاتلين عثمان 
(اي برپا شود او در آنجا نباشد! ر فتنهخواست كه مدينه را ترك كند تا اگ علي 

12F

3(. 
بسياري از مردم و از جمله گروه عبداهللا بن سبا به حضرت علي  پس از شهادت عثمان 

         روي آوردند و او را به قبول خالفت ترغيـب كردنـد.! امـا عبـداهللا بـن عبـاس و فرزنـدش
م برائت نمايد، در غير اين از او خواستند كه به خواسته آنان تن ندهد و از آنها اعال حسن 

(اندازند! صورت فردا مردم مسئوليت خون عثمان را بر دوش او مي
13F

4(. 

                                           
 ، چاپ لبنان.٣٤٤، ص ٢مروج الذهب، مسعودی شيعی، ج (١)

هنج البالغه، رشح ابن ابی احلديد شيعی، حتت عنوان (حمـارصه عـثامن و منعـه املـاء) مهچنـني (مشـعل  (٢)

 ثامن).حتت عنوان (محايت از ع ٢٦و  ٢٥ص آزار شريازی، احتاد)، دكرت بی

 .١٠٠، ص٣ابن األثري، ج -٤٠٢، ص٣) الطربی، ج٣(

 ١٥١، ص.٢ابن خلدون، ج -١٠١، ص٣ابن األثري، ج -٤٠٤، ص٣) الطربی، ج٤(



   

 29 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقهبخش اول: 

رأي ايشان را نپذيرفت و در مدينه باقي ماند و مصلحت را در آن ديد  به هرحال! علي 
ي مردم از جمله مهاجرين و انصار به جز مردم شام كه در  كه مقام خالفت را بپذيرد، لذا همه

 نفر صحابي نيز در بين آنها بودند با او بيعت كردند. 17مان معاويه والي آن بود و آن ز
بـه حـدي    هنگامي به خالفت رسيد كه اوضاع مسـلمانان در اثـر قتـل عثمـان      علي 

كـرد؛ زيـرا همـان شورشـيان      آشفته بود كه اميد هراميدواري را به يأس و نااميـدي مبـدل مـي   
ل سـانيده و بيـت المـال مسـلمانان را غـارت كـرده بودنـد، و        را به قت  بگري كه عثمانوآش

تعدادشان حدود دوهزار نفر بود، بر مدينـه مركـز خالفـت كـامالً تسـلط يافتـه بودنـد و تمـام         
 .قدرت در دست آنها بود، گذشته از آن در مصر و بصره و كوفه نيز حامياني داشتند!

اي كـه عبـداهللا بـن سـبا      ثر توطئههاي (جمل) و (صفين) بازهم بر ا طولي نكشيد كه جنگ
ريخته بود به وقوع پيوستند و خرافـه پراكنـي و عـوام فريبـي او در بـين مـردم سـاده و جاهـل         

ادعا كرد كه او كشـته نشـده، بلكـه همچـون       همچنان ادامه داشت، تا پس از شهادت علي
و سـتم پـاك و   عيسي بن مريم به آسمان رفته و مجدداً ظهور خواهد كرد و زمين را از جـور  

علي در ميان ابرهاست، رعـد    عدل و داد را در سراسر زمين حاكم خواهد ساخت! او ميگفت:
صدا و برق نيز شالق اوست! به مردم ميگفت: هرگاه صداي رعد را شنيديد! بگوييـد: عليـك   
السالم يا اميرالمؤمنين! همچنين ميگفت: علي ساية خدا در ايـن دنياسـت! روح خـدا در علـي     

اي نـدارد! و بـه راسـتي خداونـد علـي را بـراي نبـوت و         كرده است! علي با خدا فاصله حلول
(رسالت برگزيده بود، اما جبرئيل اشتباهاً وحي را بر محمد بن عبداهللا عرضه كرد!

14F

1(. 
آورده اند كه بعد از جنگ جمل و قبل از صفين عبداهللا بن سبا روزي خطاب به حضـرت  

 .الرض هستي! فرمود: از خدا بترس!اةگفت: يا علي تو دابـ علي 
 .پس از مدتي ميگفت: تو فرشته هستي! علي فرمود: از خدا پروا كن!

روزي ديگر ميگفت: تو همان خدايي هستي كه تمـامي موجـودات را آفريـده و روزي و    
 .نعمت را گسترانيده است!

                                           
 .١١، ص٢)امللل والنحل، شهرستانی، ج١( 
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تور بـردار نيسـت، دسـ    هاي او را ديد و متوجه شد دست وقتي كفرگويي حضرت علي 
قتلش را صادر كرد و خواست او را بسوزاند، اما گروهي از مدعيان هواداري از حضرت علي 

خواهي كسي را بكشي كه تـو   كه از افراد خود ابن سبا بودند، مانع شدند و گفتند: چگونه مي
نيـز ديـد كـه بسـياري از      دارد؟! او را مكش و به مداين تبعيـدش كـن! علـي     را دوست مي
افتـد و   راد همين عبداهللا بن سبا هستند، و با كشتن او در بين سپاهش اختالف ميهوادارانش اف

( تواند به جنگ با معاويه به شام برود، لذا او را به مداين تبعيد كرد! نمي
15F

1(. 

 نقش گروه سبأيه در جنگ جمل
 همانگونه كه گفتـيم اختالفـات سياسـي بـين مسـلمانان در دوران خالفـت حضـرت علـي         

 ريزي نيز كشيده شده!.. طلحه و زبيـر از علـي    د، به حدي كه به جنگ و خوندوچندان ش
 را از قاتلينش بگيرد.. خواستند كه انتقام خون عثمان 

قـرار داد، در   را شرط بيعت با علي معاويه نيز از طرف ديگر مجازات قاتلين عثمان 
شغالگران مدينـه از قـدرت و   اگرچه خليفه شده بود، اما در واقع شورشيان و ا حاليكه علي 

نفوذ زيادي برخوردار بودند.. جنگ جمل، صفين و سپس نهروان زاييدة همين اختالفات بود 
ت سياسـي را مـورد   كه در اينجا ناچاريم، برخالف ميل باطني خود به طور خالثه اين اختالفا

(بررسي قرار دهيم
16F

مشـهور  » سـبأيه «ه اختالفاتي كه عبداهللا بن سبا و گروهش كه در تاريخ ب ؛)2
 .شده اند، نقش اصلي را در به وجودآوردن آنها بازي كردند!

سوء استفادة عبداهللا بن سبا و افراد ديگري همچون مروان بن حكـم   پس از قتل عثمان 
از شرايط به وجود آمده همچنان ادامه يافت، هردوي آنهـا توانسـتند روابـط بـين اصـحاب را      

اي كه مـروان بـن حكـم بـراي      ردم بذر دشمني بپاشند، به گونهدچار تيرگي كنند و در ميان م
نمود و برخـي از همراهـان او از    هاي تندي را ايراد مي هايش بارها سخنراني رسيدن به خواسته

                                           
 و ديگر تواريخ. ٤٣٠،ص ٧) تاريخ اين عساكر، ج١(

 ی استفاده شود.های موثق و مستند تارخي ) در اين بررسی سعی شده كه از گزارش٢(



   

 31 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقهبخش اول: 

گفتند: بايد قـاتلين عثمـان را كشـت! بايـد علـي و طلحـه و زبيـر را         العاص مي  جمله سعيد بن
ستند كه او را به قتل رسانده اند، بلكه اينان نيز در قتل و كشت! چون قاتلين عثمان تنها آناني ني

كشيم، بلكه آنهـا را بـه جـان     مروان گفت: نه! ما آنها را نمي  آشوب عليه وي دست داشته اند!
رود و  هم خواهيم انداخت تا خود يكديگر را بكشند؛ طرفي كـه شكسـت خـورد از بـين مـي     

(با آن بسيار آسان خواهد بودشود كه مقابله  طرف ديگر به حدي تضعيف مي
17F

1(. 
شورشي دوهزارنفري ابن سبا بر مدينه  زماني زمام امور را بدست گرفت كه سپاه  علي 

تسلط داشتند، در همين هنگام بر پايه روايتي از طبري و ابن خلدون، صلحه و زبيـر همـراه بـا    
حد شـرعي در مـورد   ما به شرط اجراي »  مالقات نمود و گفتند: چند صحابي ديگر با علي 

نمايي و قاتلين  خواهيم به اين وعده خود عمل قاتلين عثمان با تو بيعت كرديم، اينك از تو مي
 ».او را قصاص كني
دانيـد مـن نيـز از آن     برادران! آنچـه شـما مـي   «در پاسخ به ايشان فرمود:  حضرت علي 

ص كنم؟ در شرايطي كه آنها توانم آنها را قصا خبر نيستم، اما من در اين شرايط چگونه مي بي
(بر ما تسلط دارند، نه ما بر آنها!

18F

آيا شـما در ايـن اوضـاع و احـوال قصـاص قـاتلين را ميسـر         )2

                                           
 .٣٥و  ٣٤، ص ٥طبقات، ابن سعد، ج -١٥٥، ص٢) ابن خلدون، ج١(

گرفت مهني بود؛ مهانگونه كـه  ) در روايت تارخيی شيعه نيز آمده: يكی از مواردی كه حسن به پدرش علی خرده می٢(

و از تـو تقاضـا خوانيم او گفت: ای پدر! هنگامی كه عثامن كشته شد و مردم صبحگاهان بـه سـوی تـو آمـده  می

كردند كه خالفت را به عهده بگريی، من به تو عرض كردم كه نپذيری تا مهة مردم در متـام منـاطق از تـو اطاعـت 

كنند و نيز هنگامی كه خرب خروج طلحه و زبري به سوی برصه به تو رسيد، عرض كردم كه به مدينه بازگردی و در 

نگامی كه عثامن حمارصه شد به تو توصـيه كـردم كـه از مدينـه خـارج و ه  رو نشوی! ات بنشينی و با آهنا روبه خانه

شوی تا اگر او كشته شود تو در مدينه نباشی، اما تو در هيچ يک از اين امور رای مرا قبول نكـردی! علـی پاسـخ 

يـرا بيعـت ی مردم در متام مناطق با من بيعت كنند رضورتـی نداشـت، ز ی اينكه منتظر بامنم تا مهه اما در باره  داد:

ی مـردم واجـب  حق مهاجرين و انصاری است كه در مكه و مدينه حضور دارند و جون آهنا راضی شدند، بر مهه

دادم در  شدن، اگر ايـن كـار را انجـام مـی نشني است رضايت داشته باشند، اما در مورد بازگشت به مدينه و خانه

فرقه بيفتد و وحدت اين امت به پراكندگی تبديل شـود ی اوضاع امت مسلامن نوعی كوتاهی بود، و از اينكه ت باره
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گفت: تا زماني كه آرامش حاكم نشود من مجـال انجـام    دانيد؟! همه گفتند: خير! علي  مي
شماست! شما براي  خواهيد ندارم.! قسم به خدا! رأي من نيز همان رأي كاري را كه از من مي

تحقق آرامش بكوشيد تا اذهان مردم متمركز شـود و پراكنـدگي فكـري رفـع گـردد، آنگـاه       
 .)19F1(!شود پذير مي ي حقوق امكان اعاده

طلحه، زبير و جمعـي از اصـحاب پـس از اخـذ بيعـت بـا       «در روايت ابن كثير آمده است: 
از آنهـا    ي حد كنـد، علـي   قامها  نزد او رفتند و از او خواستند بر قاتلين عثمان  علي

توانيم اين كار را بكنيم، طلحه و زبير گفتنـد:   كمك خواست و گفت: در اين موقعيت ما نمي
گفـت: فرصـت دهيـد تـا ببينـيم چـه كـار          گيـريم، علـي   از مردم كوفه و بصره كمك مي

(توانيم بكنيم! مي
20F

2(. 
تـوانيم بـا گروهـي     گونه ميحضرت علي فرمود: چ«در روايت ابن اثير نيز آمده است كه 

ر ما تسـلط دارنـد، نـه مـا بـر      دربيفتيم و حدشرعي را بر آنها جاري سازيم، در حالي كه آنها ب
 .)21F3(»آنان!

اجازه خواسته و عازم مكه شدند، در آنجا بـا عايشـه    بدين ترتيب طلحه و زبير از علي 
بر اين بـاور بـود كـه     ك به حج رفته بود مالقات كردند، عايشه كه قبل از قتل عثمان  ك

تواند آنها را مجازات و قصاص كند، ما خود ايـن كـار را بـه     نمي وقتي چنين است و علي 
 .دهيم! جاي او انجام مي

                                                                                                             
خاطر نبودم، اما خروجم از مدينه هنگامی كه عثامن حمارصه شده بود، چگونه برايم امكان داشت در حالی  آسوده

ی  گفتن در بـاره كه من نيز مانند عثامن در حمارصه شورشيان قرار گرفته بودم؟! پس ای پرسجان: خود را از سخن

بحار األنوار، جملسی،  -١٤٥ی دينوری، ص بوحنيفهأخبارالطوال، أه من از تو به آهنا داناترم بازدار!.. (اموری ك

 )..٣٢، ص٢طوسی، جزء  ، األمايل، شيخ١٠٤و  ١٠٣، ص٣٢ج

 .١٥١، ص٢ابن خلدون، ج -٤٥٨، ص٣)الطربی، ج١( 

 . ٢٢٨و  ٢٢٧، ص٧)البداية والنهاية، ج٢( 

 .١٠٠، ص٣) ابن األثري، ج٣(
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كه حضرت علي را نيز در شرايط  با اين هدف يعني براي گرفتن انتقام از قاتلين عثمان 
و زبير در آنجا فراوان بودند كمك  سختي قرار داده بودند، از كوفه و بصره كه حاميان طلحه

 خواستند.
وقتي كه ايشان از مكه به سوي بصره حركت كردند سعيد ابـن ابـي العـاص و مـروان بـن      

توانسـت   شان از بني اميه با آنان همراه شـدند، و اينجـا بـود كـه مـروان مـي       حكم نيز با حاميان
 ي خويش را عملي سازد!. نقش

با هدف قصاص قاتلين حضـرت عثمـان    بعايشه  بدين ترتيب حضرات طلحه، زبير و
نه جنگ و رويارويي با حضرت علي سپاهي متشكل از هزاران نفـر از حاميـان خـويش را در    

 عراق آماده ساختند.
كه براي گرفتن بيعت از معاويه و تسليم او در برابر خليفه مشـروع   از طرفي ديگر علي 

ران سبأيه كه از تشكيل لشكري در بصـره بـراي   خواست به شام برود، اما س شد و مي آماده مي
سركوبي و قصاص خود باخبر شدند، در مـورد هـدف طلحـه و زبيـر و عايشـه و سـپاهي كـه        

اطالعات غلط دادند و آنان را حاميـان معاويـه قلمـداد     فراهم كرده بودند به حضرت علي 
بـا معاويـه از    چنان صالح ديد كه قبـل از رفـتن بـه جنـگ     كردند، در نتيجه حضرت علي 

 خاطر شود. اقدام طلحه و زبير و عايشه و هواداران بصري آنان آسوده
اما اكثر اصحاب كه با حضرت علي همراه بودند از وقوع فتنه و خونريزي ميان مسـلمانان  

نيـز او را از ايـن    نگران بودند، با حضرت علي در اين باره موافق نبودند، فرزنـدش حسـن   
شـدن خـون    پدر! از اين كار خودداري كن كه سـبب ريختـه  «و گفت: كار به شدت منع كرد 

مسلمانان خواهد شد و بر دامنه اختالفات موجود خواهد افزود، اما حضرت علـي بـر درسـتي    
نظر خود اصرار فرمود و پرچم فرماندهي را نه به حسن و نه حسين بلكه بـه محمـد بـن حنفيـه     

 .)22F1(»داد!

                                           
 .١٠٤، ص٣ابن األثري، ج -١٦٣، ص ٥و ج  ٢٣٣، ص٧) البداية والنهاية، ج١(
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گران به سركردگي عبداهللا بن سبا كه همواره بـه دنبـال    هو توطئ در نتيجه قاتلين عثمان 
تـو را   صپيوسـتند و گفتنـد: اگـر اصـحاب پيـامبر       هايي بودند به سپاه علي  چنين فرصت

 .دهند ما در كنار شما هستيم! ياري نمي
گفتنـد:   هاي بسيار از حضرت علي شد، بسـياري از مـردم مـي    مندي اين موضوع سبب گله

قاتلين عثمان قصاص نگرفت، بلكه اجازه داد به صفوف سـپاهيان او ملحـق    نه تنها از علي 
 شوند.

رو شدند جمع  در خارج شهر بصره باهم روبه بزماني كه حاميان طلحه و زبير و علي 
زيادي از اصحاب سعي كردند كه از وقوع هرگونه درگيـري خلـوگيري كننـد، آنـان موفـق      

س از چنـدين نشسـت در مـورد جلـوگيري از وقـوع      شدند طرفين را به گفتگو قانع كنند و پـ 
 جنگ به توافق رسيدند.

بعد از آن توافق با سپاه طرف مقابل كـه بـه هـيچ وجـه قصـد جنـگ بـا حضـرت علـي و          
مسلمانان همراه او را نداشتند، بلكه تنها خواستار قصاص قاتلين و سركوبي باند كودتا چي بـه  

شـوم و   اي سپاهيان! من فردا از بصره خارج مـي : «فرمود رهبري عبداهللا بن سبا بودند، علي 
يك از كساني كه در قتل عثمان شركت داشته و در ميـان   گردم، شما نيز برگرديد و هيچ برمي

 .)23F1(»سپاهيان من هستند نبايد با من همراه شوند!
خزيده بودند فهميدند كه آن  در اين لحظه عبداهللا بن سبا و گروهش كه در سپاه علي 

 ه به زيان آنها تمام شده و به زودي به خاطر قتل خليفه مسلمانان قصاص خواهند شد.مصالح
اي مخفيانه به مشاوره پرداختند و از توافق طرفين و فرمـان حضـرت    سران سبأيه در گوشه

علي مبني بر خروج ايشان از سپاه خود شديداً دچار هراس شدند، يكي از آنان گفت: به خدا 
كند و آنچه را كه گفت شنيديد! به خدا قسم! فردا  كه بگويد عملي مي قسم! علي هرچيزي را

 همه آنان عليه ما همدست خواهند شد و آنگاه كاري از دستمان بر نخواهد آمد.

                                           
 .١٢٠، ص٣ابن األثري، ج -٢٣٨، ص٧البداية والنهاية، ج -٤٦١، ص٣) طربی، ج١(
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عبداهللا بن سبا گفت: ما كه عثمان را كشـته ايـم تنهـا دوهـزار نفـريم، امـا طلحـه و زبيـر و         
و هواداران ديگر او را در كنار خود نداشته باشيم هزار نفرند، اگر حضرت علي   شان پنج ياران

 .)24F1(»روياروي با آنها را نخواهيم داشتتوانايي 
جويي نهايي و رهايي از شرايط سختي كه براي ايشان پـيش آمـده    سران سبأيه براي چاره

بود شبانه در كناري نشستي سري را تشكيل دادند، و پس از اظهـار نظرهـاي مختلـف بـه ايـن      
يدند كه شـبانه و قبـل از آذان صـبح وارد عمـل شـوند، و بـا تيرانـدازي و حملـه بـه          نتيجه رس

 ور سازند. هواداران طرف مقابل آتش جنگ را شعله
مــروان بــن حكــم و گــروهش نيــز كــه در ســپاه طلحــه و زبيــر بــه دنبــال وقــوع جنــگ و  

پيمـان صـلح   جوي سبأيه همآهنگ شدند و شبانه  كردن هردو طرف بودند، با گروه فتنه ناتوان
گروه عبداهللا بن سبا در همان شب جنگ غيرمنظمي را برپا كردند و در سپاه علي را شكستند! 

 پيمان را شكستند! آنها به ما خيانت كردند! آنها به ما شبيخون زدند!  فرياد زدند: سپاه عايشه
و سـپاه او   از طرف ديگر گروه مروان بن حكم نيز در بين سپاه طلحه و زبير فرياد زدند: علـي 

 .پيمان را شكسته و بر ما تاخته اند!
 همگي متهورانه بيدار شدند و هريك به طرف اسلحة خود دويدند! علي  سپاه علي 

سراسيمه از چند نفر پرسيد: چه شده، چه خبر است؟! گفتند: آنان بـه مـا شـبيخون زده و وارد    
يه به وقوع پيوست و آتشـي كـه   گران سبأ جنگ شده اند.! در نتيجه جنگ جمل با نقشة توطئه

(ور گرديد! ور شود، شعله خواستند شعله هردو طرف نمي
25F

2(. 
هـايي را بـراي طلحـه و زبيـر فرسـتاد و       پيـام  از همان لحظات آغاز جنگ جمـل علـي   

 آمدنـد، حضـرت علـي     خواستار مذاكره با آنها شـد، هـردو قبـول كـردن و نـزد علـي       

                                           
ابن خلـدون،  -١٣٠، ص٣ابن األثري، ج -٢٣٨، ص٧البداية والنهاية، ج -٤١٤و  ٤١٣، ص ٣) تاريخ طربی، ج١(

 .١٦١و  ١٦٠، ص٣ج

 . ١٢٤و  ١٢٣ص ٣ابن األثري، ج -٢٤٠تا  ٢٣٧، ص٧البداية والنهاية، ج -٤٨٢تا  ٤٨٠، ص٣ج)طربی، ٢( 
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ادآوري نمود و از ايشـان خواسـت كـه از جنـگ برحـذر      را به ايشان ي صسخناني از پيامبر 
(يرفتند و ميدان جنگ را ترك كردندنيز پذ بباشند، طلحه و زبير 

26F

1(. 
را تعقيب كرد و در  اما يكي از افراد گروه عبداهللا بن سبا به نام (عمرو بن جرموز) زبير 

ز فرصت را غنيمت شمرد فرصتي او را از پشت مورد حمله قرار داد و به قتل رسانيد! مروان ني
( را كشت! و او نيز طلحه 

27F

ور گرديـد و طـي آن صـدها     به هرصورت آتش اين نبرد شعله )2
 نفر از دو طرف كشته شدند.

در جهان اسـالم بـه وقـوع     اي بود كه بعد از شهادت عثمان  اين بزرگترين فاجعه و فتنه
سال پـيش از چنـين   گفت: (پسرم! كاش بيست  بپيوست! علي خطاب به فرزندش حسن 

پدر! خـدمت شـما گفـتم كـه از مدينـه      «گفت:  روزي مرگ به سراغم آمده بود!)، حسن 
 .)28F3(»خارج نشوي و به عراق نيايي!

جويان عبداهللا بن سبا و مروان بن حكم به وقـوع پيوسـت    اگر جنگ جمل كه بر اثر توطئه
پيوسـت و   ... به وقوع نميهاي صفين و نهروان و داد، مراحل بعدي اختالفات و جنگ رخ نمي

شـدند و   مندتر نمي ها به رهبري معاويه قدرت شد و شامي نيز تفرقه ايجاد نمي در سپاه علي 
 .گرديد! تبديل نمي» پادشاهي و ملوكيت«به » خالفت راشده«نهايتاً 

به او بشارت جهنم داد  شتافت، اما علي  به اميد كسب جايزه نزد علي  قاتل زبير 
اين شمشير بارها در راه محافظت از «را در دستش ديد، فرمود:  ي كه شمشير زبير و هنگام

(به كار رفته بود! صرسول خدا 
29F

4(. 

                                           
ابن خلدون،  -٢٤٧تا  ٢٤٠، ص٧، جيةالبداية و النها -١٢٣و  ١٢٢، ص٣ابن األثري، ج -٥١٤، ص٣) طربی، ج١(

 .٢٠٧، ص١االستيعاب، ابن عبدالرب، ج -١٦٢، ص٢ج

 -٣٨، ص٥، و ج٢٢٣، ص٣طبقات، ابـن سـعد، ج -٢٤٧، ص٧نهاية، جالبداية وال -١٢٤، ص٣) ابن األثري، ج٢(

 .٢٠، ص٥هتذيب التهذيب، ابن حجر، ج

 .٢٤٠، ص٧) البداية والنهاية، ج٣(

 .١٦٢، ص٢ابن خلدون، ج -٢٤٩، ص٧البداية والنهاية، ج -١٢٥، ص٣) ابن األثري، ج٤(
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او را مورد محبت قرار  حاضر شد، علي  نيز جهت مالقات نزد علي  پسر طلحه 
وند داد و وسايل جنگي پدرش را به وي برگردانيد و فرمود: اميدوارم در روز رستاخيز خدا

           سبحان بين من و پدرت آنگونه رفتار كنند كه در قرآن از آن چنين ياد فرموده است:

 [»   º   ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  Z ) :توزي و  كينه« (٤٧احلجر
هايشان بيرون كشيديم و برادرانه (در بهشت) بر تختها مقابل هم  دشمني را از سينه

(نشينند) مي
30F

1(. 
كننـده   كه در واقع رهبر حقيقي سپاه قيـام  كبا حضرت عايشه  علي  همچنين حضرت

عليه گروه سبايه خصوصاً پس از شهادت طلحه و زبير بود، با احترام كامل برخورد نمود و او 
(را به مدينه بازگردانيد

31F

2(. 
و ســپاهيان  آمدنــد و از او خواســتند كــه امــوال طلحــه و زبيــر  گروهــي نــزد علــي 

از آن خـودداري كـرد، در ايـن     ل را در ميان آنها تقسيم كند، اما علي خورده جم شكست
هنگام افراد سبأيه از روي طعن گفتند: چگونه ريختن خون آنها بر ما حالل است، امـا تقسـيم   

اين سخن آنان را شنيد فرمود: كدام يك از شما  وقتي علي  .!؟باشد اموالشان بر ما حرام مي
 ايشه سهم او بشود؟! همه ساكت شدند، اما آنان در نهان از عليدوست دارد ام المؤمنين ع

(كردند! بدگويي بسيار مي
32F

3(. 

 نقش گروه سبأيه در جنگ صفين
به وقوع پيوسـت و تـالش سـبأيه در برافـروختن آتـش آن      » جنگ صفين«بعد از جنگ جمل 

ثة قتـل  كمتر از جنگ جمل نبود، اما زمينة وقوع اين جنگ همچون جنگ جمل به همان حاد
 گردد، در اينجا الزم است كمي به عقب برگرديم.. برمي عثمان 

                                           
 .٢٢٥و  ٢٢٤، ص٣) طبقات، ج١(

 .٢٤٦و  ٢٤٥، ص٧اية، جالبداية والنه -٥٤٧، ص٣) الطربی، ج٢(

 .٢٤٤، ص٧البداية والنهاية، ج -٥٤٦، ص٣) تاريخ طربی، ج٣(
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هجـري نعمـان بـن بشـير پيـراهن       35الحجـه سـال     ذي 18در  پس از شـهادت عثمـان   
شدة همسرش را به معاويه در دمشق رسانيد.. معاويه پيراهن و  آلود عثمان و انگشتان قطع خون

به نمايش گذاشت تا احساسات آنها را عليه قاتالن  را در انظار مردم انگشتان همسر عثمان 
(او برانگيزاند!

33F

1(. 
معاويه به سختي براي محاكمه و مجازات عبداهللا بن سبا و باند برانداز او حضرت علـي را  

مبني بر بيعت با خليفـه تعيـين شـده از طـرف      داد و زيربار سخنان علي  تحت فشار قرار مي
هجـري حكـم عـزل     36هايت حضرت علـي در محـرم سـال    رفت، در ن نمي» اهل حل و عقد«

معاويه را از واليت شام صادر نمود و (سهل بن حنيف) را براي جانشيني او به دمشق فرسـتاد،  
 اما معاويه زيربار نرفت و سهل بن حنيف را برگردانيد و مجدداً از امر خليفة راشد سر باز زد.

جريـر بـن   «غه نيز موجود است توسـط  ي ديگري را كه در نهج البال نامه حضرت علي 
براي معاويه ارسال داشت و طي آن از او خواست كه بيعت كند؛ زيرا مهاجرين » عبداهللا بجلي

آيـد، او در   و انصار و اكثريت امت اسالمي با او بيعت كرده اند و او خليفه شرعي به شمار مي
 فرمايد: آن نامه چنين مي

أَنْ  ما بايعوهم علَيه، فَلَم يکُن للشاهدِ علَىبکْرٍ وعمر وعثْمانَ ذين بايعوا أَبا إِنه بايعنِي الْقَوم الَّ«
رجلٍ وسـموه   علَىوا للْمهاجِرِين والْأَنصارِ، فَإِن اجتمع ىنْ يرد، وإنما الشوريختار، والَ للغائبِ أَ

 بىماخرج منه، فَإِنْ أَ لَىأَوبِدعة ردوه إِماماً کَانَ ذلک للَّه رِضي، فَإِنْ خرج عن أَمرِهم خارِج بِطَعنٍ إِ
 لُوهلَىقَاتع وا تاُهللا م الَّهوو ،نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي هاعباوِلَّىاتعا مرِي، يملَعو . کقْلبِع تظَرن نةُ، لَئي

نْ تتجنـي;  دونَ هواک لَتجِدني أَبرأَ الناسِ من دمِ عثْمانَ، ولَتعلَمن أَني کُنت في عزلَة عنـه، إِالَّ أَ 
الَمالسو !ا لَکدا بم نج34(»فَتF2(. 

عنوان خليفه مسـلمين انتخـاب نمودنـد) كـه بـا      به راستي كساني با من بيعت كردند (و به «
ابوبكر و عمر و عثمان نيز براساس همان شـرايط بيعـت كـرده بودنـد، پـس كسـي كـه شـاهد         

                                           
 .١٦٩، ص٢ابن خلدون، ج -٢٢٧، ص٧البداية والنهاية، ج -٩٨، ص٣) ابن األثري، ج١(

 .٢٩و وقعة الصفني، نرص بن مزاحم، ص -٦ی  سالم، نامه) هنج البالغه، فيض اإل٢(
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(بيعت) بوده نبايد شخص ديگري را (براي خالفت) اختيار كند، كسي هم كه غايب بوده حق 
ــذيرد!      ــه) را نپ ــين خليف ــوراي تعي ــحاب و ش ــان اص ــان (بزرگ ــدارد راي ايش ــوراي  ن ــرا ش زي

گيـري و) تعيـين كننـدة امـام و خليفـه شـوراي متشـكل از مهـاجرين و انصـار اسـت.            (تصميم
بنابراين، اگر آنان در مورد شخصي به توافق رسـيدند و او را امـام ناميدنـد ايـن كـار موجـب       

پس از آن اگر كسي به سبب ناخشنودي از آن خليفه تعيين شـده و   رضاي خداوند نيز هست.
شـود، اگـر تجديـد نظـر      از امر ايشان سرپيچي نمايد، براي جلوگيري از او اقدام مـي يا بناحق 

بردار نشد، به اين سبب كه راهي غير از راه اتفاق مؤمنان را در پيش  ننمود و از مخالفت دست
راهـي كـه خـود در پـيش گرفتـه      » عواقـب «كنند و خداونـد او را بـه    گرفته، با او برخورد مي

 .!سپارد مي
به جان خودم سوگند! اگر با عقل خود به موضـوع بنگـري و تأمـل كنـي و از      !ويهاي معا

شوي كه دامـن مـن از خـون عثمـان از هركسـي       پوشي نمايي، متوجه مي خواهش نفس چشم
شدن خون او مخالف بـودم! مگـر آن كـه بـه مـن       تر است و من بيش از هركس با ريخته پاك

ي و حقيقتي را كه براي تو آشكار است پنهـان  تهمت بزني و كشته شدنش را به من نسبت ده
 .»نمايي. والسالم!

را قصاص نكرده، بلكه آنها  نه تنها قاتلين عثمان  ادعاي معاويه نيز اين بود كه علي 
شان به ديگران نيـز خـودداري ميكنـد! بـه هرحـال!       را در سپاه خود پناه داده و از تحويل دادن

پيامي بود نزد معاويه به شام فرستاد، پاسخ معاويه اين شخص ديگري را نيز كه حامل  علي 
آزموده شامي براي سركوبي اشغالگران مدينه و قصـاص از    هزار جوان جنگ شصت«بود كه 

 .)35F1(»سر من آماده اند!  قاتالن خليفه پشت
پس از دريافت اين پيام از جانب معاويه نيروهايش را براي حملـه بـه شـام بسـيج      علي 

 ةزياد مشكل نبود، زيرا تمام جزيـر  آن زمان به اطاعت درآوردن شام براي علي نمود.. در 

                                           
ابـن  -٢٢٩و  ٢٢٨، ص٧البداية والنهاية، ج -١٠٤و  ١٠٣، ص٣ثري، جابن األ -٤٦٤٦، ص٣)تاريخ طربی، ج١( 

 .  ١٥٣و  ١٥٢، ص ٢خلدون، ج
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كرد،  العرب، عراق و مصر تحت فرمان او بودند و تنها ايالت شام بود كه از معاويه حمايت مي 
پـذيرفت كـه اسـتانداري معـزول همچـون       گذشته از اين افكار عمومي مسـلمانان هرگـز نمـي   

مقابل خليفة منتخب مسلمانان دست به شمشير ببرد! لذا شاميان تا  معاويه يا هركس ديگري در
 كردند. آخر از معاويه حمايت نمي

از عراق (با هدف تمكين معاويـه) و معاويـه نيـز از شـام در ظـاهر (بـا        به هرحال! علي 
هدف سركوبي سبأيه و قصاص قاتلين خليفه) آماده شدند و براي مقابله با يكديگر راه عـراق  

رپيش گرفتند و در محلي به نام (صفين) كه در قسمت غربي فرات و در نزديكـي (الرقـه)   را د
 رو شدند. قرار داشت باهم روبه

 ميان معاويه و علي» حكميت«ماجراي 
ساز درگرفت، در همين جنگ بود كه  هجري نبرد اصلي و سرنوشت 37بعد از ماه محرم سال 

د به شهادت رسيد، دو روز پس از شهادت عمار بو كه در بين سپاه علي  عمار بن ياسر 
  يعني دهم صفر جنگ شديدي به وقوع پيوست كه طي آن لشكر معاويه به شكست قطعي

نزديك شده بود، در اين هنگام عمرو بن عاص به معاويه پيشنهاد كرد كه اكنون بايد نيروهاي 
م و اين قرآن ميان ما و شـما حكـ  «» هذا حكم بيننا«ها كنند و بگويند كه  ما قرآن را بر سر نيزه

 .»داور باشد
كسـت سـپاه   شكاف ايجاد شود و از ش هدف عمرو بن عاص اين بود كه در سپاه علي 

(شام جلوگيري به عمل آيد
36F

1(. 
آوردنـد، امـا تعـداد     بسيار از سپاهيان حضرت علي آن اقدام را فريبي جنگي به شـمار مـي  

مالً در سپاه حضـرت علـي اخـتالف افتـاد و نتيجـه      زيادي هم شمشيرها را بر زمين نهادند و ع
 .همان شد كه عمرو بن عاص انتظارش را داشت!

                                           
 .٢٧٢، ص٧البداية والنهاية، ج -١٦٠، ص٣ابن األثري، ج -٣٤، ص٤) تاريخ طربی، ج١(
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شان گـروه   خيلي تالش كرد تا به ياران خود كه اكثراً مردم عراق بودند و در بين علي 
عبداهللا بن سبا نيز بود، بفهماند كه فريب اين حيلـه و نيرنـگ را نخورنـد و جنـگ را تـا پايـان       

حجت را بر آنها تمام كرده بود و آنها جماعتي شورشي بـه حسـاب    هند؛ زيرا علي ادامه د
آمدند، اما در بين لشكريان او تفرقه كار خودش را كرد، و بآلخره ناچار شد تـا جنـگ را    مي

 متوقف سازد و با معاويه وارد مذاكره شود.
نيـز ابتـدا    علـي  معاويه عمرو بن عاص را به عنوان حكم مورد قبول خود تعيـين كـرد،   

تصميم داشت عبداهللا ابن عباس را از جانب خود به عنوان حكم معرفـي كنـد، امـا بسـياري از     
گفتنـد   سپاهيان عراقي او كه به راستي بسياري از آنها بر هيچ وعد و پيماني پايدار نبودند! مـي 

ه در طرفي را حكـم نمـايي! بآلخـر    خواهيم شخص بي كه ابن عباس پسر عموي توست! ما مي
 پاسخ به خواسته ايشان، ابوموسي اشعري به عنوان حكم حضرت علي تعيين شد، اما علـي  

(به كارداني و هوشياري او اطمينان نداشت!
37F

در نهايت قرار بر اين شد كه هردو حكم مطابق  )1
ر بـاره مواضـع طـرفين قضـاوت     با آنچه در كتاب خدا و سـنت پيـامبر هسـت عمـل كننـد و د     

(نمايند
38F

2(. 

الجندل) به مذاكره نشستند، اين مطلب كامالً فراموش  مةزماني كه هردو حكم در (دواما 
زيرا حكم صريح  رهنمودي دارند؟!،چه گرديد كه قرآن و سنت براي حل و فصل اين قضيه 

قرآن در اين مورد روشن است كه هرگاه دوگروه از مسلمانان باهم به جنگ پرداختند، 
بردار  بردار شدن، از مخالفت ترغيب كنند و اگر دست بايستي گروه شروشي را به دست

j i   k]فرمايد:  نبودند با استفاده از زور ايشان را سرجاي خود بنشانند: قرآن مي

 ~} | {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l
̈  ©  ª» ¢ £ ے ¡ § ¦¥ ¤Z ) :اگر دو « )٩احلجرات

                                           
 .٢٧٦و  ٢٧٥، ص٧البداية والنهاية، ج -١٦١، ص٣ابن األثري،ج -٣٦تا  ٣٤، ص٤) تاريخ طربی، ج١(

 .٢٧٦، ص٧البداية والنهاية، ج -٣٨، ص٤طربی، ج ) تاريخ٢(
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پرداختند ميان آنان صلح را برقرار سازيد، اما اگر يكي از آن گروه از مؤمنين باهم به جنگ 
دو گروه بر ديگري يورش برد و طغيان كرد، با آن گروه تا زماني كه به فرمان خدا باز آيد (و 

بردار شود) بجنگيد، و هرگاه به حكم حق بازگشت با حفظ عدالت ميان  از نافرماني دست
دالت رفتار كنيد، زيرا كه خداوند دادگران را دوست آنها صلح برقرار سازيد و هميشه با ع

 .»دارد مي
دانستند كه معاويه و لشكريانش طـرف شورشـي هسـتند! امـا عمـرو بـن عـاص و         همه مي

ابوموسي به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه حل قضيه بر كناري هردو طرف نزاع يعنـي علـي و   
واگذار كرد و بزرگـان مـورد اعتمـاد آنـان     معاويه است و مسأله خالفت را به رأي مردم بايد 

 .)39F1(»مام انتخاب كنندهركس را خواستند به عنوان ا
عمرو بن عاص ابوموسي را قانع نمود كه او ابتدا برخيزد و به مردم اطالع بدهد كه در آن 

مـن و  «زمينه به توافق رسيده اند! ابوموسي قبول كرد و براي سخنراني برخاست و اعالم كرد: 
ه يك راه حل رسيده ايم، و آن اين است كه ما علـي و معاويـه را كنـار گذاشـته و بـه      عمرو ب

مردم حق بدهيم تا خود از راه مشورت هركس را كه بخواهند به عنوان خليفه انتخاب كننـد،  
كنم و بعد از آن اختيار با شماست! هـركس را كـه دوسـت     پس من علي و معاويه را عزل مي

 .)40F2(»امام برگزينيد! به عنوان خليفه وداريد 
ي  آنچه را كه ابوموسـي گفـت شـنيديد، او خليفـه    «عمرو بن عاص نيز برخاست و گفت: 

كنم، اما معاويـه را بـه عنـوان     خود يعني علي را عزل نمود، من نيز همچون او علي را عزل مي
يقي جانشيني نمايم! زيرا او خواهان انتقام از قاتلين عثمان و شايسته حق خليفه مسلمين اعالم مي

 .»اوست!
ابوموسي تا اين سخن را شنيد فهميد كه فريب خـورده اسـت، او در ميـان همهمـه شـديد      

 .»مالك؟ ال وفقك اهللا! غدرت و فجرت!«سپاهيان برخاست و گفت: 

                                           
 .٢٨٠و  ٢٧٩، ص٧البداية والنهاية، ج -١٦٥، ص٣ابن األثري، ج -٣٩و  ٣٨، ص٤) تاريخ طربی، ج١(

 .٢٨٣و  ٢٨٢، ص٧البداية والنهاية، ج -١٦٧و  ١٦٦، ص٣ابن األثري، ج -٥٠تا ٤١، ص٤) تاريخ طربی، ج٢(
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 .)41F1(»تو را چي شده؟ خدا ياريت ندهد! تو مرا فريب دادي و خيانت و عهدشكني نمودي«
هاي عمرو خيلي ضـعيف   ابوموسي! تو در مقابل نيرنگاي «گفت:  سعد بن ابي وقاص 

اكنون چه بايد كرد؟ با اين آدم بر سر همان اتفاق كرديم «ابوموسي پاسخ داد: » عمل كردي!.
 .»باز زد!كه گفتم، ولي او از آن سر 
» مـرد بـرايش بهتـر بـود!.     اگر ابوموسي قبل از اين مـي «گفت:  عبدالرحمن بن ابي بكر 

ببينيد كار به كجا رسيده اسـت! سرنوشـت كـار بـه چنـين كسـاني       «گفت:   عبداهللا بن عمر
ــب      ــه ســادگي فري ــدارد و ديگــري ب ــاكي ن ــا از فريبكــاري ب ســپرده شــده كــه يكــي از آنه

 .)42F2(»خورد! مي
كس در اين مورد شك و ترديد نداشت كه هردو بر سـر آن موضـوع بـه     در حقيقت هيچ

 الف توافق عمل كرده است.توافق رسيده بودند، اما عمرو بن عاص برخ
بعد از آن عمرو بن عاص نزد معاويه رفت و به او مـژدة خالفـت داد و ابوموسـي از روي    

(رو نشد و مستقيماً راه مكه را درپيش گرفت! روبه شرمندگي با علي 
43F

3(. 
نتيجه حكميت را غيرقابل قبول دانست و ضمن سخناني به جماعت خود فرمـود:   علي 

و داور از ميزان قرآن غفلـت كـرده و بـدون درنظرداشـتن هـدايت خداونـد،       بدانيد كه آن د«
هريك از آنها تنها از نظر شخصي خود پيروي نموده، و هردو قضـاوتي كردنـد كـه براسـاس     

 .)44F4(»شت و به راه حل صحيحي نيانجاميد!هيچ حجت و سنتي قرار ندا
براي حملـة مجـدد بـه     سازي سپاه به كوفه برگشت و در انديشه آماده پس از آن علي 

دانست كه اگر سريعاً اقدام ننمايد خالفت راشده به پادشـاهي و ديكتـاتوري    شام بود، زيرا مي

                                           
 )مهان. ١( 

 . ٢٨٢، ص٧البداية والنهاية، ج -١٦٨، ص٤ابن األثري، ج -٥١، ص٤) تاريخ طربی، ج٢(

 .  ١٧٨، ص٢ابن خلدون، ج -٢٨٣، ص٧) البداية والنهاية، ابن األثري، ج٣(

 .٥٧، ص٤) الطربی، ج٤(
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قسم به خدا! اگر اين گروه «هاي خود فرمود:  تبديل ميشود؛ همانگونه كه در يكي از سخنراني
 .)45F1(»چون كسري و هرقل عمل خواهند كرد!بر شما حاكم شوند هم

جنگند تا پادشاه جبـار   براي مقابلة با گروهي كه با شما مي«ديگري فرمود:  و در سخنراني
 .)46F2(»يدو ستمگر شوند و بندگان خدا را بردگان خود سازند! آماده شو

اما مـردم عـراق اراده و احسـاس مسـئوليت الزم را نداشـتند، از طرفـي گـروه شورشـي و         
 بودند.جويي  گر عبداهللا بن سبا نيز تنها دنبال فتنه توطئه

دادن او به توقـف   به خاطر تن از طرف ديگر تعداد زيادي از سپاهيان و طرفداران علي 
جنــگ بــا معاويــه و قبــول حكميــت از او جــدا شــدند و بــه (خــوارج) شــهرت يافتنــد، آنــان  

 فراهم آوردند و در (نهروان) با او وارد جنگ شدند.  دردسرهاي فراواني را براي علي
عاويه و عمرو بن عاص مصـر و منـاطق شـمال آفريقـا نيـز از حاكميـت       سپس بنابر تدابير م

حاميان خليفه مشروع و طرفـداران  «حضرت علي خارج شد و جهان اسالم عمالً بين دو گروه 
 تقسيم شدند.» والي شورشي

هجري بعـد از پـنج سـال خالفـت و تـالش بـراي        40نيز در رمضان سال سرانجام علي 
و ب واحياي روش ابوبكر و عمـر   صن به شرايط زمان پيامبر برگردانيدن جامعة مسلمانا

نيز براي گسترش اسالم و پيشرفت اهداف آن توسط يكي از همان طرفداران سابق خود كه به 
 .به شهادت رسيد! ،خوارج پيوسته بود

 با معاويه صلح امام حسن 
گذاشت، از اين  هجري ميدان را براي معاويه كامالً خالي 41در سال  صلح حسن بن علي 

تبـديل گشـت، و معاويـه اولـين خليفـه و بهتـر       » خالفت راشده به ملوكيت و پادشـاهي «زمان 
 .بگوييم: اولين پادشاه بني اميه به اين مقام دست يافت!

                                           
 .١٧١، ص٣ابن األثري، ج -٥٨، ص٤) الطربی، ج١(

 .١٧٢، ص٣ابن األثري، ج -٥٩، ص٤) الطربی، ج٢(
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با معاويه مالقات كـرد، خطـاب بـه او گفـت:      گويند: وقتي كه سعد بن ابي وقاص  مي
 .)47F1(»اي پادشاه! سالم بر تو» «اسالم عليك ايها الملك!«

أنـا أول امللـوک بـين    «گفت:  معاويه نيز اين حقيقت را درك كرده بود، زيرا خود مي
(من نخستين پادشاه در ميان مسلمانان هستم!« »املسلمين

48F

2(. 
كه دوراني پر از آشوب در تاريخ اسالم بـود، تقريبـاً    بدين ترتيب دوران خالفت علي 

اي كـه   هـاي خداپسـندانه   خلي سپري شد، امـا برنامـه  هاي دا هاي سياسي و جنگ در كشمكش
خليفه صالح و راشد براي اصالح امور مسلمين درنظر داشت عملي نشدند، و مهمتـرين عامـل   
آن عدم شايستگي مدعيان همراهي با او بود كه متأسفانه بيشترشان از گروهك عبداهللا بن سبا 

بودنـد   هاي شايسـته و فرمـانبرداري مـي    و اهل عراق بودند، اما اگر حاميان حضرت علي انسان
هـا تبـديل    بينيم و مسلمانان به اين همه فرقه بود كه ديديم و مي سرنوشت اسالم غير از آني مي

(گشتند! نمي
49F

3(. 
هاي بسياري داشت و بـر   خوانيم از تودة اصحابش گله چنانكه در نهج البالغه مي علي 

دانست  متفاوت مي صها را با اصحاب پيامبر روي منبر كوفه مورد مالمت قرارشان داد، و آن
 .»مشابهت نداريد! صگفت: هيچ يك از شما به اصحاب پيامبر  و مي

به هرصورت تمامي خلفاي راشدين براساس قرآن و سنت عمـل نمودنـد و هـيچ يـك از     
آنان فرزندان يا نزديكان خود را به جانشيني خويش تعيين نكردند، در واقع اين سالطين اموي 

 جمله معاويه بود كه عمالً حكومت موروثي را به وجود آوردند. از
عنايـت   صاما بعد از خالفت اين چهار صحابي كه از مهاجرين نخسـتين بودنـد و پيـامبر   

خاصي نسبت به ايشان داشت دگرگوني شديدي ايجاد شد و خالفـت راشـده بـه ملوكيـت و     
 اعتقادي مسلمانان فراهم گرديد.. پادشاهي موروثي مبدل گشت و زمينه براي تفرقة سياسي و

                                           
 .٤٠٥، ص٣) ابن األثري، ج١(

 .٧٥٤، ص١االستيعاب، ج -١٣٥، ص٨البداية والنهاية، ج )٢(

 .)٢٩التكوير: ( È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ]  ) و صد البته:٣(
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 هاي شيعه پس از حضرت علي  فرقه
 يارانش به دو گروه بزرگ تقسيم شدند: گفتيم كه پس از شهادت علي 

با معاويه بيعـت كردنـد و    بگروهي از سبأيه جدا شدند و همراه با حسن و حسين  -1
 .به ساير مسلمانان پيوستند!

اي غالي و افراطي شـيعه زاييـدة آن هسـتند گفتنـد: علـي      ه اما گروه دوم كه تمام فرقه -2
ميرد و نخواهد مرد تا اينكه بر تمام جهان حاكم شود و مردم را به راه  كشته نشده، زيرا او نمي

هدايت باز گرداند و زمين را كه از ظلم و جور آكنـده اسـت از دادگـري و عـدالت سرشـار      
 .سازد!

بودند كه با عقايد متفاوتي ظـاهر   ص ن پس از پيامبراي در بين مسلمانا آنان نخستين فرقه
گفتند و در تواريخ به (سبأيه) مشهور شـدند،   شدند و در مورد اشخاص سخنان غلوآميزي مي

هاي (عبداهللا بن حـرس)   آنان همان پيروان (عبداهللا بن سبا) بودند كه دو تن از دوستانش به نام
كردند، آنها اولين كساني بودند كه آشـكارا   ري ميو (ابن اسود) او را در ترويج آن باورها يا

 .!كردند بدگويي مي باز ابوبكر، عمر، عثمان و ساير صحابه 
به ابن سبا كه به دستور ايشان در مداين در حـال   زماني كه خبر شهادت حضرت علي 

ه خـدا  بـ «گفتنـد:   تبعيد بود رسيد، با همكاري پيروانش اقدام به شايعه پراكني كردند، آنها مي
سوگند! اگر هفتادنفر شاهد عادل سر بريده حضرت علي را بياورند و بر مرگش شهادت دهند 

شود تا اينكه بر جهان حاكم شود  ميرد و كشته نمي دانيم كه او نمي كنيم! ما مي آن را باور نمي
 .»و مردم را بر راه هدايت باز گرداند!

اي كـه   رفته و همچون صاحب خانه  آنان همان روز رهسپار كوفه شدند و به خانة علي
گفتنــد: ســبحان اهللا! مگــر شــما  زنــده اســت از وي اجــازة ورود خواســتند! خــانوادة علــي 

ميرد! او  شود و نمي دانيم كه او كشته نمي دانيد كه اميرالمؤمنين شهيد شده؟! گفتند: ما مي نمي
خورده در  چون شمشير صيقلهاي دربسته آگاه است، و هم شنود و از درون خانه نجواها را مي

 .رود، رعد صدا و برق خشم اوست! مي درخشد! او در بين ابرها راه  تاريكي مي
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هاي ديگري نيز پديد آمدنـد، همانگونـه كـه توسـط (عبـداهللا بـن        همين گروه فرقه   از بين
 شـد، بـه نظـر آنهـا علـي       خوانـده مـي  » حربيه«اي به وجود آمد كه  الحرب الكندري) فرقه

جهانيان است! و چون از خلق خود خشمگين شده، پنهان گشته، امـا بـار ديگـر ظهـور      خداي
 .خواهد كرد!

پديـد آمـد، آنهـا بـر ايـن بـاور بودنـد كـه خداونـد علـي و           » مفوضـه «گروه ديگري بنـام  
فرزندانش را خلق كرد و سپس خود از اداره جهان كنار گرفته و تدبير امـور آن را بـه ايشـان    

 .سپرده است!
همين سبأيه گروه ديگري به وجود آمد كه به (ثالوثيه) معروفند و همچون مسيحيان بـه  از 

تثليت (سه خدايي) معتقد بودند، آنان حضـرت علـي را (پـدر)، حضـرت محمـد را (پسـر) و       
گفتند: يكشـنبه   دانستند.! جالب اين كه بعضي از ايشان مي سلمان فارسي را (روح القدس) مي

 .ني: حسن و حسين!يعني: علي و دوشنبه يع

 هاي گروه سبأيه ادامه توطئه
(ها و مقدماتي كه عبداهللا بن سبا و گروه او توطئه

50F

هـاي   ترتيب داده بودند منجـر بـه درگيـري    )1
سياسي بسياري گرديد، و زمينه تضعيف خالفـت راشـده و پيـدايش ملوكيـت و پادشـاهي را      

و مـذهبي نيـز بـه وجـود آورد،      فراهم و شـرايط مناسـبي را بـراي ايجـاد اختالفـات اعتقـادي      
اختالفاتي كه بذر آن را از راه ترويج عقايد افراطي و من درآوردي در مـورد حضـرت علـي    

 .و فرزندانش در بين مردم پاشيد و سبب رشد روزافزون آن گرديد 
ها را فراهم آورد همان  ي رشد و شكوفايي آن فرقه البته عالوه بر باند سبأيه آنچه كه زمينه

يي و عدم استقرار واقعي نظام خالفت راشده بود، بـه ويـژه در عصـر دو خليفـه بزرگـوار      نوپا
ي  راهكارها و ابزارهاي كارآمدي براي مديريت پديده بحضرت عثمان و حضرت علي 

اختالفات سياسي و اعتقادي وجود نداشت، از طرف ديگـر تعـداد بسـيار زيـادي از مـردم در      

                                           
 كرد.  )يكی از رهربان مذهبی هيودی اهل يمن بود كه در زمان خالفت خليفه سوم به مسلامن شدن تظاهر می١( 
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و قلمرو اسالم به ويژه بعد از خلفـاي راشـدين گسـترش    ممالك همجوار حجاز مسلمان شده 
ها آشنايي الزم را در مورد اسالم نداشـته   بسياري پيدا كرده بود، و بيشتر آن تازه مسلمان شده

و برخي هم در مورد پـذيرش ديـن نـوين در شـك و دودلـي قـرار داشـتند، و غالبـاً عقايـد و          
بود، به همين سـبب خرافـات و ابـاطيلي كـه از      باورهاي موروثي ايشان نيز با اسالم در آميخته

 گرفت. شد به سادگي مورد قبول عامه مردم قرار مي طرف ابن سبا ترويج مي
هايشـان نظـام اسـالمي را     شد كه خطري جدي از جانب سبأيه و فتنه در آغاز احساس نمي

كه بـا   رفت كه اقدامات آنان شورش سياسي زودگذري باشد كند، و تنها گمان مي تهديد مي
اي از اقـدامات سياسـي و اداري خليفـه سـوم      توجه به برخي از شكايات و اعتراضات از پـاره 

سر آن تئوري، فلسفه و اهداف خاصي قرار  رفت كه پشت ترتيب داده شده بود، اما تصور نمي
 داشته باشند.

بـه شـهادت رسـيد، طوفـان      ي شبه كودتـاي بانـد سـبأيه عثمـان      اما همين كه در نتيجه
هـاي   هاي داخلي فراهم كرد كه نمونـه بـارز آن جنـگ    ها زمينه را براي جنگ ختالف و نزاعا

بود كه يكـي پـس از ديگـري علـي رغـم خواسـت       » حكميت«جمل، صفين، نهروان و قضيه 
 روي دادند. صباطني اصحاب رسول خدا 

موضـوع   ها را در اذهان بسياري از مردم ايجاد كرد و در تمام منـاطق  در نتيجه اين پرسش
 روز شد كه:

ها كدام طرف حق به جانب است و به چـه   در مورد اين اختالفات و جنگ و خونريزي •
 .دليل؟
 .؟بايد مرتكب چنان اشتباهاتي بشوندچرا خليفه و امام و بزرگان  •
 .كدام طرف باطل و ناحق است و علل باطل بودنش چيست؟ •
 .؟ر پايه چه داليلي قرار دارداوت باگر هردو طرف حق به جانب هستند، اين قض •
طرف اند، براي اين  ي طرفين مهر سكوت بر لب نهاده اند و در واقع بي آناني كه در باره •

 .گيريشان چه دليلي دارند؟و...الخ؟ موضع
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شدند و آراء و نظراتي كه ارائـه   هايي كه به اين سؤاالت داده مي در واقع بسياري از پاسخ
ها تمـامي تـوان    و بوي سياسي داشتند و صاحبان هريك از آن نظريه گرديدند، غالباً رنگ مي

و براي حفظ و تحكيم موقعيت  ،گرفتند خود را در جهت اثبات و پيشبرد عقايد خود بكار مي
كوشيد بـا اسـتفاده از هـر     گرفتند، و هرطرف مي مي سياسي شان كم و بيش از مباني دين مايه 

وع بينش و روش خويش را بر بينش و روش طرف مقابـل  راهكار و اقدامي مشروع و يا نامشر
هـاي گونـاگون آغـاز     تراشـي  سازي و جعل احاديث و تأويل پيروز گرداند، لذا دوران روايت

شـد، تـا تعـداد هرچـه      ها ساخته مي گرديد و روايات و احاديث زيادي به نفع هريك از گروه
 توجه قرار بگيرند. بيشتري از مردم به آنها گرايش پيدا كنند و بيشتر مورد

هاي مـذهبي درآمدنـد، بـراي     كم به صورت فرقه هاي سياسي كم بدين ترتيب آن گرايش
 مثال:
حكميت در مـورد نـزاع ميـان علـي و معاويـه هنگـام جنـگ        «از درون گرايش مخالف  •

 پديد آمد.» خوارج«صفين، فرقه 
هاي) شيعه به وجود  و افراطياز داخل باند برانداز سبأيه به رهبري عبداهللا بن سبا (غالت  •

 آمدند.
 و از ميان مخالفين هردوي آنها (معتزله و مرجئه) پا به عرصه وجود نهادند.. •

هايي كه در آغاز آن اختالفات صورت گرفت، در زمان بني اميه و بني  جنگ و خونريزي
ي و دتيـ عباس به اشكال ديگر ادامه پيدا كرد، در واقـع در چهـارچوب اخـتالف نظرهـاي عق    

روز شـديدتر شـدند و وحـدت ملـي مسـلمانان را بـا چالشـي         سياسي باقي نماندند، بلكه روزبه
 رو ساختند!. بزرگ روبه

جر و بحث پيرامون آن اختالفات در هر منزل و محفلي جريان داشـت و غالبـاً از البـالي    
تعـارض   آمدنـد، و بـا   اي پديـد مـي   آن مناقشات مسائل سياسي، ديني، اعقتادي و فلسفي تـازه 

گرفتنـد، و نـه    هاي كوچك ديگري شـكل مـي   هاي اصلي گروه پيداكردن آنها در درون فرقه
 كرد. يافت، بلكه زمينه را براي برخوردهاي فيزيكي فراهم مي تنها دامنه تعصبات گسترش مي
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هـا بـود، زيـرا     هـا و نـزاع   كوفه مركز عراق آن زمان مهد وميدان اصلي طوفان آن تعارض
بود، در اين سرزمين بود كـه  » جمل، صفين و نهروان«هاي:  عراق شاهد جنگ همين منطقه از

جا بود كه قتل و  به وقوع پيوست، همان ي دلخراش شهادت حضرت حسين و يارانش واقعه
و اصحاب  صو احاديث به نام پيامبر  سربريدن اصحاب رواج پيدا كرد و بازار جعل روايات

اي جعـل   ارتباط با تقويت جايگاه باورهاي مسلكي و فرقهو پيشوايان رونق يافت، روايات در 
 شدند.

اهل كوفه مدام اهل افراط و تفريط بوده اند، در جايي كه الزم بود از خـود نـرمش نشـان    
كردند و در جايي هم (مانند دفاع از حضرت حسين) كـه   بدهند، با شدت و تندي برخورد مي

يايند، بسيار بد عمـل نمودنـد و بـا خيـال آسـوده بـه       مندانه به ميدان ب الزم بود قاطعانه و غيرت
 تمامي تعهدات خود پشت كردند.!

شهر و منطقه كوفه مركز فعاليت باند عبـداهللا بـن سـبا و يـارانش شـده بـود كـه بـه غلـو و          
 در امور ديني شهرت داشتند.ها و ايجاد شبه  روي در طرح پرسش زياده

ي حكم شـرعي وجـود خـون     در باره عمر گويند: يك نفر اهل كوفه از عبداهللا بن  مي
 پشه بر لباس نمازگزار سؤال نمود.

شما را به خدا! اهل كوفـه را نگـاه كنيـد! در حاليكـه     «در پاسخ گفت:  عبداهللا بن عمر 
ي حكـم شـرعي    خون فرزند دختر رسول خدا حسين بن علي را بر زمين ريختـه انـد، در بـاره   

 .)51F1(!كنند؟ خون پشه از من سؤال مي
ي آنهـا در حقيقـت از چهـار فرقـه      هاي زيادي به وجود آمدند كه هم ر آن دوران گروهد

منشعب شـدند كـه مـا در اينجـا بـه صـورت       » معتزله«و » ، مرجئه»غالتشيعه«، »خوارج«اصلي: 
هريـك از آن چهـار گـروه اصـلي و بيـان كوتـاه         كوتاه تنهـا بـه بررسـي چگـونگي پيـدايش     

 پردازيم. باورهايشان مي

                                           
 . ٣٩، ص٩)رشح صحيح بخاری ج١( 
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 خوارج
و معاويه در اثناي جنـگ صـفين    اين گروه زماني پا به ميدان وجود نهاد كه حضرت علي 

حكميت، ابوموسـي اشـعري و عمـرو بـن عـاص بـه       شان در مورد  براي حل و فصل اختالفات
بودند، اما به علت مخالفـت بـا    توافق رسيدند، آنها تا آن زمان از حاميان و طرفداران علي 

ها  ن تغيير روش داده و گفتند: كسي كه به جاي حكم خدا حكم انساني حكميت ناگها مسأله
 .شود! را بپذيرد كافر مي

شان پرداختنـد و   در حين و بعد از جنگ صفين آنان به صورت گسترده به ترويج نظريات
 بسيار تندرو و متعصب بودند، به جنگ مسلحانه عليه مخالفين و حكومت ظالم قائل بودند.

وان با ايشان وارد جنگ سختي شد و بسياري از ايشان كشته و زخمي حضرت علي در نهر
 شده و در نتيجه شكست سختي را متحمل گرديدند.

اما پس از مدتي بار ديگر خود را سازماندهي كردند و با مخالفان خود درگير شـدند و تـا   
ينكه در كردند، تا ا داشتن كوره جنگ نقش اصلي را بازي مي مدت زمان زيادي در گرم نگاه

 زمان بني عباس نيرو و توانشان كامالً درهم شكست.

 چنين بود» خوارج«عقايد و نظريات فرقه 
 دانستند، اما در مورد حضـرت  را خالفتي مشروع مي بآنها خالفت ابوبكر و عمر  -1

 ،هاي آخر خالفت خود از راه عدل و حق منحرف شـد  عثمان بر اين عقيده بودند كه در سال
نيز قبـل از آن كـه در جريـان حكميـت      حضرت علي مستحق عزل و قتل بود!. و در نتيجه 
 قرار داد و مرتكب گناه كبيره شد! خالفتش مشروعيت داشت.» حكم و داور«غير خدا را 

كننـدگان آنهـا يعنـي     همچنين هردو داور يعني عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري و تعيين
قبول كردند، يعني تمام حاميـان علـي و معاويـه را    شان را  علي و معاويه و آنهايي كه حكميت

 آوردند. خطاكار به شمار مي
كنندگان در جنگ جمل يعني حضـرت علـي،    ي شركت همچنين براي باوربودند كه همه

 عايشه، طلحه، زبير و تمامي كساني كه با آنان بودند مرتكب گناه عظيمي شدند!.
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شـد   اي مـي  جه هركس كه مرتكب گناه كبيرهاز نظر آنان گناه كبيره كفر بود و در نتي -2
از اين رو تمـام بزرگـاني را كـه از     گرديد! كرد در باور آنان كافر و مشرك مي اگر توبه نمي

و دشـنام بـه آنهـا نيـز دريـغ        و حتـي از نفـرين   ،كردنـد  مـي » تكفيـر «آنان نام برده شد صراحتاً 
 ورزيدند. نمي

غيـر از خـوارج   اوالً:  :؛ زيرا معتقد بودنـد ندخواند اضافه بر آن تمامي مسلمانان را كافر مي
جمـل و  « هـاي  در جنـگ  كننـدگان  كس اهل تقوا و اخالص نيست، زيرا ديگران شركت هيچ

بلكه آنان را به عنوان پيشوايان خويش پذيرفته! و از احاديث دانند،  را نه تنها مؤمن مي» صفين
 .ه آنان كافرند!گيرند، لذا هم و روايات آنان احكام شريعت را برمي

 ي خالفت نظر آنها اين بـود كـه انتخـاب امـام تنهـا از طريـق شـورا و انتخـاب         در باره -3
 شود. كند و منعقد مي ي مسلمانان مشروعيت پيدا مي آزادانه

گفتنـد: هـركس كـه شايسـته      دانستند و مـي  آنها (قريشي بودن) خليفه را ضروري نمي -4
 ند خليفه و پيشوا شود. ميتوا  د باشد و مسلمانان او را انتخاب كنن

آنها معتقد بودند تا زماني كه خليفه بر راه عدالت و اصالح قرار داشته باشـد اطـاعتش    -5
واجب است، اما مادامي كه از راه عدالت و اصالح منحرف شود، رويارويي و عزل او واجب 

 و در صورت نياز قتلش رواست.
سـنت و  «شـريعت تنهـا قـرآن را قبـول داشـتند، امـا       در ارتباط با منابع استنباط احكـام   -6

 .پذيرفتند. را نمي» اجماع
» نجديـه «خوارج » أزارقه«توان به سه گروه تقسيم كرد: خوارج افراطي  البته خوارج را مي

يـه مـردم را كـافر و مشـرك     قجز خـود ب » ازارقه«رو، خوارج  و ميانه خوارج معتدل» إباضيه«و 
 اي آنها چنين بود كه:خواندند، برخي از باوره مي

 رفتند. جز به اذان خودشان به نماز نمي •
 دانستند. ي ديگران را حالل نمي قرباني و صدقه •
 شمردند. ازدواج با غير خودشان را جايز نمي •
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 .بردند! خوارج از غير خواج ارث نمي •
 كردند. جهاد عليه مسلمانان مخالف خود را واجب عيني تلقي مي •
 دانستند. كودكان مخالفان و غارت اموالشان را نيز مباح مي قتل زنان و •
كردنـد نيـز    افرادي از گروه خودشان را كه براي جهاد با مسـلمانان مخـالف اقـدام نمـي     •

 خواندند.. كافر مي
ها) نيز معروفند، حتي دروغ و خيانت با مخالفين  اين دسته از خوارج كه به (خشكه مقدس

تعصـبات خشـك آنـان شـرايط را ايجـاد كـرده بـود كـه غيـر           تند!پنداشـ  خود را نيز جايز مي
 .شان! مسلمانان از گزند آنها بيشتر در امان بودند تا مسلمانان مخالف

ي افراطي بـه نـام (عبـدالرحمن بـن ملجـم       الزم به يادآوري است كه يكي از همين ازارقه
 رسانيد. هجري در مسجد كوفه به شهادت 41را سال   دي) بود كه حضرت عليامر

معتقد بودند كه به هيچ وجه به وجود خالفت و » ازارقه«جناح خوارجي (نجديه) برعكس 
حكومــت نيــازي نيســت، زيــرا مســلمانان براســاس تعــاليم اســالم و بــه صــورت اجتمــاعي و   

 .توانند خأل حكومت را پر كنند! خودجوش مي
آنهـا   )52F1(.نيا پيروانـي دارد. اي از خوارج است كه در حال حاضر نيز در د تنها فرقه» أباضيه«

دانستند و فقط به دو اصل مهم و اساسـي مـذهب    را مردود مي» نجديه«ازارقه و عقايد «روش 
 خود معتقد بودند:

 كه بايد به افراد مورد اعتماد امت يعني خوارج إباضيه سپرده شود.» واليت« -1
 .غيرمسلمان!و بيزاري از افراد نافرمان در جمع آنان چه مسلمان و چه » برائت« -2

                                           
ايشـان در هفـت قطـب  زباقی مانـده انـد و مركـ -اعتداليون -» اباضيه«فرقه اصلی خوارج تنها )امروزه از چهار ١( 

ليبـی و » نفوسـه«تـونس و در منـاطق كوهسـتانی » جربـه«اجلزاير است، گروهی از آنـان نيـز در جزيـره » مزاب

خوردار بودند، امـا كنند، اباضيه كه مدت زمانی از قدرت و نفوذ زيادی بر هايی از كشور عامن زندگی می قسمت

هـزار نفـر كـاهش پيـدا كـرده اسـت،  ١٥٠شده و در منطقه مزاب تعدادشان بـه - -شان بسيار كم اكنون مجعيت

 . ٧٤و  ٧٥نوشته حممد ارغون ترمجه حممد علی اخوان ص ،(اسالم ديروز اسالم فردا
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ي مسـلمانان   إباضيه قديم همچون شيعه به (تقيه) معتقد بودند، آنها بـا وصـف اينكـه همـه    
رأي علنـي  كردنـد!   دانستند، اما از بيان حكم كفرشان خودداري مـي  مخالف خود را كافر مي

شـان قابـل قبـول اسـت..      دادن آيند و شهادت آنان اين بود كه عامه مردم (مؤمن) به حساب مي
شان را نـه (دارالكفـر) و نـه (دارالحـرب)      دانستند و مناطق واج و توارث را با آنها جايز ميازد
 گفتند.. ناميدند، بلكه (دارالتوحيد) مي مي

كردنـد،   البته مسئولين حكومت وقت را از اين حكم جدا دانسته و آنها را كافر معرفي مي
جنـگ علنـي بـا مخالفـان را جـايز       دانسـتند، امـا   ي ناگهـاني بـر مسـلمانان را جـايز نمـي      حمله

(پنداشتند مي
53F

1(. 

 ها) غالت (افراطي
گـروه مـنظم ديگـري      گيري فرقه (خوارج) و پس از شهادت حضـرت علـي   پس از شكل

همانگونه كـه گفتـه شـد مؤسـس     شكل گرفت.. » اهل البيت«هاي منتسب به  مركب از افراطي
هـاي سياسـي و    رت عثمـان فعاليـت  بود كه در زمـان حضـ  » عبداهللا بن سبا«اصلي غالت همان 

بـر  » سـبأيه «اعتقادي خويش را در مدينه، عراق و مصر آغـاز كـرد و بـه همكـاري گـروهش      
شوريدند و او را در منزلش به شهادت رسانيدند، و سپس با خزيـدن در ميـان سـپاه      عثمان

نقـش  » جمل و صفين«هاي  و ادعاي طرفداري از ايشان در برافروختن جنگ حضرت علي
نيـز نظريـات و عقايـد زيـادي را بـا چاشـني         اساسي را بازي كردند، پس از شهادت علـي 

 .!كردند گري پديد آورده و آنها را تبليغ مي تندرويي و افراطي
 ي زير همراه بود: اي منظم با دو نظريه ظهور اين گروه به شكل فرقه

 در غديرخم. صتعيين حضرت علي به عنوان خليفه از طرف پيامبر  •
 و انتظار ظهور دوباره او.» حضرت علي«شدن امام زمان  غايب •

                                           
، و كتـاب (امللـل والنحـل) ٣١٥تـا  ٥٥)برای تفصيل بيشرت به كتاب (الفرق بني الفـرق) عبـدالقاهر بغـدادی ص١( 

 مراجعه شود.  ١٩١ص ٢، مهچنني كتاب مروج الذهب مسعودی شيعی ج٨٧ص ١شهرستانی ج



   

 55 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقهبخش اول: 

اشـعري قمـي   » الفرق و المذاهب«نويسان نخستين شيعه مانند: نوبختي در  به شهادت تاريخ
بـه   آن عقايد پـس از شـهادت حضـرت علـي     » الرجال«و كشي در » المقاالت و الفرق«در 

(وجود آمدند
54F

1(. 
مانان نسبت به بني اميه و بني عباس به خاطر شيوه حكومت البته نفرتي كه در دل ساير مسل

شان پديد آمده بود، گاهي سبب احساس همدردي مردم نسبت بـه فرقـه غُـالت     و ظلم و ستم
 شد. گرديد و سبب رواج عقايدشان مي مي

با گذر زمان و كشتار و سركوبي سياسي آنان به وسـيله بنـي اميـه و بنـي عبـاس بـر دامنـه        
و   گفتند: خالفت و حكومت حق مطلق حضرت علي خود افزودند، آنان ميترويج عقايد 

فرزندان اوست، زيرا پيامبر آنها را قبالً از طرف خدا به عنوان پيشـوايان مـردم تعيـين فرمـوده     
 شان را قبول نكند مرتد و كافر است.. بود، پس هركس خالفت

هـاي   اي كه در حكومت تردههمچنين به عنوان عكس العملي در برابر انحراف و فساد گس
از خطا  مبودن امام و حاك بني اميه و بني عباس وجود داشت، غُالت بر روي ضرورت معصوم

 كردند: نمودند، همچنين ايشان عقايد زير را تبليغ مي و گناه تاكيد مي
امامت و خالفت جز و مصالح عامه مردم نيست تا انتخاب امام به آنـان واگـذار شـود،     -1

واجب  ص شوند و بر پيامبر از اصول دين است و پيشوايان از طرف خدا تعيين مي بلكه يكي
 .است كه تعيين امام را به جاي واگذاركردن به مردم خود به طور صريح اعالم نمايد!

امام بايد معصوم باشد؛ يعنـي از تمـامي گناهـان بـزرگ و كوچـك، آشـكار و پنهـان         -2
گويد عين حـق و   شود و هرسخني را كه مي شتباه نميمصون بوده، هيچگاه دچار فراموشي و ا

 .حقيقت است!

                                           
املقـاالت «كتـاب  -٢٢ص -نـوبختی» فرق الشيعة«های معترب تارخيی ميانه روهای شيعه از مجله: كتاب  )به كتاب١( 

 ه فرماييد. مراجع ١٧٢ص -كشی» الرجال«و كتاب  -١٩ص -اشعری قمی -»والفرق
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حضرت علي و فرزندانش را از جانـب خـدا بعـد از خـود بـه عنـوان امـام         صپيامبر  -3
عمل  صمعرفي كرده و آنها بنابر نص قاطع امام بودند و چون اصحاب به نص صريح پيامبر 

 شوند. نكردند، همگي مرتد محسوب مي
(شود و يا امام قبل از خود تعيين مي صه ضرورتاً براساس بيان پيامبر هريك از ائم -4

55F

1(. 
هـا و   اين نوع از نگرش به شيوه تعيين جانشـينان پيـامبر در طـول تـاريخ باعـث كشـمكش      

هـاي ديگـري پديـد     هـا و فرقـه   اختالفات شديدي گشته است كـه بـا فـوت هـر امـامي گـروه      
بـوده انـد و هركـدام خـود را گـروه نـاجي و        آمدند و اغلب با يكديگر در جنگ و سـتيز  مي

 دانسته اند. حق مي صاحب
هـاي بسـياري را نوشـته انـد؛ از جملـه:       نويسان شيعه كتاب ت، تاريخهاي غُال پيرامون فرقه
متوفـاي سـال   » المقـاالت و الفـرق  «خلف االشعري القمي نويسنده كتـاب   يسعد بن عبداهللا اب

محمـد  واصحاب امام حسـن عسـكري، و ديگـري اب    هجري و از محدثين مهم شيعه و از 301
و از مـورخين بـزرگ    310متوفاي سـال   »فرق الشيعه«حسن بن موسي نوبختي صاحب كتاب 

 شيعه در بغداد.

 مرجئه
گيري گروه ديگـري بنـام    ساز شكل زمينه» شيعه«و » خوارج«پيامد نظريات متضاد و نزاع ميان 

اي گرديـد كـه    هاي جمل و صفين به گونـه  نگ(مرجئه) شد، شرايط به وجود آمده پس از ج
و جمعـي ديگـر در صـف مخالفـان او قـرار        برخي از مـردم سرسـختانه از حضـرت علـي    

گرفتند، اما گروهي ديگر از مردم راه سومي را در پيش گرفته و با هردوطرف نـزاع مخـالف   
مـورد كـه حـق بـا      دانستند، آنـان در ايـن   بودند و جنگ داخلي را فتنه و به زيان مسلمانان مي

                                           
و (كتـاب امللـل والنحـل)  ١٩٧و  ١٩٦) برای تفصيل بيشرت مراجعه شـود بـه كتـاب: (مقدمـه ابـن خلـدون) ص١(

 .١٧ص ١شعری جو (مقاالت اإلسالميني) األ ١٠٩و  ١٠٨ص ١شهرستانی ج
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كردند! و قضاوت را به دادگاه الهي  كدام طرف نزاع است در ترديد بودند و اظهار نظري نمي
 دادند. در روز رستاخيز ارجاع مي

تا آن زمان نظريات ايشان با عقايد ساير مسلمانان تفاوت چنداني نداشـت، امـا همـين كـه     
گري برخي از ايشـان احكـام مربـوط بـه      شيعيان و خوارج جدا شده از آنان با توجه به افراطي

را به ميدان اختالفات سياسي كشانيدند، گـروه (مرجئـه) نيـز در برابـر نظريـات      » كفر و ايمان«
 آنها عقايد و افكار مستقلي را مطرح نمود كه خالصة آنها چنين است.

د يابد و نـوع عملكـر   ايمان تحقق ميمحمد رسول اهللا) ال إله اهللا و«با شهادت به  -1
تواند آن را از صـاحب عمـل سـلب كنـد، بـر ايـن اسـاس تـرك فـرايض و           (سياسي و..) نمي

 .شود! دادن ايمان نمي ارتكاب گناهان كبيره سبب از دست
يابند و هيچ گناه و معصيتي ايمان آدمي را  ها تنها به وسيله تحقق ايمان نجات مي انسان -2

وري از شك كافي است و بر عقيدة توحيـد  برد، براي رستگاري و مغفرت انسان د از بين نمي
(بودن اوست! مردن انسان نشانه اهل نجات

56F

1(. 
گفتنـد: اگـر كسـي غيـر از      تـر نمـوده و مـي    برخي از مرجئه ميدان اين طرز تفكر را فـراخ 

(شرك هرگناهي را مرتكب شود بازهم ممكن است مورد عفو خداوند قرار گيرد!
57F

2(. 
اي بـه ارتكـاب معاصـي و     شد وعـده  هاي بسياري مي ادهمتأسفانه از اين نظريات سوء استف

 گرديدند. فسق و فجور جرأت بيشتري پيدا كرده و به آمرزش خداوند اميدوار مي
پديد آمد چنين بـود   نظرية ديگري در كنار مرجئه كه پس از شهادت حضرت حسين 

طلبي  فريني و آشوبآ كه بكارگرفتن زور و اسلحه در ميدان امر به معروف و نهي از منكر فتنه
ها بايد انجام بدهند، اما پيروان اين طرز تفكر بر اين بـاور   است، زيرا اين كار را تنها حكومت

                                           
، مقـاالت اإلسـالميني -١٠٤و  ١٠٣، ص١) برای تفصيل بيشرت مراجعه شود بـه امللـل والنحـل، شهرسـتانی، ج١(

 ٢٠١تا  ١٩٨، ص١اشعری، ج

  ١٠٤، ص١)امللل والنحل، ج٢( 
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(ها و سـالطين حـرام و نارواسـت.!    بودند كه موضعگيري عليه ظلم و ستم حكومت
58F

يكـي از   )1
هـاي   ت پايـه پيامدهاي منفي آن انديشه اين شد كه بني اميه و بنـي عبـاس از آن بـه نفـع تقويـ     

كردند، اما در مقابل نيروي دفاعي مسلمانان را در برابر گسـترش   حكومت خويش استفاده مي
 نمود. ها به سختي تضعيف مي مفاسد و انحرافات حكومت

 معتزله
شـهرت دارد،  » اعتـزال «در آن عصر پرتشنج نظرية چهارمي پديدار شد كـه در تـاريخ بـه نـام     

ه قبلي صرفاً بر اثر عوامل سياسي نبود، اما با مسائل سياسـي  اگرچه پيدايش آن همانند سه گرو
دادنـد و   ارتباط هم نبود، پيروان آن نظريات قوي و مستدلي را ارائه مي آن زمان نيز چندان بي

هاي مذهبي و مجادالت كالمي كه در آن زمان با توجـه بـه عوامـل سياسـي كـه در       در بحث
وجود آمده بـود نسـبت بـه بقيـه حضـور بييشـتري        سراسر جهان اسالم و خصوصاً در عراق به

 داشتند.
عمـرو بـن   «هجـري و   130متوفـاي  » واصل بـن عطـاء  «هاي  بانيان فرقه معتزله دو نفر به نام

هجري بودند كه مركز مباحثات آنها در آغاز كار شهر بصره بود، خالصـة   145متوفاي » عبيد
 نظريات سياسي ايشان اين چنين بود:

انتخاب امام و تشكيل حكومت شرعاً واجب است، اما برخـي از معتزلـه بـر     در باور آنها •
اين عقيده بودند كه ضرورتي براي وجود امام نيست، اگر امت خود عدالت را رعايت نمايند 

(و بر آن استوار باشند انتخاب امام و خليفه كاري اضافي و غيرضروري است!
59F

2(. 
شـود و از طريـق انتخـاب و آراي     امت مربوط مـي آنها عقيده داشتند كه انتخاب امام به  •

(كند ت پيدا مييگردد و مشروع مردم است كه امامت منعقد مي
60F

برخـي از معتزلـه اضـافه بـر      .)3

                                           
 .٤٠، ص٢بوبكر اجلصاص، جأحكام القرآن، أ) ١(

 .١٩١، ص٢) مروج الذهب، مسعودی ج٢(

 ) مرجع قبلی.٣(
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گيري امامت تمام مردم بايد اتفاق  كردند كه براي انعقاد و شكل آن اين شرط را نيز اضافه مي
(تواند صورت بگيرد! تنه و اختالف نمينظر كامل داشته باشند، زيرا تعيين امام در حالت ف

61F

1(. 
توانند بـه   اي را كه بخواهند مي آنها معتقد بودند كه مردم مسلمان هرفرد صالح و شايسته •

(بـودن او نيسـت   عنوان امام برگزينند و مشروعيت آن مشروط به قريشي يا عربـي و عجمـي  
62F

2(. 
رب براي امامت بهتر است، حتي گفتند: انتخاب شخص غيرع برخي از اين هم فراتر رفته و مي

تواند به اين مقام منصوب شود و اين بـه مراتـب بهتـر اسـت؛ زيـرا اگـر        غالم آزادشده نيز مي
تـر   عدالتي عـزل او آسـان   تعداد حاميان امام زياد نباشند، در صورت ارتكاب ظلم و ستم و بي

(خواهد بود
63F

ل حاكم با استفاده از گويي آنها به جاي استحكام حكومت بيشتر در انديشه عز .)3
 .ترين روش بودند! آسان
(نها اقامه نماز جمعه واجب نبودبه عقيدة آ •

64F

4(. 
يكي از عقايد اساسي آنها امر به معروف و نهي از منكر بـود، آنهـا خـروج و قيـام عليـه       •

دانستند، اگر توان اين كار را داشـته باشـند و    حكومت منحرف از عدل و راستي را واجب مي
(د انقالب را به پيروزي برسانندبتوانن

65F

همانگونه كه به تبعيت از اين نظريه ايشـان در شـورش    .)5
هجـري مشـاركت داشـتند و بـراي بـه       126و  125خليفـه امـوي در سـال    » وليد بن زيـد «عليه 

(با آنها همفكر بود» اعتزال«تالش كردند، زيرا او در مذهب » يزيد بن وليد«رسيدن  قدرت
66F

6(. 

                                           
 .٥١ص ١) امللل والنحل شهرستانی، ج١(

 .١٩١ص ١٢) مروج الذهب، مسعودی، ج٢(

 .٦٣ص ١) امللل والنحل شهرستانی ج٣(

 .١٢٤، ص٢ت اإلسالميني، اشعری ج) مقاال٤(

 .١٢٥) مرجع قبلی ص٥(

 .٢٥٥سيوطی ص ءو تاريخ اخللفا ١٩٣ص ٢) مروج الذهب مسعودی، ج٦(
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با يكديگر اختالف نظـر داشـتند، معتزلـه    » كفر و ايمان«زله در مورد مسأله خوارج و معت •
(قرار دارند» كفر و ايمان«كه بين گفتند: مسلمانان گناهكار نه مؤمن و نه كافرند، بل مي

67F

1(. 

 اهل سنت
هاي اسالمي در ايـن اسـت كـه آنـان      هاي اهل سنت با ديگر فرقه ها و ويژگي برخي از تفاوت

پندارنـد و   را شـرح و تفصـيل آن مـي    صپيـامبر  » سنت«و مرجع قرار داده و را اصل » قرآن«
هرآنچه را كه در قرآن ذكر نشده، اما در سنت صحي آمده باشد جزو دين دانسـته و اطاعـت   

 دانند. از آن را ضروري مي
ثوابـت  «در چهـارچوب  » سنت«و » قرآن«از  صآنها معتقدند كه هرآنچه اصحاب پيامبر 

كـس حـق نـدارد     بر آن اتفاقي كرده اند، پـذيرفتن آن ضـروري اسـت وهـيچ     فهميده و» دين
و اتفاق رأي و حكم صـادر نمايـد و يـا فتـوا بدهـد، زيـرا هـر        » اجماع«برخالف احكام مورد 

اي كه اصحاب در مورد آن اجماع و اتفاق نظر داشته اند حكم نهـايي بـوده و اخـتالف     مسئله
اين دليل كه اصحاب كساني بوده اند كـه بـيش از همـه بـا     ساز تفرقه است، به   بر سر آن زمينه

دين را فـرا گرفتـه    صزبان وحي يعني قرآن و سنت آشنايي داشته و مستقيماً از رسول خدا 
نشـيني بـا او، آنـان بـيش از ديگـران       و هـم  صشدن توسـط پيـامبر    اند، لذا با توجه به تربيت

 را فهميده اند. صاهداف و مقاصد رسالت پيامبر 
اهـل  «هايي است كه آنان فهميده اند و علت نامگذاري  نابراين، اصول و مباني دين همانب

به اين لقب هم همين است كه آنان پس از ايمان بـه كتـاب خـدا، بـه سـنت      » سنت و جماعت
اجمعين اهميت قائلند، و معتقدند كه ايشـان منظـور    بو موارد اتفاق اصحاب  صپيامبر 

تـوان بـه    را بهتر از ديگران درك كرده اند!. در اين رابطه مي صقرآن و سخنان رسول خدا 
 هاي مربوطه مراجعه كرد. كتاب

                                           
 .٩٥و  ٩٤) الفرق بني الفرق، بغدادی ص١(
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وجـود  » اهـل سـنت  «و.. نبود، جماعتي هم به نـام  » شيعه«و » خوارج«تا زماني كه اسمي از 
خـوارج، غُـالت شـيعه، مرجئـه و     «هـايي ماننـد:    نداشت، ديگر مسلمانان ديدگاه و عقايد فرقه

و اصـحابش بـاقي    صي پيـامبر   دانسـتند و بـر همـان روش و سـيره     ابل قبول نمـي را ق» معزله
 ماندند.

اهل سنت از زماني كه خوارج و غُالت شيعه از اصحاب پيـامبر بـدگويي كـرده و گـاهي     
 نمودند، داراي اسم و مسمي گرديد. لعن و تكفير مي«آنها را 

تزله و چند گروه كوچك ديگر از در واقع بقيه مسلمانان غير از خوارج، شيعه، مرجئه، مع
شهرت يافتند، آنها خالفت خلفاي راشـدين را  » اهل سنت«قبيل جهميه، جبريه و قدريه و.. به 

آوردند،  را عادل و صادق به شمار مي صدانستند و ساير اصحاب پيامبر  مشروع و مقبول مي
 نه معصوم.

واقع شد، اهل  عثمان  هايي كه در بين خود اصحاب بعد از شهادت لذا در مورد جنگ
دو » عـدالت و صـدق و ايمـان   «كننـد، بلكـه بـه     كدام از آنها را تكفير نكرده و نمي سنت هيچ

را حق به جانب   ها حضرت علي طرف معتقد بوده و هستند، هرچند كه در تمام اين جنگ
مذاكره با و  بعد از رويارويي با علي  دانند، همانگونه كه خود طلحه و زبير  دانسته و مي

نيـز بـه هـيچ     كاو ميدان جنگ ناخواسته را ترك كردند، و همانگونه كه گفته شـد، عايشـه   
وجه حامي جنگ و نزاع با حضرت علي نبود و تنها با قصد سركوبي باند برانداز سبأيه همـراه  

را با سپاهي به عراق آمده بود، و اين باند برانداز عبداهللا ابن سبا بودند كه شبانه آتـش جنـگ   
(ور ساختند! ميان طرفين شعله

68F

1(. 
 امام جعفر صادق از پدرش امام باقر روايت كرده كه:

                                           
تـا  ٢٤٠، ص٧البدايـة والنهايـة، ابـن كثـري، ج -١٢٣و  ١٢٢، ص٢ابن األثري، ج -٤١٥، ص٣) تاريخ طربی، ج١(

 .٢٠٧، ص١اإلستيعاب، ابن عبدالرب، ج -١٦٢، ص٢ج ابن خلدون، -٢٤٧
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نا مل نقاتلهم علی التكفري ومل يقاتلونا عی التكفري إكان يقول ألهل حربه:  -عليه السالم -ن علياً إ«

 .)69F1(»نا علی حق ورأوا أهنم علی حقإلنا، ولكنا رأينا 
اي  مل فرمود: به راستي ما با آنها به عنـوان اينكـه عـده   در باره سپاهيان جنگ ج علي «

دانستند، بلكه ما خود را (از نظر سياسـي) حـق    كافر هستند نجنگيديم و آنها نيز ما را كافر نمي
 .»آوردند! دانستيم، و ايشان نيز خود را صاحب حق به شمار مي به جانب مي

مام صادق و او هم از امـام بـاقر   حميري قمي از علماي بزرگ شيعه روايت ديگري را از ا
 بدين صورت آورده است:

لـی النفـاق ولكـن إلـی الرشـک وال إحداً من أهل حربه أمل يكن ينسب  -سالملعليه ا -ياً ن علإ«

 .)70F2(»خوان لنا، بغوا عليناإيقول: هم 
يك از كساني را كه با او جنگيدند به شرك و نفاق متهم ننمود، بلكـه   حضرت علي هيچ«

 ».: ايشان برادران (مسلمان) ما هستند كه عليه ما شورش كرده اندفرمود مي
در روز جنگ جمل و صفين شنيد كه مـردي در مقـام موضـعگيري     اميرالمؤمنين علي 

جـز خيـر   «گويـد، او فرمـود:    رود و آنها را تكفير نموده و ناسزا مي عليه طرف مقابل تند مي

كنند ما عليه ايشان شورش كـرده   مي چيزي مگوييد! قضيه جز اين نيست كه آنها فكر

كنيم كه آنها عليه ما قيام كرده اند، لـذا بـا آنهـا از سـر جنـگ       ايم، و ما نيز فكر مي

 .)71F3(»درآمده ايم
گويـد،   اي به اهل مصر آنگاه كـه در بـاره جنـگ صـفين سـخن مـي       حضرت علي در نامه

 فرمايد: مي

                                           
 ، چاپ ايران.٤٥) قرب األسناد، محريی قمی، ص١(

 ) مرجع قبلی.٢(

ن نالسـ -٧٣، ص١هتـذيب، ابـن عسـاكر، ج -١٣٥املنتقـی، ذهبـی، ص -٦١، ص٣) منهاج السنة، ابن تيميه، ج٣(

 .١٧٣، ص٨الكربی، بيهقی، ج
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سـالم إلوالظاهر أن ربنـا واحـد، ودعوتنـا فـی ا لتقينا القوم من أهل الشام،إنا أمرنا أوكان بدء «

ال ما اختلفا فی إيامن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا، األمر واحد، واحدة وال نستزيدهم فی اإل

 .)72F1(»دم عثامن، ونحن منه براء
رو شديم كه پروردگار و رسالت ما در اسالم يكي است، مـا در ايمـان    ما با گروهي روبه«

تصديق رسولش از آنها برتر نيستيم و آنها نيز چنين ادعايي نسبت به ما ندارند، امـور  به خدا و 
بين ما يكي است، تنها اختالف ما در مورد قتل عثمان است كه مـا بـا كشـتن او مخـالف و از     

 .»شدن خون او كامال مبرا بوديم! ريخته
و لشكرش دشنام زماني كه شنيد گروهي از اصحابش در روزهاي جنگ صفين به معاويه 

 گويند، فرمود: و ناسزا مي
أَصوب إِني أَکْره لَکُم أَنْ تکُونوا سبابِني، ولکنکُم لَو وصفْتم أَعمالَهم، وذَکَرتم حالَهم، کَانَ «

 :ماهإِي کُمبکَانَ سم مقُلْتذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ، وي الْقَوف ذَات حلأَصو ،ماَءهمدا واَءنمد نقاح ماللَّه
داهو ،نِهِميبا ونِنيب ،هِمالَلَتض نم مىهتح  نم انودالْعو ينِ الْغع وِيعريو ،هِلَهج نم قالْح رِفعي

بِه 73( »لَهِجF2(. 
يد، اما اگر عملكرد ايشان را بيان كـرده و حالشـان   من دوست ندارم كه شما ناسزاگو باش«

تر و رساتر است، بهتر آن است كـه   كرديد در گفتار بهتر و در مقام عذر تبليغ را يادآوري مي
هاي ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، و ميان مـا   دادن بگوييد: بار خدايا! خون به جاي دشنام

راهي شان برهان! تا كسي كه نسبت به حـق نـادان اسـت    و آنها را اصالح نما، و آنان را از گم
 »...آن را بشناسد، و آن كس كه بدنبال كجروي و دشمني است از آن كوتاه بيابد!

چنـين سـفارش    صدر جايي ديگر به طور كلي در باره اصحاب پيامبر  حضرت علي 
 فرمايد: مي

                                           
 ) مرجع قبيل. ١(

 .١٩٧فيض اإلسالم، خطبة  ) هنج البالغه، رشح٢(
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صـحابه الـذين مل أم وهـم هنم أصحاب نبيكإال تسبوهم! ف أوصيكم فی أصحاب رسول اهللا «

 .)74F1(»فی هؤالء ، نعم! أوصانی رسول اهللا ةالدين شيئاً، ومل يوقروا صاحب بدعـ يفيبتدعوا 
كنم كه آنها را ناسـزا نگوييـد! زيـرا آنهـا      به شما توصيه مي صدر مورد اصحاب پيامبر «

چيـزي را از  گونه بـدعتي ننهادنـد (   اصحاب پيامبرتان هستند، اصحابي كه در احكام دين هيچ
گـذاري را احتـرام نگذاشـتند. آري!     آن كم نكرده و چيزي را به آن نيفزودند) و هيچ بـدعت 

 .»احترام به ايشان مرا سفارش فرمودرسول خدا در باره رعايت ادب و 
هاي مختلف ناسزاگويي به شدت رواج داشت و هركـدام   در دوران بني اميه كه ميان فرقه

در بـاره كشـتگان    دادنـد، عمـر بـن عبـدالعزيز      ا دشنام مـي يكي از طرفين جمل و صفين ر
 گفت: هاي جمل و صفين و... مي جنگ
 .)75F2(»تلک دماء طهر اهللا عنها أيدينا فنطهر عنها ألسنتنا«
مان را به آنها آلوده ننمود، پس بياييد مـا نيـز    هاي هايي بودند كه خداوند دست آنها خون«
 »...يم!هاي خود را از آنها پاك گردان زبان

بنابراين، هركدام از طرفين داراي تأويل و اجتهاد سياسي و اعتقادي خاصي بودند كـه بـه   
صحيح بود و بقيه در اجتهـاد خـويش بـه خطـا      اعتقاد اهل سنت، در اين مورد اجتهاد علي

داننـد... آنهـا معتقدنـد كـه در مـورد قـاتلين        يك از آنها را معصـوم نمـي   رفته بودند، زيرا هيچ
(صحيح عمل كرد ب، عليعثمان

76F

3(. 

                                           
 .٦٢١، ص٢القلوب، جملسی، ج ة) حيا١(

 . ٣٦١، ص١١)هتذيب التهذيب، ابن حجر، ج٢( 

در كتـاب » دكرت يوسف القرضاوی«)بعضی از علامی اهل سنت در اين مورد برای نظرات گوناگونی هستند؛ مثالً ٣( 

برابر گروه شورشی سبايه درپـيش گرفـت روش  در روشی را كه عثامن بن عفان «گويد:  می» يامن و احلياءاإل«

اش را حمارصه كرده بودند، و عبداهللا بن سبا افـرادی را  درستی بود، در حالی كه شورشيان مدينه را اشغال و خانه

كرد، اما او اجازه نداد زور را با زور پاسخ بگويند، هرچند كه شورش بـه  برای كشتن خليفه ساخلورده حتريک می

زره پوشـيد و بـرای رويـارويی بـا  عبداهللا بـن عمـر » يوم الدار«گويند: در آن روز  بيانجامد، میشدن او  كشته
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چــون اميرالمــؤمنين از نمــاز فــارغ شــد «هايشــان آورده انــد:  نويســندگان شــيعه در كتــاب
فرزندش حسن نزد او رفت و كنارش نشست و گريست و گفت: اي پدر! هنگامي كه عثمـان  
كشته شد و مردم صبحگاه به سـويت آمـده و از تـو تقاضـا كردنـد كـه خالفـت را بـر عهـده          

ن به تو توصيه كردم كه آن را نپذيري تا همه مـردم در تمـامي منـاطق بـا تـو بيعـت       بگيري، م
كنند، همچنين هنگامي كه خبر خروج طلحه و زبير به سوي بصره به تو رسيد، عـرض كـردم   

ات بنشيني و با آنها به جنگ نپردازي! هنگامي هم كه عثمان  كه به مدينه باز گردي و در خانه
ه كردم كه از مدينه خارج شوي تا اگـر او كشـته شـود تـو در مدينـه      محاصره شد به تو توصي

 .يك از آن امور رأي مرا قبول نكردي! نباشي، اما در هيچ

                                                                                                             
از او خواست كه صالح را بر زمني بنهد و در اين مورد دخالت نكنـد،  اشغالگران شمشري برداشت، اما عثامن 

ه بر در خانه ايسـتاده انـد، خواسـته بر او وارد شد و گفت: مردم انصارند آماد او نيز چنني كرد.. زيد بن ثابت 

اين است: اگر اجازه بدهی ما مثل مهيشه انصاراهللا خواهيم بود! حرضـت عـثامن گفـت: نيـازی نيسـت! دسـت 

هايتان باز گرديد! در يكی از روزهای حمارصه حرضت عـثامن بـر روی بـام آمـد و خطـاب بـه  برداريد و به خانه

آوردن، زنای بعد  جز در سه مورد روا نيست، كافرشدن پس از ايامن شورشيان گفت: رخيتن خون يک فرد مسلامن

گناه كشتن. آيا من يكی از آن موارد را مرتكب شده ام؟ امـا رشوشـيان پاسـخی  نمودن و يا كسی را بی از ازدواج

 برای گفتن نداشتند!.

ثامن را كشـتند و تـو كنـی كـه عـ گفت: چگونه اين كار خود را توجيـه مـی طالب  معبد خزاعی به علی بن ابی

اش نكردی؟ گفت: عثامن امام بود و از كشتار و پيكار هنی كرد و گفت: هركس شمشري را از غالف بـريون  ياری

 آمد!. كرديم، برخالف امر او بود و معصيت به شامر می بكشد از من نيست! اگر از او محايت مسلحانه می

پرسـ » هابيل«او را كشت؟ حرضت علی فرمود: توجيهی كه مبعد پرسيد: عثامن چه توجيهی داشت كه اجازه داد 

zy   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  }    ]  داشـت كـه» قابيـل«آدم در مقابل بـرادرش 

 ).٢٨(املائدة:  Z|  {   ~  ے  ¡  

اگر دست به سوی من دراز كنی تا مرا بكشی، من دست به سوی تو دراز نخواهم كرد تـا تـو را بكشـم، مـن از «

(نقش ايامن در زندگی) دكرت يوسف القرضـاوی،  ةيامن واحليا(اإل» ترسم! خدايی كه پروردگار جهانيان است می

 . ٤٥٧تا  ٤٥٥حمسن نارصی، ص  مجهتر
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مانـدم تـا همـه مـردم در تمـام       پاسخ داد: اما در اين مورد كه منتظـر مـي   حضرت علي 
ق شوراي متشكل از مناطق با من بيعت كنند، بايد بگويم كه بيعت (و تعيين امام و يا خليفه) ح

بزرگان مهاجرين و انصار است كه در مكه و مدينه حضور دارند، چون آنها در مورد انتخاب 
 شخصي تصميم گرفتند، بر همه مردم واجب است به امامت او رضايت بدهند.

كردم در باره اوضاع امت كوتاهي به شمار  شدن، اگر اين كار را مي نشين اما در مورد خانه
خـاطر   ز اينكه تفرقه ايجاد شود و وحدت اين امت به پراكندگي تبديل شود آسودهآمد و ا مي

 نبودم.
اما هنگامي كه عثمان محاصره شده بود، خروج از مدينه چگونه برايم امكـان داشـت، در   
حالي كه من نيز مانند عثمان در محاصـره (شورشـيان) قـرار گرفتـه بـودم؟! پـس پسـرجان! از        

 .)77F1(»ي كه من از تو به آنها داناترم خودداري كن!گفتن در باره امور سخن
( تر آورده اند همين روايت را كتب اهل سنت نيز به صورتي مفصل

78F

2(. 

 هاي گروه سبأيه ادامه كارشكني
را قبول داشتند، اما  گروهي از سبأيه امامت حسن بن علي  بعد از شهادت حضرت علي 

فـض مصـالح مسـلمين صـلح نمودنـد و      با معاويه بـه خـاطر ح   بهمين كه حسن و حسين 
فرستاد قبول ميكردند، بعضي از مردم از  حقوق هدايايي را كه معاويه پس از صلح برايشان مي

يعنـي   كردند و به امامت فرزند ديگر حضرت علـي   ايشان جدا شده و از آنان بدگويي مي
ليكـه حسـن و   محمد حنفيه معتقد شدند، زيرا او در جنگ جمل پرچمدار پدرش بـود، در حا 

با آن جنگ مخالف بودند، اين گروه به (كيسانيه) يـا (مختاريـه) ناميـده شـدند،      بحسين 
بود، او همان كسي بـود كـه بـه    » زيرا رهبرشان (مختار بن ابي عبيداهللا ثقفي) ملقب به (كيسان

                                           
األمـايل، شـيخ  -١٠٤و  ١٠٣، ص٣٢بحـار األنـوار، جملسـی، ج -١٤٥) أخبار الطوال، ابوحنيفـة دينـوری، ص١(

 .٣٢، ص٢طوسی، جزء

، ٣ابــن األثــري، ج -٣٣٤و  ٣٣٣، ص٧البدايــة والنهايــة، ابــن كثــري، ج -٤٠٦و  ٤٠٧، ص٣ج ) تــاريخ طــربی،٢(

 .١٥٧، ص٢ابن خلدون، ج -١١٤و  ١١٣ص



   

 67 ها و مذاهب عوامل پيدايش فرقهبخش اول: 

برخاست و (عبيداهللا بن زياد) و (عمر بن سـعد) را كشـت، او    خواهي حضرت حسين  خون
ود، پس از شهادت حضرت علـي امامـت از آن (محمـد حنفيـه) اسـت. اينـان پـس از        مدعي ب

محمد حنفيه به امامت پسرش (ابوهاشم عبداهللا) و بعـد از او بـه امامـت (محمـد بـن علـي بـن        
 عبداهللا بن عباس) باور داشتند.

هـا   پس از امام حسن و امام حسين تا بعد از وفات امام حسن عسكري پيروان ايشـان بـه ده  
(آورد فرقه تقسيم شدند و هرگروه طـرف مقابـل را گمـراه و باطـل بـه حسـاب مـي       

79F

امـا در   .)1
هـاي شـيعه، تنهـا سـه فرقـه بـا شـعباتش بـاقي مانـده انـد كـه در             عصرحاضر از آن همـه فرقـه  

شـيعيان زيديـه بــه   » زيديـه، اسـماعيليه و اماميــه  «كشـورهاي مختلفـي سـاكن هســتند، شـيعيان     
 و... تقسيم شده اند.» مغيريه«، »بتريه«، »عجليه«، »يعقوبيه«، »احيهصب«، »جاروديه«هاي  گروه

تقسـيم  » علويـه «و » دروزيـه «، »نزاريـه «هاي زيـادي از جملـه:    شيعيان اسماعيليه نيز به فرقه
 شوند كه تاريخ آنها بسيار پيچيده و پرتشنج و برخورد بوده است! مي

نگـريم،   مـاني كـه بـه تـاريخ آنهـا نيـز مـي       ها مصون نماند! ز شيعه اماميه نيز از آن انشعاب
ها و مذاهب مختلفي تقسيم شده و ميان خـود از درگيـري و زد و    بينيم كه آنها نيز به گروه مي

خورد مصون نمانده اند! چنانكه در كرمان، همدان، آذربايجـان و كرمانشـاه و ديگـر نـواحي     
علـي  «و » باالسـريه «، »نوربخشيه«، »هشيخي«، »صوفيه«، »أخباريه«، »أصوليه«هاي  ايران ميان فرقه

هـاي زيـادي رخ داده    هـا و درگيـري   كه همگي دوازده امامي هم بوده انـد، جنـگ  » اللهي ها
كـه  » علـي اللهـي هـا   «هاي ديگـر منشـعب شـده انـد؛ مـثالً       ها نيز به فرقه است، خود اين گروه

چندين شاخه هستند، مانند: هستند! خود داراي » سبأيه«و بازماندگان گروه » اماميه«اي از  شاخه
كه برخي از آنها معتقدنـد: نمـاز بـر آنهـا     » خاموشي«و » يادگاري«، »حيدري«، »شاه ابراهيمي«

هم نه در مـاه رمضـان، بلكـه در     گيرند، آن واجب نشده است و در سال فقط سه روز روزه مي

                                           
های تـارخيی معتـرب از مجلـه  شان به كتاب  ها و باورها و عملكردها و رسانجام ) برای آگاهی از نام و تعداد آن گروه١(

سري دگرگونی انديشـه شـيعه از «گرای عراقی در كتاب:  رو و اصالح نهحتقيقات استاد امحد كاتب نويسندگان ميا

 نوشته ابراهيم توحيدی مراجعه فرماييد!.» عيانات«و كتاب: » شورا تا واليت فقيه
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آذوقـه  در جنگ صـفين بـه علـت كمبـود غـذا و       همان سه روزي كه به گمان ايشان علي 
 .روزه گرفته است

 



 

 

 :بخش دوم
 »امامت و خالفت«

هدف و مقصد اساسي و نهايي رسالت اسالم تأمين و تحقيق خيـر و منـافع و مصـالح مـادي و     
هاي بشري است كـه از   معنوي، دنيوي و اخروي و دفع مضار و مفاسد از تمامي افراد و جامعه

به تالش و حركت در اين مسير توجيـه   طريق آيات و احكام اعتقادي و عملي پيروان خود را
 و هدايت نموده است.

با توجه به اين حقيقت كه اجراي احكام شريعت و اداره امور اجتماعي ملت به ويژه اداره 
امور تعليم و تربيت، صنعت و پيشرفت و سازندگي و بالنـدگي همـه جانبـه والگوشـدن بـراي      

پـذير نيسـت،    كـومتي شايسـته امكـان   هاي گوناگون بدون وجـود نظـام و ح   بشريت در عرصه
خداوند متعال فرستاده خود را بعد از تقويـت ايمـان و اخـوت و احسـاس مسـئوليت در برابـر       

هاي آن راهنمايي فرموده و از پيروان اسالم  سعادت بشريت به تشكيل حكومت و تقويت پايه
و مبـاني سياسـي و   نام برده است، زيرا كه بدون إجرا و إعمـال اصـول   » امت واحده«به عنوان 

ماند و مقاصد و اهداف آن به صورت كامل تحقق  اجتماعي دين بخشي از آن معطل باقي مي
 كند. پيدا نمي

لذا براي تحقق خير و اصالح و پيشرفت و تعالي همه جانبه و اداره صحيح جامعـه وجـود   
 نظـام و سيســتمي اداري و حكـومتي همگــام و ســازگار بـا رونــد تجـارب علمــي و تحــوالت    

 هاي بشري، مسئوليتي ايماني و ضرورتي حياتي و اجتناب ناپذير است. جامعه
اما خداوند عليم و حكيم تنها اصول مبـاني و چهـارچوب آن نظـام و سيسـتم را مشـخص      

هـاي   هـا و تجربـه   نموده و فروع و جزئيات و راهكارهاي تحقق آن را با توجـه بـه دگرگـوني   
مان و نخبگان و صاحب نظـران سـپرده اسـت، تـا بـا      علمي و اجتماعي و تاريخي بشري به عال
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حفظ آن اصول و چهارچوب از راهكارهاي پيشرفته و موفق سياسي و مديريتي در جهت خير 
 و مصلحت دين و مردم استفاده نمايند.

 عبارتند از: آن اصول و چهارچوب اصلي

 اصل شوري و انتخابالف: 
عد از اجابت اوامر الهي و اقامه نماز مشورت هاي مؤمنان را ب زيرا كه خداوند يكي از ويژگي

o  n   m  l   k  j  i  ]است: در امور مختلف زندگي بيان فرموده 

  t  s  r  q  pZ :مؤمنان) آناني هستند كه فرمان پروردگارشان «( )٣٨ (الشور
 كنند، نماز را اقامه مينمايند و امورشان را به صورت مشورت اداره را اجابت و اجرا مي

 .»نمايند كنند و از اموالي كه به آنان داده ايم، احسان و انفاق مي مي

C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  ] كه و به رسولش امر فرموده 

  K  J  I  H  G  FE  DZ )از ايشان درگذر و برايشان طلب « )١٥٩: آل عمران
رگاه عزم و اراده كردي مغفرت كن و در امورشان با آنان مشورت بنما (و بعد از مشورت) ه

 .»دارد كنندگان را دوست مي (در مورد اجراي آن) بر خدا توكل كن! زيرا كه خداوند توكل

 شايستگي و اهليت ب:

[ ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©Z ) :دهد كه  مي  خداوند به شما فرمان« )٥٨النساء
 .»بسپاريد ه شايستگي آنها را دارندها) را به كساني ك ها (و مسئوليت امانت

 ج: دادگري و عدالت

 [¹  ¸  ¶  µ    ́  ³  ² Z ) :دهد  خداوند به شما دستور مي«( )٥٨النساء
دادگري و عدالت رفتار  كه) هرگاه در بين مردم حكومت نموديد و قضاوت كرديد، به

 ».كنيد
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 صشورا در عصر رسول خدا 
تفسير واقعي و اجراي رسول خدا كه كالم و كردارش در طول بيست و سه سال پيامبريش 

 )١٥٩آل عمران: ( Z  =  <  ?] الهي عملي آيات قرآن بوده است، براساس فرمان 
و يا در ارتباط با تطبيق و اجراي احكام دين با اصحاب  در مواردي كه وحي فرود نيامده بود

توان به مشورت ايشان با اصحاب در باره  فرمود كه به عنوان نمونه مي خود مشورت مي
 وشت اسيران بدر مكان مواجه با مشركان و كندن خندق به دور مدينه و.... اشاره كرد.سرن

 صبعد از وفات رسول خدا 
و   نظران و بزرگـان مهـاجرين   و يا صاحب» اهل حل و عقد«به ويژه  صاصحاب رسول خدا 

بودند، در جهت اجـراي تكليـف    ص ايماني و تربيتي رسول خدا انصار كه شاگردان مدرسه
بـود كـه در مكـاني بـه نـام       صي مشورت و تبعيت از سنت قولي و عملي پيامبر بزرگوار اله

، بـراي مشـورت در بـاره    آمد كه در واقع گردهمايي انتخاباتي به شمار مي» سقيفه بني ساعده«
تعيين جانشين رسول خدا و رهبري مسلمانان اجتماعي را تشكيل دادند و در نهايت از ميان دو 

عباده كانديد انصار و حضرت ابوبكر كانديد مهاجرين حضرت ابوبكر را بـه  كانديد سعد بن 
 با او بيعت نمودند. عنوان امام و خليفه انتخاب كردند و مردم نيز از جمله حضرت علي 

اين حقايق قرآني، سنت نبوي و واقعيت تاريخي را بيشتر علماي محقـق و معتـدل شـيعه و    
رائتـي علمـي، كارشناسـي و مسـئوالنه از فراينـد و رونـد       كننـد و آن را ق  اهل سنت انكار نمي

مندان به تحقيق بيشـتر در مـورد موضـوع     آورند، عالقه تشكيل حكومت در اسالم به شمار مي
از جانـب  » امامت انتصابي«بودن نظريه  در تعيين امام و پيشوا و نادرست» مرجعيت شورا«اصل 

هـاي مسـتند علمـا و آراء     ات معتبـر بـه كتـاب   توانند اضافه بر آيات بينـات و روايـ   خداوند مي
اهللا شريعت سـنگلجي   يةآ«هاي محققان شيعي همچون:  دانشمندان مورد اعتماد به ويژه كتاب

اهللا سيد علي اصغر بنابي، عالمه سيد اسماعيل  يةاهللا عالمه سيد ابوالفضل برقعي، آ يةتهراني، آ

صـالحي نجـف آبـادي، اسـتاد حيـدرعلي      اهللا شيخ نعمـت اهللا   يةآل اسحاق خويني زنجاني، آ
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االسـالم   حجـة قلمداران قمي، دكتر يوسف شعار تبريزي مهنـدس محمـد برازنـده مشـهدي،     

اهللا سـيد اسـداهللا    يـة اهللا دكتر سيد مهدي خالصي عراقـي، آ  يةدكتر مرتضي رادمهر تهراني، آ
ن شـيرازي،  خرقاني، دكتر سيد صادق تقوي استاد سابق دانشـگاه تهـران، دكتـر علـي مظفريـا     

اهللا سـيد حسـين موسـوي     يـة اهللا شيخ جواد خالصي بغـدادي، آ  يةدكتر عبدالكريم سروش، آ

 حجـة االسالم دكتـر محسـن كـديور،     حجةنجفي، استاد حسن العلوي متفكر مشهور عراقي، 
االسالم يوسفي اشكوري، به ويژه استاد احمد كاتب محقق پرتالش عراقي و نويسـنده كتـاب   

 و.... مراجعه كنند.» ديشه شيعي از شورا تا واليت فقيهسير دگرگوني ان«

 حضرت علي و شوري
آنچه بيش از همه التـزام  «ميگويد: » سير دگرگوني انديشه شيعي«استاد احمد كتاب در كتاب 

دهد، حضور ايشان در نشسـت شـوراي    نشان مي» شوري«امير مؤمنان حضرت علي را به اصل 
از وفــات عمــر بــن خطــاب تشــكيل شــد، همچنــين  مربــوط بــه تعيــين خليفــه اســت كــه پــس

هائي است كه ايشان براي اعضاي شورا در خصوص فضائل و نقـش خـود در اسـالم     استدالل
ها به موضوع تعيين قبلي خـود از سـوي رسـول     بيان فرمود، اما ايشان هرگز در طول آن بحث

يشـان در برابـر اعضـاي    هـاي قـوي ا   اكرم به عنوان امام و خليفه اشاره ننموده است و استدالل
 شوري محدود به بيان برتري و اولويت خود بوده است.

در مراحل بعدي زنـدگي خـود نيـز ايمـان و التـزام خـود بـه امـر          در حقيقت امام علي 
شوري را ثابت نمود، ايشان حق رأي در اجالس شـوري را در درجـه اول از آن مهـاجرين و    

عثمان از پـذيرش دعـوت انقالبيـوني كـه او را بـه      دانست، از اين جهت پس از قتل  انصار مي
كردند، سر باز زد و به ايشان گفت: تشخيص ايـن حـق و تعيـين     قبول مقام خالفت تشويق مي

خليفه كار شما نيست، بلكه اين كار مسئوليت مهاجرين و انصار است و آنان هركس را تعيين 
 كنند مورد تأييد خداوند نيز خواهد بود.
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ين و انصار براي چندمين بار از حضـرت علـي خواسـتند مقـام امامـت را      زماني كه مهاجر
مرا رها كنيد و سراغ كسي ديگر «بپذيرد، او را پذيرش آن خودداري نمود و به ايشان گفتند: 

خـواهم عمـل خـواهم     برويد! زيرا اگر من اين پيشنهاد شما را قبول كنم، آنچنان كه خود مـي 
يز مانند يكي از شما خواهم بـود، و شـايد كـه در آن صـورت     كرد، اما اگر مرا رها كنيد من ن

بيش از ديگران از پيشواي انتخاب شده فرمانبرداري نمايم، بهتر آنست كه من وزير و ياورتان 
 .»مام و اميرباشم تا ا

با هركدام « »من شاء منكام بايعته«نزد طلحه و زبير رفت و به آنان گفت:  حضرت علي 
 .»كنم مت را بپذيرد بيعت مياز شما كه مقام اما

 .»مردم از شما رضايت بيشتري دارند پذيريم، زيرا ما نمي« اما ايشان گفتند: 
اما من هرگز بيعتي را كه پنهاني انجام پذيرد «اظهار داشـت:   باالخره حضرت علي 

كنم، تا هركس خواست با رضايت خـود   و مورد رضايت عموم مردم نباشد قبول نمي

 .)80F1(»ندبا من بيعت ك
بنابراين، اگر نظريه تعيين حضرت علي به مقام خالفت و امامـت براسـاس امـر خداونـد و     

در ميان مسلمانان آن زمان شناخته شده و مـورد قبـول بـود، چـرا امـام       صاعالم رسول خدا 
علي از پذيرش دعوت انقالبيون سر باز زد و منتظر تاييد مهاجرين و انصار ماند؟ همچنين آيـا  

 .»؟باقي بمانم تا اينكه اميرتان شومبهتر آنست كه من وزيرتان «كه بفرمايد:  روا بود
از طرف ديگر عرضه قبول خالفت بر طلحه و زبير نيز با نظريه تعيين او از طرف خداونـد  
به هيچ وجه همخواني ندارد، زيرا اگر او از طرف خداوند به عنوان امام و پيشـوا تعيـين شـده    

آن به بيعت و موافقت مردم اشاره ميكرد، اگـر او امـام منصـوب خداونـد     بود نبايد براي قبول 
 .؟بيعت مردم چه ارزشي داشت بود،

                                           
 .٢٥٠ص ٣) طربی، ج١(
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روايت ديگري در (كتاب سليم بن قيس هاللي) ذكـر شـده كـه ميـزان اهميـت شـوري و       
طالب به خوبي نشـان   روا را از نظر امير مؤمنان علي بن ابي اراده جمعي مردم در انتخاب فرمان

حكم خداونـد و حكـم اسـالم در مـورد مسـلمين      «نويسد:  ي مي د، آنجا كه امام در نامهده مي
شان هيچ عملي را انجـام ندهنـد و هـيچ كـاري را صـورت       آنست كه پس از فوت يا قتل امام

سيرت، عالم، پرهيزگار و آشنا به قضاوت و سـنت را بـه عنـوان     ندهند، تا اينكه شخصي پاك
 .)81F1(»امام خود برگزينند

ر آستانه جنگ جمل همه شاهد بودند كه امام علي ايـن چنـين در مقابـل طلحـه و زبيـر      د
 .»كنيد؟ شما كه نخست با من بيعت كرديد، چرا اكنون آن را نقض مي«نمود كه  استدالل مي

اشـاره  » حـديث غـدير  «بينيم كه در اين استدالل براي اثبات حقانيـت خـود بـه موضـع      مي
كند، و زبيـر نيـز بـا شـنيدن آن از      به زبير بازگو مي ص از پيامبر كند، آنچه ايشان به نقل نمي

تو با علي وارد «كند، يادآوري حديثي از پيامبر خطاب به زبير است كه  ادامه جنگ پرهيز مي
 .»ناروايي خواهي شد جنگ

اما بعد.. بيعت (اهل «كند:  امام علي در جاي ديگري خطاب به معاويه چنين استدالل مي

مورد احترام) مردم با من در مدينه، تو را كه در شام هستي نيز ملـزم بـه   حل و عقد 

كند، چرا كه همان كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند با مـن   اطاعت مي

نيز بيعت كردند. بنابراين، جائي براي تجديد نظر حاضران و يا مخالفت غايبان بـاقي  

از آن شـوراي مهـاجرين و   » د مقام خالفتگيري در مور تصميم«ماند، به راستي  نمي

انصار است، اگر آنان كسي را براي امامت برگزيدند خداوند نيز به اين گزينش راضي 

 .)82F2(»خواهد بود

                                           
 چاپ قديم. ٥٥٥ص ٨، و املجلسی: بحار األنوار، ج١٨٢) كتاب سليم بن قيس اهلاللی، ص١(

 .ه ششم)) (هنج البالغه: نام٢(
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اساس حكومت مشروع است، زيـرا امـام   » شوري و انتخاب«بنابراين، از ديدگاه امام علي 
كند و آن را  خالفت اشاره نمي هيچگاه به وجود نص و تعين قبلي خود از طرف خداوند براي

 شناسد. به رسميت نمي
هجري) در كتاب (مقتل االمـام اميرالمـؤمنين) بـه نقـل از      208-281ابوبكر بن ابي الدنيا (

اي اميرالمؤمنـان! اگـر   «گويـد:   عبدالرحمن بن جندب و به نقل از پدرش خطاب بـه امـام مـي   
بـراي فرزنـدت حسـن از مـردم بيعـت       دهـي  ناكرده تو را از دست بدهيم آيا اجازه مـي  خداي

گويد:  دارم، و در ادامه مي ميدهم و نه باز مي كار دستور  بگيريم؟ او فرمودند: نه شما را به اين
 .)83F1(»بار ديگر سؤال را تكرار كردم و همان پاسخ را شنيدم

شيخ حسن بن سليمان در كتاب (مختصر بصائر الدرجات) از سليم بـن قـيس هاللـي نقـل     
كه در ميان دو فرزند خود و عبداهللا بن جعفر و برخي از دوسـتداران   از امام علي « كند: مي

مردم را در مورد كسـي كـه بـراي امامـت خـود      «گفت:  خود نشسته بود، شنيدم كه به آنها مي
 .)84F2(»طرفي را بيگريد گزينيد آزاد بگذاريد! خودتان نيز جانب سكوت و بي مي بر

علي خطاب به فرزنـدش حسـن و ديگـر فرزنـدانش نوشـته       اي هم كه امام در وصيت نامه
خـود و ايشـان بـه ميـان نيامـده اسـت، بلكـه        » امامت و خالفت الهي و انتصابي«هيچ سخني از 

نامه امام خطاب به امـام حسـن در    وصيت«گويد:  آنچنان كه شيخ مفيد در كتاب (االرشاد) مي
بـه   .)85F3(»هـا و صـدقات بـوده اسـت     وقـف مورد شيوه رفتار او با خانواده و اصحاب و همينطـور  

 هاي عمومي دانست. نامه را شخصي و حاوي برخي از موعظه توان آن وصيت همين دليل مي
هاي اخالقي غني خود به هيچ وجه  نامه ارزشمند امام با وجود تمامي جنبه در واقع وصيت

ا كه از نظر ائمه كند، زير به تعيين و حتي نامزدكردن امام حسن و يا شخص ديگري اشاره نمي

                                           
 . ٤٣) مهان منبع، ص١(

 فی كتابه. ةلی سليم غريموجودإحاديث تنسب أباب  ٧) بحار األنوار، جملسی: ج٢(

 .١٨٧رشاد، ص) املفيد: اإل٣(
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نامه و انتصاب قبلـي، بلكـه از طريـق اراده جمعـي و      اهل بيت تعيين امام مردم نه از راه وصيت
 گيرد. دار شكل مي شورايي افراد صالحيت

 امام حسن و شوري
وفـات يافـت،    آنگـاه كـه علـي    «گويـد:   ابن ابي الحديد در كتاب (شرح نهج البالغة) مـي 

مطلب خطاب بـه مـردم چنـين گفـت: اميرالمـؤمنين وفـات يافـت و        عبداهللا بن عباس بن عبدال
تان شـود او بـه درخواسـت     خواهيد پيشواي اي از او به جاي مانده است، اگر مي فرزند شايسته

كس را بر ديگري حجتي و حـق خاصـي    خواهيد هيچ شما پاسخ مثبت خواهد داد، و اگر نمي
 .)86F1(»د: ما با پيشوايي او موافق هستيمگفتننيست، مردم از شنيدن اين سخن اندوهگين شدند و 

آيد كه امام حسن در دعوت مردم بـراي بيعـت بـه هـيچ      با توجه به اين روايت چنين برمي
و يا از پـدرش در مـورد امامـت خـود اشـاره ننمـوده        صحديث و سفارشي از رسول اكرم 

هرچنـد بـه مـردم     كنـد،  است، ابن عباس نيز هنگامي كه از منزلت و فضائل امام حسن ياد مـي 
كند كه او فرزند دختر پيامبر است، اما مالك و مبناي استدالل او بـراي دعـوت    يادآوري مي

 مردم به بيعت وجود نصي در باره امامت او نيست.
دهد كه امـام حسـن در مـورد انتخـاب امـام بـيش از هرچيـز بـه اراده          اين موضع نشان مي
دادن به امر شوري در نگـارش و تنظـيم    اهميتداد، اين موضوع يعني  جمعي مردم اهميت مي

كند، زيرا در يكي از بندهاي آن آمده اسـت:   بندهاي معاهده صلح با معاويه نيز تجلي پيدا مي
معاويه حق ندارد پس از خود كسي را به عنـوان جانشـين تعيـين كنـد، بلكـه موضـوع تعيـين        «

 خليفه از طريق شوراي حل و عقد صورت خواهد گرفت.
 
 

                                           
 ٢و مروج الذهب، ج ١٣ص ٨، و البداية والنهاية ج٢٢ص ١٦و ج ٨، ص٤) ابن ابی احلديد: رشح هنج البالغه، ج١(

 .٤٤ص
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 حسين و شوريامام 
حتي پس از وفات برادرش امام حسن بر بيعـت بـا معاويـه كـه بـه       دانيم كه امام حسين  مي

دنبال معاهده صلح با او صورت گرفته بود، تا مرگ معاويه همچنان پايبنـد بـاقي مانـد، گفتـه     
هـائي از   شود كه پس از وفات امام حسن از ميان شيعيان اهـل كوفـه پيشـنهادات و دعـوت     مي
ان به عمل آمد تا رهبري جنبشي را عليه معاويه بدست گيرد، اما ايشان با اشاره به معاهـده  ايش

 شكني را جايز ندانست. صلح خود با معاويه نقض عهد و پيمان
اما تنها زماني از مردم براي امامت خود دعوت به عمل آورد كه معاويه با نصـب و تعيـين   

ه صلح را نقض نموده بود، امام حسـين از بيعـت بـا    يزيد به عنوان جانشين خود آشكارا معاهد
يزيد سر باز زد و براي اصالح اوضاع امـت اسـالمي و جلـوگيري از آن انحـراف بـزرگ بپـا       
ــا وجــود تعــداد انــدك    ــابرابر كشــانيده شــد، و ب خاســت و در عــراق ناخواســته بــه جنگــي ن

 61يـاورد، و در سـال   طرفدارانش در برابر سپاه ستم يزيد و عمر بـن سـعد سـر تسـليم فـرود ن     
 هجري همراه با بسياري از ياورانش در كربال به شهادت رسيد.

شيخ مفيد اين رويداد را صراحتاً نقل نموده كه امام حسين در زمان معاويه از كسي بـراي  
و لـزوم وفـاداري بـه عهـد و     » تقيـه «بيعت خود دعوت نكرد، اما او علـت ايـن موضـوع را در    

(كند حاصل از معاهده تفسير و توجيه مي استفاده از فرصت آتش بس
87F

1(. 
هــاي رويــداد كــربال مــا شــاهدي بــراي تأييــد صــحت نظريــه (نــص) و  در تمــامي صــحنه

هـاي مكتـوب او    يابيم، نه دعوت شيعيان كوفه از امـام و نـه پاسـخ    بودن قبلي امام نمي منصوب
 كند. يك علت قيام را تعيين قبلي و (امامت منصوصه) قلمداد نمي هيچ

شيعيان كوفه در منزل سليمان بن صـرد خزاعـي   «نويسد:  يخ مفيد در كتاب (االرشاد) ميش
شدن معاويه خداوند را سپاس گفتند، سليمان بن صرد به آنان  گرد آمده و از شنيدن خبر كشته

گفت: حسين پس از مرگ معاويه بيعت خود را با اين گروه پس گرفته و به مكه رفته اسـت،  
دانيـد و حاضـر هسـتيد بـا      ان پدرش هستيد اگـر خـود را عمـالً يـاور او مـي     و شما كه از حامي

                                           
 .٢٠٠-١٩٩) االرشاد، شيخ مفيد ص١(
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شدن به جهاد و مبارزه برخيزيد او را دعوت كنيد! اما اگر  دشمنانش تا مرز فداكاري و قرباني
ترسيد شما را بخدا او را دعوت نكنيـد و فـريبش ندهيـد.! همـه آنـان       از ضعف و شكست مي

اهيم ايسـتاد و پيشـمرگ او خـواهيم بـود، او گفـت: پـس       گفتند: ما در مقابـل دشـمنانش خـو   
از سـليمان بـن صـرد،    «اي بـه امـام حسـين چنـين نوشـتند:       دعوتش كنيد! و آنان نيز ضمن نامه

مسيب بن نجيه، رفاعة بن شـداد البجلـي، حبيـب بـن مظـاهر و پيـروان مـؤمن ايشـان و عمـوم          
 مسلمانان كوفه

 به: حسين بن علي.
 سالم بر تو!
 گوئيم كه جز او معبودي نيست.. سپاس مي خداوند را

اما بعد: سپاس خداي را كه كمـر دشـمن جبـار مـنش و سـركش تـو را درهـم شكسـت،         
دشمني كه به ناحق قدرت و سرنوشت امت را در قبضه خود گرفت و درآمدهاي بيت المـال  

سيرتان  انديشان را به قتل رساند و زشت را تصاحب نمود، با خودخواهي امر و نهي كرد، نيك
مردان  اندوزان و دولت را بر مردم چيره كرد، مال و ثروتي را كه از آن خدا بود در ميان ثروت

 .!متمركز كرد، نفرين خدا بر او بادجبار 
اي براي  ما مردم كوفه امام و پيشوائي نداريم، به ميان ما بيا! شايد خداي متعال تو را وسيله

ان كه نعمان بن بشير (والي امويان در كوفه) هـم اكنـون   اتحاد ما بر محور حق قرار دهد، و بد
كنـد و كسـي از مـا     در قصر خود پناه گرفته و بر اوضاع چيره نيست، كسي با او مالقات نمـي 

را  آئي، بيدرنگ او كند، اگر مطمئن باشيم كه تو به عراق مي براي نماز عيد هم به او اقتدا نمي
 .»به سوي ديار شام خواهيم راند

 از حسين بن علي.«خ امام حسين نيز چنين بود: و پاس
 .!به: مؤمنان و مسلمان (كوفه)

هاني و سـعيد دريافـت كـردم و از آنچـه ذكـر       ي شما را به وسيله  اما بعد: من آخرين نامه
ما امام و پيشوايي نـداريم بـه   «گوييد:  نموديد و خواست همگي شما بود چنين فهميدم كه مي
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بنابراين، من » تو را سبب اتحاد ما بر حول محور حق و هدايت قرار دهد.ميان ما بيا تا خداوند 
فرسـتم، اگـر او بـراي مـن      برادر و پسر عموي مورد اعتمادم مسلم بـن عقيـل را نـزد شـما مـي     

گزارش كند كه عموم مردم و همچنين بزرگان و صاحبان فضل و اهل نظر در بـاره آنچـه در   
ن انشـاءاهللا بـه زودي نـزد شـما خـواهم آمـد، بـه جـان خـود          يتان آمده اتفاق نظر دارند، م نامه

شوم كه امام كسي است كه براساس كتاب خـدا حكـم    خورم و به شما يادآور مي سوگند مي
خشــنودي كنـد، عــدالت را برپــا دارد، بــر ديـن حــق اســتوار باشــد و زنـدگي خــود را وقــف    

 .»پروردگار بنمايد! والسالم
از نظر امام حسين شخص معصومي كه از سوي خداوند  »امام«كنيم كه مفهوم  مالحظه مي

حكم به كتاب خدا، برپايي عـدالت و زنـدگي خـود را    «از پيش تعيين شده باشد نيست، بلكه 
 دهند. هاي اصلي امام را تشكيل مي صفت» خالصانه وقف دين كردن

ي يـابيم كـه تـالش او بـرا     همچنين از روي نامه امام حسين ايـن مطلـب را آشـكارا درمـي    
نيست، بلكه به اين خـاطر بـوده كـه امـام     » بودن فرزند امام«گرفتن مقام خالفت به دليل  بدست

 دانيسته و در انديشه اصالح اوضاع امت مسلمان بوده است. حسين خود را شايسته آن مقام مي
نامـه   از طرف ديگر امام حسين امامت را به هيچيك از فرزنـدانش نسـپرد و حتـي وصـيت    

اش (علي بن حسين) بلكه خطـاب بـه خـواهرش زينـب و      نام تنها فرزند باقيماندهخود را نه به 
نامـه ايسـت عـادي     كند: وصـيت  دخترش فاطمه نوشت، اين وصيت آنچنان كه تاريخ ذكر مي

كه به امور خانوادگي و مادي اختصاص دارد و از مسايل مربوط به خالفـت و امامـت مطلبـي    
 در آن ناميده است.

نكـردن   دهنده عدم رواج نظريه (امامت الهي) در آن زماني اسـت، اشـاره   آنچه بيشتر نشان
العابدين) به چنين موضوعي در خطبه مشهور خود هنگام اسارت  امام علي بن حسين (امام زين

در شام است، او در مسجد اموي و در برابـر يزيـد حـاكم سـتمگر شـجاعانه فريـاد بـرآورد و        
شش صفت نيكو برخـوردار هسـتيم، و از هفـت جهـت بـر       اي مردم! ما اهل البيت از«فرمود: 

 ديگران برتري داريم.
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ما از علم، بردباري، بخشش، فصاحت، شجاعت و محبوبيت مـؤمنين برخـورداريم، و امـا    
هاي خاص ما اينست كه پيامبر و افرادي چون صديق، طيار، شير خدا، شير رسول خدا   فضيلت

 .»دو سبط اين امت از ما هستند و
ترين مؤمنان، وارث  من فرزند صالح«گويد:  س در باره فضائل جد خود امام علي مياو سپ

دهنده ناكثيت، قاسطين و مـارقين هسـتم،    پيامبران، محبوب مسلمانان، نور مجاهدان و شكست
او بود كه با پايداري در اعتقاد و استواري در جهاد، لشكر احـزاب را پراكنـده نمـود، او پـدر     

 .»طالب است علي بن ابي سبطين اين امت او
العابدين در اين سخنراني كه در مقام بيان فضايل خويش ايراد نموده و شـجاعانه   امام زين

اي به موضوع  خواهد حقانيت و برتري خويش را بازگو كند، اشاره و بدور از هرگونه تقيه مي
شـروع و  (وصيت و امامت الهي) در ميان نيسـت، حتـي ايشـان ايـن موضـوع را كـه (امامـت م       

توان اين همـه را بـر تقيـه و     كند، آيا مي مفترض الطاعه) پس از پدرش از آن اوست ذكر نمي
 ترس ايشان حمل كرد؟.

 ري جستن امام سجاد از امور سياسيدو
(با يزيد بيعت كـرد  العابدين) پس از واقعه حره رسماً  دانيم كه امام علي بن حسين (زين مي

88F

1(، 
خواهي از خـون امـام حسـين و برپاداشـتن      كه از او براي انتقام و از پذيرش رهبري شورشياني

كردند خودداري كرد، او در هيچ جائي براي امامت خـويش دعـوت    يك انقالب دعوت مي
به عمل نياورد و به عموي خود (محمد بن حنفيه) كـه ادعـاي امامـت او در آن عصـر مطـرح      

 بود، نگفت كه امامت از آن من است..

                                           
 .٩١) إكامل الدين، شيخ صدوق ص١(
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كرد، تنها  او از مردم كنار گرفت و با كسي ديدار نمي«گويد:  باره مي شيخ صدوق در اين
ز علـم  رفتند، او چنان مشغول انجام عبادت بود كـه ا  برخي از ياران نزديكش به ديدار وي مي

 .)89F1(»او جز اندكي بهره نيافتند
حتي شيخ صدوق در مواردي به افـراط نيـز دچـار شـده و چنـان امـام سـجاد را توصـيف         

كـرد   كه گويا ايشان شيعيان را به خضوع و اطاعت محض از حاكم وقت دعـوت مـي   كند مي
كرد كه ستمگري  تا دچار خشم سلطان نشوند، گويا ايشان طرفداران قيام و جنبش را متهم مي

(سلطان نتيجه اقدامات تندروانه آنهاست
90F

2(. 
امام و ولي «تعيين حق امت مسلمان در » اهل البيت«كنند كه  اين واقعيت را اهل انكار نمي

زمان خود و ضرورت نظرخواهي شورايي را به رسـميت شـناخته و اسـتفاده از قـدرت و     » امر
 كردند. خشونت را براي غصب حكومت محكوم و نكوهش مي

و  صدر كتاب (عيون اخبارالرضا) نوشته شيخ صدوق، حديثي از امام رضا از قول پيامبر 
مرهـا أمـة ويغصـب األ عةن يفرق اجلامأمن جاءكم يريد « گويد: با سلسله روايت امامان چنين مي

 ».ن اهللا عزوجل قد أذن ذلکفإفاقتلوه، ة ويتولی من غري مشور
افكنـدن خواسـت مقـام پيشـوايي و واليـت امـر امـت را بـدون          اگر كسي با قصـد تفرقـه  «

زوجـل  مشورت (و تصميم شوراي حل و عقد) غصب نمايد او را به قتـل برسـانيد، خداونـد ع   
 .)91F3(»جاز چنين كاري را داده استا

ترين و آشكارترين ديدگاه اهل بيـت را در مقـام ضـرورت التـزام بـه       در اين حديث قوي
كنيم، اگر آنها مردم را به اطاعت خويش دعـوت   شيوه شورايي تعيين رهبر و امام مشاهده مي

فا بوده كه با موازين نمودند تنها از نظر اعتقاد به برتري و اوليت خود نسبت به بعضي از خل مي
 كردند. قرآن و عدالت و دين راستين رفتار نمي

                                           
 .٩١) إكامل الدين، شيخ صدوق ص١(

 . ٢٥٩جملس ٣٩٦)األمايل، شيخ صدوق ص٢( 

 .٦٢ص ٢خبارالرضا، شيخ صدوق جأ) عيون ٣(
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» امامـت و واليـت  «با توجه به رواياتي كه نقل شدند تبعيت از چنين برداشـتي از موضـوع   
در قرن  بنابر گفته نوبختي (از نخستين مورخان شيعه) جمع زيادي از حاميان حضرت علي 

بـه سـبب علـم و فضـيلت و شـجاعت       علي  صا بعد از رسول خد«گفتند:  اول هجري مي
 باش بر همگان برتري دارد، اما امامت ابوبكر، عمـر و عثمـان    كرم و پرهيزگاري و سابقه

داوطلبانه با آنان بيعت كرد و از شايسـتگي   گفتند: علي  شناختند، آنان مي را به رسميت مي
راضي شدند خشنوديم، بـراي مـا    نظر نمود، ما نيز به آنچه مسلمانان بدان و برتري خود صرف

روا نيست كه انديشه ديگري را بپذيريم، واليت ابوبكر بعد از بيعت علي بـا او بـه هـيچ وجـه     
 .)92F1(»رود گمراهي به شمار نمي

علـي  «گفتنـد:   و بازهم به نقل از كتاب (فرقه الشـيعه) نـوبختي فرقـه ديگـري از شـيعه مـي      
پيونـدي نزديـك دارد و سـابقه و علـم او بـيش از       برترين مردم است! زيرا كه با فرستاده خدا

ديگران است، اما مردم آزاد بودنـد كـه ديگـري را بـه واليـت برگزيننـد، و چنانچـه شـخص         
شده و به وظايف خود به خوبي عمل كند و به احكام شريعت پايبند باشـد واليـت او    برگزيده

شود حتماً راه هـدايت و  كافي و مشروع است، واليت چنين كسي كه از سوي مردم برگزيده 
 .)93F2(»ز مانند اطاعت از معبود واجب استرشد و اطاعت از معبود است، اطاعت از وي ني

طالب هنگامي قابل قبول است كه آشكارا از  امامت علي بن ابي«گفتند:  گروهي ديگر مي
()»ورد (و مردم نيز با او بيعت كنندمردم دعوت به عمل آ

94F

3(. 
رگ خاندان ابوطالب در زمان خـود پرسـيدند: مگـر رسـول     از حسن بن حسن بن علي بز

او گفـت: آري فرمودنـد، امـا بـه خـدا سـوگند       » من كنت مواله، فهذا علی مواله«خدا نگفتنـد:  

                                           
 . ١٨املقاالت والفرق، اشعری قمی:ص ٢١و  ٢٢ص -، نوبختیيعة)فرق الش١( 

 .  ١٨فرق، اشعری قمی:صاملقاالت وال ٢١و  ٢٢ص -)فرق الشيعة، نوبختی٢( 

 . ٥٤)فرق الشيعة، نوبختي: ص٣( 
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خواست به صراحت آن را  منظور پيامبران از اين سخن امامت و حكومت نبود.! اگر چنين مي
 ..)95F1(»فرمود بيان مي

در مورد خالفت براي ما اهل بيـت امتيـاز   «ز عقيده داشت: عبداهللا فرزند حسن بن حسن ني
اي در ميان خاندان اهل بيـت از   خاصي بيش از ديگران وجود ندارد، هيچ امام واجب االطاعه

عبداهللا اين باور را كه امامت علـي از سـوي خـدا تعيـين شـده      » سوي خدا تعيين نگشته است.
 .)96F2(»دانست نادرست مي

ان گفته شده نتيجه گرفـت كـه در ميـان نسـل اول شـيعه انديشـه       توان از مجموعه سخن مي
بودن امامت وانحصار آن در اهل بيت و مستندبودن امامت بـه (نـص) آنچنـان كـه در      موروثي

هاي بعد متداول شد اعتباري نداشت، از ايـن رو ديـدگاه نسـل اول شـيعه در آن هنگـام       دوره
خالفــت » غاصــبان«آنــان شــيخين را  نســبت بــه شــيخين (ابــوبكر و عمــر) مثبــت بــوده اســت،

دانستند، بلكه بر اين اعتقاد بودند كـه پيـامبر موضـوع جانشـيني را بـه شـوراي مركـب از         نمي
بزرگان مهاجر و انصار واگذاشت و به شخص معيني وصيت نفرمود. براي همين بود كه امـام  

(كردند يصادق شيعيان را به محبت و احترام و قبول واليت ابوبكر و عمر توصيه م
97F

3(. 

 أملي در منابع اعتقاديت
تـأملي در منـابع   «تقدير الهي چنان شـد كـه در روزهـاي پايـاني تـدوين ايـن كتـاب از مقالـه         

االسالم دكتر محسن كديور اطالع يـافتم كـه بـه حـق و انصـاف آن را       حجةنوشته » اعتقادي
وشـبو را از گلسـتان   كاري علمي، دردمندانه و ناصحانه يافتم و حيفم آمد كه اين دسته گل خ

 ماندگار و هميشه بهار آن بزرگوار برنگيرم و به خوانندگان اين كتاب تقديم نكنم.

                                           
 . ١٦٢ص ٤)التهذيب، ابن عساكر ج١( 

 . ١٥٦و  ١٥٣)بصائرالدرجات، صفار: ص٢( 

فقال هلا: «و عبارت آن : » ةأبی بصري مع املرأحديث «، چاپ ايران حتت عنوان ١٠١، ص٨كافی، كلينی، ج ضه)رو٣( 

 ». مرتنی بواليتهام؟ قال: نعم!أنک إيته: ذا لقإقول لربی فأتوليهام! قالت: 
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ضمن آرزوي سربلندي و سعادت دنيوي و اخروي براي ايشان آن مقالـه را بـدون كـم و    
رمضان  23» (چرا تشيع؟«ادامه مباحث » تأملي در منابع اعتقادي«كنيم:  كاست در اينجا نقل مي

) است كه در حسينية ارشادالقا 84(عاشوراي» بازخواني امامت در پرتو نهضت حسيني«و  )84
شد، خدا را سپاسگذارم كه ايـن مباحـث مـورد توجـه اربـاب نظـر قـرار گرفـت، تـأمالتي را          

كـنم، و   برانگيخت و نقدهاي متعددي بر آنها منتشر شد، از همة منتقدان صـميمانه تشـكر مـي   
، شرح صدر و مزيد بصيرت مسئلت دارم، اميدوارم كـه ايـن بحـث    حوصله براي معترضان كم

نيز منشأ تأمل مجـددي در معـارف دينـي و باورهـاي مـذهبي شـود و كماكـان از انتقـادات و         
 تذكرات مخاطبان نكته سنج برخوردار باشد.

تـوان تشـيع را بـه     شود قرائـت ديگـري از تشـيع اسـت، مـي      آنچه در اين مباحث دنبال مي
» عـدالت «، »عقالنيت«گر بازخواني كرد، در اين قرائت ديگر آنچه محوريت دارد اي دي گونه

است، از اين ديدگاه تشـيع چيـزي    طالب  است كه تجسم هرسه امام علي بن ابي» عرفان«و 
و  ص، روايتي كه البته ريشه در قرآن، سنت پيـامبر  »روايت علوي از اسالم نبوي«نيست جز 

تـرين برداشـت از    دارد، شيعيان اين قرائـت را برتـرين و واقعـي    سيرة امام علي و اهل بيت 
را  هـا پيـروي امـام علـي     دانند، و به دليل رجحان اين تلقي از اسالم بر ديگر تلقي اسالم مي

درك كـرده   صاختيار كرده اند، چرا كه او پيام دين حنيف را بهتر از همـه پيـروان محمـد    
، واضح اسـت  »نبيمدينة العلم «ورود به  براي» باب علي«بود، بر اين اساس تشيع يعني انتخاب 

كه اين مدينه ابواب ديگري نيز دارد كه در مسلماني واردين از ديگر ابواب نيز هيچ ترديـدي  
 روا نيست.

اسـت اينكـه   » مسئلة فضائل فرابشـري ائمـه  «تفاوت اصلي اين تلقي با تلقي سنتي رايج در 
» ماكـان و مـا يكـون و مـا سـيكون     «دني و غيركسـبي از  ايشان از سرشتي ديگرند، و با علمي ل

شان الهام ميكنند، و برتـر از تهـذيب نفـس و     شان حديث و بر قلب آگاهند، مالئك در گوش
طهارت باطن كه مقام مخلصين قرآن است، نه تنها از معصيت و گناه مبرايند، بلكه در انديشه 

د، اين ذوات مقدس معصوم در تمامي فضـائل  گفتار و كردار آنها مطلقاً خطا و اشتباه راه ندار



   

 85 بخش دوم: امامت و خالفت

باشـند؛ واال در علـم و عمـل هـيچ      همانند پيامبرند، اال اينكه پيامبر نيستند و مدعي رسالت نمي
 ندارند. صفرقي با رسول اهللا 

 مهمترين مستند اعتقادات مذهبي ،روايات منقول
ت، وجود ايـن احاديـث   مستند اصلي اين تلقي احاديث بويژه روايات منسوب به خود ائمه اس

قابل انكار نيست، جوامع روائي شـيعه از قبيـل كتـاب كـافي آثـار شـيخ صـدوق وافـي فـيض          
كاشاني و باالتر از همه مجموعة مبسوط روائي بحاراالنوار مجلسـي مشـحون از ايـن روايـات     

 دال بر فضائل فرابشري امامان است.
و ارزش فنـي ايـن روايـات     آنچه جاي بحث و چون و چراي فراوان دارد، قـدر و قيمـت  

است؛ محور بحث من در اين مقـال پاسـخگوئي بـه پرسشـهائي از ايـن دسـت اسـت: در چـه         
توان بر روايات اتكا كـرد؟ آيـا در    توان به روايات استناد كرد؟ به چه ميزان مي هائي مي حوزه

اخبـار  مسائل اعتقادي، در اصول دين، به ويژه در مسائل اختالفي اعتقادي، جـاي تمسـك بـه    
توان اخبار واحد را به عنوان سند يـك گـذارة يقينـي دينـي معرفـي       واحد هست يا نه؟ آيا مي

كرد؟ آيا ميتوان كساني را كه احياناً باور متخذ از اين احاديث را نپذيرفته اند، متهم كـرد كـه   
ان اعتبار و كنيم، ميز اي كه در اين مقال دنبال مي دين يا مذهب را نفهميده اند؟ بنابراين، مسأله

 حجيت روايات و احاديث در رابطه با مباحث اعتقادي است.
اي است كه به آن مبتالئيم، بارها در منابر ديني و  اين مسأله فرضي و تفنني نيست، مسأله

مجالس مذهبي شاهد بوده ايم به جاي آيات قرآن يا بسيار بيشتر از قرآن، به اينگونه روايات 
ده ايم كه از اعتبار متن يا سند اين روايات يا از حجيت روايات در شود؛ و كمتر دي استناد مي

مباحث بنيادي و اصلي سخني به ميان آيد. اجازه دهيد اين باب را باز كنيم و بگوييم: همچنان 
، در حوزه دين »از كجا آورده اي؟«كه در حوزه دارائي مادي اين سؤال مطرح است كه 

داد يا سخني ديني  : از هركسي كه امري را به دين نسبت مي(دارائي معنوي) هم بايد بياموزيم
از كجا آورده اي؟ اين سخن شما مستند به كدام «دارد، شجاعانه و جسورانه بپرسيم:  ابراز مي

؟ يا چيزي صمنبع ديني است؟ مستند بر عقل است؟ يا آيه قرآن؟ يا سنت قطعي پيامبر 
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 É  È  Ç   Í  Ì Ë  ÊZ ] قرآنكريم به شيوه و سياق » ديگر؟

شود تقاضاي دليل  هاي متفاوتي كه از متن دين مي ما نيز در بارة برداشت )١١١ البقرة:(
 كنيم. مي

بيشك مسائل اعتقادي بديهي نيسـتند؛ همگـي مسـائل نظـري هسـتند، امـور بـديهي دليـل         
هم نيست خواهند، اما مسائل نظري نياز به استدالل دارند و اين استدالل بايد موجه باشد، م نمي

بايد نه به صورت شخصي، بلكه به ضوابط نـوعي اعتبـار    كه گوينده به آن باور دارد يا نه؛ مي
داشته باشد؛ يعني بتوان آن را در مجامع علمي مطرح كرد و از اعتبار علمي آن دفاع كرد، بـه  

خواهـد، ايـن دليـل     هرحال هر گزاره ديني، چه اعتقادي، چـه اخالقـي، چـه فقهـي دليـل مـي      
تواند عقلي يا نقلي باشد، دليل نقلـي شـامل آيـات قرآنكـريم و احاديـث معتبـر منقـول از         مي

 شود. هدي مي  و ائمة صرسول اكرم 
و باالخص در احاديث بجا مانده از اهل بيـت   صاز آنجا كه در روايات منقول از پيامبر 

 ات منقول از مسائل ديني با شرح و تفصيل و جزئيات بيشتري آمده است، به تدريج رواي
ائمه طاهرين به منبع اصلي انديشه اسالمي شيعي تبديل شده است، تـا آنجـا كـه اكثـر مسـائل      
اختصاصي شيعه چه در حوزه اصـول معـارف و چـه در حـوزه فـروع فقهـي مسـتندي جـز از         

ندارد، كمتر در بارة سند و دليل بسياري از جزئيات اعتقادي كه امروز  روايات اهل بيت 
 ت مذهبي و ديني ما شده است، بحث و كاوش صورت گرفته است.جزء مشهورا

 توقف اجتهاد كالمي در قرن هفتم
هاي علمية ما مصروف اجتهاد در فروع دين شده است؛ لذا  هاست كه همت علما و حوزه قرن

اصول دين ما كمتر مورد واكاوي و اجتهاد و بحث استنباطي قرار گرفته است، به عنوان مثـال  
داريـم، ايـن كتـاب مجموعـة     » وسائل الشيعه«ي روايات فقهي كتاب مفيدي مانند  هما در زمين

رواياتي است كه يك فقيه امامي نيازمند آنها است، جـا دارد بپرسـيم: كـدام كتـاب را سـراغ      
» وسـائل الشـيعه  «داريد كه همة روايات اعتقادي معتبر شيعه در آن گرد آمده باشند، و همانند 
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كرد؟ كدام كتاب را سراغ داريد كه در آن همة روايات معتبر اخالقي ما را بتوان به آن استناد 
 .گرد آورده باشند، تا بر مبناي آن بتوان چهرة اخالقي اهل بيت را معرفي كرد؟

وقتي گردآوري منضبط وجود نداشته باشد به طريق اولي اجتهاد و بحث و اظهار نظر هـم  
از همين روست كه هنوز متون قـرون ماضـيه بـه     ها بسيار محدود و اندك است، در اين حوزه

شود، اين بدين معناست كـه هنـوز فكـر عـالم دينـي عصـر مـا         عنوان متون درسي تدريس مي
نسبت به فكر عالم قرن هفتم در حوزة اعتقادات تفاوتي نكرده است، هنوز همانگونه از خـدا،  

گفـت،   رن قبل سـخن مـي  گوييم كه عالم پنج يا شش ق مي رسول، معاد، وحي و امامت سخن 
آيا در اين هزاره اتفاقاتي نيفتاده است تا بتوانيم مسائل جديـدي بـه اعتقـادات بيفـزاييم؟ و يـا      

فـرض   »كأن لم يكـن «اي از مباحث كهن ارائه نماييم؟ يا برخي جزئيات گذشته را  تقرير تازه
 .كنيم و به سراغ مسائل جديدي برويم؟

توان به اين اصل اصـيل مـذهبي    است، مي» امامت«هاي مهم اعتقادي بحث  يكي از حوزه
نگاه متفاوتي داشت، نگاهي متفاوت نسبت به آن نگـاه رسـمي و تـاريخي كـه تـاكنون بـوده       
است، به شرط آن كه بتوان به منابع دينـي از منظـري متفـاوت نگريسـت و آنهـا را مجتهدانـه       

همـة علمـائي   «م گفته اسـت:  بنگريم نه مقلدانه، ابن ادريس در مورد شيخ طوسي در قرن پنج
(السرائر). اجازه دهيد ما نيز بـه همـين قرينـه    » كه بعد از شيخ طوسي آمده اند مقلد او بوده اند

ي اعتقـادات   ي كساني كه پس از خواجه نصيرالدين طوسي آمده اند در حـوزه  همه«بگوييم: 
 ».مقلد او هستند، ما از قرن هفتم اجتهاد در اعتقادات را نيازموده ايم

مـان تفـاوت    ي اعتقـادات بـا سـخنان گذشـتگان     به همين سبب سخنان امروز ما در حـوزه 
چنداني ندارد، وقتي به عنوان يـك طالـب علـوم دينـي بـه ادلـة بسـياري از مباحـث اعتقـادي          

هـا را بـه    توان برخي ادعـا  بينم بسياري از آنها امروز قابل مناقشه است، مي كنم، مي مراجعه مي
شناسي ديـروز هسـتند؛ بعيـد اسـت      ح كرد؛ برخي از ادعاها متناسب با انسانگونة ديگري مطر

شناسـي   شناسي ذاتي دين و مذهب ما باشد، چه بسـا بتـوانيم بـا تـأملي دوبـاره انسـان       اين انسان
هاي اكثر ادلة عقلي كه در حوزة اعتقادات در كتب سـنتي مـا    فرض اي ارائه نماييم، پيش تازه



   

  باورها بازسازي   88 

هـا مـورد مناقشـه قـرار گيرنـد، آن       فـرض  بل مناقشه اند؛ اگـر آن پـيش  نوشته شده اند امروز قا
صغري و كبري و استدالل نيز از قوت خواهند افتاد، قصدم ورود به مبحث ادلة عقلي نيسـت،  
در باره عقل و دليل عقل و تطورات حكم عقل در طـي قـرون اخيـر در مجـالي ديگـر سـخن       

 ».خواهم گفت
نقلـي مباحـث اعتقـادي اسـت، در مباحـث اعتقـادي       در اين مجال، موضـوع بحـث، ادلـة    

اختالفي كمتر به آيات قرآن اشاره شـده اسـت، لـذا مشـخص اسـت كـه وقتـي بحـث مـورد          
اختالف دو فرقة بزرگ اسالمي است كه هردو هم به قرآن باور دارند، كمتر به آيـات قـرآن   

تي كـه مسـتند مسـائل    روند؛ روايا كنند و بيشتر به سراغ روايات اختصاصي خود مي استناد مي
شوند، البته گاهي براي اين مسائل ادلة عقلي هم ذكر شده اند كـه   اعتقادي هستند متمركز مي

غالباً ارزشي بيش از مؤيد ندارند، پرسش بنيادي، اعتبار روايات در حـوزه اعتقـادات مـذهبي    
 است.

 گانه تأمل در منابع اعتقادي مراحل سه
يابد، در مرحلة اول  به شيوة عمـومي معـارف    حله سامان ميتأمل در منابع اعتقادي طي سه مر

اسالمي، يعني ضوابط رايج علم رجال، منابع اعتقادي را مورد ارزيـابي سـندي قـرار خـواهيم     
غالت و «داد، در مرحلة دوم اسناد روايات اعتقادي از زاوية اختصاصي جعل احاديث توسط 

وم از امكان استناد به اخبار آحـاد در اصـول   گيرد، در مرحلة س مورد بررسي قرار مي» مفوضه
 جو از تقليد است بحث خواهد شد. دين و اعتقادات كه حوزة يقين و عدم

فرضيه اين مقال به قرار ذيل است: در حـوزة اعتقـادات در اسـتناد بـه روايـات (كـه علـي        
ي در موارد االغلب متواتر نيستند) ضوابط عمومي علم رجال و درايه از قبيل لزوم و ثاقت راو

اي زيرپا گذاشته شده است، (مرحلة اول)، دسيسة تشكيالتي غالت و مفوضه در جعل  عديده
اصـل عـدم اعتبـار احاديـث اعتقـادي (در      «اسناد روايات اعتقادي بنام راويان موثق به تأسيس 

انجامـد، (مرحلـة دوم) اصـوالً در حـوزة      مـي  »ال مـا خـرج بالـدليل   إمباحث اختالفي مـذهبي)  
دات و اصول دين كه يقين الزم است و تقليد جائز نيست، استناد به اخبار آحاد كه نهايتاً اعتقا
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باشد، (مرحلة سوم) در نتيجه آن دسته از مباحث  مفيد ظن هستند مجاز نيست، و فاقد دليل مي
اعتقادي كه مستندي جز اخبار آحاد ندارند در زمرة امور بي دليل بوده، جزء ديـن محسـوب   

 شوند. نمي
ارزيابي احاديث اعتقادي براساس ضوابط علم رجال و درايه علماي شـيعه  مرحلة اول: 

از آغاز نسبت به تمييز روايات معتبر كه استنادشان به ائمة هدي قابل اثبات اسـت، از روايـات   
اي از  غير معتبر توجه داشتند، روايات منسوب بـه ائمـه كـه بـه زمـان رسـيده اسـت، مجموعـه        

غيرمعتبر است، صرف اينكه روايتي در يك كتاب و لو مشهور حتي در يكي روايات معتبر و 
از كتب اربعه نقل شده باشد دليل كافي بر اعتبار آن نيست، ضوابط اعتبار احاديث خود بحثي 
اجتهادي و صحنه اختالف جدي آرا است، اين ضوابط كه در آغاز بسـيط و مختصـر بـود بـا     

ريج گسترش و عمق يافت و به تأسيس دو علم رجـال و  مواجهة علما با مشكالت عملي به تد
تك راويان را تا خود امام  شود، تك درايه منجر شد، در علم رجال از سلسله سند احاديث مي

مورد بررسي قرار ميدهند كه آيا فالن راوي شناخته شده است يا نه؟ آيا موثق و راستگو است 
ت معتبر است، اگر حتـي يـك رواي شـناخته    يا نه؟ اگر همة سلسله روات راستگو بودند رواي

شـود،   گويي بود، يا روايت فاقد سند بود، آن روايت از اعتبار سـاقط مـي   نشد يا متهم به دروغ
گيرند و مورد بررسـي قـرار    تك روات در نظر مي در علم درايه هم مجموعه سند را و نه تك

 دهند. مي
ن دو علم از يـك سـو و ضـوابط    دو مدرسه فكري، اخباري و اصولي در باره ضرورت اي

كنندگان  اعتبار احاديث از سوي ديگر اختالف اساس دارند، به نظر علماي اخباري كه تدوين
مهمترين جوامع روائي متأخر يعنـي بحـاراالنوار وافـي و وسـائل الشـيعه هسـتند، كليـه اخبـار         

مان تعارض آنها با مذكور در كتب اربعه رواياتي صحيح معتبر و جايزالعمل هستند و تنها در ز
(براي يافتن روايت اقوي الزم است يكديگر ارزيابي سندي

98F

در » روايـت صـحيح  «اصطالح  .)1
نزد قدما با مدلول رايج از آن در قرون اخير تفاوت دارد، مراد از حـديث صـحيح در گذشـته    

                                           
 . ٢١، ص١)مرآت العقول، عالمه جملسی، ج١( 
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جميـع  شـد، نـه اينكـه لزومـا      حديثي بود كه به طريقي از طرق قابل اعتماد تشـخيص داده مـي  
(راويان آن امامي موثق باشند

99F

1(. 
اماني را آغاز كردنـد و بـر    اما علماي اصولي ما كه رحمت خدا بر آنان باد، نزاع علمي بي

حجت نيست، بلكه روايـت موثـق    اين مطالب پاي فشردند كه اوالً هر روايتي از معصوم 
به علم رجـال و  اي جز مراجعه  صرفا حجت و معتبر است، براي شناخت اينگونه روايات چاره

همه روايات كتب اربعه قطعي الصدور يا  ًتك راويان احاديث نيست، ثانيا ارزيابي احوال تك
(باشد بعيد نمي صحيح نيست، بلكه ادعاي قطع به عدم صدور برخي از آنها از معصوم 

100F

2(. 
م)  726م) و پس از او عالمـه حلـي (   673از قرن هفتم سيد بن طاووس (احمد بن موسي، 

يات را به لحاظ سند به چهار دسته تقيسم كردند: روايت صحيح: روايـاتي كـه راوي آنهـا    روا
امامي و موثق باشد، مراد از موثق اين است كـه در كتـب رجـالي (از قبيـل رجـال نجاشـي يـا        
رجال شيخ طوسي) به راستگويي و قابـل اعتمـادبودن او تصـريح شـده باشـد، روايـت موثـق:        

يكي از راويان آن صحيح المذهب نيست، اما توثيـق شـده اسـت،    روايتي كه اگر چه حداقل 
روايت حسن: روايتي كه حداقل يكي از راويان آن فـردي ممـدوح باشـد، ولـي نـه توثيـق و       

شده، نه جرح و تضعيف شده باشد، روايت ضعيف: روايتي كه حداقل يكي از راويـان   تعديل
و غيرقابـل اعتمـاد شـناخته باشـند،     آن تضعيف و جرح شده باشد، يعني او را فردي دروغگـو  

شود،  روايتي كه اصالً سند ندارد و نام راويانش تا امام مشخص نيست روايت مرسل ناميده مي
(دراية شهيد ثاني). به نظر علماي اصولي روايات صحيح و موثق قابل اسـناد بـه امامـان بـوده،     

شـوند، امـا بـا     رفتـه مـي  شوند، روايات حسن در درجه بعـد بـا شـرائطي پذي    معتبر محسوب مي
 توان فروع فقهي را اثبات كرد، چه برسد به اصول اعتقادي. روايات ضعيف يا مرسل نمي

از ميان كتب اربعه تنها كتاب كافي حاوي روايات اعتقادي است، سه كتاب من اليحضره 
الفقيه، تهذيب و استبصار به روايات فقهي اختصاص دارنـد، دو جلـد از دوره هشـت جلـدي     

                                           
 .٢٢، ص١) وافی، فيض كاشانی، ج١(

 . ٣٦، ص١) معجم رجال احلديث، آيت اهللا خويی، ج٢(
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مختص روايات اعتقادي است، ثقه االسالم محمد بـن يعقـوب   » اصول كافي«ي مشهور به كاف
كنـد،   م) برخالف جوامع روائي اهل سنت كتاب خود را با باب ايمان آغاز نمـي  329كليني (

چـون عقـل مـدار زنـدگي دنيـوي و      «شـود،   آغاز مـي » باب عقل و جهل«بلكه كتاب كافي با 
(مقدمه كافي). در مدرسة اهل بيت عقل جايگاهي طراز  »مالك ثواب و عقاب اخروي است

كليني در كافي بعد از عقل هم به سـراغ ايمـان    ».من ال عقل له ال دين له«اول دارد، تا آنجا كه 
اسـت؛ كتـاب چهـارم    » توحيـد «است؛ كتاب سوم » فضيلت دانش«رود، كتاب دوم كافي  نمي

اسـت، ايـن ترتيـب،    » ايمان و كفـر «نجم است شامل نبوت و معاد؛ و باالخره كتاب پ» حجت«
م) شاعر ملي ما ايرانيان  411اي نيست، اين كه حكيم ابوالقاسم فردوسي ( ترتيب پيش پا افتاده

 كند، اتفاقي نيست: شاهنامة خود را اينگونه آغاز مي
 

ــام خ ــرد بنـــ ــان و خـــ ــد جـــ  داونـــ
ــزدت داد    ــه ايـ ــر از هرچـ ــرد بهتـ  خـ

 ايـرد دلكشــــاي و خــ ـخــرد رهنمــ  
 ن اســت چــون بنگــريچشــم جــاخرد

 

ــذرد    ــه برنگــ ــر انديشــ ــزين برتــ  كــ
ــه از راه داد   ــرد را بـــ ــتايش خـــ  ســـ
ــراي    ــردو س ــه ه ــرد ب ــت گي ــرد دس  خ
 تــو بــي چشــم جــان آن جهــان نســپري

 

•  
 

اي اسـت كـه كلينـي نماينـدة طـراز اول آن       گـراي شـيعه   فردوسي متأثر از فرهنـگ عقـل  
عتقـادي از قبيـل توحيـد    باشد، ارزش اصول كافي در مقايسـه آن بـا ديگـر كتـب روائـي ا      مي

 شود. صدوق، محاسن برقي، بصائرالدرجات صفار قمي مشخص مي
روائي شيعيان به قول مطلق  ترين و معتبرترين كتاب مهم» اصول كافي«به هر تقدير 

حديث گردآوري شده است، ثقة االسـالم كلينـي ايـن     16199كافي ة است، در دور

فرسا از ميان سيصدهزار حديث بـه   قتشانزده هزار روايت را طي بيست سال كار طا

م) از مشايخ كليني نقل شده است:  333دقت انتخاب كرد. از احمد بن عقدة حافظ (

بـه خـاطر دارم و    ص من يكصد و بيست هزار روايت مسند از اهل بيت رسول اهللا«

توانم پيرامون سيصدهزار حديث شيعه بـه بحـث و مـذاكره علمـي      روي هم رفته مي
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كليني اين سيصدهزار روايت را در طي بيست سال مورد فحص و بررسـي   )101F1(»بنشينم

دهد و از بين آنها فقط شانزده هزار روايت را معتبر شـناخته جهـت درج در    قرار مي

درصد، بـه عبـارت ديگـر در قـرن      5كند؛ يعني چيزي در حدود  كتابش انتخاب مي

 بار بوده است.درصد روايات موجود از نظر كليني فاقد اعت 95چهارم هجري 
ما به واسطة «شود:  مقدمة كافي بسيار جالب است، يكي از معاصران كليني به او متذكر مي

هاي معارف اسـالمي   اختالف روايات دچار مشكل هستيم. كتابي الزم داريم كه تمامي شاخه
دربـر   اعم از امور نظري اعتقادي و احكام عملي فقهي را براساس روايات صـحيح ائمـه   

ثقه االسالم كليني در مسئله بسيار مهـم و مبـتال بـه اخـتالف روايـات در مقدمـه       «باشد.  داشته
كند، اول، عرضه روايت بـر كتـاب خـدا؛     كافي براساس تعاليم اهل بيت به سه معيار اشاره مي

چون اهل بيت به ما تعليم داده اند هرچه موافق كتاب است را بگيريم و هرچه مخـالف قـرآن   
اعرضوها علی كتاب اهللا، فام وافق كتاب اهللا عزوجل فخذوه وما خـالف كتـاب «، را رد كنيماست 

در مكتـب اهـل بيـت قـرآن محـك پـذيرش احاديـث اسـت نـه اينكـه (آنچنانكـه            » اهللا فردوه
گويند) بدون رجوع به احاديث ائمه قـرآن قابـل فهـم نباشـد! دوم، چـون مـا در        اخباريون مي

آورد، بسـياري از روايـات بـه صـورت تقيـه       يار فشار مياقليت بوديم و مذهب رسمي به ما بس
هر روايتي كه موافق قوم (مذهب رسمي حاكم) است را رها كن كـه  «شد. بنابراين،  صادر مي

رواياتي كه مورد اجماع و اتفـاق همـة اصـحاب باشـد در     «سوم، ». رشد برخالف ايشان است
 استثنايي. برخالف روايات شاذ و نادر و«اعتبار آنها ترديدي نيست 

كند: حتي بـا ايـن سـه معيـار تمييـز روايـات معتبـر از         كليني در ادامه به تلخي اعتراف مي
گانـه تنهـا تعـداد انـدكي از روايـات را       اي نيست، و براساس معيارهاي سـه  غيرمعتبر كار ساده

است، بدين » تخيير«كند كه حاصل آن  يابيم، لذا به مالك چهارمي اشاره مي واجد شرايط مي
معنا كه وقتي متحير شدي و ندانستي كه به كدام روايت اهل بيت بايد عمل كني، با تسليم بـه  

                                           
 . ٤٦٢)رجال طوسی/١( 
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ايشان و رد علم واقعي به آنها هركدام را كه عمالً اختيار كردي، به وظيفة خـود عمـل نمـوده    
اي در نقل احاديث متعارض و گـزينش   اي، معيار تخيير، دست محدثين را بطور قابل مالحظه

توان گفت: اگر چه كليني در كتاب كافي به لحاظ نظـري آن   كند، لذا مي نها باز مييكي از آ
سه معيار را در نظر گرفته بود، اما در دشواري اختالف احاديث عمالً مخيرانه پيش رفته است؛ 
و برخي از روايات منسوب به ائمه را انتخاب كرده، در كتاب خود گزارش كـرده اسـت، بـه    

اين گزينش نوعي اجتهاد است كه ممكن بود به گونه ديگـري نيـز محقـق     بيان ديگر در واقع
 شود.

و به يك معني اجتهاد ثقـه االسـالم در انتخـاب احاديـث توسـط علمـاي       » كافي«روايات 
م) بـا   381بعدي مورد بحث قرار گرفت، يكي ديگر از اصحاب كتـب اربعـه شـيخ صـدوق (    

انبـوه احاديـث منقـول از اهـل بيـت، صـحيح       اجتهادي متفاوت از كليني بـا آنچـه را خـود از    
م) در اجتهـادي   460را تدوين كـرد، شـيخ طوسـي (   » من ال يحضره الفقيه«پنداشت كتاب  مي

ديگر تهذيب و استبصار را تدوين نمود، معناي تدوين كتب بعدي، عدم كفايت كتاب قبل از 
اصـولي مـا تصـريح    تـرين عـالم    م) مهـم  1205ديدگاه مؤلفين آن است، حتي وحيد بهبهاني (

شوند؛ ما شاهد  كرده است: در همين كتاب كافي كم نيستند روايات كه منتهي به معصوم نمي
(به عدم صدور آنها از ائمه داريم رواياتي در كتب اربعه هستيم كه قطع

102F

1(. 
تحقيقات علماي قرون اخير بويژه از قرن هفتم به بعد نشان ميدهد كـه بخـش معتنـابهي از    

دانستند، امـروز صـحيح يـا موثـق      لماي قرون چهارم و پنجم معتبر و صحيح مياحاديثي كه ع
هـاي واقـع    شوند، ضوابط اجتهادي رجال و درايه در هشت قرن اخيـر از داوري  محسوب نمي

شـود، شـهادت حسـي اسـت و اال      نچه از سـلف صـالح پذيرفتـه مـي    آبينانه ارتقاء يافته است، 
شـود، هرعـالمي كـه     علماي ديگر حجـت محسـوب نمـي    ها يا اجتهادهاي ايشان براي استنباط

ميخواهد در يكي از علوم اسالمي اعم از فقه و تفسير و اخالق و كالم براساس احاديث اهـل  
بايد در سند متن و جهـت صـدور احاديـث نيـز اجتهـاد كنـد و بـه تلقـي          بيت اجتهاد كند، مي

                                           
 .١٦٠، وحيد هببهانی، صاألصولية) الرسائل ١(
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ژه احاديث كافي مـورد ارزيـابي و   پيشينيان اكتفا نكند، بر همين اساس روايات كتب اربعه بوي
هاي دقيق علماي متعددي قرار گرفته است، عالمان اصولي به نيت ارزيـابي احاديـث از    برسي

يافتن احاديث اقوي و ترجيح در بـين روايـات     حيث اعتبار و ضعف و علماي اخباري به نيت
د، سنت نقد علمي هاي سندي احاديث كتاب ارزشمند كافي اقدام كرده ان متعارض به ارزيابي

از جمله افتخارات پيروان امامان اهل بيت است، جالب اينجاست كه همه ارزيابان و نقـادان از  
جمله ارادتمندان ثقه االسالم كليني هستند و ضمن تحسين خدمت فراموش نشـدنيش، ميـزان   

 اعتبار روايات منقول او را بررسي كرده اند.
وايات كتاب كليني توسـط شـهيد ثـاني    هاي سندي ر يكي از مشهورترين ارزيابي

م) صورت گرفته است: براساس تحقيق اين فقيه متبحر،  966فقيه شاخص قرن دهم (

 302حـديث موثـق،    1118حـديث حسـن،    144حديث صحيح،  5072كتاب كافي 

% روايات كافي به نظـر وي قاقـد   59حديث ضعيف دارد، يعني  9485حديث قوي، 

زين الدين فرزند وي مشهور به صاحب معالم در كتاب اعتبارند، ابومنصور حسن بن 

تـر تعـداد    گيرانـه  منتقي الجمان في االحاديث الصحاح و الحسان، با مالكي سـخت «

احاديث صحيح فروع كافي را كمتر از يك سوم تعدادي كه والـد ماجـدش بـرآورد    

 كند. كرده بود، برآورد مي
مرآت العقول في شرح اخبار آل «اب عالمه محمد باقر مجلسي صاحب بحاراالنوار در كت

كه شرح كافي است، عالوه بر توضيح متن روايات به ارزيابي سندي آنهـا نيـز   » صالرسول 
 پرداخته است.

روايت كتاب الحجة  1015براساس ارزيابي سندي اين محدث بزرگ از مجموع «

ـ    286كافي (كه از جمله مهمترين منابع نقلي بحث امامت است)  ا روايـت صـحيح ي

روايت مرفوع يا مرسل يا مجهول  254موثق يا حسن (يا در حكم اين عناوين) است؛ 

باشد، به زبان آمار و براساس ارزيـابي يـاد شـده،     روايت نيز ضعيف مي 463است؛ 



   

 95 بخش دوم: امامت و خالفت

 70معتبـر و بـيش از    درصد روايات كتاب الحجة كافي به لحـاظ سـندي   28حدود 

 ».ول، ضعيف، مرفوع) استدرصد روايات آن فاقد اعتبار سندي (مرسل، مجه
كند، نه در پـذيرش   البته مجلسي از اين ارزيابي سندي تنها در تعارض روايات استفاده مي

بينانـه و معيارهـاي او بسـيار موسـع و سـهل       اصل روايات، ارزيابي عالمه مجلسي بسيار خوش
 انگارانه است.

باقر بهبودي شناسان معاصر (محمد  براساس ارزيابي سندي و متني يكي از حديث

حديث صحيح شناخته شده  593روايت اصول كافي تنها  2833در صحيح الكافي) از 

حـديث   101روايت كتاب الحجـة كـافي تنهـا     1015درصد)، و از  21است (يعني 

درصد) به عنوان صحيح يا معتبر تلقي شـده اسـت، (كمتـر از يـك سـوم       10(يعني 

گيرانه قلمـداد   اي سخت ماي معاصر ارزيابيارزيابي قبلي). ارزيابي اخير از ديدگاه عل

ترين حالت بـيش از دو سـوم روايـات كتـاب      بينانه شده است، به هرحال، در خوش

شود، اين نسبت در روايـات   اصول كافي، از روايات ضعيف و غيرمعتبر محسوب مي

 28تـا حـداكثر    10رسد، يعني تنهـا بـين    درصد مي 90تا  70كتاب الحجة كافي به 

 شوند. ايات اين كتاب معتبر (صحيح يا موثق يا حسن) شمرده ميدرصد رو
گفته هم در روايـات فقهـي هـم در روايـات اعتقـادي و هـم در روايـات         معيارهاي پيش 
روند و اختصاصي به روايات فقهي ندارند، خوب است در اينجا بـه عنـوان    اخالقي به كار مي

اره كـنم تـا مشـخص شـود ايـن ضـوابط       نمونه به مستندات روائي يك مسئله رايج كالمي اشـ 
ارزشمند در عمل به چه ميزان رعايت شده است، آنچنانكه در يكي دو مقال اخير تشريح شد 

ي قرون سوم تا پنجم، فضائل فرابشري امامان اهل بيت تغلـيظ شـده انـد و غـالت و      در فاصله
تشـيع تبـديل شـده     مفوضه تلقي ديگري از تشيع ارائه كرده اند كه به تدريج به قرائت رسمي

ي فكري تشيع نخستين در  هاي مدرسة فكري غالت و مفوضه با مدرسه است، يكي از تفاوت
بارة شيوة علم ائمه است، يعني اينكه آيا علم ائمه اكتسابي است يـا متفـاوت بـا سـاير آدميـان      
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تعلـيم   شود يا اينكـه آنـان نيـز در    لدني است؟ آيا علوم به ايشان الهام و وحي (غيررسالي) مي
يا امامان قبلي داشـته انـد؟ مسـتند چگـونگي علـم ائمـه        صمعلم انساني از قبيل رسول اكرم 

آيات قرآن نيست؛ اگر به قرآن استناد شود، نهايتاً احتمال و امكان علوم فرابشري عيسي مسيح 
    يا عبد صالح (خضر)، يا صاحب علم الكتاب (در عصر سليمان نبي) اسـت، امـا در بـاره ،

و وقوع علوم فرابشري ايشان آياتي اختصاصي در كـار نيسـت، مسـتند علـوم لـدني بـه        فعليت
 حضرات ائمه فقط و فقط روايات است.

در رسائل مستقلي كه توسط برخي علماي قرن اخير (از جمله محمد حسين مظفر) در بارة 
در كتاب  باشد، علم ائمه نوشته شده است، رواياتي كه مستند بحث فوق است قابل مطالعه مي

بدايـة املعـارف اإلهليـة فـی رشح «، محمد تقي مصباح يزدي) و كتاب 480(ص» راهنماشناسي«

، سـيد محسـن خـرازي) از كتـب درسـي      54ص 2مرحوم محمد رضا مظفر (ج »عقايد اإلمامية
هاي علميه و منتشر شده توسط مركز مديريت حوزه علميه قم در بحث مهم علـم لـدني    حوزه

اصول كافي و بصـائرالدرجات اسـتناد شـده اسـت، از جملـه       لحجةاز كتاب اائمه، به رواياتي 

زماني كه ائمـه بخواهنـد بداننـد،    ( »إذا شاؤوا أن يعلموا علموا † ئمةن األأ«روايات باب 

كننـد، بـه عبـارتي بـراي علمشـان       ) يعني به هرچه بخواهند علم پيدا مي1/258كافي ميدانند، 
خورد، از اين سه روايت بنـابر ارزيـابي    روايت به چشم ميمحدوديتي نيست، در اين باب سه 

عالمة مجلسي، يكي ضعيف و دوتا مجهول است؛ يعني به زبان ضـوابط علـم رجـال و درايـه     
 يك از اين روايات قابل استناد فقهي نيستند، استناد اعتقادي كه ديگر جاي خود دارد. هيچ

كنيم: شما كـه در فـروع    ه اند، سؤال ميحال از سروراني كه به اينگوه روايات استناد كرد
فقهي كه در قياس با اصول اعتقادي، مسايلي جزئي و پيش پا افتاده اند، در پي اين هستيد كـه  
روايات مستند حتماً معتبر (صحيح يا موثق) باشند، چگونه است كه در مسائلي به اين اهميـت  

كنيد و  ه أسناد روايات نميدهد، توجهي ب كه چهارجوب اعتقادات يك مذهب را تشكيل مي
(مجهـول،  كنـد كـه بنـابر نظـر علمـاي رجـال و درايـه، غيرمعتبـر،          غالباً به رواياتي استناد مي

با اين روايات غيرمعتبر ادعاي تواتر هم بـه غايـت دشـوار     ضعيف، مرسل، مرفوع) هستند؟
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د و است، چگونه است كـه اگـر كسـاني مضـمون چنـين روايـات غيرمعتبـري را بـاور نكردنـ         
گوييد: ايشان به اعتقادات  شوند و مي تقاضاي براهين معتبر كردند، متهم به انحراف مذهبي مي

 .مشهور شيعه باور ندارند؟ أينَ تَذهبون؟

شناسي شيعه از  با ضوابط علم رجال و درايه (براساس حديثنتيجه مرحله اول بحث: 
توان اتكـا كـرد كـه صـحيح يـا       ديني ميبه بعد) تنها به احاديثي به عنوان مستند مسائل  7قرن 

تواند بـه عنـوان مسـتند     موثق محسوب شوند، و روايات ضعيف يا مجهول يا مرسل هرگز نمي
 موجه يك مسئلة ديني پذيرفته شود.

 سازي منابع اعتقادي از احاديث جعلي غالت و مفوضه. لزوم پاكمرحله دوم: 

اي پيش رفتيم؛ امـا در حـوزة مباحـث     ايهدر مرحله اول ما تنها با شيوة مألوف رجالي و در
اعتقادي مشكل ديگري بروز كرده كه علم رجال و درايه به تنهائي قابليت پاسخگويي بـه آن  

گروهي سازمان يافته و تشكيالتي  را ندارند، در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
مشهور » غالت«ين افراد به نام صفت در ميان شيعيان پيدا شدند، ا هاي شيطان و داراي سركرده
شـود) رئـيس آنهـا محمـد بـن       هم گفته مي» غالت خطابيه«يا » غالت طياره«شده اند (به آنها 

) بود، ديگر فرد شاخص اين فرقه 138زينب اسدي مشهور به ابوالخطاب (متوفاي حوالي سال 
نوان اعوان و اصحاب نفر از غالت در كتب رجالي ما به ع 60بود، از بيش از » مغيره بن سعيد«

مغيره بن سعيد و ابوالخطاب اسم برده شده است، غالت به شدت تحـت تـأثير كيسـانيه بـوده     
اند، از جمله در نظريه حلول روح يا نور خداوند در جسم پيامبر و ائمه و اينكه ايشان صاحبان 

 شده است. اختيار كامل در روي زمين هستند كه كليه امور از سوي خداوند به ايشان تفويض
غالت روايات فراواني در فضيلت ائمة اهل بيت جعـل كـرده انـد؛ جعليـات ايـن عـده بـا        
روايات مجهول يا ضعيف تفاوت جدي دارند؛ از اين رو به طـور مجـزا بـه آنهـا پرداختـه ام،      
روايات جعلي آنها همه در باالبردن فضائل ائمه بـود، نـه در مـذمت ايشـان؛ ايـن بـاالبردن بـه        

رساندند تا خود را نيـز پيـامبر آنهـا معرفـي      ه گاهي ايشان را به مرحله ربوبيت ميحدي بود ك
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خدا مغيره بن سعيد را لعنت كند كـه فـراوان   «كنند، امام صادق در چندين نوبت فرمود: 

 .)103F1(»روايت جعل كرد و به دروغ به پدرم امام باقر نسبت داد
ها توسط حاكم  ، جمعي از سران آنبعد از افشاي توطئة غالت طياره توسط ائمه اهل بيت

 ها از بين رفتند، اما بدنة غالت باقي ماند. وقت ادام شدند؛ سركرده
روايـاتي   گونـة اول، از اين غالت دو گونه روايت در جوامع روائي ما بجا مانده است: 

خـورد، شناسـائي اينگونـه     كه نام ايشان بنام يكي از راويان در سلسله سند روايت به چشم مـي 
وايات با ضوابط رجالي ممكن است، تعداد رواياتي كه با نام يكي از غالت شناخته شده در ر

سلسله سند آنها متأسفانه كم نيست و كتب روائي ما از قرن چهارم به بعد از اينگونـه روايـات   
بـه خـط راوي اصـلي    » اصول اربعه مـأه «ضعيف پااليش نشده اند؛ هرچند اينگونه روايات در 

 شده است. كند يافت نمي از امام نقل روايت مي كه مستقيماً
روايات مجعولي است كه عالوه بر متن سند آن نيز جعلي است و نـام راوي  گونة دوم: 

جاعل در سلسله سند حديث ذكر نشده است، در واقع غالت با دغلبـازي و نيرنـگ، روايـات    
رده اند، دليل ايـن كـه بـا    ك ساختگي خود را در ميان روايات معتبر منقول از ائمه جاسازي مي

توان اين روايات را شناسايي كرد، اين است كـه اينهـا يـك حيلـة      فن مهم رجال و درايه نمي
خواسـتند دروغ   بود، ديگر راويان توثيق نشده وقتي مي »جعل سند«جديد به كار زدند و آن 

يز در علم رجال بـا  گفتند: من اين روايت را شنيده ام، ما ن نوشتند و مي بگويند اسم خود را مي
فهميم فالني فردي غيرموثق است؛ لـذا روايـت منقـول از او مجهـول يـا ضـعيف و        تحقيق مي

شود. غالت روش جديدي را درپيش گرفتند: دفتر روايت اصـحاب را كـه    مردود شمرده مي
گفتند: اجازه دهيد مـا ايـن روايـات را استنسـاخ      گرفتند و مي بود به عاريه مي »اصل«اسم آن 

رفتند در اين دفتر صـحابي معتبـر و موثـق     برداري كنيم)، بعد مي يم (از روي اين دفتر نسخهكن
ــام آن صــحابي درج مــي  ــه ن كردنــد؛ آنگــاه كــه دفتــر را بــه صــاحبش   مجعــوالت خــود را ب

                                           
 . ٤٠٠) رجال كشی، حديث١( 
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شد كه در دفتـر او مطلبـي بـه ائمـه بـه نقـل از او        گرداندند، آن صحابي معتبر متوجه نمي برمي
صالً ايشان نفرموده اند، (براي آشنائي با تفصيل فاجعـه رجـوع كنيـد بـه     نسبت داده شده كه ا

غلو، درآمدي بر افكار و عقايد غاليان در دين، نوشته مرحوم آيت اهللا صـالحي نجـف   «كتاب 
اي معهود به سراغ روايات برويم، به  به بعد). لذا اگر با شيوه رجال و درايه 105آبادي، صفحه 

كه سـند آنهـا صـحيح يـا معتبـر اسـت، امـا محتـواي آنهـا محتـواي           رواياتي برخواهيم خورد 
اسـت يـا امـري     صصحيحي نيست؛ يا مخالف قرآن است يا مخـالف سـنت قطعـي پيغمبـر     

بـرمال شـدند، ايشـان     خالف واقع است، اينگونه روايات مجعول توسط خود امام صادق 
و اذنابشـان   ب و مغيـره) (ابوالخطـا فرمودند: اين مطالب در بين شيعيان توسط ايـن دو نفـر   

 پخش شده اند.
انتخاب كرده ام، تا نشان دهم چرا ما در اسـتناد بـه روايـات    » كشي رجال«دو روايت را از 

اعتقادي بايد احتياط بيشتري نسبت به روايات فقهي داشه باشيم؛ ما در روايات فقهي همچـون  
شـرائط تقيـه صـادر شـده     معضلي نداريم؛ در روايات فقهي، حداكثر اين است كه روايت در 

 باشد، يا مجهول و ضعيف باشد.
مغيره بن سعيد «كند:  ترين اصحاب ائمه از امام جعفر صادق نقل مي هشام بن حكم از مهم

بستن به پدرم (امام محمد باقر) تعمد داشت، در آن زمان اصحاب او در ميان اصحاب  بر دروغ
دادند و او در آنهـا   ته به دست مغيره ميپدرم مستقر بودند، پس كتب را از اصحاب پدرم گرف

داد و بـه آنهـا    داد، سـپس بـه اصـحابش مـي     كرد و به پدرم نسبت مـي  كفر و زندقه دسيسه مي
يابيـد،   داد كه بين شيعيان پخش كنند. پس هرچه در كتب اصحاب پدرم از غلو مـي  فرمان مي

 .)104F1(»مغيره بن سعيد در كتب اصحاب است اين دسيسة
رحمان يكي از ده صحابة طراز اول ائمه است؛ او نسبت به پذيرش روايات يونس بن عبدال

كنـد   پذيرفته است، محمد بن عيسي بن عبيد نقل مـي  گير بوده، هر روايتي را نمي بسيار سخت
گيري و بسياري  پرسند: چرا تو در امر حديث اين قدر سخت از يونس بن عبدالرحمان مي«كه 

                                           
 . ٤٠٢شی، حديث ) رجال ك١( 
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كني؟ چه امري باعث رد احاديـث از سـوي تـو     ار ميكند انكن از آنچه را اصحاب روايت مي
برايش نقـل   اي كه هشام بن حكم از امام صادق  دهد: به خاطر نكته شده است؟ پاسخ مي

كرده است: از ما حديثي قبول نكنيد جز آن چه موافق با قـرآن و سـنت باشـد، يـا شـاهدي از      
اهللا) در كتب اصحاب پدرم رواياتي  عنةلاحاديث گذشته داشته باشد؛ چرا كه مغيره بن سعيد (

را دسيسه كرده كه از پدرم صادر نشده است، پس احتياط كنيد و برعليه ما آنچه مخالف قول 
 است را نپذيريد. صقول خداوند و سنت پيامبر 
گويد: من در سفر عراق به دو دسته از شيعيان برخـوردم، گروهـي    بعد يونس در ادامه مي

، از هـردو گـروه احاديـث    و جمعـي از اصـحاب امـام صـادق       از اصحاب امام بـاقر 
عرضـه داشـتم، امـام     متعددي را شنيدم، كتابشان را گرفته بر امام علي بـن موسـي الرضـا    

باشد، سپس بـه   احاديث فراواني از آنها را انكار كرد كه احاديث امام صادق  رضاع 
ست، خداوند ابوالخطاب را لعنت كند، دروغ بسته ا ابوالخطاب بر امام صادق «من فرمود: 

بعضي از اصحاب ابوالخطاب تا امروز اين احاديث ساختگي را در كتب اصحاب امام صـادق  
 گـوئيم بـه    كنند، از ما خالق قرآن نپذيريد، ما هرگـاه حـديثي مـي    دسيسه و جاسازي مي

 .)105F1(»كنيم موافقت قرآن و سنت حديث مي
ام باقر، يونس بن عبدالرحمان صحابي طراز اول ائمـه  با گذشت حدود نيم قرن از زمان ام

شده، حاال از پس غبـار دوازده قـرن، آيـا مـا      در شناختن اين احاديث جعلي دچار مشلك مي
بايـد   شويم؟ براي شناسائي اين روايات جعلي عالوه بر علم رجال ودرايه مي دچار مشكل نمي

يـريم، و براسـاس شـواهد تـاريخي     شناسـي كمـك بگ   هاي نوين نقد تاريخي و نسـخه  از شيوه
هاي مختلف صادر شده اند به دست اين افراد  اي اين رواياتي كه در دوره بپرسيم كه آيا نسخه

 .غالي رسيده اند يا نه؟
از زاويه ديگر بعد از اين كه غالت مسلم توسط ائمه شناسايي شدند و سـران آنهـا اعـدام    

ادامة حيات دادند؛ مفوضه » مفوضه«اين بار به شكل شدند، بدنه باقي ماند و تغيير رويه دادند؛ 
                                           

 ٤٠١كشی، حديث ) رجال١(
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قائل به ربوبيت و الوهيت ائمه نشدند؛ گفتند: ائمه مخلوق خداوند هستند؛ اما به اذن اهللا تـدبير  
داننـد؛   همة امور عالم راه به دست دارند؛ رزق ما بـه دسـت آنهاسـت؛ اينهـا همـه چيـز را مـي       

داننـد، شـروع بـه بيـان ايـن فضـايل        پرنـدگان را مـي  بينند؛ زبان حيوانات و  سرشان را مي پشت
كردند و همه روايات دسته اول، يعني غالت را بازسازي كردند؛ بـه تعبيـر امـروزي ويـرايش     
كردند و مسائل صريح خالف بين توحيد آنها را حـذف كردنـد و مجـدداً آنهـا را در جامعـه      

نـبض فكـري تشـيع را بـه دسـت       اي عمالً شيعه اشاعه دادند؛ و توانستند با يك نهضت دوباره
گيرند، با اين سياست جديد اوالً خود را متفاوت با غالت رسواشده نشان دادند، ثانياً پشتيباني 
گروه فراواني از شيعيان ساده دل خالص را جلب كردند، مؤمناني كه اين احاديث برساخته را 

 اهل بيت كوشيدند. عاشقانه باور كردند و مشتاقانه در ترويج آنها به عنوان معارف
نام چند نفر از مفوضه به طور مشخص ذكر كردني است، اينها از روايان مشهور ما هستند، 

ترين اين افـراد مفضـل بـن عمـر جعفـي       روايات ايشان در كتب اربعه كم نيست، يكي از مهم
است، او بنيانگذاري تلقي مفوضه است و قبـل از سـال   » توحيد مفضل«صيرفي صاحب كتاب 

از دنيا رفته است؛ و در ارتباط منظم اجزاي انديشه تقويضي نقشي بسزا داشته است، بعـد   176
(رود ترين سران مفوضه به شمار مي م) از شاخص 220از او محمد بن سنان زاهري (

106F

1(. 
بسياري از روايات در فضايل فرابشري ائمه از جانب اين افراد يا يـاران آنهـا صـادر شـده     

 است.
نزلونـا «سوب به امام صادق را نقل كرده اند كه آن را فراوان شنيده ايد: مفوضه روايتي من

ي ربوبيت پايين بياوريد، سپس هرچـه خواسـتيد    ما را از مرتبه« »ا فينا ما شئتمووقول بيةعن الربو
 ».به ما نسبت دهيد

اين روايت يا شبه روايت در شش كتاب شيعي نقل شده است و در هيچكدام سند درستي 
نوشته محمـد بـن حسـن صـفار قمـي مشـهورترين نماينـده        » بصائرالدرجات«در كتاب  ندارد،

طبرسي؛ در تفسير منسوب به امام عسـكري اسـت؛ هرسـه    » احتجاج«مفوضه در قرن سوم؛ در 
                                           

 .٣٨-٤٠) مكتب در فرايند تكامل، سيد حسن مدرسی طباطبايی، صفحه ١(
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كتب مملو از آراء مفوضه است و در هيچ كدام، روايت فوق قابـل اسـتناد نيسـت، معنـاي آن     
ت ما مايليد به مـا نسـبت دهيـد، هرچـه بگوييـد بـه مـا        اينست كه شما مجازيد هرچه در فضيل

گوييد. اين يك چك سـفيد اسـت كـه بـه      رسيد، فضيلت ما بيش از آن است كه شما مي نمي
(دست مفوضه داده شد،

107F

هـا را پـر    هرچه دلشان خواسـت در فضـيلت ائمـه نوشـتند و كتـاب      )1
حدي است كه اگر چشـم بـر   كردند؛ تا آنجا كه تعداد روايات ساخته شده در فضائل ائمه به 

مها با در مضمون آنها ادعاي تـواتر   توانيم بي وقايع پشت پرده صدور اين روايات بر بنديم مي
كنيم، تواتري كه البته مفيد يقين نخواهد بود، چرا كه احتمال تباني راويان منتقي نيست، نقش 

در توليد » امح در ادله سننقاعده تس«اين قاعده در توليد احاديث جعلي در فضائل ائمه همپايه 
 مستحبات و ادعيه و زيارات جعلي است.

شود كه در روايات اعتقادي در حوزه حجـت و   اين مباحث ما را به اين اصل رهنمون مي
سازي تشكيالتي مفوضه و غالت و كثرت روايات مجعول در حـوزه   امامت با توجه به روايت

م متن و سند)، اصل بر عدم صدور اينگونـه  فضائل فرابشري امامان و جعل مضاعف (جعل توأ
روايات از ائمه است، مگر خالف آن اثبات شود، قلمـرو ايـن اصـل حـوزه امـور اختالفـي و       

يا » ائمه هدي واجب االطاعه هستند«فضايل فرابشري ائمه است، و گرنه به عنوان مثال اين كه 
ي شـيعه بـوده و هسـت.    اجمـاع » مرجع علمي مسـلمين هسـتند   صاهل بيت به توصيه پيامبر «

هاي اجمـاعي نوعـاً بـه لحـاظ سـند كمتـر مشـكل         جالب اينجا است كه روايات اينگونه بحث
دارند، برخالف روايات حوزة فضائل فرابشري ائمه، به عنوان مثال در ارتباط شب قدر و امام 

ن إنا أنزلناه في شأ«شود، مستند اينگونه مطالب روايات باب  مطالب فراواني از منابر ما ابراز مي
روايت آن به لحاظ سندي ضـعيف و   9در اصول كافي است كه هر «في ليله القدر و تفسيرها 

 غيرمعتبر است.
ي كالم در اين مرحله اينست كه در مواجهه با روايات اعتقادي در حوزه حجت و  عصاره

يار با احتيـاط  امامت كه سند به ظاهر معتبري دارند، بويژه در محدوده فضائل فرابشري ائمه بس

                                           
 .٤٩) مرجع پيشني ص١(
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بايد برخورد كرد؛ چون متن و سند بسياري از آنها ساخته و پرداختة مفوضه هستند، و جعل به 
 شده است. حدي استادانه انجام شده كه امر بر صحابة طراز اول ائمه نيز مشتبه مي

 عدم اعتبار ظنون در اصول دين و اعتقادات.مرحله سوم: 
ر است، از مسلمات مذهب اهل بيت است كه بايد در ت اين مرحله از دو مرحله قبلي مهم

مباحث اعتقادي تحصيل علم كرد و ظن و گمان را اعتباري نيست، مستند اين مبناي محكم 

از چيزي كه « )٣٦اإلرساء: (   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z] : نصوص متعدد قرآني است

به راستي ظن و « )٣٦يونس: ( Z \  [  ^  _  `  b  a] » بدان علم نداري پيروي مكن
 ».كند نياز نمي حق بي گمان انسان را از

اين آيات مذمت ظن و تقليد در قرآن همه در حوزه اعتقـادات اسـت و اال ظـن معتبـر در     
 حوزه احكام فرعي فردي (فقه) بنابر قول مشهور حجت است.

شده در علـم اصـول فقـه، مطـالبي كـه توسـط خبـر واحـد اثبـات           براساس تحقيقات انجام
دهند، ظن حاصـل از خبـر واحـد موثـق      شوند بيش از افاده ظن و گمان چيزي بدست نمي يم

بنابر سيرة عقال در مسائل عملي (فقهي) حجت است، اما در امور مهم از قبيـل اصـول ديـن و    
مسائل اعتقادي ظن كافي نيست و علم قطعي يا يقـين الزم اسـت، لـذا اصـول ديـن و مسـائل       

خبر واحـد (ولـو صـحيح يـا موثـق) اثبـات كـرد، بلكـه مسـتند مسـائل            توان با اعتقادي را نمي
يا دليل نقلي قطعي يعني آيات قرآنكريم، يا روايات  ،اعتقادي يا اصول دين عقل قطعي است

توانند يك مسئله اعتقادي  متواتر كه در داللت نص و صريح باشند، لذا اخبار واحد هرگز نمي
 د.يا اصلي از اصول دين را اثبات نماين

اگر جزئيات اعتقادي را از يقين و علم قطعي به امر تعبدي تنزل داديـم، در ايـن صـورت    
تعبديات در حوزه اعتقادي ديگر واجب االعتقاد نيستند (از قبيل جزئيات معاد و آخرت) بلكه 

 شود. اگر علم آن براي كسي اتفاق افتاد اعتقادش واجب مي
رسد بسياري از آن غفلت  است؛ و به نظر مياين بحث كمي ظرافت دارد، ولي بسيار مهم 

كرده اند، اكثر روايات مورد استناد در حوزه اعتقادات مورد بحـث (فضـائل فرابشـري ائمـه)     
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شود  كند، گفته مي خبر واحد هستند؛ خبر واحد مفيد ظن است و افاده علم و قطع و يقين نمي
و فرعي خود وقتي مطمئن شـوند   دليل اعتبار آن سيرة عقال است؛ يعني عقال در مسائل عملي

ل در علم اصول كنند، اين سؤا اي معتبر صادر شده است، به سخنش عمل مي مطلبي از گوينده
مطرح شده است: آيا خبر واحد و ظن حاصل از آن در مسائل اعتقادي معتبر است يا نه؟ ايـن  

ونـد خراسـاني   در كتب رسائل شيخ انصاري و كفايـه آخ » دليل انسداد«سؤال در اواخر بحث 
ها تـدريس   مورد تحقيق عميق قرار گرفته است كه به رغم اهميت آن، متأسفانه نوعاً در حوزه

» ظن«، در مسائل اعتقادي »اليعتبرالظن باصول الدين مطلقا«شود، نتيجه اين بحث باارزش  نمي
حـد در  توان به ظنون عمل كرد؛ حجت نيستند؛ به عبارت ديگر، خبر وا فاقد اعتبار است؛ نمي

 حوزه اصول اعتقادي حجت نيست.
آنچه ما در خصوص اين مسائل اختالفي فضائل فرابشري ائمه داريم، از دو حال خارج 
نيست، اگر بگوييد اين مسائل تعبدي هستند، آنها را از حوزة يقين خارج كرده ايد؛ اگر 

 Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇZ  ]  گوييم ميبگوييد تعبدي نيست، 

 دليل خود را اقامه كنيد؛ يا بايد آية نص بياوريد و نه آية ظاهر، يا بايد )١١١البقرة: (
روايات متواتر نص بياوريد كه نداريد؛ آنچه داريد، صرفاً همين اخبار آحاد است؛ (تواتر 
ادعائي مبتني بر اين اخبار آحاد نيز قدر و قيمتي ندارد، چرا كه تواطؤ راويان آنها بر كذب 

 Z \  [  ^  _  `  b  a] قاده اند كه اخبار هم كه مشمول اين منتفي نيست.) اين 

هاي  ، پس چگونه انتظار داريد اينگونه جزئيات اعتقادي پذيرفته شوند؟ كتاب)٣٦يونس: (
 اعتقادي ما در حوزه بحث فضائل فرابشري ائمه مشحون از اينگونه روايات است.

سـت كـه در مسـائل اعتقـادي آنچـه      تصريح كرده ا» المقاصد العليه«شهيد ثاني در كتاب 
ثابت شده است،  صاعتقاد به آن واجب است، مسائلي است كه صدور آن با تواتر از پيامبر 

از طريق خبر واحد وارد شده است، تصديق آن مطلقـاً واجـب نيسـت،     اما آنچه از ايشان 
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رعي ظني حتي اگر طريق آن صحيح باشد، زيرا در جواز عمل به خبر واحد ظني در احكام ش
 .)108F1(»اختالف است، چه برسد به مسائل نظري اعتقادي

را با خبر  نتيجه مرحله سوم بحث: مسائل اعتقادي از جمله فضايل فرابشري ائمه هدي 
توان اثبات كرد، مستند قطعي از قبيل آيه يا روايات متواتر نص يا دليل عقلـي   واحد ظني نمي

 نياز دارد.

 نتيجه بحث
ائمة هدي (مانند عصمت، علم غيب، و امامت انتصابي) فضايل فرابشري  -1

 مستندي جز روايات ندارند.
 %) اين روايات به لحاظ سندي فاقد اعتبارند.70بيش از ( -2
در اخبار واحدي كه به لحاظ سندي معتبرند، با توجه به دسيسة غالت و  -3

، اصـل بـر   †مفوضه در جعل احاديث متعدد در فضائل فرابشري ائمة هدي
 عدم صدور اينگونه روايات است، مگر خالف آن اثبات شود.

اساساً در اصول دين و مسائل اعتقادي، علم قطعي و يقين الزم است، و  -4
اي از مسائل اعتقادي  توان اصلي از اصول دين و مسئله با خبر واحد ظني نمي

 را اثبات كرد.
مسـموع   †ادعاي تواتر روايات در حوزة فضائل فرابشري ائمة هدي -5

نيست، زيرا تواطؤ روات بر كذب نه تنها منتقي نيست، بلكـه در برخـي مـوارد    
 محتمل است.

تعبـدي محسـوب شـدند، در ايـن      †اگر فضائل فرابشري ائمة هدي -6
صورت عالوه بر اينكه اين تعبد محتاج دليل معتبر است، امر تعبدي در حـوزه  

ر علم آن بـراي كسـي اتفـاق    تواند واجب االعتقاد باشد، بلكه اگ اعتقادي نمي
 افتاد اعتقادش الزم ميشود.

                                           
 .٤٥) املقاصد العلية، صفحه١(
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تـوان از چهـارچوب    نمـي  †براي شناخت ابعاد وجودي ائمة هـدي  -7
و روايـات قطعيـه الصـدور از خـود      صكلي قرآنكريم و سنت قطيعيه پيامبر 

 و ظوابط عقل قطعي پا فراتر نهاد. †ائمه
ميـدوارم توفيـق انتشـار آن بـه     آنچه ارائه شد درآمدي از يك تحقيق گسترده اسـت كـه ا  

گانه اين بحث موضوع مقاالتي مستقل است، تحليـل   زودي نصيب شود، هريك از مراحل سه
ادامه اين  †و سيرة معتبر ائمة هدي صبحث امامت در قرآنكريم و سنت معتبر رسول اهللا

 .)109F1(»والحمدهللا كنم. بحث مهم است، از پيشنهادات، تذكرات و انتقادهاي علمي استقبال مي

 گويند؟ نگاران نخستين شيعه چه مي تاريخ
گويـد:   مـي » سـير دگرگـوني انديشـه شـيعي    «استاد احمد كاتب محقق شيعي عراقي در كتاب 

هاي تحول فكري  نگاران نخستين شيعه مانند: نوبختي، اشعري قمي و كشي اولين هسته تاريخ«
هللا بـن سـبا) نسـبت داده انـد،     را به شخصي بـه نـام (عبـدا    در ميان اصحاب اميرمؤمنان علي 

شود كه او ابتدا اهل كتاب بوده و بعد به دين اسـالم روي آورده اسـت، نـوبختي در     گفته مي
 امامـت علـي   «او نخستين كسي بود كـه بـه واجـب بـودن بـاور بـه       «گويد:  باره ابن سبا مي

يوشـع  «ودن شدنش قائل به وصي بـ  كرد، ابن سبا در دوران پيش از مسلمان آشكارا دعوت مي
 صپس از موسي بود، و پس از گرويدن به اسالم نيـز علـي را وصـي رسـول خـدا      » بن نون

پرداخـت   كرد و با ايشان به مجادله مي دانست، او آشكارا از مخالفان علي اظهار بيزاري مي مي
 .)110F2(»گفت و به ابوبكر، عمر و عثمان و ديگر صحابيان آشكارا ناسزا مي

عبداهللا بن سبا چگونه شخصيتي بود و اينكه آيا وجود خـارجي   گذشته از اين موضوع كه
را بـا  » غـالت «توان گفت كه مورخين شيعه پيدايش انديشـه خـاص سياسـي     داشته يا خير، مي

داننـد، وصـيتي كـه بيشـتر جنبـه شخصـي و        مرتبط مي پيامبر به امام علي » وصيت«موضوع 
                                           

 هتران، حسينيه ارشاد. ١٤٢٨ماه مبارک رمضان  ٢٣) ١(

 يعة، الرجال كشی: حممد زين الـدين: الشـ١٩، املقاالت والفرق، اشعری قمی، ص٢٢) فرق الشيعة، نوبختی، ص٢(

 .١٧٢فی التاريخ، ص
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آن را شبيه وصيت موسي به يوشع بن نـون  روحاني داشت، اما مورخان با افزودن جنبه سياسي 
شدن كهانت در ميان قوم يهوديـان و   دانستند، گفتني است كه وصيت موسي منجر به موروثي

 شدن آن در فرزندان و نوادگان يوشع شد. انحصاري
بعنـوان مبنـاي مشـروعيت خالفـت پيـروان      » وصـيت «در دوران خالفت امام علـي نظريـه   

كردنـد   ز خود با نظر كساني كه واليت او را با (يوشع) مقايسه ميچنداني نداشت، امام علي ني
كرد، ولي اين جريان زماني زمينه رشد يافت كـه معاويـه خالفـت را بـه      به شدت مخالفت مي

فرزندش يزيد واگذار كرد، بدين ترتيب امر خالفت از آن زمـان صـورتي مـوروثي بـه خـود      
ه عنـوان عكـس العملـي بـه اقـدام معاويـه رواج       گرفت و در مقابل طرز تفكر اقليتي از شيعه ب

بيشتري يافت، در اين دوران نيز امام حسن و امام حسين با ترويج آن باور به هيچ وجه موافـق  
در ميان شيعه هنوز صورت موروثي و » امامت«رو تا پيش از واقعه كربال مسأله  نبودند، از اين 

 مبتني بر (وصيت) بخود نگرفته بود.
گرفتن احساسات پيروان اهل بيت مسأله بدست گـرفتن رهبـري    كربال و اوج پس از واقعه

كـرد،   گيـري مـي   مبارزه اهميت بيشتري يافت، از آنجا كه امام سجاد از مسائل سياسـي كنـاره  
به  هائي از شيعه كه به تندروي مشهور بودند از محمد بن حنفيه فرزند ديگر امام علي  گروه

هـا سـبئيان از    كردنـد، از جملـه آن گـروه    علـي) پيـروي مـي   عنوان (وصي و جانشين حضرت 
(پيروان عبداهللا بن سبا) بودند كه در صفوف كيسانيان رخنه كرده و در قيام مختـار ثقفـي كـه    

خواهي امام حسين بپا ساخته بود شركت جستند، آنان بر اين عقيده بودند  در كوفه براي خوان
 به محمد بن حنفيه اختصاص دارد.كه مسأله واليت بر مبناي وصيت امام علي 

كرد كه او به دستور محمد بن حنفيه امـام مشـروع زمـان     دانيم كه مختار ثقفي ادعا مي مي
گيرد، اين نكته نيز گفتني است مختار هرگز خلفاي پيشين  خود از قاتالن امام حسين انتقام مي

و جمـل را بـه انحـراف    كـرد، بلكـه لشـكريان صـفين      يعني ابوبكر و عمر را لعن و تكفير نمي
(نمود سياسي و شورش متهم مي

111F

1(. 

                                           
 .٢١-٢٢) املقاالت والفرق، اشعری قمی، ص١(
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هاي مختار منسـوب   كيسانيان به كيسان فرمانده گزمه«گويد:  اشعري قمي در اين زمينه مي
بودند، او بود كه بيش از همه مختار را به انتقام از شركت كنندگان در قتل امام حسين تشويق 

پرداخت، كيسان كه رازدار مختار بـود   نان ميكرد، همچنين او بود كه به تعقيب يكايك آ مي
كرد، او مختار را وصي محمد بن حنفيـه   تر عمل مي و نفوذ فراواني نزد او داشت بسيار افراطي

دانست، او آشكارا به خلفاي پيشين نيز همانند لشكريان صـفين و   و والي او در منطقه كوفه مي
(داد جمل نسبت كفر مي

112F

1(. 
م دولت مختار پيروان جنبش كيسـاني همچنـان رهبـر روحـاني     رغم سقوط زود هنگا علي

كردنـد كـه    كردند، و اين انديشه را تبليغ مي خود را در شخصيت محمد بن حنفيه جستجو مي
(منحصر گشته استامامت در محمد بن حنفيه و فرزندان او 

113F

2(. 
امير شيعيان شود: محمد بن حنفيه هنگام وفات فرزند خويش عبداهللا (ابوهاشم) را  گفته مي

گيري مقام  شدن شرايط مناسب به دنبال بدست خواند و او را توصيه كرد كه در صورت فراهم
(خالفت باشد

114F

3(. 
هاي پاياني قـرن اول هجـري ابوهاشـم رهبـري بـدون رقيـب عمـوم         بدين ترتيب: در سال

 هاي متعددي تقسيم شـد  شيعيان را بدست گرفت، پس از مرگ او جنبش كيسانيان به گرايش
دانسـتند،   كه هركدام رهبري را بنا به وصيتي كه گويا از او در دست داشـتند از آن خـود مـي   

چنان كه عباسيان نيز كه در اين دوره با شيعيان طرفدار مبارزه با امويان هم عقيده بودند، ادعـا  
كردند كه ابوهاشم وصيت كرده است كه محمد بن علي بن عبـداهللا بـن عبـاس پـس از او      مي

لب خالفت قيام كند، و اين وصيت را گويـا در حضورشـماري از شـيعيان بيـان كـرده      براي ط

                                           
 ) مهان منبع. ١( 

 .٢٤٠، شيخ مفيد، صة) الفصول املختار٢(

 .١٣٠، ص٢) اإلمامة والسياسة، منسوب به ابن قتيبه: ج٣(
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بود، محمد بن علي نيز در تمام طول زندگي خود به دعوت پرداخت، و پس از مرگ رهبري 
((پيشواي مشهور عباسيان) سپرد شيعه را به ابراهيم االمام

115F

1(. 
، مدعي شدند كـه ابوهاشـم بـه    گروهي ديگر از شيعه كه به نام (جناحيون) شهرت داشتند

طالب براي جانشيني وصـيت كـرده اسـت، ايـن شـخص در       عبداهللا بن معاويه بن جعفر بن ابي
هجـري در كوفـه قيـام كـرد و قلمـرو دولـت خـود را كـه همزمـان بـا دوره پايـاني             128سال 

 حكومت امويان بود تا سرزمين فارس گسترش داد.
ا همچنــان در خانــدان امــام حســن منحصــر (حســنيون) گــروه ديگــري از شــيعه امامــت ر

 دانستند، رهبري اين گروه با محمد بن عبداهللا بن حسن مشهور به (ذوالنفس الزكيه) بود. مي
هـاي فكـري ايـن     هـاي مختلـف شـيعه و پايـه     توان گفت كه پيدايش گروه به هرحال، مي

ين مسأله (وصـت)  هاي پاياني قرن اول و آغازين قرن دوم هجري پيرامون هم ها در سال گروه
دور ميزد، ناگفته پيدا است كه منشأ همه آنها همان (وصيت) عادي و شخصي پيـامبر بـه امـام    

كم جنبه سياسي به خود گرفت، و هر گروهـي عقيـده پيـدا كردنـد كـه ايـن        علي بود كه كم
رسد، بـدين ترتيـب    اي مانند محمد بن حنفيه يا ابوهاشم و.. به ارث مي وصيت به شخص ويژه

 شد.روعيت رهبري سياسي نيز در گروهي خاص منحصر ميمش

 كسي را به عنوان جانشين خود معرفي نمود؟ صآيا پيامبر 
و جانشيني پيامبر حكم و تصـميمي الهـي اسـت و انتخـاب     » امامت«غالب شيعيان معتقدند كه 

بـه عنـوان   شود، زيرا خدا به پيامبر امر فرمود: حضرت علي را  امام و رهبر به مردم واگذار نمي
 جانشين خود تعيين كند و پيامبر نيز آن را به مسلمانان ابالغ نمود.

كـس   روهاي شيعه معتقدند كه رسول خدا هـيچ  ولي مسلمانان اهل سنت و محققين و ميانه
بزرگـان   صرا به عنوان جانشين خود تعيين و يـا معرفـي نكـرد، بلكـه بعـد از وفـات پيـامبر        

                                           
 ٣، تـاريخ يعقـوبی، ج٦٥الفـرق اشـعری قمـی، ص، املقاالت و١٣١-١٣٢ص ٢)اإلمامة والسياسة ابن قتيبه: ج١( 

 .١٢٦، مقاتل الطالبيني، اصفهانی، ص٤٠ص
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 )٣٨: الشـورp  o  nZ )]آيـة  راستاي عمل بـه  اصحاب از مهاجرين و انصار در 
خود رهبر و يا خليفه را انتخاب كردند، اهل سنت براي اثبـات راي خـود بـه مـوارد زيـر نيـز       

 كنند: استدالل مي
مردم «خوانيم:  دانند، مي در كتاب مروج الذهب مسعودي كه علماي شيعه او را از خود مي

خـوردن آن حضـرت نـزد او رفتنـد و      و پـس از ضـربت   در زمان خالفـت حضـرت علـي    
دهـي بـا فرزنـدت     ناكرده اگر تو را از دست داديم، اجازه مـي  پرسيدند: اي اميرمؤمنان! خداي

كنم كه با او بيعت كنيد و نه شما را از  حسن بيعت كنيم؟ علي فرمود: من نه به شما توصيه مي
 ».تر هستيد نمايم، شما به امور خودتان آگاه اين كار نهي مي

گفتند: اي اميرمؤمنان! آيـا مقـام خالفـت را بـه كسـي واگـذار        همچنين مردم به علي «
 صسپارم، همچنان كه رسول خـدا   گيري را به خود شما مي كني؟ فرمود: نه! من تصميم نمي

 .)116F1(»شان را انتخاب كنند  به مردم حق داد كه خود خليفه و پيشواي
حضـرت علـي   «خوانيم:  چنين مي 512ص  18در كتاب بحاراألنوار شيخ مجلسي جلد  -2
     فرمود: در حكم خدا بر مسلمانان واجب است بعد از اينكه امام آنها فوت كرد يـا بـه قتـل

رسيد چه گمراه باشد چه هدايت يافته، مظلوم باشد يا ظالم،.... در هرصورت واجب است كه 
ينكـه قبـل از هركـاري بـراي     كاري نكنند و پا فرا پيش نگذارند، مگـر ا  مسلمانان اقدام به هيچ

 .»بوده و به قضاوت و سنت آگاه باشدخودشان امامي را انتخاب كنند، امامي كه پرهيزكار 
براساس اين سند حضرت علي نيز امامـت را امـري انتخـابي و اختيـاري شـمرده اسـت نـه        

 انتصابي و معين شده از جانب خداوند.
ي متشـكل از سـران مهـاجرين و    مردم فقـط از شـورا  «فرموده است:  حضرت علي  -3

 .)117F2(»كنند و آنها نمايندگان مردم در كار اداره حكومت و دينشان هستند انصار تبعيت مي

                                           
 ٤١٤و  ٤١٣ص  ٢) مروج الذهب، جزء ١(

 . ١٧ص ٤، رشح هنج البالغه ابن ابی احلديد ج٩٨، صفني اثر نرص بن مزاحم ص٤٩٩ص ٨)بحار األنوار، ج٢( 
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كساني كه بـا ابـوبكر، عمـر و    «اي به معاويه نوشته است:  در نامه حضرت علي  -4

عثمان بيعت كردند به همان طريق با من نيز بيعت كردند، كسي كه (در مراسم تعيـين  

گيري) حق  ليفه) حاضر نشده حق ندارد نتيجه آن را نپذيرد، زيرا مشورت (و تصميمخ

(شوراي) مهاجرين و انصار است، اگر آنها بر انتخاب شخصي توافق كردنـد و او را  

پيشوا و امام ناميدند مورد رضايت و خشنودي خدا نيز هست؛ اگر كسـي كارشـكني   

ـ     رپيچي نمايـد او را بـه اطاعـت فـرا     كند و بدعتي بيافرينـد و از دسـتور ايشـان س

نمايند، زيرا از توافق و تصـميم جمعـي    خوانند، اگر مخالفت كرد با وي مقابله مي مي

 .)118F1(»مؤمنان سرپيچي كرده است
با استدالل به اين سند حضرت علي اوالً: انتخاب خليفه را حق (شورا) دانسته اسـت، ثانيـاً:   

كـردن از راه   شـورا در واقـع بـدعت و پيـروي     به نظر حضرت علـي قيـام عليـه رهبـر منتخـب     
 غيرمؤمنان است.

بـه خـدا قسـم! مـن بـه خالفـت هـيچ        «فرمايد:  نهج البالغه مي 196حضرت علي در خطبة 
 رغبتي نداشتم و به آن نيازمند نبودم، اما شما مرا به قبول آن دعوت كرديد و اين مسـئوليت را 

 .»بر دوش من قرار داديد
از سوي خدا تعيين شده بـود، چـرا بـه آن رغبتـي      حضرت علي به راستي اگر خالفت 

 .كند، به مقامي كه خداوند برايش تعيين كرده تمايلي ندارد؟ نداشت؟ چگونه سوگند ياد مي
مرا رها كنيد و (براي قبول خالفت) بـه كسـي   «فرمايـد:   نهج البالغه مي 92در خطبه 

 ».ديگر مراجعه كنيد!
ني بر زبان ميآورد كه مردم با رغبت بسيار نزد او آمده و زما اين جمله را حضرت علي 

 تقاضا ميكردند خالفت را بپزيرد و براي بيعت با او اسرار ميكردند.

                                           
 ».٢٩مزاحم، ص وقعه صفني اثر نرص بن -٦مكتوب شامرة  غةهنج البال) «١(
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اگر خداوند وي را به حكومت تعيين كرده بود آن خودداري براي چه بود؟ و اگر فرضـاً  
شتر پافشاري كردنـد  مصالحي مانع قبول خالفت از جانب او ميشد، پس چرا همين كه مردم بي

 .آن را قبول فرمود و همان روز زمام امور خالفت را بر عهده گرفت؟
شده از جانب خدا بود، هيچ امكان داشت چنـان   آيا اگر حكومت و خالفتش مقامي تعيين

 .امتناع و قبولي از طرف او صورت بگيرد؟
دعـوت شـما را   بدانيد اگـر مـن   «فرمايـد:   نهج البالغه مي 92همچنين در پايان خطبه 

كسـي   كنم و بـه سـرزنش هـيچ    دانم شما را رهبري مي بپذيرم، آنگونه كه مناسب مي

دهم، اگر مرا رها كنيد (براي قبول مقام خالفت زيـر فشـار قـرار     كمترين بهايي نمي

ندهيد) من هم مانند يكي از شما خواهم بود، و شـايد از همـه در برابـر كسـي كـه      

بردارتر باشم! اگر وزير (و ياور) شما باشم، بهتـر   مانسپاريد فر حكومت را به وي مي

 ».از اين است كه اميرتان شوم
انصافاً كسي كه از طرف خداوند براي امامت و حكومـت تعيـين شـده باشـد چنـين بايـد       

 .شود؟ سخن بگويد! و حاضر به اطاعت از كسي شود كه توسط مردم انتخاب مي
اسـت كـه   » امامـت و خالفـت  «ي  مين مسئلههاي تيجاني ه يكي از محورهاي اصلي كتاب

همچون بسياري از گويندگان و نويسندگان تالش نموده ثابت كند كه خداوند حضرت علـي  
تعيين و فرزندانش را يكي پس از ديگـري بـه امامـت و     صرا به عنوان اولين جانشين پيامبر 

الغ فرموده است، هم به كرات آن را به مسلمانان اب صخالفت مردم برگزيده، و رسول خدا 
اصحاب بالفاصله امر خدا و رسولش را ناديده گرفتند و شورايي  صاما بعد از رحلت پيامبر 

تشكيل دادند، و ابوبكر را به عنوان جانشين پيامبر و خليفـه مسـلمين   » سقيفة بني ساعده«را در 
ي ايشان برگزيدند و با او بيعت كردند، و چون برخالف امر خدا و رسولش عمل كردند همگ

 .به جز چند نفر مرتد شدند!
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بـه آيـاتي از قـرآن بـا     » همـراه بـا راسـتگويان   «هاي خود به ويـژه كتـاب    تيجاني در كتاب
ها جعلي و بعضي هم صحيح هستند اسـتناد   هايي نادرست و احاديثي كه بعضي از آن برداشت

 م:پردازي نموده است، ما در اينجا به بررسي بعضي از آن آيات و احاديث مي

 مائده سورة 55آيه » آيه واليت«بررسي 
نـازل گشـته اسـت،     سـورة مائـده در مـورد حضـرت علـي       55تيجاني معتقد است كه آيه 

مـن  «نمايـد كـه    اين روايت را از ابوذر نقـل مـي  » همراه با راستگويان«همانگونه كه در كتاب 
ردم درخواست كمك خواندم، سائلي را در مسجد ديدم كه از م روزي با رسول خدا نماز مي

كرد، اما كسي چيزي به او نداد، علي در آن هنگام در حال ركوع بود، با انگشت ميانه اش  مي
 به سائل اشاره كرد و سائل نزديك آمد و انگشتر را از انگشت حضرت علي بيرون آورد.

 رو به سوي خداوند نمود و عرض كرد: بار خدايا! برادرم موسي از صبعد از نماز پيامبر 
پروردگارا! سينه ام را فراخ كن و امورم را بر من آسان گردان و «تو درخواست كرد و گفت: 

گره از زبانم بگشا تا سخنم را دريابند، و از بين خاندانم برادرم هارون را جانشينم قرار بـده! و  
با ياري او مرا تقويت كن! و او را در كارهايم شـريك سـاز! تـا هـردو بـاهم بسـيار تسـبيحت        

آنگـاه تـو اي   » وييم و هميشه به ياد تو باشيم، و همانا تو به مـا آگـاه و بصـير بـوده و هسـتي     گ
خدايا! من هم » اي موسي! بدان كه درخواست تو برآورده شد.«خداي من! به او فرمودي كه 

رسان تو ام، پس سينه ام را بگشاي و امورم را آسان گردان و از بين خاندانم علي را  بنده و پيام
 .»نشينم كن كه به وسيلة او تواناترم سازيجا

تمام نشده بود كه جبرئيل  صسپس ابوذر گفت: به خدا قسم! هنوز سخن رسول خدا 

¶  ¸  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ] فرود آمد و اين آيه را آورد: امين 

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â    ÁZ ):٥٥ املائدة 

– ٥٦(. 
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همانا ولي «يم آقاي مهري مترجم كتاب تيجاني، اين آيه را چگونه ترجمه كرده است: ببين
دارند و هنگـامي كـه بـه ركـوع      شما خداوند است و پيامبرش، و آن مؤمناني كه نماز به پا مي

گمـان   دهند و هركس واليت خدا و رسولش و آن مؤمنان را بپـذيرد، بـي   رفته اند، زكات مي
 ).89و  90(ص» وز استحزب اهللا غالب و پير

در حال ركوع به گدا زكات داده است، پس او ولي و امام  بنابراين روايت، چون علي 
 .باشد! منصوب تمامي مؤمنين مي

( گذشته از ضعف إسناد و إشكال در طرق روايت
119F

اين ادعا را بنـابر داليـل زيـر مـردود      ،)1
 دانيم: مي

ري است نه سرپرستي و امامت، آن آيـه بـا   دوستي و ياو» واليت«در آن آيه منظور از  -1
دستي با كفـار   آيات قبل و بعد خود بي ارتباط نيست، زيرا در رابطه با نهي از هم پيماني و هم

 و امر به دوستي و ياوري و همكاري با مؤمنين نازل شده است.
لين زماني كه او«همانگونه كه در باره سبب نزول حقيقي آيه كه متواتر است، آمده است: 

را شكستند و با مسـلمانان وارد جنـگ شـدند و     صقبيلة يهود بني قينقاع پيمان خود با پيامبر 
برايشان وساطت كرد و  صشكست خوردند، عبداهللا بن ابي سردستة منافقان مدينه نزد پيامبر 

كـه   گفت: با دوستان من مدارا كن! و به نيكي رفتار بنما! عبـاده بـن صـامت     صبه پيامبر 
شكست خورده و اسـير شـده، دوسـتان و     از بني عوف بن خزرج بود و در بين يهوديان فردي 

! مـرا در  صرسيد و عرض كرد: يـا رسـول اهللا    صپيمانان زيادي داشت، خدمت پيامبر  هم
خـواهم و از آنـان بيـزارم؛     بين اين يهوديان دوستان زيادي است، اما من دوستي ايشان را نمي

 ا خدا و رسول اوست..زيرا دوست و ياور من تنه
ترسم  هاي آن مي عبداهللا بن ابي گفت: اما من كسي هستم كه از گردش روزگار و سختي

(يعني اينكـه شـايد شـرايط بـدين صـورتي كـه هسـت بـاقي نمانـد و روزي ورق برگـردد، و           
 .)ند و قدرت را در دست بگيرنديهوديان پيروز شو

                                           
 ) برای ديدن اين اسناد جعلی نگاه شود به تفسري ابن كثري، ذيل مهان آيه.١(
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به او فرمود: اي ابوحبـاب!   صكنم، پيامبر  بنابراين، از دوستي با يهوديان خودداري نمي 
چه چيز باعث شده كه تو را به دوستي با يهود وادار كند و دوسـتي بـا يهـود را از دوسـتي بـا      
عباده بن صامت بهتر بداني، در حال كه (اگـر اهـل ايمـان باشـي) عبـاده دوسـت توسـت؛ نـه         

ا (به همان دليل) كه گفـتم، قبـول   پيماني با آنان ر يهوديان؟ عبداهللا بن ابي گفت: دوستي و هم
 .)120F1(»اين آيات را نازل فرمودكرده ام! پس خداوند 
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   é  è              ç     æ  å  ä  ãâ  á    à  ßZ )اي مؤمنان! يهوديان « )٥٧ – ٥٠: املائدة
پيماني نگيريد، برخي از آنها دوست برخي ديگرند (و در  و مسيحيان را به دوستي و هم

گمان او جزو  ا يكسانند) هركس از شما با ايشان دوست (و همدست) شود بيدشمني با شم
بيني  كند، تو مي رود، و شكي نيست كه خداوند افراد ستمگر را هدايت نمي ايشان به شمار مي

كساني كه بيماري (نفاق) به دل دارند (در دوستي با يهوديان و ديگر كافران) بر يكديگر 

                                           
، ٢فـی ظـالل القـرآن، شـهيد سـيد قطـب، ج -٢٩٩)شأن نزول آيات، ترمجه و نگارش حممد جعفر اسالمی، ص١( 

 . ٩١٣و  ٩١٢ص



   

  باورها بازسازي   116 

ترسيم كه (روزگار برگردد و) باليي بر سر ما بيايد (و به  مي گويند: گيرند و مي سبقت مي
كمك ايشان نيازمند شويم)، اميد است كه خداوند فتح و پيروزي (نهايي مسلمانان) را پيش 
آورد و يا از جانب خود كاري كند (كه تمام منافقان رسوا و دشمنان اسالم نابود شوند) و اين 

داشته اند پشيمان گردند... اي مؤمنان! هركس از شما از دين دسته افراد از آنچه در دل پنهان 
خود (بنا به هردليلي و از جمله به واسطة همدستي با يهوديان و مسيحيان) دست بردارد، 

دارد و آنها نيز او را دوست  آورد كه آنها را دوست مي خداوند گروهي را (به جاي شما) مي
بان هستند، و اما در مورد كافران قاطعانه عمل دارند، با (ساير) مؤمنين دوست و مهر مي
كنند، تنها خداوند و رسولش و آن مؤمناني دوست و ياور شما هستند كه خاشعانه نماز به  مي

پردازند و هركس كه خدا و پيامبرش و مؤمنان را به دوستي و ياري  دارند و زكات مي پا مي
است. اي مؤمنان! كساني را از اهل كتاب  بپذيرد (حزب اهللا است) و بي ترديد حزب اهللا پيروز

گيرند، اگر واقعا  كنند و به بازي مي و از كافران به دوستي نگيريد كه دين شما را مسخره مي
 ».مؤمن هستيد، از خدا بترسيد!

اين معني در تعبيرات قرآني كامالً مرسوم و مشخص است، به عنوان مثـال: زمـاني كـه از    
ه در مدينه بودند با مسلماناني كه هنوز بنا به هردليل هجرت نكـرده  پيوند و رابطة مسلماناني ك

 فرمايد: گويد، چنين مي بودند سخن مي

 [  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L   K  J
  i   hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [Z  Y  X  W
  y  x  w  v  ut  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j

 }  |   {  z ے  ~  Z :گمان كساني كه ايمان آورده  بي« )٧٣ – ٧٢(األنفال
و (به مدينه) هجرت كرده اند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نموده اند (و لقب 
مهاجرين گرفته اند) و كساني كه (آنها را در خانه و كاشانة خود) پناه داده اند و (ايشان را) 

شده اند)، آنها دوستان و ياوران همديگرند، اما كساني كه  ياري نموده اند، (و به انصار ملقب
 مورد د هيچ دوستي و ياوري درنايمان آورده، اما هجرت نكرده اند تا زماني كه هجرت نكن
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آنها نداريد، اگر براي (حفظ) دينشان از شما كمك و ياري خواستند كمك و ياري ايشان 
 .»يار و ياور يكديگرندبر شما واجب است، و (شما بدانيد) كه كافران 

گويـد، در مـورد دو تـن از     سـخن مـي   صزماني هم كـه از زنـدگي خـانوادگي پيـامبر     
 فرمايد: همسرانش مي

 [  v  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  k   j  i  h
  wZ ) :عليه او همدست شويد، (بدانيد كه) به حقيقت خداوند و جبرئيل و  اگر« )٤التحريم

 ».ته ياور او هستند، پس از آن مالئك نيز ياور و پشتيبان او خواهند بودمؤمنان خوب و شايس
در اين آيه اين است كه جبرئيـل و مالئكـه و مـؤمنين مؤيـد و يـاور پيـامبر       » مولي«معناي 

 هستند، نه خليفه و رهبر سياسي ايشان.
ياري و به معني » ظهار«و » نصرت«مترادف » واليت«بينيم،  همانگونه كه در آيات فوق مي

 فرمايد: كردن است... و باز در تأييد اين معني مي پشتيباني

 [ Æ   Å   Ä     Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  Z ) :به خدا متوسل « )٧٨احلج
 ».شويد! او كه دوستدار و ياور شماست، چه يار و ياور نيكويي است

 [ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ     àZ ) :اين بدان سبب « )١١حممد
 ».ت كه خداوند ياور مؤمنان است، و كافران هيچ ياوري ندارنداس

داري امور حكومتي  را به معناي امامت و عهده» مولي«توان  بديهي است، در اينجا نيز نمي
دار و  درنظر گرفت؛ زيرا يقيناً خداوند عالوه بر مؤمنان، بر كافران نيـز واليـت داشـته و عهـده    

، اما قطعاً دوستدار و يـاور كـافران نيسـت، گذشـته از     سرپرست امور زندگي و مرگشان است
 اين كافران هميشه پيشوايان و ائمة كفر و ضاللت خاص خود را داشته و دارند!.

به هرحال، پس از نهي از دوستي با يهود و نصارا به سخنان عبداهللا بن ابي و ساير منافقين 
برايشان  صدند، حتي نزد پيامبر ش پيماني مي كند كه با آنان وارد دوستي و هم اشاره مي

گفتند: ما بدين علت به آنها  ... و مي )٥٢املائدة: ( B  AZ   ]  كردند: وساطت مي
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ترسيم كه روزگار به  نماييم، زيرا مي كنيم و دوستي مان را با آنها همچنان حفظ مي كمك مي

C  ] ن شويم! نفع آنان برگردد و دوباره قدرت را بدست بگيرند، آنگاه ما محتاج ايشا

G  F  E  D  Z) :٥٢املائدة(... 
بـود،   مـي » رهبـري و امـارت  «در آيه بـه زعـم تيجـاني    » واليت«ديگر اينكه اگر معني  -2

گرفتند  قرار مي بايستي تمام كساني كه تحت سرپرستي و حاكميت خدا و رسولش و علي 
رهبـر و صـاحب االمـر    محسوب شوند، در حاليكه چنين نيست، زيرا كـه  » حزب اهللا«طبق آيه 

نيست، بلكه امير و حاكم بـر منـافقين و كفـار موجـود در ممالـك       فقط زمامدار و امير مؤمنان
 ها بوده است. ها و اقليت حاكم و امير همة گروه صاسالمي نيز هست، همانگونه كه پيامبر 

 در مدينه زمامدار اهل كتاب كه اسالم آنهـا را بـه عنـوان اهـل ذمـه يـاد       صرسول خدا 
افقاني همچون عبداهللا بن ابي و گروهش بـوده و همـه مـؤمن و غيرمـؤمن تحـت      نكند، و م مي

ها نيز تحت سرپرستي علـي و ديگـر    سلطه و رهبري او بودند، همانگونه كه همة افراد و گروه
تنها مؤمناني هستند » حزب اهللا«نبوده اند، بلكه » حزب اهللا«بوده اند، البته كه همه آنان  خلفا 

خدا و رسولش و ديگر مؤمنان خاشع و مخلص نه منافقان مؤمن نما و رياكار را به دوستي كه 
 فرمايد: گزينند؛ چنانچه مي و ياوري برمي

 [  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅZ ) :هركس كه « )٥٦املائدة
يد حزب اهللا ترد خدا و پيامبر و مؤمنان را به دوستي و ياوري بپذيرد (حزب اهللا است و) بي

 ».پيروز است
در نتيجه آن آية خواستار دوستي و ياوري مؤمنين با يكديگر و همچنين با خـدا و رسـول   

 نيز يكي از همان مؤمنين مخلص و واقعي است. اوست كه علي 

 است.» خشوع و فروتني«در آن آيه  Ä  Ã  ÂZ ] همچنين مراد از  -3
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ستند: يا به معني انحناء و خميدن ظاهري است؛ داراي دو معنا ه» سجود«و » ركوع«اصوالً 

به همين معني اخيـر   )٥٥املائدة: ( Ä  Ã  ÂZ  ] يا به معني خشوع و فروتني كه در آية 
 فرمايد: است؛ همانگونه كه در جايي ديگر مي

 [  Y  X  W   VZ ) :ستاره و درخت (خدا را) سجده « )٦الرمحن
 »كنند. مي

شوند و عمل ظاهري سجده  هيچ وجه به معناي اول خم نمي در حاليكه ستاره و درخت به

º   ¹       ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ] دهند، و در جايي ديگر ميفرمايد:  را انجام نمي

  ½  ¼   »Z ) :داود گمان برد كه ما او را آزموده ايم، پس از پروردگار خويش « )٢٤ص
 ».به كردآمرزش خواست و خاشعانه و كرنش كنان فرو افتاد و تو

به راسـتي تنهـا خـدا و رسـولش و آن مؤمنـاني يـاور شـما        «معني درست آيه چنين است: 
 ».پردازند دارند و زكات را مي هستند كه با خشوع و طيب خاطر نماز را برپا مي

دهنــد و  شــان را از صــميم قلــب و از روي ايمــان كامــل انجــام مــي يعنــي نمــاز و زكــات 
داننـد كـه نمـاز     اهر و اكراهي در انجام آن ندارند، زيرا آنها ميپردازند، هيچگونه ريا و تظ مي

باشـد، بلكـه    تنها عبارت از چند حركت بدني نيست، و زكات هم تناه پرداخـت ماليـات نمـي   
سازند، لذا با انجام خاشعانه و راكعانه نمـاز   هردو عبادتي هستند كه آنها را به خدا نزديك مي

ي زكات هم خود و هم مال و  و با دادن راكعانه و خاضعانهگزينند  از فحشا و منكر دوري مي
 گردانند، تنها شرط مقبوليت آن نزد خداوند همين است و بس. شان را پاك مي  روزي

دهند، ولي در انجام آن  همانگونه در مورد منافقين و كساني كه نماز و زكات را انجام مي
 فرمايد: خاشع و خالص نيستند، چنين مي

£  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª   »  ¬  ® ̄   °    ے   ¡  ¢] 
  ¿    ¾     ½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶   µ   ´  ³  ²  ±

   Æ           Å  Ä    Ã  Â  Á  ÀZ ) :به منافقاني كه   اي پيامبر!« )٥٤ – ٥٣التوبة
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پردازند، بگو: چه از روي اختيار و  خوانند و زكات مي داشتن نفاق خود نماز مي براي پنهان
شود؛ چرا  ه از روي اجبار به انفاق و زكات اموال بپردازيد، در هرحال از شما پذيرفته نميچ

هايشان نشده است، جز  كه شما قومي فاسق هستيد، هيچ چيز مانع پذيرش و قبول بخشش
خوانند و تنها از  حالي و تنبلي مي اينكه آنان به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و نماز را با بي

 ».دهند اري (زكات و) انفاق را ميروي ناچ
و هـم  «مشـابه  » و هـم كـاهرون  «و » و هـم كسـالي  «ي  بينيم كه در اينجا جمالت حاليـه  مي

 هستند.» راكعون

معطـوف اسـت و   » ةيقيمون الصـلو «به جملة » ةيؤتون الزكو«ي  ي مزبور جمله ثانياً: در آيه
ع، يا به عبارت ديگـر: ذوالحـال   رابط است و مرج» و هم راكعون«در جملة حالية » هم«ضمير 

» واو«توان بـدون دليـل ضـمير     است، و نمي» يؤتون«و » يقيمون«در هردو فعل » واو«آن ضمير 
 خلع كرد!.» هم«را از مرجعيت » ةيقيمون الصلو«در جملة 

بدين ترتيب اگر تفسير تيجاني و ديگر مدعيان را بپذيريم، معناي آيـه چنـين خواهـد بـود     
رپرستان مؤمنين كساني هستند كه در حال ركوع، نمـاز اقامـه كـرده، و زكـات     اولياء و س«كه 
معنايي است؛ زيرا خود ركـوع جزئـي از    ، اما اقامة نماز در حال ركوع عبارت بي»پردازند! مي

 گنجد!. نماز است، و كل در جزء نمي
و نـه فرزنـدان    صچنين ادعايي نشده است نـه پيـامبر    جز در مورد حضرت علي  -4

چنين كاري نكرده اند، يعني مصداق اعطاي زكات در حال ركوع نماز جز يك تـن   لي ع
(يعني حضرت علي) شخص ديگري نيست، پس استعمال الفاظ جمع هيچ تـوجيهي نـدارد، و   

دادن عملي به يـك نفـر از الفـاظ جمـع،      خالف بالغت و فصاحت قرآن است كه براي نسبت
استفاده كند كه اصالً در زبان عربـي اسـتعمال آن بـراي    » مه«و ضمير » اَلَّذينَ«خصوصاً صيغة 

 غيرجمع، حتي به منظور اكرام و احترام هم معمول نيست!.
نيز يكي از مؤمنان بود و دوستي او نيز همانند دوستي ديگر مؤمناني كه نماز و  اما علي 

 است!.آورند، بر همه مؤمنان واجب  شان را خاشعانه و مخلصانه به جاي مي  زكات
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كـه از ادوات حصـر   » إنمـا «تيجاني و ساير مدعيان در جهت تحميل راي خود بر لفظ  -5
كنند، اما الزم به توضيح است كه چنانچه به زعم تيجـاني و ديگـران    باشد، بسيار تأكيد مي مي

صادق بود، زيرا طبق آيـه بـر    بود، آيه تنها در مورد علي  منظور از آن رهبري و امارت مي
، واجب بوده كه شرط رهبري و امارت را ادا نمايـد؛ يعنـي   و امامي، همچون علي  هر امير

 در حال ركوع، زكات بپردازد!!.
هيچگاه زكـات شـان را در حـال ركـوع نپرداختنـد و       و فرزندان علي  صچرا پيامبر 

شرط واليت و سرپرستي را ادا ننمودند؟ اگر امامت و واليت مشروط به دادن زكات در حال 
شـان كـه در ركـوع نمازشـان زكـات       و حسـنين و فرزنـدان   صامبر وع است. بنابراين، پيرك

 .گونه واليت و امامتي بر مؤمنين داشته باشند! نپرداخته اند، نبايد هيچ
در آن آيه تمام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كه بر استمرار و دوام موضوع  -6

براي كسي كه فقط يك بار نماز اقامه كند » ةالصلويقيمون «كه فعل جملة   داللت دارد؛ چنان
شـود.   كنـد بـه كـار بـرده مـي      شود، بلكه در مورد كسي كه مرتباً نمـاز اقامـه مـي    استعمال نمي

 دارند. بنابراين، در آيه كساني مورد نظر هستند كه مادام العمر نماز به پا مي
ست؛ يعنـي در مـورد كسـاني    نيز جاري ا» ةيؤتون الزكو«همين حكم عيناً براي فعل جملة 

پردازنـد، بـه    شدن زكات بر ايشـان همـواره زكـات مـي     استعمال ميشود كه در صورت واجب
همين سبب اگر معناي آيه را مطابق دلخواه تيجاني و سـاير مـدعيان بـدانيم، در ايـن صـورت      

حتي بنا بـه   اولياء و امامان مؤمنين بايد زكات شان را دائماً در حال ركوع بپردازند، در حاليكه
اين  پرسيم: چرا علي  اين روايت جعلي نيز اين كار بيش از يك بار انجام نگرفته، و لذا مي

 .كار را تنها يك بار انجام داد و بر آن استمرار و دوام نداشت؟!
زكات در حال ركوع در آيه به عنوان عمـل   بينيم دادن ثانياً! اضافه بر اين همانگونه كه مي

ز مثبت ذكر شده، اما اگر منظور از آن را مطابق ادعاي تيجـاني بـدانيم، ايـن    نيك و يك امتيا
كار اگر واجب نباشد قطعاً مستحب است! پس چرا ائمه، علماء و مراجع مذهب الاقل از بـاب  
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كـه تنهـا و تنهـا او بـوده كـه ايـن شـرط را بـه جـا آورده،           تأسي به تنها ولي مؤمنين، علي 
 .كنند؟! ن، زكات خود را به مستمندان پرداخت نكرده و نميهيچگاه هنگام ركوع نمازشا

 .توانست زكات خود را قبل يا بعد از نماز بپردازد؟ نمي ثالثاً: آيا علي 
رابعاً:ً گدايي كه نه تنها در نماز جماعـت شـركت ننمـوده، بلكـه رعايـت حـال مسـلمانان        

مـزاحم نمـازگزاران شـده، چـه     نمازگزار را هم نكرده و با گدايي در مسجد آن هم با اصـرار  
ترجيحاً زكات خود را به او پرداخـت نمايـد و صـبر نكـرد تـا       خصوصيتي داشت كه علي 

نمازش را به پايان برساند، و براي پرداخت زكات خويش فرد مسـتحق ديگـري را بيابـد، آيـا     
(شد؟! چنين كسي در مدينه يافت نمي

121F

1(. 
تـوان در نمـاز عقـودي     نيامـده كـه مـي    در هيچ آيه و حديثي و حتي هيچ كتب فقهـي  -7

همچون: زكات، صدقه، هديه، انفاق، عتق، اجاره، نكـاح، طـالق و... را چـه واجـب باشـد يـا       
مستحب انجام داد، اين كار نه تنها واجب يا مستحب نيست، بلكه به اجماع تمامي فقهاي شيعه 

 .كند! و سني نماز را باطل مي
پردازنـد، بلكـه بايـد آن را     به تشخيص خود نمياز طرف ديگر زكات را خود اشخاص و 

و سپس با رعايـت مصـالح و    ،آوري شود به عاملين زكات پرداخت نمايند تا توسط آنان جمع
(ميان مستحقين تقسيم و توزيع شـود  ضوابط آن

122F

خـود   صهمانگونـه كـه در زمـان پيـامبر      ؛)2
 .فرمود! ميگروهي را براي گردآوري زكات تعيين و گاهي شخصاً آن را تقسيم 

                                           
  Z{  ~  ے  ¡ ...p  o  n  m  l  k ]  فرمايد: می ) خداوند ١(

ها برای فقرايی است كه در راه خدا به تنگنا افتاده اند.... كسانی كه (چيزی) را از مـردم  بخشش«  (٢٧٣: البقرة(

 ».خواهند با ارصار و احلاح نمی

ـــد ٢( ـــی ) خداون ـــد: م y   x  w  v  u  t  s   r  q  p  ]  فرماي

سانی زكات تنها برای اينهاست: فقريان (ك« (٦٠التوبة: (  z Z  }  |  {  ~  ے  ¡

توانـد كـار كننـد و مـالی نيـز  كه به قدر كفايت خويش درآمد ندارند) و مساكني (كسانی كه به خاطر بيامری نمـی

خواهـد از  آوری زكات و مؤلفه القلوب (كسانی كه حاكم وقـت مـی نشني شده اند) و عامالن مجع ندارند و خانه
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اوالً: زكات بر كسي واجب است كه الاقل مالك حد نصاب باشد و يك سال هم بـر   -8
داننـد كـه او در آن زمـان     مـي  آن بگذرد، در حالي كه آشنايان بـه احـوال حضـرت علـي     

 .اموالي نداشت و جزو مهاجرين مستمندي بود كه زكات بر او واجب نبود!
 .اده از انگشتر طال براي مرد مسلمان حرام است!ثانياً:ً از نظر تمامي فقهاء استف

» هديـه «را به كار برد، بلكه بايستي كلمه » زكات«توان براي بخشش انگشتر لفظ  ثالثاً! نمي
باشـد، و اگـر    را به كار گرفت، تمام فقهاء برآنند كه دادن انگشتر به عنوان زكات جـايز نمـي  

ز باشد در حال نماز جايز نيسـت! اگـر دادن   هاي مثل انگشتر نيز جاي حتي زكات زيور و زينت
بـود، چـرا خداونـد آن را فقـط بـه حالـت ركـوع         زكات در نمـاز مشـروع و يـا مسـتحب مـي     

تواند اين كـار   بهتر مي» تشهد«و يا » قيام«اختصاص داده است، در حاليكه نمازگزار در حالت 
 .را انجام دهد!

هـا   آن ممكـن نيسـت، زيـرا دسـت     حالت ركوع از حاالتي است كه ايمـا و اشـاره در   -9
بايستي بر زانوها قرار بگيرند و سر نيز كامالً خم شده و رو به پايين باشد؛ از اين رو با اسـتفاده  

توان اشاره كـرد و زكـات داد، در غيـر     از سر و صورت يا حركت دستان در حال ركوع نمي
 .اين صورت نمازگزار از حالت ركوع خارج خواهد شد!

در حال ركوع با انگشـت ميـاني بـه گـدا اشـاره كـرده صـحيح         ده: علي اينكه گفته ش
نيست، زيرا به اتفاق تمامي فقهاء اشاره و يا تكلم در حال نماز كاري اضافي اسـت و موجـب   

جمعي  شود، گذشته از آن هرگونه حركت اضافي كه خارج از حركاتي دست بطالن نماز مي
زاران باشـد باطـل اسـت، اگـر چنـين چيـزي       و منسجم و مشخص امام جماعت و ساير نمـازگ 

                                                                                                             
مال از رس مسلامنان دفع كند، يا كسانی كـه اسـالم را  خواهد رش آهنا را به وسيلة پرداخت آنان دجلويی كند، يا می

خواهند خود را از بند بردگـی و اسـارت  شوند)، و فی الرقاب (كسانی كه می كنند و سبب انتشار آن می تبليغ می

نجات دهند)، و غارمني (كسانی كه در راه خدا يا كار مباح و حالل بدهكار شده و توانـايی بـاز پرداخـت ديـون 

دارند)، و فی سبيل اهللا (كمک به جماهدين اسالم و متام كارهـايی كـه در راه خـدا باشـد) و ابـن السـبيل خود را ن

 (مسافرينی كه از ديار خود دور مانده و به خاطر نياز مالی در راه مانده اند). 
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گـزارد،   نيز كه در آنجا حضور داشت و با آنان نماز مـي  صمستحب و يا واجب بود، پيامبر 
بارهـا ايـن كـار      فرمود، و يا علي داد و يا اصحابش را بدان تشويق مي خود آن را انجام مي

نمـود؛ زيـرا    ن را توصـيه مـي  داد و به فرزندان خود و ديگران آ مستحب يا واجب را انجام مي
خداوند بنا به زعم تيجاني و مدعيان آيه را در همين مـورد نـازل نمـوده و مؤمنـان را آنگونـه      

 .ستوده است!
بــاالخره جالــب اينجاســت كــه بســياري از خطيبــان و نويســندگان روايــت نادرســت  -10

بـه گـدا در حالـت    ديگري را نيز آورده اند كه با اين روايت جعلـي يعنـي دادن انگشـتر طـال     
اصـابت كـرد،    در جنگـي تيـري بـه پـاي علـي      «گوينـد:   خواند، زيرا مـي  ركوع كامالً نمي

كرد از پاي او  اصحاب هرچه تالش كردند نتوانستند تير را به خاطر درد شديدي كه ايجاد مي
فرمود: تنها يك راه وجود دارد، و آن ايـن اسـت كـه هنگـامي كـه       صبيرون بكشند! پيامبر 

حتـي   در حالت نماز است تير را بيرون بكشيد! اصحاب اين كار را كردند و علي  علي 
كـه در   شـود: علـي    تكاني هم نخورد و متوجه چيزي نشد!؟ اكنون اين پرسش مطـرح مـي  

حال نماز تير دردناك را از پايش بيرون كشيدند متوجه نشـد، چگونـه در نمـاز آن هـم نمـاز      
 .تر بود؟! كشيدن تير سخت گدا از درد بيرون جماعت متوجه گدا شد؟ آيا صداي

 مقامي است الهي؟» امامت«آيا 
 به آن استناد نموده، اين آيه است:» همراه با راستگويان«دليل ديگري كه تيجاني در كتاب 

z   y   x    w   v  u  t}  |  {    ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨       ©  ] 
  ¬  «  ªZ ):كه پروردگار ابراهيم او را بوسيلة كلماتي آزمود آنگاه « )١٢٤ البقرة

و او (به خوبي) آنها را به تمام و كمال انجام داد، (سپس خداوند) فرمود: من تو را امام و 
دهم، (ابراهيم) گفت: از دودمان و فرزندان من چه؟ فرمود: (اين) پيمان  پيشواي مردم قرار مي

ها فرزندان نيكوكار و بازماندگان صالح تو را دربر رسد، (بلكه تن و وعده من به ستمكاران نمي
 ».گيرد) مي
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منصبي است الهي، » امامت و خالفت«كند كه  تيجاني همچون بسياري از شيعيان ادعا مي

{    ~  ے  ] فرمايد:  شود! زيرا خداوند مي و امام و خليفه از جانب خدا تعيين مي

¡ Z )دهم ردم قرار ميمن تو را امام و پيشواي م« )١٢٤: البقرة.« 
منصبي است الهي، و مردم در انتخاب رهبري نقشـي ندارنـد، و در   » امامت«بنابراين، ادعا 

معناي نخواهنـد داشـت،   » شورا و انتخابات«مورد چيزي كه نص الهي و فرمان خداوند آمده، 
سـاعده  لذا هرگونه شورا و انتخابي در اين زمينه و از جمله شوراي تشكيل شده در سقيفة بني 

را بـه   محكوم و مردود است، زيرا خداوند خود علـي   صبراي تعيين خليفه بعد از پيامبر 
 هم بارها و بارها به آن سفارش نموده است. صآن مقام منصوب نموده و پيامبر 

 گوييم كه: در جواب مي
كه است، نه امامت و خالفت صرفاً حكومتي، زيرا » امامت پيامبري«منظور آيه از امام  -1

هر پيامبري از جانب خدا انتخاب و برگزيده شده است، بدين معنا كه هر پيامبري امام اسـت،  
 ولي هر امامي پيامبر نيست.

در آيه همانگونه كه بسـياري از اهـل تشـيع معتقـد هسـتند امامـت       » امام«اگر منظور از  -2
اهانت شده است؛ » معليهم السال«بود، در اين صورت به مقام واالي پيامبران الهي  خالفت مي

بعـد از  «فرمايد:  ترين پيامبران الهي است، مي كه از بزرگ زيرا خداوند در آيه به ابراهيم 
 ».هايي كه از تو به عمل آوردم، تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم آزمون

را از  كنند، مقام امام اما كساني كه لفظ امام را (در اين آيه) به امامت و جانشيني معني مي
آورنـد، زيـرا اگـر بنـا را بـر ادعـا        برتر و باالتر به شمار مي مقام پيامبر و باألخص ابراهيم 

شـود، موضـوعي    تر از آن مي باالتر و كامل» نبوت و رسالت«مرحله بعد از » امامت«بگذاريم، 
 مند كرده است: كه اقبال الهوري را چنين گله

 عشق را پيغمبري درد سر است         از واليت كمتر است        تا نبوت 
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هم نبي بود و هم رسول و خليل و هـم صـاحب كتـاب، در     دانيم كه ابراهيم  همه مي
از نبي اهللا، رسـول اهللا،  » امام«شود كه مقام  واقع از نظر تيجاني و همفكران او چنين استنباط مي

ه انـد برتـر اسـت، زيـرا     خليل اهللا و به طور كلي از پيامبران اولوالعزم كـه صـاحب كتـاب بـود    
ها متصف بوده و خداوند بنـا بـه ادعـاي تيجـاني پـس از ايـن        به تمام اين ويژگي ابراهيم 

درجات، درجة باالتري هم كه همان امامت خالفت و جانشيني است به او عطاء فرموده است! 
م خداوند تبارك و تعالي ابراهي«كند:  روايت مي همانگونه كه كليني از حضرت صادق 

اي مطيع گردانيد، او را نبي كرد، قبل از آن كـه   را قبل از آن كه نبي بنمايد، او را بنده

او را رسول نمايد، او را رسول گردانيد، قبل از آن كه او را خليل خـود كنـد و او را   

(!»خليل خود كرد، قبل از آنكه او را امام بنمايد
123F

1(. 

 Z {    ~  ے  ¡]   فرمايـد:  يمـ  بعد از اينكه خداونـد خطـاب بـه ابـراهيم      -3

اش گفت: آيا اين مقام يعني امامت پيامبري به  بنا به سرشت انساني ابراهيم  )١٢٤البقرة: (

 ª  ©   ¨Z  »  ¬  ] چنين فرمايد كـه   فرزندان من نيز خواهد رسيد؟ خداوند 

تـا  » رسـد  ن نمـي پيمان من (مبني بر دادن امامت پيامبري) به ظالمين و ستمگرا« )١٢٤البقرة: (
بداند كه اين مقام ارثي و دودماني نيسـت، همانگونـه كـه در امامـت نمـاز و هـر        ابراهيم 

 رهبري ديگري نيز چنين است.
به  دهند: بعضي از فرزندان و ذرية ابراهيم  در قرآنكريم آيات بسياري آمده نشان مي

در آيه همان امامت پيامبري » امام« اين مقام يعني امامت پيامبري رسيده اند. بنابراين، منظور از
و ستمگر » ظالم«بينيم، اين پيمان خداوند به كساني از آنها رسيد كه  است، و همانگونه كه مي

نبوده اند، به اسحاق، اسماعيل، يعقوب، يوسف، موسي، عيسي و نهايتاً به محمد بن عبداهللا 

!  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã     Â  Á   À   ](عليهم السالم): 

                                           
 ، نظري مهني روايت را از امام باقر نيز آورده است.١٧٥، كتاب احلجه، ص١) اصول كافی، ج١(
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   /  .  -,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  "

  1  0Z ) :ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را به عنوان ارمغاني عطا « )٧٣ – ٧٢األنبياء
كرديم، و همه آنان را مرداني صالح و شايسته نموديم (و آنها جزو ظالمين نبودند، پس) ما 

كردند، و انجام  تور ما، امامت و رهبري ميآنان را رهبران و پيشواياني قرار داديم كه برابر دس
 ».بردار ما بودند كرديم، و آنان فرمان زكات را بديشان وحي مي  ها و اقامة نماز و دادن خوبي

را كه به پيامبري رسيده اند،   بينيم: خداوند بعضي از فرزندان ابراهيم همانگونه كه مي
هاي اسحاق و اسماعيل داشت، يعقوب فرزند  نام كند، ابراهيم دو فرزند به ياد مي» ائمه«با لفظ 

ياد شده اند، بعض  )124F1(»بني اسرائيل«و » أسباط«اسحاق است كه از فرزندان يعقوب در قرآن به 
نيز از » قريش«از آنها نيز همچون يوسف و موسي و هارون و عيسي به اين مقام رسيده اند، 

فرمايد:  اين مقام رسيد؛ همچنان كه ميبه  صنسل اسماعيل هستند كه از اين نسل نيز محمد 

 [  I  H  G  F   E  DC  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :
 U  T  S  R  QP  O  N    M  L  K  JZ ) :٢٣السجدة – 

به راستي ما به موسي كتاب (تورات) را داديم، پس شك نداشته باش كه موسي تورات « )٢٤
نماي بني اسرائيل گردانيديم، و از ميان بني را دريافت كرد و ما آن را ماية هدايت و ره

نمودند، آنگاه  اسرائيل (پيامبران و) پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) رهنمايي مي
 ».كه (در راه خدا) صبر كردند و به آيات ما ايمان پيدا كردند

بي است، لذا پس از احراز فضايل و كماالتي اكتسا» امامت«شود،  چنان كه مالحظه مي
را بعد از اينكه از آزمايش الهي سربلند بيرون آمد و حق كلمات خدا را  امامت ابراهيم 

 É  È  Ç  Æ Z]ادا كرد، اعالم فرموده و در مورد فرزندانش نيز شرط 
را ذكر نموده  )٢٤ السجدة:(  U  T  S  R  QP  O  N Z ]و   )٧٢األنبياء: (

                                           
 در تورات نام يعقوب، ارسائيل است، و بنی ارسائيل يعنی فرزندان يعقوب.) ١(
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و » امام«است؛ چنان كه در موارد ديگر به جاي لفظ » امبريامامت پي«است، اين نوع امامت، 
را به كار برده است؛ همانگونه كه در اين » النبييون«و » رسول«معني واقعي آن را يعني » ائمه«

!  "  #     $  %  &  '  )  (    *+  ,  -  .  ] بينيم:  آيات مي

@  ?   >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  

   N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D  C  B  A

  U  T    S  R  Q  POZ ) :آنگاه كه ابراهيم و اسماعيل « )١٢٩ – ١٢٧البقرة
بردند، (دست به عا برداشته و گفتند:) پروردگارا! اين را از ما  هاي خانة (كعبه) را باال مي پايه

بردار تو باشيم، و از  مان و مخلص و فرمانقبول كن! پروردگارا!! چنان كن كه ما دو نفر مسل
فرزندان و نسل ما نيز امتي مسلمان كه تسليم تو باشند قرار ده! پروردگارا! در ميان آنان (يعني 
امت مسلمان) رسولي را از خودشان برانگيز (كه محمد باشد) تا آيات تو را برايشان بخواند و 

زد و ايشان را تزكيه كند و تعالي بخشد، به كتاب (قرآن) و حكمت (سنتش) را بديشان بيامو
 ».راستي تو صاحب عزت و حكمتي

 [  A  @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3

   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BZ 
ر ابراهيم، بگوييد: ما به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته، و آنچه ب« )١٣٦البقرة: (

اسماعيل، اسحاق، يعقوب، فرزندان و نوادگان يعقوب نازل گشته، و نيز به آنچه كه به موسي 
و عيسي و آنچه كه به همة پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ايمان داريم، ما 

 ».گذاريم كدام از آنها فرق نمي بين هيچ

ر آية فوق آمده است كه د N  M  L  K  JZ] و در جاي ديگري به جاي 

ما بين رسوالنش هيچ فرقي « )٢٨٥البقرة: ( z  y  x  w  v Z  }] فرمايد:  مي
 ».گذاريم نمي
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اسـت؛ بـه طـوري كـه امامـت جانشـيني       » امامـت خالفـت  «غير از » امامت نبوت«بنابراين، 
 گردد. برخالف امامت پيامبري از طريق وحي با نام و نشان مشخص نمي

د كه اين نوع از امامت نيز بستگي به فضايل يا رذايل اخالقـي دارد؛ چنـان   البته ناگفته نمان
 شان اين است: فرمايد: يكي از صفات و بندگان شايستة خدا مي» عبادالرحمن«كه در بارة 

 [ ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s
ارا! گويند: پروردگ بندگان خوب خدا) كساني هستند كه مي«( )٧٤الفرقان: ( Zے¡

همسران و فرنداني به ما عطا فرما كه (به سبب طاعت و فضايل اخالقي) سبب روشني چشمان 
اي كه در  خوشيمان) گردند، و ما را امام و پيشواي پرهيزكاران گردان! (به گونه  (و دل

 ».امورشان به ما اقتدا كنند)
ز او بخواهند تا آنها دهد كه همچون عبادالرحمن ا خداوند در اينجا به مسلمانان دستور مي

اي برساند كه براي اهل تقوا از لحاظ فضايل  و به مرحله ،اران بگماردكرا به مقام امامت پرهيز
 اخالقي سرمشق و الگو قرار بگيرند.

و برعكس، اگر با رذايل اخالقي نسبت پيدا كنند، امام و پيشواي فاسقان و بدكاران 

|  {  ]فرمايد:  كريانش ميخواهند بود؛ چنان كه در مورد فرعون و لش

ما آنان را امامان و « )٤١القصص: ( Z~  ے  ¡¢  £  ¤   ¥  ¦ §
خواندند، و روز قيامت (از سوي  پيشواياني قرار داديم كه مردم را به سوي آتش (دوزخ) مي

 .»گردند ) ياري نميكسي
ترين مردم را بر آنها نامد، اما نه به معناي اولي، بلكه بد در اين آيه خداوند آنها را امام مي

كننـد، البتـه ايـن تسـلط نيـز       كاري از آنها پيـروي مـي   گرداند و در نتيجه از روي تبه مسلط مي
قومي بـه فسـاد تـن در     باشد، يعني هرگاه زاييدة روابط اجتماعي آن مردم و ارادة خداوند مي

ن افـراد همچـون   در نتيجه زورگوتري و ،كند دادند، خداوند توفيق هدايت را از آنها سلب مي



   

  باورها بازسازي   130 

كنند، اين جـزو   شوند و بر ايشان تسلط پيدا مي فرعون و هامان و جنودشان امام و رهبرشان مي
(هاي تغييرناپذير الهي است قوانين و سنت

125F

1(. 
در شكل مثبت آن چه نبوتي باشد و چه غير از آن، مقامي است كه با كمـال  » امامت«پس 

هيچ وجه قابل غصب و سلب نيسـت؛ يعنـي كسـي     نفساني و شايستگي معنوي پيوند دارد و به
تواند مقام مزبور را از اهل آن بگيرد، از طرف ديگر مردمـي كـه از چنـين امـامي پيـروي       نمي

 شان بنابر اراده و احساس مسئوليت ايماني است. ميكنند، تبعيت

 حضرت علي » ابالغ امامت«ي  بررسي آيه
 فرمايد: خداوند در قرآن مي

[   M  L  K  J   \    [  Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N
  e  d  c  b  a   ̀  _  ^]Z ) :اي پيامبر! هرآنچه را از سوي « )٦٧املائدة

و بدون ترس) به مردم برسان (و آنان را بدان  پروردگارت بر تو نازل شده (به تمام و كمال
ي، و خداوند تو را از ا دعوت كن) اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

دارد، و خداوند كافران را هدايت  (خطرات و گزند) مردم (مخالف) محفوظ و مصون مي
 .»كند نمي

» آية بالغ«به عنوان » همراه با راستگويان«آية فوق آية ديگري است كه تيجاني در كتاب 
رخم هنگـامي  از آن ياد كرده، و همچون بسياري از شيعيان معتقد است كه اين آيه روز غـدي 

گشت نازل شد، خداوند در اين آيـه   مي الوداع به مدينه بر حجةبا اصحابش از  صكه پيامبر 
را به جانشيني خود معرفي كند و از هيچ كس هراس  به پيامبرش چنين امر فرموده كه علي

 و بدل راه ندهد، و اگر چنين نكند در واقع رسالت خدا را ابالغ نكرده است.

                                           
به حقيقت خداوند حال و وضع هـيچ قـومی « (١١الرعد: ( Z  |    {  ~   ے  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦] )١(

 ».كند، تا زمانی كه آهنا خودشان حال و وضع خود را تغيري ندهند را دگرگون نمی
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من «را خواند و سپس به مردم فرمود:  علي  صس از نزول آيه پيامبر به همين علت پ

) تيجاني پا را فراتر از آن نهاده و حتـي بـه تحريـف و    100(ص »..كنت مواله، فهذا علی مواله
دستكاري قرآن قائل شده.! او به روايتي استناد ميكند كه از ابن مردويه نقل شده كه او از ابن 

خوانـديم:   ما اين آيه را چنين مـي  صدر زمان حضرت رسول «ست: مسعود شنيده كه گفته ا
 »و إن مل تفعل فـام بلغـت رسـالته... إن علياً مولی املؤمنني ربكيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليک من «
اي رسول ما! آنچه را كه از سوي پروردگارت نازل شده به مردم ابالغ كن كه به راستي علي «

 .132(ص) » ت، اگر چنين نكني رسالتش را ابالغ نكرده اي...موال و رهبر مؤمنان اس

 گوييم: در جواب مي
» امامـت «آيه به هيچ وجه در زمان و مكان غدير نازل نگشته، و هيچ ربطي به موضـوع   -1

رو  با اهل كتاب در مدينه روبـه  صو جانشيني ندارد، بلكه در اوايل هجرت زماني كه پيامبر 
به بعد سورة مائده در مقام مذمت اهل كتاب  13نگونه كه در آية نازل شده است، هما ؛گشت

 يهودي و نصاري آمده است:

 [x w  v   uZ ) :شـان لعنـت     شكني آنان را به سبب پيمان« )١٣املائدة
 ».كرديم

تماماً بحـث از عصـيان و طغيـان يهـود و شـرح رويگردانـي و        40از اين آيه به بعد تا آية 
ي است، و در ضمن نكوهش آنان مسلمانان را نيز از دوسـتي و يـاري   تعدي آنان از حدود اله

بـه بعـد    41كننـد، آنگـاه از آيـات     ايشان نهي فرموده و به دوستي خدا و رسولش ترغيب مـي 
كند و رسول  نكردن به انجيل مذمت و نكوهش مي متوجه نصاري شده و آنان را به سبب عمل

و حكم بر طبق آنچـه بـر او نـازل شـده امـر نمـوده و       اعتنايي به رفتار اهل كتاب  خود را به بي
مسلمانان را نيز به طور كلي از دوستي بـا يهـود و نصـاري نهـي فرمـوده و بـه دوسـتي خـدا و         

پردازند، دستور داده و مطلـب   دارند و زكات مي رسولش و مؤمناني كه خاشعانه نماز به پا مي
 .د!رس كند، تا اينكه به آية مورد نظر مي را تعقيب مي
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با توجه به آيه: او مأمور بوده كه رهنمودها و آياتي را كه بر او نازل شده صراحتاً و بدون 
كـه ايـن معنـا در آيـة     » بلغ ما أنزل إليك من ربـك! «ترس و واهمه به اهل كتاب ابالغ نمايد: 

 فرمايد: بعدي بالفاصله آمده است، در واقع اين آيه جداي از آية بعدي نيست؛ چنان كه مي

[     [  Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  I
  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \
z  y  x        w  v  ut  s   r  q  p   o   }  |  {  ~  ے¡  

 §    ¦    ¥  ¤  £  ¢Z ) :اي پيامبر! هرآنچه از سوي پروردگارت « )٦٨ – ٦٧املائدة
و نازل شده (به تمام و كمال و بدون ترس) به مردم برسان (و آنان را بدان دعوت كن) بر ت

اي، و خداوند تو را از (خطرات و گزند)  اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده
كند،  دارد، به راستي خداوند قوم كافران را هدايت نمي مردم (مخالف) محفوظ و مصون مي

ب! شما بر هيچ چيزي پابند و بر اصل و اساسي نيستيد، مگر آنكه (اين همه بگو: اي اهل كتا
ادعا را كنار بگذاريد و عمالً احكام) تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان (به نام 
قرآن) برايتان نازل شده است برپا داريد (و در زندگي خود پياده كنيد) ولي (اي پيامبر! بدان 

روردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغيان و كفر و ظلم بسياري از كه) آنچه از سوي پ
شان در آنان تأثير معكوس بر جاي   افزايد (و اين قرآن به خاطر روح لجاجت آنان مي

 خاطر باش و) به حال كافران اندوهگين و متأسف مباش!).... گذارد!) بنابراين، (آسوده مي
اسـت نـه   » خالفـت و امامـت  «مقام » ما أنزَلَ إليك« گويد: در اين آيه منظور از تيجاني مي

(امر كرده كه قاطعانه و بدون ترس صمعناي موجود در آية بعدي كه بالفاصله به پيامبر 
126F

به  )1

                                           
¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±    ³²  ´   ] فرمايـد: پيامربان مـی )زيرا خداوند در باره١( 

  ¸  ¶  µZ ) :كنند و تنهـا از خـدا  كسانی هستند كه رساالت خدا را (به مردم) ابالغ می« (٣٩األحزاب

 »..  گر (مهه شان) است هراسند، و مهني بس كه خدا حساب كس غري از او نمی ميرتسند و از هيچ
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بنابراين، شما «شان است، بگوييد:  به بعد بحث از تجاوز و فسق و ستم 13اهل كتاب كه از آية 
 .»ريد!بر هيچ اصل و اساسي (آسماني) قرار ندا

اي در قـرآن   بود، بايستي آيـه  موصول در آن آيه امامت و خالفت مي ي»ما«اگر منظور از 
آنچه را كه از طرف پروردگارت بر « فرمايد: راجع به خالفت نازل شده بود؛ زيرا خداوند مي

شده، از طرف  اي را جز چند جملة تحريف  در حال كه هيچ آيه »تو نازل شده است ابالغ كن
يـابيم كـه در    ز آنان كه حاكي از دستكاري در قرآن و افتراي واضح بر آن است، نميبرخي ا

 .نازل شده باشد! مورد خالفت و جانشيني علي 
آمـده  » ما أُنزِلَ إليك من ربِك«نيز  68موضوع ديگر اين است كه در آية بعدي يعني آيه 

مـأمور بـوده بـه اهـل      صمبر دهد كه منظور از آن همان موضوعي اسـت كـه پيـا    و نشان مي
كتاب ابالغ نمايد، در واقع آيه نفياً و اثباتاً مربـوط بـه موضـوع خالفـت نيسـت، در غيـر ايـن        
صورت تمام ارتباط ميان آن آيات قـرآن از هـم گسسـته و فصـاحت و بالغـت و محورهـاي       

(موضوعي قرآن را زير سؤال برده است!
127F

1(. 
همـان  » القوم الكـافرين، گـروه كـافران   «و » ؛ مردمالناس«بنابر ادعاي تيجاني منظور از  -1

گوينـد:   باشد، همانگونه كه بسـياري از گوينـدگان و نويسـندگان مـي     مي صاصحاب پيامبر 
، در اين صورت بايـد گفـت: تمـام اصـحاب پيـامبر      )128F2(»منكر امامت حضرت علي كافر است«

هـاي   ل زحمـات و تـالش  جز سه نفر پناه بر خدا كافر بوده اند، و نتيجة بيسـت و سـه سـا    ص

                                           
ای نشـود؟! آهنـا  كه يكی از اصول دين است! حتی كوچكرتين اشـاره» امامت«است كه در قرآن به  ) آيا ابالغ مهني١(

آغـاز » قل، بگو«چون ديده اند، پس از اين آيه هيچ مطلبی كه ادعايشان را ثابت كند موجود نيست، و موضوع با 

منصوصه » امامت« های در بار آيه شده، لذا گروهی به حتريف يا حذف آيه دست زده اند! برخی نيز پذيرفته اند كه

گانه در قرآن آن است كه اگر در كتاب خدا ذكر  ای به ائمة دوازده نبودن اشاره در قرآن نيامده، ولی گفته اند: علت

 كردند!!. شان آن آيات را از قرآن حذف می  شدند، دشمنان می

پـس » فخشـی رسـول اهللا مـن قومـه«يكند: ) مراجعه شود به خطبة غديريه، از كتاب احتجاج طربسی كه روايت م٢(

 و...» كسی كه علی را انكار كند كافر است» من انكره كان كافرا» «از قومش ترسيد رسول خدا 
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جز چند نفر انگشت شمار انسان مؤمن نبوده است! معناي ايـن ادعـا آن اسـت كـه      صپيامبر 
 آنچه از اسالم به دست ما رسيده، پناه بر خدا از طريق همين كفار بوده است.

توان به روايات منقل از آنها اعتماد كرد، و در   ، نمي بسيار واضح است كه اگر چنين باشد
شـوند.! آري! ايـن اسـت نتيجـة      ه احكام اسالم به طور كلي از حجيت و اعتبار ساقط مـي نتيج

كه تحت تربيـت و تعلـيم مسـتقيم پيـامبر      صادعاي تيجاني... چگونه اصحاب گرامي پيامبر 
هـاي جهـاد    قرار داشتند و در راه خدا جان و مالشان را تقـديم كـرده و بارهـا در صـحنه     ص

 .وده اند؟!حضور پيدا كردند، كافر ب
تكرار شده كه به همان اهـل كتـاب بـا آن    » اَلقَوم الكَافرِين«نيز  68در آيه بعدي يعني آية 

 سازد. را روشن مي 67در آيه » اَلقَوم الكَافرِين«كند و منظور از  شان اشاره مي سوابق زشت
محافظـت   شـود، بگـو و نتـرس! چـون مـا از تـو       آنچه را بر تو نازل مي«فرمايد:  آيه مي -2

اگـر منظـور تبليـغ    »!... داريـم!  كنيم و تو را از آسيب و خطرات احتمالي مردم مصـون مـي   مي
شان در كار نبـود؛ چـون    بود، ديگر بيمي از كافران و آزار و اذيت امامت و جانشيني علي 

 صرساندند، و بيست و سه سال بـود كـه پيـامبر     همگي مسلمان بودند و آزاري به پيامبر نمي
كرد، هرگز از كسي از آنان نترسيد و به  يان آنها بود و به مسئوليت ابالغ رسالت عمل ميدر م

 بلكه تمام رسالت خدا را قاطعانه و بدون كم و كاست ،!كس از آنان سكوت نكرد خاطر هيچ
(ابالغ كرد

129F

1(. 
آن را صـراحتاً   صارتبـاط داشـت، پيـامبر     اگر آيه به موضوع تبليغ خالفت علي  -3
اي مسلمانان! بدانيـد كـه علـي بعـد از مـن جانشـين و خليفـه مـن و رهبـر          «فرمود كه  ميتبليغ 

تبليـغ كـرد، مگـر مسـلمانان تنهـا بـه       » غديرخم«گويد: آن را در  ، و اگر تيجاني مي»شماست!

                                           
ای غـري از تبليـغ و رسـاندن  پيامرب وظيفـه» «٩٩ املائدة: d  c  b  a  `Z  ] ) خداوند ميفرمايد: ١(

اش  ای كه بـر عهـده تنها وظيفه  ور ممكن است كه رسول خدا) حال چط٩٩(پيامهای اهلی را ندارد)... (مائده/

 بوده انجام ندهد؟!. 
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شدند؟ چرا در خود مكه و مدينه نيز آن را تبليـغ نفرمـود، و آن    ين در آنجا محدود مي حاضر
 .ي ديگر تكرار نكرد؟ چرا فقط در غديرخم!؟را مجدداً در جاها

پيش آمده بود و بحث آن به زودي خواهـد   به خاطر رويدادي كه براي حضرت علي 
كه اين هم به هيچ وجه دال بـر  » من كنت مواله، فهذا علی مواله«فرمود:  صآمد، رسول خدا 

 نيست!. خالفت و امامت علي 
بيعت كردند و امـر   با أبوبكر  مله خود علي ديگر اين كه چرا تمام مسلمانان و از ج

نگفت كـه   الهي مبني بر تعيين حضرت علي را ناديده گرفتند؟! چرا كسي و از جمله علي 
هم در غديرخم آن را ابالغ فرموده  صخداوند در مورد امامت من آيه نازل كرده، و پيامبر 

 .است؟!

 ي اكمال دين بررسي آيه
گويد:  فصلي را به همين آيه اختصاص داده و مي» ا راستگويانهمراه ب«تيجاني در كتاب 

S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ] : فرمايد خداوند سبحان مي«
U  T Z ) :و نعمتم را براي شما تمام نمودم و تان را كامل كردم  امروز دين« )٣املائدة

 .»ا به عنوان دين براي شما پذيرفتماسالم ر
 صو پس از نصب علي از سـوي پيـامبر   » غديرخم«ين آيه در گويند: ا غالب شيعيان مي

كنند، لـذا   به عنوان خليفة مسلمين نازل شد، و اين مطلب را به نقل از ائمة اهل بيت روايت مي
 .)115(ص »آورند را جزو اصول دين به شمار مي» امامت«

ازل گشـته  نـ  آري! تيجاني و بسياري از شيعيان برآنند كه اين آيـه نيـز در مـورد علـي     
را به جانشيني خود برگزيند،  از طرف خدا مأمور گرديد علي  صاست، زماني كه پيامبر 

من كنت مواله، فهذا علـی «در غديرخم روز هجدهم ذي الحجه توقف كرد و به مردم فرمود: 

كامـل   پس از اين بود كه آن آيه نازل شد، و دين اسالم با جانشيني و واليت علـي  » مواله
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(يكي از اصول دين» امامت«نعمت خداوند بر مسلمانان تكميل شد، و  گرديد و
130F

و در رديف  )1
 درآمد.» معاد«و » نبوت«و » توحيد«

كند كـه   روز غدير را عيد قرار داده، و روايت نقل مي صكند كه پيامبر  تيجاني ادعا مي
دين را به  نمودن علي و پس از نزول آيه فرمود: حمد خداي را كه پس از منصوب ص پيامبر

طالـب پـس از مـن     حد كامل رساند و نعمت را تمام كرد و به رسالتم و واليت علـي بـن ابـي   
 ).133ص» «راضي شد.

 گوييم: در جواب مي
سال دهـم  » الوداع حجة«اوالً: اين آيه بنابر روايات متواتر غروب روز جمعه روز عرفه در 

اين آيه روز «گويد:  ، ابن عباس ميهجري يعني نه روز قبل از خطبه غديرخم نازل گشته است
در عرفـات سـوار    صجمعه كه مصادف با عرفه بود نازل شد، و اين در حالي بود كه پيامبر 

 .)131F2(»بر شتر توقف نموده بود
ثانياً:ً اين آيه نيز هيچ ارتباطي با امامت و خالفت نـدارد، بلكـه خداونـد بـه كامـل كـردن       

به اتمام نعمتش با عزت بخشيدن به مسلمانان در برابر اصول و مباني دين در آن روز، همچنين 
شان و برگزيدن دين اسالم به عنوان كامل كننده اديان پيشين   هاي مشركين، استوارداشتن گام

دهد، روزي كه كافران و مشركان در آن مأيوس شدند، زيرا  و تنها دين مورد قبولش خبر مي
 است.متوجه شدند كه زير بناي اسالم استوار شده 

رحلت فرمود و  صاز آن روز هيچ آية ديگري نازل نشد، و پس از مدت كوتاهي پيامبر 
مسلمانان از دشمنان هراسي به دل نداشته، و به جاودانگي و  صبا پايان وحي و رحلت پيامبر 

مصونيت اين دين باور و اعتماد پيدا كردنـد، بـه راسـتي ايـن نعمـت بسـيار بزرگـي در مـورد         
 مسلمانان است.

                                           
 دانند. را از اصول مذهب می» امامت«) البته اماميه موضوع ١(

 ). ٢١٨و  ٢١٧)شأن نزول آيات، ترمجه حممد جعفر اسالمی، ص٢( 
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اين قسمت از آيه كه از آيات قبل و بعدش جدا و مستقل نيسـت، در پـاراگراف آغـازين    
هـا و   هـا اعـم از تمـام پيمـان     سورة مائده قرار گرفته كه با دستور به وفاي به قراردادها و پيمان

ضوابط و مقرراتي كه خدا براي زندگي انسانها معين فرموده آغاز شده، سپس بحث را با بيان 
رام و بسـياري از احكـام شـرعي و عبـادي بيـان عقايـد درسـت و راسـتين حقيقـت          حالل و ح

الوهيت و عبوديت روابط مسلمانان با ديگران حكميت قراردادن قرآن، و بر حذرداشتن آنهـا  
دهـد؛ چنـان كـه     از بي توجهي به برخي از چيزهاي كـه خـدا نـازل فرمـوده اسـت ادامـه مـي       

 فرمايد: مي

 [ a  `  _^  ]  \  [  Z   i  h  g   f  e  d  c    b
  }  |  {   z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  ml  k  j
  ²   ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡  ے  ~
  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  $  #  "  !
 &  %   4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '

  E     D  C  B  A  @?  >  =<   ;  :  9  8  7  6  5
  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  JI  H  G   F
  d   c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W  VU  T

l  k  j  i  hg  f  e  Z ) :ا وفا كنيد (اعم از ه اي مؤمنان! به پيمان« )٤ – ١املائدة
هاي مشروع انسان با انسان، يا انسان با خدا و... و خوردن گوشت) چهارپيايان براي شما  پيمان

شود، هنگامي كه در  هايي كه (در خالل اين آيات) بر شما خوانده مي حالل است، مگر آن
كند (و  ميحالت احرام هستيد شكار را حالل ندانيد؛ زيرا خداوند هرگونه كه بخواهد حكم 

) خدا را بر شكني) شعاير (دين كردن تنها در اختيار اوست). اي مؤمنان! (حرمت حالل و حرام
خود حالل ندانيد (در آنها كم و زياد نكنيد) و در ماه حرام (جنگ نكنيد!) و (معترض 
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شوند) نشويد! و مانع كساني كه قصد  حيوانات) بي نشان و نشاندار (كه به بيت اهللا هديه مي
آمدن به خانة خدا را دارند و به دنبال فضل و خوشنودي خداوند هستند نشويد! هروقت كه از 
احرام بيرون آمديد و هرگاه از لباس احرام (حج) بيرون آمديد شكار كنيد (و شكاركردن 

شود)، و دشمني قومي كه شما را به آمدن به مسجد الحرام باز داشتند، شما  برايتان حالل مي
كند كه تعدي و تجاوز كنيد، در امور نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و را وادار ن

پشتيباني كنيد، و همديگر را در جهت تجاوز و گناه و ستمكاري ياري و حمايت ننماييد و از 
) تدهد، (و اما خوردن گوش گمان خداوند متجاوزان را شديداً عذاب مي خدا بترسيد! بي

اتي كه خفه شده اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك مردار، خون، گوشت خوك، حيوان
زدن حيوانات  كشته شده اند، آنهايي كه از بلندي پرت شده و مرده اند، آنهايي كه بر اثر شاخ

ديگر مرده اند، حيواناتي كه درندگان از بدن آنان چيزي خورده و بدان سبب مرده اند، مگر 
را سر بريده باشيد، حيواناتي كه به پاي بتان قرباني اينكه (قبل از مرگ به آنها رسيده و) آنها 

شده اند، و اينكه با تيرهاي چوبي (يا  هر وسيلة ديگر) فال بگيريد و پيشگويي نماييد بر شما 
ها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان خداست، از امروز كافران  حرام است، همه اين

تان مأيوس شده (و  د هر خللي ديگر در) دين(ديگر) از (دستكاري و نابودكردن و يا ايجا
ميدانند كه اين دين جاودانه و ماندگار خواهد بود، و صدمه زدن به آن ديگر امكان نخواهد 
داشت)، پس از آنان نترسيد و (تنها) از من بترسيد، امروز (احكام ثابت و كلي و برخي فروع 

تخاب چنين دين كامل و پاك و منحصر و تفصيالت) دين شما را برايتان كامل كردم، (و با ان
بخشيدن به شما در برابر كافران و استوارداشتن  به فرد و واقعي و موافق با فطرت و... و با عزت

هايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم، و اسالم را به عنوان آيين خداپسند برايتان  گام
حرماتي كه ذكر گرديد، چيزي برگزيدم، اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود (از م

بخورد تا هالك نشود) و (قلباً بدان راضي نباشد و همواره آن را حرام بداند و) متمايل به گناه 
بخشندة و مهربان است (و افراط   نباشد (و عمداً نخواهد چنين كند مانعي ندارد)، زيرا خداوند



   

 139 بخش دوم: امامت و خالفت

نمايد.) امروز (با نزول اين  مياح دهد و برايش مقدار نياز را مب ناچار را مورد عفو قرار مي
 ».هاي سالم است) برايتان حالل گرديد آيات) تمام چيزهاي پاك (كه مورد پسند طبع

بـه آنهـا    اينها آياتي بودند كه تيجاني و يارانش بـراي اثبـات امامـت و جانشـيني علـي      
 كنند كه مورد بررسي قرار گرفتند. استناد كرده و مي

بعد  علي » امامت و خالفت«رسد كه براي اثبات  رواياتي مي اينك نوبت به احاديث و
 كنند. به آنها استدالل مي صاز پيامبر 

علــي و  صكــه حــاكي اســت، پيــامبر » حــديث جــابر«برخــي از ايــن روايــات از جملــه 
أنـا  «فرزندانش را با نام و نشان به امامت و خالفت به مردم معرفـي فرمـوده، همچنـين حـديث     

و بسياري ديگر رواياتي جعلي و كـذب  » حديث دار، در روز انذار«، »علي بابهامدينة العلم و 
گيري تيجاني و  و معتبرند، اما نتيجه» متواتر«محض هستند، در بين اين احاديث تنها دو روايت 

 بسياري از شيعيان از آنها صحيح نيست:

 »من كنت مواله، فهذا علي مواله« بررسي روايت غدير
الوداع در مسير بازگشت بـه   حجةكنند كه پس از پايان مراسم  شيعيان ادعا ميتيجاني و بيشتر 

را به امامت و جانشيني پس از خود  از جانب خدا مأمور گرديد كه علي  صمدينه پيامبر 
از شترش پايين آمد و فرمود: مـردم جمـع   » غديرخم«به مردم معرفي كند؛ لذا در محلي به نام 

 فرمود: در مورد حضرت علي  شوند! و سپس اين جمله را
 »من كنت مواله، فهذا علی مواله! اللهم وال من وااله وعاد من عاداه!«

(برخــي از روايــان عبــارت مشــكوكي
132F

» و انصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذلــه«ماننــد:  )1
پروردگارا! ياري كن كسي را كه علي را ياري كند و خوار كـن كسـي را كـه علـي را تنهـا      «

 ه آن اضافه كرده اند.را ب» گذارد! مي

                                           
 ) زيرا اين عبارت فاقد سند است.١(
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را نازل  )3(املائدة: NMLKZ]آية: پس از آن معرفي بود كه خداوند 
 .به اين مقام دين اسالم تكميل شد و...! فرمود و با انتصاب علي 

فرمـوده، اكثـر علمـا نظـر      اي را در مورد علي  چنين جمله صدر اين مورد كه پيامبر 
ايـن موضـوع را در آن اجتمـاع بيـان      صسـول خـدا   موافق دارند، اما بايد پرسيد كـه چـرا ر  

 .فرمود؟
اي  براي بيان حقيقت به روايات و تواريخ معتبر و متواتر بايد مراجعه كرد تا ديد چه مسأله

در مورد حضرت علي چنان بفرمايد.؟ و چرا لفظ  صپيش آمده بود كه سبب گرديد، پيامبر 
 .عاده) قرار داد؟ واليت (وال و وااله) را در برابر عداوت (عاد و

تنهـا خواسـتار    صبينـيم كـه پيـامبر     كنـيم، مـي   زماني كه در مورد شأن حديث توجه مي
بود، زيرا رويدادي پيش آمده بود كـه باعـث گرديـد:     محبت و دوستي و حمايت از علي 

را بـه مـردم    داري خويش از علي  در ضمن جمالتي تكريم و حمايت و جانب صپيامبر 
را حفـظ كننـد؛ هرچنـد مسـلمانان      آنان خواست كه دوستي خود با علـي   نشان دهد، و از

را دوست دارد و همواره ياور اوست، لكن سـخني كـه در    علي  صدانستند كه پيامبر  مي
اي كه ممكن بود در بـين   اي بود كه رخ داده بود، حادثه فرمود، به خاطر حادثه مورد علي 

الزم دانسـت بـه وسـيله سـخناني      ص، لـذا پيـامبر   مسلمانان شكاف و تفرقـه بـه وجـود آورد   
اعالم كند، تا ميان مردم تفرقه ايجاد  داري و ياوري خود را نسبت به علي  حمايت و جانب

 نشود و منافقين همچون هميشه سوء استفاده نكنند.
تمام تواريخ آورده اند و شيعه و سني چنانكه خواهيم آورد، در اين مورد اتفاق نظر دارند 

هـايي بـه    هايي جمعي از اصحاب برگزيده را در قالـب گـروه   گاهي به مناسبت صپيامبر  كه
ها ياد شده اسـت، آن سـال    از آن» سريه«كرد كه در تواريخ به عنوان  مناطق مختلف اعزام مي
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د تـا مـردم را بـه    را به يمـن فرسـتا   الوداع معاذ بن جبل و ابوموسي اشعري  حجةنيز قبل از 
 .)133F1(داسالم دعوت كنن

را نيز كه مجاهدي توانا بود به واليتي ديگر در  خالد بن وليد  صپس از مدتي پيامبر 
(يمن روانه ساخت

134F

ها را به اسالم دعوت كند و جز در صـورت امتنـاع    و به او فرمان داد: آن )2
 .ها وارد جنگ نشود! از پذيرش پيمان صلح با آن

فرمـوده بـود بـا مـردم بـه جنـگ        صيامبر خالد پس از رسيدن به يمن همانگونه كه پ«... 
رو نشد كه جنگ الزم باشد، بسياري از مردم اسالم آوردنـد و   نپرداخت، زيرا با موقعيتي روبه

اي نوشـت تـا كسـي را بـراي      نامـه  صنهادند، خالد بـه پيـامبر    غنايمي را در اختيار خالد 
قه اعزام نمود تا آنگونه را به اين منط هم علي  صجداكردن خمس غنايم بفرستد، پيامبر 

(آيد كه از روايات گوناگون برمي
135F

 ، خمس آن غنايم را تعيين و بقيه را تقسيم كند.)3
بـه سـبب انجـام اقـداماتي در      توان انكـار كـرد كـه حضـرت علـي       اين حقيقت را نمي

زندگي و در ميدان جهاد مانند: كشتن بسياري از سران مشركين، در ميان برخـي از قبايـل آن   
هـايي كـه در    هـا و گـروه   ز محبوبيتي نداشته است؛ به ويژه در ميان افراد وابسته بـه خانـدان  رو

را كـه   جنگيده بودند و طعم تلخ شمشير علـي   صعليه پيامبر» بدر، احد، خندق و حنين«
بود، چشيده و بسياري از نزديكان و بزرگان خـويش را از   همچون شمشير عمويش حمزه 

 دست داده بودند.
» بريـده «خمـس غنـايم را جـدا كـرد گروهـي و از جملـه        هرحال، زماني كـه علـي   به 

 نارضايتي خود را از شيوه تقسيم آن اعالم كردند.
زماني كه بقية غنايم و اموال زكات را با خود و اشخاصـي كـه همـراه او آمـده بودنـد بـه       

انان تقسيم كنـد، طبـق   برساند، و او نيز در ميان مسلم صگردانيد تا به پيامبر  طرف مكه برمي

                                           
 .١٠١-٩٩، ص٥البداية والنهاية، ابن كثري، ج -٤٠٩و  ٣٩٠شناسی، دكرت علی رشيعتی، ص ) اسالم١(

 .٤١٠و  ٤٠٩شناسی، رشيعتی، ص ) اسالم٢(

 ) بخاری و امام امحد با سند خويش از بريده روايت كرده اند.٣(
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در بين راه گروهي از همراهـان از او خواسـتند تـا     روايت بيهقي: از جمله ابوسعيد خدري 
قدري شتران خود را استراحت دهند، و بر شتراني كه به عنوان غنـايم و امـوال زكـات گرفتـه     

قاطعانـه   از پذيرش اين خواسته ايشـان  شده و هنوز تقسيم نشده بودند سوار شوند، اما علي 
 .)136F1(»سهم شما در اين شتران همانند سهم ديگر مسلمانان است«خودداري كرد و فرمود: 

اي را داشتند كـه معلـوم نبـود سـهم آنـان       نشده آنان قصد استفاده از غنايم و زكات تقسيم
 از اين خواسته همين بود. شود يا كسي ديگر؟ علت خودداري علي  مي

شد، به همين  براي انجام و تعليم مراسم حج آماده مي صدر همان شرايط بود كه پيامبر 
هايي به رؤساي قبايل و مناطقي كه اسالم آورده بودند، نوشت و از آنان خواست  مناسبت نامه

تا براي انجام حج در مكه حاضر شـوند و مراسـم حـج مشـروع را مسـتقيماً از او بياموزنـد، از       
گشت به مدينـه بـود نوشـت، حضـرت علـي بعـد از       كه در راه باز اي نيز به علي  جمله نامه

دريافت نامه انديشيد كه اگر بخواهد اموال زكات و بيت المال را كه بيشتر آن شـتر و گـاو و   
تواند در زمان مقرر به مكه برسد، لذا ناچار شـد كسـي    گوسفند بودند با خود حمل كند، نمي

ر از لشـكريان و همراهـان حركـت    را به عنوان جانشين خود بر همراهان بگمارد و خود زودتـ 
 كرد.

را برا آنها گماشت و اموار تحت مراقبـت   بريدة اسلمي  تواريخ آورده اند كه علي 
(خود با سرعت بيشتر روانه مكه شد او قرار داد و

137F

2(. 
خواستند  فرصت را غنيمت شمردند و قبل از رسيدن به مكه از بريده  همراهان علي 

راي ايشان برآورده نساخته بود برآورده سازد و اجازه دهد تا از شتران ب تا آنچه را كه علي 
بيت المال استفاده كنند، او خواسته آنان را پذيرفت و عالوه بر آن بـه هركـدام از آنهـا يـك     

 هاي يماني از غنايم تقسيم نشده، بخشيد. دست لباس فاخر حله

                                           
 . ١٠٥، ص٥)البداية والنهاية، ج١( 

جمـالس املـؤمنني، -٢٧٦ و ٢٧٥، ص٤)  تفسري روح اجلنان، ابو الفتوح رازی، به تصـحيح علـی اكـرب غفـاری، ج٢(

 .٤٣، ص١قاضی نوراهللا شوشرتی، ج
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شـان فرسـتاد، و همـين     ا به سراغر علي  صزماني كه اين افراد به مكه رسيدند، پيامبر 
هاي غنيمتي اسـتفاده كـرده انـد،     به ميان آنان برگشت و ديد كه از شتران و لباس كه علي 

و سايرين را به خاطر اسـتفاده و تصـرف    خشمگين شد و همانگونه كه عادتش بود، بريده 
از روايـات مـورد    در اموال بيت المال با قاطعيت تمام مورد عتاب و مؤاخذه، و براساس برخي

(ضرب و شتم قرار داد!
138F

1(. 
بر آنها سخت گران آمد و باعث دلخورشدن ايشـان از جملـه    اين برخورد بجاي علي 

از  صشروع به گاليه نموده و نزد پيامبر   گيري علي گرديد و از تندي و سخت بريده 
(او شكايت كردند!

139F

2(. 
گيري او در جلوگيري از  ش يعني سختبا همراهان اين دو برخورد بجا و قاطعانة علي 

هايي كه در غيابش توزيع شـده   گيري لباس هاي زكات و اقدام او در باز پس استفاد از مركب
هـاي خـود را دهـان بـه      گرديد و گاليه و شكايت بودند، باعث كينه و دشمني آنها با علي 

 .با خود همراه ساختند! دهان منتقل كردند وافراد زيادي را در انتقاد و اعتراض به علي 
داشـتند   اين اعتراضات از طرف شاكيان، نه اينكه زماني كه حتي مراسم حج را بـه پـا مـي   

سـخنان   رفتند و در باره علـي   صپايان نيافت، بلكه بيشتر شد و بسياري از آنها نزد پيامبر 
وا مكـة كثـرت فام دخلـ«گويد:  مي» االرشاد«فراواني گفتند؛ همانگونه كه شيخ مفيد در كتاب 

رفعوا ألسنتكم عن علـی بـن امناديا فنادی فی الناس:  مر الرسول اهللا أو ،مرياملؤمننيأشكاوهيم من 

 .)140F3(»طالب فهو خشن فی ذات اهللا عزوجل غري مداهن فی دينه أبی

                                           
 ) مرجع قبلی.١(

 . ١٠٦و  ١٠٥، ص٥البداية والنهاية، ج -٤٢٤شناسی، رشيعتی، ص اسالم -) مهان مأخذ٢( 

ابن هشام نيز از » يا أهيا الرسول بلغ«تفسري روح اجلنان، أبوالفتوح رازی، ذيل آية  -١٦١)اإلرشاد، شيخ مفيد، ص٣( 

 اشـتكی النـاس عليـا «عن ابی سعيد اخلدری قال: «كند  نيز مهني روايت را چنني نقل می سعيد خدری ابی 

و فـی أفينا خطيبا، فسمعته يقول: اهيا الناس! ال تشكوا علياً، فواهللا! إنه ألخشن فـی ذات اهللا،  فقام رسول خدا 

شـكايت كردنـد، پـس  : مردم از علـی از ابی سعيد خدری نقل كرده است كه گفت» «ن يشكیأسبيل اهللا من 
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شـان از اميرالمـؤمنين بـاال     همين كه همراهان حضرت علي وارد مكـه شـدند و شـكايات   «
هايتان را از علي كوتـاه   ا فرستاد تا در بين مردم اعالم كند كه زبانكسي ر صگرفت، پيامبر 

 .»كند گير است، و در دين او هرگز كوتاهي و سستي نمي كنيد؛ زيرا او در كار خدا سخت
شيخ مفيد و أبو الفتح رازي آورده اند كه بريده و ساير شاكيان قبل از مالقات رسول خدا 

ي كردند، و سخنان ايشان بر بسياري از مردمي كه هنوز نزد مردم بدگوي در باره علي  ص
 شناختند، تأثير منفي بر جا گذاشت. را به درستي نمي علي 

منـد   و به همراه ايشان آن افرادي كه از حضرت علي بسـيار گلـه   صبدين ترتيب، پيامبر 
ش گرفتنـد،  كردنـد، راه مدينـه را درپـي    مندي را نزد ديگـران اظهـار مـي    بودند، و علناً آن گله

نگران آن بود كه منافقين از آن موضوع سوء استفاده كنند و زمينـه تفرقـه را    صرسول خدا 
 در بين مسلمانان ايجاد نمايند.

شـدن   براي جلوگيري از چنان رويدادي رسول خدا در فرصتي مناسب يعني قبل از متفرق
مـده بودنـد و اكنـون در    العرب براي اداي فريضة حج آ ةمسلماناني كه از گوشه و كنار جزير

  ها در مورد علي مندي مسير بازگشت به مناطق خود بودند، و پيش از آن كه امواج اين گله
به جاهاي ديگر خصوصـاً مدينـه نيـز منتقـل شـود، هنگـام نمـاز ظهـر در غـديرخم محلـي در           

صـله  جانبداري كرد و قضيه را همانجـا في  نزديكي جحفه سخناني را ايراد فرمود و از علي 
 بخشيد.

بـه سـبب    همـين كـه بگـو مگوهـا دربـار علـي       «گويد:  إبن كثير نيز در تاريخ خود مي
هـاي غنيمتـي كـه جانشـين او بـه       گرفتن جامه  جلوگيري اش از به كارگرفتن شتران و باز پس

آنان داده بود بيشتر شد، گرچه حق كامالً با او بود، اما بـه هرترتيـب موضـوع در بـين حجـاج      
از حج فارغ گشت و در راه بازگشـت بـه مدينـه     صد، لذا زماني كه رسول خدا شايع گردي

                                                                                                             
به عنوان خطيب برخاست و فرمود: ای مردم! از علی شكايت نكنيد، زيـرا بـه خـدا قسـم! او در  رسول خدا 

گريتـر  كنـد، سـخت تر است، يا در راه خدا از كسی كه از او شكايت مـی جهت اجرای فرمان خدا از مهه حساس

 ».  است!
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گفتنـد،   را از آنچـه مـي   اي خواند و سـاحت علـي    بود، در غديرخم و در ميان مردم خطبه
پيراسته دانست و منزلت او را واال برشمرد و فضل او را به ديگران يادآور گرديد، تا آنچـه را  

 .)141F1(»از بين ببرد اري از مردم جاي گرفته بود،هاي بسي نسبت به او در دل
در روز يكشنبه هجدهم ماه ذي الحجه آن سـال   صرسول خدا «دهد:  او چنين ادامه مي

اي پر محتوا ايراد  (يعني سال دهم) در غديرخم در زير درختي كه در آنجا قرار داشت، خطبه
 داري و عدالت علي  امانت كرد، و در آن از امور مختلفي سخن به ميان آورد و از فضل و

هاي بسياري از مردم نسبت به  و خويشاونديش با او چندان سخن گفت كه آنچه را كه در دل
 .)142F2(»او وجود داشت، از بين برد

اليمن،  عن بريده قال: غزوت مع علی « چنين روايت كرده است:» بريده«عالمه اميني از 

 ينقصه، فرأيت وجه رسول اهللا  بشيئذكرت علياً  فلام قدمت علی رسول اهللا ة فرأيت منه جفو

يتغري، فقال: يا بريده! ألست أولی باملؤمنني من انفسهم؟ قلت: بلی يا رسول اهللا! قال: من كنت 

 .)143F3(»مواله، فهذا علی مواله
 صرهسپار يمن شدم و در اين سفر از او تندي ديدم، چـون نـزد رسـول اهللا     با علي «

دگرگون شد  صياد كردم و از او انتقام نمودم، ديدم كه چهرة پيامبر  آمدم، علي را به بدي
و فرمود: اي بريده! آيا من به مؤمنين از خودشـان سـزاوارتر نيسـتم؟ عـرض كـردم: آري، اي      

 .»موالي اويم، علي نيز موالي اوست رسول خدا! فرمود: هركس من
گونه داللتي بـر   هاي شيعه هيچ بنابراين، روايت غدير نيز برخالف ادعاي تيجاني و افراطي

ندارد، و تنها براي رفع اتهامات و شكاياتي بـوده   صبعد از پيامبر  جانشيني حضرت علي 
 كه عليه آن بزرگوار صورت گرفته است.

                                           
 .١٠٦، ص٥) البداية والنهاية، ج١(

 .٢٠٨و  ١٠٨) مهان، ص٢(

امام امحد نيز مهني روايت را در مسندش از إبن عباس و او هـم  -، چاپ سوم٣٨٤، ص١) الغدير، عالمه امينی، ج٣(

 و متام روايان آن را مورد اعتامد دانسته است. » حسن«از بريده نقل كرده است، و ابن كثري، إسناد اين روايت را 
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يا علي أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـي إال أنـه ال نبـي       « روايت منزلتبررسي 
 »بعدي

كتـاب خـود آنگـاه كـه هـدايت شـدم بـه آن        اين حديث صحيح دومي است كه تيجـاني در  
 كند: گيري مي استدالل كرده، و به دنبال آن چنين نتيجه

هايي بـراي اميرالمـؤمنين علـي     بر خردمندان پوشيده نيست كه در اين حديث چه ويژگي«
گونه كه در غياب  رساند، همان نهفته است، زيرا وزارت، جانشيني و خالفت او را به اثبات مي

ين او مي كه براي مالقات خداوند به ميقات رفته بود، هارون وصي، وزير و جانشـ موسي هنگا
 بود.

اي از همان اصل است، جز اينكه هارون پيـامبر بـود،     اينجا نيز به همان معني است و نسخه
شـود كـه    اما علي پيامبر نيست، زيرا اين را همين حديث مستثنايش كرده و از آن برداشت مي

»... از او برتر نيسـت  صكس جز پيامبر  تر است، و هيچ ب برتر و با فضيلتعلي از همه اصحا
 )242(ص

 در پاسخ بايد گفت:
از اتهامات  براي تبرئه حضرت علي » تبوك«نيز به دنبال رويداد  صاين سخن پيامبر 

 منافقين عليه او گفته شد، همانگونه كه تمامي تواريخ معتبر آورده اند:
كـرد،   پاه بزرگي را براي رفتن به جنگ تبوك آماده و تجهيز ميس صزماني كه پيامبر «

السـاعة  «گروه زيادي از منافقين براي عدم حضور در اين جنگ طاقت فرسا كه در قـرآن بـه   
از سـختي راه، گرمـاي هـوا، كمـي آذوقـه و       كردنـد و  جويي مي بهانه ،ياد شده است» العسرة

وج براي حضور در جنگ تبـوك بـا فصـل    گفتند، به ويژه زمان خر مشكالت ديگر سخن مي
 برداشت محصوالت كشاورزي همزمان بود.

همراه با سپاه كه حدود سي هزار نفر بودند، به طرف مرزهـاي روم   صبه هرحال، پيامبر 
و در جهت شمال غربي شبه جزيره حركت كردند، عبداهللا بن أبي سردستة منافقان نيز ابتدا از 

حي با آنان همراه شد، او پس از طي مسافتي از راه بازگشت، روي اكراه و با هدف اجراي طر
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هاي خود در باره حضور در جنگ قـبالً در   هدف او از اين كار اين بود: همانگونه كه با گفته
(نيز در آنها ترديد به وجود آورد كرد، با اين رفتار خود دل مردم ايجاد ترديد مي

144F

1(. 
ي شخص توانا و مورد اعتمـادي را بـه عنـوان    ا مثل هميشه كه در هر غزوه صرسول اهللا 

را » محمد بن مسلمة انصـاري  «فرمود، در جريان اين غزوه  جانشين خود در مدينه معين مي
را نيز بـراي اداره امـور    به عنوان امير و جانشين خود در مدينه تعيين نمود، و حضرت علي 

 خانواده و اهل بيت خويش مأمور كرد.
شباهت زيادي به اقدام ديگر او در جريـان هجـرتش از مكـه بـه      ص اين اقدام رسول اهللا
ها بـه مـردم در مكـه بـاقي گذاشـت، در       را براي بازگردانيدن امانت مدينه داشت كه علي 

را در اين مـدت سرپرسـتي    صاينجا نيز او را در مدينه مأمور نمود، تا خانواده خود و پيامبر 
(كند

145F

2(. 
را اطاعت نمود و در مدينه بـاقي مانـد، امـا در     صپيامبر نيز همچون هميشه امر  علي 

كردند كوشيدند:  اين ميان منافقان كه از هرچيزي براي ايجاد ترديد و فسادانگيزي استفاده مي
هاي ناروا، پيوندهاي موجود بين افراد را برهم بزنند،  چيني، شايعه پراكني و طرح گفته با سخن

د تعجب كردند و گفتند: چه شـده كـه پيـامبر علـي را بـه      را در مدينه ديدن همين كه علي 
همراه خود نبرده، و در عين حال نيابت حكومت را هم به محمد بن مسلمه سپرده است، پـس  

 .علي اينجا كارش چيست؟
گفتند: پيامبر علي را به اين دليل در مدينه  آنان در بين مردم به شايعه پراكني پرداخته و مي

او حاضر نبوده در آن جهاد شركت كند، لـذا پيـامبر همانگونـه كـه بـه       باقي گذاشته است كه
بهانه جويان ديگر اجازه عدم حضور داد بر او نيز آسان گرفت، و اجازه داد تا در مدينه بـاقي  

                                           
منافقـان « )٤٨التوبـة: ( Z!  "  #  $  %  &  '  )  ]  رمايـد:ف )قرآن در اين بـاره مـی١( 

گری و اجياد فساد (در ميان شام) پرداخته اند و (در موارد ديگر نيز) بر ضد تو (ای پيـامرب!)  پيش از اين هم به فتنه

 ».  ها كرده اند ها نموده و نرينگ توطئه

 .٣٦٢شناسی، رشيعتی، ص ) اسالم٢(
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گفتند: پيامبر قصد تحقيـر او را داشـته، چـون او را در بـين      بماند!... بعضي ديگر از منافقين مي
(نهاده است! زنان و كودكان بر جاي

146F

1(. 
اين شايعات را شنيد، اسـلحه اش را برداشـت و خـود را بـه رسـول       پس از آن كه علي

اين  اردو زده بود رساند؛ زيرا علي» جرف«و سپاه اسالم كه هنوز در محلي به نام  صخدا
 اي براي جهاد در راه خدا پيش آيد و او در خانه بمانـد و  دانست كه زمينه را بر خود گران مي

اي كه افراد بسياري از  شمشيرش را عليه دشمن همچون هميشه به كار نگيرد، آن هم در غزوه
 شركت در آن سرباز زده بودند.

اي رسول خدا! مرا در ميان زنان و كودكـان جانشـين   «گفت:  صبه همين دليل به پيامبر 
اريخ معتبـر آورده  هاي معتبر روايات و تـو  در اين هنگام همانگونه كه كتاب» خود مساز و....!

دروغ گفته اند! من تو را در غيبت خـويش بـه جانشـيني    «به او فرمـود:   صاند: پيامبر 

گذاشته ام، برگرد و در ميان خانواده من و خود جانشينم باش! آيـا از ايـن خوشـنود    

شوي كه رابطه تو با من همچون رابطه هارون با موسي باشد؟ جز اين كه پس از  نمي

 .)147F2(»هد آمدمن پيامبر نخوا
باشـد،   صبعد از پيامبر  بدين ترتيب هيچ مفهوم و داللتي كه حاكي از جانشيني علي 

فرمايـد، ربطـي بـه     در آن اين سخن را مي صدر اين حديث وجود ندارد و مقامي كه پيامبر 
 امور سياسي و خالفت بعد از خود ندارد، بلكه به اين مطلب اشاره دارد: همانگونه كه هـارون 

 غياب موسي  در  جانشين او در خانواده اش بود، علي   نيز همين منزلت را نسـبت
 دارد. صبه پيامبر 

را بـه امـارت مدينـه     چنين منظوري داشت، محمد بن مسلمة انصـاري   صاگر پيامبر 
 .كرد! را والي مدينه مي  گماشت، بلكه علي نمي

                                           
 )مهان مأخذ. ١( 

 . ٣٦٤تا  ٣٦٢مهان، ص) ٢(
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 »موضوع قلم و كاغذ«حديث قرطاس تحقيقي علمي پيرامون 
قلـم و  «و روايت » روز پنجشنبه«ماجراي » آنگاه هدايت شدم«) كتاب 133تيجاني در صفحه (

در يكي از روزهاي پاياني  صرا يادآور شده، و بر پايه آن بر اين باور است كه پيامبر» دوات
بعـد از خـود    اي را در مـورد جانشـيني علـي     خواست نامـه  عمر مبارك و زمان بيماري مي

قلم و دواتي را برايم بياوريد، تا چيزي را برايتان بنويسم «اصحاب فرمود:  بنويسد، لذا به

 ».كه بعد از من هرگز گمراه نشويد!
نامـه شـدند و پيـامبر را بـه      اما بعضي از اصحاب از جملـه عمـر مـانع نوشـتن ايـن وصـيت      

نيـز   صگويي ناشي از بيماري متهم كردند و گفتند: قرآن براي ما كافي است! پيـامبر   هذيان
 .خشمگين شد و همگي را از منزل خود بيرون راند!؟
آن » متن، محتوا، طرق روايـت و القائـات  «هرچند اين روايت در كتب حديث آمده، ولي 

باشـد كـه اختالفـات     باشند، زيرا ممكـن اسـت در شـرايطي جعـل شـده      مانع از مقبوليتش مي
و  ،اعتبار اسـت  نيز بي» رايتيد«مذهبي و سياسي در اوج خود بوده است، اين روايت از جهت 

 دهيم. بخش از كتاب از هردو نظر روايتي و درايتي آن را مورد بررسي قرار ميما در اين 
(حـدود چهـارده روز طـول كشـيد     صبيماري پيـامبر  

148F

در آن مـدت نيـز ماننـد هميشـه      )1
رفتنـد، و در روزهـايي كـه انـدكي      دسته بـه عيـادتش مـي    اصحاب در حضور او بودند و دسته

(آمد يافت خود به مسجد مي بهبودي مي
149F

2(. 
نشست و در آن روز بيش از هر زمان ديگر آنان در حضور  در ميان اصحاب و يارانش مي

هاي او و رفتار و كردار خود بودند، و با توجه به دستور هميشگي ايشان:  پيامبر مراقب فرموده
تمام گفتار و كردار پيامبر » ن برسانند!هاي مرا را به غايبا حاضران پيام« »فليبلغ الشاهد الغائب«

                                           
 . ٧٢، ص١)الفاروق، حسنني هيكل، چاپ قاهره، ج١( 

سـرية حلبيـه،  -٤و  ١، ص ١ابن األثـري، ج -١٣٢٤، ص ٤تاريخ طربی، ج -٤٥٠شناسی، رشيعتی، ص ) اسالم٢(

 .٣٨٨، ص٣ج
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به وسيله كساني كه حاضر و ناظر بودنـد، بـه همـه آنهـايي كـه حضـور نداشـتند منتقـل          ص
 گشت. مي

ــامبر      ــار پي ــار و رفت ــحابي گفت ــدهزار ص ــيش از ص ــتش ب ــد از رحل ــين  صو بع و همچن
(كردند رويدادهاي آن چند روز بيماري را براي همديگر بازگو مي

150F

ها تابعي،  يليونو سپس م )1
نمودند، و  همان گفتار و رفتارها و حوادث را از اصحاب شنيده و براي اتباع تابعين روايت مي

 صپيـامبر  «ها تابعي حتي يك نفـر نگفتـه كـه مـن شـنيدم:       از اين صدهزار صحابي و ميليون
ا بعد از او چهار روز قبل از رحلتش قلم و دواتي را خواسته تا مطلبي را براي يارانش بنويسد ت

نيز آن را ننوشت و به جرم مخالفـت   صاي مانع اين كار شدند، پيامبر  گمراه نشوند، اما عده
 ».چند نفر با آن تصميم، همه را از منزل خود بيرون راند!

سعيد بن «اولي از » زهري«و » سليمان أحول«اما در دورة اتباع تابعين (نسل سوم مسلمانان) 
كه » عبداهللا بن عباس«كنند كه از  كه هردو تابعي هستند روايت مي» هللاعبيدا«و دومي از » جبير

(كـودكي ده سـاله بـود    صصحابي است و به اعتراف صريح خويش در روز وفات پيامبر 
151F

2( 
هاي متفاوت در اكثر كتـب تـواريخ و    اين مطلب را شنيده اند، و بعدها همين مطلب با عبارت

شده اسـت، و بـا اعتقـاد بـه صـحت آن بـر جمـالت و        روايات به ويژه بخاري و مسلم روايت 
هـا سـبب    كلمات شبهه برانگيز آن تفاسير و تأويالتي نوشته اند، نقل اين روايت در آن كتـاب 

هاي ايشان داراي باز تاب بسياري  ها به ويژه تيجاني شده، و در كتاب شادماني در ميان افراطي
 بوده است.

وايت از قول برخـي اصـحاب و در رأس آنهـا عمـر     زيرا در برخي از آن اضافات بر اين ر
دارنمـودن   نسبت هذيان داده شده است! لذا براي كوبيدن و لكـه  صفاروق معاذاهللا به پيامبر 

                                           
 ١١٤، پيامرب (رشح اختصار علوم احلديث)، آمار اصحاب را بعد از رحلت» الباعث احلثيث«) ابن كثري در كتاب ١(

 هزار نفر نوشته است. 

 ».تعليم الصيبان القرآن«، باب ٤٧٥، ص٧) صحيح بخاری، رشح قسطالنی، ج٢(
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بهانه مناسبي بدست آورده، و به خيـال خـويش دليـل و     مقام صحابه به ويژه حضرت عمر 
(سند قاطعي را يافته اند!

152F

1(. 

 در پاسخ بايد گفت:
پايه اين روايت خواه صحيح باشد و خواه جعلي كه قطعاً جعلي است، از كجـا معلـوم    اوالً: بر

بود،  مي» نامه خالفت«نامه به مسألة خالفت و جانشيني ارتباط داشت؟ و اگر  كه نوشتن وصيت
 .از كجا معلوم كه به نام أبوبكر صديق نبود؟!

يك كلمه و حتي يك اشاره  دانيم كه وصيت به خالفت و امامت با گفتن اضافه بر اين مي
هـاي   خواست، و عالوه بر اين براساس تمامي تواريخ و كتـاب  اي نمي يابد و نامه هم تحقق مي
(چهار روز پس از اين جريان در حال حيات بوده صسيره، پيامبر 

153F

 و در ميان او و علـي   )2
خواسـت   گـر مـي  اي نبوده، و فاطمه دخترش نيز همواره بر بالينش حضور داشته است، ا فاصله

را بـه قـول     تكـرار فرمايـد، و علـي    متوانست سفارش خود را براي بـار دوم و يـا چنـد    مي
تيجاني و بسياري از شيعيان جانشين خود سـازد، امـا رسـول خـدا موضـوع را تكـرار ننمـود و        

 .نفرمود: (إيتوني) قلم و دواتي را برايم بياوريد...!
بـه كـالم   «الـوداع فرمـود:    حجةقبل از رحلتش در  در همان سال چند ماه صثانياً: پيامبر 

پـس نيـازي بـه قلـم و دوات نبـود! اگـر        )154F3(»خدا و سنت رسولش پايبند بمانيد تا گمراه نشويد
خواسته چيزي را بنويسد، ممكن است همان سـفارش قبلـي    فرض را بر اين قرار بدهيم كه مي

 .خواسته يادآوري فرمايد! يعني تأكيد بر استقامت و التزام به قرآن و سنت را مي

                                           
، حتـت عنـوان ٣٦٦حممـد صـادق نجمـی، ص» سريی در صـحيحني«های تيجانی، نگاه شود به  )عالوه بر كتاب١( 

 . ٨٦١، ص٢و فروغ ابديت، ج» ای كه نوشته نشد نامه وصيت«

 نيز روز دوشنبه چهار روز پس آن رحلت نمود.  دثه بنابر مهان روايت روز پنجشنبه اتفاق افتاده و پيامرب )اين حا٢( 

 .٤٢٧شناسی، رشيعتی، ص ) اسالم٣(
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اين سخن او يادآوري » قرآن ما را كافي است«چنين حرفي زده باشد كه  فرضاً عمر 

¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®¯  °  ±  ] اي از قرآن است كه  آيه

¸¶  µ  ´  ³  ²Z ) :مگر آيات خود را كه بر « )٥١العنكبوت
كند؟ به راستي در اين  ن را كفايت نميشود، آنا تو نازل نموده ايم و بر ايشان خوانده مي

 .»(قرآن) براي مؤمنين رحمت و يادآوري است
در مورد نوشتن موضوعي دليل بر صحت سخن عمر  صهمچنين عدم اقدام رسول خدا 

  بـود،   حتمي و الزم مي» قلم و دواتي را برايم بياوريد!» «س!إيتوني بقرطا«نيست؟ زيرا اگر
نمـود، و همچـون امـور     كرد و امر خدا را اجرا مـي  توجهي نميبه سخن اين و آن  صپيامبر 

(ديگر كه در مورد ابالغ آنها كوچكترين كوتاهي از خود نشان نداد
155F

 كرد. سكوت نمي ،)1
يا  امر و دستور خدا را به خاطر اعتراض عمر  صتوان باور كرد كه پيامبر  چگونه مي

نيست؟ كه خداوند بيشتر به او فرموده  صديگران انجام ندهد؟! آيا اين اهانت به رسول خدا 
 بود:

[    \  [  Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J
] Z ) :اي پيامبر! برسان آنچه را از سوي پروردگارت به تو نازل شده! اگر « )٦٧املائدة

مترس! زيرا  چيزي كس و هيچ اين كار را نكني در واقع رسالتش را ابالغ نكرده اي! و (از هيچ
 .»كند كه) خداوند تو را از گزند و آسيب ديگران حفظ مي

ثالثا!: اين روايت به طور كلي از هفت طريق روايي نقل شده كه در چهار مورد آن سلسله 
 .)156F2(»زهري از عبيداهللا و او از ابن عباس«روايت بدين ترتيب است، 

                                           
( ٣٧(األحـزاب:  m     l  k  j  iZ  ] )خصوصاً در كارهای دين و امور اهلی كه الزم اإلجرا هسـتند: ١( 

 »...  دو امر خدا بايد انجام و عملی شو«

ج  -٣٥٥، ص٨ج -٤٦٣، ص٦ج -٢٠٦، ص١) حمل ذكر اين چهار طريق در صحيح بخاری، رشح قسطالنی، ج٢(

 آمده است. ٣٥٣، ص ١٠
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ل از إبـن جبيـر و او از إبـن    سـليمان أحـو  «و در سه طريق ديگر به اين شكل آمـده اسـت:   
 .)157F1(»عباس

هايي دارند گفته  گانه در عين اينكه با يكديگر تفاوت هاي روايي سه در يكي از اين طريقه
و در سـومي فقـط   » كتـابي بياوريـد!  «، در ديگـري گفتـه شـده:    »استخوان شانه بياوريد!«شده: 

 ك وجود دارند كه:آمده است، اما در همه آنها اين موارد مشتر» بياوريد!«كلمه: 
 آن روز پنجشنبه بود. -1
 گويي داده شد. نسبت هذيان صبه پيامبر  -2

گـر)،   اخراج مشركين (برانـداز و توطئـه  «در باره سه مطلب وصيت فرمود:  صپيامبر  -3
 .»هاي نمايندگي خارجيان، اما سومي فراموش شده است! احترام هيأت

 .!به سختي گريست كردن مورد سوم إبن عباس به سبب فراموش -4
گانـه و   اما در طرق چهارگانة اولي: در بـاره روز پنجشـنبه، هـذيان گـويي، و صـاياي سـه      

كردن ابن عباس چيزي گفته نشده و بحثي به ميان نيامده است! در مقابل و به جاي همـه   گريه
 آنها دو مطلب زير اضافه گشته است:

و در سـه  » بعضـي «يـق بـه عنـوان    از عمر بن خطاب سخن به ميان آمده كه در يك طر -1
شدت يافته اسـت، قـرآن در    صطريق ديگر صريحاً گفته شده كه عمر گفت: درد بر پيامبر 

 .»مان كافي است! اختيار ماست و براي هدايت
 .كردن همه اصحاب مخالف و موافق كه در آنجا حضور داشتند! اخراج و بيرون -2

(ت بحث هـذيان شـده  در همه آن سه طريق كه به اشاره يا به صراح
158F

، بحثـي از حضـرت   )2
(شـده  عمر نيست و در همه طرق چهارگانه كه با اشاره يا صراحتاً بحثي از عمر 

159F

بـه هـيچ    )3
بنـابراين، اگـر    .چيزي گفته نشـده اسـت!!   صگويي به رسول خدا  دادن هذيان وجه از نسبت

                                           
 آمده است.  ٤٦٢، ص٦ج -٢٣٦و  ١٦٩، ص٥) حمل ذكر اين سه طريق نيز در صحيح بخاری، رشح قسطالنی، ج١(

 . ٤٦٢، ص٦ج -٢٣٦و ١٦٥، ص٥) صحيح بخاری، رشح قسطالنی، ج٢(

 . ٣٥٣، ص١٠ج -٣٥٥، ص٨ج -٤٦٣، ص٦ج -٢٠٦، ص١)صحيح بخاری، رشح قسطالنی، ج٣( 
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رسـانيد و   نمـي بود، هيچ زياني به مقام و شخصيت حضـرت عمـر    روايت فرضاً صحيح هم مي
 هلهله و شادماني تيجاني و مبلغين سخنانش به خاطر آن روايت چندان بجا نيست..

سليمان از إبن جبيـر و او از  «گانه دومي كه سلسله روايت اينگونه است:  رابعاً:ً در طرق سه
سـومي را فرامـوش   » «و نسـيت الثالثـه  «شـود:   در آخر همه آنها اين جمله ديده مـي » إبن عباس

ايــن اعتــراف صــريح روايــت كننــده بــه فراموشــكاري خــويش در معيــار دانــش  »! ام! كــرده
ه برد، و علماي متخصص عمومـاً بـ   شناسي صحت روايت او را به سختي زير سوال مي حديث

( اين اصل و قاعد اشاره كرده اند
160F

1(. 
 صبر از زبـان پيـام  » زهري از عبيداهللا و او از إبـن عبـاس  «خامساً:ً در طرق چهاگانة اولي 

شود، وجود ايـن جملـه صـحت آن روايـت را      ديده مي» برخيزيد برويد!» «قوموا عني!«جمله: 
 صكنـد، زيـرا در اخـالق و روابـط پـر از صـفا و صـميميت رسـول خـدا           دچار ترديـد مـي  

اي نداشـته اسـت! مخـالفين بـه هرحـال،       كردن اصحاب از منزل خود به هيچ وجه سابقه بيرون
 .موافقين چرا؟!
برخالف اخالق ايماني و عادت خويش چنين دسـتوري داده   صكنيم پيامبر  اگر فرض

بايسـتي آن روايـت بـا توجـه بـه اهميـت آن از        باشد طبق معروفترين اصل حديث شناسي مـي 
( شد طريق تواتر نه از راه آحاد روايت مي

161F

2(. 
(شود ديده مي» تقطيع«سادساً:ً در تمام طرق هفتگانه پديده 

162F

يشتر توضيح و همانگونه كه پ )3
گانه دومي، پنج مطلب مهم آمده است كـه هيچكـدام در طـرق چهارگانـة      داديم در طرق سه

اولي نيامده اند، و در طرق چهارگانه دو مطلب مهم آمده است كه هيچ يك از آنها در طرق 
گانه نيامده است! و اين تقطيع هولناك و خارج از حدود و قواعد روايتي كه بـه يـك نفـر     سه

                                           
 شاذ.  » حديث«، مبحث ٩رشح نخية ابن حجر عسقالنی، ص -٩٢)رشح (اختصار علوم احلديث)، ابن كثري، ص١( 

 ، اصول الفقه.٢) مجع اجلوامع، ج٢(

كور باشد، باالتفاق صحيح نيست.. نگاه شـود )تقطيع حديث در صورتی كه قسمت حمذوف مربوط به قسمت مذ٣( 

 . ١٤٤به رشح اختصار علوم احلديث، ابن كثري، ص
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گردد، صحت آن را كه خبر واحـد اسـت در ابهـام غـرق      بن عباس (ده ساله) منتهي مييعني ا
 .كند! مي

سابعاً: همانگونه كه مشاهده كرديم: تمام طرق هفتگانه در تمام كتب حديث به عبداهللا بن 
رسند، و عبداهللا بن عباس نيز طبق اعتراف صريح خـويش در روز وفـات پيـامبر     مي عباس 

( اي بوده است! سالهي ده  پسر بچه ص
163F

چگونه ممكن است تمام حاضرين در آن مجلس (و  )1
خود حضرت علي و فاطمه) در مورد ماجراي قلم و كاغذ چيزي نگوينـد و تنهـا كـودكي ده    

 .ساله كه حضور او در آن مجلس جاي ترديد است! آن را شنيده و نقل كرده باشد!؟
را رعايت  »فليبلغ الشاهد الغائب« رمود:را كه ف صيك از آنها امر مؤكد پيامبر  چرا هيچ

 .نكردند؟
و » تقطيـع «ها تـابعي فقـط دو نفـر ابـن جبيـر و عبيـداهللا آن هـم بـا ايـن           چرا از ميان ميليون

انگيز اين مطلب را از ابن عباس صحابي كه در آن زمـان   هاي هول بريدگي شگفت، و تفاوت
 .ده ساله بود شنيده اند؟
باع تابعين فقط دو نفر زهري و سليمان آن هم هريك از يـك نفـر   ها ات چرا از ميان ميليون

 .تابعي آن را شنيده اند!؟
بياوريد تا چيزي را برايتان بنويسم «... شود:  ثامناً: در تمام طرق هفتگانه اين جمله ديده مي

و در تمام آن طرق روايي اين مطلب هم آمـده كـه پيـامبر    » كه بعد از من هرگز گمراه نشويد
 .شود؟! زي ننوشت! به فرض صحت اين روايت نتيجه صغرا و كبراي آن چه ميچي ص

پناه بر خدا به گمراهي امتش راضي گشـت و مسـلمانان    ص شود كه پيامبر نتيجه اين مي
چه مخالفين و چه موافقين آن نامه بعد از او عموماً گمراه شدند؟ زيرا آنگونه كـه در روايـت   

د كه نوشتنش باعـث هـدايت و ننوشـتنش سـبب گمراهـي      آمده: اين وصيت به حدي الزم بو
به علت مخالفت حضرت عمر يـا ديگـري از نوشـتن آن     صگرديد! چرا پيامبر  مسلمانان مي

                                           
، ٧، نگاه شود به صحيح بخاری، رشح قسـطالنی، ج»و أنا ابن عرش سنني... قال ابن عباس: توفی رسول اهللا ) «١(

 . ٤٧٥ص
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منصرف شد؟ در واقع با ننوشتن آن أعاذنااهللا به گمراهي امـتش راضـي گشـت؟! چـون قبـول      
كامالً مردود و غيرقابـل قبـول   دهد، در نتيجه روايتي  صحت اين روايت الزاماً اين نتيجه را مي

 است.!
هاي تيجاني اين است كـه اگـر او ايـن     گويي  تاسعاً:ً در نهايت بازهم يكي ديگر از تناقض

بـر راه   صروايت را قبول دارد، بايد اين را هم بپذيرد كه اصحاب تـا لحظـة رحلـت پيـامبر     
در آن روايت آمده كه گويا: هدايت بوده و كافر، منافق، مرتد، فاسق و گمراه نبوده اند، زيرا 

قلم و دواتي را بياوريد تا چيزي را برايتان بنويسم كـه پـس از مـن    «فرموده است:  صپيامبر 
دهد كه همه اصحاب از همان زماني كه ايمـان آوردنـد تـا     اين نشان مي» هرگز گمراه نشويد!

تا «ن روايت آمده: كامالً در مسير هدايت بوده اند! زيرا در آ صآخرين روزهاي عمر پيامبر 
خواهم چيـزي را برايتـان    يعني تاكنون گمراه نبوده ايد، و مي» بعد از من هرگز گمراه نشويد!

بنويسم تا بعدها نيز هرگز گمراه نشويد! البته سوء تفاهم نشود! زيرا همه مسلمانان اعم از اهـل  
راه هـدايت بـوده و   روهاي اهل تشيع باورشان بر اين است كه اصحاب هميشه بر  سنت و ميانه

گويي تيجاني را نشان دهـيم، او در جـايي    بر آن باقي مانده اند، اما قصد ما اين بود كه تناقض
و از طرفي ديگر بـه روايتـي ديگـر    » همه اصحاب مرتد و منافق بوده اند.«گويد:  از كتابش مي

از اهل هدايت  صكند كه در آن پيامبر  (روايت قلم و دوات) هم ايمان دارد، و استدالل مي
 بودن اصحاب خود سخن گفته است!.

 امامت مقامي انتصابي است يا مسئوليتي انتخابي؟
شـيخ  «گويـد:   مـي » عرضه روايات اصول بر قرآن و عقـول «اهللا ابوالفضل برقعي در كتاب  يةآ

دوازده بـاب را ترتيـب داده تـا     133تـا بـاب    122كليني مؤلف كتاب (اصول كـافي) از بـاب   
ي إثني عشر (يعني تعيين آنها را از طرف خداوند) اثبات كند، چون مـدعيان   مهمنصوصيت ائ

روايات موثق و معتبري كه امامت انتصابي الهي را اثبات كند در اختيار ندارند، از ايـن رو بـه   
هـاي بعـدي (كتـاب اصـول      روايات غيرصحيح و نامعتبر از قبيل احاديث فصل حاضر و فصل
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نانكه خواهيم ديد، آن احاديث به هيچ وجه قابل اعتمـاد و اسـتناد   كافي) متوسل شده اند و چ
 نيستند.

شوند، اما حديث غدير نيـز بـراي اثبـات ادعايشـان      متوسل مي» حديث غدير«البته غالباً به 
.....«كافي نيست، اگر حديث غدير و عبـارت   ـمَّ والِ هُ ، اَللَّ ـوالهُ یُّ مَ لـِ هـذا عَ ، فَ ـوالهُ نتُ مَ ن كُ  »مَ

شود، واقعاً مربوط به امامت انتصابي الهي بود، الاقل پيامبر اكرم عدد ائمـه و   ادعا ميچنان كه 
فرمود، از قبيل اينكه امـر امامـت بـه     يا اسامي آنها و يا اصول كلي امامت را به وضوح بيان مي

هـا كـه فرزنـد     دوازده تن منحصر است و جز در فرزند امام قبلي نخواهد بود، مگر سومين آن
اي خاص خود را دارند و الـخ..... تـا    يش از خود نيست، و هريك از آنها كتاب و وظيفهامام پ

حجت بر امت مسلمان تمام شود، و اين همه فرق گوناگون و مخالف يكديگر به وجود نيايند 
و ديگران امكان ادعاي امامت نيابند و امت متفرق نشوند، اين كار با اهميت مقام امامت بسيار 

 و جزو حداقل بيان لوازم هدايت امت به يكي از اصول دين بود.مناسب است، 
 2را صحيح و  1حديث است كه مجلسي حديث  16باب مورد نظر (اصول كافي) داراي 

 12را حسـن و   4را ضعيف و  16و  15و  10و  7و  6و  3را مجهول و  14و  11و  9و  8و  5و 
يـك از احاديـث ايـن بـاب جـز       ي هـيچ را موثق شمرده، اما آقـاي بهبـود   13را حسن موثق و 

 حديث اول و دوم را صحيح ندانسته است.
اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده جاي تعجب نيست، امـا شـگفتا    -1* حديث 

معتقـد بـه تحريـف    » علي بن ابـراهيم «كه آقاي بهبودي حديثي با متن معيوب را كه راوي آن 
 .غالي و نظاير ايشان است، پذيرفته است!» دحسين بن سعي«كذاب و » سهل بن زياد«قرآن و 

ي  ي نساء استدالل شده، او مدعي است كه گويا آيه در باره سوره 59ي  در حديث به آيه
سـخن   66ي مـذكور قـبالً در بـاب     ي آيـه  نازل شده، ما در باره ب حضرت علي و حسنين

» اولي االمـر «ء مقصود از ي نسا سوره 83ي  شويم كه آيه آور مي گفته ايم، فقط در اين جا ياد
 بيين فرموده و احتياجي به روايت نيست.ترا 
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قطعـاً مـردم را بـه     ي حضرت حسن بـود، علـي    ي مذكور در باره عالوه بر اين اگر آيه
كرد، در حالي كـه بنـا بـه نقـل كتـب معتبـر از جملـه         پذيرش خالفت آن حضرت دعوت مي

، مردم به حضور آن حضرت رفتنـد و   پس از ضربت خوردن اميرالمؤمنين» مروج الذهب«
دهي با حضرت حسن  اگر خداي ناخواسته از وجودت محروم شديم، آيا اجازه مي«پرسيدند: 
 بيعت كنيم؟. 

نمايم، خود [به صـالح   كنم و از آن نهي نمي شما را بدين كار امر نمي«وي فرمود: 

 .)164F1(»خويش] بيناتريد
(و براساس تواريخ معتبر

165F

در » عبداهللا بـن عبـاس  «وفات يافت  رالمؤمنين همين كه امي )2
اميرالمـؤمنين وفـات نمـود و فرزنـدي (ماننـد      «بين مردم به سخنراني پرداخت و گفت: 

ت] با او به ميان شما بيايد و خواهيد براي [بيع حسن) را از خود باقي گذاشته، اگر مي

اي  يگري حـق ويـژه  كس را (در مورد انتخاب امام و خليفه] بر د خواهيد هيچ اگر نمي

(يعني همه شما در باره انتخاب حاكم آزاد هستيد» نيست
166F

3(. 
از طرفي جواب امام به سؤال: علت عدم ذكر اسامي ائمه در قرآن چنان نارسا است كه ما 

 كنيم كه امام چنان پاسخ ضعيفي بدهد؟ پس واضح است كه: باور نمي
تعداد طواف بر گرد كعبه و يا در ميـزان  هاي نماز يا در  اوالً!: مردم در مورد تعداد ركعت

زكات و... به سبب وجود آياتي در قرآن راجع به آنها اختالفي ندارند، در حالي كه در مورد 
 هاي بسيار جدي وجود دارند. اختالف صجانشينان پيامبر 

                                           
 .٤٢٥ص ٢) مروج الذهب، مسعودی، ج١(

 .١٣ص ٨و البداية والنهاية ج ٨ص ٤يد ج) رشح هنج البالغه، ابن ابی حد٢(

مطالعـه ايـن  ١٣٠ص ١تاليف: مرحوم حيـدرعلی قلمـداران، ج» حكومت در اسالم«) به نقل از كتاب پرحمتوای ٣(

 نامييم.  كتاب كمياب را به مهه حمققني توصيه می
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ي  ثانياً: اگر امامت از اصول دين است مواردي كه از قول امام گفته شده چرا همه در باره
ن، در قرآن ي اصلي از اصول دي روع دين است؟ در حال كه سؤال آن است كه چرا در بارهف

 .؟سخن صريحي وجود ندارد
آيا اهميت اصل امامت از ماجراي زيد كه نامش صـريحاً  «(ره): » قملداران«به قول جناب 

 .در قرآن ذكر شده كمتر است؟!
ل شد كه همه را به وضوح بيان كنيم و توان بين اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائ آيا مي

 .يكي را مبهم گذاريم؟!
آيا اهميت ماجراي اصحاب كهف كه حتي نوع حيـوان همـراه ايشـان در قـرآن آمـده از      

باشـند ذكـر    اما اسم ائمه را كه از نظر ما معلمان الهـي امـت مـي    )167F1(»ي امامت بيشتر است مسأله
 .نكند؟!

فروع «ه آخرين كتاب آسماني است، ذكر جزئيات بر كسي پوشيده نيست: اگر از قرآن ك
قطعـاً توقـع   » اصـول ديـن  «رود، امـا در مقـام بيـان مسـائل مربـوط بـه        توقع نرود كه نمي» دين
 .»رود مي

 با خلفا بيعت كرد؟  چرا حضرت علي
با خلفـاي پـيش از خـود بيعـت      صو ساير اهل بيت پيامبر  در مورد اين واقعيت كه علي 

در مورد بيعت بـا خلفـا    ك و ترديدي نيست، همانگونه كه حضرت علي كرده اند هيچ ش
 فرمايد: چنين مي

فمشيت عند ذلک إلی أبی بكر، فبايعته وهنضت فی تلک األحداث ...فلـام احترضـ بعـث إلـی «

 .)168F1(»طعنا وبايعنا وناصحنا..أعمر، فواله فسمعنا و

                                           
مطالعـه ايـن  ١٣٠ص ١تاليف: مرحوم حيـدرعلی قلمـداران، ج» حكومت در اسالم«) به نقل از كتاب پرحمتوای ١(

 نامييم. كتاب كمياب را به مهه حمققني توصيه می
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آن حـوادث (جنـگ بـا برخـي از     در آن هنگام نزد أبوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در «
قبايل مرتد) با او همراه شدم، زماني كه أبوبكر به حالت احتضار رسيد واليت را به عمر سپرد 

 .»عت نموديم و خيرخواهي نشان داديمكرديم، بي و ما حرف شنويي داشتيم، اطاعت مي
در جمـع شكسـت خوردگـان جمـل      شيخ طوسي نيز روايت كرده كه حضـرت علـي   

 فرمود:
فبايعت أبابكر كام بايعتموه فوفيت له بيعته... فبايعتم عثامن فبايعته وأنـا جـالس فـی بيتـی، ثـم «

أتيتمونی غري داع لكم وال مستكره ألحد منكم، فبـايعتمونی كـام بـايعتم أبـابكر وعمـر وعـثامن، فـام 

 .)169F2(»بكر وعمر وعثامن بيعتهم منكم ببيعتی؟ جعلكم أحق تفوا ألبی
ردم، همانگونه كه شما بيعت كرديد، با عمر نيز بيعت كـردم، همانگونـه   با ابوبكر بيعت ك«

كه بيعت كرديد و در بيعت با او وفادار بودم... سپس با عثمان بيعت كرديد، من هم با او بيعت 
كردم و در شرايطي كه در خانه ام نشسته بودم، نزد من آمديد و من از شما درخواست نكرده 

نساخته بودم، با من هم بيعت كرديد، همانطور كه با أبوبكر و عمر  و كسي را هم به آن مجبور
و عثمان بيعت نموديد. بنابراين، چه چيز شما را وادار كرد كـه در بيعـت بـا أبـوبكر و عمـر و      

 .»عثمان با وفاتر از بيعت با من باشيد؟!
 هاي آن چيستند؟!.. و لوازم و مسئوليت» بيعت«اما ببينيم معني 

كه شخصي دست در دست ديگري بنهد، به اين قصد و معنـي كـه تـو را     بيعت آن است«
 .)170F3(»مارمش نمايم و اطاعتت را بر خويش واجب مي متولي و مسئول اداره امور خود مي

                                                                                                             
مهچنـني  -١٢٠و  ١١٩مستدرک هنج البالغه، شيخ كاشف الغطاء، چاپ لبنان، ص  -٣٠٢) الغارات، ثقفی، ص١(

ناسخ التواريخ،  -٣٧٣منار اهلدی، علی بحرانی، ص -، هنج البالغه، رشح فيض االسالم٦٢نامة  با كمی تفاوت

 .٥٣٢، ص٣ج

 ، چاپ نجف.١٢١، ص٢) األمايل، شيخ طوسی، ج٢(

 . ٢٥٤، ص١) قاموس قرآن، سيد علی اكرب قريشی، ج٣(
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در بارة بيعت چـه نظـري دارد! او در ابتـداي خالفـتش خطـاب بـه        اما ببينيم خود علي 
 كساني كه با وي بيعت كردند، فرمود:

عليكم، الوفاء بالبيعة والنصيحة فی املشهد واملغيب واإلجابة حني أدعوكم والطاعـة ما حقی أو«

 .)171F1(»حني آمركم
مانـدن بـر بيعـت و اخـالص و دوسـتي و       اما حقي كه من بر شـما دارم، وفـاداري و بـاقي   «

خـوانم اجابـت كنيـد و     خيرخواهي در نهان و آشكار است، زماني كه شما را به چيزي فرا مي
 .»دهم فرمانبرداري نماييد اني ميهرگاه فرم

شـنوي صـادقانه و    الزمه بيعت، همان اطاعـت و حـرف   پس بنابر فرموده حضرت علي 
دوستي و خيرخواهي است، چه در نهان و چه در آشكار، كسي كه بـه ايـن واقعيـت غيرقابـل     

بيعت  شود، زيرا انكار خالصانه بينديشد، عظمت و بزرگواري خلفاي پيشين براي او روشن مي
حضرت علي با آنها به معني اطاعت صادقانه و دوستانه از ايشان در حضور و غيابشان بـوده، و  

 اي در كار نبوده، بلكه كامالً مخلصانه و صادقانه بوده است.. نه اينكه هيچ ريا و تقيه
از روي تقيه و بخاطر آنكه بدون يار و ياور بوده  اما بعضي از شيعيان معتقدند كه علي 

كنند كه از قول  از جهت مصلحت با آنها بيعت كرده! و رواياتي را از حضرت علي نقل ميو 
 .)172F2(»تقيه بخشي از دين خداست و كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد!«فرمايد:  مي ص پيامبر

تقيه دين من و دين پدران من است، «تيجاني هم روايتي را از امام صادق نقل كرده است: 
 .)173F3(»د، دين ندارد!كسي كه تقيه ندار

هايش در همه شرايط با خلفـا يكرنـگ بـوده     بنابر فرموده بينيم كه حضرت علي  اما مي
كه سخنانش براي مردم حجـت    براي شخصي همچون علي» توريه و تقيه«است، از طرفي 

شد كه مردم حق و باطل يا تعريف و سـرزنش را بـاهم    و گواه بود محال است، زيرا سبب مي

                                           
 .٣٤) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، خطبة ١(

 ، چاپ ايران.٣٦٧) كتاب سليم بن قيس، ص٢(

 .٣٣٧) مهراه با راستگويان، تيجانی، ترمجة مهری، ص٣(
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را عامل گمنامي و ذلـت و  » تقيه«گرفته و از يكديگر تشخيص ندهند.. همچنين او خود اشتباه 
 فرمايد: داند؛ همانگونه كه ضمن گاليه از ياران خود مي خواري مي

وبقی رجال غض أبصارهم ذكر املراجع وأراق دموعهم خـوف املحرشـ، فهـم بـني رشيـد نـاد «

جع، قد أمخلتهم التقية وشملتهم الذلة، فهـم وخائف مقموع وساكت معكوم وداع خملص وثكالن مر

بحر أجاج، أفواههم ضامزة، وقلوهبم قرحة، قد وعظوا حتی ملوا، وقهروا حتی ذلـوا، وقتلـوا حتـی 

 .)174F1(»قلوا
هايشان را (از لذات دنيا) بسته است  و مرداني چند باقي مانده اند كه ياد روز قيامت، چشم«

پس بعضي از آنها (بر اثر مشاهدة كارهاي ناشايست و از بيم آن روز اشك شان جاري است، 
مردم از ايشان بريده) و تركشان كرده انـد و جمعـي هراسـناك و خـوار و برخـي خـاموش و       

توانند حق را آشكار سازند) و بعضـي از روي اخـالص و راسـتي     بسته مانده اند (كه نمي  دهان
وهي اندوهگين و رنجورند و تقيـه  كنند و گر (و بدون پنهان كاري مردم را به حق) دعوت مي

كاري ايشان را گمراه كرده و ذلت و خواري آنان را فرا گرفته است، ايشان در درياي  و پنهان
شور فرو رفته، دهانشان بسته و دلشان زخمي است، و مردم را پند داده تـا جـايي كـه خسـته و     

دند و تعدادشـان انـدك   و كشته ش ها ذليل و خوار گشته رنجيده خاطر شدند و بر اثر شكست
 .»شد

 .)175F2(»ال جيد عبد طعم األيامن حتی يرتک الكذب هزله وجده«فرمايد:  همچنين مي
روغ را چه شوخي و چه جـدي تـرك   چشد تا زماني كه د اي طعم ايمان را نمي هيچ بنده«
 .»كند

 فرمايد: همچنين در نهج البالغه مي
 ».ينفعک يامن أن تؤثر الصدق حيث يرضک علی الكذب حيثاإل«

                                           
 .٣٢، كالم ١) هنج البالغه، رشح فيض، جزء ١(

 ) اصول كافی، كلينی، باب الكذب.٢(
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ايمان آن است كه صداقت و راستي را هرچند به تو ضرر برساند، بر دروغ اگرچه به تـو  «
 »..سود برساند ترجيح بدهي

 .)176F1(»ما كذبت وال كذبت وال ضللت وال ضل بی«فرمايد:  و نيز مي
سي هم بوسـيلة مـن   هرگز دروغ نگفته ام و به دروغ هم وادار نشده ام و گمراه نشده و ك«

 .»نگشته استگمراه 
هيچگاه در مـورد كسـي سـخني بـه دروغ نگفتـه و        دهند كه علي آن سخنان نشان مي

فرمايد: هرگز گمراه  كسي يا چيزي هم او را وادار به سخناني دروغ ننموده است، همچنين مي
نشده ام و كسي را هم با كار و رفتار و سخنانم گمـراه نكـرده ام. بنـابراين، واضـح اسـت كـه       

سرشان كاري مخلصانه   مراهي علي با خلفا و همانگونه كه خواهيم آورد نماز پشتبيعت و ه
 و كامالً داوطلبانه بوده است..

مـا  كـه   اي گويند: علي بدون يار و يـاور بـوده نيـز صـحيح نيسـت؛ زيـرا علـي        و اينكه مي
اهـاي  شناسيم هرگز تن به ظلم و ستم نداده است؛ همانگونه كه خود بارهـا و بارهـا و درج   مي

مختلف، در اين مورد سخن گفته كـه بسـياري از آنهـا در نهـج البالغـه موجـود اسـت؛ مـثالً         
 فرمايد: مي

 .)177F2(»ولعمری ما علی من قتال من خالف احلق وخابط الغی من إذهان وال إهيان«
به جان خودم سوگند! در جنگيدن با كسي كه با حق مخالفت كرده و در راه ضـاللت و  «

 كنم،.. پوشي و سستي نمي است، چشم گمراهي قدم نهاده
 گويد: مي يا در جريان بيعت با ابوبكر 

الذليل عندی عزيز حتی آخذ احلق له و القوی عندی ضعيف حتی آخذ احلق منـه، فنظـرت فـی «

 .)178F3(»أمری، فإذاً طاعتی قد سبقت بيعتی

                                           
 .١٧٦) هنج البالغه، رشح فيض، كالم ١(

 .٢٤) مهان، كالم ٢(

 .٣٧) مهان، كالم ٣(
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توانمند است، درمانده و ستمديده تا زماني كه حقش را از ظالم بستانم، نزد من گرامي و «
و توانمند و ستمگر تا زماني كه حق مظلوم را از او بگيـرم، نـزد مـن نـاتوان و ضـعيف اسـت.       

(ابـوبكر)   بنابراين، در امر خالفت خود انديشيدم و ديدم كه قبل از بيعـت نيـز مـن فرمـانبردار    
 .»بوده ام

مـدام   كـرده، و  از آنجا كه حضرت علـي بـا خلفـا بيعـت و از آنهـا اطاعـت و پيـروي مـي        
داننـد،   و فرزنـدانش مـي   شان نموده، بر تيجاني و كساني كه خود را پيـروان علـي    همراهي

واجب است: آن اطاعت و دوستي و يكرنگي حضرت علي با خلفاي پيش از خود را تأييـد و  
بيعـت  » كـار و مرتـد   ظالم، غاصب، خيانت«با اشخاصي  زيرا محال است علي تأكيد كنند! 

 ».نها را بر خود واجب بداندكند و اطاعت از آ



 

 

 :بخش سوم
 »اهل البيت«آشنايي با 

شـيعيان  «گويد:  مي» عرضه روايات اصول بر قرآن و عقول«اهللا ابوالفضل برقعي در كتاب  يةآ
شـما را بـه   «كه فرموده اند:  صبه روايتي از رسول خدا » اهل بيت«اماميه براي اثبات منزلت 

نم، و من از خداي عزوجل خواسته ام ميان آنهـا و قـرآن   ك كتاب خدا و اهل بيتم سفارش مي
 كنند. استناد مي» نمايند فاصله نيندازد، تا روزي كه با من برروي حوض بهشت مالقات مي

گوييم: ما قطعاً اين سخن را قبول داريم، اما چرا شيخ كليني كتاب خود را از روايـاتي   مي
و مرام اهل بيت را به كلي از قرآن جـدا  خالف قرآن و عقل پر كرده، به صورتي كه مسلك 

به ويژه اين روايـت  » اصول كافي«هاي موجود در  دهند، چرا روايان روايات و بيگانه نشان مي
را به أئمه نسبت داده اند؟! ناگزيريم بگوييم كه يا كليني و روايانش اين سخن را قبول نداشته 

 .وه دهند!اند، يا قصد داشته اند ائمه را با قرآن بيگانه جل
ي پيـامبر منحصـر بـه حضـرات علـي و       يعنـي خـانواده و خـانواده   » اهل بيت«اضافه بر اين 

نيـز اهـل بيـت و خـانواده او بـه شـمار        صنيست، بلكه همسـران رسـول خـدا     بحسنين 
 آيند. مي

كنند،  استدالل مي» ي تطهير آيه«به  بدر اين حديث براي اثبات امامت علي و حسنين 
 دهيم تا موضوع براي خوانندگان نيز روشن شود: آوريم و توضيح مي ر اينجا مينيز آن را د ما

 صي احزاب در ميان آياتي است كه كالً راجع به زنان رسول خدا ي تطهير در سوره آيه

اي « )٢٨(األحزاب:  Z}  |  {  ~ ] شـود:   ميچنين آغاز  28ي  هاست، چنانكه آي

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z] فرموده:  30ي  در آيه» پيامبر! همسران خويش را بگو!

و » اي زنان پيامبر! هركه از شما كار زشت و گناهي آشكار مرتكـب شـود....   ( ٣٠األحزاب: (
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و هركس از شما «( ٣١(األحزاب:  Z!  "  #  $  %  &] فرموده:  31ي  در آيه
 كه مي فرمايد: 32ي  رسد به آيه تا مي» خدا و رسولش را اطاعت كند....

 [2  1    6  5  4  37    @  ?  >  =   <  ;  :  9  8
M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  AN    P   O

U  T  S  R  QV     ̂  ]     \  [    Z  Y  X      W
  a  `   _Z ) :اي زنان پيامبر! اگر پرهيزگاري و پارسايي را ) «٣٣ - ٣٢األحزاب

گفتار خود نرمي نكنيد تا آن كه در دلش  پيشه كنيد همسان ديگر زنان نيستيد، پس در
تان آرام گيريد و هاي بيماري است، در شما طمع نياورد و گفتاري پسنديده بگوييد، در خانه

در پيش مگيريد و نماز به پا داريد و زكات  گري و خودنمايي جاهليت پيشين را جلوه
از شما اهل اين خانه  خواهد بپردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد، به راستي خدا مي

هاي شما از  ناپاكي را بزدايد و شما را كامالً پاكيزه گرداند و به ياد آوريد آنچه در خانه
 .»شود هاي خدا تالوت مي آيه

پيش از آن كه آيه را مورد تأمل قرار دهيم الزم است خواننده محترم توجه داشـته باشـد:   
كنند) آيه مسـتقلي نيسـت،    ان به آن استدالل ميبودن امام ي تطهير (كه براي اثبات معصوم آيه

 گوييم: است. حال مي 33ي  بلكه جزئي از آيه
آغـاز  » يا نساء النبي= اي زنـان پيـامبر  «با خطاب  32ي  شود: آيه اوالً: چنان كه مالحظه مي

» إذهاب رجس. «32ي  آغاز شده و معطوف است به آيه» واو عطف«نيز با  33ي  يهآشود،  مي
اي بيـاوريم كـه    تـوانيم بهانـه   است، پس نمي 33ي  مستقل نيست، بلكه جزئي از آيه اي نيز آيه

ي مـذكور   اعتمادي به وجود يك آيه در سياق و ساختار آيات قبل و بعـد نيسـت، شـايد آيـه    
 .آوري قرآن ميان اين آيات قرار گرفته است؟! زمان ديگري نازل شده، ولي هنگام جمع
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در اين مورد اتفاق نظر دارند كه آيات قرآن زيرنظـر پيـامبر   » نعلوم القرآ«اما كارشناسان 
آوري شده و جاي آيات هرسوره توسط خود آن حضرت مشـخص گرديـده اسـت، در     جمع

 نتيجه آن ادعا كامالً باطل است.
نـازل شـده، و آيـات     ص احزاب در رابطه با همسران رسول خداي  سوره 28ي  ثانياً:ً آيه

ي  ست و مخاطبين آيات ايشان اند، چنانچه گفته شود: چرا در آيـه مذكور داراي يك سياق ا
مـذكر  » أهـل «كه براي مذكر است، استعمال شده؟ جواب آن است كـه لفـظ   » كُم«ضمير  33

 است و طبعاً ضمير آن نيز مذكر آمده است.
مورد نظر بـوده انـد نـه خـود لفـظ، اگـر       » أهل«اگر گفته شود: در اين جا مصداق و معني 

در اين آيات همسران پيامبر بوده اند، پس چرا ضمير مؤنث بكار گرفتـه نشـده   » أهل«مصداق 
 .است؟

در پاسخ بايد گفت: زيرا پيامبر خود نيز اهل همان خانه بوده، و خداوند نيز براي ايـن كـه   
نفس مكلـف گردانـد، وي   » تزكيه و تطهير«رسول خود را نيز مخاطب قرار دهد و او را نيز به 

قـرار  » اهـل بيـت  «انتهاي آيه به مخاطبين ديگر افزوده است، لذا او نيز جزو مصاديق را نيز در 
گرفته است، و چون بنا به قواعد زبان عربي در جمعي از زنان كه يك مـذكر موجـود باشـد،    
آن جمع در حكم مذكر خواهد بود، از اين رو در قسمت اخير آيه ضمير مذكر استعمال شده 

 فرمايد: يات از قرآن است كه مياست، مؤيد سخن ما اين آ

 [   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í  $  #  "  !

(  '  &  %)  3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *4     6  5

:  9  8  7;    ?  >  =    <Z ) :و همسر ابراهيم كه ايستاده « ( ٧٣ - ٧١هود
عقوب بشارت داديم، [همسرش] گفـت:  اسحاق به ي بود خنديد، پس او را به اسحاق و پس از

زايم؟ به راسـتي ايـن چيـزي     واي بر من، آيا من كه پيرزني هستم و شوهرم كهنسال است، مي
كني، رحمت و بركات خداوند بر  ن] گفتند: آيا از كار خدا تعجب ميشگفت است، [فرشتگا

 .»ه حق خداوند ستوده و بزرگوار استل بيت باد، بهشما ا
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» كُـم «حضرت ابراهيم نيز از مصاديق اهل خانه بوده، لذا ضمير مـذكر   در اين آيات چون
نيـز  » طـه «ي  استعمال شده است، در حالي كه مخاطب اول آيه مؤنـث بـوده اسـت، در سـوره    

¦  §     ]فرمايد:  ميبه خانواده خود كه همسرش قطعاً جزو آن بوده   حضرت موسي

¨Z ) :كه در درجه اول مقصود همسر آن » يداش گفت: بايست موسي به خانواده« (١٠طه
مصاديق آن كـه همسـرش نيـز جـزو آن      و يا به اعتبار» أهل«حضرت بوده، ولي به اعتبار لفظ 

ي احـزاب نيـز بـه     اسـتعمال شـده اسـت. بنـابراين، در آيـات سـوره      » اُمكُثُوا«است لفظ مذكر 
 است.مالحظه وجود رسول خدا در ميان اهل خانه و همسرانش خطاب مذكر آمده 

 حضرت علي :شود، زيرا براي مثال اهل بيت گفته نمي» داماد«ثالثاً: در عرف زبان عربي به 
 بر شمرد ص توان او را اهل بيت پيامبر خود داراي خانه و اهل بيت مستقل بود و نمي.« 

 بررسي روايت ثقلين
م عبارتند از: گويد: دو مأخذ و مرجع اصلي اسال مي» آنگاه كه هدايت شدم«تيجاني در كتاب 

كه همان چهارده معصوم هستند، يعني پيامبر، علي، فاطمه و يازده »  اهل بيت پيامبر«و » قرآن«
 مشهور است استناد كرده است:» روايت ثقلين«و به اين حديث كه به  ،رزندشانف

 ....».تارک فيكم الثقلني: كتاب اهللا وعرتتی أهل بيتی إين«
ها را بر جاي گذاشتم، يكي كتاب خدا و ديگري اهل يتيم من در ميان شما دو چيز گرانب«
 .»را...

داند، و معتقـد اسـت كـه     را هم سنگ با كتاب خدا مي صبه همين دليل اهل بيت پيامبر 
براي حل و فصل مشكالت و اختالفات بين مسلمانان دو مرجع منحصر به فرد » ائمه«و » قرآن«

رد، بايـد از ائمـه و عتـرت پيـامبر اطاعـت مطلـق       بودن را دا هستند، لذا هركس ادعاي مسلمان
داشته باشد، در غير اين صورت قطعاً گمراه و كافر است؛ زيرا تنها تمسك به ائمـه اسـت كـه    

 .رساند! انسان را به سعادت دو جهان مي
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بـه تمـام جهانيـان عرضـه گشـته و       صدر واقع اسالم ديني است كه توسط رسـول خـدا   
است، سـنت پيـامبر   » صسنت پيامبر «و در مرتبه دوم » آنكريمقر«محتواي آن در درجه اول 

شـود: تفسـير    سـال كـه مـي    23در طـول   صيعني عقايد، عملكرد و اقوال قطعي رسول خدا 
عملي و اجراي تعاليم قرآن در زندگي فردي و اجتماعي سياسي و غيره، بجـز ايـن دو مرجـع    

ن چسـبانده شـود حجـت و مشـروعيت     (قرآن و سنت) هرآنچه به نام اسالم گفته شود يا بـه آ 
 سنجيد. با سنت ندارد، زيرا براي حقانيت و صحت هرچيزي بايد آن را ابتدا با قرآن و سپس

در شرايطي كه مسلمانان وحدت كلمه داشتند و از هرنظر بر هـدايت و التـزام بـه قـرآن و     
آنهـا را بـه    وفات يافـت، و بـا تبيـين و تشـريح اوامـر و احكـام الهـي        صسنت بودند، پيامبر 

يعنـي روش اجـراي همـه جانبـه قـرآن بـر زنـدگي فـردي و         «تمسك به كتاب خـدا و سـنت   
را ضامن سـعادت و   صخود توصيه فرموده، و توسل به كتاب خدا و سنت پيامبر » اجتماعي

در اواخـر عمـر   » الـوداع  حجـة «بقاي عظمت و عزت مسلمانان دانسته است؛ همانگونه كه در 
 مباركش فرمود:

 .)179F1(»سنتيكتاب اهللا و :أبداً  يفيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعد تركت«
در ميان شما چيزي را بر جا گذاشتم كه اگر به آن پايبند باشيد، بعد از من هرگـز گمـراه   «

 ».نخواهيد شد: كتاب خدا و سنت من

 قرآن در اين مورد چه رهنمودي دارد؟
  شود، براي مثال خداوند گويند ثابت مي اگر به قرآن مراجعه كنيم، خالف آنچه ايشان مي

 فرمايد: مي

[Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ ) :هرگاه در باره چيـزي اخـتالف   « )٥٩النساء
 ».پيدا كرديد، آن را به خدا (يعني قرآن) و رسول (يعني سنت) باز گردانيد

                                           
 .٤٢٧شناسی، رشيعتی، ص )اسالم١( 
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[ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ  :در مورد هرچه كه اختالف « )١٠(الشور
 .»ا كرديد، حكمش نزد خداوند استپيد

 در مورد مرجعيت مسلمين سخنان حضرت علي 
نيز قوام حكومت اسالمي و سعادت انسان را در تمسك به كتاب خـدا و سـنت    خود علي 

داند؛ همانگونه كـه پـس    كند مي رسول او كه آنها را به عنوان دو ستون و دو چراغ معرفي مي
 ش فرمود:خوردن و قبل از شهادت از ضربت

فـال تضـيعوا سـنته! أقيمـوا هـذين العمـودين  أما وصيتی فاهللا! ال ترشكوا به شـيئا وحممـداً «

 .)180F1(»مل ترشدوا وأوقدوا هذين املصباحني وخالكم ذم ما
وصيت من به شما اين است كه هيچگونه شريك و انبازي را براي خـدا قـرار ندهيـد، (و    «

 ص نشويد) و به فرمان او عمل كنيد و سـنت محمـد  هاي خدايي را براي غير او قايل  ويژگي
را كنار نگذاريد و تباه نسازيد، اين دو ستون محكـم و برافراشـته را برپـاي داريـد، و ايـن دو      

شته ايد، هيچ ايرادي بر شما چراغ را روشن نگاه داريد! مادامي كه دست از اين دو اصل برندا
 .»نيست

 فرمايد: باز مي
 .)181F2(»اب اهللا وسرية رسول اهللا، القيام بحقه والنعش لسنتهولكم علينا العمل بكت«
حق شما (مسلمانان) بر ما اين است كه به كتاب خدا و سـنت و سـيره (گفتـار و كـردار)     «

 »...عمل كنيم، و در مقابل سنت او تسليم محض باشيم صرسول خدا 
 فرمايد: سورة نساء مي 54در تفسير آية  علي 

دْ إِىلَ اهللا « دُ ارْ الَ اهللاُ وَ دْ قَ قَ ، فَ ورِ نَ االْ ُمُ لَيْكَ مِ تَبِهُ عَ يَشْ ، وَ طُوبِ نَ اخلُْ لِعُكَ مِ ا يُضْ ولِهِ مَ سُ رَ وَ

: مْ هُ ادَ شَ بَّ إِرْ م أَحَ Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]  سبحانه لِقَوْ

                                           
 .١٤٩، كالم ٣) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، جزء١(

 ، كالم.٣) مهان، جزء ٢(
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  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó

åZ ) :عةِ  )٥٩النساء امِ نَّتِهِ اجلَْ ذُ بِسُ : االْ َخْ ولِ سُ دُّ إِىلَ الرَّ الرَّ ، وَ مِ كِتَابِهِ كَ حْ ذُ بِمُ دُّ إِىلَ اهللاِ: االْ َخْ الرَّ فَ

ةِ  قَ رِّ ِ املُْفَ ريْ ( »غَ
182F

١(. 
كنند و تمام امـوري كـه    ات مي براي حل و فصل كارها و امور سخت و مهم كه درمانده«

تاب خدا و سنت رسولش محول كن كه خداونـد سـبحان و   گردند آنها را به ك بر تو مشتبه مي
اي كسـاني كـه ايمـان آورده    «شان كند، فرمود:  به آناني كه خواسته هدايت بلند مرتبه خطاب

ايد! از خدا و رسولش و از مسئولين امورتان پيروي كنيد، اگر در مورد حكم چيزي اخـتالف  
ه به خدا، يعني پيروي از قرآن، و مراجعه مراجع» پيدا كرديد، به خدا و رسولش مراجعه نماييد

 .»به رسول، يعني تبعيت از سنت جامع و وحدت آفرين او
تواننـد   شايد در اينجا اين پرسـش پـيش بيايـد كـه كتـاب و سـنت بـه خـودي خـود نمـي          

مشكالت مردم را حل و فصل نمايند، در نتيجه بايد كسي يا كساني باشند كه احكام و تعـاليم  
 جرا نمايند.آن را مشخص و ا

شـوراي  «جواب اين است كه در كتاب خدا سيستم و راهكار حكومـت بـر اصـل الزامـي     
قرار دارد كه تجربه طوالني بشر نقش و اهميـت آن  » نخبگان و كارشناسان متخصص و متعهد

تنها خدا  ،دهد، در اسالم طراح و برنامه ريز اصول و قوانين كلي دين براي زندگي را نشان مي
هـاي: اعتقـادي، عبـادي،     ليم و احكام قـرآن) اسـت و روش اجـراي آن را در زمينـه    (يعني تعا

اخالقي، اجتماعي، سياسي و... پيامبر او با عملكرد و سخنان خود تبيين و تفسير و اجرا فرمـود  
 شود (سنت). كه مي

پس همانگونه كه قرآن را پذيرفته ايم، بايد به همان ترتيـب سـنت قطعـي و جـامع پيـامبر      
نيز بي كم و كاست قبول كنيم و بدان گردن نهيم، از آنجا كه قرآنكريم مسـلمانان را   را ص

                                           
 .٥٣ مهء، نا٥) مهان، منبع، جزء ١(
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امر كرده. بنابراين، كمترين شك و ترديـدي در ضـرورت پيـروي از     صبه پيروي از پيامبر 
 فرمايد: ماند؛ همانگونه مي يسنتش باقي نم

 [  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

 ½  ¼     Á  À  ¿  ¾Z ) :پروردگارت قسم! آنان تا زماني  به« )٦٥النساء
آيند، آنگاه در درون  كه تو را اختالفات خود به حكميت و داوري نطلبند مؤمن به شمار نمي

ون چون و چرا ي نبابند، و سپس بدا خويش هيچ نارضايتي و ماللي از آنچه تو حكم كرده
 .»تسليم فرمانت گردند

[     6   5  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7Z ) :٤٤النحل( 
ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه را كه بر مردم نازل گرديده، برايشان تبيين و تشريح «... 

 .»نمايي، شايد كه بينديشند

[     ¡  w  v    u   t  s  r  q  pZ ) :هرچه را كه پيامبر « )٧احلرش
 .»فرمود، اجتناب و دوري كنيد ، و از هرچه شما را منعدر اختيار شما نهاد بكار گيريد

 [M L  K  J IH G  F  E   D  C   B  A  @  ?  >Z ) آل

داريد، از من پيروي كنيد (و سنت مرا  اي پيامبر!) بگو: اگر خدا را دوست مي«( (٣١عمران: 
خداوند آمرزنده و گناهانتان را ببخشايد و  شما را دوست بدارد و زبه پا داريد) تا خداوند ني

بگو: از خدا و رسول اطاعت كنيد، و اگر سرپيچي كنيد (و مرتد شويد)، مهربان است. 
 ».خداوند كافران را دوست ندارد

البته اطاعت از رسول نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه او نيز همچون خدا نغوذباهللا خـود  
از قوانين و احكام الهي است كـه   ، اطاعتصشارع و باني دين است، زيرا اطاعت از پيامبر 
 فرمايد: توسط او تشريح و تطبيق شده اند؛ چنانچه مي

 [&  %  $  #  "  ! Z ) :هركس از رسول پيروي كند، در واقع « )٨٠النساء
 .»كرده است از خدا پيروي
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دارد كـه   اعتراف به اين كه قرآن كتاب و كالم خدا و محمد رسول اوست، بر ما الزم مي
پيروي كنيم، زيرا به هراندازه كه در بررسي آن پيش برويم به ايـن نتيجـه    صپيامبر از سنت 

 رسد، به همين سبب است كه پيامبر رسيم كه هيچ انساني بدون آن به صالح و هدايت نمي مي
 ».كتاب اهللا وسنتی :تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدی أبداً «فرمود:  ص

، و چنـان كـه   صپيـامبر  » سنت«و » قرآن«سلمانان عبارتند از: بنابراين، دو مرجع اصلي م
كه در نهج البالغه آمده است، بر روي اين حقيقت   هاي علي ديديم آيات قرآن و فرموده

گانـه مرجـع مسـلمانان در حـل و      و ائمـه دوازده  صتأكيد فراوان دارند، و اگر عترت پيامبر 
قطعاً خداوند در قرآن بر روي آن تأكيد و يـا   بودند، فصل اختالفات و چراغ هدايت مردم مي

هـايش مرجعيـت خـود و فرزنـدانش را مـورد       در گفتـه  فرمود، و يا خود علي  اي مي اشاره
يك از آن  نمود، و در عمل نيز اكنون و در آينده هيچ اي مي داد و يا بدان اشاره تأكيد قرار مي

غالباً ضـد و نقـيض از ايشـان بـر جـاي       بزرگواران خود شخصاً حضور ندارند، و تنها رواياتي
 پيامبر بشوند.» قرآن، احاديث و سيره و سنت«توانند جايگزين  مانده كه نمي

 »روايت ثقلين«بررسي علمي 
در صحيح ترمذي، مسند احمـد، صـحيح   » كتاب اهللا و عترتي«گويد: حديث ثقلين  تيجاني مي

 يده است.مسلم و همچنين در منابع اصلي اهل سنت نقل و ثبت گرد

 در پاسخ به او بايد گفت:
يـك از علمـاي اهـل سـنت آن را غيـر از       آري! آن حديث در منابع اهل سنت آمده، اما هـيچ 

آمـده از زيـد   » صحيح مسـلم «ندانسته اند، روايت صحيحي كه در » صحيح«روايت امام مسلم 
 نقل شده است.  بن أرقم

ا نقل كرده كه يكي از زيد بن أرقـم  امام احمد بن حنبل نيز در مسند خود هفت روايت ر
  است كه با روايت مسلم توافق دارد، و چهار روايت از آنها از أبي سعيدالخدري  و دو

 نقل شده اند... روايت نيز از زيد بن ثابت 
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» عطيه العوفي«نقل شده اند،  در ميان راويان تمام چهار روايتي كه از أبي سعيد خدري 
را ضـعيف و جاعـل حـديث دانسـته      شناسـي) او  علماي دانش (حديث ديده ميشود كه تمامي

(اند
183F

حديث الثقلين «و  )184F2(»عتدالميزان اال«توانيد به كتاب  براي اطالع از داليل ضعف او مي ،)1
(مراجعه كنيد!» دكتر علي احمد السالوس«تأليف » و فقهه

185F

3(. 
نقل شده » اسم بن حسانق«نقل شده، هردو از طريق  دو روايتي هم كه از زيد بن ثابت 

( اند كه علمـاي حـديث او را نيـز ضـعيف دانسـته انـد      
186F

بـراي اطـالع از داليـل ضـعف او و      ،)4
( بودن روايتش، به همان كتاب مراجعه كنيد جعلي

187F

5(. 
و  خود دو روايت را ذكر كرده كـه يكـي از زيـد بـن االرقـم      » صحيح«ترمذي نيز در 

(شـود  همان عطيه عوفي ديده مـي  وايت زيد است، در ر ديگري از جابر بن عبداهللا 
188F

و  )6

                                           
كـرب مـن اآلخـر: كتـاب اهللا حبـل أإنی تارک فيكم الثقلني، أحدمها «هايی چنني است  )متن چهار حديث با تفاوت١( 

من دو چيز گرانبهـا را » «هل بيتی، وإهنام لن يفرتقا حتی يردا علی احلوضأممدود من السامء إلی األرض، وعرتتی 

شده از آسامن بـه  ت: كتاب خدا كه ريسامنی است كشيدهدر بني شام به جا گذاشته ام كه يكی از ديگری بزرگرت اس

(مسند امـام امحـد، » زمني، و عرتت و اهل بيتم را، و آن دو از هم جدا نمی شوند تا اينكه در حوض به من برسند

 ).٢٦و  ١٧و  ١٤، ص٣ج

 .٣٦٢، ص٣) ميزان اإلعتدال، امام ذهبی، ج٢(

 .١٨)حديث الثقلني، دكرت علی امحد السالوس، ص٣(

هل بيتی وإهنام لـن يفرتقـا أإنی تارک فيكم خليفتني، كتاب اهللا و«هايی بدين شكل است:  )متن دو حديث با تفاوت٤( 

گذاريم، كتاب خدا و اهل بيـتم را،  من دو خليفه و جانشني را در بني شام به جا می» «حتی يردا علی احلوض مجيعاً 

 ).١٨٩و  ١٨١، ص٥(مسند امحد، ج» رسند ن میشوند تا اينكه در حوض به م و آن دو از هم جدا نمی

 .٢٢)حديث الثقلني و فقهه، دكرت علی امحد السالوس، ص٥( 

را روز عرفه و حجة الوداع در حالی ديدم كه بر شرتش سوار بود، ديدم كـه  رسول خدا «گويد:  )اين روايت می٦( 

ای مـردم! در » «كتاب اهللا وعرتتی: اهـل بيتـی أهيا الناس! قد تركت فيكم ما إن أخذتم هبام لن تضلوا:«گويد:  می

بني شام دو چيز را به جای هناده ام كه اگر بداهنا متوسل شويد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و اهـل بيـتم 

 » .را
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شود كـه علمـاي حـديث او را نيـز بـه       ديده مي» زيد بن الحسن االنماطي« در روايت جابر 
(ن ضعيف و منكر الحديث دانسته اندطور يقي

189F

ضـعف او بـه همـان     بازهم براي ديدن داليل .)1
(كتاب مراجعه شود

190F

2(. 
ضعيف هستند، امـا روايـت ارقـم در      بن األرقم ها غير از روايت زيد تمامي آن روايت

باشد، چنين نقل شده  كه مورد اعتماد اهل حديث مي» يزيد بن حيان«از طريق » صحيح مسلم«
 است:
، فحمـد ةواملدينــة يوماً فينا خطيباً بامء يدعی مخاً بني مكــ عن زيد بن األرقم: قام رسول اهللا «

رسـول ربـی  يتيوشـک أن يـأ هيا الناس! فإنام أنـا برشـأ ،أما بعدثنی عليه ووعظ وذكر ثم قال: أاهللا و

فأجيب، وأنا تارک فيكم ثقلني: أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدی والنور فخذوه واستمسكوا به، فحث علـی 

 .هل بيتیأهل بيتی، أذكر كم اهللا فی أهل بيتی وأذكركم اهللا فی أكتاب اهللا ورغب فيه ثم قال: و

هـل بيتـه، أهل بيته؟ قال: نساؤه مـن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أم فقال له حصني: ومن ه

ومن هم؟ قـال: هـم آل علـی وآن عقيـل وآل  :عليهم بعده. قالة هل بيته من حرمت الصدقـأولكن 

(!»عليهم. قال: نعمة جعفر وآل عباس... قال: كل هؤالء حرمت الصدقـ
191F

3(. 
» خـم «در محلي و كنار آبي كـه   صامبر روايت شده كه روزي پي از زيد بن األرقم «

شد و در بين مكه و مدينه واقع است برخاست و خطبه اي را ايراد فرمود، او پـس از   ناميده مي
د: اي مردم! به راسـتي كـه مـن هـم انسـان      حمد و ثناي خدا و موعظه و يادآوري فرمود: امابع

ت) به سراغ من بيايد و جـان  هستم و هرروز احتمال دارد فرستادة پروردگار (يعني ملك المو
» كتـاب «گـذارم: اولـي:    مرا بگيرد، اما من دو چيز گرانبها را در بين شـما از خـود بـر جـا مـي     

                                           
را روز عرفه و حجة الوداع در حالی ديدم كه بر شرتش سوار بود، ديدم كـه  رسول خدا «گويد:  ) اين روايت می١(

ای مردم! در بني » «خذتم هبام لن تضلوا: كتاب اهللا وعرتتی اهل بيتیأن إهيا الناس! قد تركت فيكم ما أ«گويد:  می

 ».شام دو چيز را به جای هناده ام كه اگر بداهنا متوسل شويد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و اهل بيتم را

 .١٨٠، ص٣طربانی، ج» املعجم الكبري«مهچنني  -٢٤) حديث الثقلني، دكرت امحد السالوس، ص٢(

 .٣٦ هءطالب، حديث شامر بیأ، باب فضائل علی بن بة)صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحا٣( 
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خداست كه راهنما و روشنگر است، آن را برگيريد و بدان تمسك جوييد، پس در اين مورد 
شـوم   ه شما يادآور ميخدا را ب» اهل بيتم«بسيار تأكيد و تشويق نمود و آنگاه فرمود: و در بارة 

 ».(و اين را سه بار تكرار فرمود
پس حصين به زيد گفت: اهل بيت پيامبر چه كساني هستند؟ آيا زنان او جزو اهـل البيـت   

زنان او نيز از اهل بيـت هسـتند، و هـركس كـه بعـد از او      آيند؟ زيد گفت: آري!  به شمار مي
(دادن به آنها حرام باشد اهل بيت اوست صدقه

192F

ين گفت: آنها چه كساني بودند؟ گفت: حص ،)1
آنها آل علي، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس هسـتند، حصـين گفـت: تمـام اينهـا از گـرفتن       

 .»صدقه محروم هستند؟ زيد گفت: آري!
و  هنگامي اين سخنان را ايراد فرمود كه دلخـوري و كـدورتي ميـان علـي      صپيامبر 

مكه برگشته بودند ايجاد شده بـود، بـه همـين سـبب     تعدادي از همراهانش كه از يمن با او به 
مردم را در باره اهل بيت خود سفارش فرمـود، و همانگونـه كـه در روايـت      صرسول خدا 

عموهـا و   ،شـود و سـپس فرزنـدان    مـي » همسران پيامبر«در درجة اول شامل » اهل بيت«آمده: 
 شوند... هايش نيز مشمول آن مي عموزاده
 نيز آمده است: امام مالك» الموطأ«در 

 .)193F2(»نبييهة تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن متسكتم هبام: كتاب اهللا وسنـ«
در بين شما دوچيز را بر جاي گذاشتيم، مادام كـه بـه آنهـا پايبنـد باشـيد، هرگـز گمـراه        «

 .»نخواهيد شد: كتاب خدا و سنت پيامبرش
را بـه تفصـيل آورده، ايـن     الـوداع  حجـة در  صنيز كه خطبه پيامبر » ابن هشام«در سيره 

 سخن وجود دارد:
 .)194F3(»نبيهة قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلو أبداً، أمراً بيناً كتاب اهللا وسنـو«

                                           
 شد. شد، بلكه از مخس غنايم به آهنا كمک می زكات داده نمی ) در اسالم به خويشان رسول خدا ١(

 مام مالک، كتاب النهی عن القول بالقدر.إلا أ،)املوط٢( 

 .٤٢٧شناسی، رشيعتی، ص ) نقل از اسالم٣(
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در بين شما چيزي را بر جاي نهاده ام كه اگر به آن ملتزم باشيد و اعتصـام (و مصـونيت)   «
 ».كتاب خدا و سنت پيامبر اوبجوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد، (آن دو عبارتند از) 

 اين حديث است.» ارزشگذاري«و به قول تيجاني در » داللت«بنابراين، سخن در 
بحث اصلي اين نيست كه حديث ثقلين را چند راوي و يا چند كتاب سني يا شـيعي نقـل   

متواتر و منطبق با قرآن و بـه هـيچ   » كتاب اهللا و سنتي«كرده باشند، سخن اينجاست كه روايت 
آن قوت و اعتبار را ندارد، از ايـن  » كتاب اهللا و عترتي«باشد، اما روايت  جه مورد ترديد نميو

اي نيـز   جهت است كه مورد اختالف قرار گرفتـه اسـت، و گذشـته از ضـعف آن هـيچ نتيجـه      
 .آيد! بدست نمي

ثابت شود، اين كـه   صاهل بيت پيامبر » عصمت«اگر تالش اين است كه از اين حديث 
خواهند اثبات كنند كه بنا به مفاد حديث، احكام و تفصيالت  ا قرآن است، و اگر ميمخالف ب

و نـه حتـي از    صبايد گرفت نه از اصـحاب رسـول خـدا     ص دين را فقط از خاندان پيامبر
 كساني چون ابوذر و مقداد و عمار اين مطلب نيز برخالف تعاليم اسالم است.

اصحاب خود را به قبايل و مناطق تازه مسلمان براي تعليم قرآن و حديث  صمگر پيامبر 
نمودند و احكام  فرستاد؟ در دوران خلفاي راشدين مگر مردم به صحابه مراجعه نمي شده نمي

هرگز با تعليم و تربيت مردم از طـرف    آموختند؟ آيا حضرت علي دين شان را از آنها نمي
 .اشخاصي غير از اهل بيت مخالفتي نشان داد؟

ه است كه دريافت روايات از عترت و اهل بيت نيز موجـب رفـع اختالفـات    در خور توج
بين مسلمانان نشده است، زيرا بسياري از روايات ائمه به قول فقها و محدثين بزرگ شـيعه در  

 شرايط تقيه گفته شده اند.
آن روايات منقول و منتسب به ائمه حتي زمينه اختالف در فقه شـيعه را نيـز فـراهم آورده    

گانة كه غالب شيعيان قائل به عصمت و واليـت تكـويني ايشـان     طوري كه ائمة دوازده است!
هستند به شهادت تاريخ و به اعتراف علمايشان، هركدام داراي عملكـرد و اجتهـاد خـاص بـه     

و عمالً بسياري  ،خود بوده اند كه در بسياري از موارد با عمل و اجتهاد امام ديگر تفاوت دارد
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(توجه كنند و با يكديگر سازش دهندي نتوانسته اند آن تفاوت و تضادها را از رهبران مذهب
195F

 ؛)1
با او، و جنگ امام  با معاويه و صلح و بيعت امام حسن  براي مثال: جنگ حضرت علي 

گيـري ائمـه ديگـر در برابـر خلفـاي امـوي و        با يزيد بن معاويه، و سكوت و كنـاره  حسين 
 توان اشاره كرد. مي ،عباسي و گاهي بيعت با ايشان

                                           
) قبالً در فصل اول، برخی از اين اختالفات را ذكر كرده ايم، و در اينجا بـه عنـوان نمونـه بـه برخـی ديگـر اشـاره ١(

ميـان «شود، از مجله اختالف حرضت علی با مهرسش فاطمه كه شيخ جملسی آن را چنني گزارش كرده اسـت  می

وارد شد و دست علی را گرفت و بر ران خود گذاشت و دسـت فاطمـه را  ، پيامرب علی و فاطمه اختالفی بود

(مراجعـه » گرفت بر ران خود گذاشت، و مهچنان نگه داشت تا ميان آن دو را اصالح فرمود: آنگـاه بـريون آمـد

 ، حتقيق و تعليق حممد باقر هببودی).١٤٦، ص٤٣شود به بحار األنوار، ج

چـون «اسـت، آورده انـد:  شيعه ذكر كرده اند اختالف حرضت علی با پرسش حسـن  نمونه ديگر: چنانچه علامی

به سوی او رفت و كنـار او نشسـت، سـپس گريسـت و  امرياملؤمنني از نامز فارغ شد، فرزندش حسن بن علی 

ته توانم با تو سخن بگوييم و به گريه اش ادامه داد، سپس گفت: ای پدر! هنگامی كـه عـثامن كشـ گفت: من نمی

شد و مردم صبحگاهان به سوی تو آمده و از تو تقاضا كردند كه خالفت را به عهده بگـريی، مـن بـه تـو توصـيه 

كردم كه آن را نپذيری تا مهة مردم در متامی مناطق از تو اطاعت كند، مهچنني هنگامی كـه خـرب خـروج طلحـه و 

رو نشوی! و  ات بنشينی و با آهنا روبه در خانه زبري به سوی برصه به تو رسيد، عرض كردم كه به مدينه بازگردی و

هنگامی هم كه خانه عثامن حمارصه شد به تو توصيه كردم كه از مدينه خارج شوی تا اگر او كشته شود تو در مدينه 

 يک از اين امور رأی مرا قبول نكردی!. نباشی، اما تو در هيچ

مهة مردم در متامی مناطق از من اطاعت كنند، بايـد بگـويم: پاسخ داد: در اين مورد كه منتظر بامنم تا  حرضت علی 

بيعت (و انتخاب خليفه) حق آن عده از مهاجرين و انصاری است كه در مكه و مدينه حضور دارند، اگر آهنـا بـه 

 خالفت كسی موافقت كردند، بر مهة مردم واجب است راضی و تسليم شوند.

دادم، در رابطـه بـا امـور مسـلامنان  شدن، اگر اين كار را انجـام مـی نشني نهگرفتن در آن رشايط و خا اما در مورد كناره

خـاطم  آمد، و از اينكه تفرقه روی دهد و وحدت اين امت به پراكندگی تبـديل شـود، آسـوده می كوتاهی به شامر 

نيز مانند عثامن  نبودم. اما در مورد خروج از مدينه هنگامی كه عثامن حمارصه شده بود، بايد بگويم: در حاليكه من

 در حمارصه قرار گرفته بودم، چگونه برايم امكان داشت از مدينه خارج شوم؟!.
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برخي از نويسندگان براي توجيه آن تضادها ناچار شده اند، به رواياتي متوسل شـوند كـه   
گانه، از جانب خدا نامه و كتاب خاصي داشـته و   دهزها هريك از امامان دوا بر فرض قبول آن

ه، و تـابع  مأمور بوده اند بر پايه احكام آن رفتار نمايند! يعني آنان خود وظـايف خاصـي داشـت   
 .كتاب و سنتي مخصوص به خود بودند!!

اگر چنين ادعايي را بپذيريم، وقوع هر امر و هرعملي كـه بـرخالف حكـم صـريح قـرآن      
رود، از طرفي تعيين اماماني با چنان اختياراتي براي رهبري مسلمانان به معنـاي   باشد انتظار مي

ين ادعا بـا هـيچ ميزانـي و معيـاري جـور      و ا ،قلم بطالن كشيدن العياذباهللا بر احكام قرآن است
 آيد. درنمي

 آيا حديث ثقلين متواتر است؟
و از مسـلمات غيرقابـل انكـار تـاريخ     » متواتر«گويند: اين حديث  مي» ثقلين«در مورد حديث 

قابـل مقايسـه   » كتـاب اهللا و سـنتي  «يـا  » كتاب اهللا«اسالم است، و تواتر و صحت آن با حديث 
 نيست.

 پاسخ:
آن » سـند روايـت  «كه قبالً عرض كردم، اعتبار اولي و اساسي هـر حـديث بـر پايـه      همانگونه

 ص باشد كه بايد با قرآن و سنت قطعي رسول خدا آن مي» محتوا و متن«نيست، بلكه بر پايه 
پذيرند؛ چون موافق با قرآن  را همه مي» كتاب اهللا و سنتي«سازگاري داشته باشد، سند حديث 

محفوف بـه قرينـة   «قبول خواهد بود؛ زيرا وايت هم داشته باشد مورد و اگر يك سند ر ،است
كتاب و سنت را از خود بر جاي نهـاد   ص پذيريد كه رسول خدا است، و شما هم مي» قطعيه

و هركس به راستي به آن دو متمسك شود اهـل نجـات اسـت، و آن دو از يكـديگر جـدايي      
 دهند. را تكميل نموده و توضيح ميناپذيرند، و روي هم رفته عقايد و شرايع اسالم 

گذاري در اسالم معرفي كنيم، بـا   مرجع قانون» سنت«را به جاي » عترت«اما اگر بخواهيم 
 .واقعيت همخواني ندارد، زيرا خود آنان از اولين پيروان قرآن و سنت بوده اند!
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و » رآنقـ «مسـلمانان را بـه   » گـذاري  منـابع قـانون  «در مقام ذكـر   صبنابراين، رسول خدا 
بهتـر  » كتاب اهللا و سنتي«خود سفارش فرموده، و اين واقعيت عيني و قرآني با حديث » سنت«

 .»كتاب اهللا و عترتي«آيد تا با  جور درمي
به گزارش زيد بن األرقم » كتاب اهللا و عترتي«اضافه بر اين ايشان در جهت اثبات حديث 

  گويد: استناد كرده اند كه مي» صحيح مسلم«در 
نا تارک فيكم الثقلني: أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدی والنـور فخـذوا بكتـاب اهللا واستمسـكوا بـه، أ«

 .)196F1(»هل بيتیأفحث علی كتاب اهللا ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتی أذكركم اهللا فی 
نهم، اولي: كتاب خداسـت كـه هـدايت و     من دو چيز گرانبها را در ميان شما بر جاي مي«

برگيريد و بـدان تمسـك جوييـد، سـپس در ايـن مـورد بسـيار تأكيـد و         نور است، پس آن را 
آورم (و ايـن را سـه    ترغيب نمود، آنگاه فرمود: و اما در مورد اهل بيتم؛ خدا را به ياد شما مي

 ».بار تكرار فرمود)
گـذاري هسـتند، و    نيـز مرجـع قـانون   » عتـرت «توان نتيجه گرفت كه  آيا از اين حديث مي

يشان دين را بايد فهميد؟ آيا روح حديث تأكيدي بر ضرورت محوريـت و  منحصراً از طريق ا
 .مرجعيت قرآن نيست؟

نتيجــه گرفتــه انــد كــه قــرآن و عتــرت » كتــاب اهللا و عترتــي«در حــديث » ثقلــين«از واژة 
همسنگ يكديگر و در يك منزلـت قـرار دارنـد، در حاليكـه بـه فـرض صـحت حـديث، در         

اسـت؛ همانگونـه كـه در نهـج     » ثقل اصغر«و عترت، » برثقل اك«حديثي ديگر آمده كه قرآن 
 البالغه نيز آمده است:

 .)197F2(»أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب وأترک فيكم الثقل األصغر«
 .»آيا من به ثقل اكبر در ميان شما عمل نكردم، و ثقل اصغر را از ميان شما وانگذاشتم؟«

                                           
 .٣٦طالب، حديث شامرة  ) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی١(

 .٨٦، كالم ١) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، جزء ٢(
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كـه شـما از   » حديث ثقلـين «ر برابر دانيم روايات مفسر و مكمل همديگرند و د چنانكه مي
و  ،را توضـيح داده  نث ثقلـي يايـن احاديـث نيـز هسـت كـه حـد       ،كتب گونـاگون آورده ايـد  

دو مرجع همسنگ نيستند، البته اگر بنـا را بـر صـحت    » عترت«و » قرآن«سازد كه  مشخص مي
 .آنها بگذاريم!!

ور دانشـجويان و  دكتر عبدالكريم سروش در سخنراني در دانشگاه (سـوربون) و در حضـ  
 گويد: روشنفكران ايراني مقيم فرانسه و در ارتباط با موضوع مورد بحث مي

هـاي آنهـا بايـد توجـه      تشيع مشتركات زيادي با اهل تسنن دارد، اما در اينجا بـه ويژگـي  «
لضت در جهان تسنن غدهد كه با آن درجه از  نمود، دو مفهوم كليدي خصوصيتي به تشيع مي

يعني آن خصوصيتي كه در پيامبر بـود، ادامـه پيـدا     ،است» واليت«خصلت  وجود ندارد، اول
پذيرد؛ آنهـم در افـرادي معـين نـه در همـه افـراد، در ميـان         كند و با مرگ پيامبر پايان نمي مي

شـوند و نيـز    ناميـده مـي  » امامـان شـيعه  «شيعيان آنان اولياء الهي نام برده شده انـد؛ همانهـا كـه    
تـوانيم بگـوئيم: مفهـوم     داده شده، تقريبا برابر با شخصيت پيامبر كه مـي شخصيتي به اين افراد 

را دچار تزلزل كرده است، اين نكته بسيار مهمي است كه ما چه شيعه باشـيم  » خاتميت پيامبر«
گويـد كـه پيـامبر اسـالم      يا نباشيم بايد تكليفمان را با آن مشخص بكنيم، قرآن به وضوح مـي 

عيان مقام و منزلتي كه به ائمـه خودشـان بخشـيده انـد تقريبـاً مقـام و       خاتم النببين است، اما شي
توان به سهولت از آن گذشت، يعنـي   اي است كه نمي منزلتي است كه پيامبر دارد، و اين نكته

 ،وم رقيق شده و سستي است، زيرا امامان شيعه حق تشريع دارندهدر تشيع مف» خاتميت«مفهوم 
 پيامبر است.حال آنكه اين حق انحصارا حق 

دكتر سروش آنگاه به بيان منابع فقه نزد شيعه و سني پرداخـت و گفـت: ابوحنيفـه اعتقـاد     
و يك دانش فقـه بـه ايـن     ،رسد داشت كه كل احاديث صحيح از پيامبر به بيست حديث نمي

هـاي فقهـي بسـيار     عظمت براساس هفده حديث از پيامبر و آيـات قـرآن كـه آنهـم در زمينـه     
نا نهادند در واقع منبع ديگري وجود نداشت، قرآن به عالوه روايات موثـق از  محدود هستند ب

 پيامبر، به همين دليل فقه اهميت زيادي پيدا كرد.



   

  باورها بازسازي   182 

پايـان بـود، يعنـي     اما وضع در شيعيان متفاوت بود و منابع نزد ايشان بسـيار نامحـدود و بـي   
شنيدند مثل اينكـه خـود پيـامبر     يوقتي از امام حسين، امام جعفر صادق و امام باقر روايتي را م

 گفته بود.
دهنـد، بلكـه    از نظر شيعيان امام صادق و ساير ائمـه جـزو فقهـا نيسـتند و رأي فقهـي نمـي      

كنند كه با كلمـات پيـامبر    گويند عين حكم الهي است، و همان رفتار با آن مي كلماتي كه مي
 وجود ندارد.كنند، ميان پيامبر و امام هيچ فرقي از اين جهت  و قرآن مي

ولـي تعبيـري    ،گيرنـد  قرار مي» وحي«گفتند كه امامان شيعه مورد و محل  البته شيعيان نمي
گويند: اينها محدث و مفهم هستند، يعني يـك جـوري حقـايق را بـه      برند و مي ديگر بكار مي

 آوردنـد بـراي اينكـه متمـايز     گفتند، اما اسم وحي هم نمي فهمانند اما شكلش را نمي ايشان مي
همان شأن پيامبر بـود،   اما شأن و مرتبتي كه براي امامان شيعه قائل بودند دقيقاً ،بشوند از پيامبر

درست مثل پيامبر و سخن ايشان همرديف كالم پيامبر و قرآن  ،يعني مقام عصمت قائل هستند
 دانند. باشد، بدليل اينكه ايشان را حامالن واليت الهي مي مي

شمارند و وي را  براي ابوحنيفه قائل باشند وي را معصوم نمي اما اهل سنت هر حرمتي هم
دانند، غزالـي منتقـد    دانند و هرگز او را مصون از انتقاد و اعتراض نمي حامل واليت الهي نمي

ابوحنيفه بود و سخن ماندگاري گفت كه ما بايـد هميشـه آن را بـه يـاد داشـته باشـيم، غزالـي        
مبر است هرچه گفتند روي چشم بنده، اما از پيـامبر كـه   گفت: تا آنجائي كه سخن قرآن و پيا

آنها براي خودشان كسي بودند، و ما هم براي خودمان » «هم رجال و نحن رجال«پائين آمديد 
آنها براي خودشان حرفي دارند و رأيي دارند، و ما هم حـرف و رأيـي داريـم،    » كسي هستيم

گفتـه شـما دهانـت را ببنـد، چـرا؟ او صـاحب        آنها را به رخ ما نكشيد كه مثالً ابوحنيفه چنين
كنـيم و صـاحب اجتهـاديم و عقـالً و منطقـاً از       اجتهاد بود، و ما هم به قدر خودمـان فكـر مـي   

 كنيم. نظراتمان دفاع مي
اين يك تفاوت اساسي بين شيعان و اهل سنت است، در مسـئله واليـت و تعـارض آن بـا     

آلن در ايـن شـيعه غلـوآميزي كـه در ايـران      مفهوم خاتميت، اين دركي كه شيعيان خصوصا ا
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هست اين دركي كه از واليت دارند واقعا نفي كننده خاتميت است، در ايران مـا يـك شـيعه    
گفـت: شـيعه صـفوي و يـك تفكـر       غالي يعني اهل غلو داريم، همان كه مرحوم شريعتي مـي 

لميـه بـه چشـم    شود، امـا چيـزي تقليـد در حوزهـاي ع     اخباري كه در آن اسم اجتهاد برده مي
 .)198F1(»خورد نمي

 عصمت ائمه
 رسي آيه تطهير (معصوم بودن ائمه)بر

 گويد: در رابطه با آيه تطهير تيجاني سماوي مي
منظور آيه از اهل بيت همان چهارده معصوم هستند، او به دو روايت از ام سلمه همسر  -1

ه حديث كساء معروف آورده و ب» الدر المنثور«كه جالل الدين سيوطي در تفسير  صپيامبر 
(است

199F

 دانست. گويد كه ام سلمه خود را مشمول آيه تطهير نمي استناد كرده و مي )2
آمده  ركم)هبود، چرا ضمير جمع مذكر (عنكم) و (يط مي صاگر منظور زنان پيامبر  -2

و ضمير مؤنث (عنكن) و (يطهركن) نيامده است؟ و ادعا كرده كه ضمير جمـع مـذكر در دو   
 گردد. به همان معصومين برمي» يطهركم«و » عنكم«كلمه 

 پاسخ:
شـود كـه در    بايد گفت: اصوالً در قرآن (اهل) به جمعـي گفتـه مـي   » اهل«اوالً: در مورد واژه 

كه در داشـتن كتـاب اشـتراك    » اهل كتاب«اموري باهم نقاط مشتركي داشته باشند؛ همچون 
(رندكه در اسالم، اشتراك عقيده دا» اهل اسالم«دارند، يا 

200F

. بنـابراين، واژه اهـل در مصـاديق    )3

                                           
 ) دانشگاه سوربن.٣/٨/٨٤) (١(

پروردگـارا! «را زير عبای خود فرا خواند و فرمود:   فاطمه، علی، حسن و حسني  ها آمده: پيامرب  )در روايت٢( 

 ».اينان اهل بيت من هستند، پس ايشان را از هرپليدی پاک گردان!

ترسـيدم اگـر اسـالم و «، »فحشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهلـه...«فرمايد:  در رسالة الغارات می )چنانچه علی ٣( 

 ».امنان را ياری نكنم...مسل
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، افـراد خـانواده و كسـاني كـه مشـتركات      صمختلف به كار رفتـه، اعـم از همسـران پيـامبر     
 را در آنها يافت.» اهل«عقيدتي دارند، بايد به قبل و بعد آيه نگريست تا معني مورد نظر 

اير جمـع مؤنـث تـا انتهـاي     در آغاز مطلب، و ضم» يا نساء النبي«در آيه تطهير، بنابر قرينة 
باشند؛ همانگونه  مي ص همان زنان پيامبر» اهل«شود: مراد از واژه  ها و خود آيه معلوم مي آيه

 فرمايد: كه خداوند متعال مي

 [  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1
  R  Q  P   O  NM  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C

  W  VU  T  S      a  `   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X
   q  p  o         n  m    l  kj  i  h   g    f  e   d  c  bZ 

يك از زنان ديگر نيستيد، اگر  اي زنان پيامبر! شما مثل هيچ« )٣٤ – ٣٢: األحزاب(
د (و با انگيز) نرم و نازك نكني اي هوس خواهيد متقي و پرهيزكار باشيد، صدا را (به گونه مي

ناز و كرشمه سخن نگوييد!) نكند كه بيماردالن چشم طمع به شما بدوزند، بلكه به صورت 
هاي خود بمانيد (و جز براي انجام كارهايي كه  شايسته و برازنده سخن بگوييد، و در خانه

هايتان بيرون نرويد) و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم  خدا به آنها اجازه داده، از خانه
اهر نشويد و خودنمايي و آرايش نكنيد! (و خود را در معرض تماشاي مردم قرار ندهيد!)، ظ

نماز را به پا داريد، زكارت را بپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت نماييد! زيرا قطعاً خداوند 
خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيامبر) دور كند و شما را پاكيزه سازد و آيات خدا و  مي

شود، (بياموزيد و براي ديگران) بازگو  هايتان خوانده مي آميز را كه در خانه ن حكمتسخنا
 .»كنيد، بيگمان خداوند (از تمام كارهايتان) دقيق و آگاه است

 ص شود كه در تمامي آيات قبـل و بعـد آن طـرف خطـاب همسـران پيـامبر       مالحظه مي
 ق و ساختار آن را شكست...ايي از آيات را برداشت و سيا توان قطعه هستند، و نمي
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و  ،باشـد  بـه طـور خـاص مـي    » همسـران پيـامبر  «در اين آيه همان » اهل«بنابراين، منظور از 
هاي همسرانش است؛ همانگونه كه در همان آيات  و حجره ص خانه پيامبر» البيت«منظور از 

 فرمايد: مي

[H  G   F ...  ]     \  [    Z...f  e   d  c  bZ  
 فرمايد: ديگر در همان سوره مييا در جايي 

 [  o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  eZ ) :اي « )٥٣األحزاب
 ».اجازه داده شود هاي پيامبر وارد نشويد، مگر اينكه به شما مؤمنان! به خانه

، »عطـاء «، »عكرمـه «، »ابـن عبـاس  «هـاي متعـددي را از    شوكاني نيز در تفسير خود روايت
 صآورده كه مقصـود آيـه همـان همسـران پيـامبر      » بيد بن جبير سع«، »مقاتل«، »كلبي«

(باشد مي
201F

1(. 
سيوطي آورده اند، تمام علماي » الدر المنثور«كه از  كاما در روايت منسوب به ام سلمه 

و » شـهر بـن حوشـب   «اهل سنت آن را جعلي و مردود دانسته اند، و در سلسله آن دو روايـت  
شـوند كـه    ديـده مـي  » عبداهللا بن عبدالقدوس«و » الكوفيعطيه «و » فضيل بن مرزوق الكوفي«

(روايت و دروغگويي مشهورند» و جعلتعصب و تدليس «همگي آنها به 
202F

2(. 
گويد كـه او مشـمول آيـه تطهيـر نيسـت،       اضافه بر اين اگر روايت منسوب به ام سلمه مي

سـب بـه ام   دهد كه هست و ما متن صريح قرآن را به خاطر سخن سـاختگي منت  قرآن نشان مي
 .نهيم! سلمه كنار نمي

برخالف ساير ضماير جمع مؤنث كـه  » يطهركم«و » عنكم«ثانياً: و اما اينكه چرا دو ضمير 
باشد كـه   مي» اهل«در آيات آمده، به صورت جمع مذكر ذكر شده، بايد گفت: به خاطر لفظ 

                                           
 ، چاپ مرص.٢٧٨، ص٤)فتح القدير، شوكانی، ج١( 

تعليـق شـيخ  -٨١، ص٤منهاج السنة، ابن تيميه، ج -٤٥٧، ص٢، ج٣٦٢، ص٣) ميزان اإلعتدال، امام ذهبی، ج٢(

 .٣٥٣معلمی يامنی بر الفوائد، ص
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اسـت! فـراوان   گردند، نظير اين مورد در قرآنكريم كـه أفصـح كـالم     هردو ضمير به آن برمي
 شود: است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي

 [j    i  h  g  f  e  d  c  b Z  ) :پس وقتي كه « )٧٨األنعام
خورشيد را درخشان و تابناك ديد گفت: اين است پروردگار من! اين بزرگتر از ما و ستاره 

 ».است!
مؤنث ذكـر شـده    ورتمؤنث لفظي است و صفت آن نيز بازغه به ص» الشمس«در حاليكه 

بـه آن اشـاره   » هـذا «مشاراليه است، با ضمير مـذكر  » رب«است، اما در جمله بعدي چون لفظ 
باشـد ذكـر    مـي » هـذا «كه مشاراليه » الشمس«براي » أكبر«شده، همچنين صفت تفضيلي مذكر 

 شدند. ذكر مي» الشمس«بايست براي  كه قاعدتاً مي» كبري«و نه » هذه«شده، نه 
بـه اعتبـار كلمـه    » الشـمس «اسم اشاره و ضمير تفضيلي مذكر در اين آيـه بـراي   پس ذكر 

، »لسـتن «است؛ چنانكه ضمير جمع مذكر در آيه تطهير بعد از آن همـه ضـماير مؤنـث:    » رب«
، به اعتبار »أطعن«و » آتين«، »أفمن«، »تبرجن«، »، بيوتكن»قرن«، »قلن«، »فال تخضعن«، »اتقيتن«
 تر: هايي واضح ، و اما نمونهاين معني ديگري نداردباشند و جز  مي» اهل«

 [   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í  #  "  !

   6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )(  '  &  %  $

  ?  >  =    <  ;:  9  8  7Z ) :كه در  همسر ابراهيم (ساره« )٧٣ – ٧١هود
ه آنها فرشتگان هستند و براي نجات برادرزاده ابراهيم، يعني آنجا) ايستاده بود (از اين خبر ك

لوط و ساير مؤمنان از دست كفار آمده اند) خنديد، ما (توسط همان فرشتگان) بدو مژده 
(تولد) اسحاق و به دنبال او (تولد) يعقوب (از اسحاق) را داديم، گفت: اي واي! مگر من كه 

زايم؟! اين چيز بسيار  پيرمردي است فرزندي مي پيرزني هستم از او (ابراهيم) شوهرم كه
كني؟! رحمت و  شگفتي است! گفتند: اي اهل بيت (ابراهيم)! آيا از كار خدا تعجب مي

 ».گمان خداوند ستوده و بزرگوار است بركات خدا شامل شماست، بي
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و است، زماني كه او را در حالي كه نـازا   اين گفتگوي مالئكه با ساره همسر ابراهيم 
 پير بود به تولد اسحاق بشارت دادند.

به  را با زبان مالئكه براي زن ابراهيم» أهل بيت«بينيم: خداوند لفظ  و همانگونه كه مي
» اهـل «آمـده بـه همـان    » علـيكن «كـه بـه جـاي    » عليكم«برد نه ديگري، و جمع مذكر  كار مي

را » اهـل البيـت  «منظـور از   گردد... موضوعي كه مفسران شيعه نيز به آن اعتراف دارند و برمي
(تنها ساره دانسته اند

203F

. زيرا ابراهيم و ساره در آن موقع هنوز داراي فرزندي نشده بودند و تنها )1
 .مخاطب مالئكه نيز او بوده است!

 اي ديگر: نمونه

 [    0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 :  9    8   7        6  5   4  3  2  1      =   <  ;Z  ) :القصص

هنگامي كه موسي مدت (قرارداد بين خود و شعيب) را به پايان رسانيد و همراه « )٢٩
(يعني زنش، دختر شعيب از مدين به سوي مصر حركت كرد)، در كنار كوه طور  اش خانواده

ا بينم، شايد از آنجا خبري ي آتش را ديد، به اهل بيتش گفت: بايستيد، من آتشي را مي
 .»اي را برايتان بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد! شعله

است كه به تنهايي از مدين  و همسرش دختر شعيب  در آنجا نيز بحث از موسي 
رفتند.. تمام مفسران شيعه نيز به اين موضوع اعتراف دارند كه كسي به جز همسـر   به سيناء مي

(با او حضور نداشته است موسي 
204F

مورد همسر حضـرت موسـي ضـماير بـه      ، پس چرا در)2
 .صورت تأنيث أمكثي، آتيك، لعلك، تصطلين نيامده است؟

                                           
، ٤ال حمسـن فـيض كاشـانی، ج، چـاپ بـريوت، مـنهج الصـادقني، مـ١٨٠، ص٣)جممع البيان، شيخ طربسی، ج١( 

 ، چاپ هتران.٤٩٣ص

(سورة قصص) منهج الصـادقني، فـيض كاشـانی،  ٢٥٠(سورة نمل) و ص  ٢١١، ص٤)جممع البيان، طربسی، ج٢( 

، ٢تـرين آهنـا معـروف اسـت)، ج تفسري قمی، أبواحلسن قمی (كه به امام مفرسين شيعه و قـديمی -٩٥، ص٧ج

 ، چاپ قم.١٢٦، ص٤ويزی، جنورالثقلني، عروسی ح -، چاپ نجف١٣٩ص
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 اي ديگر: بازهم نمونه

 [   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  ÉZ  ) :آل عمران

اي پيامبر! به ياد آور) زماني را كه سحرگاه از ميان خانوادة خود بيرون رفتي و «( )١٢١
 ».كردي و خداوند شنوا و دانا است را براي مسلمانان آماده ميهاي جنگ  پايگاه

از نزد همسران خود بيرون آمـد و آنگونـه    صكه پيامبر  اين جريان مربوط به زماني بود
بعد از اينكه لبـاس رزمـي خـود را پوشـيد از      صكه در روايات و تفاسير آمده، رسول خدا 

(منزل عايشه براي حضور در جنگ احد خارج شد
205F

1(. 
فرمـود:   شـد، مـي   زماني كه به حجره زنانش وارد مـي  صدر احاديث نيز آمده كه پيامبر 

 .)206F2(»اهللا وبركاتهة السالم عليكم أهل البيت ورمحـ«
در مـورد همسـرش از    صتهمت ناروايي كه به عايشه زده شد، پيـامبر  » افك«در جريان 
او اهـل و  « )207F3(»أعلم إال خرياً هم أهلک وال « گفت: نظرخواهي كرد، أسامه  أسامه بن زيد 

بينـيم كـه آن را بـه صـورت ضـمير       مـي » چيزي از او نديده ام.خانواده توست و من جز نيكي 
 ها فراوانند.. جمع مذكر (هم) ذكر نموده! البته اينگونه نمونه

طهـارت و تزكيـه   «بودن ائمه بايد گفت كـه خداونـد در آن آيـه     ثالثاً: اما در مورد معصوم
 و مادرزادي را.» تطهير تكويني«ا بيان فرموده، نه ر» تشريعي

و » پرداخـت زكـات  «، »اقامـة نمـاز  «، »عفـت گزينـي  «، »پرهيزكـاري «هـا بـا    زيرا كه انسان
 گردند. شوند و پاك مي تزكيه مي» اطاعت از خدا و رسولش«

 خداوند اين مطلب را در مورد عموم مسلمانان نيز فرموده است كه:

                                           
، ١الكشـاف، زخمرشـی، ج -٤٠٨، ص١فـی ظـالل قـرآن، سـيد قطـب، ج -١٧٥شناسی، رشيعتی، ص )اسالم١( 

 . ٤٠٨ص

 .٤٢٩، ص٨)فتح الباری، رشح صحيح بخاری، ج٢( 

 .٢٥، ص١صفة الصفوة، عبدالرمحن ابن جوزی، ج -٢٣٤شناسی، رشيعتی، ص ) اسالم٣(
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 [W  V  U   T  S  R    ]  \    [  Z  Y  X
   a  `  _  ^Z ) :خواهد بر شما سخت بگيرد،  خدا نمي« )٦املائدة

خواهد شما را پاك گرداند و نعمتش را بر شما كامل كند، به اين اميد كه او را  بلكه مي
 ».سپاسگزاري كنيد

 همچنين ميفرمايد:

 [  |  {  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  oZ ) :از « )١٠٣التوبة
 ».شان بخشي  اموال شان زكات بگير تا پاك شان گرداني و تعالي

گاهي علي و فاطمه را براي  ص گويد: پيامبر البته احاديث صحيحي موجود است كه مي
فرمود، و اين به آن معناست كه آيـه عموميـت    را قرائت مي» آيه تطهير«كرد، و  نماز بيدار مي

توانند: با عمل به دستورات خـدا و   مادش همه مسلمانان نيز ميدارد و عالوه بر زنان، فرند و دا
عصـمت  «و » تطهيـر تكـويني  «اش پاك شوند و مصونيت پيدا كنند، نه آنكه  اجتناب از نواهي
 را در مورد ايشان اعالم نمايد!.» ذاتي و مادرزادي

(نيز آمده بنابراين، همانگونه كه در روايت زيد بن األرقم 
208F

درجـه اول  در » اهل بيـت « )1
هـاي او را نيـز شـامل     هسـتند، و سـپس فرزنـدان، عموهـا و عمـوزاده     » همسـران پيـامبر  «همان 

و فرزندان ايشان » علي، فاطمه، حسن و حسين«شود، اما غالب شيعيان تنها چهار نفر آل عبا  مي

                                           
هل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من اهل بيته ومن حرمت الصدقة فقال له حصني: ومن ا) «...١(

عليهم بعده، قال: هم آل علی وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس... قال: كل هؤالء حرمت الصـدقة علـيهم، قـال: 

و آهنا هستند؟ زيد جز ....پس حصني به زيد گفت: ای زيد! اهل بيت چه كسانی هستند؟ آيا زنان پيامرب » نعم!

گرفتن حمروم باشند اهـل بيـتش  گفت: آری! زنانش نيز از اهل بيت هستند، و ليكن هركس كه بعد از او از صدقه

است... حصني گفت: و آهنا چه كسانی هستند؟ گفت: آهنا آل علی و آل عقيل و آل جعفـر و آل عبـاس هسـتند، 

(صـحيح مسـلم، كتـاب فضـائل ».. ؟ زيـد گفـت: آریحصني گفت: متام اينها از گرفتن صـدقه حمـروم هسـتند

 ).٣٦طالب، حديث شامرة  الصحابه، باب فضائل علی بن أبی
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 هاي رسـول خـدا را معصـوم    دانند و بقيه دختران، دامادها، عموها و عموزاده را اهل البيت مي
 دانند!. نمي

كـه عبارتنـد از: زينـب و ام     تر اين است كه ديگـر فرزنـدان اميرالمـؤمنين علـي      جالب
كلثوم (همسر حضرت عمر)، محمد بن حنفيه، أبوبكر، عمر، عثمان، عبـاس، جعفـر، عبيـداهللا،    

، غير از امام بيحيي، را غير از حسن و حسين، و فرزندان امام حسن، فرزندان امام حسين 
اهل «عابدين، فرزندان زين العابدين غير از امام باقر، و فرزندان او و.... را از عضويت در زين ال

 .سازند! محروم مي» بيت و عصمت
از اين حق محروم ساخته، و زينب  كرا غير از فاطمه  صهمچنين ديگر دختران پيامبر 

آنهـا بـه حسـاب    (همسر ابي العاص بن ربيـع) و رقيـه و ام كلـوم (دو همسـر عثمـان) را جـزو       
 آورند. نمي

  شود، عثمـان  بودن عضو اهل بيت محسوب مي صبه خاطر داماد پيامبر  اگر علي 
 بوده و ابي العاص بن ربيع نيز داماد رسول خدا بوده است!. صكه دو بار داماد پيامبر 

ي پيامبر بودن معصوم است، چرا جعفر و عقيل ديگـر   اگر حضرت علي به خاطر عموزاده
و  از جملـه: عبـاس    صاز اين حق محروم شده اند؟ چرا عموهاي پيامبر  ان علي برادر

محـروم گشـته   » اهـل البيـت و معصـوميت   «از حق عضويت در  فرزندانش از جمله عبداهللا 
 اند؟!.

 عصمت به چه معناست؟
عصمت به معني مصونيت از گناه و عصيان است كه باالتر از درجه تقواست، اين صفت تنهـا  

اختصاص داشته اسـت؛ زيـرا دائمـاً بـا وحـي در ارتبـاط بـوده و        » عليهم السالم«نبياي الهي به ا
شدند و گفتار و كردار  كردند، بالفاصله از طريق وحي خبردار مي هرگاه لغزش و اشتباهي مي

شـان عصـمت ذاتـي و تكـويني نبـوده، بلكـه در پرتـو         كردند، لذا عصـمت  خود را اصالح مي
 و احكام دين و تذكرات وحي بوده است.پايبندي به تعاليم 
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اما تيجاني و بسياري از شيعيان متأخر معتقدند كه ائمه نيز همچـون انبيـاء معصـوم بالـذات     
بوده و از اشتباهات و گناهان كوچك و بزرگ و پنهـان و آشـكار و از هرگونـه فراموشـي و     

چنـين  » داسـتگويان  همراه بـا «از كتاب » عصمت«نسيان مصون هستند؛ همانگونه كه در فصل 
ها و گناهان عمـدي و اشـتباهي آشـكار و     ها فراموشي امام مانند پيامبر از تمام بدي«گويد:  مي

پنهان از آغاز كودكي تا روز وفات معصوم است، زيرا امامان حافظان و نگهبانان شـريعتند، و  
 صپيـامبر   جايگاه آنان همان جايگاه پيامبر است، و به همين دليل كـه ناچـاريم بـه عصـمت    

 معتقد شويم، به عصمت امامان نيز بايد باور داشته باشيم.
گويد: اين نظر غالب شيعيان در مورد عصمت است، آيـا در آن چيـزي مخـالف بـا      او مي

يا اين عقيده به اسالم ضرر و زيـاني  آداند؟  قرآن و سنت وجود دارد؟ يا عقل آن را محال مي
 .»؟آورد تر مي امامان را پايينرساند؟ يا قدر و منزلت پيامبر و  مي

 گوييم در پاسخ به تيجاني مي
، سخنان خـود امامـان و مسـلمات تـاريخ     صآري، اين عقيده از نظر قرآنكريم، سنت پيامبر 

رسـاند و قـدر و    به اسالم هم زيـان مـي   تواند آن را بپذيرد! اسالم مردود است! و عقل نيز نمي
 آورد. تر مي ي كه هست، پايينو امامان را نيز آز آن ص منزلت پيامبر

آن چنان غلـو و افـراط كردنـد كـه در      به همان صورت كه مسيحيان در مورد عيسي 
نتيجه او را با خدا شريك ساختند، و يهوديان نيز در دين خود غلو نمودند و تعاليم الهي آن را 

قـي بزرگـان   تحريف كردند و تغيير دادند، لذا هرگونه غلوي و افراطي در مـورد منزلـت حقي  
اسالم مايه انحراف و ضرر و زيان اعتقادي، اجتماعي و معنوي و... براي مسلمانان خواهد بود؛ 

 دارد: همانگونه كه قرآن اهل كتاب و ساير مردم را از اين كار برحذر مي

 [  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

  8  7  6  5  4  3   2  1  0Z ) :بگو: اي اهل « )٧٧املائدة
از  رويي) نكنيد و از اهواء و اميال گروهي كه پيش كتاب! به ناحق در دين خود غلو (و زياده
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اين گمراه شده اند و بسياري را گمراه كرده اند و از راه راست منحرف گشته اند، پيروي 
 .»ننمايد!

 فرمايد: نيز مي صرسول خدا 
 .)209F1(»! إنام أنا عبد، فقولوا عبداهللا ورسولهال تطرونی كام أطرت النصاری عيسی بن مريم«
مرا بيش از اندازه نستانيد، همانگونـه كـه مسـيحيان عيسـي پسـر مـريم را بـيش از انـدازه         «

 .»ستودند، من تنها بنده خدايي بيش نيستم، پس خطاب به من بگويد: بنده و فرستاده خدا!
ودش نهـاده كـه بـا جهـل و     خداوند انسان را از روح و جسم آفريده و عناصري را در وج

كس را از آنها جدا ننموده  هاي نفساني سرشته شده و هيچ خطا و عصيان و فراموشي و كشش
 فرمايد: است؛ همانگونه كه مي

 [ s  r  q  pZ)
210F

2( .. [6  5   4Z )211F3( .. [  £    ¢  ¡

  ¥  ¤Z 
)
212F

4(..[   )  (  '  &Z 
)
213F

5(..[  w  v  uZ 
)
214F

6(..[     Á  À

Ã  ÂZ 
)
215F

7(..[ (     5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )

  =  <     ;  :  9  8   76Z 
)
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8(..[    S  R    Q  PZ 
)
217F

1(..[        L  K

                                           
 ) صحيح بخاری و مسلم.١(

 ).١٤: آية (آل عمران،»... برای مردم، حب و دوستی شهوات زينت داده شده است) «٢(

 ).١٢٨ :آية(نساء، »... انساهنا با بخل شديد، رسشته شده اند) «٣(

 ).٨: آية(عاديات، »... انسان عالقة شديدی به دارايی و اموال دارد) «٤(

 ).٥٣: آية(يوسف، »... كند ها بسيار امر می مهانا نفس انسان به بدی) «٥(

 ).١٠٠: آية(ارساء، »... و انسان بسيار بخيل است) «٦(

 ).٧٢: آية(احزاب، »... به راستی انسان بسيار ستمگر و نادان است) «٧(

چه بسا (شام انساهنا) چيزی را دوست نداشته باشيد، اما آن چيز برايتان خوب باشد و چه بسا چيـزی را دوسـت «) ٨(

 ).٢١٦: آية(بقره، »... دانيد داند و شام نمی داشته باشيد، اما آن چيز برايتان بد باشد، خدا می
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  O   N  MZ )218F2(..[ /  .   -  ,   +Z )219F3(..[ 7  6  5Z 
)
220F

4(.. [  l   k    j  i  h  g  f    e  dZ )221F5(. 
(تمام اين آيات و آيات بسياري ديگر

222F

رسـانند كـه    سـلم را بـه اثبـات مـي    ايـن حقيقـت م   )6
پيداسـت در  » انسـان «اي خلق كرده كه دائمـاً همانگونـه كـه از اسـم      خداوند انسان را به گونه

معرض اشتباه و فراموشي است، و اشتباه و ميل به نافرماني و فرمانبرداري را در سرشت او نهاد 
طلـق نيافريـده و بـه    كـس را معصـوم م   هايش جريان دارد، لذا هـيچ  كه همچون خون در رگ

توانيد گناه نكنيد و خود  عصمت و پاكي مطلق مكلف نساخته است، بلكه فرموده: تا آنجا مي
 را از نافرماني برحذر داريد!.

 [¬  «  ª  ©    ̈  §  Z ) :نفسي را مكلف  خداوند هيچ « )٢٨٦البقرة
 ».وانايي اومگر به اندازه ت ،نساخته

 [   z  y  x  wZ ) :توانيد از خدا پروا كنيد و  تا آنجايي كه مي« )١٦التغابن
 ».پرهيزكار باشيد

ها نزد خدا با تقواترين آنهـا هسـتند، كسـي كـه دائمـاً در       ترين انسان به همين علت گرامي
 حال بررسي اعمال خويش است تا به گناه و عصيان آلوده نشود.

                                                                                                             
 ).١١: آية(ارساء، »... انسان مهيشه شتابگر و عجول بوده است) «١(

 ).١٩: آية(معارج، »... طاقت و ناشكيبا آفريده شده است به راستی انسان كم«) ٢(

 ).٥٤: آية(كهف، »... پردازد انسان بيش از هرچيز به بحث و جمادله می) «٣(

 ).٢٨: آية(نساء، »... و انسان بسيار ضعيف و ناتوان خلق شده است) «٤(

 ).٧و  ٦: آية(علق، »... دارا و بی نياز ببيندكند اگر خود را  قطعاً انسان رسكشی و طغيان می) «٥(

هردو نوشـته » اسالم و آزادی«، مهچنني كتاب »اسالم و تومهات«از كتاب » حقيقت انسان«) در اين مورد به فصل ٦(

 ابراهيم توحيدی مراجعه شود.
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 [U  T  S  R    Q Z ) :ا نزد خدا با ترين شم به راستي گرامي« )١٣احلجرات
 ».تقواترين شماست

اما اگر انساني بنابر اقتضاي طبيعتش گناهي را هم مرتكب شد و يـا خطـايي را انجـام داد،    
 تواند با اقدام به توبه آن را جبران كند و از خدا طلب بخشش نمايد. بالفاصله مي

 [  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @  ?    >  =

  L  K  JZ ) :بندگان خود خداوند كساني هستند كه چون دچار « )١٣٥آل عمران
افتند و  گناهي شدند يا (با ارتكاب گناهي كوچك) بر خود ستم كردند، به ياد خدا مي

 .»شوند، بجز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟ آمرزش گناهانشان را خواستار مي
د بـه راه صـحيح   شـو  در واقع كمال انساني در آن است كه اگر مرتكب گناهي شد كه مي

 فرمايد: جويي است؛ همانگونه كه مي باز گردد و توبه كند، اين عين كمال پاكي و عصمت

 [ ±  °   ¯  ®  ¬  «  ªZ ) :به راستي خداوند « )٢٢٢البقرة
 ».دارد كاران و پاكان را دوست مي توبه

 كند: را نيز چنين ستايش مي و پيامبران خدا از جمله سليمان 

 [  S  RQ  P     U   TZ ) :او بنده بسيار خوبي بود، زيرا بسيار اهل توبه و « )٣٠ص
 ».بازگشت (به خدا) بود

گاه گناه نكند و مرتكب اشتباهي نشـود،   اي نيافريده كه هيچ پس خداوند انسان را به گونه
توانيد پرهيزكاري را پيشـه خـود كنيـد! و در مقابـل او را مكلـف       بلكه فرموده: تا آنجا كه مي

اخته كه در صورت ارتكـاب جـرم و گنـاه يـا فراموشـي و اشـتباه بنـابر اقتضـاي سرشـت و          س
اش بـا آب پـاك    طبيعتش بالفاصله كوتاه بيايد و توبه كند، و همانگونه كه آلـودگي جسـمي  

تواند ادعا كند  كس نمي گردد، هيچ اش نيز با توبه و عبادت پاك مي شود، آلودگي روحي مي
مچـون بـدن او بـه    هكردن احتيـاج نـدارد، روح او نيـز     و به حمام شود كه جسمش آلوده نمي

 كند. استحمام نياز پيدا مي
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بنابراين، هيچ انساني اگرچه پيامبر خدا هم باشد ذاتـاً معصـوم نيسـت و از لحظـه تولـد تـا       
مرگ دائماً در معرض اشتباه قرار دارد، در قرآن آيات فراواني هستند كه اين حقيقت را تأييد 

مرتكب خطاها و اشتباهاتي شده اند، اما خداوند  زدهند كه پيامبران الهي ني د و نشان ميكنن مي
و سپس آنان را به توبه امر نموده و ايشان  ،از راه وحي آنها را از آن خطا و گناه برحذر داشته

 نيز توبه كرده و مورد عفو قرار گرفته اند.
و تبيين » تبليغ«و » دريافت«در » عليهم السالم«يك از انبياي الهي  البته ناگفته نماند كه هيچ

وحي اشتباه ننموده و گناهي را مرتكب نشده اند، نه بدين معني كه ايـن صـفت در ذات آنهـا    
شـان بـوده و از طريـق وحـي      بوده، بلكه بدين معني كه خداوند هميشه و در همه حال مراقـب 

(ستفرموده ا ايشان را توجيه مي
223F

هايي  ت اين نظريه خويش ناچاريم نمونه. در اينجا براي اثبا)1
 از قرآن و سنت را به عنوان دليل و مثال بياوريم:

 گويند؟ ن و سنت در باره عصمت چه ميقرآ
 »ميوه ممنوعه«و خوردن از  حضرت آدم 

دانـيم كـه آدم و    را، اكثراً مي» ميوه ممنوعه«جريان آفرينش آدم و همسرش و نهي از خوردن 
كردند و به دلخواه » فراموش«اي ابليس را خوردند و پيمان با خدا را همسرش فريب سوگنده

و » عصـيان «و ايـن چنـين از فرمـان خـدا      ،بود عمل نمودنـد  هابليس كه خوردن از ميوه ممنوع
 سرپيچي كردند:

                                           
Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê     Ù  ]  فرمايد: ) خداوند به رسولش می١(

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  ÚZ ) :به هنگام وحی قرآن) شتابگرانه زبان به خوانـدن آن تكـان «( )١٩ – ١٦القيامة

مده (و عجوالنه تكرار مكن)، زيرا گرد آوردن قرآن و خواندنش وظيفة ماست (پس نگران مباش!)، لـذا هرگـاه 

ن! گذشته از اينهـا (در صـورتی كـه بعـد از نـزول قرآن را (بر تو) خوانديم، تو خواندن آن را پيگريی و پريوی ك

 »..آيات مشكلی پيدا كردی) بيان و توضيح آن برماست
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 [¦  ¥  ¤  £  ¢   Z ) :و آدم از فرمان خدا سرپيچي كرد و گمراه « )١٢١طه
 ».شد

 آدم ياد داد تا با بيان آنها توبه كند:لذا خداوند كلماتي را به 

 [   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ ) :پس شيطان « )٣٧البقرة
داشت (و با  موجب لغزش آن دو شد... سپس آدم از پروردگار خود كلماتي را دريافت

 ».و مهربان است پذير او را پذيرفت، خداوند بسيار توبه  گفتن آنها توبه كرد) و خداوند توبه
 ها بودند: و آن كلمات اين

 [  -  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !Z  ) :٢٣األعراف( 
ايـم و اگـر مـا را مـورد      هردو گفتند: پروردگارا! ما (با نافرماني تو) بر خويشـتن سـتم كـرده   «

 ».بخشش و رحمت خود قرار ندهي، از زيانكاران خواهيم بود

 قضاوت حضرت داود 
آنجا كه دو نفر شاكي به صورت ناگهاني بر او وارد شـدند تـا ميـان آنـان      در مورد داود 

 فرمايد: قضاوت كند، چنين مي

 [   WV  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D

  j  i  h  g  f     e  d      c    b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

   o  n    m  l      k     |  {  z  y   x   w  v  u  t  s  r  q  p

  ²  ±°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥     ¤  £  ¢             ¡  ے  ~}

À  ¿  ¾  ½  ¼   »    º   ¹        ̧  ¶  µ  ´  ³  Z ) :اي «() ٢٥ - ٢١ص
 رفتند؟ و ناگهاني پيامبر!) آيا داستان شاكياني به تو رسيده هنگامي كه از ديوار عبادتگاه باال

بر داود وارد شدند و او از آنها ترسيد، بدو گفتند: مترس! ما دو نفر شاكي هستيم و يكي از ما 
روا مدار! و ما   بر ديگري ستم كرده است، تو در يمان ما به حق و عدالت قضاوت كن و ستم
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گوسفند  99و را به راه درست راهنمايي فرما! (يكي از آن دو گفت:) اين برادر من است 
او در گويد: آن يكي را هم به من واگذار!  دارد، و من تنها يك گوسفند دارم، او (به من) مي

تري از من دارد و مرا مغلوب خود  سخن و استدالل بر من چيره شده است، (چون زبان چرب
داود)  ورزد مرا خسته و درمانده ساخته است! ساخته، و نيز با اصرار زيادي كه در اين باره مي

گفت: مسلماً او با درخواست يگانه گوسفند تو براي افزودن آن به گوسفندهاي خود به تو 
ستم ميكند، اصالً بسياري از شركا و كساني كه با يكديگر سروكار دارند نسبت به همديگر 

دهند، ولي چنين  دارند، مگر آنهايي كه ايمان دارند و كارهاي شايسته انجام مي ستم روا مي
ي هم بسيار كم هستند! اما داود (پس از لحظاتي) فهميد كه ما او را آزموده ايم (و اندازه كسان

هراس او از ديگران و نيز نحوه قضاوتش را به محك آزمايش نهاده ايم)، او از پروردگار 
خويش آمرزش خواست و خاشعانه و كرنش كنان فرو افتاد و توبه كرد، ما نيز او را 

 ».بخشيديم
نفـر بـه عنـوان دادخـواهي از ديـوار       شود اين اسـت كـه دو   اين آيات فهميده ميآنچه از 

باال رفتند، و يك دفعه مقابل ديدگانش ظاهر گشته و باعث هراس داود  گاه داود  عبادت
    گوسـفند و خـود    99شدند! سپس به شكايت يكي از آن دو گوش فرا داد كـه بـرادرش

خواست كه آن  د از صاحب يك گوسفند ميگوسفن 99تنها يك گوسفند داشت، و صاحب 
پيش از آنكه  مطرح ساخت، داود  يكي را هم به او بدهد، و اين شكايت را نزد داود 

از طرف مقابل توضيحي بخواهد حق را به شاكي داد! امـا بالفاصـله متـوه اشـتباهش شـد و از      
اش را  يـز توبـه  شتاب و دستپاچگي كه در صدور حكم بـه خـرج داد، توبـه نمـود و خداونـد ن     

 كند كه: پذيرفت، خداوند بالفاصله به داود يادآوري مي

 [  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É

  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×Z ) :اي داود! ما تو را در زمين نمايندة « )٢٦ص
روي مكن كه تو را هواي نفس پي (خود) ساخته ايم، پس در ميان مردم به حق داوري كن و از

 .»سازد از راه خدا منحرف مي
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 ص هاي رسول خدا برخي از قضاوت

الكهف: ( Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   ÖZ  ] بشريتش نيز بنا به اقتضاي  صحضرت محمد 

دچار » آيد شما هستم، با اين تفاوت كه برايم وحي مي بگو: من نيز انساني همچون« )١١٠
را به كارهايش » ذنب، گناه«كه در بعضي موارد خداوند لفظ  هايي شده اشتباهات و لغزش

پس  اما او نيز با توجيه و هدايت وحي )١٩حممد: ( ã  âZ  ] داده است! نسبت 
گرفت؛ همانگونه كه در جريان  از مالمت از طرف خدا مورد عفو و آمرزش او قرار مي

 از اين قرار بوده است: آمده بود، در قضاوتش دچار اشتباه شد! جريان  دزديي كه پيش
لباسي جنگي را از كسي دزديده بود، زماني كـه  » طعمه بن أبيرق«يكي از مسلمانان به نام 

آورده شد، او همراه بـا نزديكـانش قسـم خوردنـد كـه او آن را       صبراي قضاوت نزد پيامبر 
در  صكه فردي يهودي بود آن را سرقت كرده است! پيـامبر  » زيد بن سمير«ندزديده، بلكه 

هنگام قضاوت و داوري بين آنها به خاطر سوء سابقه يهوديان سوگند آن مسلمانان را پذيرفت 
و شخص يهودي را به دزدي محكوم نمود، در حالي كه آن مسـلمان مرتكـب دزدي شـده و    

كـار و اشـتباهش در    داري (غيرعمـدي) از مسـلماني گنـاه    خطاكار بـود! لـذا بـه سـبب جانـب     
(نين او را مورد مالمت قرار داد:قضاوت، خداوند اين چ

224F

1( 

 [  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸
   È  2  1  0/  .  -  ,   +  *  )  (  '        &  %  $  #"  !

 9  8  7    6  5  4  3 Z  ) :ما كتاب (قرآن) را براي « )١٠٧ – ١٠٥النساء
تا بين مردم براساس آنچه خدا به تو نشان داده  ايم، (اجراي) حق (و عدالت) بر تو نازل كرده

است داوري كني، مدافع خائنان مباش و از خدا آمرزش بخواه كه او بسيار آمرزنده و مهربان 

                                           
تفسري جممع البيـان، شـيخ طربسـی، سـورة  -٢٠٥و  ٢٠٤) شأن نزول آيات، ترمجة دكرت حممد جعفر اسالمی، ص١(

 .١٠٧تا  ١٠٥نساء، آيات 
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كنند،  است، و از كساني دفاع مكن (كه با ارتكاب جرايم در اصل) به خود خيانت مي
 .»رددا پيشه را دوست نمي كنندگان گناه گمان خداوند خيانت بي

 گرفتن از اسيران جنگ بدر فديه
مـورد عتـاب خداونـد قـرار      صخواسـتن از اسـراي بـدر نيـز پيـامبر       همچنين در جريان فديه

گرفت! جريان از اين قرار بود كه در غزوه بدر هفتاد هـزار از سـران و بزرگـان كـافران اسـير      
خـود تشـكيل داد، و    اي مشورتي را با يـاران  براي تعيين تكليف آنها جلسه صشدند، پيامبر 

 نظرخواهي فرمود و ابـوبكر   همانگونه كه مفسران و مورخان آورده اند: ابتدا از ابوبكر 
(پسر عموها و خويشاوندان تو هستنداي رسول خدا! بيشتر اين اسيران، «گفت: 

225F

رأي من اين  ،)1
يم و بـر  است كه از آنان فديه قبول كني تا به وسـيله آن قـدرت نظـامي خـود را افـزايش دهـ      

 .»كند و آنان نيز به ما ملحق شوند مشركين متجاوز غلبه نماييم، شايد خداوند آنان را هدايت
نظر من برخالف نظر ابوبكر است! «فرمود: رأي تو چيست؟ او نيز گفت:  سپس به عمر 

به خدا سوگند! اگر به من اجازه دهيد گردن همه نزديكانم را بزنم، اين كار را خواهم كرد، و 
اگر به علي اجازه دهيد و امر نماييـد گـردن بـرادرش عقيـل را بزنـد، ايـن را خواهـد كـار را         
خواهد كرد، اگر بـه حمـزه دسـتور دهيـد كـه گـردن بـرادرش عبـاس را بزنـد، از ايـن كـار            

هاي ما مسلمانان جايي بـراي دوسـتي بـا     كند، تا خداوند شاهد باشد كه در دل خودداري نمي
اسيران همه بزرگان و رهبران مشـركين  ان ما باشند وجود ندارد! اين مشركين حتي اگر نزديك

هستند! دين تو را تكذيب كردند، به جنگ با تو برخاستند و از شهر خود بيرونت كردنـد! اي  
 .»شان را بزن تا بدين وسيله اسالم نيرومند شود و مشركان خوار گردند! رسول خدا! گردن

تـرين روش يعنـي نظـر     صـحاب خـود بـه آسـانگيرانه    بعد از مشورت با ديگر ا صپيامبر 
امروز شما مردمي محتـاج و فقيريـد! هيچيـك از    «تمايل نشان داد و به آنان فرمود:   ابوبكر

                                           
و پرسـ عمـوی  ، عقيـل بـرادر علـی و برادر محزه  امرب ) نزديكان بيشرت مهاجرين از مجله: عباس عموی پي١(

 ، جزو اسريان بودند.پيامرب 
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شان فديه آنهـا را ندانـد،    اين اسيران را از دست ندهيد، مگر آنكه فديه بگيريد اما اگر بستگان
 .)226F1(»را بزنيد!شان  (چون از سران كفر و تجاوزگري هستند) گردن

و آن دسته از يارانش را كه به قبول فديـه تمايـل نشـان     صدر اين هنگام خداوند پيامبر 
دادند، با نزول آياتي شديداً مورد سرزنش قرار داد كه چرا ثروت ناپايدار مادي را (ناخواسته) 

و  دهيـد؟ آن هـم در نخسـتين نبـرد اسـالم بـا مشـركين متجـاوز         بر ياري دين خدا ترجيح مـي 
 برانداز.

 خداوند خطاب به ايشان فرمود:

 [  ½  ¼   »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®    ¬  «

  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ            Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾

Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï Z ) :هيچ « )٦٩ – ٦٧األنفال
، مگر (از سران مشركين متجاوز و برانداز) داشته باشدپيامبري حق ندارد كه اسيران جنگي 

خواهيد، در صورتي كه  آنگاه كه خونشان را بر زمين بريزد، شما متاع ناپايدار دنيا را مي
خواهد و خداوند صاحب عزت و حكمت است، اگر حكم  خداوند آخرت را (براي شما) مي

را كيفر ندهد) عذاب بزرگي در سابق خداوند نبود (كه بدون ابالغ و اتمام حجت، امتي 
رسيد! اكنون از آن  مقابل چيزي كه (به عنوان فديه از اسيران بدر) گرفته ايد، بر شما مي

چيزهايي كه (از اسيران) غنيمت گرفته ايد، حالل و پاكيزه بخوريد (و در همه كارهايتان از  
 .»نده و مهربان استسيار آمرزاين به بعد) از خدا بترسيد (و توبه كنيد) كه خداوند ب

و اصحاب سـخت انـدوهگين شـدند و     صروايت شده كه بعد از نزول اين آيات پيامبر 
ماسـت، بـه مـا     به واسطه طمع در مال دنيا عذاب از اين درخت كـه كنـار  «رسول خدا فرمود: 

(!»نزديكتر شده بود
227F

1(. 

                                           
البدايـة والنهايـة،  -٩٩٠، ص٣طربی، ج -٢٨٩و  ٢٨٨دكرت حممد جعفر اسالمی، ص ترجمة) شأن نزول آيات، ١(

 .٣٧٧ابوالقاسم پاينده، ص ترجمةحياة حممد، حسنني هيكل،  -٢٥٧، ص٣ج
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 فرمايد!.. د ميرا تأيي ناگفته نماند كه خداوند با نزول اين آيات رأي قاطعانه عمر 

 ودن منافقين از حضور در جنگ تبوكنم معاف
بـه خـاطر بعضـي از تصـرفات مـورد مالمـت        صنيـز رسـول خـدا    » تبوك«در جريان غزوه 

 خداوند قرار گرفت، آورده اند:
» تبـوك «كرد تـا بـا روميـان متجـاوز در      تمام يارانش را براي جنگ بسيج مي صپيامبر «

به بعضي از افراد از جمله منافقين دورو و رياكار كه بـراي   ص بجنگند، در اين هنگام پيامبر
هاي آنان را قرار گرفـت، و قبـل    كردند، تحت تاثير بهانه جويي جويي مي نرفتن به جنگ بهانه

را از حضور در آن جنگ گويد و كدام يك دروغ آنان  از آن كه بداند كدام يك راست مي
(معاف فرمود

228F

2(. 

                                                                                                             
 ) مرجع قبلی.١(

كند، زيرا سفری طوالنی و در گرمای شديد تابستان بود، و بايستی برای پيمـدن  ياد می» ساعة العرسة«رآن را به ) ق٢(

كردند و زمان برداشت حمصوالت كشاورزی نيز بود! و از مهه مهمـرت  راه از صحرای خشک و بی آب حركت می

شـدند!  ا به پريوزی دست نيافتند، روبـرو مـیبر آهن» مؤته«با دشمنی بسيار قوی و نريومند كه مسلامنان در جنگ 

لذا در اين موقع منافقان برای نرفتن به اين جنگ سخت غذرها تراشيدند؛ مثالً بعضی از آهنـا گفتنـد: يـا رسـول 

ترسـيم بيـاييم و در آنجـا زنـان  خدا! به ما اجازه بده تا در مدينه بامنيم و ما را در معرض آزمـون قـرار مـده! مـی

2  3  4  5  ] كه اين آيه نازل گشت: » را ببينيم و اختيار خود را از دست دهيم!سفيدروی رومی 

  C   B  A  @  ?  >=     <  ;  :  98  7  6Z ) :ـــة  )٤٩التوب
گفتند: به ما اجازه بده (تا در جنگ با روميان رشكـت نكنـيم) و مـا را اچـار فتنـه و فسـاد  بعضی از منافقان می«

هان! ايشان هم اينک در عني فتنه و فساد افتاده اند و به راستی آتـش دوزخ آهنـا را فـرا (زيبارويان رومی) مساز! 

 »خواهد گرفت

به حركت افتاد، منافقان مجع شده ومسـلامنان را مسـخره » سپاه مأموريت سخت و حساس«و زمانی كه جيش العرسه 

كـه » نرويد و در جنگ رشكت نكنيد! در اين گرمای سخت بريون«گفتند:  خنديدند و به مردم می كردند و می می

=  <   ?  @  H  G   F  E  D  C  B  A  ]  اين آيـه نـازل گشـت:
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را به خاطر آن اقدام سرزنش نمود، و به او يادآور شد كه نبايد به همين جهت خداوند او 
كـردي تـا دروغگـو از راسـتگو      دادي، بلكـه الزم بـود صـبر مـي     به هركس اجازه معافيت مي

 شناخته شود.
هايي همچون: زكـات، نمـاز، انفـاق و...     منافقين هميشه به اين صورت بوده و براي عبادت

خوانند و  ميلي مي نماز را از روي تنبلي و بي«عبير قرآن: حاضرند كه شركت كند، هرچند به ت
كننـد، زيـرا    اما در جهـاد بسـيار كـم حضـور پيـدا مـي      » پردازند. زكات را از روي ناچاري مي

حضور در جهاد بحث مرگ و زندگي در ميان است، چطور ممكن است خود را براي دينـي  
 به كشتن بدهند كه به آن ايمان ندارند؟!.

داد، آنها از حضور در جنگ به هر نحـوي كـه    داد و چه نمي چه اجازه مي صر لذا پيامب
گشـتند، و ايـن كـار را هـم      كردنـد، و معمـوالً در وسـط راه برمـي     ممكن بود خـودداري مـي  

(كردند!
229F

1(. 
ناخواسته به منافقين كمك كرد تا همچنان دروغگويي و رياكاريشان  صدر واقع پيامبر 

 كه خداوند او را چنين مورد مالمت قرار داد: را پنهان كنند، و اين بود

                                                                                                             
  Z  Y        X   W  VU      T   S  R  Q  PO  N  M   L  K  J  IZ ) :ــــة ــــان « )٨١التوب منافق

ادمان اند! آنان نخسواند با كنند پيامرب را فريب داده) و در جنگ رشكت نكرده اند، ش نشني از اينكه (فكر می خانه

گفتند: در گرمای سوزان (بـه طـرف تبـوک) حركـت نكنيـد! (ای  مال و جان خود در راه خدا جهاد كنند، و می

دانستيد كه آتش جهنم بسيار گرمرت و سوازنرت است! پس بايد كمرت بخندنـد و  اندشيديد می پيامرب!) بگو: اگر می

 ».كنند است كه می بيشرت گريه كنند! اين پاداش كارهايی

 Z!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  ]  ) خداوند در موردشـان ميفرمايـد:١(

و اگر ما بر آنان واجب كنيم كه خود را بكشيد يا در راه خـدا بـرای جهـاد بـريون برويـد، جـز « )٦٦النساء: (

 »دهند! تعدادی كمی اين كار را انجام نمی
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[MLK N O P Q XW  VU T SRZ 
خداوند تو را ببخشايد! چرا قبل از آنكه راستگويان و دروغگويان (منافق) را از « )٤٣التوبة: (

 .»اجازه (نيامدن به جنگ را) دادي؟ هم تشخيص بدهي، به ايشان
كـه عـذري داشـته باشـند از رفـتن بـه جنـگ        در آن ميان سه نفر از مسلمانان نيز بـدون اين 

و هم آن سه نفر كه در جنگ تبوك حاضر نشده بودند  صخودداري كردند، اما هم پيامبر 
 توبه كردند و خداوند نيز توبه ايشان را پذيرفت:

[ ®   ¬  «  ª  © ...$  #  "  ! ...   >  =     <  ;:  9  8  7

 A @    ? Z ) :ه پيامبر را پذيرفت... و توبه آن سه نفري را توب خداوند« )١١٨التوبة
كه از جنگ تخلف كردند نيز پذيرفت... سپس خداوند توبه همه ايشان را پذيرفت و بخشيد، 

 .»پذير مهربان است زيرا خداوند همان توبه

 استغفار براي خويشاوندان
خواسـت بـراي عمـويش أبوطالـب طلـب آمـرزش كنـد         صهمچنين زماني كه رسول خدا 

وند او را سرزنش نمود، خداوند به او اجازه نداد كه براي مشركين هرچند از نزديكـانش  خدا
 باشند، استغفار نمايد.

براي بعضي از نزديكانش گفتند: پـس مـا    صمسلمانان نيز با شنيدن طلب آمرزش پيامبر 
 نيز بـراي پـدر خـود    كنيم؛ زيرا ابراهيم  نيز براي پدران و نزديكان خود طلب آمرزش مي

كه مشرك بود طلب مغفرت نمود و محمد نيز براي عمو و مادرش درخواست، مغفرت كرد، 
 اما خداوند با اين آيات پيامبر و پيروان او را مورد خطاب قرار داد:

 [  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3

        M  L     K  J              I  H  G  F  E  D  C  B  O  N

  _    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R           Q  PZ )١١٣: التوبة – 
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براي پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براي مشركين، حتي اگر خويشان (آنها) باشند « )١١٤
طلب آمرزش كنند، هنگامي كه برايشان ثابت شود كه (با شرك از دنيا رفته اند، بدانيد كه) 

اي بود كه به او داده  شركين اهل دوزخند، استغفار ابراهيم نيز براي پدرش به خاطر وعدهم
بود، اما هنگامي كه براي او روشن شد كه پدرش دشمن (دين) خداست، از او بيزاري جست 

دست به دعا و فروتن و  (و بعد از آن براي او استغفار نكرد) واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و
 .»شكيبا بود

 در باره عصمت خود» اهل بيت«نظر 
بينم كه عالمـه شـيخ عبـداهللا مامقـاني متوفـاي       قبل از هرچيز يادآوري اين موضوع را الزم مي

حـاوي احـوال تمـامي     كـه  »تنقيح املقال فی معرفة علم الرجـال«هجري قمري در كتاب  1351
تـا قـرن چهـارم     رجال مورد بحث در روايات شيعي اعم از اصـحاب و ائمـه و ديگـر روايـان    

 گويد: هجري است در آن كتاب مي
كان القول فيه فـی العهـد  †ئمةوصاف األأن كثرياً مما يعد اليوم من رضوريات املذهب فی إ«

 .)230F1(»السابق يعد من الغلو
شـوند، در   بيشتر آنچه امروز در مورد اوصاف ائمة جزو ضـروريات مـذهب شـمرده مـي    «

 .)231F2(»آمدند گري به حساب مي ه آنها غلو و افراطيگذشته (قرن اول تا چهارم) اعتقاد ب
را براي تحكيم اقتدار سياسـي خـود   » عصمت«برخالف زمامداران اموي كه تبليغ ويژگي 

كردنـد،   ديدند، ائمه اهل بيت با نسبت دادن اين ويژگي به خود شـديداً مخالفـت مـي    الزم مي
هـا قـرار گرفتـه و بـه      دگاه امـوي نظريه پردازان (امامت الهي) تا حدود زيادي تحت تـأثير ديـ  

                                           
 .٢١٢-٢١١، ص١جلد -)تنقيح املقال١( 

سـالم دكـرت حمسـن كـديور، فصـلنامه نوشته حجـة اإل» تلقی اوليه اسالم شيعی از اصل امامت«) به نقل از مقاله: ٢(

 .٨٥مدرسه سال اول شامر سوم، ارديبهشت 
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را دو امر الزم و ملزوم يكديگر قلمـداد  » امامت و عصمت«عنوان عكس العملي در برابر آنان 
 كردند. مي

توان مهمترين مانع رشـد و گسـترش نظريـه     اما مخالفت ائمه اهل بيت با اين ديدگاه را مي
امامان اشاره صريح و آشـكاري  (امامت الهي) در آن دوره زماني دانست، بسياري از احاديث 

به اين مسأله دارد كه آنان مانند ديگر مردم عادي از اشتباه و خطا مصـون نبـوده و خـود را از    
 دانستند. نياز نمي نقد و تذكر ديگران بي
در زمان زمداري خود و در مقابـل انبـوه جمعيـت در مسـجد كوفـه       اميرالمؤمنين علي 

 فرمايد: مي
شـمارد،   د پي ببرد، آنچه را غيـر اوسـت كوچـك مـي    هركس به عظمت خداون«

مند شود، بايد به عظمت او و ناچيزبودن غيـر   هركس كه از نعمت خداوند بيشتر بهره

ترين صفت زمامداران آنست كه در برابر مردم  او بيشتر يقين پيدا كند. بنابراين، زشت

ن انديشه ايـد كـه   نيك تكبر ورزند و فخر بفروشند، من از اينكه برخي از شما در اي

چاپلوسي و ثناگوئي در من مؤثر افتد، بسـيار ناخرسـند و بيـزارم، زيـرا كبريـائي و      

گويي گاه از مـن ثنـا   دانم، هيچ را بيش از همه شايان ثناگوئي مي روردگارپبزرگواري 

نكنيد، مرا از انجام وظايف و احقاق حقوقي كه هنوز آنها را به سـرانجام نرسـانده ام   

د، با من مانند جباران و سالطين سخن مگوئيـد، نـزد مـن از محافظـه     منصرف نسازي

در آنچـه كـه   پروا باشيد!  كاري و از رفتار تصنعي بپرهيزيد و در انجام عمل نيك بي

دانيد بدون واهمه حق را بگوئيد! زيرا هرچند شنيدن حق سخت  براي من ناصواب مي

من كار و رفتار خـود را  ت، تر اس گمان انجام عمل حق و عدالت سخت است، اما بي

مگر آنكه پروردگارم خـود نفـس مـرا از     دانم، از عيب و اشكال و اشتباه مصون نمي

خطائي مصون بدارد، زيرا كه مقابله با هواي نفس تنها با توفيق او ممكن است، من و 

ها تسلط دارد، اوست  شما در برابر پروردگار بندگاني بيش نيستيم، اوست كه بر نفس
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را از نيستي هستي داد، و به عمل صالح هدايت نمود و چشمان نابيناي ما را از  كه ما

 .)232F1(»گمراهي به شاهراه هدايت رهنمون ساخت
گويند: فردي به نام (خربت بن ناجيه) كه بعـدها بـه (خـوارج) پيوسـت، بـه امـام علـي         مي

تي او را خيرمؤمنان به سـ كرد كه مخالفان خود را از بين برده و يا زنداني كند، اما ام توصيه مي
برحذر داشت و به او و ديگران نيز گوشزد كـرد كـه چنانچـه خـود او نيـز       ناز گفتن اين سخ

 بر آنان واجب است كه مانع آن اقدام او شوند و او را اطاعت نكنند!. ،چنين دستوري بدهد
عـدم   گوئي به دور است، خـود دليلـي واضـح بـر     پيداست گفتار امام كه از هرگونه مبالغه
 باشد. آنان مي» عصمت ذاتي و تكويني«صحت احاديث منسوب به امامان در زمينه 

برد و او را بر مقامي برتر و واالتر  اي از تقدس فرو مي امام و زمامدار را در هاله» عصمت«
سازد و در بسياري  نشاند و مخالفان و ناصحان را از حق انتقاد و نصيحت محروم مي از نقد مي
كـه خـود نمونـه تواضـح و      دهد، امام علي  آنان را بر كرسي جرم و اتهام قرار مياز موارد 

خواهي بود همواره اصحاب را به ايفاي نقش سياسي و انجام وظيفه نظارت بر خود فرا  عدالت
 فرمايد: هايش مي خواند، او در يكي از نيايش مي

بخش! و اگـر دوبـاره   الها! گناهاني را كه خود بيش از من از آنها آگاهي بر من ب«

مرتكب آنها شدم، بخشش خود را دوباره شامل حال من كن! پروردگارا! آنچه را كـه  

با خود عهد كردم انجام بدهم، اما وفا نكردم بر من ببخشاي، بار خدايا! آنچه را براي 

جستن به تو بر زبان آوردم، اما در دل با آن مخالفت كردم، عفو بفرما! خداوندا!  تقرب

 .)233F2(»هاي نارواي نفساني را بر من ببخش هاي زباني و كشش لغزش
 شمارد: هاي زمامدار و حاكم را چنين برمي اي ويژگي اميرمؤمنان در نامه

                                           
 .٣٠٩ص ٧٤و بحار األنوار، جملسی، ج ٢٩٢ -٢٩٣) روضة الكايف، كلينی، ص١(

 .١٠٤)هنج البالغه، ص٢( 
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پيشوائي مسلمانان شايسته است كه حافظ ناموس، جان و مـال مـردم باشـد،    «... 

كنـد، او   مـي  زمامدار نبايد جاهل و نادان باشد! زيرا كه زمامدار جاهل مردم را گمراه

بايد از جور و ستم پرهيز كند، زيرا كه بـا جـور و جفـايش خـود را از مـردم دور      

سازد، همچنين رهبر نبايد اهل خيانت باشد! تا در اموال (بيت المال) طمع نكند، او  مي

نبايد اهل تبعيض باشد! تا قومي و گروهي را بر قوم و گـروه ديگـر تـرجيح ندهـد،     

ل رشوه باشد! تا حق را ناحق نكند، سرانجام اينكـه زمامـدار   همچنين پيشوا نبايد اه

باشد! در غير اين صورت امت را به سوي نيستي و نـابودي  » سنت پيامبر«بايد حافظ 

 .)234F1(»كشاند مي
دانـد كـه در اجـراي دسـتورات      اي ديگر زمامداري را حق كسي مـي  اميرمؤمنان در خطبه

 .)235F2(»تر و داناتر باشد الهي از ديگران قوي
» ولي امر«فرماييد كه در تمام آن سخنان اميرالمومنين در بيان صفات حاكم و  مالحظه مي
رفتار شود، شيخ صدوق در كتاب (اإلمالي) داستاني را از  ديده نمي» عصمت«اثري از ويژگي 

كند كه با ويژگي عصمت امامـان بـه هـيچ وجـه همخـواني نـدارد، او        نقل مي كفاطمه زهرا 
 گويد: مي

امام علي تمام پول حاصل از فروش يك قطعه زمين را انفاق كرد و بـه مسـتمندان    روزي«
پيراهن او را به نشانه  كبخشيد، و حتي يك درهم را هم براي خود نگاه نداشت، فاطمه زهرا 

 اعتراض گرفت و كشيد.
 جبرئيل بر پيامبر نازل شد و او را از موضوع باخبر ساخت، پيامبر نزد آنان رفت و دخترش

را به سبب اعتراض به آن اقدام حضرت علي سـرزنش نمـود، فاطمـه زهـرا در پاسـخ بـه پـدر        
 .)236F1(»كار را هرگز تكرار نخواهم كردو اين  ،طلبم گفت: من از اين بابت از خدا بخشش مي

                                           
 .١٣١خطبه  ١٨٩) مهان، ص ١(

 .١٧٣خطبه  ٢٧) مهان، ص ٢(
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امـام حسـن چيـزي را از    «شريف رضي نيز در كتاب (خصائص اإلمامة) روايت كرده كـه  
ميرمؤمنان از اين كار او بسيار خشمگين شد و چند بار خطاب بـه  بيت المال به امانت گرفت، ا

 .)237F2(»با پس گرفتاو گفت: اي ابامحمد از آتش جهنم بترس! و آن كاال را 
 گويد: اي به مردم كوفه كه همراه با مسلم بن عقيل فرستاد مي در نامه امام حسين 

سي اسـت كـه بـه    پيشوايي و امامت تنها از آن كخورم!  به جان خود سوگند مي«

قرآن عمل كند و خود را وقف خدمت به دين خدا سازد، به احكام دين خدا پايبنـد  

در اينجا نيـز از شـرط عصـمت چيـزي گفتـه نشـده        .)238F3(»باشد و براساس عدالت عمل كند
 است.

كنـد كـه شـرايط الزم بـراي زمامـداري را       نقل مي صامام باقر حديثي را از رسول خدا 
 :كند، حديث پيامبر اين است كه مسأله عصمت صحبت نمي ميشمارد، اما از بر

گيرد، بايد سه ويژگي در او وجود داشته  كسي كه زمام امور امتم را در دست مي«

» صـبر «سازد، ديگري  كه او را از معصيت پروردگار مصون مي» تقواست«كي باشد: ي

بـا  » تـار نيـك  رف«شود، و باالخره  بردباري است كه مانع از خشم و خشونت او مي و

 .)239F4(»گرداند زيردستان است، زيرا اين رفتار او را براي مردم پدري مهربان مي
ي  تـوان فهميـد كـه زمامـداري و امامـت در انحصـار خـانواده و طبقـه         از حديث فوق مي

گيـري (اهـل    ها را داشته باشد شوراي عالي تصـميم  خاصي نيست، و هر انساني كه آن ويژگي
 و رهبري بنشانند.» امامت«او را بر مقام توانند  حل و عقد) مي

 فرمايد: امام صادق در مورد خود به صراحت تمام مي

                                                                                                             
 .٤٧٠)األمايل، صدوق: ص١( 

 .٢٨، رشيف الرضی: صإلمامة) خصائص ا٢(

 .٢٠٤رشاد، شيخ مفيد: ص) اإل٣(

 .٤٠٧ص ١) روضه كافی، شيخ كلينی: ج٤(
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هايي هستيم كه هيچ سود و زياني را با خواسـت خـود    سوگند به خدا! ما انسان«

گمـان از بخشـش خداونـد     توانيم فراهم كنيم، اگر رحمتي شامل حال ما شد، بي نمي

به خدا سوگند كه ما از گناه به دليل گناهان ماست،  و اگر مجازات شديم، قطعا ،است

شـويم، دوبـاره    مـي  نفدميريم، در قبرها  ما هم مي و معصيت خداوند مصون نيستيم،

شويم و در روز رستاخيز ماننـد ديگـران مـورد بازخواسـت خداونـد قـرار        زنده مي

، امـا  دهم كـه هرچنـد از نوادگـان پيـامبر هسـتم      گيريم، من نزد شما شهادت مي مي

مصونيتي از گناه ندارم، اگر خدا را اطاعت كنم، بخشش او شامل حـال مـن خواهـد    

شد، و اگر از دستورات او سرپيچي نمـايم، مـرا بـه عـذابي سـخت دچـار خواهـد        

 .)240F1(»ساخت
دهنـده اصـرار     خـود نشـان  » عصـمت «تأكيد بيش از حد امـام صـادق در نفـي و تكـذيب     

تـوان نتيجـه    امامـان بـوده اسـت، همچنـين مـي     » عصـمت «ه گروهي از پيروان او در باره باور ب
 گرفت كه امام صادق از گسترش چنين باوري در ميان مردم نگران و بيمناك بوده است.

كنند كـه در   گفت: (يا اباعبداهللا! گروهي ادعا مي روزي يكي از شيعيان به امام صادق 
ا ايـن سـخن درسـت اسـت؟ امـام      ميان شما اهل بيت امام (واجب اإلطاعة) اي وجود دارد، آي

شناسم، گفتند:  خود نمي» اهل بيت«خير، من چنين شخصي را در ميان صادق فرمودند: 

گوينـد كـه آن    زهد و تقوا هستند و مي ،يا اباعبداهللا، آنان (ادعا كنندگان) مردان عمل

هـاي خـود    شخص جز خود شما كسي ديگري نيست، فرمود: خودشان مسئول گفتـه 

 ».آنان چنين چيزي را نگفته ام من به هستند،
شيخ صدوق در كتاب (عيون اخبار الرضا) در زمينه ويژگي عصمت انبياء دو روايت را از 
زبان امام رضا كه در حضور مأمون و شخصي به نام علي بن محمد بن الجهم گفته شده است 

                                           
 .٧٧٠ثبات اهلداة، حرالعاملی: صإو  ٢١٢) روضه الكافی، كلينی، ص١(
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هر آيـات قرآنـي   انبياء را در ظـا » معصيت«كند، در اين دو روايت امام در مورد نسبت  نقل مي
(كند معصيت منزه و مصون معرفي مي زو انبياء را ا ،به قول شيخ صدوق تأويل نموده

241F

1(. 
نكته حائز اهميت اين است كه در چنين مناسبتي امام رضا در حضور مأمون خليفه عباسي 

پرده در مورد امامت سخناني ايراد كرده است و تنها به عصمت انبيـاء اشـاره    به صراحت و بي
گمان آن  گويد؟ علت اين امر بي سخني نمي» عصمت امامان«كند و به هيچ وجه در مورد  مي

 بودن خود باور نداشتند. به معصوم» اهل بيت«است كه امامان 
عصمت امامـان در آن دوره زمـاني تنهـا از زبـان (غاليـان) و آنهـم بسـيار مخفيانـه شـنيده          

كنند، چنين  ه صراحتاً عصمت خود را نفي ميهاي نقل شده از امامان را ك شد، آنان روايت مي
كردند كه امامان اين سخنان را تنها در مقام آموزش مـردم و يـا احتمـاالً از     تأويل و توجيه مي

دادند كـه در آنهـا    گفته اند، برخي از آنان حتي احاديثي را به امامان نسبت مي مي» تقيه«روي 
بايد دانست: بسياري از آن روايات از نظر  ويژگي عصمت الزمه امامت شناخته شده است، اما

 إسناد غيرمستدل و بعضي نيز روايات ضعيفي هستند.
امامان مـا معصـومند، مـردم    « العابدين آمده است كـه   در رواياتي منسوب به امام زين

شناسـند؛ عصـمت    هاي ناشناخته آفرينش است به درستي نمي عصمت را كه از پديده

» قـرآن «ناب نجات خداوند، طناب نجات خداوند همان يعني: اعتصام و تمسك به ط

 سازد. است و قرآن مردم را به (رمز كسب مقام) امامت رهنمون مي
بينيم كه عصـمت از طريـق    در اينجا صرف نظر از نقد مستندبودن يا نبودن اين حديث مي

حصـار  « شود، نه آنگونه كه متكلمان عصـمت را نـوعي   به تعاليم قرآن حاصل ميالتزام انسان 
 شود. كنند كه مانع ارتكاب معصيت و اشتباه توسط امامان مي معرفي مي» الهي

 از محرمات خداوند«كند كه  حديث ديگر از امام صادق (معصوم) را شخصي معرفي مي

 Z+  ,  -  .  /  0   1  2  3   ] است: در قرآن نيز آمده  )242F1(»كند پرهيز مي

                                           
 .١٥٣-١٥٥ص ١)كافی، الكلينی، ج١( 
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وردگار اعتصام و تمسك جويد، به راه راست هركس به (كتاب) پر« )١٠١آل عمران: (
اين مطلب نيز تأييد كننده همان مفاهيم وارده در روايت امام سجاد » شده است.راهنمايي 

است، شيخ صدوق در كتاب (اكمال الدين) از زبان سليم بن قيس از اميرالمؤمنين روايت 
 .»ذير ساخته استا قرين و جدائي ناپخداوند قرآن را در همه جا با م«كند كه  مي

من از رسول خدا «نيز از عبداهللا بن عباس نقل شده است: » عيون الخبار الرضا«در كتاب 

فرمود: من، علي، حسن، حسين و نه تـن از فرزنـدان حسـين مطهـر و      شنيدم كه مي

 ».معصوم هستيم
مجلسي احاديثي را كه به گفته او منسوب به (سليم بن قيس هاللي) اسـت، امـا در كتـاب    

بـه راسـتي از خـدا و    «در يكي از اين احاديث آمده است:  شود آورده است. هاللي ديده نمي
رسول و اولياي امور بايد اطاعت كرد، خداوند بـه ايـن دليـل دسـتور اطاعـت از اولـواالمر را       
صادر فرمود كه آنان معصوم و مطهر بوده و هيچ امري كه در آن معصـيت خداونـد باشـد، از    

 .»ودش آنها صادر نمي
، گفتـه  كند با توجه به روايت ديگري كه از ميان مورخين تنها شيخ صدوق آن را نقل مي

هـاي اهـل بيـت در مقابـل مـأمون خليفـه        شود كه امام رضا در هنگام بيان برتري و ويژگي مي
رسد،  شود، اما سند اين روايت كامالً ضعيف به نظر مي عباسي عصمت آنان را نيز متذكر مي

بن  علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب و جعفر بن محمد«ن را از زبان آصدوق  زيرا كه شيخ
ريـان بـن   «و ناشناس هستند، همچنـين از زبـان   » مهمل«كه از نظر علم الرجال افرادي » مسرور
» ضـعيف «بندي علم الرجال فـردي   از ياران فضل بن سهل كه اين فرد نيز از نظر طبقه» الصلت

كند، اين روايـت حتـي طبـق روش معمـول سـند نويسـي بـه روايـت          رود نقل مي به شمار مي
شخصي كه خود در مجلس امام حضور داشته و مستقيما روايت را شنيده باشد، مسـتند نشـده   

 است.

                                                                                                             
 .١١٦)بني التصوف و التشيع، هاشم معروف احلسنی، ص١( 
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زيسته، مؤرخ ديگري اين روايت  به همين دليل پيش از صدوق كه در ميانه قرن چهارم مي
و «ي ي آمده است كه به عبـارت قرآنـ   ت جملهكند، اظافه بر آن در ذيل اين رواي را ذكر نمي

را افـزوده اسـت، و آن را عبـارتي    » و رهطـك المخلصـين  «عبـارت  » أنذر عشيرتك األقـربين 
دانـيم: بـاور (بـه تحريـف قـرآن) يكـي از        ! چنانكـه مـي  آورد. شده از قرآن به شمار مي حذف

ن ادعاهـايي اظهـار انزجـار    به شمار ميآيد، اما ائمه اهل بيت همـواره از چنـي  » انيالغ«ادعاهاي 
ميكردند، نكته حائز اهميت اين است كه هرچند مضمون روايت بـه دنبـال اثبـات عصـمت و     

كنـد، ايـن در حـالي اسـت كـه       طهارت اهل بيت است، اما مصداق اهل بيت را مشخص نمـي 
كردنـد،   بيان مـي » اهل بيت«هاي گوناگون شيعه در آن زمان برداشت متفاوتي از مصداق  فرقه

گـوئي، نفـاق و حتـي انحـراف و گمراهـي مـتهم        ا آنجا كه گاهي آنان همديگر را بـه دروغ ت
كردند، اين روايت در حقيقت نمونه كوشش برخي از متكلمان غـالي بـراي تأويـل قـرآن      مي

 است.» عصمت و امامت الهي«متناسب با نظريه 

 عصمت ائمه حقيقت يا توهم؟
» عرضه روايات اصـول بـر قـرآن و عقـول    كتاب «اهللا سيد ابوالفضل برقعي در  تآي

 گويد: مي
در خواستي تشريعي » اذهاب رجس و تطهير اهل بيت«ي خداوند بر آلودگي زدايي  اراده«

ها  اصوالً اوامر الهي به انسانو از طريق تبعيت از تعاليم قرآن و تفسير عملي آن (سنت) است. 
ي تشريعي پروردگار اسـت، اضـافه بـر     در قرآن كه كتاب قانون و تشريع است، ناشي از اراده

صـرفاً از   ص به بعد) خطاب به همسران رسول خـدا  28ي  ي احزاب (آيه آن در آيات سوره
در خانـه بمانيـد و   تـان را بپردازيـد!    تكليف است، مانند: نمـاز را بـه پـا داريـد! زكـات امـوال      

يعنـي: درخواسـت او بـه     خـدا » تشـريعي  ي اراده«خودنمايي نكنيد! و.... كه اين اوامر ناشي از 
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(و آفـرينش مـادرزادي او  » تكـويني  ي اراده« پيروي از احكـام يقينـي شـريعت اسـت، و نـه      
243F

1( 
ـ طَي«ي خدا بر پاك گردانيدن و تطهير اهل بيت كه فرموده:  اراده اي اسـت   ماننـد اراده  »مركُه

علي و حضرت  ي مؤمنين از جمله پيامبر، حضرت خطاب به همه 6ي  ي مائده آيه هكه در سور
ي مـذكور چنـين    آيـه » خواهد تا شـما را پـاك سـازد    يرِيد ليطَهركُم= مي«فاطمه و... فرموده: 

 است:

 [  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
    ;  :           9  8   76  5     4  3  21  0  /      .  -

 L  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  
  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M

   a   ̀ _  ^  ]  \    [Z ) :منظور آن است « )٦املائدة
خواهد شما را  اي مؤمنين وضو بگيريد.... (و سبب اين امر به شما آن است) كه خدا نمي«كه 

ا بر خواهد شما را پاك و پاكيزه سازد و نعمت خود ر در تنگنا و سختي قرار دهد، بلكه مي
 ».شما تمام نمايد

خواهد به اراده و اختيار خودتان شـما   يعني خدا مي در اين آيه نيز سخن از تكليف است،
ي تشريعي اراده و اختيار مكلف نيـز از شـروط تحقـق آن اسـت، و      را پاك گرداند، در اراده

نهـا نيـز   ي نسـاء كـه در آ   سـوره  28و  27و  26ي  ي بقره و آيه سوره 185ي  همچنانكه در آيه
ي تكويني نيست، واضح است كه  ي خدا اراده سخن از تكاليف و امر و نهي الهي است، اراده

ي حـق   ي تكويني نيست كه صـرف اراده  ي احزاب و مائده نيز اراده ي مذكور در سوره اراده
 ي تكويني فرموده: علت تحقق آن شود و مراد خدا حتماً واقع گردد، چنانكه در باره

                                           
ی خدا در مواردی ترشيعی است كه مكلف خود نيز دارای اراده و اختيار باشد و به خواست خود بـه اوامـر  ) اراده١(

چيز مـانع حتقـق  ی حتقق مراد است و هيچ ی تكوينی خدا كه نامرشوط و علت تامه خدا عمل كند، برخالف اراده

 تواند بود. آن نمی
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 [¾  ½    ¼        Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Z ) :جز اين نيست «  )٨٢يس
درنگ] به  [بيفرمايد باش! پس  كه فرمان او [چنان است كه] چون چيزي را بخواهد، مي

 ».آيد وجود مي
ناپذير تكويني الهي باشد، چنين عصمت   ي تخلف اوالً: اگر عصمت اهل بيت معلول اراده

تواننـد خطـا و تخلـف كننـد معصـوم و       سنگ و چوبي كه نميو طهارتي فضيلت نيست و هر 
مطهر هستند، زيرا افرادي كه به اراده و خواست ازلي خداونـد مطهـر و مبـري از هرآلـودگي     

 توانند اسوه و مقتداي مؤمنين باشند. باشند، نمي
در نتيجه سخن ما اين است كه خداونـد از تمـامي مـردم خواسـتار دوري از آلـودگي يـا       

ي احزب به خصوص از اهل بيت پيامبر پاكي  گرديده است، ولي در سوره» رجس«از اجتناب 
 به نوعي به او ارتباط دارند، چنان كه فرموده: و پاكيزگي را خواسته، زيرا اهل بيت هركس

 [²   ±   °  ¯  ®  ¬  «  Z ) :اي كسـاني كـه ايمـان آورده    « )٦التحريم
 .»وزخ] محفوظ بداريداز آتش [د ي خود را ايد! خود و خانواده

طبعاً اهل بيت پيامبر نيز به وي وابسته اند، و آبروي ايشان آبروي رسول خداسـت و مـردم   
گيرنـد، و خـدا    قـرار مـي   توجه خاصي به آنان دارند، و بيش از سايرين تحت تأثير رفتار آنهـا  

تـر   آن الزم خواهـد مؤكـدتر و ذكـر    توقعي كه از ايشان دارد و اداي تكاليفي كه از ايشان مي
اگر اعمـال صـالحه بـه جـاي     «احزاب به آنان فرموده:  31و  30ي  بوده است، چنان كه در آيه

 .»شوند كيفرشان دوچندان خواهد بود آورند أجرشان دوچندان و اگر اعمال ناپسند مرتكب
عصمت «و عصمت اهل بيت » ي تكويني اراده«ي الهي در اين مورد  واضح است كه اراده

ي خدا آن است كـه ايشـان از طريـق تبعيـت از تعـاليم شـريعت        يست، بلكه خواستهن» تكويني
ي ساير  خود را از ناپاكي دور بدارند و طهارت جسمي و روحي و اخالقي كسب كنند و اسوه

 مردم شوند و آبروي پيامبر را حفظ كنند.
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، بـا ايـن   البته خدا از مكلفي طهارت جسمي و روحي و اجتناب از ناپاكي را خواسته است
شـود،   ي آنهـا تـالوت مـي    ي خدا از كساني كه آيات خدا نخست در خانه تفاوت كه خواسته

 يعني از اهل بيت رسول، مؤكدتر است.
إذهـاب  «گوينـد: چـون قبـل از ذكـر      ثانياً: برخي از گويندگان و نويسندگان جامعه ما مـي 

يعنـي اثبـات و ايجـاد    » حصر«است و » أدوات حصر«به كار رفته، و إنما از » إنما«لفظ » رجس
و تطهيـر مخـاطبين آيـه را خواسـته     » إذهاب رجس«محصور و نفي غير آن، لذا خدا انحصاراً 

بنابر روايات، مخاطبين آيـه: حضـرت   ي حصر آيه خارج اند!! و  است و غيرمخاطبين از دايره
ي از هرگونه ي تخلف ناپذير و تكوين فاطمه و حضرات علي و حسنين بوده اند و ايشان به ارده

 .گناه و خطا معصوم اند!!
حسن و حسـين هرسـه دختـران معاويـه     «گويد:  اين ادعا يادآور مثل معروفي است كه مي

 در پاسخ به آن بايد گفت كه:»! اند
اسـت، امـا محصـور آن اشـخاص نيسـتند،      » حصر و تحديد«از ادوات » إنما«گرچه  -الف

يك هدف واحد و نفـي اهـداف و مقاصـد ديگـر     انحصار امر و نهي به » إنما«بلكه مقصود از 
نيسـت،  » تزكيه و تطهيـر «فرمايد: هدف از اين اوامر و نواهي به شما جز  است، در واقع آيه مي

تـان چيـز    گردانيـدن   فرمايد: از امر و نهي به شـما جـز تطهيـر و پـاك     به عبارت ديگر خدا مي
خواهيم و الغير، زيرا  چند نفر را ميخواهم، نه آن كه بفرمايد: فقط تطهير شما  ديگري را نمي

گردانيدن تمام مكلفـين را   ) تطهير و پاك6اي ديگر (المائده/ همانگونه كه قبالً گفتيم، در آيه
 خواستار شده است.

باشد، همانگونـه   دي تكويني و ازلي خداون اگر عصمت و طهارت كسي معلول اراده -ب
توانند اسوه والگوي ديگراني باشند كـه   ي نميهاي آور نيست، و چنان انساني كه گفتيم فضيلت

 تكويناً و در آفرينش الهي مطهر نيستند.
منحصر باشد و  اگر حكم آيه به مخاطبين يعني: حضرت علي و فاطمه و حسن و حسين

 امام ديگر معتقد نباشيد! 9سايرين خارج از دايره انحصار آن باشند، بايد به عصمت 
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ت، اما اگر اصرار داريد كه داماد و نوادگان هم جزء اهل واضح اس» اهل بيت«معناي  -ج
بيت باشند، چرا ابوبكر و عثمان دو پسر ديگر حضرت علـي، همچنـين زينـب و أم كلثـوم دو     
دختر ديگر آن بزرگوار را معصوم نميدانيد؟ چرا عثمان خليفه سوم را كه او نيز مثل حضـرت  

 .دانيد؟ بيت نميعلي داماد رسول خداست و فرزندانش را جزو أهل 
به نص قرآنكريم، پيامبر از اشتباه مبري نبود، بلكه از طريق وحـي اشـتباهاتش اصـالح     -د

و....) چگونه ممكن است اهل بيتش كه بـه ايشـان وحـي نـازل      1و التحريم/ 43شد (التوبه/ مي
 .شد از او پيشي بگيرند و به هيچ وجه خطا و اشتباه نكنند؟ نمي

جس و پليدي سخن گفته و پليدي ناشي از گناه و معصيت اسـت، ولـي   ثالثاً: آيه از رفع ر
ممكن است فـردي پـاك باشـد، امـا اشـتباه هـم       شود! يعني  خطا و اشتباه كه سبب پليدي نمي

 .كنيد! بكند، ولي شما احتمال سهو و اشتباه را نيز از ائمه نفي مي
عنكم الرجس= تا پليـدي  ليذهب «ي  رابعاً: اصوالً خطاب خدا به اهل بيت رسول در جمله

كنـد، زيـرا نشـان ميدهـد كـه رجسـي و        ، عدم عصمت اهل بيت را اثبـات مـي  »را از شما ببرد
خواسته آن را از بين ببرد و برطـرف نمايـد، پـس در ايـن آيـه كـه        ي بوده كه خدا مييآلودگ

خـدا و  خواهد، ايشان به اختيار خـويش و از راه اطاعـت از    راجع به زنان پيامبر است، خدا مي
رسول خود را پاك و پاكيزه سازند، در حـالي كـه شـما ائمـه را از زمـان والدت و در دوران      

دانيـد، در نتيجـه بهتـر آن     طفوليت و تا پايان زندگي نيز معصوم و مطهر از گناه و معصيت مي
» علـيهم السـالم  «است: اصرار نكنيد كه مخاطب ايـن آيـه حضـرت علـي و فاطمـه و حسـنين       

 .اند! بوده
امساً: اين ادعا كه ائمه از هر گناه و سهو و خطايي مصون و محفوظ بوده اند، با روايات خ

در پيشـگاه خداونـد عـرض     صحيح و كالم خودشان مخالف اسـت، مـثالً: حضـرت علـي    
 كند: مي

 .)244F1( »با رحمت وسيعت گناهان بزرگم را بيامرز!«
                                           

 ) اغفرلی بسعة رمحتک كباثر ذنوبی (الصحيفة العلوية، دعاؤه فی نعت اهللا وتعظيمه).١(
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 .)245F1( »با جنايتي كه بر نفس خويش كرده ام مرا رسوا مفرما!«

و از  ،كـنم از هركـار نادرسـتي كـه مرتكـب شـده ام       در پيشگاه [خدا] توبه مي«

 .)246F2(»و از هركار زشتي كه از من سر زده است ،هرگناهي كه انجام داده ام

هم اكنون كه اينجا نشسته ام، آمرزش گناهاني را كه پيش از اين از من سرزده به «

 .)247F3(»من مرحمت بفرما!

پوشـي ات   خشايشت از گناهم و گذشت از خطايم و چشمپروردگارا! به راستي ب«

از جرم و جنايت بزرگم كه به خطا يا به عمد مرتكب شده ام، مرا بدين طمع واداشت 

 .)248F4(»كه از تو [آمرزشي را] بخواهم كه سزاوارش نيستم!

روي است كه  اگر شكنجه و عذابم فرمايي به كيفر ستم و جور و جنايت و زياده«

 .)249F5(»ن روا داشته ام و عذري ندارم كه بدان پوزش خواهي كنمخود بر خويش ت

ي  روي من در باره آورم از اينكه خطاها و يا ستم يا زياده پروردگارا! به تو پناه مي«

هاي نفس و به كاربردن شهوت، ميان من و رحمت و احسانت  خود و پيروي از هوس

 .)250F6(»حائل و مانع شود

                                           
 ه فی الثناء علی اهللا مما علمه).ؤ) ال تفضحنی بام جنيته علی نفسی (دعا١(

 ذخور)ارتكبتها ومن كل ذنب عملته ولكل فاحشة سبقت منی (دعاوه املعروف بدعا امل ةليه من كل خطيئإتوب أ) ٢(

 .لی اهللا تعالی)إعطنی فی جملسی هذا مغفرة ما مضی من ذنوبی (من دعائه فی الترضع أ) ٣(

ن عفوک عن ذنبی وجتاوزک عن خطيئتی وصفحک عن عظـيم جرمـی فـيام كـان مـن خطايـای وعمـدی إ) اللهم ٤(

 ).ةومطلب املغفر نةستوجبه (دعاوه فی االستكاألک ما ال أسأن أواطمعنی فی 

 ءاهلريـر و هـو دعـا ةه ليلـؤعتـذر (دعـاأن أرسافی علی نفسی فال عذرلی إبنی فبظلمی وجوری وجرمی ون تعذأ) ٥(

 الكرب).

رسافی علی نفسی واتباع هوای واسـتعامل شـهوتی دون رمحتـک وبـرک إو أو ظلمی أن حتول خطايای أبک  عوذأ) ٦(

 ه قبل رفع املصاحف). ؤ(دعا
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ها به پيشگاهت توبه آورده  زشم از گناهاني كه از آنپروردگارا! از تو خواهان آمر«

 .)251F1(»شان] باز گشتم ابام و دگر بار [توبه شكستم و به ارتك
 وجود دارند.» هيي علو صحيفه«و سخنان فراوان ديگري از اين قبيل كه در كتاب 

 كند: نيز در پيشگاه خداوند عرض مي حضرت سجاد 
 .)252F2(»اني كرده امم كه تو را بسيار نافرمكن اقرار مي«

پروردگارا! مرا (به كارهايي) فرمان دادي كه آنها را تـرك كـردم و از كارهـايي    «

راسـت و قصـور   آيم اي بد، كار نادرسـت را بـر   بازداشتي كه مرتكب شدم و انديشه

 .)253F3(»ورزيدم

چه بسيار از وظائف خود و واجباتت غافل بـودم و بسـياري از احكامـت كنـار     «

 .)254F4(»اهي تو را دريدم و گناهاني عظيم مرتكب شدمي نو نهادم و پرده

شدن] حاجتم جز درگاه تو جايي براي درخواست نيست و جز تـو   براي [برآورده«

 .)255F5(»ي گناهان من نيست كسي بخشنده

 .)256F6(»خداوندا] گناهان ما آنچه را كه پنهان و آنچه را كه آشكار است، بيامرز«[

                                           
 ه فی اليوم الثامن والعرشين من الشهر).ؤثم عدت فيه (دعا ليک منهإستغفرک ملا تبت أنی إ) اللهم ١(

 ).١٠بند  ٣٢ی سجاديه، دعای  بوء به من معصيتک (صحيفهأ) كثر علی ما ٢(

ی سـجاديه، دعـای  وسول لی اخلطاء خاطر السوء فقرطت (صـحيفه ،مرتنی فرتكت، وهنيتنی فركبتأنک إ) اللهم ٣(

 ).١٦بند ٣٢

لـی حرمـات انتهكتهـا وكبـائر ذنـوب إائف فروضک، وتعديت عن مقامات حـدودک ) مع كثري ما اغفلت من وظ٤(

 ).١٨بند  ٣٢ی سجاديه، دعای  ها (صحيفه جرتحتا

 ).١٥بند  ١٢ی سجاديه، دعای  ) ليس حلاجتی مطلب سواک، وال لذنبی غافر غريک [صحيفه٥(

 ].٤٨بند  ٤٥ی سجاديه، دعای  ) واغفرلنا ما خفی من ذنوبنا وما علن [صحيفه٦(
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اي از قرآن اسـتناد نكـرده انـد، بلكـه روايـات را       آيه ي خود به سادساً!: براي اثبات عقيده
جايگزين آيات نموده اند! در رابطه با اين موضوع نيز روايات زيادي در دست است، از جمله 

 گويند: رواياتي كه مي
زنـان پيـامبر و آل پيــامبر يعنـي آل علــي و آل عقيـل و آل جعفــر و آل عبـاس و... جــزو      «

گوينـد: مخاطـب آيـات فقـط زنـان پيـامبر انـد، امـا          تي نيـز مـي  روايـا » باشند مخاطبين آيه مي
وي روايتي كه خطاب آيات را به همسران پيامبر منحصر كرده (عكرمـه) اسـت،   اگويند: ر مي

بـه احاديـث او   » مالك بن انـس «و از خوارج بوده و در شمار ضعفاست، » ابن عباس«او غالم 
احمـد ابـن حنبـل او را    «ديـث او را نپذيرنـد،   كـرد: احا  كرد و به سايرين توصيه مي اعتناء نمي

گـو   او را دروغ» يحيـي بـن سـعيد انصـاري    «و » سعيد بـن مسـيب  «مضطرب الحديث شمرده و 
بسـت تـا    بر او دروغ مي» ابن عباس«گويي مشهور بود و پس از مرگ  دانسته اند، وي به دروغ

 بود كه چون در مدينهسازي ضرب المثل شد، وي به قدري بدنام  جايي كه در خيانت و دروغ
 ي او را تشبيع نكردند. يك از مردم جنازه هيچ مرد

ي حلي و سـيد   عالمه«نيز او را از فرقه خوارج شمرده و » شيخ كليني«از ميان علماي شيعه 
 نيز او را منحرف دانسته است.» مامقاني«او را از ضعفا دانسته اند و » بن طاووس

دري واضح است كه به هـيچ وجـه بـه روايـات نيـازي      به نظر ما معني و داللت آيات به ق
داند كه هيچ اصراري بر قبول اين حديث نداريم، امـا سـؤال بـزرگ مـا ايـن       نيست و خدا مي

ي  خطبـه » شـقيه قش«ي  ي همين عكرمه كـه راوي خطبـه   است كه چرا همين سخنان را در باره
يا برروي منبرها و يا در روزنامـه  ها و  و دائماً در كتاب ،گوييد سوم نهج البالغه نيز هست نمي

آوريـد كـه راوي آن همـين     كنيـد و بـه روي خـود نمـي     و راديو و تلويزيون به آن استناد مـي 
( شـود!!  ي مـذكور بـه او خـتم مـي     است و طرق روايت خطبـه » عكرمه«

257F

بائُـك تَجـرُ و بـائي     )1
 .التَجرُ؟!

 اند: ز استناد كردهبرخي از نويسندگان و گويندگان اين حديث به آيه زير ني

                                           
 .١٠٢) ر.ک، شاهراه احتاد ص١(
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 [Ò   Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë Z ) :6و األحــــزاب:  ٧٥األنفــــال( 
 .»بردن] به يكديگر سزاوارترند [از ديگران] خويشاوندان در كتاب خدا [در ارث«

ي مذكور را در رابطه با مباحث ارث آورده اند، به قـول   تمام فقها و محدثين به اتفاق آيه
ذيل هردو آيه گفته اند: مقصـود از آيـه ايـن    » مجمع البيان«طبرسي در مفسرين از جمله: شيخ 

بردن  بردن خويشاوندان بر ديگران مقدم اند، ليكن قبل از نزول اين آيه ارث است كه در ارث
بين آنان أخـوت   ص بر پايه دوستي و برادري بوده، زيرا تعداد مومنين كم بود و رسول خدا

كه مسلمين زياد شدند، قانون قبلي نسخ گرديد و ارث با توجه به  و برادري برقرار نمود و بعداً
 ي مذكور ميان خويشاوندان مسلمان تقسيم شد. آيه

اي از قبيـل   ي امامـت اليـه نـدارد، امـا عـده      كنيد: آيه ارتباطي به مسأله چنانكه مالحظه مي
ريف قـرآن و  معتقد به تح» علي بن ابراهيم«فطحي مذهب و » يونس«كذاب و » سهل بن زياد«
ي ارث از زمـان حضـرت    غـالي و... ادعـا كـرده انـد: تأويـل و تحقـق آيـه       » حسين بن سـعيد «

ي انفال نازل گرديده، تا زمان شهادت  ي بدر كه سوره سيدالشهداء جاري شده! يعني از غزوه
آيه معطل بوده است!! آيا اين كذابين هيچ فهميده اند كـه چـه بافتـه انـد؟!      حضرت حسين

اد فاسدالعقيده براي اين كه به مقصود خود نائل شوند و بين مسـلمين تفرقـه بيندازنـد،    اين افر
گوييم: اگر امامت ارثي است، بايـد آن ارث بـه    آيه را به ارث امامت اختصاص داده اند!! مي

تمامي اوالد امام قبلي برسد، نه فقط به يكي از ايشان، و اگر براساس تعيين و اعالم خداسـت،  
 .گوييد: امامت ارثي است؟! يپس چرا م

 سوره مائده 55بررسي آيه 
(ي اين آيه سخن گفته ايـم  ي مائده استناد شده كه ما قبالً در باره سوره 55ي  به آيه

258F

بـدانجا   .)1
لباسي بـه بهـاي هـزار دينـار بـر تـن        مراجعه شود، در حديثي آمده است كه حضرت علي 

اي كه به صورت گدا  ظهر بود به سوي فرشته داشت، و آن را هنگامي كه در ركوع دوم نماز

                                           
 .١٤٥) مهچنني بنگريد به شاهراه احتاد ص١(
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و معلوم نيست كه چرا در نماز جماعت شركت نكرده و «كرد  درآمده و در مسجد گدايي مي
ذهن نمازگزاران بود) انداخت و با دست اشاره  گدايي را بر نماز مقدم داشته و مزاحم حضور

 مائده نازل گرديد! ي ي مباركه سوره 55ي  يهآفرمود كه آن را بردارد، بدين سبب 
اوالً: چرا حضرت علي لبـاس هـزار دينـاري را نفروخـت و پـول آن را ميـان چنـد تـن از         

 .نيازمندان مدينه تقسيم نفرمود و همه را به يك نفر بخشيد؟!
ثانياً: اگر امامت به بخشيدن انگشتر يا حله هزار ديناري است، پس اوالد اميرالمومنين علي 

نيز هريك بايـد در حـال ركـوع بـه يكـي از مالئكـه چيـزي بدهنـد تـا           يعني يازده امام بعدي
پس چرا پرداخت زكات در ركوع نمـاز  شان ثابت شود و به صفت علي متصف شوند!  امامت

سـازان بايـد پرسـيد: مگـر ماليـك بـر أئمـه نـازل          از آنها روايت نشـده اسـت؟ از آن روايـت   
نگشـتر و يـا لبـاس هـزار دينـاري دربـر       آيـا علـي ا  شدند؟ مگر مالئكه محتاج زكات اند؟!  مي
 .كرده است؟! مي

 .ثالثاً: اين روايت را بپذيريم يا روايت بخشيدن انگشتر را؟
رابعاً: در اين روايت چنان كه گفتيم: ادعا شده، اميرالمؤمنين علي در ركوع نمازش لباس 

ر امـام در حـال   پرسـيم: اگـ   را به سوي سائل انداخت و به او اشاره كرد كه آن را بردارد؟ مـي 
ركوع حله (رداي گرانبها) را انداخته و به سائل اشاره كرده كه ركوعش و طبعاً نمازش باطل 

 .شود، و اگر قبل يا بعد از ركوع انداخته و اشاره كرده يعني در حالت ركوع نبوده است! مي
كـوع  ي غدير اعالم نفرمود كه امام شما كسي اسـت كـه در ر   خامساً: چرا پيامبر در خطبه

 .نمازش زكات بدهد؟
هايي را سـاختند و پرداختنـد و رفتنـد و     اي دشمن دانا يا دوست نادان و متعصب قصه عده

مسلمين را گرفتار تفرقه و اختالف كردند، و يك عده افراد ناآشنا با قـرآن ومنفعـت جـو آن    
 .اي هم باور كردند! ها را نوشتند و براي مردم گفتند و خواندند و عده افسانه
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انصافي و تعصب برخي از گويندگان و نويسندگاني كـه از كسـي چـون     من براستي از بي
كننـد، بسـيار    آوري كرده است، ايـن همـه تجليـل و تقـدير مـي      ها را جمع كليني كه اين قصه

 .كنم! تعجب مي
است، او فـردي  » ابوالجارود«باب امامت اصول كافي حديث  6و  4* راوي هردو حديث 

وي ديگر حـديث ششـم   اده است، او را قبالً معرفي كرده ايم، روگو ب بيهودهكامالً منحرف و 
 كاري بوده است. است كه فرد فريب» منصوب بن يونس«

آوريم  اش را مي ي مائده استناد شده، ما نيز آيه و ترجمه سوره 67ي  در اين حديث به آيه
 تا خوانندگان خود قضاوت كنند:

 [  )   (  '  &  %  $  #  "  !  ,  +   *
  >=  <  ;  :   9  8  7  6   5  4  3  2  1   0  /  .  -
  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  BA  @  ?

   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [  Z  YX  W  V  U    T
        w  v  ut  s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h

 |  {   z  y  x §    ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡ے  ~  }  Z ) :٦٨ – ٦٥املائدة( 
جبران نموده و  اگر اهل كتاب ايمان آورند و پرهيزگاري پيشه كنند، البته گناهانشان را«

و اگر تورات و انجيل و  ،سازيم هايي پر از نعمت وارد مي پوشانيم و ايشان را به بهشت مي
از باال (=آسمان) و از زير پايشان (=زمين)  ،برپا دارندآنچه از پروردگارشان بر آنان نازل شده 

رو و بسياري كردارشان بد است. اي  شوند، شماري از ايشان ميانه نعمت خورده و بهرمند مي
پيامبر! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده، برسان كه اگر چنين نكني پيام حق را نرسانده 

دارد، و خداوند گروه كافران را  محفوظ مي اي، و خدا تو را [از آسيب] مردم (دشمن)
بگو: اي اهل كتاب! شما بر چيزي نيستنيد [و چيزي به دست نداريد] تا اين كند.  هدايت نمي

كه تورات و انجيل و آن چه را كه از پروردگارتان بر شما نازل شده برپا داريد [و بدان عمل 



   

 223 »اهل البيت«بخش سوم: آشنايي با 

افزايد، پس بر  ر سركشي و كفر آنان ميكنيد] و البته آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده ب
 .»گروه كافران افسوس مخور!

نازل گرديد، بدين معنـي كـه اي   » غديرخم«سوره مائده در نزديكي  57ي  گويند: آيه مي
ي واليت و خالفت علي بر تو نازل گرديده برسان، و اگر نرسـاني   رسول! آنچه را كه در باره
و خـدا   ،كنـد  ا تو را از شر مردم كافر و منافق حفـظ مـي  اي، و خد  رسالت خدا را تبليغ نكرده

 .پذيرند، هدايت نخواهد كرد! قوم كافر را كه واليت علي را نمي
كه در اين آيه مذكور اند چـه كسـاني هسـتند، و خـدا كـه فرمـوده:       » كافرين«پرسيم:  مي

 .كند، كدام مردم اند؟ رسول خود را از شر مردم حفظ مي
هـاي پيـاپي در    هـا و جانفشـاني   را كـه پـس از آن همـه فـداكاري     آيا خدا اصحاب پيـامبر 

برداري از اوامر خدا و پيروي از رسول او كه تازه از انجام اعمال حـج فـارغ    ها و فرمان جنگ
 .شده بودند، كافر خوانده است؟!

آيا خدا اصحاب پيامبر را كه بسياري از آنها سرزمين و اموال و خويشاوندان خود را رهـا  
اگـر در جـايي از   «و براي رضاي او تن به هجرت دادند، و خدا در مورد ايشان فرمـود:  كرده 

شـماري از  ) «42و  41(الحـج/  » دهنـد  زمين به قدرت برسند، كارهاي خير و درست انجام مي
آنها از انصار مدينه اند و مهاجرين فقير را در خانه و اموال خويش شريك ساخته انـد و خـدا   

ي قرآن در مدح و تمجيد آنها نازل شـده،   ها آيه ) و ده74(االنفال/ » ان دارندفرموده واقعاً ايم
(كافر خوانده است؟!

259F

1(. 
 .آيا معقول است كه خدا جز سه تن از اصحاب پيامبر را كافر شمرده باشد؟!

رود كه مسلمان عاقل چنين سخني را بگويد، زيرا اوالً: راويان اسالم كـه ديـن    گمان نمي
رسانده اند همان اصحال اند، اگر آنان همه كافر و منافق بودند، پس اسالم راوي خدا را به ما 

چيزي در دست ما نيست، خبر واحـد نيـز كـه    » واحد«و ناقل مورد اعتماد نداشته، و جز اخبار 
 .براي اثبات عقيده اعتبار ندارد!

                                           
 به بعد. ٤٧) شاهراه احتاد ص١(
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ي در فضل ديگر آنكه خدا مكرراً در قرآن از اصحاب تمجيد فرموده است و آيات فراوان
مهاجرين و انصار نازل شده اند، اگر آنان كـافر بـوده انـد، تمجيـدهاي قـرآن بـدون مصـداق        

 .شود!! اعتبار مي گرديده، و گويي نغوذباهللا خدا اشتباه نموده است، در نتيجه تمام قرآن بي
ي مائده در نزديكي غديرخم نازل شده باشد، نزول ايـن آيـه در    سوره 67ي  ثانياً: اگر آيه

به مكه رفته و  صزماني است كه اصحاب پيامبر أعم از مهاجرين و انصار همراه رسول خدا 
با نظارت و ارشاد پيامبر اعمال حج تمتع را به جاي آورده و در راه بازگشـت بـه مدينـه بـوده     

توان باور كرد كه خدا به جاي آن كه به مهاجرين و انصار كه وصفشان در سطور  اند، آيا مي
و نظـاير آن را بفرمايـد، آنهـا را    » عسي اَن يتَقَبلَ اهللاُ اَعمالَكُم«و در موردشان آيه:  گذشتباال 

 .كافر و غيرقابل هدايت بخواند؟!
واسـطه بـا    ثالثاً: معناي كافربودن مهاجرين و انصار آن اسـت كـه اصـحاب پيـامبر كـه بـي      

رشاد مسـتقيم آن حضـرت   شخصيت واالي رسول در ارتباط بوده اند، و تحت تأثير تربيت و ا
قرار داشته اند، ايمان واقعي نياوردند و مؤمن نبودند، يعني تربيت پيامبر هيچ تأثير قابل توجهي 

ي بيست و سه سال زحمات پيامبر جز سه يا هفت تن مؤمن نبـوده   و نتيجه ،بر پيروانش نداشته
 .است!!

كـه در آن وقـت قسـمت أعظـم      ي مائده در اواخر عمر پربار پيامبر نازل شـده  رابعاً: سوره
يار و ياوري نداشت از  كه روز اول رسالت خود كه هيچ يحجاز اسالم آورده بودند، پيغمبر

بيان حق و ابالغ آيات الهي به مردم ديار خويش هراسي نداشت، چگونه در اواخـر عمـر كـه    
و كوتـاهي كـرده   اي در بيان ما انزل اهللا تعلـل   هزاران فدائي و پيرو داشت از بيم مخالفت عده

 .است؟!
ي بعـدي   ي مائـده مفـاد آيـه    سـوره  67ي  موصـوله در آيـه  » ما«خامساً: اگر شما منظور از 

  الفصـل علـي  باي كه در قرآن راجع به خالت  دانيد، در اين اصورت بايد بگوييد: آيه نمي
ئده راجع ما 67ي  نازل شده و پيامبر از ابالغ آن نگران بوده، در كجاي قرآن است كه در آيه

ي خالفـت علـي كـدام     به ابالغ آن به مردم سفارش و تأكيد شده است؟! بايد بگوييد كه آيـه 
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آن را ابالغ نكرده بود؟  67ي  است كه بر رسول خدا نازل شده، ولي پيامبر تا قبل از نزول آيه
و ي احـزاب اشـاره نمـود     سوره 6 ي چرا پيامبر در غديرخم براي مردم سخنراني كرد و به آيه

ـن واالهَ وعـادِ مـن عـاداهُ «ي  جمله ـمَّ والِ مَ هُ ـواله، اَللَّ یٌّ مَ لـِ ذا عَ هَ ، فَ والهُ نتَ مَ ن كُ و  ،را فرمـود » مَ
(معني دارد، 27اي به كار برد كه به قول شما  كلمه

260F

ي اصـل امامـت و    اي كـه در بـاره   اما آيه )1
ين ادعـايي بايـد تعجـب    خالفت بالفصل علي و اوالد اوست، بر زبان نياورد؟!! براسـتي از چنـ  

 كرد.
ي امامت انتصابي حضرت علي نازل شده به ما  طرفداران كليني و امثال او آنچه را در باره

 نشان بدهند، يا روايات امثال ابي الجارود ملعون و سهل بن زياد را دور بيندازند.
آيه اشاره  اب به هيچ وجه به اينحهاي خود در مقابل اص سادساً: اميرالمؤمنين در استدالل

از استناد بدان  اال دانسته است و شود كه حضرتش آيه را مربوط به خود نمي نفرمود، معلوم مي
 فرمود. الاقل به منظور اتمام حجت دريغ نمي

ي آيات قبل و بعد راجـع بـه كفـر يهـود و نصـاري اسـت،        به قرينه 67ي  گوييم آيه ما مي
و  ،تكرار شده كه اشـاره بـه اهـل كتـاب اسـت     » نالقوم الكافري«نيز  68ي  خصوصاً كه در آيه

در اواخر عمر و پـس از   ص دهد، پيامبر اكرم را توضيح مي 67ي  در آيه» كافرين«منظور از 
ي يهود و نصاري طـرف   هاي قدرتمند كفر و توطئه آوردن قسمت اعظم حجاز با دولت اسالم

اط ر برخورد با آنها مقداري احتيخاطر نبود و د آسودهبوده و از جانب آنها براي خود و امتش 
كرد، زيرا آنها از قدرت نظامي فراوان برخوردار بودند و هم ايادي و مزدوراني در داخـل   مي

توانستند از طريق آنها در داخل حجاز توطه و فتنه ايجاد كنند، لذا پيـامبر   و مي ،حجاز داشتند
ه از دين حقيقي و توحيد خـالص  ها عالوه بر اين ك تمايلي به تحريك آنها نداشت، آن دولت

رند، لذا ك منحرف شده بودند، به تورات و انجيل كه ادعاي اعتقاد به آنها را داشتند عمل نمي
اگر ايشان به تورات و انجيل عمل كنند، ما بـه آنهـا پـاداش    «فرموده كه  66ي  خداوند در آيه

و آنچه را بر تو نازل شـده علنـاً    ،فرمايد: دل قوي دار به پيامبرش مي 67ي  و در آيه» دهيم. مي
                                           

 .٨١) شاهراه احتاد ص١(
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شـما بـر هـيچ     !بگو: اي اهل كتـاب «فرمايد:  مي 68ي  و بالفاصله در آيه» ابالغ كن و بيم مدار
چه را كه از پروردگارتان بر شما نـازل شـده برپـا    چيزي نيستيد تا اين كه تورات و انجيل و آن

 ».داريد
اي در بـين   با مفاد پيغـام هـيچ فاصـله   » ن!پيغام را برسا«در واقع بين فرمان خدا كه فرموده: 

ِي ميـاني انكـار كنـيم و آيـات      يات قبل و بعد را با آيـه آ معقول نيست كه ارتباط النيست، و ا
اي كه بـا تأكيـد بسـيار و حتـي تهديـد       قرآن را نامرتب و غيرمرتبط جلوه دهيم و بگوييم: آيه

كه منظـور اصـلي اسـت پـس از آن ذكـر       در اينجاست، اما خود پيام» پيام را برسان!«فرموده: 
نشده است!! آيا قرآني كه مظهر اعالي فصاحت و بالغت است، مقاصـد خـود را چنـين بيـان     

 .»كند؟! مي

 آيا ائمه علم غيب داشته اند؟
اختالف نظر علماي برجسته اهل تشيع در دو جناح و گـرايش (اصـولي) و (اخبـاري) بـر سـر      

صفات فوق بشري ائمه اختالف تاريخي مشهوري است، تا  بسياري از مسايل اعتقادي به ويژه
 1ج 1031در شـرح حـديث شـماره    » من ال يحضـره الفقيـه  «جايي كه شيخ صدوق در كتاب 

يعني: كساني كه قايل بـه علـم غيـب و اداره تمـامي      حكم تندي را در باره (مفوضه) 360ص
د كـه مـا از نقـل آن    كنـ  هاي فـوق بشـري بـراي ائمـه بودنـد صـادر مـي        امور جهان و ويژگي

ن بشـر و  ايشـا «گويـد كـه    خودداري ميكنيم، او در نهايـت راجـع بـه رسـول خـدا و ائمـه مـي       
 .»مخلوقند، نه خدا و معبود

ها داستان در باره معجزات و خوارق العـادات   اما شيخ كليني، شيخ مفيد و شيخ طوسي ده
سي از (هبة اهللا) حفيـد العمـري   دادن (نواب اربعه امام زمان) ذكر كرده اند، طو و خبر از غيب

معجزات امام به وسيله او (عمري) ظاهر شده، و او از غيب صـحبت  «گويد:  كند و مي نقل مي
 .)261F1(»كرد مي

                                           
 .٢٣٦شيخ طوسی، ص -) الغيبة١(
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عمـري  «گويـد:   كند و مـي  نقل مي» علي بن احمد دالل«همچنين شيخ طوسي خبري را از 
و ايـن در آخـر    ساعت مرگش را به او خبر داد و گفت: حرف عمري درست از آب درآمد،

 .)262F1(»هجري بود 305جمادي االولي از سال 
اين ادعاها با اصول و عقايد ائمه شيعه و ائمه اهل البيت مغايرت دارند، اهل البيت هميشـه  

شـان مخالفـت    تكردند، حتي با ادعاي معجزه بـراي اثبـات امامـ    علم به غيب خود را نفي مي
 كرند. مي

 گويد: يشيخ صدوق در كتاب (اكمال الدين) م
آگاه اسـت،  » قرآن و سنت«امام علم غيب ندارد، اما او بنده صالحي است كه از «

كسي كه علم غيب را به امام نسبت دهد به پرورگار كفر ورزيده، و به نظر ما چنـين  

جـز خداونـد كسـي از    » «الغيب ال يعلمه اال اهللا«باشد، زيرا  كسي از اسالم خارج مي

 .)263F2(»باشد شري آن را ادعا كند او كافر يا مشرك مياگر ب» ها خبر ندارد نهاني
كـنم!   كنند ما علم غيب داريـم، تعجـب مـي    از مردمي كه ادعا مي«فرمايد:  امام صادق مي

دانستم در كدام اطـاق   بخدا قسم! قصد تنبه فالن جاريه ام را داشتم، اما او فرار كرد و من نمي
 .)264F3(»خانه مخفي شده است

گويند: شما به اندازه تعـداد   اي مي ام صادق آمد و به وي گفت: عدهروزي ابوبصير نزد ام
هاي درختـان و وزن آنچـه در درياهاسـت و عـدد      هاي باران عدد ستارگان آسمان، برگ دانه

سبحان اهللا.. نه بخـدا سـوگند! كسـي جـز     سبحان اهللا.. «ذرات خاك علم داريد، امام فرمودن: 
 .)265F4(»داند خدا اينها را نمي

                                           
 .٢٢١طوسی، ص -) الغيبة١(

 .١١٦، ١٠٩،  ١٠٦شيخ صدوق، ص -) إكامل الدين٢(

 .٧٤٨ص ٣حر عاملی، ج -ثبات اهلداتإ) ٣(

 .٧٧٢ص ٣حر عاملی، ج -ثبات اهلداتإ) ٤(



   

  باورها بازسازي   228 

كنند  آنها ادعا ميانم به قربانت! جكند:  عبداهللا از حضرت موسي كاظم سؤال مي يحيي بن
امام فرمودند: سبحان اهللا، از ايـن افتـرا! بخـدا سـوگند! از شـنيدن      كه شما از غيب خبر داريد! 

به خدا سوگند! چنين چيزي از رسول خدا به مـا  شوند!  چنين ادعاهايي موهاي بدنم راست مي
 .)266F1(»نرسيده است

برخي از پيـروان جاهـل مـا را آزار    «گويد:  كند و مي حر عاملي روايت ديگري را نقل مي
ارزشتر است.. من از آنها بـه خـدا و رسـول او پنـاه      دهند، آنهاي كه دينشان از بال پشه كم مي
 .)267F2(»را به ما نسبت دهند» علم غيب«برم! از كساني كه  مي

 گاليه ائمه از پيروان خود
خـاطر بـوده    از مدعيان پيروي و عالقمندي به خود بسيار آزرده زندانش حضرت علي و فر

هـا پيداسـت، تمـامي ائمـه از پيـروان خـود دل        اند؛ همانگونه كه از روايات موجود در كتـاب 
 فرمايد: مي خوشي نداشته اند! براي مثال: علي 

رتدين، ولو متحصتهم ملا ال واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجدهتم إال مإلو ميزت شيعتی ملا وجدهتم «

 .)268F3(»ال واحدإخلص من األلف 
اگر شيعيان خود را از همديگر تمييز و تصفيه سازم، در ميان آنها جـز جمـاعتي مـداح و    «

شـان   بيـنم، و اگـر در بـين    يابم، و اگر آنها را بيازمايم بجز مشتي مرتد نمي متملق كسي را نمي
 .»شود! نها يك نفر پيدا ميهزار نفر ت افراد خالص را جدا سازم، از هر

 فرمايد: همچنين اميرالمؤمنين خطاب به اتباع خود مي
 ولَم أَركُم لَم أَني لَوددت احلجالِ، ربات وعقُولُ االَْطْفَالِ، حلُوم رِجالَ! والَ الرجالِ أَشباه يا«

رِفْكمرِفَةً أَععاِهللا ـ  مـ  و ترماً جدن، تأَعقَبماً، ودس  متنحشحاً، وقَلْبِي قَي مالَْتم اُهللا! لَقَد لَكُمقَات
حتى قَالَت صدرِي غَيظاً، وجرعتمونِي نغب التهمامِ أَنفَاساً، وأَفْسدتم علَي رأْيِي بِالعصيان واخلذْالَن، 

                                           
 .٢٣و املفيد فی األمايل ص ٧٦٧ص ٣حر عاملی، ج -ثبات اهلداتإ) ١(

 .٧٦٤ص ٣حر عاملی، ج -) اثبات اهلدات٢(

 .٣٣٨، ص٨) روضة كافی، كلينی، ج٣(
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ولكـن ال رأْي لَمـن الَ   .. طَالب رجلٌ شجاع، ولْكن الَ علْم لَـه بِـاحلَربِ.   قُريش: إِنَّ ابن أَبِي
!طَاع269(»يF1(. 
اي نامردهايي كه آثار مردانگي در شما نيست! اي كساني كه عقـل شـما همچـون عقـل     «
قسـم  م! شـناخت  ديدم و نمي هاي تازه به حجله رفته است! اي كاش! من شما را نمي ها و زن بچه

تان دهد! دل مـرا   به خدا! نتيجه آشنايي با شما تنها پشيماني و غم و اندوه است! خداوند مرگ
درپـي غـم و انـدوه بـه مـن       بسيار چركين كرده و سينه ام را از خشم آكنـده و هـر لحظـه پـي    

ختيد، نتيجه سـا  خورانده ايد! و به سبب نافرماني و بي اعتنايي به من، رأي و تدبيرم را تباه و بي
طالب مرد دليري است، اما علم و تدبير جنگي ندارد!... اما   تا جايي كه قريش گفتند: پسر ابي

 .)270F2(»كنند، بي حاصل است رأي و تدبير كسي كه يارانش از او اطاعت نمي
نيز در دعاي خود عليه پيروانش كسـاني كـه او را بـه كوفـه دعـوت كردنـد و        حسين 

شرايطي سخت او را تنها گذاشتند و با دشمنانش دوسـت شـدند و    امامتش را پذيرفتند، اما در
 فرمايد: به شهادتش رسانيدند، مي

اللهم إن متعتهم إلی حني ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قـدداً، وال تـرض الـوالة عـنهم أبـداً، «

(!»فإهنم دعونا لينرصونا، ثم عدوا علينا فقتلونا
271F

3(. 
مند شـوند، آنهـا را    مت زنده نگه داشتي تا از اين دنيا بهرهخداوندا! اگر آنها را تا روز قيا«
هاي مختلف با افكار گوناگوني بر راه ايشان قرار ده!  و راهده ساز تا كه فرقه فرقه شوند! نپراك

زيـرا آنهـا مـا را دعـوت كردنـد تـا       شان را تا ابد از آنها راضي مگـردان!   و رؤسا و زمامداران
 .»مني ورزيدند و جنگيدند و ما را كشتند!ياريمان دهند، اما با ما دش

 فرمايد: همچنين در دعايي عليه آنان مي

                                           
 .٢٧، خطبة ١) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، جزء ١(

، ١٩٩، ١٧٩، ١٢٣، ١٢٠، ١١٨، ١١٦، ١٠٦، ١٠٥، ٧٠، ٦٨، ٣٩ ،٣٢، ٢٩، ٢٥هـای  ) عالوه بـر ايـن، خطبـه٢(

 از هنج البالغه در رسزنش و شكايت و اظهار دلتنگی از ياران خود سخن گفته است. ٢٣٥و  ١٣٤، ٢٠٣

 .٢٤١) اإلرشاد، شيخ مفيد، ص٣(
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هـا   براي بيعت، همچون مور و ملخ به طرف ما هجوم آورديد، و همچون پروانـه «

پياپي بر سر ما ريختيد، سپس بيعت خود را شكستيد و سفيهانه همچون طواغيت ايـن  

تيد، اين شما بوديد كه بـه مـا خيانـت    امت درآمديد و كتاب خدا را پشت سر انداخ

لعنـت خـدا بـر    پناه گذاشتيد و با مـا جنگيديـد و كشـتيد!     كرديد و ما را تنها و بي

 .)272F1(»ستمگران باد!
همـان   تمامي اين نصوص بيانگر اين حقيقت هسـتند كـه قـاتلين حقيقـي امـام حسـين       

از علمـاي  » سيد محسـن أمـين  «بلكه  ،گوييم بودند؛ اين را ما نمي» اهل بيت«مدعيان پيروي از 
هزار نفر از اهل عراق با امام حسين بيعت كرده بودند، اما در شـرايطي   20«گويد كه  شيعه مي

حساس به او خيانت كردند، در حاليكه هنوز بيعت با او بردوش ايشان بود، عليه او قيام كردند 
 .)273F2(»و سپس او را كشتند!

 فرمايد: نيز در موردشان مي حسن 
بيـنم، كسـاني كـه خيـال      خدا سوگند! معاويه را براي خود بهتر از اينان مـي به «

 .)274F3(»كنند شيعيان من هستند تالش كردند مرا به قتل برسانند و اموالم را بربايند! مي
 فرمايد: حضرت حسن همچنين مي

يك از آنها شايسته دوستي  ام، هيچ ام و آنها را آزموده اهل كوفه را خوب شناخته«

و از اينكه چه گفته و چـه كـرده و چـه     ،وفا هستند به راستي آنها فاسد و بينيست! 

آنها مردمي دروغگو هستند! به  پيماني بسته اند، باكي ندارند كه آن را زيرپا بگذارند!

 .)275F4(»يمان با شماست، اما در عمل شمشيرهايشان عليه ماست!ها : قلبگويند ما مي

                                           
 .٢٤، ص٢) اإلحتجاج، طربسی، ج١(

 .٣٤، ص١) اعيان الشيعه، حمسن امني، بخش٢(

 .١٠، ص٢ربسی، ج) اإلحتجاج، ط٣(

 ) مرجع قبلی.٤(
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 :فرمايد نيز مي امام زين العابدين 
دانيد شما بوديد به پدرم نامه نوشتيد و او را فريب داديد و داوطلبانه با او  آيا مي«

بـا چـه رويـي در روز     عهد و ميثاق بستيد، اما با او جنگيديد و تنهايش گذاشـتيد؟! 

گفـت كـه چـون بـا      نگاه خواهيد كرد، او به شما خواهد ص قيامت به رسول خدا

 .)276F1(»جزو امت من نيستيد! موديد!شان ن عترت من جنگيديد و هتك حرمت
 گويد: و در جاي ديگر مي

(»ان هؤالء يبكون علينا، فمن قتلنا غريهم؟«
277F

٢(. 

 .»كنند، به راستي چه كساني غير از ايشان ما را كشتند؟ اينان كه براي ما گريه مي«
 گويد: امام محمد باقر نيز مي

 .)278F3(»شكاكني والربع اآلخر أمحق!لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثالثة أرباعهم لنا «
اگر تمام آن مردم از پيروان ما بودند، سه چهارم آنها نسبت بـه مـا در شـك و دودلـي و     «

 .»يك چهارم ديگرشان احمق و كودن هستند!
 خطاب به آنان فرمود: حضرت زينب خواهر امام حسين 

تـوان بـه    اي اهل كوفه! اي اهل خيانت و فريب و دغل! به راستي شـما را مـي  «

در بـين   خواهد ساقه كند، اما آن را از ريشه بيرون آورنـد!  اي تشبيه كرد كه مي جوانه

داننـد!   شوند كه جز مداحي و دروغگويي چيز ديگريي نمي شما تنها افرادي يافت مي

آري، حق داريد! به خدا بسيار بايد گريـه   كنيد؟! شما داريد به خاطر برادرم گريه مي

                                           
 . ٣٢) مهان، ص١(

 .٢٣٥، ص١تاريخ يعقوبی شيعی، ج -٢٩) مهان، ص٢(

 .٧٩) رجال، كشی، ص٣(
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د! زيرا كه به راستي آزمايش بـدي را پـس داده ايـد، چگونـه از     كنيد و كمتر بخندي

 .)279F1(»رهيد؟! مجازات قتل فرزندان خاتم پيامبران مي

                                           
 . ٣٠و  ٢٩، ص٢) األحتجاج، ج١(



 

 

 :بخش چهارم
 »اصحاب و اهل البيت«روابط 

 .اصحاب او مرتد شدند؟ صآيا بعد از وفات رسول خدا 
تن مرتـد شـدند؟    همه اصحاب او به جز چند ص كند كه بعد از وفات پيامبر تيجاني ادعا مي

 فرمايد: سورة آل عمران استناد كرده است كه خداوند مي 144او به آيه 

 [S  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C Z
 )١٤٤: آل عمران(

 و متأسفانه آقاي مهري مترجم كتاب آيه را اينگونه ترجمه نموده است:
ه پيش از او نيز فرستادگاني درگذشته انـد،  اي از سوي خدا ك و محمد نيست جز فرستاده«

 .»شويد) گرديد (ومرتد مي دنيا برود يا كشته شود، شما به گذشته برميپس اگر او نيز از 
فهماند كه اصحاب جز تعـداد انـدكي از آنهـا     يه آشكارا به ما ميآاين «گويد:  تيجاني مي

 .)280F1(»شتند، و بر دين باقي نماندندبالفاصله پس از پيامبر مرتد شده و به (جاهليت) گذشته برگ
خواهد معني آن را  مسلماً آقاي تيجاني يا معني آيه را نفهميده و يا با زروگويي مي

اگر « S  R  Q   P   O  N  MZ]كند كه  ميتحريف كند، زيرا خدا سؤال 
پيامبر فوت كرد و يا كشته شد، مگر قرار است شما به (جاهليت) گذشته برگرديد و مرتد 

 ».يد؟شو
است نه خبري، اما (آقاي مهري) مترجم كتاب نيز كـه كـار   » استفهامي«بينيد كه جمله  مي

تحريف را از (تيجاني) تكفيري آموخته، جمله استفهامي را به صورت خبـري ترجمـه كـرده    
 است.

                                           
 ).١٦٣) آنگاه كه هدايت شدم (ص١(
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راستي به آقاي مهري كه از خدا شرم ننموده و در ترجمه آيه همزه اسـتفهاميه (أ=آيـا) را   
ني آيه را عمداً تحريف كرده است چه بايد گفت؟، اگر اين كار خـدمت اسـت،   حذف و مع

 .پس خيانت و دشمني با قرآن و دين خدا چه معني دارد؟
دهـيم، تـا    اكنون ادعاي تيجاني و بسياري از مدعيان را با قرآن و نهـج البالغـه تطبيـق مـي    

 حقيقت براي همگان روشن شود.
اي وجود ندارد كه خدا خطاب به ياران پيامبر فرموده  واقعيت اين است در قرآن هيچ آيه

 ص شـود، امـا آيـات زيـادي در مـدح و سـتايش اصـحاب رسـول اهللا         باشد: شـما مرتـد مـي   
(مهاجرين و انصار) و تأييد ايمان آنها وجـود دارد كـه در ايـن جـا چنـد نمونـه از آنهـا ذكـر         

 :شود مي

1- [    ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «

º  ¹¿  ¾   ½  ¼  »  ÀZ ) :كساني كه ايمان آورده و در راه خدا « )٧٤األنفال
هجرت كردند (مهاجرين) و آنان كه مأوايشان داده و ياريشان نمودند (انصار) مؤمنان حقيقي 

 .»اي است اند و براي ايشان مغفرت و روزي كريمانه
شـمارد   ، و از كساني مياين آيه به وضوح همه مهاجرين و انصار را مؤمنان حقيقي ناميده

كردند و مسـتحق بهشـت شـده انـد، شـكي نيسـت كـه خلفـاي          كه در راه اسالم فداكاري مي
راشدين (ابوبكر، عمر، عثمان و علي) نيز جزو آن دسته اند، پس تيجاني كه مهاجرين و انصار 

و قلـم و قـدمش    ،داند، بـاورش بـه دليـل تضـاد بـا قـرآن صددرصـد باطـل اسـت          را مرتد مي
 دارد. قرار هاي دشمنان اسالم و قرآن ها و توطئه استه يا ناخواسته) در خدمت سياست(خو

2-  [  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !

  :  9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +
  ;Z ) :پيشروان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كه با نيكوكاري از آنها « )١٠٠التوبة

هايي را براي  كردند، خدا از آنها راضي و ايشان نيز از خداي خود خشنودند و بهشت ويپير
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ايشان مهيا كرده است كه از زير آن رودها جاري است و در آن تا ابد جاويدند، و كاميابي 
 .»بزرگ اين است

چون مهاجرين و انصار مؤمنين حقيقي هستند، خدا بدون قيد و شرط از آنها راضي شد و 
ايشان وعده بهشت داده است، آيا باور تيجاني و همفكرانش كـه آنهـا را مرتـد و سـتمكار     به 
 .ت؟دانند برخالف قرآن نيس مي

3-  [  E  D  C  B   A   @  ?    >  =  < Z ) :٥٥النور( 
كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، وعده داده كه در اين  خدا به«

 .»شان كند... سرزمين جانشين
به استناد به اين آيات از قرآن خداوند متعال به مهاجرين نخستين وعده حكوت داد و اين 

خواسـت   مـي  وعده او تحقق يافت، همانگونه كه در نهج البالغه آمده: وقتي حضرت عمر 
مشورت كرد و حضرت علـي    شخصاً همراه لشكر مسلمانان به ايران برود، با حضرت علي

 او فرمود: مرو كه بنابر وعدة خدا ما پيروزيم.اد به همين آيه به با استن 

4-  [+  *   )  (  '  &  %  $#  "  ! Z ) :محمد رسول « )٢٩الفتح
، و كساني كه با او هستند (يارانش خصوصاً مهاجرين و انصار) نسبت به كافران خداست

 .»سرسخت و قاطع و ميان خود بسيار دلسوز و مهربان هستند
فرمايد: اصحاب پيـامبر (مهـاجرين و انصـار) دوسـتدار و دلسـوز پيـامبر و        ، قرآن ميآري

گويد: اصحاب با پيـامبر و يكـديگر    خت كفار بوده اند، ولي تيجاني ميسمؤمنان و دشمن سر
اسـاس   خردمندانـه اسـت يـا پيـروي از سـخنان بـي      دشمن بودند، آيا باورداشتن به كالم خـدا  

 .تيجاني؟

5-  [1  0  /  .    8   7  6  5 4  3  2

9  Z ) :ه پا خواسته ايد، شما بهترين امتي هستيد كه براي (هدايت) مردم ب« )١١٠آل عمران
 .»داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از بدي بازمي زيرا كه به نيكي دستور مي
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ق تربيت امتي نمونه و سرمش ص گويد: ثمرة بيست و سه سال تالش پيامبر قرآن به ما مي
ة آنـان كـافر و مرتـد شـدند!؟ و ايـن      گويد: بعد از وفات آن حضرت هم بود، ولي تيجاني مي

حاصـل بـود و او نتوانسـت امـت اهـل       پايـه و بـي   هاي پيامبر بي بدين معناست كه تمامي تالش
 .!ايماني را پرورش دهد؟

z  y  x  w  v  u  }   |  {  ~  ے  ¡  ¢  ]  -6

ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £  ¬  «  Z ) :شما  اگر« )٤٠التوبة
(مسلمانان غيرمهاجر و انصار) او (پيامبر) را ياري نكنيد، خدا ياريش كرده، زماني كه كافران 
او را از مكه بيرون راندند، در حاليكه دومين نفر (نسبت به همراهش= ابوبكر صديق) بود و 

 .»غم مخور كه خدا با ماست! گفت: هردو در آن غار بودند، آنگاه كه پيامبر به دوستش مي
بـه   صاشاره دارد، مربوط به زماني است كه پيامبر  صدر اين آيه كه به هجرت پيامبر 

شـان بودنـد بـه غـار ثـور پنـاه        اتفاق ابوبكر صديق از مكه خارج شده، و چون كفار در تعقيب
و پيامبر  دهد كه حضرت ابوبكر نگران سرنوشت رسول خدا و رسالت او بود، بردند، نشان مي

خـدا بـا مـا (يعنـي مـن و تـو       «داد كه ضمن آن صريحاً اشـاره دارد   با سخنانش او را تسلي مي
نـد  مسلماً اين معنا نمايانگر فضيلتي عظيم براي ابوبكر صديق اسـت، هرچ » هردو) همراه است

 گويند: بسياري از مدعيان مي
يوسـف نيـز در زنـدان بـا      همراهي ابوبكر با پيامبر در غار فضيلتي نيست، زيرا حضرت« -

 .»چند مشرك همبند بودند؟!
 .»ترسيده است! چون ابوبكر تزلزل و ضعف ايماني داشته، مي« -
 .»بودن خدا با ابوبكر فضيلتي نيست، زيرا خدا با همه چيز هست!« -

 اما بايد دانست كه:
ابـوبكر  اوالً: هم بندبودن مشركان در زندان با حضرت يوسف تصادفي بوده، اما همراهـي  

صديق با نبي اكرم در آن غار داوطلبانه و انتخابي بـوده اسـت، و او در آن سـفر جـانش را در     
 مقام دفاع از دين و رهبرش در طبق اخالص نهاده بود.
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كند، زيـرا   دهد و ترس او را اثبات نمي ثانياً: آيه تزلزل ايماني حضرت ابوبكر را نشان نمي
يعنـي:  » و نفرمـوده: التخـف!  » نگـران مبـاش!  «يعنـي:  » تحزن!ال«از قول پيامبر به او گفته شده: 

كس عيب نيست، بلكه مايـه   اما حزن و اندوه بخاطر پيامبر و اسالم نه اينكه براي هيچ» مترس!«
 افتخار نيز هست.

و آفرينشي اوست، ولـي بـودن   » معيت تكويني«ثالثاً: بودن خدا با همه اشياء از نظربودن و 
اهللا ابوالفضـل   يـة آمـده اسـت، و بـه گفتـه آ    » تأييد و حمايـت «ه از جهت خدا با ابوبكر در آي

اسميه است، و جملـه اسـميه   » ان اهللا معنا«برقعي: چون معيت و همراهي تأييدي است، و جمله 
 باشد. ييد خداوند متعال ميأابوبكر صديق تا ابد مورد تكند، پس  بر دوام و استمرار داللت مي

7-  [ Y  X  W  V   U  T    ̂  ]  \  [    Z

  f   e  d  c   ba   ̀  _Z ) :مهاجرين) كساني هستند كه اگر «( )٤١احلج
پردازند، به كار  دارند و زكات مي زمين به آنان قدرت و حكومت دهيم، نماز را برپا مي در

 .»دهند! كنند و از زشتي پرهيز مي نيك توصيه مي
رين به حكومت برسـند صـالح و عـادل و    اگر مهاج«فرمايد:  بينيم قرآن به صراحت مي مي

نيكوكار خواهند بود، ولي تيجاني و همفكرانش بـا گـذر از روي مسـلمات تـاريخي و صـرفاً      
گويند: مهاجرين (بجز چند نفر) چون به حكومـت   براساس چند روايت ضعيف و يا جعلي مي

مشـكوك   رسيدند راه ستمكاري را درپيش گرفتنـد! آيـا مسـلمان بايـد از روايـاتي سسـت و      
 .راويان پيروي كند، يا از آيات استوار و يقيني قرآن؟

به معناي  )١٤٤آل عمران: ( S  R  Q   P   O  N  M  Z] : اگر آيه«
رتدشدن صحابه معنا شود، و اين نوع از تفسير از آيات تروج شود، شدن شرط و م عملي

Y  X  W   V       ] اتي چون: توانند با يك جابجايي ساده و استناد به آي دشمنان اسالم نيز مي

Z    [Z ) :²   ³  ´  ] و آيه:  )٤٤احلاقة  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ªZ 

 .پيشه و گناهكار بخوانند! نغوذباهللا پيامبر اسالم را خيانت )١٥: األنعام(
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ما مسلمانان (اهل سنت و شيعيان اهل اصالح و اعتدال) به استناد بـه ايـن قبيـل از آيـات و     
داوند معتقديم كه حضرت ابوبكر، عمر، عثمان، علي و ساير پيشگامان مهاجر و انصار كالم خ

(س) مؤمنان حقيقي و اسوه تقوا و عمل صالح بوده اند و خدا آنهـا را دوسـت داشـته و از آن    
بزرگواران راضي شده و به ايشـان وعـده بهشـت داده اسـت، مـا نيـز بعـد از انبيـاء آنهـا را از          

 داريم و برايشان احترام خاصي قائليم. هركسي بيشتر دوست
و اما چون از سويي خداوند متعال در قرآنكريم به كرات ياران و شـاگردان تربيـت شـده    
حضرت رسول (مهاجرين و انصار) را ستوده و تعريف و تمجيد كرده است، و از سويي ديگر 

اريخ و حـديث  هاي جعلي و ساختگي در كتب ت مورخان و محدثان به وجود اخبار و گزارش
؛ بنابراين، در باره آن بزرگواران تنها رواياتي را قبول داريم كه با آن دسـته  .اعتراف كرده اند

از آياتي كه در مدح و ستايش آن محبوبان خدا در قرآن آمده است موافق باشد، در غير اين 
پذيريم،  نميوجه آنها را  باشند و به هيچ به اعتقاد ما جعلي و ساختگي ميصورت آن روايات 

زيرا ما پيرو قرآن هستيم نه دنباله رو اخبار و روايات جعلي و سـاختگي موجـود در برخـي از    
 هاي شيعي و سني. كتاب

نـه تنهـا بـا قـرآن منافـات دارد،       صاز طرف ديگر اعتقاد به مرتدشدن ياران رسول خدا 
نكه گفتـيم: حضـرت   بلكه با سخنان حضرت علي در نهج البالغه نيز موافق نيست، زيرا همچنا

همراه با سپاه اسالم به ايران مرو «سوره نور به حضرت عمر فرموده كه  55علي با استناد به آيه 
همچنين طبق نامه شماره شش نهج البالغه، خلفـاي راشـدين   » كه ما طبق وعده الهي پيروزيم.

فه بر اين در توسط شوراي مهاجرين و انصار انتخاب شدند و خدا از اقدامشان راضي بود، اضا
جلد اول » الغارات ثقفي«) و نيز در كتاب 119و  120چاپ لبنان (ص » مستدرك نهج البالغه«

 خوانيم كه حضرت علي فرموده است: مي 306صفحه 
مدتي از بيعت با ابوبكر خودداري كردم، اما وقتي ديدم گروهي از مردم (قبايـل  «

شده اند و به نابودي دين محمـد و  اطراف مدينه) مرتد گرديده و از اسالم رويگردان 



   

 239 »اصحاب و اهل البيت«ش چهارم: روابط بخ

اند، ترسيدم كه اگر به ياري اسالم و مسـلمين نشـتابم، شـاهد     آيين ابراهيم كمر بسته

 ».شكاف و ويراني بزرگي در اسالم خواهيم بود

در آن هنگام با ابوبكر بيعت كردم تا باطـل از  «فرمايـد:   در ادامه مي حضرت علي 

يرخواهي همكاري كردم و در آنچه خـدا را فرمـان   ميان رفت، پس با ابوبكر از راه خ

هم كه فوت كرد و زمامـداري بـه   برد با كوشش تمام او را اطاعت نمودم! زماني  مي

 .»عمر رسيد، با او نيز بعيت كرديم و اطاعت نموديم و خيرخواهي نشان داديم...
ا باور به راستي انسان خردمند و دوستدار واقعي حضرت علي سخن آن صحابي محبوب ر

دانسته است يا ادعاهـاي واهـي و   » اهل ايمان و اسالم«كند كه مشخصاً ابوبكر و يارانش را  مي
 .؟اساس تيجاني را بي

 آيا خلفاي پيش از حضرت علي غاصب و ستمگر بوده اند؟
متأسفانه آقاي تيجاني با استناد به چند روايت جعلي و نيز ارائه تفسـيري نادرسـت و ناتمـام از    

و با ائمـه رابطـة دشـمني داشـته     الم ادعا كرده است كه خلفاي راشدين ستمگر بوده تاريخ اس
 .!اند

عالوه بر آيات و رواياتي كه در رد اين انديشه ناصواب ذكر شدند، اكنون بـا ارائـه چنـد    
شود كه خلفاي راشدين مـورد احتـرام و محبـت امامـان      مدرك از كتب معتبر شيعه معلوم مي

ن و خواهران خردمند و با تقواي شيعه باور كنند كه تيجـاني و امثـال او كـه    بوده اند، تا برادرا
كننـد، و بـه آيـاتي از قـرآن كـه در مـدح و تمجيـد يـاران و          كتمان مـي  وها را پنهان  حقيقت

كنند و به استناد بـه روايـاتي سسـت و جعلـي از      نازل شده اند، پشت مي صشاگردان پيامبر 
 .!گويند، چقدر در اشتباهند خن ميدشمني ميان خلفا با امامان س
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 گويند؟ امامان در باره خلفا چه مي
اني كنيم تا ببينيم اكثر كساني كه همچون تيج به سخنان و نظرات ائمه در مورد خلفا توجه مي

و رفتارشـان عمـل    ردانند، نه تنها از آنها پيروي نكرده، بلكه برخالف باو خود را پيرو آنها مي
 نمايند. مي

 ي خلفاي پيش از خود در باره حضرت علي نظر 
نه تنها با خلفا بيعت كرد و پشـت سرشـان نمـاز خوانـد و نـام خلفـا را بـراي         حضرت علي 

فرزندانش برگزيد و از آنها رضايت داشت، بلكه از ايشان تعريف و تمجيد نيز فرموده اسـت،  
 نماييم. در اين جا از كتب معتبر برادران شيعه چند نموه را يادآوري مي

 اي به معاويه نوشته است: در نامه حضرت علي 
تـر و بـا خـدا و رسـولش      داني در ميان مسلمين از همه گرامي همانگونه كه مي«

باشند، به جان خودم سوگند كه مرتبه آن دو  تر ابوبكر صديق و عمر فاروق مي مخلص

اسـت، خـدا    در اسالم بلند است! و با وفات ايشان به اسالم صدمه شـديدي رسـيده  

 .)281F1(»شان كند و به آنها پاداش نيك دهد! رحمت
و » كشـف المحجـه  «سيد بن طاووس يكي از علماي معروف و پارسـاي شـيعه در كتـاب    

آورده انـد كـه حضـرت علـي در بـاره حضـرت       » الرسائل«محمد بن يعقوب كليني در كتاب 
 ابوبكر چنين فرموده است:

 ».و راه اعتدال را درپيش گرفت ابوبكر واليت را با صدق نيت بدست گرفت«
 در باره حضرت عمر نيز فرموده است:

 ».رفتار عمر پسنديده و مورد رضايت عامه مردم بود«
) از قـول حضـرت علـي    307ص 1ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي در كتاب الغارات (ج

 در باره حضرت عمر نقل كرده است:

                                           
 .٨٩و كتاب، وقعه صفني، اثر نرص بن مزاحم ص ٣) رشح هنج البالغه، ابن ميثم بحرانی جزء ١(
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 .»نفس بود! يده داشت و نيكعمر زمام امور را بدست گرفت، او رفتار پسند«
البته موارد زيادي از تعريف و تمجيد حضرت علي در باره خلفا در نهج البالغـه و ديگـر   

 گنجد. كتب معتبر شيعه وجود دارند كه ذكر همه آنها در اين كتاب نمي
اي  بكـر بـه يـارانش در مصـر نامـه      شدن محمـد بـن أبـي    بعد از كشته اميرالمومنين علي 

 ستايد: را چنين مي ب آن أبوبكر و عمرشت كه در ون
بكر فبايعته وهنضت فی تلـک األحـداث حتـی زاغ الباطـل وكانـت  فمشيت عند ذلک إلی أبی«

ة اهللا هی العليا ولو كره الكافرون، فتولی أبوبكر تلک األمور فيرسـ وسـدد، وقـارب فـی األمـر مكل

، فلام احترض بعث إلی عمر فواله فسـمعنا واقتصد، فصحبته مناصحاً وأطعته فيام أطاع اهللا فيه جاهداً 

 .)282F1(»وأطعنا وبايعنا وتولی عمر األمر وكان مرضی السرية ميمون النقيبة
مرتد شدند) نزد أبـوبكر   صاي از قبايل بعد از پيامبر  در آن هنگام (يعني زماني كه عده«

ا باطل از ميـان  رفتم و با او بيعت نمودم و براي حل و فصل آن حوادث او را همراهي كردم، ت
رفت و نام و گفتار خدا باالتر و برتر ماند، هرچند برخالف ميـل كـافران باشـد، أبـوبكر زمـام      
امور را بدست گرفت و در جاي خود آسانگيري و به موقع از خود شدت عمـل نشـان داد، و   

از راه  رو بود، پس با أبـوبكر  امور را به خوبي پيش برد و درستي و راستي را پيشه كرد و ميانه
بـرد، بـا كوشـش تمـام      خيرخواهي مصاحبت و همراهي كردم و در آنچـه خـدا را فرمـان مـي    

اطاعت نمودم، زماني كه مرگ او فرا رسيد، واليت و حكومت بـه عمـر رسـيد، مـا بـا او نيـز       
بيعت كرديم و اطاعت نموده و خيرخواهي نشان داديم، و عمر زمامداري را به عهـده گرفـت   

                                           
، شـيخ كاشـف الغطـاء، چـاپ لبنـان، ص غةمستدرک هنج البال -٣٠٧و  ٣٠٦، ص١ثقفی كوفی، ج -) الغارات١(

 -٥٣٢، ص٣ناسخ التـواريخ، مـريزا تقـی خـان سـپهر، ج -٣٧٣منار اهلدی، علی بحرانی، ص -١٢٠و  ١١٩

كشـف «ود سيد بـن طـاووس، در كتـاب خـ -، هنج البالغه، رشح فيض االسالم٦٢مهچنني با كمی تفاوت نامة 

و كان عمر مرضی السرية من الناس عنـد «با اين عبارت آن را آورده اند: » الرسائل«و شيخ كلينی نيز در » ةاملحج

 .»رفتار عمر در ميان مردم و از نظر عموم مردم پسنديده و موجب رضايت بود» «الناس
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حالي كه سيره و عملكرد او پسنديده و نفس او مبارك و وجودش پربركت (و خليفه شد) در 
 .»بود

فرماندار مصر خطاب بـه  » قيس بن سعد بن عباده«حضرت علي در نامة ديگري كه توسط 
 مردم آن سرزمين فرستاد، چنين نوشت:

دوا، أن بعث حممداً إليهم فعلمهم الكتـاب واحلكمـة والسـنة والفـرائض، وأدهبـم لكـيام هيتـ«...

ومجعهم لكيام ال يتفرقوا، وزكاهم لكيام يتطهروا، فلام قضـی مـن ذلـک عليـه قبضـه اهللا إليـه، فعليـه 

ه أنه محيد جميـد، ثـم إن املسـلمني مـن بعـده اسـتخلفوا امـرأين نصلوات اهللا وسالمه ورمحته ورضوا

 .)283F1(»اهللاصاحلني عمال بالكتاب وأحسنا السرية ومل يتعديا السنة ثم توفامها اهللا فرمحها 
» كتاب، حكمت، سـنت و واجبـات  «خداوند محمد را به سويشان برانگيخت و به آنها «... 

را آموخت و آنها را تربيت كرد تـا راه هـدايت را درپـيش گيرنـد، و آنـان را جمـع كـرد تـا         
پراكنده و گروه گروه نشوند، و آنها را در مسير تزكيه و تعالي قرار داد، تا اينكه پاك شـدند،  

ني كه رسالتش را به پايان رسانيد خداوند او را نزد خود برد كـه درود و سـالم و رحمـت    زما
رضوان خدا بر او باد! براستي او ستوده و بزگوار است، سپس مسلمانان بعـد از او دو راد مـرد   
صالح را از ميان خودشان به خالفت برگزيدند كه هـردو بـه كتـاب خداونـد عمـل كردنـد و       

ودند و از سنت و روش (پيامبر) خارج نشـدند، تـا آنكـه خداونـد هـردوي      بسيار نيكوسيرت ب
 .»آنان را ميراند كه رحمت خداوند بر آنان باد!

 نويسد: اي به معاويه مي در نامه

                                           
الدرجات ارفيعه، سـيد  -ايران، چاپ ٢٤١، ص٣ناسخ التواريخ، مريزا تقی سپهر، ج -٢١٠، ص١) الغارات، ج١(

» جممـع البحـار«إبن ابی احلديد شيعی در رشح هنج البالغه و نيز شيخ جملسی در  -٣٣٦علی خان شوشرتی، ص

كانا أمريين صاحلني عمال بالكتاب والسنة واحسنا السرية ومل يعدوا السنة، ثـم «خود با كمی تفاوت آورده است: 

آن » «احسنا السريه وعدال فـی األمـة«چنني آمده است:  ٢٠١ص» ه الصفنيوقع«و در كتاب » توفامها هللا عزوجل

 ».دو رفتار نيكو داشته و با مردم به عدالت رفتار كردند



   

 243 »اصحاب و اهل البيت«ش چهارم: روابط بخ

اخلليفـة الصـديق واخلليفـة «وكان أفضلهم فـی اإلسـالم كـام زعمـت وأنصـحهم هللا ورسـوله «

يم وإن املصاب هبام جلرح فی اإلسالم شديد! فـريمحهام ولعمری إن مكاهنام فی اإلسالم لعظ» الفاروق

 .)284F1( »اهللا وجزامها بأحسن ما عمال
تر ابـوبكر صـديق و عمـر     داني از همه مسلمانان برتر و مخلص در اسالم همانگونه كه مي«

فاروق هستند، به جان خودم سوگند كه مرتبة آن دو در اسالم بلند است و با وفات ايشـان بـه   
شديد رسيده است، خداوند هردو ايشان را رحمت كند و پاداش نيـك بـه آنهـا    اسالم صدمة 

 ».دهد!
 فرمايد: مي در مورد أبوبكر 

 .)285F2(»فاختار املسلمون بعده رجالً منهم، فقارب وسدد بحسب استطاعته علی خوف وجد«
يي مسلمانان بعد از او (يعني پيامبر) مردي از خودشـان را برگزيدنـد كـه بـه انـدازة توانـا      «

خود، همراه با ترس (از خدا) و با كوشش تمام راه درستي و راستي را درپيش گرفت و امـور  
 .»را به درستي پيش برد

 را انتخاب كردند، از زبان علي  اما پاسخ به اين پرسش را كه چرا مسلمانان أبوبكر 
 بشنويم كه فرمود:

اثنني، وإنا لنعرف له سـنه، ولقـد أمـره  وإنا نری أبابكر أحق الناس هبا، أنه لصاحب الغار وثانی«

 .)286F3(»رسول اهللا بالصالة وهو حی
بينـيم، زيـرا او در غـار بـا      ترين مردم به آن (يعني خالفت) مي به راستي أبوبكر را شايسته«

دانيم كه سني از او گذشـته اسـت (و از همـة مـا بزرگتـر و بـا        پيامبر همراه و همدم بود، ما مي

                                           
بـا ايـن تفـاوت » وقعه الصـفني«در كتاب  -، چاپ ايران٤٨٨، ص٣١) رشح هنج البالغه، إبن ميثم بحرانی، جزء١(

(وقعه الصـفني، نرصـ » شديد! رمحهام اهللا وجزامها بأحسن اجلزاء وإن املصاب هبام جلرح فی اإلسالم«آمده است: 

 ).٨٩إبن مزاحم، ص

 .٤٠٠) رشح هنج البالغه، ميثم بحرانی، ص٢(

 .٣٣٢، ص١) رشح هنج البالغه، ابن أبی احلديد، ج٣(
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نمـاز   خدا نيز در حالي كه خـود زنـده بـود بـه او أمـر كـرد كـه پـيش         تر است) و رسول تجربه
 .»ماعت مردم شودج

دليلـي  «رفت و به او گفـت:   زماني كه مردم با أبوبكر بيعت كردند، أبوسفيان نزد علي 
ندارد كه امر زمامداري مسلمانان بدست كوچكترين طايفة قريش (تيم، طايفة أبوبكر) بيفتـد!  

اي كـنم!   بخواهي شهر را عليه او از سواران مسلح و مردان جنگي پـر مـي  به خدا سوگند! اگر 
 .»أبوالحسن! دستت را بده تا با تو بيعت كنم!

 به ابوسفيان چنين جواب داد: علي 
انگيـزي   تو نسبت به اسالم سابقة ماجراجويي داري، و از اين پيشنهاد نيز جز فتنه«

احتياجي نداريم! اگر أبـوبكر را شايسـتة   ما به سواره و پيادة تو هدف ديگري نداري! 

 .)287F1(»گذاشتيم ديديم، او را در اين باره آزاد نمي اين كار نمي
همچنين زماني كه أبوبكر صديق، عمر فاروق را بعـد از خـود بـه خالفـت پيشـنهاد كـرد،       

 فرمود: در آن هنگام به طلحه  گروهي اعتراض كردند؛ اما علي 
شويم  ديگري را به خالفت برگزيند، ما راضي نمي اگر أبوبكر غير از عمر شخص«

 .)288F2(»كنيم و از او اطاعت نمي

                                           
محاسـة « -٩١وقعه الصفني، نرص بن مـزاحم، ص -٤٢٨علم اهلدی، ص» الشافی«كتاب  -١٣٠، ص١) مهان، ج١(

ال حاجة لنا إلی خيلک ورجلک، لـوال أنـا مـا «و عبارت آن:  -١٢٥و  ١٢٤، ص٣مرتضی مطهری، ج» نیحسي

ال واهللا ال أريد أن متألها عليه خيالً ورجالً ولوال أننـا ومـا «و در روايتی ديگر آمده: » هالً ملا تركناهأبابكر هلا أرأينا 

كشـف «وس نيـز از علـامی معـروف شـيعه در كتـاب خـود سيد بن طاو» هالً ما خليناء وإياهأبابكر لذلک أرأينا 

 گروهی پس از وفات رسول خدا «كند كه حاكی از اين است:  نقل می روايتی را از زبان خود علی » ةاملحج

گرفتن زمام امـور تـالش  نزد او آمدند و از او اعالم پيشتيبانی و ياری كردند و از ايشان خواستند تا برای به دست

 ».  گران به مقابله برخيزد، ولی او از اين كار خودداری نمودكند و با دي

 . ٢٠٦) روضة الصفا، مريخواند، از تواريخ شيعه به زبان فارسی، ص٢(
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 ،ترين مردم براي خالفـت دانسـته   اينگونه سخنان يعني اينكه حضرت علي خلفا را شايسته
 گفته شده و در كتب شيعه نيز آمده اند. بارها و بارها از زبان علي 

از جعفـر بـن محمـد و از پـدرش     » فيتلخـيص الشـا  «همانگونه كه شيخ طوسي در كتـاب  
آمد و گفت: از تو شـنيدم كـه چنـد     مردي از قريش نزد اميرالمؤمنين «كند كه  روايت مي

ات گفتي: پروردگارا! ما را اصالح فرما بـه آنچـه خلفـاي راشـدين را بـه       لحظه پيش در خطبه
 وسيله آن اصالح فرمودي! منظورت چه كساني هستند؟ حضرت علي فرمود:

بای وعامک أبوبكر وعمر، إماما اهلدی وشيخا اإلسالم ورجال قـريش، واملقتـدی هبـام بعـد حبي«

 .)289F1(»، من اقتدی هبام عصم، ومن اتبع آثارمها هدی إلی الرصاط املستقيمرسول اهللا 
دوستان محبـوبم و عموهايـت، أبـوبكر و عمـر، دو امـام هـدايت، دو شـيخ اإلسـالم، دو         «

مردم به آنها اقتدا كردند، و هركس به  صبعد از رسول خدا رادمرد قريشي، دو شخصي كه 
آنها اقتدا كند (از گمراهي و تفرقه) مصون و محفوظ بماند، و هركس از راه و رسـم آنهـا را   

 .»گردد پيروي كند، به راه راست هدايت مي
شيخ طبرسي روايت كرده است كه حضرت علـي  » احتجاج«باز در همان كتاب از كتاب 

 فرمود:
بر روي كوه حراء بـوديم، لحظـاتي كـوه لرزيـد،      ص ا روزي همراه با پيامبرم«

رسول خدا فرمود: آرام باش اي كوه! زيرا كسي غير از پيامبر و صـديق (ابـوبكر) و   

 .)290F2(»شهيد (علي) بر روي تو نيست!
 اي فرمود: در خطبه كند: علي  علم الهدي نيز چنين روايت مي

                                           
 . ٤٢٨، ص٢) تلخيص الشافی، طوسی، ج١(

 .»قر! فإنه ليس عليک إال نبی وصديق وشهيد«و متن آن: فقال له:  -) مهان مأخذ٢(
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مت ابوبكر و عمر هستند، و در بعضي از روايات آمده: بعد از پيامبر بهترين اين ا«

گفت، او  اين جمله را زماني فرمود كه شنيد مردي به ابوبكر و عمر دشنام و ناسزا مي

 .)291F1(»را نزد خود خواند و مورد عتاب و مالمتش قرار داد!
 فرمايد: مي همچنين در توصيف عمر 

م السنة وخلف الفتنة، ذهب النقـی الثـوب، قليـل هللا در عمر! فقد قوم األود وداوی العمد وأقا«

 .)292F2(»العيب، أصاب خريها وسبق رشها، أدی إلی اهللا طاعته واتقاه بحقه
هـا را درمـان    ها را راست نمـود، بيمـاري   او كجيداش دهد! اهاي عمر را پ خداوند نيكي«

اي رخ نداد،  ن او فتنهر زمادها را از بين برد و  كرد، سنت پيامبر را برپا داشت، فتنه و تبهكاري
ــد را    پــاك و كــم ــد، خداون ــان مان ــه و فريــب (حكومــت) در ام ــا رفــت و از فتن ــب از دني عي

 .»ترس و پرهيزگار بود و آنچنان كه سزاوار بود از خدا ،برداري كرد فرمان
 فرمايد: مي همچنين جايي ديگر در توصيف عمر 

 .)293F3(»ووليهم وال فأقام واستقام حتي ضرب الدين بجرانه«
بعد از (ابوبكر) فرمانرواي ديگري (عمر) پيشواي مردم شد (و به خالفـت نشسـت) پـس    «

(امر خالفت و احكام اليه را) به اجرا گذاشت و (بر آن) ايستادگي نمود (و از مسيرش خـارج  
 .»نشد) تا اين كه دين مستقر شد

ورت مشـ  در باره رفتنش به چنگ روميان با حضرت علـي   زماني كه حضرت عمر 
 كرد، حضرت علي با رفتن او مخالفت نمود و او را مرجع ياور و پناهگاه مسلمانان ناميد:

                                           
 . ٤٢٨ی، چاپ با تلخيص، ص) كتاب الشافی، علم اهلد١(

رشح إبـن  -١٢، جـزء ٩٢، ص٣رشح إبن إبی احلديد، ج -٢١٩، كالم ٤) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، جزء٢(

رشح  -٣٢٢ص ٢رشح حممــد عبــده، ج -٣٥٠رشح صــبحی صــالح، ص -٩٧و  ٩٦، ص٤ميــثم بحرانــی، ج

 آمده است. » هللا بالد فالن«نسخ  در بعضی -٢٥٧الدره انجفيه، دنبلی وعلی نفسی، ص -٧١٢، ص ٤فارسی ج

 -٥٥٧رشح صبحی صـالح، ص -٥١٩بن أبی احلديد، صارشح  -٤٥٩، كالم ٦) هنج البالغه، رشح فيض، جزء٣(

 . ٣٩٤، صةالنجفي ةالدر -٤٦٣، ص٥بن ميثم، جارشح  -١٠٧، ص٤رشح عبده، ج
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إنک متی ترس إلی العدو بنفسک فتلقهم فتنكب ال تكن للمسلمني كانفـة دون أقصـی بالدهـم، «

هـل الـبالء والنصـيحة، فـإن أليس بعدک مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجال حمربا واحفز معـه 

 .)294F1(»اهللا فذاک ما حتب، وإن تكن األخری كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمني أظهره
اي عمر!) بدون شك اگر شخصاً بـه جنـگ دشـمن (يعنـي روميـان) بـروي و شكسـت        «(

ماند و به غير از تـو (در   نمي باقي شان پناهي بخوري براي مسلمانان در دورترين نقاط سرزمين
شكالت و اختالفـات مـردم) بـه او ارجـاع داده شـود،      مقام خالفت) هيچ مرجعي نيست كه (م

اي را بفرسـت و بـه فرمانـدهي     پس خود در مدينه بمان و (به جاي خود) مرد جنـگ آزمـوده  
بگمار و خودت از نظر نظامي آنان را راهنمايي كن! اگر خداوند مسلمانان را پيروز گردانيـد،  

عنـوان پناهگـاه مـردم و مرجـع     خـود بـه    ،ات برآورده شده و اگر طـور ديگـري شـد    خواسته
 .»ي بودمسلمانان باقي خواه

بار ديگر كه حضرت عمر با حضرت علي در مورد همراهي با سپاه اسالم براي رويارويي 
با رفتن او مخالفت نمود و ضمن سـخناني   با شاهنشاهي ايران مشورت كرد، حضرت علي 

طب آسياب و مركـز ثقـل حكومـت    او را قيم و زمامدار امور مسلمانان، عامل وحدت آنان، ق
 اسالمي به شمار آورد:

» ،هري أَظْهاِهللا الَّذ يند وهلَّة، والَ بِقة وبِكَثْر هذْالَنالَ خو هرصن كُني لَم ري إِنَّ هذَا االَْمالَّذ هدنجو
طَلَع، ونحن علَى موعود من اِهللا، واُهللا منجِز وعـده،   أَعده وأَمده، حتى بلَغَ ما بلَغَ، وطَلَع حيثُ

.هدنج راصنو همضيو هعمجزِ يرالْخ نظَامِ مكَانُ النرِ ممِ بِاالَْمكَانُ الْقَيمرِ    ...ودـتاسقُطْبـاً، و فَكُن

 كوند هِملأَصبِ، ورا بِالْعحالر   ـكلَيع ـتقَضتضِ اناالَر ههذ نم تصخإِنْ ش كبِ، فَإِنرالْح ارن
إِنَّ االَعاجِم إِنْ ينظُروا إِلَيك غَداً يقُولُوا: هذا أَصلُ الْعربِ، فَـإِذَا  ... الْعرب من أَطْرافها وأَقْطَارِها

متحرتاس وهمتطَعإِ ....اقْتو!ةونعالْمرِ وصلُ بِالنقَاتا نا كُنم295(»نF2(. 

                                           
، ٨، جـزء٢حلديـد، جبـن أبـی اارشح  -١٩٣رشح صـبحی صـالح ص -١٣٤) هنج البالغه، رشح فـيض، كـالم ١(

 . ٣٧٠و  ٣٦٩ص

 . ٢٠٤و  ٢٠٣رشح صبحی صالح، ص -١٤٦كالم  ٣) هنج البالغه، رشح فيض، جزء٢(
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پيروزي و شكست اين امر (از همان ابتدا) به انبوهي و كمي (لشكر) نبوده است، اين دين «
خداست كه آن را (تاكنون) پيروزي داده، و لشكر خداست كه آنها را مهيا سـاخته و كمـك   

يد و تا جايي كه بايد بدرخشـد درخشـيده، مـا منتظـر     اي كه بايد برسد، رس فرموده، تا به مرتبه
رش را ياري فرموده است، جايگاه شكو ل هو خداوند به وعدة خود وفا كرد ،وعدة خدا هستيم

كند!  ها را به هم وصل مي متولي امور و زمامدار مسلمانان (كه تو هستي) مانند نخ تسبيح مهره
شوند، (يعني اگر تو كه خليفه هستي  پراكنده ميها از هم جدا شده و  اگر رشته پاره شود مهره

شوند) اگرچه امروز تعداد اعراب (نسـبت بـه    كشته شوي، مسلمانان همه پراكنده و متفرق مي
است، اما به سـبب ديـن اسـالم بسـياري قـوي هسـتند، و بـه جهـت اجتمـاع و           كايرانيان) اند

، پس تو هماننـد محـور آسـياب    كه نفاق و دورويي در آن راه ندارد) غلبه دارنديكپارچگي (
(ساكن و برقرار) باش! و آسياب (جنگ) را بوسيلة عرب بگردان و خود به جنگ مـرو! زيـرا   
اگر تو از زمين (يعني مدينه) بيرون بروي، عرب از اطراف و نـواحي آن (فرصـت را غنيمـت    

و ايي كه حفـظ  آورند، تا ج شمرده و) پيمان خود را با تو شكسته و فساد و تبهكاري به بار مي
اي نزد تو از رفـتن بـه جنـگ (بـا ايرانيـان) مهمتـر        نگهباني از مرزها كه در پشت سر گذاشته

گويند: اين امام و پيشواي عرب است (كه جـز او پيشـواي    ها تو را ببينند مي گردد و ايراني مي
حرص و شويد! و اين انديشه،  خاطر مي ديگري ندارند) پس اگر او را بكشيد، راحت و آسوده

گرداند، اما آنچه تو راجع به آمدن  تر و زيادتر مي طمعشان را بر كشتن و نابودكردن تو سخت
تـو  هـا بـه جنـگ مسـلمانان يـادآوري نمـودي، خداونـد سـبحان از آمدنشـان بيشـتر از            ايراني

ناخوشنود و او به برطرف كـردن آنچـه را كـه از آن كراهـت دارد (و بـه آن راضـي نيسـت)        
و اما آنچه راجع به كثرت و زيادي تعـداد ايشـان ذكـر كـردي، (آن هـم بـاكي        تواناتر است،

 كرديم، بلكه با كمك و نيست؛ زيرا) پيش از اين (در زمان پيامبر) با بسياري لشكر جنگ نمي
 .»جنگيديم د متعال بود كه مينياري خداو

وري مخالفت نفرمـوده اسـت: همانگونـه كـه دينـ      هرگز با روش و رفتار عمر  علي 
 كند: روايت مي
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بـه كوفـه آمـد، مـردم بـه او گفتنـد: اي اميرالمـؤمنين! آيـا در كـاخ           زماني كـه علـي   «
اي بـه كـاخ و قصرنشـيني نـدارم؛      فرمود: خير! من هيچ عالقهفرمايي؟!  حكومت استراحت مي

شوم، سپس بـه   زيرا عمر بن خطاب آن را دوست نداشت، در خانة فراخ و جاداري ساكن مي
 .)296F1(»ظم كوفه رفت و دو ركعت نماز گزارد، و آنگاه در منزل مناسبي ساكن شد!مسجد اع

 اي در بارة فدك با او سخن گفتند، فرمود: زماني هم كه به خالفت رسيد، وعده
(!»بوبكر وأمضاه عمرأإنی ألستحيی من اهللا أن أرد شيئاً منع منه «

297F

2(. 
كـه ابـوبكر از بازگردانيـدن آن     چيـزي را برگـردانم   كـنم،  به راستي من از خدا شرم مـي «

 .»خودداري كرد و عمر نيز همان را اجرا و قطعي نمود!
زماني كه پيكر حضرت عمر غسل داده شد و كفـن گرديـد، علـي    «همچنين روايت شده: 

 اش ايستاد و فرمود: وارد شد و كنار جنازه 
 .)298F3(»أظهركم ما علی األرض أحد أحب إلی أن ألقی اهللا بصحيفته من هذا املسجی بني«

تـر   هيچكس بر روي زمين به اندازة اين كفن شده، (يعنـي عمـر) بـرايم دوسـت داشـتني     «
نيست، به راستي (دوست دارم) خدا را با نامة اعمالي (همچون نامه اعمـال نيـك) او مالقـات    

 .»كنم!
، ذهبـي در  »المستدرك«اين روايت در كتب اهل سنت نيز آمده است؛ چنانكه حاكم در 

و مشـابه آن را بخـاري و مسـلم در    » طبقـات «، إبن سـعد در  »مسند«، امام احمد در »يصالتلخ«
 شان آورده اند.» صحيح«

 صروايـت كـرده انـد كـه پيـامبر       باز حضرت علي و فرزنـدانش حسـن و حسـين    
 فرموده است:

                                           
 . ١٥٢) األخبار الطوال، امحد بن داود دينوری، ص١(

 . ٨٢، ص٤رشح هنج البالغه، إبن أبی احلديد، ج -٢١٣) الشافی فی اإلمامة، سيد مرتضی علم اهلدی، ص٢(

معـانی األخبـار، إبـن  -، چـاپ ايـران٤٢٨، ص٢تلخيص الشافی، طوسـی، ج -١٧١اهلدی، ص) الشافی، علم ٣(

 . ١٤٧، ص٣رشح هنج البالغه، إبن أبی احلديد، ج -١١٧بابويه، چاپ ايران، ص
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 )299F1(»فؤاد. لةالبصر و إن عثمان مني بمنز لةالسمع و إن عمر مني بمنز لةإن أبابكر مني بمنز«
به راستي أبوبكر برايم، همچون گوش، عمر به بسان چشم، و عثمان به منزلة قلب و عقـل  «

 .»من هستند
زماني كه مردم از حضرت علي خواستند تا نزد عثمان برود، حضرت علي ضمن سخناني، 

يادآوري نمود و ضمن اينكـه از رفتـار ابـوبكر و     صايمان و قرابت و مصاحبتش را با پيامبر 
شان را به او يادآور شد، فرمود: علـم و آگـاهي     اظهار رضايت كرد، و اعمال نيكعمر كامالً

 ام بوده اي:تو همچون علم و آگاهي ماست، تو نيز در اسالم همچون ما پيشگ
 إِنَّ الناس ورائي، وقَد استسفَروين بينك وبينهم، وواِهللا: (عليه السالم) على عثمان فقال فدخل«

لَمعلَت كإِن ،رِفُهعر الَ تلَى أَمع لُّكالَ أَدو ،لُههجئاً تيش رِفا أَعم !ا أَقُولُ لَكرِي ما أَدـا   مم ،لَمعا نم
ا ركَم تأَير قَدو ،كَهلِّغبء فَنيا بِشنلَوالَ خو ،هنع كبِرخء فَنيإِلَى ش اكقْنبـا   سكَم تعـمسا، ونأَي

سمعنا، وصحبت رسولَ اهللا(صلى اهللا عليه وآله) كَما صحبنا. وما ابن أَبِي قُحافَةَ والَ ابن الْخطَّابِ 
ةَ ريجشولِ اِهللا(صلى اهللا عليه وآله) وسإِلَى ر بأَقْر تأَنو ،كنم قلِ الْحملَى بِعبِأَو قَدا، ومهنم مح

فَاَهللا اَهللا في نفِْسك! فَإِنك ـ واِهللا ـ ما تبصر من عمى، والَ تعلّم مـن     نِلْت من صهرِه ما لَم يناالَ.
 .)300F2(»جهل
توسط شورشيان عبداهللا بن سبا) شد و گفـت: مـردم    شده عثمان علي وارد منزل (محاصره«

دانم به تـو چـه    هستند و مرا بين خود و تو واسطه قرار داده اند، به خدا قسم! نميپشت سر من 
دانـيم ميـداني،    ميندارم، تو آنچه را كه ما  غاطالع باشي سرا بگويم! مطلبي را كه تو از آن بي
نگرفته ايم كه تو را از آن آگاه سازيم، و چيزي را در پنهان  ما در چيزي از تو سبقت و پيشي 

اي، و همانگونه كه  ه ايم كه تو را از آن باخبر كنيم و همانگونه كه ما ديديم، تو هم ديدهنيافت
اي،  بـوديم، تـو نيـز بـوده      صما شنيديم، تو هم شنيده اي، و همانگونه كه ما همنشين پيامبر 

                                           
تفسـري  -، چاپ ايران١١٠معانی األخبار، ص -٣١٣، ص١) عيون أخبار الرضا، إبن بابويه قمی، چاپ هتران، ج١(

 امام حسن عسكری. 

 . ٢٣٤رشح صبحی صالح، ص -١٦٤) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، كالم ٢(
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فرزند أبوقحافه (ابوبكر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام كارهاي نيك از تو سزاوارتر نبودنـد  
تر از تو درآمدند؟!). تو از آن دو از نظر پيوند خويشاوندي به  ها در امر خالفت موفق را آنچ(

اي كـه آن دو   اي رسيده به مرحله صنزديكتري، تو از لحاظ دامادي پيامبر  صرسول خدا 
نرسيدند (تو دو بار داماد او شدي)؛ تو را به خدا به جان خودت رحم كن! قسم به خدا! تو بـه  

 .»داني) ي و تعليم نياز نداري (و همه چيز را خوب ميراهنماي
اگر واليتي را كه بـر عهـدة عثمـان گذاشـته شـد بـر       «فرمايد:  مي باز در ستايش عثمان 
كـردم كـه عثمـان     آوري قرآن همـان كـار را مـي    شد، در مورد جمع عهدة من نيز گذاشته مي

 .)301F1(»كرد

 كرد؟ با خلفاي پيش از خود بيعت مي چرا حضرت علي 
 بيعت چيست؟

بيعت آن است كه شخصي دست خود را در دست شخصي ديگري بنهد، به اين معني كـه او  
(را پيشوا و يا متولي امور خود بنمايد و اطاعتش را بر خود الزم شمارد

302F

2(. 
 :بيعت از زبان حضرت علي 

 حضرت علي در آغاز خالفتش خطاب به كساني كه با وي بيعت كردند، فرمود:
تان بر پيمان بيعت و اخالص و دوستي در  ه من برا شما دارم، باقي ماندنحقي ك«

 .)303F3(»كنيم نهان و آشكار است و پيروي از آنچه كه به شما امر مي
در نهـان و   اطاعـت و پيـروي خالصـانه و دوسـتي    «به فرموده حضـرت علـي بيعـت يعنـي:     

 .»آشكار
 

                                           
 . ٢٤٠، ص١) الربهان، بحرانی، ج١(

 علی اكرب قرشی)  ٢٥٤ص ١) (قاموس قرآن ج٢(

 هنج البالغه.  ٣٤) خطبه ٣(
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 بيعت حضرت علي با خلفا
عت كرده است، هيچ شكي وجـود  علي با خلفاي راشدين بيدر مورد اين واقعيت كه حضرت 

(ندارد
304F

1(. 
به عنوان يك تكليف ديني با خلفا بيعت نموده، بر پيروان راسـتين   وقتي حضرت علي 

واجب است كه آن بيعت (محبت و اطاعت) خلفاي راشدين را تأييد كنند، يعنـي بـر    علي 
زم است به خود بگويد: اگر در زمـان  كند شيعه حضرت علي است، ال هرمسلماني كه ادعا مي

كردم و با اخالص و دوستي  بودم، من هم به پيروي از او با خلفا بيعت مي مي حضرت علي 
 نمودم. برداري مي در نهان و آشكار از آنها فرمان

بـرداري از آنهـا    با اخالص و محبت تمام به يـاري خلفـا و فرمـان    آري، حضرت علي 
بيـانگر  » لـوال علـي لهلـك عمـر    «ن حضرت عمر كه فرمـوده اسـت:   پرداخته است، و اين سخ

خالصانه و خداپسندانه حضرت علي نسبت به حضرت عمر و نيـز كمـال صـداقت و    دلسوزي 
 تواضع حضرت عمر فاروق نسبت به حضرت علي است.

گويد: حضرت علي به ميل و اراده خود با خلفا بيعت نكرد، بلكه آنـان بـا زور    تيجاني مي
 پاسخ اين است كه:يعت گرفتد! از او ب

مستدرك نهـج البالغـه و نهـج البالغـه     «اوالً: همچنان كه قبالً طبق مدارك معتبري كه از 
نقل كرديم، گفتيم: حضرت علي با عالقه قلبي و به عنوان يك » فيض االسالم و الغارات ثقفي

 تكليف با خلفا بيعت كرده است.
وجه و موقعيت اجتماعي مهمي نداشته، و يـا واقعـاً    ثانياً: حضرت علي در ميان مسلمانان يا

از شخصيت و اعتبار وااليي برخوردار بوده است، در صورت اول خلفا نيازي نداشتند تا او بـا  
آنان بيعت كند، و در صورت دوم هيچكس نتوانسته است شيرخدا علي مرتضي را با اسـتفاده  

 از زور وادار به انجام كار خالف و باطلي بكند.

                                           
ی و الغـارات ثقفـ ١٠٤٨ص ٦٢و هنج البالغه فيض االسـالم نامـه  ١٢٠) مستدرک هنج البالغه، چاپ لبنان ص١(

 نگاه كنيد.  ٣٠٦ص



   

 253 »اصحاب و اهل البيت«ش چهارم: روابط بخ

نهج  24الثاً: حضرت علي هرگز تن به قبول هيچ ظلم و ستمي نداده است، زيرا در خطبه ث
به جان خودم سوگند! در جنگيدن با كسي كه با حق مخالفت كـرده و  «البالغه فرموده است: 

 .»كنم در راه ضاللت و گمراهي قدم نهاده باشد، مسامحه و سستي نمي
علي با حق و حق با علـي همـراه   «فرموده است:  صر گويند: پيامب رابعاً: علماي اماميه مي

پس شيرخدا همواره از حق پيروي كـرده و محـال اسـت از باطـل پيـروي نمايـد، و از       » است.
 برداري كرده باشند. كسي كه بر راه حق و دين نبوده، اطاعت و فرمان

) از 534شيخ حر عاملي از علماي برجسته شيعه در كتاب (وسايل الشيعه كتاب الصاله ص
 نويسد: مي قول امام علي 

با ايشان (خلفا) روابط خانوادگي برقرار نمود (دختـر ابـوبكر و    ص رسول خدا«

عمر را به زني گفت، و دو دخترش، دو خواهر حضرت فاطمـه را بـه عثمـان داد) و    

 ».پشت سر آنها نماز خواند  علي
يرد و دختـر خـود را بـه عقـد     گ اي مؤمن و محترم زن مي بدون ترديد هرانساني از خانواده
آورد، پس قطعاً خلفا محبوب و مورد اعتماد رسـول خـدا    انسان با تقوا و مورد احترامي درمي

 .آورد دختران خود را به نكاح ايشان درنمي صو اال پيامبر  ،ه انددبو
از طرف ديگر اگر برادران شيعه با خلوص نيت به اين حقيقت بينديشند كه حضرت علي 

لفا نماز خوانده و آنها را به عنوان امام خود قبول نموده است، بايد به منزلت خلفـا  پشت سر خ
و رابطه دوستي حضرت علي با آنها اذعان نمايند و قلبشان را از كينه نسبت به خلفاي راشدين 
پاك كنند، زيرا در قلب پيامبر و اميرالمؤمنين علي جز محبت و دوستي و صميميت نسبت بـه  

 ن چيز ديگري وجود نداشته است.آن بزرگوارا
ترين و پارساترين ما مسلمانان اين لياقت را دارند كـه حضـرت    راستي چند نفر از برجسته

با نمـازش   علي پشت سر ايشان نماز جماعت بخواند؟ مگر جز اين است كه حضرت علي 
 .؟و پاكي آنها مهر تأييد نهاده استپشت سر خلفا بر لياقت و تقوا 
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(بـاب  » توضـيح المسـائل  «اهللا خميني بنيانگذار جمهـوري اسـالمي در رسـاله     يةهمچنين آ
 گويد: شرايط امام جماعت) مي

مسلمان و عادل  اگر خلفا» خرمند باشد و... -3عادل  -2مسلمان  -1امام جماعت بايد: «
پشت سر آنها به عنوان امام نماز جماعـت نمـاز    و خردمند نبوده اند، چگونه حضرت علي 

 .ه است؟خواند
 پاسخ اين است كه:خوانده است.  نمازش را از روي تقيه مي گويند علي  برخي مي

نهـج البالغـه تقيـه را عامـل      32اوالً: حضرت علي اهل تقيه نبـوده اسـت، زيـرا در خطبـه     
 داند. گمنامي و خواري مي

ثانياً: اگر كسي حجت والگوي ديـن و اخـالق باشـد و تقيـه كنـد، مـردم را بـه گمراهـي         
 گردد. كشاند و عامل خفت و خواري آنها مي مي

اجوبـة مسـائل   «ثالثاً: عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين از علماي برجسته شيعه در كتاب 
 به صراحت نوشته است:» موسي جاراهللا

پشت سر ابوبكر و عمر از روي تقيه نبـوده، چـون امـام از اينكـه       نماز علي«

دهد، منزه است! پس جـايز اسـت كـه شـيعه در     عبادت خود را از روي تقيه انجام 

 ».نمازش به سني اقتدا كند

 گويند؟ ي خلفا چه مي در باره فرزندان حضرت علي 
برد كه پيروي از سنت  اي باال مي را به گونه» ابوبكر، عمر و عثمان«مقام  امام حسن بن علي 

 رمايد:ف و روش آنها را يكي از شرايط بيعت با معاويه قرار داد، او مي



   

 255 »اصحاب و اهل البيت«ش چهارم: روابط بخ

خليفه مسلمانان بايد در زندگي مردم، براساس كتاب خدا و سـنت رسـول او و   «

سيره و روش خلفاي راشدين و طبق نسخه ديگـر خلفـاي صـالحين عمـل نمايـد و      

 .)305F1(»براساس آنها حكم كند
 قبالً نيز اين روايت را آورديم كه:

امام زين العابـدين از  چند نفر از اهل كوفه به ابوبكر، عمر و عثمان ناسزا گفتند! «

آنها پرسيد: آيا شما از مهاجرين و يا انصار هستيد؟ گفتند: نيستيم! گفـت: پـس مـن    

مـا و   گوينـد: پروردگـارا!   آنهايي كـه مـي   ها هم نيستيد!ندهم: از تابعين آ شهادت مي

اي را نسـبت بـه    برادران ما را كه در ايمان از ما پيشي گرفته اند پيامرز، و هيچ كينـه 

 .)306F2(»پس از نزد من برخيزيد و دور شويد ان در دل ما قرار مده!مؤمن
 كند: شيخ طبرسي نيز از امام باقر چنين روايت مي

 .)307F3(»ولست بمنكر فضل أبی بكر، ولست بمنكر فضل عمر، ولكن أبابكر أفضل من عمر«

شـوم، ولـي أبـوبكر از     من منكر فضل أبوبكر نيستم، همچنين فضل عمر را نيز منكـر نمـي  «
 .»تر بوده است عمر برتر و با فضيلت

اي در آن  و ندا دهنـده «چنين فرمود:  و بازهم از او روايت شده كه پس از مدح عثمان 
 .)308F4(»دهد كه بدانيد: عثمان و يارانش از رستگارانند! ر ميروز ندا س

مردي از ايشان پرسـيد: اي فرزنـد رسـول    «روايت كرده اند كه  و از امام جعفر صادق 
 گويي؟ او فرمود: ! در مورد أبوبكر و عمر چه ميخدا

                                           
چـاپ  ٢١٢، ص٢منتهی اآلمال، شيخ عباس قمـی، ج -، چاپ هتران٣٩٣، ص١) جالء العيون، شيخ جملسی، ج١(

 چاپ هتران.  ١٦٣الفصول املهمه فی معرفه أحوال الئمه، ابن صباغ، ص  -ايران

 ، چاپ تربيز.٧٨، ص٢لی، جيبد) كشف الغمة فی معرفه األئمة، ار٢(

احتجاج أبی جعفر بن علی الثانی فـی األنـواع الشـتی «، چاپ كربال، حتت عنوان، ٢٣٠سی، ص) اإلحتجاج، طرب٣(

 ».  من العلوم الدينية

 . ٢٠٩، ص٨) فروغ كافی، كلينی، ج٤(
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(!»لی يوم القيامةإإمامان عادالن قاسطان، كانا عيل احلق، وماتا عليه، فعليهام رمحة اهللا «
309F

1(. 
دند، هردو بر راه حق قرار داشتند و بر حق هم مردند، پس تـا  ودو أمام عادل و دادگستر ب«

 .»روز قيامت رحمت خدا بر هردوي ايشان باد!
لـت أبـوبكر   روايـت كـرده، منز   شيخ كليني ضمن حديثي طوالني كـه از امـام صـادق    

ين ساير اصحاب نخسـتين طبـق گـواهي سـلمان و أبـوذر بـه اثبـات        صديق را در زهد و تقوا ب
(رساند مي

310F

2(. 
 :كند علم الهدي نيز از او روايت مي

اه با درود رفت و همر داشت و بر سر قبرشان مي امام صادق آن دو را دوست مي«

 .)311F3(»فرستاد بر آنان نيز درود و سالم مي ص و سالم بر پيامبر
ار محبـت نسـبت بـه ابـوبكر و عمـر بسـنده نكـرده، بلكـه بـه پيـروي و           هـ ظامام صادق به ا

 :كند شان امر فرموده است، همانگونه كه أبوبصير صحابي مشهور روايت مي مواالت
الد بر ما وارد شد، امـا يوسـف بـن    نشسته بودم كه أم خ  من نزد أبي عبداهللا«

عمر از آمدن او به مجلس ما جلوگيري كرد، أبوعبداهللا به من گفت: آيا دوسـت داري  

سخنش را بشنوي؟ گفتم: آري! فرمود: پس به او اجازه دهيد داخـل شـود! أبوبصـير    

گويد: و مرا هم بر روي گليمي نشاند و سپس داخل شد و سخن گفت: زني بسيار  مي

او در بارة منزلت أبوبكر و عمر پرسيد، و امام در جـواب فرمـود:   سخنور بود! و  غبلي

هرگاه كه پروردگارم را مالقـات كـردم،    آن دو را دوست بدار! آن زن گفت: پس من

                                           
 ، چاپ مرص. ١٦، ص١) أحقاق احلق، قاضی نوراهللا شوشرتی، ج١(

 . ٦٨، ص٥) فروع كافی، كتاب املعيشة، ج٢(

 ، چاپ بريوت ١٤٠، ص٤رشح هنج البالغه، ج -٢٣٨اهلدی، ص) الشافی، سيد مرتضی علم ٣(
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گويم: اين تو بودي كه مرا به موالت و محبت ايشـان امـر كـردي؟ فرمـود: آري،      مي

 .)312F1(»بگو!
نـزد   د (صلح حديبيه) از مقام و منزلت عثمان همچنين شيخ كليني ضمن روايت رويدا

او را بـه   صنظيرش سخن گفته است، زماني كه پيـامبر   و اخالص و وفاداري كم صپيامبر 
دسـتور داد كـه    صشـدنش، رسـول خـدا      ه كشـته و بعـد از شـايع  نيابت خود به مكه فرستاد 

را از مشـركين   ثمـان  شـدن ع  تا انتقام كشـته  ،مسلمانان زير درخت رضوان با او بيعت كنند
 صمكه بگيرند و وفاداري خود را به او مجدداً اعالم نمايند، بعد از بيعت همـه آنـان پيـامبر    

دست راست خود را در دست چپش گذاشت و فرمود: اين هم بيعت عثمان! زماني كه عثمان 
به او گفت: آيا بيت را طواف كردي؟ عثمان گفت: چطـور ممكـن    صبرگشت رسول خدا 

بيت را طواف كنم در حالي كه رسول خدا آن را طواف نكرده اسـت؟!... سـپس ادامـة    است 
 .)313F2(»كند جريان را روايت مي

زماني كه خبر به پيامبر رسيد «گويد:  مجلسي نيز مشابه همين روايت را آورده است، او مي
ه بـا  خورم تـا زمـاني كـ    كه عثمان توسط مشركين كشته شده است، فرمود: از اينجا تكان نمي

داد و از  قاتلين عثمان جنگ نكنم و انتقام خونش را از آنهـا نگيـرم، سـپس بـه درختـي تكيـه      
(شدن عثمان بيعت گرفت مردم براي انتقام كشته

314F

در ادامه داستان را به صـورت كامـل نقـل     ،)3
 .)315F4(»كند مي

                                           
فقال هلا: «و عبارت آن: » حديث أبی بصري مع املرأة«، چاپ ايران حتت عنوان ١٠١، ص٨) روضة كافی، كلينی، ج١(

 ».توليهام! قالت: فأقول لربی إذا لقيته: إنک أمرتنی بواليتهام؟ قال: نعم!

 . ٢٤٣شناسی، رشيعتی، ص اسالم -٣٢٦و  ٣٢٥، ص٨) روضة كافی، كلينی، ج٢(

 g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^Z ] ) در مهني رابطه بود كه اين آيات نازل گشتند: ٣(

 . )١٠الفتح: (  Z !  "    #  $  %  &  '  )  (  *] و  )١٨الفتح: (

 ، چاپ هتران. ٤٢٤، ص٢) حياة القلوب، جملسی، ج٤(
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مـا  به نام او نامگذاري گرديده، ا» اهل البيت«اين كالم همان امام ششمي است كه مذهب 
 .كنند!! گويد و بسياري ديگر چگونه فكر مي او در بارة خلفا چه مي

در تفسير منسوب به امام حسن عسكري در حالي كه واقعة هجرت پيامبر به مدينه را بيـان  
 كند، چنين آمده است: مي

بعد از اين كه از علي خواست تـا بـه جـاي او در رختخـواب      صرسول خدا «

ي أبوبكر! آيا دوست داري در اين هجرت بـا مـن همـراه    بخوابد، به أبوبكر فرمود: ا

ها را تحمل كني و مرا  داني در صورتي كه با من بياي، بايد انواع سختي باشي؟ آيا مي

در كنم كمك نمايي؟ أبوبكر گفت: اي رسول خـدا! اگـر    در آنچه كه بدان دعوت مي

بـرايم دوسـت   ها زندگي كـنم،   طول عمر خود در راه محبت تو با شديدترين عذاب

تر از آن اسـت كـه از نعمـت و خوشـي برخـوردار باشـم، و مالـك تمـام          داشتني

هاي پادشاهاني شوم كه مخالف تو و رسالت تو هستند، آيا مـن و همچنـين    سرزمين

خدا فرمـود: بـدون شـك    مال و فرزندانم شايسته نيستيم كه فداي تو شويم؟! رسول 

زبان تو جاري شده، با آن چه در  نچه كه برداند آ خداوند از قلب تو آگاه است، و مي

دل داري موافق است، و خداوند تو را برايم به منزلة گوش و چشم و سر نسـبت بـه   

 .)316F1(»بدن و روح نسبت به جسم قرار داده است!
بـاقر و جـد امـام جعفـر صـادق كـه بسـياري از         پدر امـام  باز علي بن حسين بن علي 

(دانند بني اميه امام مي او را به خاطر قيامش عليه شيعيان
317F

گروهي از رؤسـا و  «نقل شده كه  ،)2

اشراف كوفه كه با زيد بيعت كرده بودند، روزي نزد او حاضر شدند و بـه او گفتنـد:   

گـويي؟ او گفـت: جـز     خداوند تو را رحمت كند! در باره أبـوبكر و عمـر چـه مـي    

از اهـل بيـتم    گويم و جز خوبي آنـان  خيرخواهي و محبت در باره ايشان چيزي نمي

                                           
 ، چاپ ايران. ١٦٥و  ١٦٤) تفسري احلسن العسكری، ص١(

 ».ذكر إخوه امام باقر«، حتت عنوان ٢٦٨) اإلرشاد، شيخ مفيد، ص٢(



   

 259 »اصحاب و اهل البيت«ش چهارم: روابط بخ

و هردو بـه كتـاب    ،چيزي نشنيده ام، به هيچ كدام از ما و غير ما ستم روا نداشته اند

(خدا و سنت رسولش عمل كردند
318F

1(. 

و او كسي اسـت كـه پيـامبر     ،نامند مي» سلمان محمدي«سلمان فارسي نيز كه شيعيان او را 
از  گويند: همگي مـردم غيـر   ميو غالت  ،)319F2(»هل البيتأإن سلامن منا «اش فرمود:  در باره ص

سـلمان  «و حضرت علي در بارة او فرمود:  )320F3(»شدند! دبعد از پيامبر مرت سلمان و أبوذر و مقداد
و هركس او را منكر شود كافر  ،مؤمن است در زمين است! هركس او را بشناسد دروازة خدا

 .)321F4(»است!
 گويد: مي اوست كه در بارة ابوبكر 

قول فی صحابته: ما سبقكم أبوبكر بصوم وال صالة، ولكن بشیء وقـر فـی إن رسول اهللا كان ي«

 .)322F5(»قلبه
اش از شـما   به راستي رسول خدا در بارة اصحابش فرمود: أبوبكر بـه خـاطر نمـاز و روزه   «

 .»پيشي نگرفته است، بلكه به خاطر (ايمان و اخالصي) است كه در قلب او جاي قرار دارد
 ها روايت ديگر... و ده

از منابع معتبر شيعه روايت كرده  ديگر كه همه را همچون مطالب فوق اگر به چند نكتة اما
نــدگان و ايــم توجــه كنــيم، قطعــاً بيشــتر متوجــه خــواهيم شــد كــه تيجــاني و بســياري از گوي 

و فرزنـدانش قـدم    بـرخالف گفتـار و كـردار حضـرت علـي       نويسندگان افراطـي و غـالي  
 دارند!. برداشته و برمي

                                           
احـوال امـام زيـن «، حتـت عنـوان ٥٩٠، ص٢) ناسخ التواريخ، مريزا تقی خان سپهر معروف بـه لسـان املـک، ج١(

 ».  العابدين

 ، چاپ كربال. ٢٠و  ١٨) الرجال كشی، ص٢(

 . ٢٤٥، ص٨) روضة كافی، ج٣(

 . ٧٠ل كشی، ص) الرجا٤(

 . ٨٩) جمالس املؤمنني، شوشرتی، ص٥(



   

  باورها بازسازي   260 

  كخلفا براي ازدواج حضرت علي با فاطمه همكاري 

و نقـش   لاستگاري حضرت علي از فاطمه زهراءهاي اهل تشيع جريان خو در بيشتر كتاب
در اين رابطه نقل شده است، و همه آنها قبول دارند كه اين أبـوبكر   أبوبكر و عمر و عثمان

او را تشـويق كردنـد كـه بـه      و عمر بوده اند كه ازدواج با فاطمه را به علي پيشـنهاد نمودنـد و  
( خواستگاري فاطمه برود

323F

 مده است:آدر روايتي  .)1
هگين شد و گفت: ولي من از وزماني كه أبوبكر در اين رابطه با علي سخن گفت، او اند«

د و توانم آن را اظهار نمايم! اما عمر و أبوبكر با اصرار زيـا  كنم و نمي فقر و تنگدستي شرم مي
او را راضي كردنـد تـا بـه خواسـتگاري فاطمـه نـزد        ره كمك و مساعدتشدادن در با اطمينان

 برود. صپيامبر 
زماني كه حضرت علي از حضرت فاطمـه خواسـتگاري نمـود و جـواب مثبـت شـنيد، بـا        

 فرمايد: گونه نقل ميبيرون آمد، و خود او ماجرا را اين صشادماني بسيار از خانه رسول خدا 
 فتم، از من پرسيدند: چه شد؟ گفـتم: رسـول خـدا   بالفاصله نزد أبوبكر و عمر ر«

با ازدواج دخترش فاطمه با من موافقت فرمود! آن دو بسيار خوشحال شـدند و   ص

 .)324F2(»لی املسجدإففرحا بذلک فرحاً شديداً ورجعا معی « همراه من به مسجد آمدند.
مـن  «ود: أبوبكر، عمر و عثمان را به عنوان شهود عقد فـرا خوانـد و فرمـ    صسپس پيامبر 

و شما را بر اين ازدواج شاهد و گواه  ،دخترم فاطمه را به ازدواج علي پسر أبوطالب درآوردم
 .)325F3(»گيرم مي

                                           
 . ٣٨، ص١) األمايل، شيخ طوسی، ج١(

، حتت ٢٠، ص٢، چاپ هتران، مناقب إبن شهر آشوب مازندرانی، ج١٧٤، ١٦٩، ص١) جالء العيون، جملسی، ج٢(

 ، چاپ هند. »بعلی ةتزويج فاطم«عنوان 

، چاپ تربيز، جـالء العيـون، جملسـی، ٣٥٨، ص١ی، جكشف الغمة، اربل -٢٥٢و  ٢٥١) مناقب، خوارزمی، ص٣(

 . ٣٩و  ٣٨، ص١بحار األنوار، جملسی، ج -١٨٤، ص١ج
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ه به أنس فرمود: اي أنس! جبرئيل بـه مـن امـر كـرد كـ     «در روايت ديگري آمده است كه 
 .»فاطمه را به ازدواج علي درآورم

و أبوبكر، عمر، عثمان، طلحه، زبيـر و  فرمايد: رسول خدا به من فرمود: بر حضرت علي مي
گويد: رفتم و آنها را دعوت كـردم، زمـاني كـه     أنس ميچند نفر هم از انصار را دعوت كن! 

گيرم كه فاطمه بـا   بعد از حمد و ثناي خدا فرمود: من شما را شاهد مي صجمع شدند پيامبر 
از آنهـا در تهيـة جهيزيـه     سـپس هركـدام   .)326F1(»ل نقره به ازدواج علي درآورده اممثقا 400مهر 

اش نزد عثمان بـرد تـا    علي زره«براي فاطمه به علي كمك كردند، همانگونه كه روايت شده: 
صد درهـم نيـز   ، و اين چهاراه دارگرا براي خود ن آن را از او بخرد، عثمان به علي گفت: زره

 گويد: هديه به هردوي شما، حضرت علي مي
لدرع والدراهم بني يديه وأخربته بام كان من أمر عثامن فـدعا فطرحت ا أقبلت إلی رسول اهللا «

 ...».له بخري
عثمـان و هديـه او را   ها را در مقابلش گذاشتم و كـار   رفتم و زره و درهم صنزد پيامبر «

 .)327F2(»ردم، پيامبر برايش دعاي خير فرمودكبرايش بازگو 
فرمود: اين را بگيـر و بـراي    هيزيه فاطمه زهراء كرد وأبوبكر را مأمور تهيه ج صپيامبر «

أبوبكر روانه كرد، آنها به  با و چند نفر ديگر را س و وسايل منزل بخر! عمار بن ياسرفاطمه لبا
و اگـر   ،خريـد  مـي  پسـنديد  آورد، اگر آن را مـي  بازار رفتند، هركس چيزي را نزد أبوبكر مي

                                           
 . ٤٨و  ٤٧، ص١بحار األنوار، ج -٣٤٩و  ٣٤٨، ص١) كشف الغمة، ج١(

و   ٩٣، ص٤٣بحـار األنـوار، ج -١٠٤و  ١٠٣ص» تـزويج امرياملـؤمنني و فاطمـه«) جالء العيون، جملسی، فصل ٢(

مناقـب، خـوارزمی، فصـل  -٤٨٤تا  ٤٧١و  ٣٥٩، ص١كشف الغمة، ج -٣٩، ص١األمايل، ج -١٣٠و  ١١٩

 . ٢٥٣و  ٢٥٢، ص٢٠
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كر بعضي از كاالهـا را خـود   پس از پايان خريد، أبوبگفت: آن را برگردانيد!  پسنديد، مي نمي
 .)328F1(»حمل كرد و بقيه را اصحابي كه با او بودند، حمل كردند

كه سوگند به خدا!  بر عثمان باد رحمت خدا« گويد: مي نيز در بارة عثمان  مابن عباس
خيز بـود، هرگـاه از   خـوان و سـحر   ين نيكوكاران بود، بسيار نماز شبترين مردم و برتر گرامي

ريخت، در هر كار خيري و در هر بخششي پيشقدم بـود،   بسيار اشك مي دش جهنم ذكري مي
(ي سپاه بزرگ العسره او دوست داشتني و با وفا و تأميين كننده هزينه

329F

 .)330F3(»بود )2
 بسياري از گويندگان و نويسـندگان  آيد، برخالف باور همانگونه كه از اين روايات برمي

ماني يكــي از آنهـا قطعـاً خوشـحالي ديگــر    همـه آنـان دوسـتدار و غمخــوار هـم بـوده و شـاد      
 دوستانش را به دنبال داشته است.

 يعقوبي در تاريخ خود آورده است:
گرفت و با او  زماني كه حسن بن علي كودك خردسالي بود، أبوبكر او را در آغوش مي«

 و گفت: او بسيار شبيه پيامبر است و كمتر بـه علـي و فاطمـه شـباهت دارد!     كرد و مي بازي مي
 .)331F4(»گفت فاطمه نيز همين را مي

اش بسيار صميمانه بود، براي نمونه: زماني كه  روابط ميان خلفاء و حضرت علي و خانواده
بـيش از همـه از    بـوبكر  أهمسـر   ،ستر بيماري بود، اسماء دختر عمـيس حضرت فاطمه در ب

                                           
، چـاپ كتابفروشـی ١٧٦، ص١جالء العيـون، ج -٢٠، ص٢مناقب إبن شهر آشوب، ج -٣٩، ص١) األمايل، ج١(

 اسالمية هتران. 

 برای جتهيز آن بخشيد. ) منظور سپاه تبوک بود كه در آن حلظات سخت، متام دارايی خود را ٢(

، ١٤٤، ص٥ناسخ التواريخ، مريزا حممد تقی خـان سـپهر، ج -، چاپ مرص٥١، ص٣) تاريخ مسعودی شيعی، ج٣(

 چاپ هتران. 

 . ١١٧، ص٢) تاريخ يعقوبی، ج٤(
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(كرد حضرت فاطمه پرستاري مي
332F

اش بـه او   هو فاطمه در مورد كفـن و دفـن و تشـييع جنـاز     ،)1
(و أسماء هم بدان عمل كرد ،وصيت نمود

333F

2(. 
علي را از وفات فاطمه آگاه  و همان كسي بود كه ،او تا آخرين نفس بر بالينش نشسته بود

( ساخت
334F

(همراه با علي فاطمه را غسل دادندو او بود كه  .)3
335F

4(. 
احـوال   دايمـاً  نيز برخالف پندار تيجاني و هـم بـاورانش از علـي     بو عمر  أبوبكر

 شدند، آورده اند: فاطمه را جويا مي
خوانـد،   زماني كه فاطمه در بستر بيماري بود و حضرت علي نمازهايش را در مسجد مـي «

از او در مورد حال و وضـع دختـر رسـول     بشد، أبوبكر و عمر  زماني كه از نماز فارغ مي
 .)336F5(»كردند؟ سوال مي صخدا 

ردان و زنـان مدينـه بـه سـختي     فات يافت، همـه مـ  زماني كه فاطمه و«همچنين آورده اند: 
انـدوهگين شـدند، أبـوبكر و عمـر نـزد علـي        صو مردم همچون روز وفات پيامبر  دنگريست

و به او سـفارش كردنـد كـه در نمازخوانـدن بـر پيكـر        ،آمدند و به او تعزيت و تسليت گفتند
 .)337F6(»آنان را نيز با خود همراه كند! صدختر رسول خدا 

                                           
 .١٠٧، ص١) األمايل، طوسی، ج١(

 . ٢٤٢و  ٢٣٥جالء العيون، جملسی، ص -١٠٧، ص١) األمايل، طوسی، ج٢(

 . ٢٣٧عيون، ص) جالء ال٣(

 . ٥٠٤، ص١) كشف الغمة، ج٤(

 . ٢٥٢) كتاب سليم بن قيس، ص٥(

 . ٢٥٥) مهان، ص٦(
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و فرزنـدانش از روي تقيـه خلفـا را     نمايند ثابت كنند كـه علـي    ام تالش مياي مد عده
كـاري   و پنهـان » توريـه «طني آنـان بـوده و   و تمام رفتارشان با ايشان بـرخالف ميـل بـا    ،ستوده

(كرده اند! مي
338F

1(. 
 كنيم: بودن اين موضوع يعني تقيه ائمه به چند نكتة ديگر اشاره مي براي اثبات نادرست

 به خلفا در نمازهايش رت علي اقتداي حض
(اش پشت سر خلفا خوانده است گانهپنج همچنين نمازهاي علي 

339F

همانگونه كه شيخ حـر   ؛)2
 گويد: عاملي مي

 .)340F3(»وراءهم وصلی علی  قد أنكحهم رسول اهللا «
و علي پشـت سرشـان   با آنها (يعني خلفا) پيوند خانوادگي برقرار نموده  صرسول خدا «

 .»استنماز خوانده 
در اين (يعني اقتداي علي به آنها در نمازش) هيچ شكي «گويـد:   شيخ طوسي نيز مي

 .)341F4( »نيست، و براي ما كامالً آشكار است
با آن همه بزرگواري و فضيلتش  هركس با خلوص نيت به اين حقيقت بنگرد كه علي 

اسـي و چـه در امـور    ها را به عنوان امام خود چـه در امـور سي  و آنپشت سر خلفا نماز خوانده 
(يلت و بزرگواري خلفا اذعان نمايدديني قبول فرموده، بايد به فض

342F

5(. 

                                           
دهند، آهنا هرجـا حكمـی از ائمـه را بـا  های ناروايی است كه برخی از مدعيان به امامان نسبت می تقيه از نسبت) «١(

 دهند.  مینسبت  سليقة خويش موافق نبينند، آن را محل بر تقيه كرده و به ائمه می

 ، چاپ ايران.٣٨٨،مرآة العقول، جملسی، ص٢٥٣كتاب سليم بن قيس، ص -٥٣) اإلحتجاج، طربسی، ص٢(

 . ٥٣٤) وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص٣(

 ، چاپ ايران. ٣٥٤) تلخيص الشافی، ص ٤(

گـزارده انـد،  نـامز مـیاختصاص نداشته، بلكه ديگر فرزندانش نيز با خلفای وقـت  ) البته اين رفتار تنها به علی ٥(

 آمده است. » وسائل الشيعة«چنان كه در منابع خمتلف از مجله 
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در نمـازش بـه آنهـا     آيا تيجاني و همفكرانش اين شأن و شايستگي را دارند كـه علـي   
با اين كار خود آن لياقت و شايستگي را براي خلفا بـه اثبـات    اقتدا كند؟! در حاليكه علي 

تواند تقيه باشد؟ جوابش را از سيد عبدالحسـين شـرف الـدين از     اين نيز ميرسانده است، آيا 
 آورده است:» اهللاأجوبة مسائل موسي جار«ه در كتاب شنويم ك علماي مشهور شيعه مي

اما صالته وراء أبی بكر وعمر فليست تقية، إذ حاشا اإلمام أن جيعل عبادته تقية وجيوز للشـيعی «

 .)343F1(»أن يقتدی بالسنی
نماز امام پشت سر أبوبكر و عمر از راه تقيه نبـود، زيـرا امـام واالتـر از آن اسـت كـه        اما«

شـيعي در نمـازش بـه سـني اقتـدا       عبادتش را از روي تقيه انجام دهد. بنابراين، جايز است كه
 .»كند

شان زماني كه خلفا زنده بودند، با همـه آنـان از    در دوران خالفت به فرض اينكه علي 
انجام نداده باشد، پس چرا بعد از شـهادت   كرده و كارهايش را به دلخواه خودفتار راه تقيه ر

 .ترسيد؟! نسبت به آنها فرق نكرد! مگر از مردة آنها هم مي شكردشان محبت و عمل يا وفات
هـا  ناز آ اي در خلوت و در ميان مردم بارها و بارها بعد از خالفت هر خليفه باري! علي 

هـا و نيـز نامگـذاري    فاميلي ميان آن ه است، تمام اينها يك طرف و پيوندتمجيد و ستايش كرد
 ز طرف ديگر خوب است، مورد توجه و تأمل دوستان قرار بگيرد!افرزندانش به نامهاي خلفا 

 خويشاوندي بين اصحاب و اهل بيت پيوندهاي
ر بود، براي و هرچهار خليفه پيوند و رابطة خويشاوندي محكمي برقرا صبين خانوادة پيامبر 

(بودنـد  صهمسـر پيـامبر    و حفصه دختـر عمـر    مثال: عايشه دختر أبوبكر 
344F

از طرفـي   .)2
ام «، »حسـين «، »حسـن «درآورد كه چهار فرزند از آنهـا:   دخترش فاطمه را به ازدواج علي 

 برجا ماندند.» زينب«و » كلثوم

                                           
 . ٢٦، تأليف حممد رضا حكيمی و بی آزار شريازی، ص»مشعل احتاد«) نقل از ١(

 . ٥٣٤) وسائل الشيعة، كتاب الصالة، ص٢(
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كه نتيجـه آن   درآورد دختر ديگرش رقيه را به نكاح عثمان  صهمچنين رسول خدا 
در سـال   نيـز  فرزند پسري به نام عبداهللا بود، او در سن هفت سالگي وفات يافت، و چون رقيـه 

را به نكـاح حضـرت   » ام كلثوم«دختر ديگرش  صدوم هجري در مدينه وفات يافت، پيامبر 
اگـر  «فرمـود:   صو چون ام كلثوم نيز پـس از چنـدي از دنيـا رفـت، پيـامبر       ،عثمان درآورد

(گرديد» ذوالنورين«و لذا ملقب به  ،)345F1(»دادم يگري داشتم، باز به عثمان ميدختر د
346F

2(. 
(بودند صداماد أبوبكر و عمر بود، و علي و عثمان نيز داماد پيامبر صدر واقع پيامبر 

347F

3(. 
درآورده و  را بــه ازدواج حضــرت عمــر » ام كلثــوم«نيــز دختــرش  حضــرت علــي 

(دواج شده استاز آن از» زيد«نام  اي به صاحب نوه
348F

4(. 
به شهادت رسـيد، همسـرش أسـماء     همچنين زماني كه جعفر بن أبي طالب برادر علي 

» محمد بن أبي بكر«بنت عميس به ازدواج أبوبكر درآمد، نتيجة آن ازدواج تولد پسري به نام 
نيـز وفـات    او را بعدها به واليت مصر منصوب نمـود، زمـاني كـه أبـوبكر      بود كه علي 

(از او متولد شد» يحيي«دي به نام همسرش را به نكاح خود درآورد و فرزن علي يافت، 
349F

5(. 

                                           
 . ٤٨ص ،١سبل السالم، حممد بن اسامعيل صنعانی، ج -٤ة، جيبن تيما) منهاج السنة، ١(

هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، كالم  -٨٥) جمالس املؤمنني، قاضی نوراهللا شوشرتی (ملقب به شهيد ثالث)، ص٢(

، ٣تنقـيح الرجـال، ممقـانی، ج -١٠٨، ص١منتهی اآلمـال، قمـی، ج -٧و  ٦قرب األسناد، محريی، ص -١٦٤

شناسـی،  اسـالم -در عرصـ عـثامن ، حتـت عنـوان علـی٢٥٦حممد جواد مغنيـه، ص» أمرياملؤمنني«كتا  -٧٣ص

 . ١٧٢رشيعتی، ص

 . ٥٨٨، ص٥١، باب٢، جملسی، ج»حياة القلوب«) در اين مورد نگاه شود به ٣(

، ٣اإلستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب املتـوفی عنهـا زوجهـا، ج -١١٥، ص٦) فروغ كافی، كتاب الطالق، ج٤(

، چـاپ ٢٧٧ة الشـيعه، مقـدس اردبيلـی، صحقيقـ -٢٦٢، ص٩هتذيب األحكام، كتاب املرياث، ج -٣٥٣ص

، ٦، فصل ١٨٦، ص١منتهی اآلمال، شيخ عباس قمی، ج -٨٥و  ٨٢و  ٧٦هتران، جمالس املؤمنني شوشرتی، ص

 ، چاپ قديم ايران. »ذكر أوالد أمرياملؤمنني«حتت عنوان 

 . ١٨٤اإلرشاد، مفيد، ص -) جمالس املؤمنني، شوشرتی، جملس چهارم٥(
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به محمد فرزنـد أبـوبكر    حضر علي «نهج البالغه آمده است:  67همچنان كه در خطبة 
  كرد، و به هنگام خالفتش او را  و در كنار فرزندان خود او را بزرگعالقة فراواني داشت

يكي را  نمود، وقتي دو دختر يزدگرد را به مدينه آوردند، عمر به زمامداري مصر منصوب 
آورد، امـام حسـين از شـهربانو،    ربه عقد امام حسين و ديگري را به عقد محمد پسـر أبـوبكر د  

شـهربانو) صـاحب    أبي بكر نيز او همسرش (خواهر نبرا صاحب شد و محمد » ين العابدينز«
(ين و قاسم) پسر خالة بودند(زين العابدپسري به نام قاسم گشت. بنابراين، آن دو 

350F

قاسم نيـز   .)1
ن أبـي بكـر ازدواج كـرد و از وي    دختـر عبـدالرحمن بـ   » أسـماء «وي خـود  بعدها  با دختر عم

به دنيا آورد كه همسر امام بـاقر و مـادر امـام صـادق گرديـد، از ايـن       » أم فروه«دختري به نام 
 أبوبكر از دو جهت جـد «؛ )351F2(»كر مرتين!ولدني أبوب«فرمود:  مي جهت است كه امام صادق 

 .»من است!
بـا حفصـه دختـر     بدواج حسـين بـن علـي    ازمورد ديگر كه تمام تواريخ آورده انـد:  

است كه پس از شهادت امام حسين با عبداهللا بن زبيـر   عبدالرحمن بن أبي بكر، نوة أبوبكر 
 ازدواج كرد.

(عثمان بن عفان بود پسر» أبان«همسر  همچنين ام كلثوم دختر جعفر بن أبي طالب 
352F

و  .)3
، همسر زيد، پسر عمرو بـن عثمـان،   ، همسر عليو نوة علي  سكينه دختر امام حسين 

(بعد از وفات شوهرش از او ارث بردبود و  نوة عثمان 
353F

4(. 

                                           
 . ٦٧٤و  ٦٧٣جالء العيون، جملسی، ص -٣، ص٢منتهی اآلمال، قمی، ج -٢٥٣مفيد، ص) اإلرشاد، شيخ ١(

مشعل احتاد، بـی آزار شـريازی،  -١٩٥عمدة الطالب، ص -١٦١و  ١٥٥و  ١٤٧و  ١٢٠، ص٢) كشف الغمة، ج٢(

 . ٢٧ص

 . ٨٦) املعارف، ابن قتيبه دينوری، ص٣(

مجهرة أنسـاب العـرب،  -٣٤٩، ص٦ن سعد، جطبقات، إب -١٢٠، ص٤نسب قريش، زبريی، ج -٩٤) مهان، ص٤(

 . ٨٦، ص١إبن حزم، ج
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عبـداهللا بـن    همسر نوة ديگـر عثمـان   فاطمه دختر ديگر امام حسين  نوة دوم علي 
ن علي با او ازدواج كرد و سر حسن بپ كه بعد از وفات حسن نوة علي  عمرو بن عثمان بود

(ندي به نام محمد از او بدنيا آمدفرز
354F

1(. 
 أم قاسم دختر حسـن مثنـي، همسـر نـوة ديگـر عثمـان        ن علي همچنين نوة حسين ب

(حمد بن مروان به دنيا آوردمروان پسر أبان بن عثمان بود كه او هم پسري به نام م
355F

2(. 
تمامي اين پيوندهاي خويشاوندي دليل بر وجود روابط صميمانه و دوسـتي و بـرادري    آيا

و فرزندانش نيست؟! اگر چنين نبوده، چرا بعد از وفاات خلفا آن  بين خلفا و حضرت علي 
 .؟شان ادامه داشت پيوندهاي خويشاوندي همچنان بين فرزندان

 به نامهاي خلفا نامگذاري فرزندان حضرت علي 
اش را براي فرزندان خود  ماً هر انساني نامهايي نيكو و برازنده و يا نام اشخاص مورد عالقهمسل

و ايـن نشـانة    ،گزيننـد  مـي شـان بر  اكثر شيعيان نام ائمه را بـراي فرزنـدان   :كند، مثالً انتخاب مي
 عالقه و اظهار ارادت و محبت نسبت به ايشان است.

بينيم كه خود ائمه نام خلفـا و ام   كنيم، مي نگاه ميهاي معتبر اهل تشيع  زماني كه به كتاب
المؤمنين عايشه را براي فرزندان خود انتخاب نموده و بـدين وسـيله محبـت و عالقـة خـود را      

 .شان نيز عمالً نشان داده اند! نسبت به آنان حتي پس از وفات
و  ،ه اسـت بـود » أبوبكر، عمر و عثمـان « سه تن از فرزندان حضرت علي  نامبراي مثال: 

در واقعة كربال بـه   همه آنان همراه با ديگر برادران خود يعني: امام حسين، أبوالفضل و جعفر،

                                           
نسـب  -٥٣٤، ص٦ناسخ التواريخ، مـريزا تقـی خـان سـپهر، ج -٢٠٢) مقاتل الطالبني، أبوالفرج إصفهانی، ص١(

 . ٣٤٨، ص٨طبقات، ابن سعد ج -٩٣املعارف، ص -١١٤، ص٤قريش، ج

 . ٤٣٨اب املحرب، بغدادی، صكت -٨٥، ص١مجهرة انساب قريش، ج -٥٣، ص٢) نسب قريش، ج٢(
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(شهادت رسيدند
356F

اما متأسفانه از آنها به خاطر نامشـان در حـالي كـه ايـن همـه از كـربالء و        .)1
 شود!!. گويند هيچ نامي برده نمي شهدايش سخن مي

بوده است كـه أبـوبكر نيـز همـراه      »أبوبكر و عمر«  نام دو تن از فرزندان حسن بن علي
(عموهايش در كربالء به شهادت رسيد

357F

 .شود! اما از او نيز تنها به خاطر نامش نامي برده نمي .)2
بـوده اسـت كـه آن دو نيـز     » أبـوبكر و عمـر  «نيـز   ن بن علي نام دو تن از فرزندان حسي

(قعة كربال به شهادت رسيدندمان واشان در ه همراه با پدر و عموها و برادران
358F

اما بـازهم بـه    ،)3
 .آيد! شان از آنها ذكري به ميان نمي خاطر اسم

هاي او نيز  ملقب به زين العابدين كه يكي از كنيه نام دو تن از فرزندان علي بن حسين 
(بوده است»عمر و عايشه « )359F4(دباش مي» أبوبكر«

360F

5(. 
بـوده  » أبـوبكر، عمـر و عايشـه   « به كـاظم  ملقب نام سه تن از فرزندان موسي بن جعفر 

(است
361F

6(. 

                                           
، ١كشـف الغمـة، أربلـی، ج» ذكر أوالد أمرياملـؤمنني وعـددهم وأسـامءهم«، باب ١٨٦) اإلرشاد، شيخ مفيد، ص١(

مقاتـل الطـالبني،  -٣٨٢و  ٢٦٢، ص١منتهی اآلمال، شـيخ عبـاس قمـی، ج -٦٤، ص٢و  ج ٥٧٥و  ٤٤٠ص

» من قتـل مـع احلسـني بكـربالء«، ذكر ٥٨٢ و ٥٧٠جالء العيون، جملسی، ص -١٤٢و  ٨٤و  ٨٣اصفهانی، ص

عمـدة  -، منشـورات األعلمـی هتـران١٤٣الفصول املهمه، شيخ حر عاملی، ص -٢١٣، ص٢تاريخ يعقوبی، ج

 . ٢٥٢و  ٢٥١حتفة األحباب، عباس قمی، ص -، چاپ نجف٣٦١و  ٣٥٦الطالب، إبن عنبه، ص

، ٢تاريخ يعقوبی، ج -٨٧قاتل الطالبني، صم -٢٥٠و  ٢٤٠و  ٢٢٩، ص١منتهی اآلمال، ج -١٩٤) اإلرشاد، ص٢(

 . ٥٨٢جالء العيون، ص -١٦٦، صةالفصول املهم -٨١الطالب، ص ةعمد -٢٢٨ص

 . ٥٨٢جالء العيون، جملسی، ص -٢٦٣) التنبيه و اإلرشاف، مسعودی، شيعی، ص٣(

 . ٧٤، ص٢) كشف الغمة، ج٤(

عمـدة الطالـب،  -٦٢٢و  ٤٣، ص٢، جمنتهی اآلمـال -١٠٥و  ٩٠، ص٢كشف الغمة، ج -٢٦١) اإلرشاد، ص ٥(

 . ٢٠٩الفصول املهمة، ص -١٩٤ص

الفصول  -٢٣٧و  ٢١٧و  ٢١٦ص ٢كشف الغمة، ج -٨٢٤، ص٢منتهی اآلمال، ج -٣٠٣و  ٣٠٢رشاد، ص) اإل٦(

 . ٢٤٢املهمة، حر عاملی، ص
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(بوده است» أبوبكر«قب به رضا مل هاي علي بن موسي  يكي از كنيه
362F

1(. 
(بوده است» عايشه«د ملقب به هادي نام يكي از فرزندان علي بن محم

363F

2(. 
(و موارد بسياري ديگر...

364F

3(. 
باورهـاي رايـج ميـان    بـرخالف   هتوان گرفت اين است كـ  اي كه از اين موضوع مي نتيجه

و پيروان او از خلفا و يا احياناً از ديگـر صـحابه ناخوشـنود     شيعيان كه معتقدند: علي  بغال
 هيچ وجه صحت ندارد. به چنين چيزي ،بوده و بين آنها كينه و دشمني وجود داشته

 باز ابوبكر و عمر  لداستان خشم فاطمه
نـدگان ايـن اسـت كـه     نويسـندگان و گوي  از جمله كارهاي نادرست تيجاني و برخي ديگر از

أبـوبكر بـر سـر     نزاع ميان فاطمه بـا «و روايت نادرست » فاطمه بضعة مني....« يگحديث ساخت
 نزد و شــتم و شكســتن پهلـوي او توســط عمــر، همچنــين آتــش  ) و ضــرب254(ص» فـدك! 

رفتـه  و نتيجـه گ  ،) را كنـارهم گذاشـته  190(ص» اش در جريان بيعت اجباري بـا أبـوبكر!   خانه
گيرند كه أبوبكر و عمر مورد خشم خدا و رسول او واقع شده اند، زيـرا در روايتـي آمـده     مي

خداوند بـا خشـم فاطمـه خشـمگين و بـا خوشـنودي او       «، »إن اهللا يغضب بغضب فاطمه..!«ه ك
 .»!!شود خوشنود مي

 
 
 
 

                                           
 . ٥٦٢و  ٥٦١) مقاتل الطالبيني، ص١(

 . ٢٨٣الفصول املهمة، حر عاملی، ص -٣٣٤) مهان، ص٢(

كشـف «تـوان بـه  های ايشان نيز به نامهای خلفا نامگذاری شده اند، در اين مورد مـی بسياری از نوادگان و نتيجه )٣(

 تأليف اصفهانی مراجعه شود. » مقاتل الطالبيني«تأليف أربلی و نيز » الغمة فی معرفه األئمة
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اجبـار علـي بـراي     و سيلي خوردنش از عمر زدن خانة فاطمه و بررسي روايت آتش
 يعت با أبوبكر!ب

روايـت   سـه روايـت آمـده كـه دو     به طور كلي در رابطه با بيعت حضرت علي بـا أبـوبكر   
و تنها همان روايت سوم درست است كه با مدارك قطعي و از جمله  ،افراطي و جعلي هستند

 و فرزندانش كامالً سازگار است. با سخنان و اقدامات علي 
خودداري كـرد و قسـم يـاد     از بيعت با أبوبكر  علي  گويد: روايت افراطي اولي مي

كرد كه هرگز با او بيعت نخواهد كرد، زبير در آغاز ماجرا شمشـير كشـيد و مـردم را تهديـد     
رفـت تـا    همراه با فاطمه به منازل انصار مـي و علي شبانگاه  ،كرد كه بايد با علي بيعت كنند مي

 و بيعت نمايند.آنها را از بيعت با أبوبكر باز دارد و با خود ا
اش هجـوم بردنـد، او را    نهعمر همراه با جمعي از اصحاب به خا گويد: روايت دوم نيز مي

زور وارد منزلش شدند كه درب خانه، به پهلوي فاطمه اصـابت كـرد و بـه     به تهديد كردند و
اي كه صورتش كبود شد و محسن فرزندي كه در شكم داشـت   گوش او سلي زدند، به گونه

و سپس علي را با طناب بستند و كشـان كشـان    ،اش را نيز به آتش كشيدند يد! خانهسقط گرد
به فريـادم برسـيد كـه    زد: اي برادران!  به مسجد بردند تا با أبوبكر بيعت كند! علي نيز فرياد مي

(اين عده مرا خوار و درمانده نموده و چيزي نمانده مرا بكشند!
365F

1(. 
روز اول كه مشغول غسل  گويد: علي  است، مي يت نزديكعاما روايت سوم كه به واق

 خودداري كرد، امـا دليـل خـودداريش را در آن    بود، از بيعت با أبوبكر  صجنازة پيامبر 
 چنين آورده است: إبن إبي الحديد از زبان علي  روز

سپس أبوبكر برخاست و براي مردم سخن گفت و از آنها غذر طلبيد و گفت: به راسـتي  «
چيزي ناگهاني بود! خداوند ما را از زيان آن حفـظ نمايـد! بـه خـدا سـوگند! مـن        بيعت با من

به خالفت رغبتي نداشته ام، اما اكنون مسئوليت سنگيني بر دوش من نهاده  نهرگز براي رسيد
 شده كه طاقت و توان آن را دارم، سپس علي و زبير گفتند:

                                           
 . ٨٩تا  ٨٣، كتاب سليم بن قيس، ص٢) تاريخ يعقوبی شيعی، ج١(
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حق الناس هبا، إنه لصاحب الغار وثانی اثنني، ما غضبنا إال فی (عدم) املشورة! وإنا نری أبابكر أ«

 .)366F1(»وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول اهللا بالصالة وهو حی
ه كه ما را ناراحت ساخته، چيزي جز عدم مشورت بـا مـا نيسـت، و إال مـا أبـوبكر را      آنچ«

بـوده و مـا    دانيم؛ زيرا او يار غار پيـامبر و همـدمش   مي» خالفت«ترين انسان براي مقام  شايسته
خـود   يو رسول خدا نيز در ايـام بيمـار  » سفيد ماست او ريش« ،دانيم كه سني از او گذشته مي

 .»ر فرمود كه امام جماعت مردم بشودبه او ام
 صاسامه بـن زيـد كـه رسـول خـدا      «كند كه  روايت مي شيخ طبرسي نيز از امام باقر 

و ديد مردم أبـوبكر را   مدينه برگشت ني كه همرا سپاهش بهداشت، زما بسيار او را دوست مي
به عنوان جانشين رسول خدا انتخاب كرده اند، نزد علي بن أبي طالب رفت و گفت: چه شده 

أسامه گفت: آيا تو هـم بيعـت كـردي! فرمـود:     بيني!  علي فرمود: همين كه مياست؟ 

 .)367F2(»آري!
ايل اطراف مدينه پس از اينكه ديد گروهي از قب علي «در روايت ديگر آمده است كه 
و بنا به گفتـة صـريح خـويش داوطلبانـه و از روي ميـل       ،مرتد شده اند و اسالم در خطر است

 فرمايد: بيعت كرد، همانگونه كه مي باطني با أبوبكر 
فأمسكت يدی حتی رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم، يدعون إلی حمق ديـن اهللا، «... 

 .)368F3(»ايعته وهنضت معه فی تلک األحداثفمشيت عند ذلک إلی أبی بكر فب
مدتي از بيعت با أبوبكر خودداري كردم، اما وقتي ديدم گروهي مرتد شده و از اسالم «... 

كننـد،   برگشته اند و به نابودي دين خدا و آيين محمد و ابراهيم (علـيهم السـالم) دعـوت مـي    
نـي بزرگـي در اسـالم پديـد     ترسيدم كه اگر به ياري اسالم و مسلمين نشـتابم، شـكاف و ويرا  

                                           
 . ٣٣٢، ص١بی احلديد، جأبن االبالغه،  ) رشح هنج١(

 ، چاپ كربال. ٥٠) اإلحتجاج، طربسی، ص٢(

مهچنني با  -١٢٠و  ١١٩مستدرک هنج البالغه، شيخ كاشف الغطاء، چاپ لبنان، ص -٣٩٢) الغارات، ثقفی، ص٣(

 ، هنج البالغه رشح فيض اإلسالم. ٦٢كمی تفاوت نامة 
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تر است؛ واليتـي   دادن واليت امور و خالفت سخت آيد كه براي من در مقايسه با از دست مي
پس در همان هنگام نزد أبوبكر رفـتم و  رود!  كه كاالي چند روزي است و سپس از دست مي

 .»رفت كردم، تا اينكه باطل از ميانبيعت نمودم و به همراه او در سركوبي مرتدين شركت 
 فرمايد: حضرت علي جايي ديگر مي

 .)369F1(»فنظرت في أمري، فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي«... 
رمـانروا شـدنم   در باره شرايطي و امور خود انديشيدم و ديـدم كـه بيعـت كـردنم بـر ف     «... 

 .»اوليت دارد
اقرار بنابراين، روايت افراطي دوم كامالً مردود است، و چنان كه برخي از علماي شيعه نيز 

جعلـي و فاقـد سـند اسـت! و تمـام      » روايتي«و هم از لحاظ » محتوايي«كرده اند، هم از لحاظ 
محدثاني كه اين روايت را در كتب خود آورده اند، هيچكـدام سـند و سلسـله روايـان آن را     

باشد، همانگونه كه إبن إبي الحديد  بودنش مي  اساس نياورده اند، و اين خود دليل كذب و بي
گويند: عمر خانـه فاطمـه را    اين ادعا را كه مي«گويد:  معتزلي و شارح نهج البالغة) مي (شيعي

 .)370F2(»دانيم و غيرقابل قبول مي لش كوبيد، باطيآتش زد و درب خانه را به پهلو
 160 - 231» (ابـراهيم بـن يسـار نظـام    «نخستين كسي كه به جعل ايـن داسـتان پرداخـت،    

 گويد: در كتاب خود مي» أبوالفتح شهرستاني«چنان كه  بود،» فرقة نظاميه«هجري) رييس 
يازدهمين مورد از كارهاي نارواي او توهين به اصحاب رسـول خـدا بـود، وي    «

داستاني را جعل كرد و گفت: عمر در روز بيعت شكم فاطمه را زد و او سقط جنـين  

علي و فاطمه زد: خانة فاطمه را با ساكنانش بسوزانيد! در حالي كه  شد، عمر فرياد مي

 .)371F3(»و حسين در خانه بودند

                                           
 . ٣٧) مهان، مرجع كالم ١(

 . ٣١٧، ص١البالغه، ج) رشح هنج ٢(

 .  ٧١، ص١) امللل والنحل، شهرستانی، ج٣(
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آنچـه او در  «گويد:  ابن أبي الحديد نيز به نقد آراء و عقايد ابراهيم بن يسار پرداخته و مي
مورد حمله به خانة فاطمه ذكـر كـرده و اينكـه هيـزم جمـع كردنـد تـا آن را بسـوزانند، خبـر          

 .)372F1(»اعتبار است! واحدي است كه فاقد سند بوده و غيرموثق و بي
 از محقيقين شيعه نيز در اين مورد ميگويد:» محمد تقي آيت الهي سيد«دكتر 

مانند مسعودي و حتي سـيوطي در مطـالبي كـه بـه موضـوع خالفـت        نويسان بعدي تاريخ«
هـا بعـد كسـاني     نياورده اند، امـا قـرن   را اي دانيم مطلب تازه اختصاص داده اند، تا آنجا كه مي

بسياري را به طرفـداري  كه داراي طبيعتي جدلي بوده و روايات  »طبرسي و مجلسي«همچون: 
از باورهاي خود ساختند و پرداختند كه غالباً فاقد ارزش تاريخي هستند، امـا بـراي بازسـازي    

» سيره ابن اسحاق«بهترين روش اين است كه  ه وپيامدهاي انتخاب ابوبكر صديق،جريان سقيف
بلكه آثارش از طريق سيره ابن هشـام نيزبـه مـا رسـيده      ،سنوي ترين تاريخ را كه نه تنها قديمي

 .)373F2(»است، اساس كار تحقيقي قرار بدهيم
و جسـارت بزرگـي نسـبت بـه      ينهو با قبول اين روايت ناخواسته تـو تيجاني و همفكران ا

اي كه در اين روايت  علي جرأت نشان داده اند، روا داشته و او را بسيار ضعيف و كم علي 
، چگونـه در روايـاتي ديگـر ايـن همـه شـجاع و       تت ديگر اين همـه ضـعيف اسـ   و چند رواي

با آن همه شجاعتي كـه از او سـراغ    چطور ممكن است كه علي نمايد؟!  غيرتمند جلوه مي
گزارش قنفـذ فرصـت دهـد تـا بـه همسـرش كـه دختـر رسـول           يا به خدمت داريم به عمر 

تـا   آيا علي  امي محسن بشوند؟!اي وارد كنند و سبب سقط جنيني بن است صدمه صخدا
اگـر چنـين شخصـيتي     آن حد ضعيف بود كه نتواند از حـريم خـانوادگي خـود دفـاع كنـد؟!     

چگونـه  توانسـت ادعـاي خالفـت و رهبـري جامعـه مسـلمانان را بنمايـد؟!         داشت، چگونه مي
 .توانست از امپراطوري پهناور و نوپاي اسالم دفاع كند و آن را اداره نمايد؟! مي

                                           
 . ٣٤، ص٢) رشح هنج البالغه، ج١(

 ، چاپ دفرت نرش و فرهنگ اسالمی. ٥٧) تشيع در مسري تاريخ، سيد حممد تقی آيت اللهی، ترمجة دكرت جعفری، ص٢(
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مورد ضرب و شتم قرار گرفت، فاطمـه فريـاد    رده اند: زماني كه فاطمه توسط عمر آو
گر اين ماجرا بود و براي حمايـت از   جنينم را كشتند! اما علي نظارهاي پسر أبي طالب!  :زد مي

(كرد! همسرش كاري نمي
374F

1(. 
و قائـل  سـوار اسـالم   شـيرخدا و شه  ها با شأن و مقام علـي   آيا اين سخنان ناسره افراطي

 .سازگار است؟! عمرو بن عبدودها!
 .كنند، خادم اسالم و مسلمين اند؟! آيا اين راويان اخبار و طوطيان شكرشكن! فكر مي

 .ها به علي و فرزندانش گناه نيست؟! ها و هتك حرمت آيا اين جسارت
را شكسته و بـر صـورتش سـيلي زده و     صآيا عمري كه پهلوي فاطمه دختر پيامبر خدا 

ازدواج  صي پيـامبر   اش را به آتش كشيده؛ سزاوار است كه بـا دختـر فاطمـه  و نـواده     خانه
 .ترين قاضي صدر اسالم ولي و عقد نكاحش باشد؟! بزرگ و خود علي  ،كند

» ام كلثـوم «هرگـز   به فرض محال اگر چنان كاري از حضرت عمر سر زده بود، علـي  
آورد، نـه   درنمي ينب را به نكاح عمر تني حسن و حسين و ز دختر خود و فاطمه و خواهر

عضـوي از   شدند، قاتل مادرشان را بـه عنـوان   خود ام كلثوم و نه حسنين نيز هرگز حاضر نمي
 .!خانواده خويش قبول كنند

 دختـرش ام كلثـوم را بـه همسـري عمـر       آري، به شهادت منابع شيعه و سـني علـي   
فرزندش زيد هردو پس ان بود كه ام كلثوم وش دواجي از ثمره» زيد«درآورد و يك پسر به نام 

(در يك روز فوت كردند از شهادت عمر 
375F

2(. 

                                           
عة، حمسـن امـني، بخـش اول، أعيـان الشـي -٢٠٤و  ٢٠٣حق اليقـني، جملسـی، ص -٢٥٩) األمايل، طوسی، ص١(

 . ٢٦ص

، ٣اإلستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب املتـوفی عنهـا زوجهـا، ج -١١٥، ص٦) فروع كافی، كتاب الطالق، ج٢(

، چـاپ ٢٧٧حقيقـة الشـيعة، مقـدس اردبيلـی، ص -٢٦٢، ص٩هتذيب األحكام، كتاب املرياث، ج -٣٥٣ص

، فصـل ١٨٦، ص١نتهی اآلمال، شيخ عباس قمی، جم -٨٥و  ٨٢و  ٧٦جمالس املؤمنني، شوشرتی، ص -هتران

 ، چاپ ايران قديم.»ذكر أوالد امرياملؤمنني«، حتت عنوان ٦
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و علي نتوانست مانع از  ،بن خطاب دختر علي را غصب نمودهگويند: عمر  جالب اينكه مي
 كند: آن شود؟! چنانچه كليني از امام جعفر صادق روايت مي

خواست دختـرش را بـه عمـر دهـد،      يمعلي ن«گويند:  يا مي ،)376F1(»إن ذلک فرج، غصب منا!«
 .)377F2(»د وكيل خود نمود!روبنابراين عمويش عباس را در اين مولي از او ترسيد. 

وقتي از علت سكوت و انفعال حضرت علي در برابر اين فاجعه از مبلغين اين روايت باطل 
بـه فـرض صـحت    » م چيـزي نگفـت.  علي به خاطر مصـلحت اسـال  «گويند:  شود، مي سؤال مي

يـت  وفظ وحدت مسلمانان چنان در نظـر حضـرت علـي اهميـت و اول    ت اگر مصلحت حرواي
داشت كه او انتقام و دفاع از حق خانوادگي خود را فداي آن ساخت، شما كه مدعي پيـروي  

دسـت   سـبب تفرقـه اسـت،    از آن بزرگوار هستيد، چگونه از نقل و تبليخ آن روايت كه قطعـاً 
 .؟!گذريد نمي هذشت، شما از نقل حادثجرا گحضرت علي از اصل ما؟! ديدار برنمي

اين روايت روايتي كـامالً جعلـي و   «گويد:  مي» محمد عزت دروزه«و همانگونه كه استاد 
ي رقـابتي سياسـي اسـت كـه پـس از خلفـاي راشـدين بـين امويـان و           و نتيجه ،ساختگي است

 .)378F3(»بود هاشميان پديد آمده

 »كفد«مسأله بررسي 
يگري است كه تيجاني و بسياري از گويندگان و نويسندگان آن را به داستان فدك ماجراي د

 اي ناروا و غيرمنصفانه فربه كرده اند. گونه
هـاي سـختي    اخـتالف  صثابت كنند كه بين اصحاب و خانـدان پيـامبر    خواهند آنان مي

 وجود داشته است.

                                           
 ، چاپ هند. ١٤١، ص٢) فروع كافی، ج١(

 . ٢٧٧) حقيقة الشيعه، مقدس اردبيلی، ص٢(

 . ٢١) تاريخ العرب و اإلسالم، حممد دروزه، ص٣(
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آن را از او  فدك را به فاطمـه بخشـيده بـود، امـا بعـد از وفـاتش أبـوبكر        صزيرا پيامبر 
، »إن اهللا يغضب بغضب فاطمه«و طبق روايـت   ،غصب كرد و فاطمه نيز از او خشمگين شد

 ».أبوبكر مورد خشم و غضب خدا قرار گرفت!
فدك نام روستايي در حجاز بود كه يهوديـان در آن سـكونت داشـتند، زمـاني كـه خيبـر       

وقتي ديدنـد   ،و بارويي بودتوسط مسلمانان فتح گرديد، يهوديان فدك كه سرزمين بدون دژ 
هاي مسـتحكمي بـود آمـد، دچـار تـرس و       كه چه بر سر يهوديان خيبر كه داراي دژها و قلعه

با يهوديان خيبر بر اين مبنا مصالحه كـرده   صوحشت شدند، از طرفي ديدند كه رسول خدا 
 ن نيمـي از اهـاي خـود كـار كنـد و در مقابـل كارشـ       هـا و بـاغ   است كـه آنـان بـر روي زمـين    

 محصوالت را بردارند و بقيه را به بيت المال نظام اسالمي تحويل دهند.
نگـد، داوطلبانـه تسـليم شـدند و خواهـان      جبه همين سبب بدون آنكه رسول خدا با آنهـا ب 

 توافقي با رسول خدا همانند آنچه پيامبر با يهوديان خيبر درپيش گرفته بود، شدند.
كه اراضي فدك همچـون امـوال بنـي نضـير      دنده ايخ و روايان سيره بر اين عقياكثر توار

گرفـت تـا خمـس     ملك خاص رسول خدا بود و همانند غنايم خيبر، مشمول تقسي قرار نمـي 
يك پنجم آن، از آن خدا و رسول (بيت المال)، و چهـار پـنجم ديگـرش، از آن مهـاجرين و     

رسـيد كـه    يمجاهدين باشد، بلكه تمام عايدات آن اراضي در همـان مـواردي بـه مصـرف مـ     
 شد. خمس ساير غنايم در آن موارد هزينه مي

رسـاند و از   را در مصالح عامة مسلمانان به مصرف مـي  آن صرسول خدا  به همين سبب
 كرد. اش را به نحو متعارف تأمين مي هاي زندگي خود و خانواده باقيمانده آن هزينه

بـه معنـي رايـج ايـن      صبنابراين، آنگونه كه تواريخ آورده اند: ملك خاص رسول خدا 
فكرانش نزاعي بـر سـر مالكيـت آن رخ     ها و هم و به گمان تيجاني ،كلمه نبود تا به ارث برسد

بدهد، بلكه اختالف پيش آمده اختالف بر سر اداره فدك و سرپرسـتي و مصـرف درآمـد و    
مـه  بار كه آن اراضي در سايه سرپرستي عاتبدين اع .عايداتش در موارد معين خود بوده است!
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(بيت المال) قرار نداشته، بلكه داراي سرپرستي خاصي بـوده كـه بايـد تنهـا در اختيـار رسـول       
 گرفت. و جانشينان او در خاندانش قرار مي صخدا

زنده بود، شخصاً اداره آن را خود بر عهده داشت، اما هنگامي كه  صتا زماني كه پيامبر 
و طبق بعضـي از   صهمسران پيامبر  وفات يافت و أبوبكر به خالفت رسيد، حضرت فاطمه و

نيز از أبوبكر صديق خواستند فـدك را در اختيارشـان قـرار     صروايات عباس عموي پيامبر 
گـذاريم و   ما پيامبران از خود ارث بر جـاي نمـي  فرموده اند كه  صدهد، اما او گفت: پيامبر

 .»ه) استامروزي متعلق به امور خيريبه تعبير خود گذاشته ايم، صدقه (و چه ازآن
را برتر از خانواده خود  صمن خانواده رسول خدا «ابوبكر صديق به آنان يادآور شد كه 

يشاوندانم تر از آنند كه خو براي من محبوب صبستگان رسول خدا  دانم، به خدا سوگند! مي
 .»را بر آنان ترجيح بدهم

اين بـين بنـا بـه    و در  ،لذا أبوبكر صديق از سپردن سرپرستي فدك به آنان خودداري كرد
(ناراحت شد و اندوهي از اين جهـت در دل گرفـت   كبعضي روايات مشكوك! فاطمه 

379F

و  ،)1
تا زماني كه وفات يافت با أبوبكر سخن نگفت كه طبق روايات برادران شيعه وفاتش سه ماه و 

(بوده است صروز بعد از وفات پيامبر  75به قولي 
380F

2(. 
برخالف آن آمده است؛ يعنـي فاطمـه از سـخن    اما بعضي از روايات صحيح خود شيعيان 

» إبن ميثم بحراني و دنبلي شيعي«أبوبكر نه تنها ناراحت نشد، بلكه راضي گشت؛ همانگونه كه 
 در شرح نهج البالغه آورده اند:

أبوبكر به فاطمه گفت: آنچه را كه براي پدرت بود، براي تو نيز هسـت، رسـول   «

داشـت و مـا بقـي را در راه خـدا تقسـيم       رميخدا از درآمد فدك مايحتاج شما را ب

                                           
 . ٢٠٣، ص٢) البداية والنهاية، ج١(

 . ٦٢٨شناسی، رشيعتی، ص اسالم -٦٥٢البالغة، رشح فيض االسالم، ص) هنج ٢(
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كرد، شايسته است كه تو نيز همين كار را بكني كه او كـرد، سـپس فاطمـه آن را     مي

 .)381F1(»پذيرفت و راضي شد و به أبوبكر وعده داد كه همين كار را بكند
:) دگوي ابوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت و... (تا آنجا كه مي«در روايتي ديگر آورده اند: 

 .)382F2(»سپس فاطمه راضي شد
، بلكه در مقام عمل نيـز همـين كـار را كـرد،     گفتن اكتفا نكرد أبوبكر صديق تنها به سخن
شارحان شيعي نهـج البالغـه    و إبن ميثم بحراني و فيض اإلسالم،همانگونه كه إبن أبي الحديد 

 آورده اند:
داد  ل بيـت مـي  أبوبكر محصوالت و سود آن فدك را گرفته به قدر كفايت به اه«

كرد، عمر وعثمان نيز همين كار را كردند وبعد  وباقيمانده را ميان مستمندان تقسيم مي

 .)383F3(»از ايشان حضرت علي نيز همين كار را ادامه داد
فدك را به عنوان ميراث از أبوبكر صديق نخواسته بود، بلكه خواهـان   كبنابراين، فاطمه 

با امـوال   صهمانگونه كه پيامبر  آن در امور خيريه،و مصرف عايدات  آن بوده كه در اداره
 كرد او نيز نقش داشته باشد. عمل مي نضير و سهم خود از محصوالت خيبر فدك و بني

از طريـق فاطمـه خواهـان نظـارت بـر ايـن        بكند كه عبـاس و علـي    إبن كثير نقل مي
ن بودند كـه خـود   اراضي بودند تا به مصرف صدقات و امور خيريه برسد، همچنين خواهان آ

 .)384F4(»رسانده، به مصرف برسانند ايشان آن اموال را در همان مواردي كه پيامبر به مصرف مي

                                           
 ٣٣٢و  ٣٣١، چاپ هتران، الـدرة النجفيـة، رشح دنبلـی، ص١٠٧، ص٥) رشح هنج البالغة، إبن ميثم بحرانی، ج١(

 چاپ تربيز. 

لـی، ، رشح دنب١٠٧، ص٥رشح إبـن ميـثم، ج -، چاپ بـريوت٥٧، ص١) رشح هنج البالغة، إبن أبی احلديد، ج٢(

 ، چاپ هتران.  ١٨٠حق اليقني، جملسی، ص -٣٣١ص

، ٥رشح فـيض اإلسـالم، جـزء  -١٠٧، ص٥إبـن ميـثم بحرانـی، ج -٤) هنج البالغه، رشح إبن أبـی احلديـد، ج٣(

 . ٣٣٢، ص»الدرة النجفية«رشح دنبلی به نام  -٩٦٩ص

 . ٢٠٣، ص٤) البداية والنهاية، ج٤(



   

  باورها بازسازي   280 

آنان هرگز خواهان ميراث نبوده اند، زيرا حضرت علي كـه از فقهـاي درجـه اول صـحابه     
م گذاري ما پيامبران از خود ارث (مادي) بر جاي نمي«كه  صبوده، كامالً به اين سخن پيامبر 

آگاه بوده است، همانگونه كه خود حضرت علي نيز طبق گـزارش تـاريخ طبـري و نيـل      »و...
 أبوبكر صديق را تأييد نمود و فرمود: من نيز اين حديث را شنيده ام!... ،األوطار شوكاني گفته

قبالً فـدك را بـه فاطمـه هديـه داده بـود!       صكند كه پيامبر  جالب اينكه تيجاني ادعا مي
خواست، اما در جايي ديگر آن  گويد: فاطمه فدك را به عنوان ارث پدر مي مي چگونه يكجا

 آن را به او بخشيده بود!؟. صداند كه پيامبر  اي مي را هديه
شـد  اببـوده  شناسيم، هرگز از حق مسلم خـود اگـر ارث هـم     را مي گونه كه علي ما آن

، امـا  نمـود  ستحقان دفاع ميكرد و تا پاي جان از حق خود و همسرش و ساير م نظر نمي صرف
و بـا او   به مناقشه نپرداخـت، بلكـه حـرف او را تصـديق نمـود      بينيم كه نه تنها با ابوبكر  مي

نامگـذاري  » أبـوبكر و عمـر  «خواند و نام فرزندانش را بـا نـام    بيعت كرد، پشت سرش نماز مي
 .نمود...!

داريـم صـدقه اسـت (و بـه      گذاريم و هرچه ما پيامبران از خود ارث بر جاي نمي«روايت: 
 يعه نيز آمـده اسـت؛ چطـور ممكـن اسـت     هاي خود ش كه در كتاب» نيازمندان بايد داده شود)

 آن را نشـنيده باشـند و بـا أبـوبكر      سخني را فرموده باشد، اما علـي و فاطمـه   صپيامبر 
 .اختالف پيدا كنند!

ننـد، از امـام بـاقر    دا تـرين كتـابش مـي    ران شـيعي صـحيح  دكه برا» اصول كافي«در كتاب 
 روايت شده است:

: فضل العامل علی العابد كفضـل القمـر علـی سـائر النجـوم ليلـة البـدر، وإن قال رسول اهللا «

نبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، ولكن أورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ العلامء ورثة األنبياء، واأل

 .)385F1(»وافر

                                           
 ». فضل العلم، باب ثواب العامل و املتعلم«، كتاب ٣٤، ص١) اصول كافی، كلينی، ج١(
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هاست، به راستي علماء  )، همچون برتري ماه كامل بر ستارهبرتري عالم بر عابد (غيرعالم«
وارثان پيامبران هستند، پيامبران هرگز دينار و درهمي از خود به ارث نگذاشتند، بلكه علـم را  

 .»واني برده استبر جاي نهادند، پس هركس از آن سهمي برگرفت، سود فرا





 

 

 :بخش پنجم
 از غير خداوند» توسل و استعانت«

بينم كه تعاليم شريعت اسالم در  يادآوري اين مطلب را الزم مي» توسل«ررسي مسأله بيش از ب
 شوند: تقسيم مي» ثوابت و متغيرات«مجموع به دو بخش 

 بخش ثوابت
ان و و چهارچوب و اسكلت ديـن هسـتند كـه تفـاوت مكـ     » اصول و مباني كلي«آن بخش از 

 شود كه عبارتند از: شان نمي نيسبب دگرگو گذر زمان بر روي آنها تأثيرگذار نيست، و
ايمان به خداوند و توحيد الوهيت و ربوبيت، ايمان به ماليـك  « اصول اعتقادي: -الف

 .»هاي آسماني و جهان پس از مرگ و پيامبران و كتاب
وفــاي بــه عهــد و پيمــان، » داري صــداقت، امانــت«اصــول اخالقــي همچــون:  -ب

 .»به فضايل و دوري جستن از رذايل...درستكاري، حسن اخالق و در مجموع، آراستن 
نماز، روزه، حج، زكات، جهاد و... كـه در ارتبـاط بـا ايـن      اصول عبادات، مانند: -ج

اصل و قاعده بر عدم دستكاري و پرهيز از كـم و زيـادكردن آنهـا و يـا بـه اصـطالح       » ثوابت«
الوهيت، «ريم نها تعرض به حي دوري از (بدعت) است، زيرا هرگونه كم و زيادنمودن آشرع

نمودن ذات حق به اهمال مسايلي اسـت كـه    خداوند و پناه بر خدا متهم» دبيرعلم، حكمت و ت
گذاري غيرمشـروع   وجودشان الزمه زندگي مؤمنانه بوده است؛ همچنين نوعي تشريع و قانون

 كند. شدن و مهجورماندن مبني دين فراهم مي است كه زمينه را براي مخدوش

 بخش متغيرات
احكام، قوانين و مقرراتي هستند كـه   ،دهند تر رهنمودهاي ديني را تشكيل ميرات كه بيشمتغي

هـاي بشـري و    با توجه بـه نيازهـاي علمـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و سياسـي جامعـه        
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به وسـيله مراكـز علمـي و تحقيقـاتي كارشناسـي شـده و        لفهاي مخت ها و پيشرفت دگرگوني
جـامع الشـرايط در پرتـو اصـول و مـوازين ديـن و بـا        » تهـدان شوراي دانشمندان و مج«توسط 

شوند كه تغييردادن  براي جوامع اسالمي تصويب مي» اصول فقه«كارهاي دانش  استفاده از راه
فقه و معرفـت:  : «آنها با توجه به شرايط زماني، مكاني، اوضاع و احوال و اشخاص و با مالحظ

ناسـان ديـن و دانـش در    شتوسط شوراي كار» صالحها و فقه م ها، واقعيت ها، ضرورت اولويت
(ابداع و نوآوري) بوده و  ،كارشناسي شده» دفع مفاسد و مضار مصالح و منافع و«جهت تأمين 
 بالمانع است.

و عمـالً  » ثوابـت «واردشدن به محدوده ممنوعـه  » تقرب به خداوند«اما جعل حكمي براي 
ها از چنين حقي برخـوردار   اگر انسان است كه خاص خداوند بوده و» عبادي«تشريح حكمي 

اظافه يا از آنها كم ميكند و نتيجـه  » عبادات«آيد و چيزي را به  باشند با گذر زمان هركس مي
چنين چيزي از قبل معلوم است، زيرا حكم خدا و حكم بنده خدا با يكـديگر آميختـه شـده و    

اصـول و  » بـودن  لـي و الهـي  خلـوص و زال «و  ،ماند ي دين باقي نمياهيچ منزلت و احترامي بر
 رود. مباني آن به سختي زير سوال مي

 فرمود: صروايت شده كه رسول خدا  مبن عباس از ا
الرشک أخفی من دبيب النمل علی صخرة سوداء فی ظلمة الليل وهـوأن يقـول: واهللا يـا فـالن «

ألتی اللصوص! وقـول وحياتی! ويقول: لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص البارحة! ولوال البط فی الدار 

 .)386F1(»الرجل لصاحبه: ماشاءاهللا وشئت! وقول الرجل: لوال اهللا وفالن... هذا كله به رشک
ا و خزيدن مورچه در تاريكي شـب بـر روي سـنگ صـاف و سـياه      تر از ردپ شرك پنهان«

است، مثالً اينكه كسي بگويد: اي فالني! به خدا و جان تو و جان خـودم سـوگند! يـا بگويـد:     
و اگر مرغـابي در منـزل نبـود، دزدان     زدند! اين سگ نبود، ديشب دزدان (خانه) ما را مياگر 

                                           
 . ٤٨، ص١) نقل از فی ظالل القرآن، شهيد سيد قطب، ج١(
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زدند!) و اينكه كسي به دوستش بگويد: اگر خدا و فالني نبود، فـالن   آمدند (و دستبرد مي مي
 ».گرفت، اينها همه (اگر براساس اعتقاد باشند) آميخته با شرك هستند! كار صورت نمي

ها و انتقاد از عقايد باطل و اشتباه آنان حسـاس  سازي دل اين اندازه در پاكهرگاه اسالم تا 
و گوش به زنگ باشد، اگر افرادي را ببينيم كه در دعا و درخواست (انجام اموري كه تنها در 

شان متوجه غير اوست، چگونه رواست  برند و اميد و هراس توان خداست) به غير خدا پناه مي
توانيد همچنان ادامه بدهيد! (در حالي كه در  شما هيچ اشكالي ندارد و ميبه آنها بگوييم: كار 

و همـه   .»دعا و درخواست عـين عبـادت اسـت   «» الدعاء هوالعبادة«روايت صحيح آمده است: 
 ايمان داريم كه عبادت براي غير خدا روا نيست.

 »توسل«بررسي علمي موضوع 
ري قـراردادن، از طريـق كسـي بـه ديگـري      رسيدن به چيز ديگـ  يعني: چيزي را وسيله» توسل«

 شدن. نزديكي جستن، او را وسيله قراردادن و دست به دامن
همـان وسـايلي هسـتند كـه انسـان را بـه خـدا نزديـك         » توسـل «اما در اينجا منظـور مـا از   

» وسـيله «از جستن به خـود بـه اسـتفاده     سازند، خداوند نيز مؤمنان را براي نزديكي و تقرب مي
 فرمايد: هد، همانگونه كه ميد دستور مي

 [  «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے
®  ¬  Z ) :اي مؤمنين! تقوا را پيشه سازيد و براي تقرب به خدا وسيله « )٣٥املائدة

 .»(از اين طريق) رستگار شويدبجوييد و در راه او جهاد كنيد تا 
هم اختالف نظر دارند، برخـي از آنهـا   در آيه فوق با » وسيله«مسلمانان در معني و تعبير از 

بـين  » وسـاطت «وسـيله را بـه   «و از جمله بسياري از شيعيان اماميه (و متصوفه اهل سنت) كلمه 
كسـب منفعـت و دفـع    «جستن به خـدا و   خدا و انسان تعبير كرده اند؛ يعني مؤمنان براي تقرب

ئمه را واسـطه قـرار بدهنـد،    توانند بندگان خاص خداوند همچون انبياء، اولياء و ا مي» مضرت
 .آنها معتقدند كه اين عمل براي نزديكي به خداوند كامالً مشروع است!
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بارها از توسل به غيـر خداونـد بـه ويـژه توسـل بـه       » آنگاه هدايت شدم«تيجاني در كتاب 
 آورد. كند و آن را عملي كامالً مشروع به شمار مي اموات دفاع مي

 د گفتفكرانش بايدر پاسخ به او و هم
بودن و در ارتباط با امور  اشخاص صالح مانند: انبياء و ائمه جز در موارد تعليم و تربيت و اسوه

جلب منـافع  » وسيله«توانند شخصاً  شان هرگز نمي ندگانزه بشري و طلب دعاي خير از روزمر
آن و دفع مضرات باشند، بلكه براي تقرب به خداوند تنها توسل به وسايلي كه خداونـد در قـر  

و » ايمـان و عمـل صـالح   «و پيامبر در سنت صحيح صراحتاً بيان فرموده انـد، ماننـد توسـل بـه     
 هايش جايز هستند، زيرا: و در امور زندگي اسباب و قوانين و سنت» عبادات«

هاي زنـده و يـا طلـب دعـاي      شدن به غير خدا جز در اموري كه در توان انسان متوسل -1
ضـوعاتي اسـت كـه اسـالم آن را در مـورد كسـاني كـه اتمـام         خير از ايشان است، يكي از مو

موجـودي   دانـد؛ زيـرا هـيچ    مي» شرك« امينانه برايشان صورت گرفته باشدحجت ناصحانه و 
و قدرتي غيبي ندارد  ،همچون خدا آفريدگار زمان و مكان و خارج از محدوديت آنها نيست

همه چيز باشد، تا مردم در هـر مكـان و    بر» و عالم مطلق حاضر، ناظر، توانا«كه بتواند همه جا 
زماني به او دسترسي داشته و هروقت بخواهند به او متوسـل شـوند! اگـر موجـودي در جهـان      

ا خـود خـداي مسـتقلي اسـت كـه در      باشد، در واقع همتاي خدا بوده و يداراي چنين صفاتي 
» اتمام حجـت «س از اسالم و فقط اسالم چنين باوري پذيرفتني نبوده و (در مورد كساني كه پ

 است.» كفر و شرك«شان آشكارا  چنان باور داشته و عمل كنند) عمل» علم و عمد«و از روي 
انسان بايد به موجودي متوسل شود كه علم و توانايي او به مكان و زمان محـدود نباشـد و   

ز در خود خالق مكان و زمان و همه جا حاضر و ناظر و از همه رازها و نيازها آگـاه، همـه چيـ   
خداي سبحان اسـت و بـس، و    اصاو، و مالك سود و زيان باشد كه اين تنها خ تدست قدر

 .اگر كسي اين صفات را (عالماً و عامداً) به غير خدا نسبت دهد، كار او شرك است!
صـراط  يـافتن و بـر    كند كه توسل به خدا (تبعيت از تعاليم قـرآن و) هـدايت   قرآن بيان مي

 فرمايد: چنانچه مي مستقيم قرارداشتن است،
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[  3  2  1       0  /  .  -  ,  +   Z ) :هركس (در « )١٠١آل عمران
 خدا (قرآن و سنت صحيح) متوسل شودو اصول اخالق و مباني شرعيت) به  اصول عقايد

 ».ت و مستقيم رهنمون شده استبيگمان به راه راس

 [°¯ ³ ² ± ¶ µ ´ ̧ ¹  º
» Z )توبه كنند و برگردند و به اصالح خويش  مگر كساني كه« )١٤٦: النساء

خويش را خالصانه از آن خدا كنند (و فقط و فقط او  نبپردازند و به خدا متوسل شوند و آيي
 ».خواهند بودزمره مؤمنان را بپرستند و به فرياد خوانند)، پس آنان از 

 [   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Í  Ì  Ë  Z ) :كساني كه به خدا ايمان بياورند و به (دين خالص) او « )١٧٥النساء

متوسل شوند، ايشان را به (بهشت و) رحمت و فضل عظيم وارد خواهد ساخت، و در راه 
 .»شان خواهد كرد راست و مستقيمي به سوي خود راهنمايي

 [Æ   Å   Ä     Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   Z ) :به خدا متوسل « )٧٨احلج
كننده خوبي  و ياور نيك و چه كمك تنها يار و ياور شماست، چه سرور شويد، زيرا كه او

 .»است!
راه راست و صراط مستقيم را درپيش بگيـرد   خواهد با توجه به اين حقايق هركس كه مي

و دين خود را براساس ميزان كالم خدا خالص گردانـد، تنهـا او را عبـادت كنـد، خـود را در      
نها مولي و ياور خود بداند، بايد فقط به (قـرآن و سـنت   معرض رحمتش قرار بدهد و خد را ت

 صحيح و دعا در پيشگاه) او متوسل شود و غير او دل بكند!.
دهنـد كـه    و نشـان مـي   ،سورة مائـده را تفسـير كـرده انـد     36آياتي ديگر از قرآن آية  -2

ه بدسـت  آگاهانه و اعمـال خردمندانـه و خالصـان   » ايمان«شدن به خداوند جز به وسيله  نزديك
يك باشد جز در مقام آموزش و اندازه هم متقي و به خدا نزدكس هرآيد و وساطت هيچ نمي
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شـان در تقـرب بـه خـدا و رسـتگاري انسـان        زنـدگان ز والگوبودن و طلب دعاي خيـر از  اندر
 دخالتي ندارد:

 [  n     m  l  k   j  i  h  g  f  e
v  u  t  s  r   q  p  o Z ) :كساني كه ايمان  اي« )٧٨ – ٧٧احلج

نش بريد و به خاك ر) ركوع و سجود كنيد (و تعظيم و كبراي خالق خويش آورده ايد! (تنها
كارهاي نيك انجام دهيد تا و پروردگار خويش را (به تنهايي) پرستش نماييد و افتيد) 

 ».رستگار شويد و در راه خدا جهاد كنيد!

[   Ç  Æ  Z ) :سجده ببر و (بدين وسيله به او) در برابر پروردگارت«( )١٩العلق (
 ».نزديك شو!

 فرمايد: قرآنكريم همچنين در نفي وساطت بين خدا و بندگانش چنين مي

 [  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã   â  á  àZ )٤٦ت: فصل( 
و هركس كاري بدي انجام دهد به زيان  ،دهد، براي خود اوست هركس كار نيكي انجام«

 .»دارد ترين ستمي را نسبت به بندگان خود روا نمي دگارت كوچكخود كرده است، و پرور
عمل انسان اگر نيكـو  سازد كه  ليت فردي انسان را مشخص و خاطر نشان ميواين آيه مسئ

د داشته و كردار و رفتار ب و اگر پندار ،سازد و پسنديده باشد صد البته او را به خدا نزديك مي
 دارند. درگاهش باز مي زشت انجام بدهد، او را از تقرب به

آخـرت  شدن به خداوند جز از راه ايمان به خدا و روز  حاصل سخن اين است كه نزديك
آيد و وساطت كسي در تقرب به خدا جز در تعليم و تربيت  و انجام اعمال شايسته بدست نمي

 تواند مؤثر واقع شود. و دعاي خير نمي

 [â       á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  Z  ) :و هركس « )٧٥طه
با ايمان و عمل نيكو و شايسته به نزد پروردگارش برود، چنين كساني داراي مراتب باال و 

 ».درجات وااليي هستند
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گرفته كه اولين مـؤمن   صبا توجه به همان آيه خداوند همه مؤمنان از شخص پيامبر  -3
 يـا أهيـا«دهـد كـه    خطاب قرار مـي و بندگان صالح و برگزيدة خدا را مورد  بوده تا تمام اولياء

» وسيله تقـرب و تعبـد  «نص آيه بايد به دنبال  نبياء و ائمه خود نيز بنابرايعني همه  »الذين آمنوا!
اي را (كـه همـان    بـه خـدا وسـيله    يباشند، از آنجا كه آنان نيز مسئول و مؤمورند براي نزديكـ 

دوده عبـادات و شـعاير دينـي    نكننـد و در محـ  » سـازي  عبادت«بادات است) بجويند! و خود ع
اگـر كسـي خـود    توانـد خـود ايشـان باشـد! زيـرا       چيزي را زياد و كم ننمايند! پس وسيله نمي

اي ديگر در تفسير همـين   رود، همانگونه كه آيه باشد، هرگز دنبال وسيله ديگري نمي» وسيله«
 فرمايد: آيه به صورت شفاف مي

 [²    ±      °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §       ¸  ¶  µ  ´  ³
Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ Z) :٥٦اإلرساء 

خوانيد  اي پيامبر! به مشركان) بگو: كساني را كه بجز خدا (به هنگام بال) به فرياد مي«( )٥٧ –
توانند آن را دگرگون  ديد كه) نه توانايي دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و نه مي (خواهيد

ها و برعكس تبديل كنند) آن كساني را كه به فرياد  ها را به خوشي خوشياسازند (و ن
ترند، خود  كه از همه (به درگاه خدا) نزديك خوانند، هركدام از آنان (مانند پيامبران) مي

دوار جويند و (با اين حال) آنها هم به رحمت خدا امي وسيله مي گارشانبراي تقرب به پرورد
 .»ستندو از عذاب او هراسناك ه

 فرمايد: مي همچنين خداوند 

[       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯

  ¿  ¾    ½Z )از خدا كه به فرياد  به راستي كساني را غير« )١٩٤: األعراف
بخوانيد، اگر راست » فريادرسي«آنها را به خوانيد بندگاني مثل خودتان هستند! پس  مي
 .»ورده كنند!گوييد بايد حاجت شما را برآ مي

 فرمايد: مي» وسيله«نيز در مورد  خود حضرت علي 
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سبِيله فَإِنه إِنَّ أَفْضلَ ما توسلَ بِه الْمتوسلُونَ إِلَى اِهللا سبحانه: االِْميانُ بِه وبِرسوله، والْجِهاد في «
نها الْفطْرةُ، وإِقَام الْصالَة فَإِنها الْملَّةُ، وإِيتاه الزكَاة فَإِنها فَرِيضةٌ ذروةُ االِْسالَمِ، وكَلمةُ االِْخالَصِ فَإِ

همارَتاعو تيالْب جحقَاب، والْع نةٌ منج هانَ فَإِنضمرِ رهش موصةٌ، واجِبلَةُ، وصمِ... وحقَةُ  الردصو
رالس...ةالَنِيقَةُ الْعدصو ،... وفرعالْم عائنص387(»وF1(. 
برترين وسيله تقرب به سوي خداوند بي آاليـش و برتـر بـراي متوسـلين، ايمـان بـه او و       «

رسولش، جهاد در راهش، برپاداشتن نماز، دادن زكات، روزه ماه رمضان، حج و عمـره خانـه   
ر، و انجـام ديگـر   دادن به صـورت آشـكا   صدقه دادن به صورت پنهان، خدا، صله رحم، صدقه

 .»كارهاي نيك و شايسته است

 توسل به اموات
 فرمايد: ميخداوند متعال 

[       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯

  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾    ½

Õ  Ô   Ó  Ò  ÑZ  ) :ي به غير از خدا را كه به راستي كسان« )١٩٥ – ١٩٤األعراف
ها را بخوانيد و اگر دتان هستند، (اگر اصرار داريد) آنخوانيد، بندگاني مثل خو به فرياد مي

ها داراي پاهايي هستند كه با خواست) شما را برآورده نمايند! آيا آنگوييد، بايد (در راست مي
هايي دارند  چشمد؟! يا نگيري هستند كه با آنها چيزي را بهاي داراي دستآنها راه بروند؟! يا 

 .»هايي دارند كه با آنها بشنوند؟! گوشينند؟! يا بكه با آنها ب
زيـرا آنچـه در آيـات قـرآن      كند، ها مشكلي را حل نمي ادعاي نزول اين آيه در مورد بت

يعني شـأن نـزول آيـه، معنـي     » يت سببخصوص«آن است نه » عموميت لفظ«ت، مورد نظر اس
در همـان دوره  كند، در غير ايـن صـورت بايسـتي تنهـا      يد و محدود نميآيه را به آن سبب مق

آمـد! خداونـد    ن حالل به حسـاب مـي  آو پس از  ،بود زماني و شرايط مكاني حرام و ناروا مي

                                           
 . ١٠٩) هنج البالغه، رشح فيض اإلسالم، خطبة ١(
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رك را تنها بر اعراب جاهلي حرام نكرده است، بلكه براي غير اعراب و همة بنـدگان خـدا   ش
 .ه است!ها حرام نمود ها و مكان در تمام زمان

 توسل مشروع و توسل غيرمشروع
 گويد: مي» توسل«شيخ محمد غزالي از عالمان و انديشمندان معاصر در ارتباط با موضوع 

 علما با يكديگر اختالف نظر دارند.» توسل«در مورد روا و يا ناروابودن «
 هـا و  هاي اخير بر اثر ضعف مديريتي و كوتاهي و كارشكني بسياري از حكومـت  در قرن

شدن بسياري از فقها به امور پيش پا افتاده و غفلـت در مـورد امـور و مسـايلي كـه در       سرگرم
 هاي بسياري فراهم گرديده است. اولويت قرار دارند، زمينه نابساماني

و اسـاس شـريعت    ،شود كاسته شده و مي يدر شرايطي كه از گوشه و كنار ممالك اسالم
هـاي تنـد و    در دام مجادلـه » داراالسـالم «دانـي در  آماج حمالت دشمنان قرار گرفته، كـم خر 

توان به او توسل كرد يا نه؟ گرفتار شده  آلود كه آيا فالني ولي هست يا نيست؟ و آيا مي خشم
 اند.

هـا   شد كه امت اسالمي ويژگي ي آن اوضاع و احوال تعجب برانگيز معلوم مي از مالحظه
بـه تمـام معنـي شايسـتگي خـود را بـراي       هاي علمي و اخالقي خويش را فرامـوش و   و برتري

گزار مظهـر مثلـي گريدنـد    و بسياري از اشخاص تأثير ،رهبري و روشنگري از دست داده بود
 .!»ديوانگي انواع مختلفي دارد«ويد: گ كه مي

 در شريعت و عرف» وسيله«معاني 
يدم كه و به اين نتيجه رس ،در شريعت و عرض تحقيق و بررسي كردم» وسيله«در مورد معاني 

 رود: از پنج صورت زير فراتر نمي
هاي حسناي خداوند به صـورتي كـه در حـديثي آمـده      توسل به ذات و صفات و اسم -1
 است:
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حد الصمد الذی مل يلد ومل يولد ومل يكن له ال هو األإله إنت اهللا الذی ال أنک أسالک بأنی أاللهم «

 ».حدأكفواً 

راسـتي تـو خداونـدي هسـتي كـه هـيچ معبـودي و        خواهم، زيرا بـه   پروردگارا! از تو مي«
و زاده نيازي هستي كه از كسي نـزاده و كسـي از ا   مستعاني به جز تو مشروعيت ندارد، تنها بي

 .»نشده و هيچ هم شأني ندارد
 و همچون روايتي كه در دعاي حفظ قرآن آمده است:

 ».ن تلزم قلبی حفظ كتابک كام علمتنیألک بجاللک ونور وجهک أسأ«

 خواهم كه قلـب مـرا بـراي حفـظ كتابـت      ه حق جالل و عظمت و نور و جهت از تو ميب«
 .»ه كه آن را به من آموخته اي، پايبند فرمايي!همانگون

 ».عوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتکأ«

پروردگارا! به خشنوديت در برابر خشمت و به بخشـندگيت در برابـر مجـازات نمودنـت     «
 .»برم پناه مي

 يكي از نيكمردان را بدين مضمون در كتابي خواندم: دعاي
 ».عز منک عليک، فكن شفيعی لديک...أليک وال شیء إنی جئت منک إاللهم «

مرا نـزد   ،تر از تو نيست از تو به سوي تو آمده ام، و هيچ چيزي نزد تو گرامي !پروردگارا«
 .»خويش شفاعت كن!

 وج توحيد و يكتاپرستي است.دارد، بلكه انكه هيچگونه اشكالي ناين نوع از توسل نه اي
كــه بــه خــاطر  »اي اطاعــت و عبــادت و اعمــال صــالحه«يــق توســل بــه خداونــد از طر -2

 فرمايد: ي قرآن همين است كه مي گرفته باشند، مقصود اين آيهخوشنودي او انجام 

 [  «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے
  ®  ¬Z ) :و براي  ايمان آورده ايد! از خداوند پروا كنيد! اي كسانيكه« )٣٥املائدة

 .»يد تا اينكه پيروز و رستگار شويدتقرب به خدا وسيله بجوييد و در راه او جهاد كن
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راجع به سه نفر كه با غاري پناه برده و درب غار بر روي ايشان  ص در سنت رسول خدا
اي بـوده كـه انجـام     ل صـالحه شان به اعمـا  مسدود گرديده بود و تنها سبب نجات ايشان توسل

ي رسـول   هـر ومصـداق ايـن فرمـوده    يثي طوالني وجود دارد، آن حـديث مظ داده بودند، حد
 خداست كه:

 ».يعرفک فی الشدة ءليه فی الرخاإتعرف «

را بشناس و ياد كن، تـا او نيـز تـو را در شـرايط      در شرايط آسودگي و شادماني خداوند«
 .»د بياوردسخت به يا

دعاي صالحان و رادمرداني كه به منزلت احسان رسيده اند، زيرا دعـاي اهـل   توسل به  -3
ايمان براي ديگر مومنان از همان زمان حضرت نوح موضوعي ثابت شده است كه خطاب بـه  

 :فرمايد ميپروردگارش 

 [     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó
 â  á Z ) :ي كساني را كه مومنانه به  و مادرم و همه پروردگارا! مرا و پدر« )٢٨نوح

و كافران را جز نابودي  ،و ساير مردان و زنان مومن را بيامرز آيند ببخشاي ي من مي خانه
 .»ميفزاي

اي بزرگتر بر و شدابي مومن در حضور و يا در غياب او كند كه دعاي مومن برا فرق نمي
دعايي مأثور و مأجور است، زيرا داراي  چنين كتر و يا كوچكتر براي بزرگتر دعا نمايد،چكو

در يكـي از اذكـار   پيام زيبا و داللت نيكوي دلسوزي و خيرخواهي است، فرشـتگان خداونـد   
 گويند: هميشگي خود مي

 [     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ¾Z ) :ست، پس از كساني پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فرا گرفته ا« )٧غافر

 ».(كه از گناهان خود) توبه كرده اند درگذر، و ايشان را از عذاب (جهنم) مصون بفرما
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دعاي آيندگان براي گذشتگان مظهر وحدت اهل ايمان در ميدان عبوديت بدون توجه به 
 زمان و مكان است.

 [  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !

4  3  2  1    0  /  .  -    8  7  6   5Z  ) :كساني كه پس « )١٠احلرش
گويند: پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ايمان آوردن  آيند، مي از (مهاجرين و انصار) مي

 ».هايمان قرار مده! اي را در دل بر ما پيشي گرفته اند بيامرز، و نسبت به مومنان كينه
نمايند، دعـايي   خويش دعا مي براي پيامبرها و نمازهاي خود  ي اذان مسلمان در همه مردم

گري و تربيتي و جهادي پيامبر نور و هدايت  هدايت هاي كه بيانگر محبت او و تقدير از تالش
باريد و نگران قحطي و خشكسالي بودند بـراي   است، اصحاب پيامبر هرگاه باران به موقع نمي

داشت و از  مييز دست به آسمان برشدند، او ن متوسل مي صدعا در پيشگاه خداوند به پيامبر 
شـد، در نتيجـه بـاران رحمـت الهـي ايشـان را فـرا         ش را خواسـتار مـي  تخداوند فضل و رحمـ 

رفتنـد،   اصحاب نزد عموي او عباس بن عبـدالمطلب مـي   صپس از وفات پيامبر گرفت!  مي
حيـا در   پيـامبر نيـز بـا شـرم و     رسـيد، عمـوي پرهيزگـار    ي نبوت به مشام مي انگار در او رايحه

بارانيـد،   داشت و خداوند باران رحمت خود را برايشان مـي  پيشگاه خداوند دست به دعا برمي
برايم  دناشيد، بگوييد: نزد خداوبمسلماني كه به او حسن ظن داشته  پس هيچ اشكالي ندارد از

 دعا كن! اين نوع از توسل نيز همچنان كه مالحظه نموديد بالمانع است.

 توسل مورد اختالف
با توجه به منزلتي كـه در پيشـگاه خداونـد     صر مورد توسل به شخص رسول خدا د -4

گويـد: چنـين توسـلي در سـنت و روايـت نيامـده و        دارد، دو نظر وجود دارنـد: نظـر اول مـي   
هاي بسياري از دعا در قرآن و سنت وجود دارند كه متضمن چنين دعا و توسلي نيستند،  نمونه

ر اين ميدان اصل دو  ،باشند عا و توسل مستقيم به خداوند متعال ميي آنها متضمن د بلكه همه
 است.» بدعت«و پرهيز از » تبعيت«بر 
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آوردن دوباره بينايي خود  گويد: در روايتي آمده كه مردي نابينا براي بدست رأي دوم مي
متوسل شده است، آن مرد به وسيله دعايي كه رسول خدا يا كسـي ديگـر    صبه رسول خدا 

و آموخته بود، او را در پيشگاه خداوند شفيع نمود و وقتي كـه آن دعـا را بـه آن صـورت     به ا
صـحيح امـام   «د: اين نوع از دعا هرچند در دو كتاب گوين ايي خود را باز يافت، مينخواند، بي

هاي ديگري كه بـه بـيش از ده    روايتي در مورد آن نيامده، از راه» مسلم و صحيح امام بخاري
 ، صحت آن را شهادت داده اند.رسد مورد مي
هـاي قابـل احترامـي هسـتند، امـا ظـاهراً ايـن         راي از نظر قايلين آنها داراي استدالل هردو

كند نه حقيقت و ماهيت آن، در عين حال  ي اداي آن ارتباط پيدا مي اختالف به روش و شيوه
تگي و پراكنـدگي  ي سختي بين دو طرف به وجود آمده كه آنان را به چند دسـ  نزاع و مناقشه

 دچار نموده است.
بـاور گـروه دوم را    اول، هبه نظر من بار مسئوليت آن بـر دوش هـردو طـرف اسـت، گـرو     

مـتهم كـرده    صته و گروه دوم، گروه اول را به عدم محبت رسـول خـدا   شرك آلوده دانس
كـه بـه   همين اساس يكديگر را آماج تيرهاي تهمت قرار داده اند، اما ايـن اسـالم بـوده    اند، بر

خاطر پراكندگي ميان پيروان خود دچار زيان شـده اسـت! زمـاني كـار بـدتر شـد و آب گـل        
قيـاس   صدانستند به رسـول خـدا    آلودتر گرديد كه گروه دوم كساني را كه اهل صالح مي

شـود كـه    و مالحظه مي ،ي قضيه گسترش يافت و روا و ناروا وارد آن گرديدند كرند و دامنه
ورد اطمينان دعا كنار نهاده شد؛ سؤال و دعا در پيشگاه خداوند به عبارات ها و عبارات م سيغه

توان آن  و جمالتي محدود گرديدند كه در موردشان دو ديدگاه وجود داشت، چيزي كه مي
 .مسئوليتي غيرقابل قبول برشمرد!!خردي و بي  را كم

در دايــره  قيــاس ننماينــد، زيــرا كــه صكــه آنــان ديگــران را بــر رســول خــدا  الزم بــود
قياس به هيچ وجه كاربرد ندارد، بلكه برايشان واجب بود از طريق آنچه » اعتقادات و عبادات«

و اگر عبـاراتي از   ،در قرآن و سنت صحيح رسول او وجود دارد به خداوند تقرب پيدا نمايند
 .دعاهاي قرآن و ماثور در سنت بخوانند! پس از نظر ايشان براي دعا صحيح بود، آن را
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كنند اين اندرز را داشـته   دانم به كساني كه ديگران را به شرك متهم مي ر اينجا الزم ميد
ي اوهام خود احكام شـرعي را   باشم كه دل و زبان خود را از سوء ظن پاك گردانند و بر پايه

 صادر ننمايند و در مورد ديگران قضاوت ناروا نكنند.

 توسل مردود
اتفـاق نظـر    ه خداونـد از طريـق دعاهـاي اهـل قبـور     بعلما در مورد مردودبودن توسل  -5

نمـودن مشـكالت و    اردادن پيـامبران و صـالحان و مطـرح   دارند، زيرا مناجـات و مخاطـب قـر   
شـان (از روي   شان توسط آنان پس از مرگ  شدن ا ايشان و اميد و انتظار برآوردهها ب ديننيازم

 گردد. علم و عمد) شرك محسوب مي
دل بايد به جاي دعا و درخواست از خداوندي كه از هرچيـزي   ادهاي سه چرا آنگونه آدم

نمودن نيازها و رفع مشـكالت ايشـان را    تر است و قدرت برآورده و هركسي به ايشان نزديك
ا، رويگردانـي از خداونـد بينـ    اشوند؟ آي روند و به اصحاب قبور متوسل مي دارد، به بيراهه مي

 .ي ضعف معرفت و اختالل در بصيرت نيست؟ نشانه شنوا، توانا و حاظر در همه جا
باشد اين اسـت كـه در ميـان مـا اشخاصـي هسـتند كـه         چيزي كه بسيار تعجب برانگيز مي

هاي خود را به صورت مكتوب براي بزرگاني كه صدها سال پيش فوت  كوايه و درخواستش
روتنـي بـه قبـور    گذارند! عده اي ديگر با نگراني و ف كرده اند نوشته و بر روي ضريح آنان مي

شان را نـدارد، از   برند و چيزهايي را كه بجز خداوند كسي توانايي انجام دادن ميصالحين پناه 
 .خواهند! آنان مي

گاه مشهوري نشسـته بـوده و ديـده كـه      كرد كه روزي در زيارت آدمي نكته سنج نقل مي
وليا بوده خواست گويند يكي از ا د و از صاحب قبر كه ميمحال كنار ضريح آمردي پريشان 

كه به خانمش براي وضع حمل كمك كند! او سپس با عجله مزار را ترك كرد و رفت، پس 
ور دانشـگاه  از او مرد ديگري آمد و از صاحب قبر خواست كه هواي پسـر او را كـه در كنكـ   

گويد: به اين شخص دومي نزديـك   دان مي و نكتهآن آدم ظريف  .!شركت كرده داشته باشد
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خـانمش بـراي وضـع     جناب شيخ منزل تشريف ندارند، آقايي كه : دوست عزيز!شدم و گفتم
 .د و او را با خود برد، لطفاً وقت ديگري مراجعه كنيد؟!حمل مشكل داشت آم

واقعيت آن است كه درخواست حل مشكالت و رفع احتياجـات زنـدگان از مردگـان بـه     
روش ناروا متأسفانه اقـرار بـه   و در مورد اين  ،اي درآمده است مزه صورت شوخي زشت و بي

 شود. اشتباه و توبه از كمتر كسي شنيده مي
كـه   گـرديم  مـي  بـراي دعـا در پيشـگاه خداونـد بـاز      صبه موضوع توسل به رسول خدا 

اختالف نظر ميان دو طرف با اختالف ميان پيروان دو دين مشابهت پيدا كـرده اسـت؛ چيـزي    
ي ميان عمل و عكس  ل به شمار آورد، در فاصلهبوتوان معقول و مق كه به هيچ وجه آن را نمي

تا جايي كـه ابـن تيميـه زيـارت قبـر       ،ها و احكام ناصوابي صورت گرفته است العمل قضاوت
 شمارد. رسول خدا را مكروه مي

چرا؟ مگر ديدار از قبرستان مستحب نيست؟ چرا بايـد قبـر مبـارك رسـول خـدا را از آن      
و » سد ذريعه«وجود ندارد كه اين راي ابن تيميه در راستاي استثنا كرد؟ در اين مورد ترديدي 

همين ارتباط بوده كه مخالفانش شمرده است، در  جلوگيري از توسلي بوده كه آن را ناروا مي
مـا بـر    .دهاي ناصوابي با او نموده انـد! رشان را از نيام بركشيده و برخو عليه او خنجر بران زبان

و بر ايـن آتـش آب آشـتي بايـد      ،چ و بي سرانجام بايد پايان داداين باوريم كه به اين نزاع پو
ــه بــه موضــوع    ،ريخــت و از توســل بــه تهمــت و تــالش بــراي تشــنج دوري نمــود و حكيمان

(نگريست!
388F

1(. 

 امام زين العابدين » صحيفه سجاديه«دعاهايي از 
 ). 24دعاي شماره: ( ستعني به).أعنی يا خري من أ(اللهم! صل علی حممد وآله و

بار خدايا! بر محمد و آلش درود فرست و ياريم كن اي بهترين ياريگري كه از او ياري «
 .!»جويم مي

                                           
 . ٢٢١ص -حممد غزالی -) مبانی وحدت فكری و فرهنگی١(
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 مـور كلهـا).نت ثقتی ورجائی فـی األأصبحت وأو رجاء غريک، فقد أصبح له ثقة أ(اللهم! من 
 ).54دعاي شمارة (

 مامور اعتماد و اميدبار خدايا! اگر ديگران اعتماد و اميدي به غير تو دارند، من در تمامي «
 .»وانم و جز تو به كسي اميد ندارمخ لذا جز تو كسي را نميبه توست، 

 
 ).51دعاي شماره: ( (فال أدعو سواک وال أرجو غريک).

 .»نخوانم و به غير تو اميدي ندارم به جز تو كسي را«
دعـاي   .ليک أجلأ وبک أثـق وإيـاک أسـتعني!)إرجو ولک أدعو وأياک إستغيث وأ(اللهم! بک 

 ).52شماره (
خوانم و بـه تـو    بندم، تو را مي فقط به تو اميد مي برم، تنها به درگاه تو پناه ميپروردگارا! «

 .»خواهم فقط از تو ياري ميو  ،جويم و اعتماد تنها به توست پناه مي
 ).12دعاي شماره ( (اللهم! ليس حلاجتی مطلب سواک وال لذنبی غافر غريک).

 .»اي نيست و گناهم را جز تو آمرزنده حاجت به كس نبرم جز توپروردگارا! «
دعـاي شـماره   لی املحتاج سفهٌ من رأيه وضـلة عـن عقلـه). إن طلب املحتاج أنی رأيت إاللهم! 

)28.( 
ي ديگـر نشـانه   خـواهي يـك نيازمنـد از نيازمنـد    ردگارا! من بر اين باورم كه حاجت پرو«

 .»خردي در رأي و گمراهي در عقل است كم
و جعلـه سـبب نجاحـه دونـک، فقـد تعـرض ألی أحد مـن خلقـک إلهم! من توجه بحاجته (ال

 ).13دعاي شماره: ( للحرمان).
هركس كه حاجت به يكي از بندگان تو برد، يا يكي از آنها را سبب رواشـدن  خداوندا! «

 .»اكامي نصيبي حاصل نكندحاجت خود پندارد، جز حرمان و ن
 ).13دعاي شماره: (لی سواک). إه وغريها (اللهم! ال توجهنی فی حاجتی هذ

 .»هايم متوجه كسي غير از خودت مكنز و ديگر نيازمرا در اين نياپروردگارا! «
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ليک عند املسكنة وال تفتنی باإلسـتعانة بغـريک إذا إ(اللهم! اجعلنی أسالک عند احلاجة وأترضع 

ذا رهبت، فأسـتحق إمن دونک لی إاضطررت، وال باخلضوع لسؤال غريک اذا افتقرت، وال بالترضع 

 ).20دعاي شماره: ( بذلک خذالنک ومنعک وإعراضک).
اج به درگاه تو زاري خدايا! چنان كن كه به هنگام نياز از تو ياري بجويم و به هنگام احتي«

افتـادن از  تنگنا يازماي و به چنان وضعي مبتال مكن كه بـه هنگـام مشـكالت و در   كنم! و مرا م
ويم! و به هنگام بينوايي به پيشگاه كسي جز تو خاضع شوم! و به هنگـام  كسي جز تو ياري بج

و محروميـت و روي بـر    ترس در برابر كسي جز تو زاري كنم! و بدين وسيله مستحق خواري
 .»تافتنت گردم

 (اللهم! اجعلنی ممن يدعونک خملصاً فی الرخاء دعـاء املخلصـني املضـطرين لـک فـی الـدعاء).
 ).22دعاي شماره: (

خدايا! مرا از كساني قرار ده كه در حالت آسايش همچـون درمانـدگان و بيچارگـان     بار«
 .»تنها تو را به فرياد بخوانم ،طلبند رسي ميت تنگنا تو را  صادقانه به فريادكه در حال

 ايت هدم قبوررو
ه و گويند: بسيار بعيد است شما ندانيد، احترام به قبور صالحين و مؤمنين مـورد اتفـاق شـيع    مي

و اهـل بيـتش بـه مرقـد آن حضـرت تبـرك        صسني اسـت، نزديكتـرين صـحابه بـه پيـامبر      
صـالحين و اهـل    ما از احترام بـه قبـور  جستند، مرقد پيامبر و أبوحنيفه را شيعيان بنا نكردند!  مي

 كنيد!. كفار را يادآوري مي» هدم قبور«و شما روايت  ،گوييم سخن مي صبيت پيامبر 
حان و مؤمنان را كسي منكر نيست، ما هرگز نگفتـه ايـم: بايـد بـه قبـور      احترام به قبور صال

هاي  هاي شيعي و تفريطي افراطي«صالحين توهين و هتك حرمت بشود! اما نقطه اختالف ما با 
بر روي قبور و » ساختن گنبد و بارگاه«چيز است: يكي حكم شرعي  در اين موضوع دو» سني

ه روايات روشـن  اين زمينه نه تنها آثار اهل سنت بلك است، در» توسل به صاحب قبر«ديگري 
هـا در  نهـايي از آ  و بي شائبة شيعه نيز در نهي و مذمت اين دو موضوع فراوان است كـه نمونـه  

 گردند: اينجا ذكر مي
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از  44شـيخ حـر عـاملي، بـاب     » وسـائل الشـيعه  «شيخ طوسـي و  » تهذيب«هاي  در كتاب -
 موسي بن جعفر آمده است:أبواب دفن ميت در روايتي موثق از 

سألت أبا احلسن عن البناء علی القرب واجللوس عليـه، هـل يصـلح؟ قـال: ال يصـلح البنـاء وال «

 ».ينهياجللوس عليه وال جتصيصه وال تط

از او در مورد بناي بر قبور و نشستن بر روي آن پرسيد كه آيـا   برادر موسي بن جعفر «
نشستن و گچكـاري   و بناي ساختمان و ضريح بر قبراين درست و مشروع است؟ فرمود: خير! 

ي و تزيين آن مطلوب و مشروع نيستلكارو گ«. 
 فرمود: باز در همان منابع به نقل از جراح مدائني آمده كه امام صادق  -
 ».كره ذلک ال تبنوا علی القبور وال تصوروا سقوف البيوت! ألن رسول اهللا «

هـا را بـا مجسـمه و تصـاوير      زيد و سقف (و ديوار) خانهبر روي قبور، ضريح و بارگاه نسا
 .»شمرد اين كار را ناپسند مي صزيرا پيامبر نياراييد! 

بيان آمده كه امام جعفر صادق ظهاي مرجع به نقل از يونس بن  همچنين در همان كتاب -
 :فرمود 

 ».أن يصلی علی القرب أو يبنی عليه (هنی رسول اهللا 

ا و ضريح بسازند، بر قبري نماز بگزارند، يا بر آن بنشينند و يا بر آن بن از اينكه صپيامبر «
 .»نهي فرموده است

» منـاهي پيـامبر  «در بـاب  » من ال يحضـره الفقيـه  «اين حديث را شيخ صدوق نيز در كتاب 
 آورده است.

 هاي خود روايت كرده اند: در كتاب» شيخ حر عاملي«و » شيخ طوسي«بازهم  -
 ».أن جيصص القبور  هنی رسول اهللا«

 ».ي و تزيين قبرها نهي فرموده انداز گچكار صرسول خدا «
هـاي موثـق    هاي صحيح موجود در كتـاب  شود كه با توجه به روايت بنابراين، مالحظه مي

از ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبور نهي فرمـود و هـيچ    صشيعه و اهل سنت، رسول خدا 
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وده است، و قبر خود او و ائمه نيز در زمان ايشان ساخته نشده و قبري را از اين نظر مستثني ننم
 .سالها پس از وفات آنها و برخالف تعاليمشان توسط ديگران ساخته شده اند!
كنـد: موضـوعي    پيامدهاي اعتقادي و اجتماعي اين كار روشن است، اما انسان تعجب مي

را انجام نداده اند، بلكـه ديگـران   و ائمه از آن نهي فرموده و در عمل خود آن  صكه پيامبر 
پسـندند و بـه وجـود گنبـد و بارگـاه بـر روي قبـر فـالن          سني يا شيعه به آن دست زده اند، مي

» سـنت «و » قـرآن «كنند! از نظـر مـا حجـت و مرجـع نهـايي از آن       شخصيت سني استدالل مي
 د.هايي كه اين و آن شيعه يا سني باني آنها بوده ان است؛ نه بدعت صپيامبر 

نيان بنا كردند و بسيار كار بد و نـاروايي را انجـام دادنـد!    آري! قبر أبوحنيفه را در بغداد س
تواند به ساختن گنبد و بارگـاه بـر روي قبـور و بزرگـان مشـروعيت       اين كار به هيچ وجه نمي

كتـاب و  «ببخشد، زيرا همانگونه كه دليل آورديم: بناي گبند و بارگـاه بـر روي قبـور از نظـر     
 كامالً نادر است.» تسن

را خاص كفـار دانسـتن، اشـتباه بزرگـي اسـت، چـون        از زبان علي » هدم قبور«روايت 
» كفـار «به دور است، كاري را كـه بـراي    صحكم آن عموميت دارد، زيرا از ساحت پيامبر 

 .روا بداند!» مسلمانان«حرام و ناپسند شمرده، همان كار را براي 
لماني را كـه در  دستور داده باشد قبر مسـ  صنشده كه پيامبر ضمناً در هيچ تاريخي ديده 

دستور به خرابي قبور مسلمانان نداد، براي  صو اگر پيامبر  ،چيزي بسازند آن زمان مرده بود
شـد، و همانگونـه كـه     آن بود كه بر روي قبر مردگان مسلمان در آن زمان چيزي ساخته نمـي 

شده بر روي قبـور را خـراب    د تا بناهاي ساختهدستور دا به علي  صدانيد: رسول خدا  مي
» صحيح امـام مسـلم  «را شيعه و سني آورده اند، در كتاب » موثق و متواتر«و اين روايت  ،كند
 :خوانيم مي

عن أبی اهلياج األسدی، قال لی علی بن أبی طالب: أال أبعثک علی مـا بعثنـی عليـه رسـول اهللا «

 قرباً مرشفاً إال سويته، أن ال أدع متثاالً إال طمسته وال.« 
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بـه مـن فرمـود:     از أبي الهياج أسدي روايـت شـده كـه گفـت: علـي بـن أبـي طالـب         «
مرا بـراي انجـام آن فرسـتاد؟! و آن     صخواهي تو را براي كاري بفرستم كه رسول خدا  مي

اي را باقي نگذارم، مگر اينكه آن را محو و نابود سازم، و هـيچ   كار اين است كه هيچ مجسمه
 .»قبر بلندي را باقي نگذارم، مگر اين كه آن را با زمين هم سطح نمايم!

 خوانيم: مي» وسائل الشيعه«در كتاب 
 ».إلی املدينة فی هدم القبور وكرس الصور بعثنی رسول اهللا «

هـا   ها و شكستن مجسمه كردن مقبره مرا براي خراب صرسول اهللا «حضرت علي فرمود: 
 .»ه فرستادها به (اطراف) مدين و بت

 كهـاي متـواتر و معتبـر تـاريخي در اطـاق عايشـه        با توجه بـه گـزارش   صمرقد پيامبر 
(بوده

389F

ارگاه نداشته! زيرا پس از وفات ها سال با سطح زمين يكسان بوده و قطعاً گنبد و ب و ده )1
 صكرد، ساختمان و گنبد مسجد رسول خدا  رسول خدا حضرت عايشه در آنجا زندگي مي

بينيم، قرنها بعد از رحلتش ساخته شده و در واقع با هدف توسعه مسجد صورت  ميكه امروزه 
بـه ايشـان   » خواهي و توسـل  حاجت«ه مرقد رسول خدا جايي براي ست، نه براي آن كاگرفته 

بشود، به فرض اينكه بانيان گنبد مسجد پيامبر چنين هدفي را داشته باشد، ما كار بعضي از اهل 
 .كنيم؟! را مشروع تلقي نمي» ب و سنتكتا«توجه به  سنت بي

اي سني  كنند: با عده ها آن است كه گمان مي متأسفانه منشاء اشتباه تيجاني و ديگر افراطي
اي كـه   كه با هر مطلب صحيحي كه شيعه بگويد مخالف، و با هر خرافه درو هستن خرافي روبه

هر قيمتي كـه شـده برخـي از    و آنگاه سعي دارند به در كتب اهل سنت وجود دارد، موافقند! 
ل از آنكه ما ن نادرستي از اهل سنت اثبات كنند! غافخسهاي خود را به استناد به عمل يا باور

نهـادن تعصـبات   رو مسـلمانان را بـه كنا   ،دانـيم  سـازي را نادرسـت مـي    به شدت فرقه و مذهب
فقـه  «هـي نيـز   كنـيم، و از نظـر فق   دعوت مي» سنت«و » ابكت«و بازگشت به  اي مذهبي و فرقه

نماييم، بدين معني كه هر مذهب و يا مجمع فقهي حكمـي   را توصيه مي» تطبيقي يا فقه مقارن
                                           

 ت!!.بوده اس ل) اخرياً يكی از نويسندگان اهل قم ادعا كرده كه در اطاق فاطمه ١(
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ارائه داده يا بدهـد، از آن تبعيـت   » كتاب و سنت«تر و مستند به  شرعي را همراه با دليل محكم
 .شود!

 جويي از گنبد و بارگاه تبرك
و  ،از آن جزو سنت و فرهنگ اسالمي است جويي گويند: احترام به قبور صالحين و تبرك مي

بـاره وجـود دارد، و سـپس (بـا ذكـر نـاقص       روايات مستند و متعددي از اهل سنت نيز در اين 
 گويند: كنند، براي مثال مي منابع) رواياتي را ذكر مي

متوسـل شـدند و    لاي از مردم به عايشه سالي شديد مدينه عده در قحطي و خشك -1
 توصيه كرد و گفت: صجويي از مرقد مبارك و شريف پيامبر  او آنها را به تبرك

 .)390F1(»نظروا الی قرب النبی فاجعلوا منه كوة إلی السامء حتی يكون بينه وبني السامء سقفا«
به قبر پيامبر نگاه كنيد، ميان قبر و آسمان كانالي را ايجاد كنيد! تا بين او و آسمان سقفي «

 خود را از آن مكان كاري سازد!). يضشود (و خداوند ترحم فرموده و ف
فجاء بالل بن احلارث إلی قرب النبی وقال: يا رسول اهللا! إستسق ألمتـک! فـإهنم قـد هلكـوا « -2

 .)391F2(»فی املنام وأخربه أهنم سيسقون فأتاه رسول اهللا 
بالل پسر حارث كنار قبر مبارك پيامبر رفت و گفت: اي پيامبر! بـراي امتـت از خداونـد    «

آمـد و فرمـود: بـاران     رسـول خـدا بـه خـوابش    روند!  ان كن كه آنها دارند از بين ميطلب بار
 .!»خواهد باريد

جاءت فاطمه علی قرب رسـول اهللا، فأخـذت قبضـة مـن تـراب القـرب فوضـعت علـی عينهـا  -3

 .)392F3(»فبكت

                                           
 . ١) سنن دارمی، ج١(

 . ٨و كنز العامل، ج ٢) فتح الباری، ج٢(

 بن جوزی. ا) الوفاء ٣(
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آن برگرفت و بر چشم نهاد و آمد و مشتي خاك را از  صفاطمه بر سر قبر رسول خدا «
 .»گريست

فوجد معاذ بـن جبـل قاعـداً عنـد  إنه خرج (عمر بن خطاب) يوماً إلی مسجد رسول اهللا « -4

 .)393F1(»قرب النبی يبكی فقال: ما يبكيک؟ قال: يبكينی شیء سمعته من رسول اهللا
رفت و معاذ بـن جبـل را ديـد كـه كنـار قبـر پيـامبر         صعمر روزي به مسجد رسول اهللا «

چه چيزي تو را به گريه انداخته اسـت؟ گفـت: چيـزي را     كند، عمر پرسيد: نشسته و گريه مي
 ».شنيدم مرا به گريه انداخت!كه از پيامبر 

إن بالالً أتی قرب النبی وجعل يبكی عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل احلسن واحلسـني فجعـل « -5

 ».يضمها ويقبلهام
را حسن و حسين آمد و خود را به خاك ماليد و گريه كرد و  صبالل كنار مرقد پيامبر «

 .»به آغوش كشيد و آنها را بوسيد
 .)394F2(»ملا مات عبدالرمحن بن أبی بكر أمرت عايشة بفسطاط علی قربه ووكلت به إنساناً « -6
»نساني را بر اي زدند و ا رد، عايشه دستور داد بر قبر او خيمهچون عبدالرحمن پسر ابوبكر م

 .»آن گماشت
 .)395F3(»قرب زينب بنت جحشوأمر عمرأن يرضب فسطاطاً علی « -7
 .»عمر دستور داد كه چادري را بر قبر زينب دختر جحش بزنند!«
 
 
 

                                           
 . ٢بن ماجه، جا) سنن ١(

 . ٢) صحيح بخاری، ج٢(

 . ٣) طبقات ابن سعد ج٣(
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 پاسخ
گيـرد و در بـاره تعـارض آن بـا      در مورد آنچه كه امروزه در رابطه با زيارت قبور صورت مي

 انـد  ط به بررسـي روايـاتي كـه آورده   ايم، ما در اينجا فق قبالً سخن گفته» قبور زيارت«حديث 
 ردازيم:پ مي

رد  صشده را در رابطه با قبر پيـامبر   ليل تاريخي كه تمام احاديث روايتاوالً: شاهد و د
تا مدتها در اطاق عايشه بوده و او آنجا زنـدگي   صكند، اين حقيقت است كه قبر پيامبر  مي
كرد و امكان نداشت افراد به زيارت مرقد مبارك بروند و از خاك آن بر چهـره بمالنـد و    مي
 .جويي نمايند! نه اش را محل رفت و آمد قرار دهند و به قول شما از آن تبركخا

عمر بن عبـدالعزيز هنگـامي كـه از سـوي     «نويسد:  در كتابش مي» بن رستها«همانگونه كه 
هجري، مسجد النبي را خراب  91وليد بن عبدالملك والي مدينه بود به دستور خليفه در سال 

و  ،هاي مرمر منقـوش و موازييـك رومـي آن را بازسـازي كـرد      نمود و دوباره به وسيلة سنگ
هـاي همسـران پيـامبر را بـه صـحن       و اطـاق  ،سقف مسجد را با چوپ ساج و آب طال پوشانيد

 .)396F1(»داخل مسجد قرار گرفت صو باإلجبار قبر پيامبر  ،مسجد افزود
بـه   صپيامبر  هيچيك از اصحاب تنها به قصد زيارت قبر»: «إبن تيميه«قبل از آن به قول 

هنگـام ورود بـه   خواندند و  آمدند و در مسجدش نماز مي كردند، بلكه مي مدينه مسافرت نمي
فرسـتادند و قبـل از آن او در اطـاق عايشـه      وات مـي لصـ  صبه پيامبر  مسجد و خروج از آن

هـم   شدند و حتـي خـارج از آن پشـت در    و اصحاب به هيچ وجه وارد اطاق نمي ،مدفون بود
 دند.ايستا نمي

براي فـتح   هنگامي كه نيروي كمكي از يمن و مصر بدر زمان خالفت أبوبكر و عمر 
از ايمان اهل يمـن بسـيار تعريـف كـرده      صده بودند با آنكه پيامبر شام و عراق به مدينه آم

نرفـت و داخـل    صهيچيك از آنـان كنـار قبـر پيـامبر      د، وقتي براي نماز به مسجد آمدندبو
 حجره نشد.

                                           
 ، انتشارات امري كبري. ٨٠: دكرت حسني قره چانلو، صترجمةبن رسته، ا) األعناق النفسية، ١(
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د از رفـت و آمـ   صهاي معتبر شيعه و سني موجود است كه پيامبر  در كتاب اين حقيقت
عبداهللا بن حسن «خود از » سنن«در » سعيد بن منصور«بر سر قبر نهي فرموده اند؛ همانگونه كه 

بسـيار رفـت و    صمردي را ديده كه به سر قبر پيـامبر  «كند كه  نقل مي نوه علي » بن علي
بـه   ) بود كه قبر مباركش به مسجد اضافه و در آن قرار گرفته بـود (و اين زماني  ،كرد آمد مي

 فرمود: صبه راستي رسول خدا او گفت: اي مرد! 
 ».ال تتخذوا قربی عيداً وصلوا علی حيثام كنتم! فإن صالتم تبلغنی«

قبر مرا زيارتگاه قرار ندهيد! هركجا كه هستيد بر من صلوات بفرستيد! زيرا صلوات شـما  «
 .»رسد به من مي

، به نقل از پدرش و از حضرت علي نيز آمده اسـت  همين روايت از امام زين العابدين 
(آورده است» مختار«آن را در كتاب » أبوعبداهللا حافظ مقدسي«و 

397F

1(. 
سالي مدينـه بـه مـردم     گفته شده كه در خشك كاين اساس، اينكه از قول عايشه بر ثانياً: 

وسعي كنيد ميان قبر و آسمان كانالي ايجاد نماييد تـا خداونـد   به قبر پيامبر نگاه كنيد، «گفت: 
اساس اسـت؛ زيـرا در آن    ، به كلي بي»ترحم فرموده و فيض خود را از آن مكان جاري سازد

هاي تاريخي  نبود، گوينده اين حديث به اين علت كه از واقعيت» مزار« صهنگام قبر پيامبر 
 .است!دست زده » جعلي«اطالعي نداشته به چنين 

                                           
روايـت كـرده اسـت كـه او  زين العـادين  -از علی بن حسني» أبويعلی«ت چنني آمده است: ) در منابع اهل سن١(

كرد، نزد او رفت و او را از اين كار هنی نمـود و  ديد كه برای رفع مشكالتی دعا می مردی را در كنار قرب پيامرب 

چنـني  ، بشـنوی؟ پيـامرب شنيده اسـت گفت: آيا حارض هستی سخنی را كه پدرم از جدم، و او هم از پيامرب 

قرب مـرا حمـل رفـت و آمـد و «، »ال تتخذوا قربی عيداً وال بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغنی حيث كنتم«فرمود: 

عيدگاه قرار ندهيد و خانه هايتان را قربستان نكنيد، پس بر من سالم و درود بفرستيد سالم شام هركجا كه باشيد، 

 ». دكرت يوسف قرضاوی» يقة التوحيدحق«(نقل از ».. رسد به من می
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 ،هاي شيعه و سـني آمـده اسـت    ن همانگونه كه در كتابادر ارتباط با قحطي و نيامدن بار
به جـاي آورنـد و   » استسقاء«كند كه به صحرا رفته و نماز طلب باران  ه ميياسالم مردم را توج

 متوسل شوند. صهمگي دعا كنند! و هرگز دستور نداده كه به صاحب قبري حتي پيامبر 
رفـت و گفـت: اي رسـول     صبر سر قبر پيامبر  بالل بن حارث «حديث كه ثالثاً: اين 

بـه   صشوند، سـپس پيـامبر    خدا! براي ملت خود باران طلب كن! زيرا همه دارند هالك مي
تواند مورد قبول شما باشـد، زيـرا شـما     ، نمي»خواب او آمد و خبر داد كه باران خواهد باريد!

 بدان ننموده ايد؛ زيرا كامل آن چنين است:قيچي كرده و توجهي  را ادامه حديث
ي امتـت از خـدا   رفت و گفت: اي رسـول خـدا! بـرا    صبالل بن حارث كنار قبر پيامبر «

بـه خـوابش آمـد و گفـت:      صشوند، رسول خـدا   ها دارند هالك ميباران طلب كن كه آن
بـه او بشـارت بـده    باران خواهد باريد! اما تو نزد عمر بن خطاب برو و سالم مرا به او برسان و 

به حضرت عمر رسيد بسيار  صكه باران خواهد باريد، وقتي اين سالم و بشارت رسول خدا 
 .)398F1(»متأثر شد و به سختي گريست!

به حضـرت   صاگر شما بخش اول حديث را قبول كرده ايد، با بخش دوم آن كه پيامبر
ولي ما اين روايت را اساسـاً  د؟! كني عمر سالم رسانيد و باريدن باران را به او مژده داد، چه مي

قبول نداريم! زيرا گذشته از ضعف اسناد و طرق روايت آن با شـواهد تـاريخي در مـورد قبـر     
 .!در آن زمان سازگاري ندارد صپيامبر 

آمـد و مشـتي خـاك را از آن     صفاطمه بر سر قبر رسـول خـدا   «رابعاً: اينكه آورده ايد: 
جويي از قبور چه  ه فرض صحت خبر، با توسل و تبركب» برگرفت و بر چشم نهاد و گريست!

تنها نوعي ابراز عالقة فرزند به پدرش بوده؛ نـه اجـراي   ربطي دارد؟ اگر آن را صحيح بدانيم! 
 .جويي از قبر پيامبر! و نه دليلي براي مشروعيت تبرك ،يك دستور ديني

جملـه عبـادات    هـاي جـاري اسـالم و از    اگر قرار بود چنين كاري جزو مستحبات و سنت
وصـيت فرمايـد: او را    صشرعي و احترام به شعاير اسالمي به شمار آيد، الزم بود كه پيامبر 

                                           
 . ١٣٧٤، وفاء الوفاء، سمهودی، ص٨كنز العامل، ج -٢) فتح الباری، ج١(
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در بياباني وسيع دفن كنند، تا همه مردم به قبر مباركش دسترسي داشته و بتوانند به آنجا رفـت  
 .و آمد كنند!

و يا جعلي از نظر علماي  »متواترخبر و روايت واحد يعني غير«پايه بيان مسائل اعتقادي بر 
شيعه و سني كامالً مردود و غيرقابل قبول است، اما برخي از گويندگان و نويسندگان سـني و  

و همـين كـه خبـري را در كتـابي ديدنـد قبـل از آنكـه         ،شيعي به اين موضوع توجهي نداشته
 .نويسند! گويند و مي صحت و سقمش را بررسي كنند، آن را مي

رفت و معاذ بـن جبـل    صعمر بن خطاب روزي به مسجد پيامبر «ايد: خامساً: نقل كرده 
ايـن روايـت جعـل و دروغ     .»كنـد  نشسـته و دارد گريـه مـي    صرا ديد كه كنـار قبـر پيـامبر    

داخل منزل حضرت عايشه قرار داشت،  صقبر پيامبر  آشكاري است! زيرا در زمان عمر 
حافظـه!!   و كمند و گريه كند! راوي جاهل و هنوز جزو مسجد نشده نبود تا معاذ كنار آن بنشي

 صدر مسـجد پنداشـته اسـت! در حـالي كـه قبـر پيـامبر         را مانند زمـان خـود   صقبر پيامبر 
هجـري بـه مسـجد     91چنانكه گفتيم، سالها در حجرة عايشه بود و در عصر امـوي و در سـال   

 ملحق شد.
آمد و خـود   صرف قبر پيامبربالل به ط«سادساً: از نقل ناتمام اين روايت كه آورده ايد: 

تـوان   اي را مـي  چـه نتيجـه  » را به خاك كشيد و حسن و حسين را در آغوش گرفت و بوسيد!
 .گرفت؟

بوده نه توسل و عبادت!  صبه فرض صحت آن تنها بيانگر رنج و اندوه فراق رسول خدا 
ارده معصـوم  چهـ  صها اين است كه دين را تنها از اهل بيت پيامبر عااضافه بر آن يكي از اد

شـديد؟! آيـا اصـول فقـه      صبايد گرفت! چه شد كه يكباره تابع بالل و ساير اصحاب پيامبر 
 .آورد؟! شما رفتار غيرمعصوم را جزو منابع اربعه كتاب، سنت، اجماع و عقل به شمار مي

چون عبدالرحمن بن أبي بكر فوت كرد، عايشه دستور داد بر قبـر  «كنند كه  سابعاً:ً نقل مي
آيـا چنـين كـاري بـه فـرض صـحت       ».. اي زدند و انساني را به نگهباني آن گماشـتند!  يمهاو خ
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چنين كـاري را بـراي قبـر خـود يـا       صبوده است؟ چرا پيامبر  صروايت جزو سنت پيامبر 
 .داشت؟ آنها را دوست نمي صو... انجام نداد؟ آيا پيامبر  ديگر يارانش مانند حمزه 

دستور داد، چادري بر سـر قبـر زينـب زدنـد! نيـز بـه        عمر ثامناً: آخرين روايت اين كه 
ن سخنان ثابـت نشـده و   همان صورت است! آيا صحيح است اعتقادات اسالمي را بر مبناي اي

مردم  در زير آن را كه» شجرة الرضوان«علمي قرار داد؟ آيا عمري كه دستور داد: ناسره و غير
اي بـه عنـوان تبـرك كنـار آن درخـت       عـده مدينه با رسول خـدا بيعـت نمـوده و در زمـان او     

(رفتند، به خاطر نگراني از دچارشدن مردم بـه شـرك   مي
399F

از ريشـه بركننـد، چنـان كـاري را      )1
 .كند؟! مي

 ت كار خدايي از غير خداوند نمودندرخواس
 فرمايد: با اين موضوع خداوند ميدر ارتباط 

[¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯ 

 ¿¾    ½Z )از خداوند هستند و به تر  به راستي آناني را كه پايين« )١٩٤راف: األع
درخواست  گوييد به دگاني همانند خود شما هستند، اگر راست ميخوانيد، بن ياريشان فرا مي

 .»شما پاسخ بدهند
 رمايد:ف امام زين العابدين پرچمدار توحيد مي

ذا إانة بغـريک عسـتإلنة وال تفتنـی باليک عند املسكإسألک عند احلاجة وأترضع أاللهم اجعلنی «

ذا رهبت، فأسـتحق إلی من دونک إذا افتقرت، وال بالترضع إاضطررت، وال باخلضوع لسؤال غريک 

 .)400F2(»بذلک خذالنک ومنعک وإعراضک

                                           
پس از اينكه فهميد، گروهی از مسلامنان كنار آن درخت كه اصحاب در حديبيه، زير آن با پيامرب  ) حرضت عمر ١(

 شوند، دستور داد كـه  ارند و در مسجد حارض نمیگز مجع شده و نامز می -بيعت كردند و در قرآن نيز ذكر شده

 آن را از ريشه درآورند تا منجر به انحراف نشود!. 

 ).  ٢٠) صحيفه سجاديه، دعای شامره (٢(
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 خدايا! چنان كن كه به هنگام نياز از تو ياري بجويم و به هنگـام مسـكنت بـه درگـاه تـو     «
 ي و به چنان وضعي مبتال مكن كـه بـه هنگـام مشـكالت و در    تضرع و زاري كنم و مرا ميازما

و به هنگام بينوايي به پيشـگاه كسـي جـز تـو خاضـع       ،افتادن از كسي جز تو ياري بجويمتنگنا
و  ق خـواري حو بـدين وسـيله مسـت    ،و به هنگام ترس در برابر كسي جز تو تضـرع كـنم   ،شوم

 .»محروميت و روي بر تافتنت گردم
 گويد: لقاسم خويي يكي از مراجع مشهور شيعيان نيز مياهللا سيد ابوا يةآ

منه وال يتكل إال عليه وال يستعني إال  الإيامن باهللا يقتضی أن ال يعبد اإلنسان إال اهللا، وال يسأل اإل«

 .)401F1(»به، وإال فقد أرشک
الزمه ايمان به خداوند اين است كه انسان غير خداوند را عبادت نكند، چيزي را كه تنها «

ر توان خداوند است از غير او نخواهد، و به غير او توكل ننمايد، و بـه جـز او از ديگـري در    د
ير اين صـورت بـه حقيقـت دچـار عمـل      امور خاص به خداوند درخواست كمك نكند! در غ

 .»شرك شده است

                                           
 . ٢٦٠) األصاص فی تفسري القرآن ص١(



 

 

 :ش ششمبخ
 مهدويت (انتظار ظهور امام زمان)

 وجود مهدي منتظر چگونه پديد آمد؟اعتقاد به 
سـير دگرگـوني انديشـه    «يشمندان و محققان شيعي عراقي در كتاب: دد احمد كاتب از اناستا

 نويسد: مي» شيعي از شورا تا واليت فقيه
نقلي و تاريخي قائلين به نظريه وجود (محمد بن  عقلي، اعتباربودن داليل بعد از اثبات بي«

اي از  ل قطعي كه عـده ليدبدون  ياي اجتهاد ي) ثابت شد كه آن باور بجز فرضيهحسن عسكر
زايي پيش  هاي مهم و حيرت بيش نبوده است، اما در باره آن سؤال مردم نيز آن را باور كردند

 عبارتند از: ها  سؤال نو آ ،آيند كه با پاسخ نياز دارند مي
 .چه كساني پشت سر پيدايش اين نظريه و فرضيه قرار داشتند؟ -الف

 .چگونه آن فرضيه را مطرح كردند؟ -ب
 .اين فرضيه چه منافعي را براي آنها دربر داشت؟ -ج
 باني فكري آنان به چه صورتي بود؟.محيط فرهنگي و م -د

 .چرا اعتقاد به وجود فرزندي براي امام حسن عسكري را انتخاب كردند؟ -هـ
چه شد كه اين  رگمي بعد از وفات امام حسن عسكريو سرد» حيرت«در مقطع زماني  -و

 .ردم گسترش پيدا كرد؟نظريه در ميان م
تـوان جـواب درسـت و دقيقـي داد كـه انـدكي بـه عقـب          به سؤاالت باال تنها زمـاني مـي  

ها و عوامل پيـدايش   برگرديم و سه قرن اول تاريخ تشيع را مورد بررسي قرار بدهيم و با ريشه
كـه بـراي   » باطنيـه «و افراطـي   هـاي اهـل غلـو    هـا بـا فرقـه   نو ارتبـاط آ » مهدويت«هاي  حركت

 نمودند، آشنا شويم. تالش مي» اهل البيت«دادن خود به  نسبت
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 ارتباط بين غلو و مهدويت
 افزايد: استاد احمد كاتب مي

بـيش از بيسـت     در فصل دوم كتاب (سيردگرگوني انديشه شـيعي) ذكـر كـرديم كـه چگونـه     
ه گروه با اعتقاد به وجود مهدي (صاحب الزمان) بوجود آمدنـد، همچنـين توضـيح داديـم كـ     

بودنـد، و ديـديم كـه اولـين گـروه از آنهـا بـه        » غـالي و افراطـي  «هاي  بيشتر آنها زاييده گروه
بودن حضرت اميرالمؤمنين علي معتقد بودند، اين گروه سبأيه (پيروان عبـداهللا بـن سـبا)     مهدي

(ر داشتندوو خدابودن حضرت علي نيز با» وبيترب«بودند كه به 
402F

1(. 
بن حنفيه) باور داشتند، نام اين گروه (كيسـانيه) بـود كـه    دومين گروه به مهدويت (محمد 

(ه ويژه گروه (كربيه) قرار داشتندتحت تأثير باورهاي گروه (سبئيه) و غالت ب
403F

2(. 
بنـام (حمـزه بـن عمـار بربـري) بـود كـه نظريـه         ي از اعضاي گـروه (غـالت كيسـانيه)    يك

ابن كرب) قائـل شـد و از او   مهدويت (محمد بن حنفيه) را متحول كرد و به الوهيت و نبوت (
(رتباط استامامي ساخت كه معتقد بود، با آسمان در ا

404F

3(. 
هاي ديگري جدا شدند كه يكي از آنها به (بيانيه) منتسب بـه مؤسـس آن    از آن فرقه، فرقه

(بيان نهدي) معروف بود كه قائل به مهدويت (ابوهاشم عبداهللا بن محمد بن حنفيـه) شـدند، و   
(جايي كه به نبوت او عقيده داشتندكردند، تا  غلو مي در مورد او بسيار

405F

4(. 
اي ديگر از (غالت كيسانيه) كه بـه (جناحيـه) معـروف بودنـد، بـه مهـدويت انقالبـي         عده

 طالبي (عبداهللا بن معاويه بن جعفر طيار) قائل بودند.
بـن   و آنـان نيـز بـه مهـدويت (محمـد      ،به گروه زيديه نيز منتقل شد» غلو و افراط«بيماري 

و قائل بـه   اين گروه مرگ او را باور نداشتندعبداهللا بن حسن ذوالنفس الزكيه) عقيده داشتند، 

                                           
  ٢٠اشعری قمی: ص -، املقاالت والفرق٢٢نوبختی: ص -) فرق الشيعة١(

 . ٢٧اشعری قمی: ص -قاالت والفرق، امل٢٧نوبختی: ص -) فرق الشيعة٢(

 . ٢٧اشعری قمی: ص -الت و الفرقا، املق٢٨نوبختی: ص -) فرق الشيعة٣(

 . ٣٧و  ٣٤اشعری قمی: ص -الت و الفرقا، املق٣٤و  ٣١و  ٢٩نوبختی: ص -) فرق الشيعة٤(



   

 313 مهدويت (انتظار ظهور امام زمان)بخش ششم: 

گري كه (كيسانيه) به آن دچار شدند، براي اين  غيبت و مهدويتش شدند، و آن غلو و افراطي
 گروه از زيديه نيز حاصل شد.

يديه شخصي بنـام (مغيـره   در سايه غيبت (ذي النفس الزكيه) طبق ادعاهاي اين گروه از ز
گفـت   بن سعد) نظريه مهدويت را تغيير داد و براي خود ادعاي نبوت و رسـالت كـرد، او مـي   

(كند كه جبرئيل از طرف خداوند براي او وحي نازل مي
406F

1(. 
گري از فرقه (مغيره) به گروه (خطابيـه) نيـز سـرايت كـرد، (خطابيـه)       روش غلو و افراطي

بودنـد كـه در بـاره امـام صـادق تـا حـد        » ابـي زينـب اجـدع    ابوخطاب محمـد بـن  «طرفداران 
كردند، آنها به امامت فرزندش اسـماعيل قائـل بودنـد و حاضـر      خدادانستن او غلو و افراط مي

يجـه بـه غيبـت و    پذيرنـد، در نت بودند مـرگ او را كـه در زمـان حيـات پـدرش اتفـاق افتـاد        نب
(مهدويتش قائل شدند

407F

2(. 
اي از شيعيان  لغه در مورد امامان، عدهطبيعي و پر از غلو و مباود و غيردر آن فضاي غبارآل

فطحيه به مهدويت (محمد بن عبداهللا افطح بن جعفر صـادق) معتقـد شـدند، و ايـن عجيـب و      
زيرا مهدويت را بـه كسـي نسـبت دادنـد كـه       ترين اعتقاد به مهدويت در آن زمان بود! غريب

) شود! و تنهـا سـاخته و پرداختـه ذهـن خـود      اساساً وجود خارجي نداشت تا او (مهدي غائب
 .ايشان بود!

وقتي كه (عبداهللا بن جعفر صادق افطح) فوت كرد و فرزندي را از خود بر جاي نگذاشت 
با وضعي بحرانـي روبـرو شـدند،    » فطحيه«تا جاي پدرش را در منصب امامت پر كند، شيعيان 

ا روز قيامـت اعتقـاد داشـتند، آنهـا     زيرا آنها بر ضرورت ادامه و دوام امامـت نسـل بـه نسـل تـ     
(امامت بجز حسن و حسين قائل بودندهمچنين به عدم جواز جمع بين دو برادر در 

408F

3(. 

                                           
 . ٧٧اشعری قمی: ص -، املقاالت والفرق٦٣نوبختی: ص -) فرق الشيعة١(

 . ٨١اشعری قمی: ص -، املقالت و الفرق٦٩و  ٦٨ختی: صنوب -) فرق الشيعة٢(

 . ٨٨اشعری قمی: ص -) املقاالت والفرق٣(
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د از مـدتي  اي فلسفي بيش نبود، امـا بعـ   باور به وجود (محمد بن عبداهللا افطح) ابتدا فرضيه
ل: مالقات و ديـدار او  هايي را براي اثبات واقعيت آن نظريه سرهم كردند، از قبي ايشان داستان

همچنين معجزاتي غيبـي را بـراي او وضـع و جعـل      با برخي از طرفدارانش در مناطق مختلف!
زنده اسـت! اضـافه بـر     و گرفتند كه او موجود هاي خود بافته نتيجه مي كردند، و از آن داستان

» يسانيه و خطابيـه بيانيه، جناحيه، ك«اين آنها تحت تأثير ديگر گروهاي غالي و افراطي از قبيل: 
 قرار گرفتند.

كه تحت تاثير غالت گروه (واقفيه) بودند، به مهدويت و غيبت » شيعيان«گروه ديگري از 
و نـامعلوم  هـاي بسـيار طـوالني     كردند كه او تا زمـان  و ادعا مي ،امام موسي كاظم باور داشتند

وفات يافت، امـا او بعـد    پذيريم كه امام كاظم گفتند: مي عده ديگري ميزنده خواهد بود، اما 
(در جاي نامعلومي مخفي گرديده استاز مرگ زنده شده و 

409F

1(. 
گروه (واقفيه) نيز همان روشي را كه رهبران دو فرقـه شـيعي (كيسـانيه و زيديـه) درپـيش      

ائمـه را  » مهـدويت غيبـت و  «گرفتند، يعني اينكه از موقعيت خود سوء استفاده نموده و نظريه 
 نمودند، درپيش گرفتند. امامت و نبوت مي ادعاي اهي براي خود نيزكردند و گ مي تبليغ

بدين صورت كه شخصي بنام (محمد بن بشير كوفي) ادعـاي خالفـت و نيابـت خاصـه از     
م غائـب شـده و مـن بـا او     گفت كـه حضـرت كـاظ    كرد، او مي حضرت امام موسي كاظم مي

ت اجتمـاعي بلنـدي دسـت يافـت.     دارم! و از اين راه به پـول و دارايـي بسـيار و موقعيـ     تماس
اش  (محمد بن بشير) وصيت كرد كه بعد از خود نيابت به فرزندش (سميع) و بعد از آن به نوه

» امام واجـب اإلطاعـه  «كرد كه خود او تا زمان ظهور امام موسي كاظم  او ادعا ميمنتقل شود! 
اظم تنها متعلق بـه  ور امام كاز مردم تا ظه» خمس و وجوه شرعي«آوري  باشد، و حق جمع مي

(اوست
410F

2(. 

                                           
  ٩٠اشعری قمی: ص -، املقاالت والفرق٨٠نوبختی: ص -) فرق الشيعة١(

 .  ٩١اشعری قمی: ص -، املقاالت والفرق٨٤-٨٣نوبختی: ص -) فرق الشيعة٢(



   

 315 مهدويت (انتظار ظهور امام زمان)بخش ششم: 

گويند: (محمـد بـن بشـير) آدمـي      ستين شيعه ميخنويسان ن نوبختي و اشعري قمي از تاريخ
لي و افراطـي بـود و بـه تناسـخ (بازگشـت روح مـرده بـه جسـمي ديگـر) و تفـويض           بسيار غا

زمان) بـاور  زمان غيبت امام  شدن اداره امور جهان به امامان) و اباحه (روابودن گناه در رده(سپ
(داشت

411F

1(. 

 ها هاي انحرافي باطني تفسير و تأويل
و غلو و مبالغه در مورد ائمه، نظريه ديگري بنـام (نظريـه باطنيـه)    » مهدويت«اضافه بر اعتقاد به 

هـاي خاصـي    ويـل اي بودند كه تنها بـا تفسـير و تأ   وجود داشت، در واقع عقايد باطنيه به گونه
 دالل نمود.شد براي جاانداختن آنها است مي

هـا، رويـدادها،    شد، براي اثبات جريان ربط مي هاي واژگونه و بي تنها با آن تفسير و تأويل
نداشـته اسـتدالل    ها و اشخاصي كه زايده ذهن خود ايشان بودنـد و واقعيـت خـارجي    ديدگاه

اي را جمع كرد و به حمايت از خود واداشت، بـراي نمونـه بـه مـوارد زيـر توجـه        كرد و عده
 ييد:فرما

عدم اعتراف به مرگ حضرت علي، محمد بن حنفيه، مرگ فرزندش ابوهاشم، شـهادت  «
ذوالنفس الزكيه، وفات امام صادق، وفات فرزندش اسـماعيل، وفـات حضـرت كـاظم، جعـل      

گفتند:  فرزندي براي عبداهللا افطح در حالي كه او در زمان مرگ هيچ فرزندي نداشت، اما مي
 .»يه كرده و او را پنهان نموده بوداو در مورد وجود فرزندش تق

 پيروان ابوخطاب محمد بن ابي زينب اجدع در مورد امام صادق بسيار غلو» خطابيه«گروه 
 .دادند! كردند و به او نسبت خدايي مي مبالغه مي و

 لبيـک يـا«گفتنـد:   اي از آنها كه به حج رفته بودند، به اين صورت تلبيه مي گويند: عده مي

گفـتن از شـدت نـاراحتي لـرزه بـه       اما حضرت صادق با شـنيدن آن نـوع لبيـك    »جعفر لبيک!

                                           
 . ٩١اشعری قمی: ص -لفرق، املقاالت وا٨٤نوبختی: ص -) فرق الشيعة١(
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و  دامش افتاد و در برابر خداوند سجده نمود و كار آنها را به شديدترين صورت تقبيح كرد!نا
 (ابوخطاب) را مورد لعن و نفرين قرار داد.

و نفـرين قـرار    وقتي پيروان ابوخطاب نزد او رفتند و گفتند كه امام صادق او را مورد لعن
 داداه است.

او در جواب گفت: امام صادق مرا شخصاً لعن نكرده، بلكه مرادش فرد ديگري است كـه  
 .كند! در بصره زندگي مي

آنان در فرصتي ديگر براي مالقات با امام صادق به مدينه رفتند و ادعاي ابوخطاب كوفي 
مـه خصوصـيات و محـل زنـدگيش     قيق اسـم و ه فتند، اين بار امام صادق با ذكر درا به وي گ

 دوباره او را مورد لعن و نفرين قرار داد.
خبـر دادنـد، او از ادعـاي     باره امام صادق را به وياتباع او مجدداً موضوع نفرين دو وقتي

نشيني نكرد، و لعن و نفرين امام صادق را تأويل كرد و گفت: حضرت صادق او را  خود عقب
كردن  مورد لعنت قرار داده است! اين موضوع به جريان سوراختنها از باب (تقيه) با اين دقت 

دهـد مشـابهت دارد، و ايـن آيـه را      تحضرت خضر تا آن را از مصادره نجـا كشتي به وسيله 
 تالوت كرد:

 [   q  p  o  n  m     l  k  j     i  h  g  f  e  d   c
  t  s  rZ )٧٩: الكهف ()

412F

1(. 
 »ائمه اهـل البيـت  «علمي به هاي غير ود را با تفسير و تاويلها بيشتر باورها و آراي خ باطني
هـاي اهـل البيـت بـا ادعاهـاي آنهـا        كنيم كه باورها و عملكرد دادند، اما مالحظه مي نسبت مي

 مالً ناسازگار است.اك
 ناميدنـد،  وقتي كه ائمه اهل البيـت ادعاهـاي عجيـب و غريـب آنهـا را باطـل و دروغ مـي       

بردار نبودند و مخالفت ائمه را با عقايد خـود بـه تقيـه و     هاي خود دستها بازهم از باور باطني

                                           
 . ٥١اشعری: ص -) املقاالت والفرق١(
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گفتند: ائمه اهل البيت از گفـتن حـرف حـق هـراس دارنـد،       كردند، و مي ترس آنان تفسير مي
 .گين آنان را ندارند!نشنيدن سخنان مهم و س زيرا مردم توانايي

ه و بـا رسـالت آنهـا در حفـظ     خواهم شكل منفي تقيه را كه نزد اهل البيت مردود بود نمي
ني در اسالم و قرآن منافات داشته است بررسي كنم، امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه غـالت بـاط       

نقـش  » اهـل البيـت  «كشيدن مردم از خط اصيل باورها و عملكرد  تاريخ تشيع و در به انحراف
گرفتـه   نان نقش تخريبي خطرناكي را بر عهدهه و در تمامي دوران زندگي ائمه آبسزائي داشت

 بودند، تا اينكه زمان حضرت امام حسن عسكري فرا رسيد.

 آيا امام حسن عسكري فرزندي داشت؟
هاي معتبر شيعيان، امام حسن عسكري در حالي وفات يافت كه داراي فرزند  به شهادت كتاب

اش را خطاب به مـادر   نامه پسري نبود، به همين سبب او در مورد دارايي و ميراث خود وصيت
 .نوشت

 كننـد كـه   روايـت مـي  » شيخ مفيد، شيخ كليني، شيخ طبرسـي و... «محدثين شيعه همچون: 
بعد از وفات امام حسن عسكري، چون او فرزندي نداشت و همسران او نيز بـاردار  «

نبودند، بناچار اقوام و خويشاوندانش اموال او را بين مادر و بـرادرش جعفـر تقسـيم    

 .)413F1(»كردند
 گويند: در روايت ديگري ميشيخ طبرسي و شيخ مفيد 

وجود فرزندي براي امام حسن عسكري در زندگي او ثابت نيست، و عموم مردم «

 .)414F2(»اند بعد از مرگ امام حسن عسكري فرزندي را از او نديده و نشناخته

                                           
اعـالم  -٢٨٩ص ةالفصـول املهمـ -٤٠٨كشف الغمة ص -٣٣٩شيخ مفيد ص -٥٠٥شيخ كلينی، ص -) (كافی١(

 ). ٧٦٢ص ٢ج نو كتاب جالء العيو -٣٧٧طربسی ص -الوری

 .  ٣٤٥رشاد شيخ مفيد صو اإل ٣٨٠شيخ طربسی ص -عالم الوریأ) ٢(
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گاني خود به هيچ وجه در مورد وجود خود فرزنـد سـخني   دحضرت عسكري در طول زن
دانسـتند و در بـاره آن ترديـد     مي مسـلمانان و اكثـر شـيعيان مـي    نگفته بود، اين حقيقت را تما

نداشتند، به همين علت اكثر شيعيان بعد از فوت امام حسن عسكري به امامت بـرادرش جعفـر   
گفتند كه بـا وفـات امـا حسـن عسـكري سلسـله        و عده ديگري هم مي ،بن علي عقيده داشتند

براساس هدايت قرآن خالء امامت را با  د بودند:است، برخي ديگر معقتنيز پايان يافته » امامان«
 و كار جمعي بايد حل و فصل نمود.» شورا«تشكيل 

كردند و بر داسـتان سـاختگي    اين واقعيت مسلم را قبول نمي» غالت باطني«اما گروهي از 
وجود فرزندي براي امام حسن عسكري كه براي محافظت از جانش او را مخفـي كـرده بـود    

عـده ديگـري از اماميـه از بـاور بـه امامـت حسـن عسـكري برگشـتند، و بـه            اصرار ورزيدند،
قائل شدند، زيرا آنها  كه در زمان پدرش فوت نمود» هادي محمد بن علي«مهدويت برادرش 

شدنش تـا وقـت ظهـور شـدند،      پذيرفتند و مدعي ادامه حيات و مخفي واقعيت مرگش را نمي
 دعا كرده بودند.همانگونه كه اسماعيليان نيز پيشتر چنين ا
پذيرفتنـد و دفـن او بوسـيله     م جعفـر صـادق را نمـي   ااسماعيليان مرگ اسماعيل فرزنـد امـ  

 .آوردند! پدرش را اقدامي نمايشي و از روي تقيه به حساب مي
مشايخ فرقه اماميه اثنا عشريه ماننـد: شـيخ مفيـد، شـيخ مرتضـي و شـيخ طوسـي باورهـا و         

محمد  شي، فرزندلعدانستند، زيرا آنها وفات حضرت  مي هاي باطنيه را باطل فرقه يها نگرش
بن حنفيه، ابوهاشم فرزند او، وفات امام صادق، مرگ فرزندش اسماعيل، وفـات امـام موسـي    

 كردند. مد بن علي را انكار ميحگ برادرش مركاظم، وفات امام حسن عسكري و م
 گويد: استاد احمد كاتب در ادامه مي

اور داشتند و پاي خود را جاي (محمد بن حسن عسكري) بوجود  هايي كه به اما همه فرقه
غالت باطنيه نهادند، خود اعتراف مي كردند كه حضـرت عسـكري فرزنـدي نداشـت و      پاي

را به خوف و كردن فرزند او  اش را خطاب به مادرش نوشت، اما آنها ادعاي پنهان نامه وصيت
 كردند. تفسير و توجيه مي تقيه از خلفاي عباسي
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ررسي درستي يا نادرستي ادعاي هراس امام حسن عسكري از خليفه وقت مجال ديگري ب
حضـرت  تـوان گفـت: ادعـاي وجـود فرزنـدي پنهـاني بـراي         طلبد، اما در مجمـوع مـي   را مي

از شيعيان جزو ادعاها و اعتقادات غـالت و   يد اعتماد بسيارروعسكري بنابر اعتراف مشايخ م
 به هيچ وجه سازگاري ندارد. يحقايق تاريخ ها و و با واقعيت ،باطني هاست

 نقش غالت در پيدايش باور به وجود مهدي (امام زمان)
براساس منابع معتبر تاريخ شيعي عقيده و نظريه وجود محمد بـن حسـن عسـكري (مهـدي) را     
غالت و متكلمين و مدعيان مستفيد (نيابت خاصه) جعل كرده اند، و بعد از تحقيقـات مفصـل   

قين شيعه از جمله استاد احمد كاتـب در كتـاب (سـيردگرگوني انديشـه شـيعه)      از طرف محق
اري نداشـته و در واقـع امـام    بـ شود كه اين نظريه در معيار دين و عقايد ائمه هيچ اعت معلوم مي

حسن عسكري داراي فرزند پسري نبوده و منشأ اين باور چيزي بجز يك فرضيه و توهم زايده 
 ت عسكري چيزي ديگري نبوده است.(عصر حيرت) پس از مرگ حضر
شود اين است كه به چه صورت اين توهم توانست در طول  اما سؤال مهمي كه مطرح مي

 .ها مسلمان شيعه و برخي از اهل سنت راه يابد؟! تاريخ به عقول و قلوب ميليون
در جواب اين سؤال بايد بگوئيم كه عقيده به وجود امام غايب در ميـان شـيعيان نخسـتين    

ساساً سابقه نداشته است، هرچند اعتقاد به ضرورت وجـود امـام هـادي و شايسـته در انديشـه      ا
شيعي وجود داشت، اما به شخص معيني محدود نبود، و تنها يك فرقه از چهارده فرقه بعـد از  
وفات امام حسن عسكري قائل به وجود فرزندي براي حضرت عسكري شد، معني اين سخن 

اتفـاق نظـر نداشـتند، و    » مهـدويت «از امام عسـكري بـر روي مسـئله     اين است كه شيعيان بعد
 ها بعد به اين نظريه گرايش پيدا كردند. بعضي از شيعيان اماميه مدت

اه سال بعد از ادعاي غيبت بسياري از شيعيان، از اعتقاد بـه وجـود امـام    از طرف ديگر پنج
الهداية الكبري) «صيبي در كتاب غايب دست برداشتند، و كليني در كتاب (الكافي) و ابن الخ

اي از  گوينـد: اكثـر مـردم (شـيعيان) و از جملـه عـده       اين موضوع را ذكر كرده اند، آنهـا مـي  



   

  باورها بازسازي   320 

بودنـد، از اعتقـاد بـه وجـود فرزنـدي بـراي حضـرت حسـن          صالرسـول  مدينةساكنين شهر 
(عسكري دست برداشتند

415F

1(. 
رد كليني، در كتاب (الغيبـة)  هجري و شاگ 340نعماني) متوفاي سال  بن ابي زينب(محمد 

 گويد: مي
اي كه منسوب به تشيع و از قائلين به امامت بودند چگونـه   ما شاهد بوديم طائفه«

دچار انشعاب و تفرقه شدند، و همه آنها بجز عده اندكي از عقيـده بـه وجـود امـام     

دچار شـك و  » حجت خدا«غايب دست برداشتند، و در باره وجود امام و ولي امر و 

 .)416F2(»د، و فقط عده اندكي از آنها بر اين عقيده باقي ماندندديد شدنتر
چه حيرتي بزرگتر از اين حيرت كه بسياري «گويد:  نعماني در جاي ديگري از كتابش مي

زيـرا اكثـر    .)417F3(»بر اعتقادشـان بـاقي ماندنـد   گم كرده و فقط عده كمي از مردم  از مردم راه را
و ترديـد نگـاه    بت به وجود امام غايب با شـك و نس ،ندگمي شدآن دوره دچار سردرشيعيان 

 كردند. مي
نعماني روايت متعددي را در باره وقوع حيرت و سرگرداني در ميـان مـردم نقـل كـرده و     

عمـوم  «گويـد:   حالت حيرتي را كه عموم شيعيان آن زمان دچارش شدند و صف كرده و مي
ست كه غيبت او اين همه سـال طـول   ممكن ايب) كجاست؟ اين غيرگويند: (امام غا مردم مي

مانـد؟ تـا كـي زنـده خواهـد مانـد؟ اكنـون هشـتاد سـال از عمـر او            بكشد؟ تا كي غايـب مـي  
اي ديگر اساساً منكر وجود و والدت  اي از مردم به مردنش عقيده دارند، و عده گذرد! عده مي

 .)418F4(»دهند ديگري وجود مهدي را مورد تمسخر قرار مي او شدند، و عده

                                           
 . ٣٧٠، اهلداية الكربی، اخلصيبی ص٥٨١ص ١كافی، الكلينی، ج) ال١(

 . ٢٠نعامنی: ص -) الغيبة٢(

 . ١٦٦نعامنی: ص -) الغيبة٣(

 . ١٥٧نعامنی: ص -) الغيبة٤(
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ر مورد (امام غايب) دچار داكثر مردم به بيراهه رفتند و «گويد:  و مي دنك اني اضافه مينعم
اي نيز كساني را كه به وجـودش بـاور    پراكندگي گرديده و از ظهور او مأيوس شدند، و عده

ي اناميدند، شيعيان آرا و باوره دادند و آنها را جاهل و خرافي مي داشتند مورد تمسخر قرار مي
داشتند و وحدت عقيده و نظر نداشتند، از تصديق به وجود (امام مهدي) دچـار يـأس    مختلفي

 .)419F1(»كشيده است شده اند، زيرا غيبت امام بسيار طول
هجـري) در مقدمـه كتـاب     381شيخ محمد علي بن بابويه ملقب به صدوق (متوفاي سـال  

 گويد: كند و مي ي(اكمال الدين) به حيرت و سردرگمي كه شيعيان دچارش شدند، اشاره م
كننـد، در بـاره (قـائم) دچـار شـك و شـبهه شـده و         اكثر شيعياني كه به من مراجعـه مـي  «

شيخي از اهل علم و «گويد:  صدوق در ادامه مي .»كنند توجيهات عقلي و فلسفي را قبول نمي
با شخصـي   ي داشتيم، او گفت: اخيراًتببا هم صح ،ن شهر بخارا بود نزد من آمدفضل كه ساك

 مالقات داشته، او در باره (امام مهدي) چيزي از بزرگان فالسفه و منطقيون است ر بخارا كهد
 .)420F2(»به من گفت كه مرا دچار شك و حيرت كرده است

ده اند كه منعكس كننده وضع شـيعيان در آن  ركليني، نعماني و صدوق رواياتي را نقل ك
ري و اختالف و تفرقـه و تكفيـر و   زمان است، مانند: سردرگمي بعد از وفات امام حسن عسك

 گويند: تكذيب همديگر، آنان مي
بعد از فوت امام حسن عسكري و نداشتن فرزند پسر براي ادامه امامت اتبـاع او همچـون   «

و به سان شيشـه و سـفال خـرد و     ،كشتي گرفتار آمده به امواج خروشان دريا سرگردان شدند
و بعضي ديگر از عقيده  ،رگ صاحب الزمان شدنداي از آنان قائل به م متالشي گرديدند، عده

 .)421F3(»اندكي بر همان باور باقي ماندند و تنها عده ،دست برداشتند خود به وجود امام غايب

                                           
 . ١١٣نعامنی: ص -) الغيبة١(

 . ٣شيخ صدوق: ص -) إكامل الدين٢(

الصـدوق:  -، إكامل الـدين٢٠٨و  ٢٠٦و  ٨٠نعامنی: ص -، الغيبة٣٤٦و  ٣٣٨و  ٣٣٦ص ١كلينی: ج -) الكافی٣(

 . ٤٠٨ص
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هاي قديمي قائل به امامـت   هايي را از فرقه كليني، نعماني، خصيبي، صدوق و غيره روايت
تند، اين روايات را به مباني مذهب نقل كرده اند، در قرن چهارم هجري بود كه آنها سعي داش

 اضافه كنند.» شيعه اثنا عشريه«
هـا   ها نيسـتيم، امـا از همـين روايـت     ما به دنبال تحقيق و بررسي صحت و سقم اين روايت

توان فهميد كه عامه شيعيان در آن زمان از عقيده به وجود مهدي غايب (محمد بـن حسـن    مي
 ها به وجودش ايمان داشتند.بود كه سال و اين پس از آن ،عسكري) دست برداشتند

 كند: استاد احمد كاتب اضافه مي
 »اماميـه اثنـا عرشـيه«باور به وجود امام غايب در مذهب كنيم:  اما سبب اينكه مالحظه مي«

اي عميق و غيرقابل بحث درآمده اسـت، حاصـل تبليغـات گسـترده مـدعيان       به صورت عقيده
آوري خمس و سـهم   كاران جمعن عسكري) و دست اندرفوت امام حس نيابت امام زمان (بعد

 امام بوده است، تبليغاتي كه آثار آن تا امروز هم ادامه دارد.
 هاي گوناگون زير صورت گرفته بود: آن تبليغات گسترده با استفاده از روش

كردن روايات مختلفي پيرامون (امام غايب)؛ اما ما بعد از نقـد و بررسـي    جعل و سرهم -1
به اين نتيجه رسيديم كه عموماً روايات عقلي و نقلي در باره وجود (امـام   ها آن روايت تمامي

 اند. مهدي) رواياتي ضعيف، جعلي و ثابت نشده
هاي ديگري را جعـل   بمباران فكري: پيروان عقيده و نظريه وجود (امام مهدي) روايت -2

آوري بودنـد، در   دآميز و هـراس برداري قرار دادند كه داراي معاني تهديـ  كردند و مورد بهره
ا به هيچ شكلي قبول ها آمده: كساني كه مهدي منتظر (محمد بن حسن عسكري) ر آن روايت

گفتند: انكار (مهدي) مساوي است بـا انكـار    باشند، و حتي مي مي نداشته باشند فاسق و گمراه
(است صو تكذيب وجود او بمنزله تكذيب و انكار نبوت محمد  صرسول اهللا 

422F

1(. 

                                           
 .  ٤١٣و  ٤١٢و  ٤١٠و  ٤٠٩و  ٣٦١و  ٣٣٨شيخ صدوق: ص -) إكامل الدين١(
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كسي «اين تهاجم تبليغاتي بر روي احاديثي قبلي تكيه كرده بودند كه در آنها آمده است: 
و آن را بـه   .)423F1(»مـرگ جـاهلي از دار دنيـا رفتـه اسـت      كه بميرد و امام زمـانش را نشناسـد، بـا   

معرفت (صاحب زمان و امام عصر مهدي منتظر) تفسير كردند، در آن برداشت ادعا شـده كـه   
نشناسد يا به او ايمان نداشته باشد، با مرگ جـاهلي خواهـد مـرد، در عـين حـال      هركس او را 

اي را براي معرفت يا براي خدمت و اطاعت و همراهيش ارائـه   هيچگونه داليل قاطع و طريقه
 دادند. نمي

كنـد كـه و    نائب دوم (محمـد بـن عثمـان عمـري) از حضـرت حسـن عسـكري نقـل مـي         
كسي كه بميرد و فرزندم را نشناسد، «گفت:  شنيدم كه ميگويد: من از امام حسن عسكري  مي

 ر برخـورد كـرده  ت كنندگان، خشن . نايب دوم (عمري) با شك)424F2(»با مرگ جاهليت مرده است
به وجـود مهـدي ديـن را از دسـت داده و معانـد و دشـمن حـق         كنندگان شك«و گفته است: 

ه در آن بـه تنـدي بـه كسـي كـه بـه       ر كرد كـ شتمن مهدي اي را بنام او همچنين نامه .»باشند مي
روزي  بـودن و تيـره   اشد، حمله كـرده و او را بـه جهنمـي   (مهدي صاحب زمان) ايمان نداشته ب

 تهديد كرده است.
شيخ عبداهللا بن جعفر حميري قمي و سعد بن عبداهللا اشعري قمي نقش بسزائي در نشر آن 

 ها در ميان شيعيان داشتند. نامه
د ادعيه و زيارات مهمترين عامـل تبليغـاتي اسـت كـه در تقويـت      ادعيه و زيارات: شاي -3

آنان بعد  شيعيان سهم زيادي داشته اند، زيرااعتقاد به وجود (مهدي موعود) در ميان برخي از 
اين ادعيه و زيارات مخصوصاً در كنار قبور ائمـه اهـل    ننماز و در هر مناسبتي به خواند از هر

 گيرند: ه و زيارات رايج به دو روش صورت ميكنند، اين ادعي البيت اقدام مي
باشـد، بلكـه پيرامـون     دعاهايي عام كه به (محمد بن حسن عسـكري) محـدود نمـي    -الف

باشند، مانند: دعاي صاحب االمر، و دعا در زمان غيبت امـام، ايـن    امامت و رهبري شايسته مي

                                           
 . ٤١٣و  ٤١٢شيخ صدوق: ص  -) إكامل الدين١(

 . ٤٠٩صدوق: ص -) إكامل الدين٢(
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امام موسـي كـاظم يـا امـام رضـا       ادعيه و روايات از امامان پيشين مثل: امام باقر، امام صادق يا
روايت شده اند، و اين با عموميت ضرورت وجود امامي در هر عصـر و زمـاني تناسـب دارد،    

دانيم و متوجه هستيم كه اين ادعيه هويت امام مهـدي را در يـك فـرد مشـخص بيـان       زيرا مي
د بررسي مور» سيردگرگوني انديشه شيعي«هايي از كتاب  كنند، همان چيزي كه در فصل نمي

 علمي قرار گرفتند.
هاي ديگر شيعه  دهد كه اين دعاها از ميراث و فرهنگ قديمي و فرقه ع نشان ميواين موض

گرفته شده اند، امـا شـيعيان بعـدي ايـن      قائل به مهدويت امام كاظم بودند كه» واقفيه«از قبيل 
ايـن موضـوع جلـب     ادعيه را به (مهدي موعود) ارتباط داده اند، من توجـه خواننـدگان را بـه   

كنم كه آن دعاهاي داراي معاني عمومي هستند و از فردي به نام مهدي غايب كـه فرزنـد    مي
(گويند امام حسن عسكري باشد، سخن نمي

425F

1(. 
باشـند،   مـي » دعاهاي خاص و محدود بنام (محمد بن حسن عسكري يا مهدي موعود -ب

وع و اختتـام روز سـيزدهم مـاه    فتتـاح، دعـاي شـر   دعاهاي ماه مبارك رمضـان، دعـاي ا   :مانند
مبارك، دعاي عهد، دعاي ندبه، زيارات مختلفه كه براي مراقد اهل البيـت درسـت شـده، يـا     
زيارت (سرداب غيبت) در سامراء... كه مجموع اين ادعيه و زيارات بطور جداگانـه و بعـدها   

و فقـط   ،برگرفته اند ه عمومي كه قبالً موجود بوده اندشان را از ادعي نوشته شده اند، و مفاهيم
 الي آنها اضافه شده است. نام مهدي در البه

آورنـد، مشخصـاً نـام     اين ادعيه و زيارات بعد از اينكه نام يكايك ائمه اهـل البيـت را مـي   
ه و زيـارات در معيـار دانـش    كننـد، الزم بـه يـادآوري اسـت كـه آن ادعيـ       مهدي را ذكر مـي 

آينـد، و   به شـمار مـي  » مرسل و مقطوع«هاي  وايتشناسي فاقد سند معتبر بوده و جزو ر حديث
هاي: عثمان بن سـعيد عمـري (نائـب اول) يـا      اكثر آنها به وسيله مدعيان نيابت امام زمان به نام

                                           
، الشـيعة و ٥٨٨ص  شيخ عباس قمی: -مفاتيح اجلنان -٩٧ابراهيم بن حمسن الكاشانی: ص -ة) الصحيفة املهدوي١(

 . ٤٣٩ص ١٨جملسی: ج -، بحار األنوار٢٠٢شيخ طبسی: ص  -الرجعة



   

 325 مهدويت (انتظار ظهور امام زمان)بخش ششم: 

محمد بن عثمان (نائب دوم) يا حسين بـن روح نـوبختي (نائـب سـوم) و يـا محمـد بـن جعفـر         
 منتشر شده اند. حميري قمي كه يكي از همدستان عمري در قم بوده، جعل و

كنـد و   سيد بن طاووس در كتاب (مهج الدعوات) دعايي را در باره امـام غايـب نقـل مـي    
 .)426F1(»واب آن دعا را به او آموخته است!شخصي در عالم خ«گويد:  مي

وارد مسـجد  «گويـد:   كنـد و مـي   مجلسي از علي بن محمد بن عبدالرحمن بشري نقل مي
اس و عمامه اهل حجاز ديدم، او در حال نشسـتن بـود و   صعصعه در كوفه شدم، مردي را با لب

اي طوالني كرد، سپس  بعد از آن او سجده (اللهم! يا ذا املنن السابغة...)خواند:  اين دعار را مي
او  !و گفـت: بخـدا سـوگند    دبرخاست و بر شتري سوار شـد و رفـت، دوسـتم بـه مـن رو كـر      

 .)427F2(»صاحب الزمان بود
د، زيـرا اضـافه   هايي كه با اعتقاد به مهدي موعود ارتباط دارن نعادات و رسوم و داستا -1

بر ادعيه و زيارات وارده پيرامون مهدي، عادات و رسومي كه در ميان بخشي از شيعيان وجود 
 اند. دارند، نقش بسزايي را در تقويت عقيده به وجود (صاحب زمان) در ميان عامه مردم داشته

تند از: قيام و اداي احتـرام بـه هنگـام شـنيدن نـام (قـائم       رسوم عبار و برخي از اين عادات
گونـه حركـات اعتقـاد    اين ،دهند منتظر)، چيزي كه عموم شيعيان مذهبي امروز آن را انجام مي

آيـد كـه در مـورد     كند و خيلي كم پيش مي به وجود مهدي را در ميان عامه مردم تقويت مي
در حالي كه اكثريت عالمان مسلمان تقليـد   بودن آن فكر و يا تحقيق كنند، صحيح يا ناصحيح

سني و شيعي بدون  دانند، اما برخي از گويندگان و نويسندگان را در مسايل عقيدتي جايز نمي
دهند، مثل اينكه (مهدي) زنده است، و در ميان  وجود او را قطعي جلوه مي يدليل شرعي يقين

 مردم حضور دارد.

                                           
 . ١٠١حممد تقی موسوی االصفهانی، ص -) مكيال املكارم فی فوائد دعاء القائم١(

 . ١٣٨كاشانی: ص -) الصحيفة املهدوية٢(
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ن و نويسـندگان پيرامـون مشـاهده (مهـدي) نقـل      هايي نيز كـه بعضـي از گوينـدگا    داستان
هايي را كه مجلسي تعـداد زيـادي از    كنند، نقش بسرائي در اين زمينه دارند، تمامي داستان مي

 هستند. يكتاب (بحال األنوار) آورده، ادعاهاي بدون دليل 51آنها را در جلد 
بـه مسـجد    در شهر كوفه عراق مسجد مشـهوري بـه نـام (مسـجد سـهله) وجـود دارد كـه       

شهرت يافته است، در باره اين مسجد نقل شده: كسـي كـه در آن بـه مـدت     » صاحب الزمان«
 تواند مهدي موعود را مالقات كند. چهل چهارشنبه (چهل هفته) نماز بخواند، مي

در بسـياري از منـاطق عــراق و ايـران جاهـايي هســتند كـه بـه (مقامــات مهـدي) معــروف        
شود (مهدي) در آن اماكن در حال نماز  كه گفته مي» ن در قممسجد جمكرا«باشند، مانند:  مي

مشاهده شده است، اين امور نقش مهمي را در تقويت اعتقاد بـه وجـود (امـام زمـان) در بـين      
 عامه مردم داشته و دارند.

صحيح امام بخاري و «هاي صحيح اهل سنت مانند:  البته روايت مربوط به مهدي در كتاب
نرسيده است، از ايـن نظـر   » تواتر«يت نشده و در كتب ديگر نيز به حد روا» صحيح امام مسلم

هاي موجود هم مربوط به فرزنـد امـام حسـن     ايتاي يقيني قرار گيرد، رو دهيتواند پايه عق نمي
 عسكري و يا هركس ديگري كه قبالً متولد شده باشد نيست، بلكـه از شخصـي صـحبت مـي    

 اي مجهول به دنيا خواهد آمد. كنند كه با هدف حاكميت شريعت در آينده



 

 

 :بخش هفتم
 اي از احكام فقهي بررسي پاره

 ه)غينكاح موقت (ص -1
فصلي را به اين موضوع اختصاص داده و آن را چنـين   »همراه با راستگويان«ني در كتاب تيجا

 كند: تعريف مي
ر ايجـاب  دي كه مشتمل بنكاح متعه يا ازدواج موقت مدت دار مانند ازدواج دائمي با عق«

شود، به اين معني كه زن خطاب به مرد بگويد: خودم را با فالن مقـدار   منقعد مي و قبول است
كنم يـا راضـي    مهريه و براي فالن مدت به عقد ازدواج تو درآوردم، مرد نيز بگويد: قبول مي

 .»هستم
 ك روز، يـك هفتـه،  يا نكاح موقت به مدت يك ساعت، ي» متعه«با توجه به اين تعريف، 

شود و در مقابل مهريه زن يعني اجرتش پول، طال يا هرچيـزي ديگـر...    يك ماه و... منعقد مي
 گردد. به او پرداخت مي

از امام صادق روايت كرده اند: زماني كه شخصي از او پرسيد: وقتي با زني با قصد نكـاح  
برش، بـه  موقت خلوت كردم چه بگويم؟! فرمود: بگوييد: تو را طبق كتاب خدا و سـنت پيـام  

آورم، نه وارثي دركار باشد و نه ارثي، در برابر فالن مبلغ  ي خود درمي مدت چند روز به متعه
 .)428F1(»تش را كم باشد يا زياد تعيين كنيپول يعني ميزان اجر

تـوان نـام ازدواج يـا     با توجه به اين تعريف بايد گفت: متعه نوعي وصلت اسـت كـه نمـي   
باشد و هـدف از   هيچيك از احكام و آثار ازدواج واقعي نمي ، زيرا دارايدنها نكاح را بر آن

 زيرا:» جويي از اوست و بس كردن زن و كام اجاره«آن تنها 

                                           
 .٤٥٥، ص٥) فروغ كافی، كلينی، ج١(
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در ازدواج دائمي، عقد بـين طـرفين در حضـور ولـي يـا وكيـل او و دو شـاهد برقـرار          -1
ادق شود، اما در متعه عقد بدون شاهد نيز صـحيح اسـت، همانگونـه كـه از امـام جعفـر صـ        مي

 .)429F1(»ون شاهد صورت بگيردتواند بد متعه مي«روايت كرده اند كه 
يا اهل كتاب (مسـيحي يـا يهـودي)    تواند با زن مسلمان  در ازدواج شرعي مرد تنها مي -2

(ازدواج كند
430F

توان با زنان مجوسي، يهودي و مسيحي نيز وصلت كـرد، زيـرا    اما در متعه مي ،)2
(مام رضا هيچ ايرادي نداردادق و ابق روايت منتسب به امام صط

431F

3(. 
(شرعي واجب است كه با زن پاكدامن و متدين نكاح صورت بگيرد در ازدواج -3

432F

، در )4
 .)433F5(!توان با زنان هرزه و زناكار نيز وصلت كرد حالي كه در متعه مي

توان با زن شوهردار طبق روايت منسـوب بـه    در متعه برخالف ازدواج شرعي حتي مي -4
(ه كردمتع صادق امام

434F

6(. 

                                           
 . ٤٤٩و  ٢٤٩) مهان، ص ١(

ک تـا ايـامن نياورنـد، با زنان مرش« )٢٢١البقرة:  ( T   S  R  Q  PZ]  مايد:فر ) خداوند می٢(

 »...  ازدواج نكنيد

رشايـع اإلسـالم، از كتـب مشـهور فقـه،  -١٤٤، ص٣اإلستبصار، طوسی، ج -٢٥٦، ص٧) هتذيب األحكام، ج٣(

 . ١٨٤تأليف جعفر بن حسن، ص

بايـد  (در ازدواج) « )٢٥النسـاء: ( v   u  t  s  r  qZ  ]فرمايـد:  ) قرآن مـی٤(

زنان و كنيزانی را برگزينيد كه با عفت و پاكدامن باشند و فاجره نباشند و برای خود دوستان و رفقای (نامرشوع) 

 ».برنگزيده باشند

 . ٢٥٣، ص٧) هتذيب األحكام، طوسی، ج٥(

.. در ١٤٤ص ،٣هتذيب األحكـام، ج -٤٢٦، ص٥فروع كافی، ج -٣. ٢٥٣، ص٧) هتذيب األحكام، طوسی، ج٦(

از فضل غالم حممد بن راشد چنني روايت است كه به امام صادق گفت: من بـا زنـی «روايت طوسی آمده است: 

متعه كردم در حالی كه احساس كردم دارای شوهر است، لذا حتقيق كردم تا اينكه ديدم شوهر دارد! امام فرمـود: 

 ».كنم!! ولی من هرگز حتقيق نمی
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همانگونه كه يكي از مراجع فتوا داده است، برخالف ازدواج حقيقي با دختران نابـالغ   -5
(و خردسال

435F

(توان متعه كرد نيز مي )1
436F

2(. 
(در ازدواج شرعي موافقت پدر يـا ولـي شـرط صـحت ازدواج اسـت      -6

437F

، امـا در متعـه   )3
وايت منتسب به امـام صـادق   ي ولي و سرپرست با دختر يا بيوه براساس ر توان بدون اجازه مي

(متعه برقرار كرد
438F

4(. 
تواند باهم داشته باشد، ولي در متعـه طبـق    در ازدواج دائمي مرد بيش از چهار زن نمي -7

اي را بـاهم داشـته    هـا زن متعـه   توانـد ده  روايت منسوب به امام صادق و امام زين العابدين مـي 
(ه است!باشد؛ زيرا طبق روايت زن متعه شده، زني اجاره شد

439F

5(. 
بـود، ولـي در متعـه     در ازدواج دائمي همسر از شوهرش زماني كه فوت كند ارث مـي  -8

(اين چنين نيست
440F

6(. 

                                           
 ، چاپ قم.٢٩٢، ص مخينياهللا ية، آة) حترير الوسيل١(

 .١٢، مسالة شامرة ٢٤١، ص٢، جة) حترير الوسيل٢(

 اجازةپس بـا « )٢٥النساء: ( p    o  n  m  l  kZ  ] فرمايد: ) قرآن می٣(

 ».شان با آنان ازدواج كرده و مهرية آهنا را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت بپردازيد ولی و صاحب

مردان و زنان جمـرد خـود و « )٣٢النور: ( Z#  $  %  &  '  !  "]  فرمايد: و می

 ».كنيزان شايستة خويش را به ازدواج يكديگر درآوريد

و (زنـان و دخـرتان خـود را) بـه ازدواج « )٢٢١: البقرة ( T   S  R  Q  PZ]  فرمايد: و باز می

 ».مردان مرشک درنياوريد، مادامی كه ايامن نياورند

 ، چاپ هتران.١٨٦، ص٢رشائع اإلسالم، حلی، ج -٢٥٤، ص٧ج) هتذيب األحكام، ٤(

در روايـت أبوعبـداهللا آمـده اسـت كـه از او  ١٤٧، ص٣ستبصار، جاال -٢٩٣و  ٢٥٩، ص٧) هتذيب األحكام، ج٥(

توانيد با هزار زن هـم متعـه كنيـد!  آيا متعه نيز مثل تعداد زنان در نكاح تا چهار تاست؟! گفت: می«پرسيده شد: 

 ».نامييد! را اجاره می زيرا آهنا

 .٢٦٣، ص٧) هتذيب األحكام، ج٦(
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در ازدواج شرعي تـأمين نفقـه، خـورد و خـوراك، پوشـاك و مسـكن زن بـر شـوهر          -9
نمودن مدت طالق،  و طي» عده«كردن  واجب است، چه در حالت عادي و چه در زمان سپري

(عه چنين نيستاما در مت
441F

1(. 
در ازدواج دائمي اصل بر آن است كه زندگي مشترك زن و شوهر تـا زمـان مـرگ     -10

تواند براي يك ربع ساعت و يا يك روز، يك ما،  يكي از آنان ادامه پيدا كند، اما در متعه مي
(يك سال و در مقابل هر مبلغي كه مرد پيشنهاد بدهد و زن موافقت كند، صورت بگيرد

442F

2(. 
ازدواج دائمي، طالق و احكام خاص خود را دارد، يعني دسـت كـم در حضـور دو     -11

شود، اما در متعه نه طالقي دركار اسـت و نـه دو شـاهد طـالق،      شاهد صيغه طالق خوانده مي
شـود و   يافتن مدت متعه، يا پشيماني هركدام خود به خود قرارداد فسخ مي بلكه به صرف پايان

(روند هركدام دنبال كار خود مي
443F

3(. 
روز است، اما در متعه تنها   ماه و ده شدن چهار ي طالق در ازدواج شرعي سپري عده -12

(روز است 45دو حيض حداكثر 
444F

4(. 
در ازدواج دائمي احكام همچون: (ايالء، ظهـار و لعـان) وجـود دارنـد، امـا در متعـه        -13

 چنين نيست.
حســاب آورد، و طــرفين را زن و تـوان متعــه را ازدواج و نكــاح بـه    بنـابراين، چگونــه مــي 

وصلتي كه در عقد آن دو شاهد حضـور ندارنـد و نفقـه، ارث، طـالق، عـدة طـالق،        شوهر؟!
ظهار، ايالء و لعان و ديگر احكامي كـه در ازدواج وجـود دارنـد دركـار نيسـتند، بلكـه بنـابر        

و  جــويي از زن از طريــق اجــاره گيــري و كــام روايــت كتــب اماميــه هــدف از آن تنهــا بهــره 
اش  اوست، و هرگاه مدت اجـاره تمـام شـود، يـا زن در مقـداري از مـدت متعـه       نمودن  كرايه

                                           
 .٣٤٣مهراه با راستگويان، ص -١١١) الشيعة و التصحيح، دكرت موسی موسوی، ص١(

 .١٥١، ص٣األستبصار، ج -٤٦٠، ص٥) فروع كافی، ج٢(

 .١٤٧، ص٧) هتذيب األحكام، ج٣(

 .٣٤٣گويان، صمهراه با راست -١١١) الشيعة و التصحيح، دكرت موسی موسوی، ص٤(
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در ازدواج واقعي تنها با يك  شود! اما تمكين نكند، به همان مقدار از مهريه و اجرتش كم مي
شـود،   گيري مرد از زن، پرداخت مهريه به تمام و كمال بر مـرد واجـب مـي    بار نزديكي و كام

ي او  جويي از اوست، همچون اجاره كردن زن براي كام ت كه متعه نوعي اجارهپس روشن اس
 باشد؛ چنان كه از امام باقر روايت كرده اند: به منظور دايگي و شيردادن به بچه مي

تـواني بـا زنـان متعـه كنـي، زيـرا آنـان را اجـاره          هراندازه كه خواسـتي مـي  «

 ..)445F1(»نمايي! مي
اگر مردي با زني متعه كند و «ده است كه از او پرسيده شد: و در روايتي از ابي الحسن آم

بر اين شرط توافق كنند كه هر روز نزد او برود، يا در روزهاي معلومي از او بهره ببرد، اما زن 
شود و تنها به ميزان مدتي  شرطش را به جاي نياورد، به همان اندازه از مهر و اجرت او كم مي

 .)446F2(»شود! زن پرداخت ميكه در اختيار مرد بوده، به 
اي كه ابتـدا بـاهم توافـق كـرده      ناميد، در حالي كه از مهريه» نكاح«توان آن را  چگونه مي

ماننـد دسـتمزد   «توانند كم كنند و بر حسب روزهـايي كـه زن در اختيـار مـرد هسـت       اند، مي
گ در واقـع متعـه بـيش از هرچيـز همچـون فرهنـ      حق المتعـه را بـا او حسـاب كننـد!     » كارگر

شـباهت دارد، ايـن   » اتخاذ اخدان«به  يو در اصطالح قرآن» دوست دخترگرفتن«ها به  اروپايي
 را براي هميشه حرام كرده است..آن  چيزي است كه قرآن

وجود داشته، ولي  صاما تيجاني و بسياري از همفكران او برآنند كه متعه در زمان پيامبر 
» همراه با راسـتگويان «ه كه تيجاني در كتاب عمر بن خطاب آن را حرام كرده است، همانگون

 گويد: مي
آنچه نزد ما ثابت شده، اين است كه عمر بـن خطـاب خليفـة دوم از آن نهـي كـرد و بـه       «

دهند آن را حرام نمود، ولـي مـا بـه     اجتهاد خودش كه علماي اهل سنت نيز بر آن شهادت مي

                                           
 .٤٦٠، ص٥) فروع كافی، ج١(

 .٤٦١) مهان، ص٢(
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كنـيم و   جتهاد عمـر رهـا نمـي   هرحال حكم خدا و رسولش را به خاطر رأي و نظر شخصي و ا
 )345(ص». دهيم تغيير نمي

متعــه دو بــار در شــرايط ســخت و  صدر پاســخ بايــد گفــت كــه آري! در زمــان پيــامبر 
(اضطراري مباح گرديد

447F

(مثل شراب  ص، اما پس از نزول آياتي از قرآن و نهي پياپي پيامبر )1
ا از امور ذاتـاً حـرام، همچـون    كه پس از چند مرحله) براي هميشه حرام گرديد.. قرآن متعه ر

بـرد؛   نـام مـي  مردار و خوك و خون و حيواني كه بدون نام خدا و يا براي غير خدا ذبح شـود  
 فرمايد: چنانچه مي

 [  C  B  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6
  M  L  K  J  I  H  G  F   E  DZ ) :مؤمنان «( )٧ – ٥املؤمنون

كنند، مگر در مورد  عورت خود را (از كار حرام) حفظ ميرستگار) كساني هستند كه 
همسران يا كنيزان (كه در جنگ با مشركين به اسارت درآمده باشند) كه در اين صورت 

شان نيست، پس هركس غير از اين (دو راه زناشويي؛ يعني ازدواج با همسران  جاي مالمت
 ».آيد عت خدا و زناكار) به شمار ميها) را دنبال كند، متجاوز (از حدود شري دائمي و جاريه

بينيم: در منطق قرآن تنها رابطة مجاز بـين زن و مـرد، رابطـة ازدواج و يـا      همانگونه كه مي
(ملك يمين

448F

آوردن منزلـت اوسـت كـه     است، و هرچيزي جز آن خوارشـمردن زن و پـايين   )2
ود، و مرد بدون ش همچون كااليي براي ارضاي شهوت مرد به كار رفته و سپس كنار نهاده مي

                                           
 مرشوحاً آمده است.» عيانات«شدن آن در كتاب  بودن و سپس حرام ) چگونگی مباح١(

آمدند و بـه عنـوان يـک رضورت  های مسلامنان با مرشكان به اسارت درمی ) كنيز يا جاريه زنانی بودند كه در جنگ٢(

شـدند، ايـن موضـوع از  در آن عرص بني مسلامنان به عنوان غنايم جنگی تقسيم می زمانی و قوانني جنگی مرسوم

گرديد، و الغای آن به صورت  ها اعامل می ها اعم از مسلامنان و غريمسلامن های درگري در جنگ طرف متامی طرف

 جانبه از طرف مسلامنان ممكن نبود. يک
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(كند اينكه عشق و محبتي به او داشته باشد مدتي را با او زندگي مي
449F

توانـد   زيرا چگونـه مـي   ،)1
 به زني دلبند شود كه ديروز با مرد ديگري بوده و فردا در اختيار يكي ديگر خواهد بود!.

از طريق زماني اجازة متعه را داده كه تنها به عنوان يك ضرورت و رفع اضطرار  پيامبر 
اي از عـادات   جواز يك حرام قطعي يعني متعه بود؛ از طرفي تعدادي از تازه مسلمانان به پـاره 

خواري و زناكاري عادت كرده و يك باره كنارنهادن آنها براي  رايج آن زمان همانند: شراب
ــان بســيار مشــكل بــود، يعنــي براســاس همــان قاعــده  هــا  ضــرورت«ي معــروف:  برخــي از آن

 فرمايد: همانگونه كه قرآن مي». ميدارند موقتاً از ميان بررا در حد رفع نياز  ها ممنوعيت

 [q  p o  n  m  l   k    j  iZ  ) :ـــرة ــت  « )١٧٣البق ــركس در حالـ هـ
بـودن آن ايمـان داشـته     گناهي بر او نيست، به شرطي كـه بـه حـرام    ضرورت قرار گرفت هيچ

 ».، و (پس از رفع ضرورت) به آن برنگرددباشد
هـاي اهـل سـنت     را در كتاب» متعه«بته برخي از محققين علوم حديث روايات مربوط به ال

مذكور » صفات مؤمنين«آنها با » متن و محتواي«دانند، و بر اين باورند كه  اندك و ضعيف مي
در تشريع ازدواج سازگاري ندارد، و پيامبر هيچگاه » مقاصد دين«و » المؤمنون«در اول سوره 

 را به هيچكس نداده تا همراه با گوشت االغ آن را حرام نمايد. اي چنين اجازه
شـان   اما بعد از آن كه مردم با اسالم خـو گرفتنـد و عشـق و ايمـان بـه آن بـا روح و جـان       

درآميخت و به صبر و خويشتنداري ايماني عادت كردند، آن مباح موقت به خـاطر ضـرورت   
 فرمايد: مي نيز تا ابد نسخ گرديد؛ چنان كه رسول خدا 

                                           
Z  Y  ]فرمايد:  ت و مودت و آرامش است، چنانچه می) در حالی كه هدف ازدواج در قرآن مهان اجياد حمب١(

f  e  d c  b  a `   _  ^  ]  \  [ Z  ) :های  از نشانه« )٢١الروم

خدا يكی اين است كه برای شام از جنس خودتان مهرسانی را آفريد تـا در كنـار آنـان بياراميـد، و در ميـان شـام و 

 ». ايشان مهر و حمبت انداخت
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لی يوم القيامة، فمن كان عنده إإنی قد كنت لكم فی اإلستمتاع من النساء وإن اهللا قد حرم ذلک «

 .)450F1(»منهن شیء فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
ي متعه با زنان را به شما داده بودم، اما بدانيد كه خداوند آن را  به راستي من (قبالً) اجازه«

در حال ضرورت) حرام كرده است، پـس هـركس از    چه (چه در حال عادي وتا روز قيامت 
شما چنين زناني را نزد خود دارد، آنها را از خود دور سازد و از آنچه كـه بـه آنهـا داده ايـد،     

 ».پس نگيريد باز چيزي را
هـاي فقهـي و روايـي اماميـه نيـز آمـده اسـت:         جالب اين است كه همانگونه كه در كتاب

 فرمايد: مي لي شخص حضرت ع
 .)451F2(»يوم خيرب حلوم احلمر األهيلة ونكاح املتعتة حرم رسول اهللا «
 ».در روز خيبر خوردن گوشت أالغ اهلي و نكاح متعه را حرام نمود رسول خدا «

دانسته اند، همانگونه كه شيخ كليني از امام صادق روايت نموده » زنا«خود ائمه نيز متعه را 
 كم شرعي آن پرسيده شد، فرمود:كه از او در مورد ح

 .)452F3(»متعه زناست«
 شيخ طوسي نيز روايت كرده كه از امام صادق پرسيده شد:

فرمود:  كردند؟ بدون شاهد و بينه ازدواج مي آيا مسلمانان در عصر رسول خدا «

 .)453F1(»هرگز!

                                           
 .١٧٢، ص٦يه إرشاد الساری، ج) صحيح مسلم، حاش١(

 -٧و ج ١٨٦، ص٢التهــذيب، شــيخ طوســی، ج -١٢، ص٢١و ج١٤) وســائل الشــيعة، شــيخ حــر عــاملی، ج٢(

فـإن رسـول اهللا هنـی عـن «... و در منابع اهل سنت بدين ترتيب آمده است: ١٤٢، ص٣اإلستبصار، طوسی، ج

در روز خيرب از متعه بـا زنـان و خـوردن گوشـت  رسول خدا » «ةمتعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلي

صـحيح  -٤٢١٦ شـمارة (صحيح بخاری، كتاب املغـازی، بـاب غـزوة خيـرب، حـديث ». االغ اهلی هنی فرمود

 .١٣٠و  ١٢٩، ص٦و هامش إرشاد الساری، ج ٢٩ شمارةمسلم، كتاب النكاح، حديث 

 ) كافی، كلينی، كتاب النكاح، حديث بسام صريفی.٣(



   

 335 اي از احكام فقهي بررسي پارهبخش هفتم: 

پرسيدم، در باره حكم متعه  از عبداهللا بن سنان روايت شده: از أباعبداهللا (امام صادق) 
 ».خودت را به آن آلوده مساز!«. )454F2(»ال تدنس نفسک هبا«فرمود: 

رمـت «به من و سليمان بن خالـد فرمـود:    از عمار نيز روايت شده كه أبوعبداهللا  قـد حُ

 ».به راستي متعه بر شما حرام گشته است«. )455F3(»عليكام املتعه
داند و از آن شرم  ر را مباح مياگر كسي از شما اين كا«و باز از او روايت شده كه فرمود: 

شـان را در   ندارد، از نزديكان و بستگان خود بخواهد كـه چنـين كنـد (و خـواهران و دختـران     
 .)456F4(»اختيار ديگران قرار دهد!

ما أنت وذاک؟ قـد «زماني كه علي بن يقطين از أباالحسن از متعه پرسيد، چنين جواب داد: 

 .»نياز گردانيده است! كار؟ خداوند تو را از آن بي تو را با آن چه« .)457F5(»أغناک اهللا عنها

اهـل  «از يحيي بن زيد فقيه عراقـي نيـز نقـل كـرده كـه      » اصول كافي«شيخ كليني نيز در 

در مورد زشتي و ناپسندي متعه و نهـي از آن اجمـاع و اتفـاق نظـر      البيت پيامبر 

 .)458F6(»دارند
اده باشـند، دختـر يـا زنـي از     به همـين جهـت هـيچ روايتـي نقـل نشـده كـه ائمـه اجـازه د         

عبداهللا بن عمير به أبوجعفر (امام باقر) گفته اسـت:  «شان با ديگران متعه كنند، چنان كه  خاندان
دهي زنان، دختران، خواهران و دختر عمويت چنين كننـد؟ (يعنـي متعـه كننـد)،      آيا اجازه مي

                                                                                                             
 .١٨٩، ص٢شيخ طوسی، باب املتعه، ج ) التهذيب،١(

 .٣١٨، ص١٠٠) بحار األنوار، شيخ جملسی، ج٢(

 .٤٥٠، ص١٤، شيخ حر عاملی، جةوسائل الشيع -٤٨، ص٢) فروع كافی، كلينی، ج٣(

 .٤٥٠، ص١٤وسائل الشيعه، ج -٤٤، ص٢) فروع كافی، ج٤(

 . ٤٤٩، ص١٤وسائل الشيعه، ج -٤٣، ص٢) فروع كافی، ج٥(

علامی شيعه در تفسري اين روايت توجيهاتی آورده اند: از مجله اينكه ائمه، اينگونه روايات و احكـام را  ) بسياری از٦(

 در حالت تقيه صادر فرموده اند!!.
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شد روي برگردانيد و پاسخي  امام باقر زماني كه از زنان و دختران و دختر عموهايش نام برده
 .)459F1(»نداد

روايـت شـده    هاي شيعه و سني آمده است، از پيـامبر   در روايت مشهوري كه در كتاب
 فرمايد: كه مي
اي جوانان! هركدام از شما توانايي ازدواج دارد ازدواج كند، و هركدام توانـايي  «

 ».تي كنترل (شهوات) اس آن را ندارد روزه بگيرد! زيرا روزه مايه
 جويي كنند. توانند با دختر و يا زني ازدواج موقت نموده و كام اما نفرموده كه جوانان مي

از طرف ديگر متعه عالوه بر آيات و احاديثي كه گوياي تحريم آنچه در حالت عـادي و  
چه حالت ضروري هستند، ضررهاي فراواني را از لحاظ فردي و اجتماعي دربر دارد، و همـه  

ساندن به خود و بـه ديگـران   ر از نظر اسالم ضرر« »ال رضر وال رضار فی اإلسالم«دانيم كه  مي
 ».روا نيست

 كنيم: اينك به بعضي از آن موارد اشاره مي
و  تر است، عدم مشروعيت آن با توجه به آيات قرآن، سنت پيامبر  آنچه از همه مهم -1

ان اوسـت؛ زيـرا چنـد روزي    و فرزند عملكرد اصحاب گرامي، از جمله اميرالمؤمنين علي 
بـه آن اجـازه داده شـد، امـا      ها از طرف پيامبر  به سبب ضرورتي نسبت به تازه مسلمان شده

بعد از مدتي شخص رسول خدا نه حضرت عمر آن را براي هميشه و در تمـام شـرايط حـرام    
 گردانيد.

عـه جـايز   از ديگر عواقب آن، ايمن نبودن زن و شـوهر از يكـديگر اسـت؛ زيـرا در مت     -2
(است كه زن بدون اطالع شوهر و بدون رضايت او با هر مردي كه بخواهد متعه كند

460F

2(. 

                                           
 .١٨٦، ص٢هتذيب األحكام، شيخ طوسی، ج -٤٢، ص٢) فروع كافی، ج١(

اإلستبصـار، شـيخ  -٥٥٤، ص٧هتـذيب األحكـام، ج -٤٦٣، ص٥) نگاه شود به فـروع كـافی، شـيخ كلينـی، ج٢(

 .١٤٥، ص٣طوسی، ج
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كنـد، زيـرا ممكـن     همچنين زمينه را براي سلب اعتماد ميان والدين و فرزندان فـراهم مـي  
و چه بسيار اتفاق افتـاده   ،است فرزندان بدون آگاهي و اطالع والدين خود اقدام به متعه كنند

ن ناگهان متوجه شده اند: دخترشان حامله شده است، وقتي از او پرسيده انـد: چـرا و   كه والدي
(چگونه؟ دختر در جواب گفته است: با كسي متعه كردم و چند روزي را باهم بوديم!

461F

1(. 
كم دختر و پسر به روابط جنسي خارج از چهارچوب ازدواج شرعي عادت كـرده   كم -3

اي از  يابد، و هركس بخواهد چند روزي يا چند لحظـه  مي و در نتيجه فحشاء در جامعه فزوني
كند و به مقتضـاي   پردازد و او را رها مي اش را مي كند و سپس با مبلغي كرايه زني استفاده مي

طبيعت فزوني طلبي انسان، آن زنان و مردان به همبستري با مردان و زنـان متعـدد عـادت پيـدا     
كنند و به مرور زمان به روابط غيراخالقي  قناعت نمي و به همبستري با همسران خود ،كنند مي

و پايه روابط خانوادگي به شدت سست شده و بـه صـورتي گسـترده دچـار      ،شوند كشيده مي
 شود. مشكل مي

از طرفي اينگونه زنان ديگر شايستگي برپاداشتن نهاد خانواده را نخواهند داشت، و كمتـر  
يار خواهد كـرد، لـذا بـراي امـرار معـاش خـود       كسي آنها را براي همسري دائمي خويش اخت

دست به كارهاي نامشروع زده و مردان زيـادي را بـه زنـا و ديگـر اعمـال منـافي عفـت وادار        
 خواهند كرد!.

شـود،   گيـرد و مشـخص نمـي    با گذر زمان ادامه نسل بشري روند نزولـي بـه خـود مـي     -4
باشد، ي آنان به مقدار دو حيض مياي كه از فالن زن متولد شده، به سبب اينكه عده جداي بچه

آيد، زماني كه بزرگ شـود بـا    اي كه با متعه به دنيا مي پدرش كيست! ديگر اينكه چه بسا بچه
هايي همچون متعـه يـا ازدواج    كرده بود، رابطههمان كسي كه قبالً با مادر او يا با پسرش متعه 

آيا پدر يا برادر اوست؟ و موده است! چه كسي متعه يا ازدواج ن با و نداند ،ار نمايدردائمي برق
 نمايد!. يا مرد نيز نداند كه با دختر يا خواهر و يا مادر خود دارد ازدواج مي

                                           
 ».املتعة وما يتعلق هبا«ئمة األطهار، سيد حسني موسوی، فصل كشف األرسار و تربئة األ«) مراجعه شود به ١(
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خالصه اينكه ممكن است نداسته با يكي از محارم خود از طريق متعه وصلت كند! بسـيار  
عمه و يا با خالـه آن   اتفاق افتاده كه مردي ندانسته همزمان با مادر و دخترش يا با خواهر، يا با

(زن متعه نموده!
462F

1(. 
شـيوع پيـدا    ،هاي گوناگون جنسي كه در علـم پزشـكي بـه اثبـات رسـيده انـد       بيماري -5

 آورند. هاي فراوان و جبران ناپذيري را به بار مي كنند و زيان مي

 كردن نمازها جمع
جمـع دو  «وضوع ، يكي مهث آنها را پيش آوردحهايش ب دو مسأله ديگر كه تيجاني در كتاب

 كند: خلفا آنها را تغيير داده اند!. باشد، او ادعا مي مي» وضو«. و ديگري موضوع )463F2(»نماز باهم
نمازهـاي پنجگانـه    در حاليكه از همان ابتداي وجوب نماز يعنـي از زمـان خـود پيـامبر     

 فرمايد: ميشدند، خداوند در اين مورد  هريك در اوقات مشخص خود به جاي آورده مي

[  z  y  x  w  v  u  t    s Z ) :به حقيقـت نمـاز   « )١٠٣النساء
 ».بر مؤمنان فرض شده است در اوقاتي مشخص

بنابراين، نمازهاي صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء هريك در زمـان معـين خـود برگـزار     
اي كه به محمد بن أبي بكر هنگامي كه او  در نامه شده اند، همانگونه كه حضرت علي  مي

 نويسد: الي مصر گردانيده بود، چنين ميرا و
ــل مــر تغيــبمــا بعــد: فصــلوا بالنــاس الظهــر حتــی أ« ــز، وصــلوا هبــم بالشــمس مث ض العن

سار فيها فرسخان، وصـلوا هبـم املغـرب حـني يمن النهار حني  العرصوالشمس بيضاء حية فی عضو

لی ثلث اليل، وصلوا هبم إلی منی، وصلوا هبم العشاء حني يتواری الشفق إدفع احلاج يفطر الصائم وي

 .)464F3(»اة والرجل يعرف وجه صاحبهدالغ

                                           
 ) به مهان منبع قبلی مراجعه شود.١(

 فصلی را با مهني عنوان آورده است.» مهراه با راستگويان«) تيجانی، در كتاب ٢(

 .٥٢، كالم ٥، رشح فيض اإلسالم، جزءغة) هنج البال٣(
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اما بعد: با مردم نماز ظهر را بگذاريد، تا زماني كه ساية آفتاب به اندازه (ديوار) آغـل بـز   «
برگردد و با ايشان نماز عصر را تا هنگامي كه آفتاب سفيد و درخشـان اسـت اقامـه كنيـد، در     

و با آنان نماز مغرب را ب) بتوان دو فرسخ راه را پيمود! و(تا غراي از روز كه در آن  باقيمانده
شـود   كند و حاجي (از عرفات) به مني وارد مي دار افطار مي به جاي آوريد، هنگامي كه روزه

شـود تـا    و با آنها نماز عشاء بخوانيد، هنگامي كه سرخي آفتاب (از جانب مغـرب) پنهـان مـي   
از صبح را بخوانيد، هنگامي كه انسان چهره رفيق و همراه يك سوم شب، و باإلخره با آنان نم

 ».خود را ببيند
بينيم كـه بـرخالف    اين اوقات نمازهاي پنجگانه است، اما با احترام به رأي فقهي اماميه مي

كننــد و در تمــام شــبانه روز و در ســفر و غيرســفر نمازهــا را بــه صــورت جمــع  آن عمــل مــي
كننـد، در حـالي كـه     را بـاهم جمـع مـي   » مغـرب و عشـاء  «و » ظهـر و عصـر  «خوانند؛ يعني  مي

كردن نمازها از نظـر جمهـور فقهـا تنهـا در مـوارد ضـروري رخصـت داده شـده اسـت،           جمع
هايي همچون: سفر، بارش برف و باران، گل و الي شديد، سرمايِ سخت، بيمـاري،   ضرورت

... و در غير اين مـوارد  دادن جان و مال و استحاضه، سلس البول بودن، ترس در مورد از دست
به هيچ وجه جايز نيست كه نماز را از وقت معين آن خارج كرد و بـه دلخـواه خـود بـه جـاي      

 آورد.
و خلفاي راشدين و حتي ائمه اهل البيت نيز انجام داده  اين روشي است كه خود پيامبر 

در  بعليإبن طاووس و غيره آورده اند: حسين بن » لهوف«اند، و در كتب شيعه همچون 
(ظهر عاشورا فقط نماز ظهر را برگزار كرد، بدون اينكه نماز عصر را با آن جمع كند

465F

1(. 
در اذان در  »أشهد أن علياً ولی اهللا«الزم به يادآوري است: شيخ صدوق در ارتباط با گفتن 

 گويد: مي» من الحيرضه الفقيه«كتاب 

                                           
مستدرک الوسائل، حمدث نوری طربسـی،  -١١٦و  ١١٥، ص٣، شيخ حر عاملی، جة) نگاه شود به وسائل الشيع١(

 .١٨٩، ص١چاپ سنگی، ج
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ملـه در اصـل اذان   ترديدي نيست كه علي ولي و محبوب خداست... اما ايـن ج «

وجود نداشته است، زيرا غالياني كه در ميان ما شيعيان نفوذ كرده انـد آن را بـه اذان   

 .)466F1(»اضافه نموده اند

 وضو
شـدند و   ي قـرآن پاهـا شسـته مـي     اما در مورد وضو نيز بايد گفت كه از همان ابتـدا طبـق آيـه   

همفكران او معتقد هستند: ابتدا پاها  يك از خلفاء تغييري را در آن نداده اند، اما تيجاني و هيچ
بـه شسـتن   مسـح را   شدند، و اين صحابه بودند كه بعد از پيامبر  شدن مسح مي به جاي شسته
 تبديل كردند.

 فرمايد: اما بايد گفت كه شستن پاها دستور خود قرآن است؛ چنانچه مي

 [  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
1  0  /      .  -Z  مؤمنان! هنگامي كه براي اي « )٦ائدة: (امل

ها بشوييد و سرهاي  هاي خود را تا آرنج ها و دست نماز برخاستيد (و وضو نداشتيد) صورت
 ».ها بشوييد خود را مسح كنيد و پاهايتان را تا قوزك

اگـر قرآنكـريم را بـاز    «گويـد:   مـي » اهل سنت واقعـي «تيجاني در مورد اين آيه در كتاب 

-  .       ]فرمايـد:   بينـيم كـه خـدا مـي     را بخـوانيم، مـي  ن آيـه وضـو   كنيم و در آ

1  0  /Z    :سـرها و پاهـاي   «آقاي مهري آيه را اينگونه ترجمه كرده اسـت
و  »رءوسـكم «كلمـات  بـراي   »وامسحوا«فعل ) و گفته كه 187(ص» خود را تا مچ مسح كنيد!

 و پاها، هردو به كار رفته است. سرها »أرجلكم«
سان منصفي كه از قواعد صـرف و نحـو عربـي اطـالع داشـته باشـد، بـه سـادگي         اما هر ان

كند، و اگر پاها شسته نشوند وضو باطل  پاها در وضو امر مي فهمد كه آيه صراحتاً به شستن مي

                                           
 .٨٩٧، حديث شامره ٢٩٠، ص١شيخ صدوق، ج -»می ال حيرضه الفقيه«) كتاب ١(
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(پاهايتان) با اعراب نصـب بالفاصـله بعـد از    » أرجلكم«چه كلمة و ناقص خواهد بود، زيرا اگر
شـود، بلكـه    با اعراب مجرور آمده اسـت، ولـي بـه آن عطـف نمـي     » سرهايتان را» «رءوسكم«

هردو با اعـراب نصـب   » هايتان دست» «أيديكم«و » هايتان صورت» «وجوهكم«ة عطف بر كلم
مفعـول صـريح بـراي فعـل      »، أيـدي، و أرجـل  هوجـو «هاي شستني اسـت، و هرسـه    يعني اندام

ت و دسـت شسـته شـوند، و اينكـه     هستند، يعني پاهـا نيـز بايـد مثـل صـور     » بشوييد» «فاغسلوا«
» برءوسـكم «در جملة اولي نيامـده و بعـد از   » وجوهكم و أيديكم«بالفاصله بعد از » أرجلكم«

 عضوي كه بايد مسح شود آمده است، به خاطر ترتيب شستن اعضاي وضو است.
» أرجلكــم«اگــر بنــابر راي فقهــي اماميــه پاهــا بايــد مســح شــوند، در ايــن صــورت كلمــه 

» سـر «بـود تـا مثـل عضـو      آمد و اعراب آن نيز مجرور مي مي» برءوسكم«عطف بر بايست،  مي

L  K  J   ] : همانگونـه كـه در ادامـة آيـه در مـورد تـيمم آمـده اسـت        مسح شود! 

P  O N  M Z  :اگر آب نيافتيد) با خـاك پـاك تـيمم    «( )٦(املائدة
 ».هايتان را مسح كنيد ها و دست كنيد و با آن صورت

هردو بـراي  » أيديكم«و » بوجوهكم«بينيم كه دو كلمة  از آيه به وضوح ميدر اين قسمت 
د نظر عمـل مسـح بـر پاهـا انجـام      رمجرور و معطوف هستند، و اگر در آية مو» فامسحوا«فعل 

آمد، در حاليكـه اينگونـه    مي» أرجلكم«به صورت مجرور، يعني » أرجلكم«شد، بايد كلمة  مي
 .نيست!

بسياري از اصـوليون و فقهـا بـر ايـن باورنـد كـه در ارتبـاط بـا         الزم به يادآوري است كه 
اينگونه مسايل، چنان كه اختالف نظر با مراجعه به قـرآن و سـنت و اجمـاع و... حـل و فصـل      

تاكنون نسل به نسـل چگـونگي    صنشد، به عمل و روش اهل مدينه كه از زمان رسول خدا 
شـود و از آنهـا بايـد     ند، مالك عمـل مـي  وضو و ديگر عبادات خود را آموخته و انجام داده ا

 تبعيت صورت بگيرد.
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 يمفراخواني به گفتگوي عل
هـا بـراي    سـني «نويسـند كـه    گوينـد و مـي   برخي از گويندگان و نويسندگان افراطي شيعي مي

 ».گونه داليلي را در اختيار ندارند اعتقادات خود هيچ اثبات حقانيت
عيت اين است كه مسلمانان اهل سنت براي اثبـات  اين ادعا ادعاي نادرستي است، زيرا واق

عقايد خود داليل بسيار استواري دارند، با اين تفاوت كه آنان از داليل دوسـتان شـيعي خـود    
هاسـت   اطالع كامل و دقيقي دارند، زيرا سـال » امامت«در بارة مسايل مورد اختالف از جمله: 

ها و مجالت ادلـه و بـراهين ايشـان را     نامههاي مختلف در راديو، تلويزيون، روز  تكه به مناسب
شـود   نويسندگان و گويندگان اهل سـنت اجـازه داده نمـي   بينيم، ولي چون به  شنويم و مي مي

» امامـت و خالفـت  «كتابي را در بارة نگاه اهل سنت به مسايل مورد اختالف به ويژه موضـوع  
رباره داليل مسلمانان اهل سنت ، بنابراين، مردم و بسياري از طالب و دانشگاهيان دچاپ كنند

 پيرامون مسايل مورد اختالف اطالع دقيق ندارند.
اهل سنت حق دارند بپرسند: چرا آزادي بيان به صورت عادالنـه در مـورد آنـان مراعـات     

ي فرهنگي و  شود؟ چرا قلم و بيان آنان را تا حدود زيادي بسته اند؟ آيا ايجاد فضاي بسته نمي
نه ضعف و هـراس از رويـارويي بـا حقـايق نيسـت؟ البتـه روشـنفكران و        اي نشا انحصار رسانه

شود تا ادله اهل تسنن را در  جوانان پژوهشگر شيعه نيز بايد بپرسند كه چرا شرايطي فراهم نمي
و قلم خودشان بشنويم و بخـوانيم؟ مگـر نـه ايـن اسـت كـه       باره مسايل مورد اختالف از زبان 

 فرمايد: خداوند مي

 [ y  x w  v }  |  {  z Z ) :بـه بنـدگانم   « )١٨ – ١٧الزمر
دهنـد و از بهتـرين آنهـا پيـروي      هـا گـوش فـرا مـي     كه به گفتـه  بشارت (سعادت) بده! آنهايي

 ».كنند مي
نظران شيعه و سني براي منـاظره   باري بسيار شايسته و عادالنه است مسئوالن امر از صاحب

وت كنند، تا حقايق براي مـردم روشـن شـود،    تلويزيوني در باره كتاب تيجاني و امثال آن دع
نمودن مسـائل مـورد اخـتالف     پذيرند حداقل از مطرح اگر اين روش منطقي و منصفانه را نمي
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هـا و   خودداري نمايند، يا به نويسندگان اهل سنت نيز اجازه بدهند تـا بـا چـاپ و نشـر رسـاله     
را در اختيار عمـوم مـردم قـرار    هايي در باره مسايل مورد اختالف داليل و براهين خود  كتاب

خـواهيم   دانـيم و نمـي   هـاي ارتبـاط جمعـي مناسـب نمـي      دهند. هرچند طرح آنها را در رسانه
هـا و باورهـا و حتـي در دنيـاي      كردن آنها باشيم، امـا در تـاريخ تقابـل انديشـه     آغازگر مطرح

ميـان اگـر    سياست و اقتصاد و... هركجا تهاجمي بـوده تـدافعي هـم وجـود داشـته، و در ايـن      
عواقب نامطلوبي را درپي داشته، گناه و مسئوليت آن در درجه اول بر دوش مهاجم اسـت نـه   

 مدافع.





 

 

 خالصه كالم

هاي تيجـاني، پيرامـون مسـايل مـورد اخـتالف شـيعه و        اين بود مطالب بنده در پاسخ به كتاب
دگان و اي از سـخنان يكـي از نويسـن    سني، امـا سـخن آخـر خـود را بـا گزيـده تعـديل شـده        

 گويد: برم، او مي شيعه به پايان مي» اصالحي و اعتدالي«نظران  صاحب
معصوم بالذات و شخصاً آگاه بر امـور غيبـي نبـوده، و خداونـد هيچگونـه       صپيامبر  -1

هـا،   هـايش در ايـن زمينـه    خاصيت مافوق بشري را در وجود شـريفش ننهـاده و تمـام توانـايي    
رچند در پرتو ارتباط با خداوند و اطاعـت امـرش بـه    شده است، ه محدود به هدايت وحي مي

فوق «است، اما وجودي » اسو«ها مبدل گشت، و از اين نظر براي همه مسلمانان  واالترين انسان
ــاني ــه   » انس ــد ب ــه بتوان ــويش«ك ــته     » اراده خ ــه خواس ــاورد، ب ــزه بي ــد معج ــع كن ــانون وض ق

 نبوده است.. كنندگان پاسخ گويد، گرفتاراني را نجات بخشد و.. درخواست
از طـرف خداونـد    صبه جانشيني توسط پيامبر  در مورد تعيين اميرالمومنين علي  -2

از بزرگترين صحابه بـوده،   هيچ دليلي در كتاب و سنت صحيح وجود ندارد، هرچند علي 
نبـوده انـد؛ زيـرا اوالً: نـه      صولي مسلمانان ملزم به گزينش او براي حكومت پس از پيـامبر  

در اين مورد وجود داشته، و ثانياً: نـه افضـليت دينـي و علمـي و اخالقـي،       صامبر نصي از پي
 شرط كافي براي حكومت است.

اگرچـه بـا فضـيلت و     از فاطمـه گرفتـه تـا تمـام فرزنـدان علـي        صخاندان پيامبر  -3
بتـوان از طريـق ايشـان و آثارشـان     » فقـط «محترمند، ولي شارعان دين و كسـاني كـه ديـن را    

بوده اند، و عطيه خاصي نيز از طرف خداوند به آنان اعطاء نشده كه بتوانند حاجات آموخت ن
 شان، همواره خشنوي خدا باشد. شان، همواره خشم خدا و خشنودي برآورند و يا خشم

برخالف باورهاي رايجي كه در بين ماسـت، هيچگونـه ضـديتي بـين علـي و خلفـاي        -4
اي خلفاء طبق روايات شيعه احترام قائـل بـوده و از   بر وجود نداشته، بلكه علي  گانه  سه
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خـادم بـه    صايشان همواره تجليل نموده و آنان را همآهنگ با آيات قـرآن و سـنت پيـامبر    
 دانست... اسالم و دلسوز به امور مؤمنين مي

واجب االتباع براي مسلمانان (قرآن) و (نصـوص و قـوانيني) اسـت كـه توسـط پيـامبر        -5
ولي همآهنگ با آن، (قطعاً و يقيناً) صادر گشته و خارج از اين مقـوالت  خارج از قرآن  ص

آنچه هرآنكس بگويد، نظرات شخصي است كه ممكن اسـت صـحيح و مفيـد و يـا اشـتباه و      
 مضر باشند.

هاي تاريخي و روايي شيعه و سني احاديث نادرست و ضـعيف بسـياري كـه     در كتاب -6
براي تشـخيص سـره از ناسـره در آنهـا بايـد مطالـب       . با روح دين سازگار نيستند وجود دارند

عرضه كرد، و در صورتي كه منطبق بود  صقطعي رسول خدا » سنت«و » قرآن«هريك را به 
 پذيرفت.

اسـت، و تنهـا راه كمـال انسـان و نجـاتش در      » خداپرستي«و » خداشناسي«اسالم دين  -7
اش و ارتبـاط   و دوري از نـواهي تقواي الهي به معني شناخت قـوانين خـدا و اطاعـت از آنهـا     

قرارادادن ارواح مردگان اعم از ارواح انبياء، اولياء، امامـان و  » وسيله.. «با خدا است.» مستقيم«
زادگان در عبادت و دعا به درگاه خداوند سبحان و آنها را باب فـيض الهـي و قـائم مقـام      امام

 ارند.خدا دانستند، با روح دين و تعاليم خود ائمه سازگاري ند
كـنم   موارد هفتگانه فوق اساس اختالف ميان ما مسلمانان است، من از همگان تقاضـا مـي  

و در اين نكات به  ،ساعتي خود را از تلقينات و مأنوسات فكري و عادات گذشته فارغ ساخته
توانيد به حسابم برسيد و  مهم نيست؛ مي ،دقت بينديشند، اگر بنده تند گفته و بدعمل كرده ام

سواي خاص و عام سازيد! ولي واي بر ما! اگر خواسته يا ناخواسته دين خدا را تحريـف  مرا ر
كنيم و مطالبي جز آيين پاك و راستين خداوند را به نام دين به مردم تحويل دهيم! بـه دهـان   

 .توانيد سنگ بكوبيد، ولي جواب خدا را چه خواهيد داد؟! امثال من مي
معتقديم!. آيا به هنگام حضور در محكمه كبراي » رتآخ«خوشبختانه هم ما و هم شما به 

(و  الهي از اينكه خدا را از طريق بزرگاني همچون: اميرالمـؤمنين علـي و حسـين و فاطمـه     
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شيخ عبدالقادر گيالني و شيخ بدوي) و غيره... نخوانديم، يا براي فاطمه زهراء و امـام حسـين   
لعـن أبـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و سـاير        اشك نريختيم، يا به زيارت قبورشان نرفتيم، يا

را نكرديم، يا در عزاداري ايشـان شـركت ننمـوديم و... از ايـن قبيـل       صصحابه رسول خدا 
يـا خواهنـد پرسـيد: چـرا رعايـت حـق و انصـاف و عـدالت را         شويم؟! و  امور بازخواست مي

يفتگي نسـبت بـه   هـا و شـ   نكرديد، و بدون تحقيق و بررسي كافي در قـرآن بـر پايـه وابسـتگي    
از ايشان را به عنوان مقاصد قرآنـي بـه   » مجهول«و چه بسا » منقول«ها عقايد و نظران  شخصيت

 مردم عرضه كرديد؟!.
تـر   چرا مهر و عالقه به اهل بيت و يا اصحاب و مشايخ از اطاعت امـر خـدا بـر مـا واجـب     

پرتـو هـدايتش تربيـت    خواست خود در  يا مي ،خواست آيا خدا ما را شيفته بزرگان ميشده؟! 
شويم و به هدف خلقت خويش نايل آييم؟!. خوب به اين مطالب توجه كنيم و صحنه آخرت 

 را در نظر بياوريم، و ببينيم چه پاسخي براي خدا خواهيم داشت؟!.
هاست، و اين خسارتي است كه  ها و تندروي انديشي آري برادر! اساس بدبختي ما در كج

هـا، پنـدار و    . بياييم بـه جـاي لجاجـت   پردازيم! مي» م اصيل و راستيناسال«در برابر بيگانگي با 
هم اسالم را كه امانت الهي نـزد  و دست در دست  ،كردار خود را در برابر خدا خالص سازيم

به حال بعضي مسائل بـراي مـا   تا  ها و انحرافات پاك سازيم، شايد ماست، از تاريكي آلودگي
پـيش  » حـوادث «ونـد بـراي هـدايت و تربيـت بنـدگانش      چنانكه بايد روشـن نبـود، ولـي خدا   

اكنـون اسـاس   كـرديم!   آورد... در شرايطي واقـع شـده ايـم كـه قـبالً فكـرش را هـم نمـي         مي
اعتقادات و باورهايمان زير سؤال است، اين آزمايش بزرگ الهي است كه ما را بـه بـازنگري   

ق برسيم و با حق پيونـد ببنـديم و   خواند، و اميد كه در اين بازنگري به ح فرا مي» ها ارزش«در 
ها برهانيم... آيا بـه راسـتي از عهـده ايـن      ها و تندروي انديشي  مان را از اين كج خود و اجتماع

 آزمايش بزرگ الهي برخواهيم آمد؟!.





 

 

 :و كالم آخر
 »منشور وحدت اسالمي«

و  در پاسخ به پرسشي راجع بـه اسـباب اخـتالف    »اتحاد جهاني علماي مسلمين«رئيس 
پيدايش اشكاالتي در روابط ميان فرق و مذاهب اسالمي بر ضرورت نزديكي و تقارب تمامي 

هــاي اســالمي تأكيــد نمــوده و در شــرايط كنــوني آن را واجبــي شــرعي   مــذاهب و گــرايش
ها در راسـتاي وحـدت و    برشمردند، ايشان همچنين تأكيد كردند كه براي به بارنشستن تالش

ي قواعد و اصولي روشـن و برخـورداري از نيـت صـادقانه فـرق و      تقريب قراردادن آن بر رو
 مذاهب اسالمي كه به دنبال همگرايي هستند، ضرورت حياتي و اساسي دارد.

بـراي وحـدت و تقريـب    » منشور و ميثـاقي «ايشان ضمن تأكيد بر ضرورت توافق بر روي 
اي اين وحدت و تقريـب  ميان شيعيان و اهل سنت و التزام عملي طرفين به آن منشور زير را بر

 مطلوب پيشنهاد نموده اند:
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمداهللا والصالة والسالم علی رسول اهللا وبعد:

ي آنها الزم است به پيش  داراي اصول و قواعدي است كه بر پايه» منشور و ميثاق تقريب«
 اصول عبارتند از:برود و زمينه تفاهم را به صورتي عملي فراهم كند، و مهمترين آن 

 ورد قبول اوشناخت طرف مقابل از طريق منابع م: اصل يكم
اولين مبناي الزم براي گفتگوي ميان مذاهب اسالمي درك درست طرف مقابل است، شكي 

ها حسن فهم و شناخت صـحيح، پـيش شـرط ضـروري هـر اقـدامي        نيست كه در تمامي زمينه
رت پذيرد، زيرا الزمه كـار و اقـدام درسـت    است، تا آن اقدام براساس آگاهي و بصيرت صو

 درك و شناخت درست است.
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» صـحيح «به همين علت است كه در اسالم دانش مقدم بر عمل اسـت، و امـام بخـاري در    
 خويش به اين موضوع اشاره نموده و به آيه:

[å  ä       ã  â  á  à   ß   Þ   Ý  Ü Z ) :بدان كه « )١٩حممد
يادرسي به غير از خداوند مشروعيت نـدارد، و بـراي خـود و مـردان و     قطعاً هيچ فرمانروا و فر

 استدالل نموده است.». زنان مومن طلب آمرزش كن
 بينيم كه پيش از دستور به طلب آمرزش به كسب علم و دانستن دستور داده است. مي

ل و در مرحله دوم ايـن آيـات نـاز   » اقرأ«ي  ي فرود آمده از قرآن كلمه همچنين اولين آيه
 شدند كه:

اي جامـه  « )٤ – ١املدثر: ( Z|  {       ~  ے   ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨   ] 
رخيز (و مردم را از عاقبت انحراف از هدايت يـزدان)  بر سر كشيده (در بستر خواب آرميده) ب

 ».و جامه خويش را پاكيزه نگاه دار ،بترسان و تنها پروردگارت را به بزرگي ستايش كن
باشـد، پايـه اداي    نماييد، قرائت و مطالعه كه مقدمه و كليد علم و دانسـتن مـي   ظه ميمالح

 وظايف عملي شده است.
ها و مواضح طـرف مقابـل اسـت؛ چنـين      منظور از درك درست، شناخت حقيقت ديدگاه

رد اعتمـاد طـرف مقابـل    وشناختي تنها از طريق استفاده از منابع مطمئن و علماي معروف و مـ 
الي عادات و واقعيتـي كـه مـردم در آن     البه زا ست آورد، نه از زبان مردم عادي و يابايد به د

 قرار دارند؛ زيرا در بسياري از موارد واقعيت موجود با شريعت مقبول همخواني ندارد.
موضوع مهم ديگر: تشخيص تفاوت ميان اصول و فروع، واجبات و فرايض و مسـتحبات،  

اختالف، عادات و حقايق و ميان الزامـات فقهـي و اقـدامات     موارد مورد اتفاق و مسايل محل
 هاست. ي انسان خودسرانه

براي مثال: موضوع تحريف قرآن را در نظر بگيريد كه تعدادي از روحانيون شيعه بر ايـن  
باورند كه قرآن دچار تحريف شده است، يعني ناقص است و كامل بدسـت مـا نرسـيده و در    
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اي از روايات كتاب اصول  و براي اثبات ديدگاه خود به پاره ،اند هايي نوشته ي آن كتاب باره
 اند. هاي مورد اعتمادشان استناد كرده كافي و ديگر كتاب

اما اين ديدگاه ديدگاهي نيست كه همه شيعيان آن را پذيرفتـه باشـند، زيـرا گوينـدگان و     
ابت كرده انـد، ايـن   نويسندگان ديگري هستند كه با آن مخالفت ورزيده و بي پايگي آن را ث

 همان چيزي است كه بايد آن را مورد توجه قرار داد و ديدگاه ديگر را كنار نهاد.
همانگونه كه اهل سنت را به رعايت اين اصل يعني شـناخت صـحيح آراء اهـل تشـيع در     

خـواهم كـه    خوانم، قطعاً از اهل تشيع نيـز مـي   گيري درست در برابر آنان فرا مي جهت موضع
د قبول آنـان را مـورد توجـه قـرار بدهنـد، و      رگيري در برابر اهل سنت منابع مو ضعپيش از مو

، امـور مـورد اتفـاق و مسـائل     يجـانب ع، واجبات اساسي و مستحبات وتفاوت ميان اصول و فر
ي مـردم و حقـايق مـورد قبـول      محل اختالف كه كم هم نيستند، و عادات رايج در ميان عامه

 ي مردم و الزامات شريعت را جداً درك كنند. عامه علماي مورد اعتماد و تصرفات

 حسن ظن متقابل :اصل دوم
ي گفتگوي ميان مذاهب اسـالمي يـا در ميـدان تقريـب      محور و قاعده مطلوب دوم در عرصه

هريك از طرفين نسبت به طرف مقابل اسـت، پايـه ايـن    » حسن ظن«مذاهب ضرورت تقويت 
ميان پيروان خـود براسـاس حسـن ظـن قـرار دارد،      موضوع به تالش اسالم براي ايجاد روابط 

ترين حالت را براي طرف مقابل قائل شـود،   بدين معني كه هريك از طرفين بهترين و مناسب
ي طرف مقابـل   هرچند كه بتوان احتماالت ديگر را نيز به ميان كشيد و تصور ديگري در باره

 داشت.
 فرمايد: ميخداوند متعال 

 [  '  &  %  $  #  "  !+  *  )  ( Z ) :ــرات ــاني « )١٢احلج اي كس
 ».ها گناه است ها بپرهيزيد، زيرا كه برخي از گمان از گمان كه ايمان آورده ايد! از بسياري

منظور از گمان گناهكارانه داشتن سوءظن نسبت به ديگـران اسـت، حـافظ ابـن كثيـر در      
بـه ديگـران يعنـي     ز سـوءظن خداوند متعال بندگان اهل ايمانش را ا«گويد:  تفسير اين آيه مي
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اي  واردكردن اتهام ناروا و نادرست به خويشاوند و ديگر مردم بر حذر داشته است، زيرا پـاره 
ي آنهـا دوري   شوند، و شرط احتيـاط ايـن اسـت كـه از همـه      ها قطعاً گناه شمرده مي از گمان

سـخني كـه از    در مـورد «شود، و اميرالمؤمنين عمر بن خطاب نقل كرده اند كه فرموده است: 
شود، تا جايي كه امكان دارد حسن ظن و توجيـه خيرانديشـانه    زبان برادر مسلمانت جاري مي

 ».داشته باش

 همكاري در مسائل مورد اتفاق :اصل سوم
يكي از قواعد مهم در ميدان گفتگوي اسالمي اين است كه مشتركات محور، محور همكاري 

د، خوشبختانه برخالف مسـائل مـورد اخـتالف كـه     شوند و امور اختالفي در حاشيه قرار گيرن
بيشترشان مسائلي فرعي و دسته دوم اند، امور مورد اتفاق امور و مسـائلي اساسـي هسـتند كـه     
وجود و قيام دين به وجود آنها بستگي دارد، برخي از آن مسائل مورد قبـول و اتفـاق طـرفين    

 عبارتند از:
تعال، روز قيامـت، رسـالت حضـرت محمـد     الف: هردو طرف در مورد ايمان به خداوند م

هاي آسماني آمـده اسـت،    آور است و براي تكميل ديگر رسالت و اينكه او آخرين پيام ص
هـاي   : ايمـان بـه همـه كتـاب    ي آنچه پيامبر گرامـي اسـالم آنهـا را آورده، ماننـد     ايمان به همه

 فرمايد: خداوند و پيامبران، اتفاق نظر دارند، همانگونه كه خداوند متعال مي

 [  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g

البقرة: ( z  y  x  w  Z  }|  {  ~   ے¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦

(محمد) به آنچه از طرف پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده و  فرستاده خداوند« )٢٨٥
يمان آورده اند، ميان هيچيـك از  ها و پيامبران ا همه مؤمنين نيز به خداوند و فرشتگان و كتاب

گويند: شنيديم و اطاعت كرديم و بازگشت بـه سـوي    گذاريم، و همه مي پيامبران تفاوت نمي
 ».توست
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ي ايمان به قرآنكـريم كـه كـالم و كتـاب خداونـد، راهنمـاي بشـريت،         ب: اتفاق در باره
 حكيمانه و صراط مستقيم است.يادآوريي 

 [m   l   k  j  i  h  g    f    o  n  Z ) :قرآن كتابي است كـه  « )١هود
هاي آن استوار گرديده و بعد از آن از جانب خداونـد حكـيم و آگـاه شـرح و بيـان شـده        آيه

 ».است
و اينكه قرآن از تحريف و تغيير مصون مانده، و اين مصونيت را خداونـد تضـمين نمـوده    

 است.

 [   n  m   l  k    j  i  h  gZ ) :ستي اين ماييم كه قـرآن را  به را« )٩احلجر
 ».فرو فرستاده ايم، و به راستي محافظ آن خواهيم بود

دهد كه بـا ايـن اصـل كـه قـرآن از       و هيچ مسلمان اعم از شيعي و سني به خود اجازه نمي
 بدون كم و زياد كالم خداوند متعال است، اظهار ترديد كند.» ناس«تا سوره » فاتحه«سوره 

م به اصول و اركان عملي اسالم، مانند: شـهادتين،  ورد اتفاق التزاج: يكي ديگر از موارد م
 ي خداوند است. ي ماه رمضان و رفتن به حج خانه ي نماز، اداي زكات، گرفتن روزه اقامه

 ي مسائل اختالفي گفتگو در باره: اصل چهارم
ل ايمـان  براي تعامل و تنظيم روابـط ميـان اهـ   » المنار«عالمه رشيد رضا صاحب مجله و تفسير 

 اي را پيشنهاد نموده و آن را اصلي طاليي ناميده است كه عبارتست از: قاعده
ي امور مورد  همكاري با يكديگر در امور مورد اتفاق و پذيرش عذر طرف مقابل در باره«

 ».ختالفا
تمامي مصلحان، حكيمان و اهل اعتدال و در رأس آنـان امـام حسـن البنـاء ايـن قاعـده را       

در برخي از رسايل » حسن البنا ماما«ي تعامل خويش قرار داده اند، از آن جا كه  يهپذيرفته و پا
هاي خود آن اصل را بارها يادآور شده بود، تعدادي از پيروانش گمان برده اند كه  و سخنراني

 آن قاعده را خود او انشاء كرده است.
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، مؤلـف كتـاب   يكي از دوستان محقق معاصـر بنـام عبـدالحليم محمـد ابوشـقه رحمـه اهللا      
اي بـراي گفتگـو    با تغييري اندك آن اصل را به صورت قاعده» آزادي زنان در عصر رسالت«

ي امـوري كـه مـورد توافـق اسـت بـا يكـديگر         در زمينـه «درآورده است، بدين صـورت كـه   
همكاري كنيم، و در ارتباط با اموري كه مورد اختالف است با يكديگر از در گفتگو و تبادل 

 ».شويم نظر وارد
توان به گفتگو پرداخت، به  او بر اين باور است كه در مورد هر موضوع مورد اختالفي مي

و  ،ي كه گفتگو صادقانه و در راستاي يافتن حقيقت و بـه دور از تعصـب و تحجـر باشـد    طشر
هـا   چه بسا تبادل نظر و گفتگوي دوطرفه زواياي تاريك را روشنايي ببخشد و از ميزان فاصـله 

 انجامد. به قرائت و برداشتي قابل قبول براي طرفين بي بكاهد و

 كننده پرهيز از طرح مسايل تحريك: اصل پنجم
يكي ديگر از محورهـاي گفتگـوي ميـان مـذاهب اسـالمي، خـودداري هريـك از طـرفين از         

ي گفتگوي مطلـوب يـا بـه تعبيـر قـرآن مجادلـه        تحريك احساسات طرف مقابل است؛ الزمه
كننـده و   ه هرطرف در داوري راجع به طرف ديگر از عبارات تحريكهرچه بهتر آن است ك

و از كلمات و عباراتي استفاده كنـد كـه بـه     ،كننده دوري جويد سخنان تشنج آفرين و نگران
ها را كم كند و به جاي عداوت، محبت و الفت بيافريند، و به جـاي   جاي ايجاد فاصله، فاصله

 بياورد.تفرقه افكني وحدت و همدلي به همراه 
تابنـد، ماننـد:    براي مثال: از بكارگيري القاب و عباراتي كه هريك از طرفين آنها را برنمي

شـود و از اسـم و لقبـي كـه     بيـز  هي براي سـني پر ببكارگيري لقب رافضي براي شيعي، يا ناص
زيــرا خداونــد متعــال دارد اســتفاده شــود،  هريـك آن را بــراي خــود برگزيــده و دوســت مــي 

 فرمايد: مي

[ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Z  ) :١١احلجرات( 
جويي قرار ندهيد و يكديگر را با القاب ناپسند نخوانيد  به همديگر طعنه نزنيد و مورد عيب«... 

 ».است گناهكاري و نافرماني بعد از ايمان! چه بدو نناميد! 
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ديگر برادر مسلمان كند كه هرگاه مسلماني  از طرف ديگر ادب و اخالق ديني ايجاب مي
دهد، از بهترين اسم و لقبي كه او براي خـود برگزيـده اسـتفاده     خود را مورد خطاب قرار مي

» نابـوحفص و ابوالحسـ  «كند، يكي از عادات خوب مردم عرب اين است كه از كنيـه ماننـد:   
 كنند. استفاده مي

 اندرزي به طرفين

وري آروابط ميان شيعيان و اهل سنت ياد ي ي بسيار حساس را در عرصه الزم ميدانم اين نكته
اش را بـراي او   نمايم كه چنانچه ما اهل سـنت هنگـام ذكـر نـام ابـوبكر از خداونـد خشـنودي       

نمايند، به هيچ وجه امكـان تفـاهم و وحـدت وجـود     » لعن و نفرين«بخواهيم، اما شيعيان او را 
و نفـرينش فاصـله بسـيار     ندارد، زيرا فاصله ميان درخواست رضايت خداونـد بـراي او و لعـن   

 زيادي است.
خواهم پيـروان هـردو مـذهب را يـادآور شـوم كـه در مخاطـب قـراردادن و          بار ديگر مي
آميــز  ي طـرف مقابــل اسـتفاده از كلمــات و عبـاراتي وحـدت بخــش و الفـت      داوري در بـاره 

ود شـ  دگي مـي رورزي و آز ساز پراكندگي و كينه ضرورت دارد و بايد و از هرآنچه كه زمينه
ي مـو،   ورزي تراشنده است، اما نـه تراشـنده   كينه«جداً دوري جويند، زيرا به تعبير رسول خدا 

 ».ي دين بلكه تراشنده

 گويي حكيمانه صراحت :اصل ششم
گويي متقابل در ارتبـاط   يكي ديگر از محورها و مباني گفتگوي ميان مذاهب اسالم صراحت

دارنده و تالش براي غلبه بـر آنهـا بـا اسـتفاده از     مسائل پيچيده، موانع باز با مشكالت موجود،
داي مسـئوليت شـرعي همكـاري    ارام در راسـتاي  آهاي سـنجيده و   راهكارهاي حكيمانه، گام
 مسلمانان با يكديگر است.

توانـد خردمندانـه باشـد، و عـدم جـرأت       گذاشتن مسائل هميشه نمـي  پنوشاندن و مسكوت
شان  اي مجهول و هراس از بيان شان به آينده  كردن ي آنها و موكول طرح حكيمانه و دلسوزانه
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حتـي يـك گـام بـه     گـذارد و طـرفين را    ياي را پيش پا نم ارهچ هكند و را شكلي را حل نميم
 كند. يكديگر نزديك نمي

سال پيش از ايران داشتم اين موضوع را بـه بـرادران ايرانـي يـادآور      8من در ديداري كه 
در روابـط  » هـا  ها و فقـه اولويـت   فقه موازنه«باشد، مراعات  يشدم كه براي طرفين آنچه مهم م

اي بر آن باشند كه براي تبليغ مذهب شـيعه در ممالـك    مكن است عدهميان مسلمانان است، م
صرفاً اهل سنت مانند مصر و سودان تالش كنند، من بر اين باورم كه زيان چنان تالشي بـراي  

اي كـه مـذهب اهـل     زيرا چنـان اقـداماتي در جامعـه   شيعيان از سود آن به مراتب بيشتر است، 
سنت در آن تثبيت و فراگير شده، زمينـه را بـراي آشـوب و تحريـك احساسـات و جوشـش       

نمودن تعـداد انـدكي كـه     دستاورد چنان تالشي جز شيعهنمايد، و  خشم برضد شيعه فراهم مي
در سـنجش و معيـار    ،سود چنداني را براي شيعيان نخواهد داشت، چيزي ديگري نخواهد بود

كردن تعدادي انگشـت   حقيقي مسائل كدام يك از اين دو گزينه در اولويت قرار دارند: شيعه
 ها نفر از اهل سنت عليه شيعه؟. شمار يا تحريك احساسات ميليون

بينيم اين موضوع را بار ديگر يادآوري نماييم كه براي پاسداري از الفت  در اينجا الزم مي
گري، شيعيان نبايد براي تبليغ مذهب خود در كشورهايي كه مـردم آن صـرفاً    و دوري از فتنه

هستند تالش كنند، و اهل سنت نيز نبايد در هشرها و كشورهايي كه صـرفاً شـيعه   » اهل سنت«
 اند به تبليغ مذهب خود بپردازند.

م، نمـاي  يكي از مسائل ديگري كه همچنان آن را به مسئولين ايراني يادآوري نموده و مـي 
ضرورت مراعات حقوق اقليت اهل سنت در ايران و به موازات آن مراعات حقـوق شـيعه در   

هاي اهل سنت است، از جمله به دوستان ايراني گفتم كه در مصر اقليتي مسيحي به نـام   جامعه
هاي مصر دو يا سه وزيـر بـراي آنهـا در نظـر گرفتـه       قبطي وجود دارد كه در تمامي حكومت

 شده است.
تذكراتي كه به مسئولين ايراني دادم وضع جمعيت ميليوني اهـل سـنت در تهـران     از جمله
ي نماز جمعه هستند، تا آنـان و مسـلمانان    هاست خواهان بناي مسجدي براي اقامه بود كه سال
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اهل سنت ديگر كشورها و سفراي مسلمان مقيم تهران در آن حضور پيـدا كنـد، امـا تـاكنون     
 ا به ايشان نداده اند.ي ساخت چنين مسجدي ر اجازه

 گويي افراطيون ندهپرهيز از پراك :اصل هفتم
ي گفتگـوي مـذاهب اسـالمي     يكي ديگر از محورها و اصـولي كـه مراعـات آنهـا در عرصـه     

در گفتــه و  هــا و غــالت طــرفين اســت كــه گــويي افراطــي د، پرهيــز از پراكنــدهرضــرورت دا
ورنمودن فتنه و افروختن آتـش زيـر    ال شعلهگري هستند، و به دنب هاي خود به دنبال فتنه نوشته

 هاي خفته اند. خاكستر و بيداركردن خشم
دوري از دشمني و ستمگري است، فرزندان » حفظ اتحاد و همبستگي«ي  ترين درجه پايين

بـردن عليـه    گـري و دسـت بـه اسـلحه     امت اسالمي نبايد به يكديگر ستم روا دارنـد، و توطئـه  
گري و تندروي كـه از آن بايـد    كي از بارزترين مظاهر افراطييكديگر كه جاي خود دارد، ي

ي بسيار حساسـي   است، كافرشمردن ديگران مسئله» تكفير«دوري جست سقوط در سراشيبي 
ي تكفير يـك انسـان ايـن اسـت كـه       اي را به دنبال دارد، زيرا الزمه است و پيامدهاي گسترده

كند، يعني كشتنش را روا دانسـته و او   مي تكفيركننده حكم اعدام مادي و معنوي او را صادر
آورد، و او را از حمايت امت مسلمان  را انساني خارج از چهارچوب امت اسالمي به شمار مي

سازد، حتي اگر از نظر فيزيكي اعدام نشود از نظر معنوي  ده و خويشاوندان محروم ميواو خان
 كرده است.  او را به مرگ محكوم

 هاي دشمنان باره توطئههوشياري در  :اصل هشتم
هاي مسلمان  هاي دشمنان ملت يكي ديگر از محاور و مباني مهم اين است كه در مورد توطئه

شكستن صف واحـد مسـلمانان همگـي     از جمله تالش براي ايجاد تفرقه و پراكندگي و درهم
دفي بـه  خواهند كه ما مسلمانان در مورد هـيچ بـاور راهكـار و هـ      هوشيار باشيم، زيرا آنان مي

 توافق و تشريك مساعي نرسيم.
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اسـت، و دشـمنان امـت    » كننـده  تضعيف«و تفرقه » عزت آفرين«دانيم كه وحدت  همه مي
هاي خود را بر  اسالمي تنها در شرايط پراكندگي و خصومت ميان مسلمانان توانسته اند، ضربه

هـا   ها و مرجعيـت  ريهاي نامتجانسي برداشته شدند و رهب پيكر آن وارد كنند، زماني كه پرچم
 متعدد گشتند و با يكديگر از در نزاع وارد گرديدند.

هـاي مهلـك در    هـا و پاشـيدن سـم    در چنين شرايطي بود كه زمينه و فرصت اجراي توطئه
ميان آنها براي دشمن فراهم كردند، و به دنبال آن بود كه فرزندان امت اسالمي عليه يكديگر 

سـباب زحمـت و گرفتـاري را فـراهم كردنـد، و ايـن       يش او به دسـت خـو   ،وارد عمل شدند
 ي خداوند در موردشان واقعيت يافت كه: فرموده

 [(  '  &  %  $ Z ) :از در نزاع وارد نشـوييد،   با يكديگر« )٤٦األنفال
 ».رود خوريد و توانتان از بين مي اگر چنين كنيد شكست مي

باهم اختالف ». «لكم اختلفوا فهلكوان من كان قبفإال ختتلفوا «فرموده اند:  صو رسول خدا 
 ».نكنيد، زيرا كه براستي مردمان پيش از شما باهم اختالف پيدا كردند، و در نتيجه نابود شدند

شود كـه در   هاي اسالمي خواسته مي ها و جامعه از تمامي فرق و مذاهب و طوائف و ملت
ــه ــورد توطئ ــا و   م ــد، و باره ــا و  هــاي دشــمنان هوشــياري خــويش را حفــظ كنن ــا باوره باره

عملكردهاي خود را مورد بررسي و بازنگري قرار بدهند، و بدانند كه چه كسي در كنار آنان 
و چه كسي عليه ايشان است، و دوست و دشمن خود را از يكديگر تشخيص بدهند، بويژه بـه  
دنبال جنگ عراق و پيامدهاي آن كه آمريكا به عنوان تنها قـدرت جهـان، قـدرتي كـه عمـالً      

هـايش قـدرتي و    كنـد، و در ارتبـاط بـا عملكردهـا و خواسـته      دعاي الوهيت و خداوندي ميا
 قانوني براي بازخواستش وجود ندارد.

خـواهي   اينك زمان آن فرا رسيده كه بينوايان و سـتمديدگان عليـه طغيـانگري و تماميـت    
د دولـت  غربي متحد شوند، زمان آن است كه در راستاي رويارويي با تفرعن و جبروت جدي

مـن فرمـانرواي برتـر شـما     » «علـینـا ربكـم األأ«گويد:  آمريكا كه عمالً خطاب به جهانيان مي
 دست بدست يكديگر بدهند.» هستم!



   

 359 اي از احكام فقهي بررسي پارهبخش هفتم: 

 ضرورت هم آوايي در شرايط سخت :اصل نهم
هـا چنـد دسـتگي روا باشـد،      به فرض اينكه در شرايط عادي و عافيت و پيروزي بـراي بعضـي  

و محنت و مظلوميت به هيچ وجه مشروع و روا نيسـت، فـرض   چنين چيزي در شرايط سخت 
وادار كند، حكيمي گفتـه  » ائتالف«را به » اختالف« لبر اين است كه مشكالت و مصائب، اه

ها خط بطالن كشيده  كند كه در شرايط سخت بر روي دشمني است: خرد و درايت حكم مي
 شوند.

زنيم، بويژه به  درد و رنج دست و پا مي ي خود در درياي از ما مسلمانان در ميهن و جامعه
ميالدي امـت اسـالمي از شـرق تـا غـرب آن در بـال و بلـواي         2001سپتامبر  11دنبال رويداد 

ي مـردم   اش اين است عالمان و عامه سخت و فراگير و موقعيتي حساس قرار گرفت كه الزمه
بگذارنـد، و بـراي    اي خـود را كنـار   هـاي حاشـيه   هـاي اسـالمي اخـتالف    ها و گروه و گرايش

رويارويي با چالش سختي كه دشمنان براي اسالم و مسلمانان فراهم نموده اند، جبهه و صـف  
دسـت   بـه  مشترك را تشكيل بدهند، شرايط نبرد و رويارويي شرايطي است كه همه بايد دست

هم بدهيم و آواي تفرقه از هيچكس بلنـد نشـود، و امـت بـيش از ايـن در معـرض خطرهـاي        
 فرمايد: ننده قرار نگيرد، همانگونه كه خداوند متعال ميتهديدك

 [ª  ©    ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے   ~Z ) :الصف

شوند و) در صف  دارد كه (در راه دفاع از دين او متحد مي را دوست مي خداوند كساني« )٤
 ».رزمند، انگار كه ديوار سربي استواري هستند واحدي مي

تقدات و مباني وحدت آفرين مشترك فراوان، متاسفانه اين مسلمانان رغم مسائل و مع علي
ي آنـان   كنم همين كـه همـه   هستند كه با يكديگر از در دشمني و نزاع برآمده اند، اما فكر مي

خداوندي خالق جهان ايمان و عموماً به  ،هستند »ال اله اال اهللا و حممد رسول اهللا«اهل قبله و اهل 
عنوان دين مورد پسند خود برگزيده اند و قرآن را امام و پيشـواي خـويش    دارند، اسالم را به

 دانند، كافي باشد. ي خداوند مي را پيامبر خويش و فرستاده صآورند و محمد  به شمار مي
 



   

  باورها بازسازي   360 

 :برم كه سخنم را با اين كالم خداوند به پايان مي

 [¯  ® ¬   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °Z  ) :ــرات  )١٠احلج
تان آشتي ايجاد كنيد و از خدا پروا داشـته   اهل ايمان باهم برادرند، در ميان برادرانبه راستي «

 ».درحمت قرار گيري داميد اينكه مور به ،باشيد
همان دعاي آناني را كه به درستي از پيامبر و اصحاب او تبعيت كردند، آنـان كـه بعـد از    

 :خوانم كه انصار آمدند، ميمهاجرين و 

 [ *)    (  '  &   4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +

 8  7  6   5Z  ) :پروردگارا! بر ما و برادراني از مـا كـه در ايمـان بـر مـا      « )١٠احلرش
هاي ما كينه و دشـمني   و نسبت به آنهايي كه ايمان آورده اند در دل پيشي گرفته اند، ببخشاي

 ». پروردگارا! به راستي كه تو دلسوز و مهربانيقرار مده! 
 

 والً و آخراً.أمدهللا احل
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